
 

ا322.550المجموعة االمةيل ة ام س  عان إتاانمةيقا ةةةةارة اال ةةةةة ا اا   ا ر مة اا

ايل و«ڤ إ وناجن هاضمتا سني جاا  ا اسن اتانو يقالصيلحاشسك ا»
 

ا2021اسبتمبس 13 –االريمسة

 

صسقةة  عن إتمام  –المؤسسةسة المالية الاتسسارما اة الرا في األ ااسسوان الناوسلة الالم اف ة   –أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس  

الذلك ضسمن براام    ،«ڤاليومليون جنيه ضسمن براام  إصسفا  سسنفاو تو اص لحسالك وسر ة   322.550بةيمة    اااللاإلصسفا   

 2021  اوليو 25الموااص  مليا  جنيه. القف ححسسسلت الةسسسر ة علق موااةة هيلة الرقابة المالية   2إصسسسفا  سسسسنفاو تو اص بةيمة  

 .اإلصفا  هذا األ قفًما  للمضأل

 

 

عن  ،م س  ع صةةىاجاجيااالسس عاالمرةةي طالرىيتاالتس يجا ن ى  اااكتتي يتا يلمجموع االميل  اأعرب  ،الاأل هذا الةسسيان

 –ةسسراا ا ن الالفاال تحةًا  الرا في للمنحسسة  ال اليو«ڤ ةسسر ة لبإتمام صسسقةة إصسسفا  سسسنفاو الاو اص اااللق من اوع ا اعازازه  

الأضسساأ أن هذه الحسسقةة تقت  .  الالاأل تمرل أحف الر ا ز ااسسساسسسية لةاات الاموال اير المحسسراأل بالمجموعة المالية هيرميس

بساقسة المناجساو لانواال  الهو مسا اؤ سف علق الج سف الر ير السذذ ا سذلسه اراص ال مسل  مةسفمأل الدسفمساو المساليسة،  ا من جسااس   إق ساًت ملوو سً 

 .علق حف سوااللةر ة الال مالا المةاهمة األ توةيص النمو المنةود  الفان الترتي  األ مجال الاأل اةفم ا دفماو  الال

 

أن هذه الحسقةة ت ف   ،لرىيتاالتمويلاغ ساالمصةسي ا يلمجموع االميل  ام س  عااي ل  احسةون االسس عاالتنا  المن جاا ه، قال  

الذلك األ  ل ا تقات الال  علق خفماو الةيمة المضسسااة، الالاأل تةسسمل برام  ال يال بالاةةسسي   اليو«ڤ بمرابة اةلة   يري لةسسر ة 

قسف أحرزو ال سفاسف من   اليو«ڤس  وسسسسر سة  الالاةسسسس يالو ات امساايسة المسفعومسة بارنولوجيسا الدسفمساو المساليسة. الأضسسسساأ حةسسسسواسة أن

،  ما محسسر  األ  (BNPL)الالفاال تحةًا   ا ن  لةسسراال  الرا في المنحسسة باعا ا ها  الذلكاإلاجازاو علق مفا  الةسسنواو الماضسسية، 

 .األ المةاة ل بمةيري امو الةر ةساراتيجية اتالحقةاو  إلق إضااة المزاف من هذا النوت منااالال 

 

المجموعة المساليسة هيرميس قامت بفال  المةسسسساةسسسسا  المسالأل ااالحف الالمسفار ااالحف ل صسسسسفا ، ال ذلك المن     جفار بالذ ر أن

بفال  ضسسسامن الال نك ال ربأل اإلاراةأل الفاللأل  بنك قناي الةسسسواس   اًل من الالمرالج ااالحف الضسسسامن تةاية اإلصسسسفا .  ما قام  

بفال  المةساةسا  الةااواأل للحسقةة، بينما    Dreny & Partnersمرا  ال  الوقظقام ال نك ال ربأل اتاراةأل بفال  أمين ال  ت ااابا

 بفال  المراجال المالأل ل صفا . KPMGقام مرا  حازم حةن 

 

 

 —ا ااة ال يان—

ا

ا

 عتاالمجموع االميل  ام س  عا

 

الةسسون المحسسرذ التوسسس ت علق داللة ع ر أ بال قا او، حيث اةسس و الةسسر ة األ  13تو ق المجموعة المالية هيرميس باواجف م اوسسر األ  

عاًما من اإلاجاز الماواصل لاح ك المؤسةة المالية الاتسارما اة الرا في األ ااسوان الناولة الالم اف ة. التنقرد الةر ة بقراص عمل  37مفا  

ت بين الارالا  التةاية مو ف. التادّحص الةر ة األ تةفا  باقة ارافي من الدفماو المالية الاتسارما اة، تانو  5500موارأ اض  أ رر من  

  .ات اااب الإدا ي ااصول الالوساطة األ ااال ان المالية الال ووث الاتسارما  الم اور بجميال أسوان الةرن ااالس  الومال أاراةيا

 قسامست الةسسسسر سة بسإطالن قاسات الامواسل اير المحسسسسراأل توست م لسة المجموعسة المساليسة هيرميس اساانسااس، الالاأل تاولق إدا ي  2015الاأل عسام  

إلق أعمال الةر ة   أاةاة الةر ة األ مجال الاموال اير المحراأل، بما األ ذلك أعمال الاموال ماناهأل الحةر الالا جير الالادحي  باإلضااة



 
األ مجساتو الامواسل اتسسسسسا ال أل الالامواسل ال ةسا ذ الالاس مين. الا رس ذلسك اسسسسساراتيجيسة تنواال بساقسة المناجساو الالدسفمساو التنميسة الاواجسف 

الهو ما أثمر عن الاوسسسال بحسسو ي م اوسسري األ با ةسساان البنجالدم الايانام ال ينيا الايجراا الالمملرة الماوفي الالوتااو  –لةسسر ة الجةرااأل ل

 الماوفي اامرارية.

 

 يل و«ڤ»عتاشسك ا

 
 

، الهأل  2017عام   الماليةع ر تو يف ترنولوجيا الدفماو  (BNPL) ان الالفاال تحةً للةسسراا ا  المنحسسة الرا في  اليو«ڤ ت  إطالن وسسر ة  

للمجموعة المالية هيرميس مادحسحسة األ مجال الاموال اتسسا ال أل. التو ق الةسر ة باواجف م اوسر  دفمة داال األ أ رر من   ةوسر ة تاب 

لرارالايساو لألج زي المنزليسة الاإلوسسسس ر   60موقال إلرارالاأل التةوم باواير خا  البرام  الاةةسسسسي  الميةسسسسري حاق   200اةاسة بيال ال  5000

  اليو«ڤ ت ف حلول الااقة الةسمةسية للوحفاو الةسرنية الالةسقر الالةسياحة الالدفماو الا ليمية الالحسوية الايرها. الالاثاث التةساي  المنازل الا

ال ب   باةفا  أسسسسرت موااةاو ا امااية األ محسسسر،   تنقردهأل المنحسسسة اااللق من اوع ا األ مناةة الةسسسرن ااالسسسس  الوسسسمال أاراةيا، حيث  

 الاةون ع ر اإلاارات المةفمأل الدفماو المدالقة.  المواقالمن موالو الاجز ة الاس ة  ةاعفيالمةا لرين ب

 

     لمزاف من الم لوماو ارجق مااب انا علق:  

 :لمزي ا تاالم إو يتايسججااانصي اعإج

 media@efg-hermes.comقاات ال القاو اإلعالمية | 

   االجمي 

   يس قاات الاةواص الاتتحاتو

melgammal@efg-hermes.com 
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