تحالف بين المجموعة المالية هيرميس ومايكروسوفت لتعزيز التحول الرقمي بالشركة
الشراكة تهدف إلى تنمية البيئة التقنية لعمالء وموظفي ومطوري تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس مما يسمح
للشركة برقمنة عملياتها بالكامل.
القاهرة –  4أكتوبر 2021

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس ،المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة
– عن إطالق شراكة استراتيجية مع شركة مايكروسوفت في مجال الحوسبة السحابية التي تهدف إلى تسريع
التحول الرقمي للشركة وتعزيز االبتكار في قطاع الخدمات المالية .ومن هذا المنطلق ستتعاون الشركتان
على اغتنام الفرص الكتشاف أفضل نماذج التشغيل لتجاوز التحديات التي يمكن ان تواجهها شركات
الخدمات المالية .وستمكن هذه الشراكة المجموعة المالية هيرميس من تنمية عملية تحديث البيئة التقنية لديها
لتعزيز تجربة العمالء والموظفين ومطوري تكنولوجيا المعلومات.
كما ستعمل الشركتان على تكوين خارطة طريق آمنة وقوية للتحول الرقمي تتماشى مع االستراتيجية
الرقمية للمجموعة المالية هيرميس مما سينتج عنه بيئة معلومات حديثة وأكثر مرونة تساهم في زيادة
إنتاجية الموظفين؛ وتعزيز كفاءة المطورين واالرتقاء بمستوى خدمة العمالء من خالل استخدام حلول تحليل
البيانات مما يساعد في تلبية تطلعات العمالء بفعالية وتسهيل عملية التواصل معهم.
وفي هذا السياق قال محمد وكيل ،رئيس العمليات بالمجموعة المالية هيرميس القابضة" تأتي الشراكة مع
مايكروسوفت في وقت نتطلع فيه إلى تعزيز التزامنا باالستدامة حيث نستثمر أكثر في الحلول السحابية التي
تساعدنا على تحقيق كفاءة عملياتنا من حيث التكلفة ،وبالتالي تعزيز قابلية التوسع كجزء من سعينا نحو
ضا من ضمان زيادة القدرة التنافسية للشركة
التحول الرقمي" .وأضاف وكيل "هذا التعاون سيمكننا أي ً
وتعزيز االبتكار ،سوا ًء كان ذلك لتوسيع النطاق ليصبح شامالً متكامالً ،أو لتقليل وقت التنفيذ في السوق ،أو
لخلق مرونة في العمل ،أو التخاذ القرارات المبنية على البيانات العلمية للتمكن من تلبية احتياجات العمالء".
ومن ناحية أخرى قال محمد فتحي ،رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمجموعة المالية هيرميس
ً
تحوال هائالً وتقدم في التكنولوجيا بشكل متزايد لتحسين أداء
القابضة "أن قطاع الخدمات المالية يشهد
األعمال ،وخفض التكاليف ورفع الكفاءة .نحن نطمح دائما ً إلى بناء مؤسسة خدمات مالية بمعايير وتقنيات
المستقبل ،من خالل تسخير اإلمكانيات المتكاملة للتكنولوجيا السحابية .وأضاف فتحي "إن زيادة مرونة
البنية التحتية التقنية وقابليتها للتوسع أمر بالغ األهمية لتحفيز االبتكار وتحقيق التميز الذي يدفع عجلة النمو
المستدام .من خالل شراكتنا مع مايكروسوفت ،سنتمكن من إنشاء منصة آمنة تدعم استراتيجية التحول
ً
فضال
السحابي ،مما يسمح لتقديم تجربة مميزة لعمالئنا ،وتحسين كفاءة العمليات ،وتعزيز إنتاجية الموظفين،
عن تطوير مجموعة تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة الخاصة بنا".
وقالت ميرنا عارف ،مدير عام شركة مايكروسوفت مصر "نؤكد التزامنا في مايكروسوفت بدعم التحول
الرقمي في مختلف القطاعات باألخص الحيوية منها للنهوض باالقتصاد الرقمي في مصر ،حيث بات
التحول الرقمي عامالً أساسيا ً للشركات لزيادة القدرة التنافسية ولضمان استدامة األعمال ونموها" .وأضافت

ميرنا عارف "نشكر المجموعة المالية هيرميس على وضع ثقتها في خدمات مايكروسوفت السحابية ونأمل
من خالل هذه الشراكة أن نساهم في دعم مستقبل المجموعة الرقمي بما يواكب رؤيتها ويتماشى مع
التطورات في قطاع المؤسسات المالية .ونحن ملتزمون بتقديم أحدث االبتكارات للمجموعة المالية هيرميس
لبناء منصة رقمية حديثة وواسعة النطاق تعزز المرونة واالبتكار وتؤكد تفوق المجموعة وريادتها محليا ً
وعالميا ً".
منذ تأسيسها في عام  ،1984نمت المجموعة المالية هيرميس القابضة لتصبح إحدى أكبر شركات الخدمات
المالية في األسواق الناشئة والمبتدئة ،وتمتد فروعها في ثالثة عشر دولة في أربع قارات ،وتغطي  75من
األسواق العالمية األكثر جذبًا للمستثمرين.
—نهاية البيان—

عن مايكروسوفت
تم ّكن) (Nasdaq “MSFT” microsoftمايكروسوفت التحول الرقمي لعصر السحابة الذكية و الحوسبة .التى تتمثل
مهمتها في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.
لمزيد من المعلومات (للجهات الصحفية فقط).
جوانا أوستا
مديرة اإلعالم
مايكروسوفت الشرق األوسط
JoanaOsta@microsoft.com
ندى عارف ,ذا جينجر فيرم
E: pr@thegingerfirm.com
M: +2 01015445186

عن المجموعة المالية هيرميس
تحظى المجموعة المالية هيرميس بتواجد مباشررر في  13دولة عبر أربع قارات ،حيث نشررأت الشررركة في السرروق المصررري
وتوسررعت على مدار  37عا ًما من اإلنجاز المتواصررل لتصرربح المؤسررسررة المالية واالسررتثمارية الرائدة في األسررواق الناشررئة
وتتخصر رص الشرررركة في تقديم باقة فريدة من
والمبتدئة .وتنفرد الشرررركة بفريق عمل محترف يضرررم أكثر من  5500موظف.
ّ
الخدمات المالية واالسرررتثمارية ،تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصرررول والوسرراطة في األوراق المالية والبحوث
واالستثمار المباشر بجميع أسواق الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وفي عام  2015قامت الشرررركة بقطالق قطاع التمويل غير المصررررفي تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس فاينانس ،والتي
تتولى إدارة أنشرطة الشراء اءن ااءلفع احقًا ا) ،(BNPLبما في ذلك أعمال التمويل متناهي الصرغر والتأجير والتخصريم باإلضرافة
إلى أعمال الشررركة في مجاالت التمويل االسررتهالكي والتمويل العقاري والتأمين .ويعكس ذلك اسررتراتيجية تنويع باقة المنتجات

والخدمات وتنمية التواجد الجغرافي للشرركة – وهو ما أثمر عن التوسرع بصرورة مباشررة في باكسرتان وبنجالدش وفيتنام وكينيا
ونيجريا والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.

لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على:

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:
قطاع العالقات اإلعالمية | media@efg-hermes.com
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق واالتصاالت
melgammal@efg-hermes.com

مالحظة حول البيانات التطلعية
في هذا البيان الصحفي  ،قد تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية ،مثل بيانات حول
توقعات اإلدارة واألهداف االستراتيجية وفرص النمو وآفاق األعمال .هذه البيانات التطلعية ليست حقائق
تاريخية ولكنها بدالً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية  ،والعديد منها غير
مؤكد وخارج سيطرة اإلدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات األسواق المالية و اإلجراءات والمبادرات
التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون و الظروف االقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح
واإلجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية .وبنا ًء على ذلك  ،يُحذر القراء من االعتماد بشكل غير
اعتبارا من تاريخ تقديمها.
مبرر على البيانات التطلعية  ،والتي ال تكتب فقط إال
ً

