
مشتركبيان

فاس البس وڤاليو يتعاونان لتقديم حلول التمويل

االستهالكي الرقمي للعمالء في السعودية

شراكة استراتيجية لإلستفادة من منصة ڤاليو وقدراتها التكنولوجية وتاريخها الحافل باإلنجازات
إلتاحة خدماتها من خالل شركة فاس للتمويل المملوكة بشكل مشترك

دخوليدعممماللتمويل،فاسشركةمنالتواليعلى%35و%65وڤاليوالبسفاسستمتلك●
ڤاليو إلى سوق المملكة

للتمويلفاسقدرةمنستسرع)BNPL(الحًقاوالدفعاآلنللشراءالرائدةالمنصةڤاليوشركة●
على بناء وتوسيع منصة تسوق متكاملة

"ڤاليو"منتجاتها وخدماتها تحت العالمة التجاريةستقدم فاس للتمويل●

الحكيرالعزيزعبدفوازلشركةالمملوكةالبسفاسشركتاوقعت:)2022يونيو6–والقاهرةالرياض(
العربية،والمراكزالسعودية،العربيةالمملكةفيالتجزئةتجارةفيالرائدةالشركة("الحكير")،وشركاه
معاستراتيجيةشراكةاتفاقيةالمملكة،فيالعصريةالتسوقلمراكزالرائدوالمشغلوالمطورالمالك
تسريعاالتفاقيةتتيحوسوف.2022يونيو5األحديوم("ڤاليو")ش.م.ماالستهالكيللتمويلڤاليوشركة

نمطلتعزيز)BNPL(الحًقاوالدفعاآلنللشراءالرائدةالماليةالتكنولوجيامنصةلڤاليو،الجغرافيالتوسع
حلوللتوفيرالسعوديالسوقلدخولأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقةفيالمتطورالحياة

التمويل االستهالكي الرقمي من خالل شركة فاس للتمويل.

فاسقبلمن%65بنسبةمملوكةللتمويلفاسشركةستصبحالجديدة،الشراكةاتفاقيةوبموجب
شركةُأنشئتوقدڤاليو.التجاريةالعالمةتحتوخدماتهامنتجاتهاوستقدمڤاليوقبلمن%35والبس
تقدموالتيالعربية،والمراكزالُحكيرشركتيبينالمشتركةالرقميةالمبادراتلقيادةمؤخرًاالبسفاس

تسوقبمنصةلتزويدهمللتخصيص،والقابلةالسهلةالرقميةالحلولمنمجموعةالسعوديينللعمالء
متكاملة تعمل على دعمهم طوال رحلة التسوق، من مرحلة ما قبل الشراء إلى ما بعده.

تسريعفيباإلنجازاتالحافلوتاريخهاالتكنولوجيةبقدراتهاڤاليولـشركةالحاليةالمنصةوستساهم
الرقميالتمويلحلولبتقديمتقوممتكاملة،تسوقمنصةنطاقوتوسيعتطويرعلىللتمويلفاسقدرة

الحكير،لشركةالتابعةالواسعةبالتجزئةالبيعشبكةعبرالمملكةفيالخدماتستتوفرالوصول.سهلة
اإللكترونيةوالمواقعفوغاكلوسيتمثلاإللكترونيةالمتاجرإلىباإلضافةمتجر،1,684حواليتضموالتي

بيعوشبكاتموزعينستشملكماالمملكة،فيموقعًا14ذلكفيبماتجارية،عالمةبكلالخاصةاألخرى
بالتجزئة وتجار آخرين لتغطي بذلك السوق السعودي بأكمله.

التنفيذيوالرئيسالعربيةالمراكزلشركةالمنتدبالعضومراد،محمدقالالشراكة،هذهعلىوتعليقًا
منطويلتاريخلديهمامًعاالعربيةوالمراكزالحكير"وشركاه:الحكيرالعزيزعبدفوازلشركةالمؤقت

فيواضحةبصمةخلقفيساهمتومتخصصةقويةعملبفرقكالهماويحظىالناجحةالشراكات
قطاع البيع بالتجزئة في المملكة."
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التزامنامعكاملبشكليتماشيانڤاليومعاإلستراتيجيةوالشراكةللتمويلفاسإطالق"إنوأضاف:
شرائيةقوةنتيحالمبتكرة،الدفعحلولدمجخاللومنشاملة.تسوققنواتعبرمتميزةتجربةبتقديم

ذلك،إلىباإلضافةواحدة.رقميةمنصةخاللمنمتاحذلكوكللهم،أكبرقيمةيخلقممالعمالئناأعلى
يمكن للمستأجرين لدينا االستفادة من هذه المنصة الشاملة بكل مميزاتها."

تجربةبتوفيروالحكيرالعربيةالمراكزشركةالتزامعلىدليلهوالهاماإلنجازهذا"إنقائًال:وأضاف
باإلضافةالسعوديين،للمستهلكينالمتغيرالمستقبلمتطلباتتواكبومتطورةعصريةلحياةمتكاملة

إلى هدفنا المتمثل في الحفاظ على مكانتنا كالشريك المفضل للعالمات التجارية المحلية والعالمية."

المملكةفيرئيسيةمدينة11فيالعربيةالمراكزلشركةتابعًاتجاريًامركزًا21فيللمستأجرينوسيتاح
للتمويلفاسحلولمناالستفادةعلىقادرةالعربيةالمراكزستكونبالتالي،الحلول.هذهعلىالحصول

لتقديم أفضل برامج التمويل الرقمي للمتسوقين والمستأجرين في جميع مراكز التسوق التابعة للشركة.

تدعمحيثالجغرافية،التوسعاتصعيدعلىهامًاإنجازًالڤاليوبالنسبةاالستراتيجيةالشراكةتمثلكما
مصر،خارجللشركةسوقأولالمملكةوستكونجديدة.أسواقفيعمالئهاقاعدةلتوسيعاستراتيجيتها

خصوصًا أن الشركة حققت نموًا قويًا في سوقها المحلي.

معبالتعاون"نتشرفالقابضة:هيرميسالماليةللمجموعةالتنفيذيالرئيسعوض،كريمقالجانبه،من
منكجزءالشراكةهذهتأتيحيثالعربيةالمراكزوشركة("الحكير")الحكيرالعزيزعبدفوازشركة

باعتبارهاالسعوديةالعربيةللمملكةالمهمةالمكانةإنجديدة.أسواقفيبمنتجاتناللدخولاستراتيجيتنا
يوفرالقوياقتصادهاجانبإلىتشهده،الذيالسكانيوالتزايدالخليجيالتعاونمجلسفيدولةأكبر

الخدماتخاللمنالتمويلإلىللوصولالمتزايدةالمستهلكيناحتياجاتلتلبيةڤاليولشركةكبيرةفرصة
خدماتوتقدم2007عاممنذالسعوديالسوقفيتواجدهيرميسالماليةالمجموعةولدىالرقمية.

ضمنواسعتغييربإحداثالسوقهذاتجاهملتزمونونحنالمالية،واالستشاراتوالبحوثالوساطة
ماليةحلوًالتقدمڤاليومثلقويةتجاريةعالمةنملكبأننافخورونفنحنخالله.مننعملالذيالقطاع

دائمانسعىالتيالشراكاتهذهمثلأنإلىهنااإلشارةوأوّدللمستهلكين.العصريةالحياةتجربةتعزز
إلرسائها ستساهم في إحداث التغيير وستعزز االزدهار المستقبلي لكل من قطاعات األعمال والمجتمع."

فاسشركةلتأسيس2022ينايرفياألوليةالموافقةعلىحصلتالبسفاسشركةأنبالذكرالجدير
الشريعةأحكاممعوالمتوافقالماليةالتقنيةخاللمناالستهالكيالتمويلنشاطلممارسةللتمويل

مملوكةكانت(التيللتمويلفاسمؤسسةملكيةفيوالتغييرالنهائيةالموافقةوتبقىاإلسالمية.
المركزيالبنكفيهابماالتنظيميةللسلطاتخاضعةالسابق)،فيالبسفاسِقَبلمنبالكامل

السعودي ووزارة التجارة ووزارة االستثمار والهيئة العامة للمنافسة.

الماليةبالمجموعةالمصرفيغيرالتمويللقطاعالتنفيذيالرئيسحسونة،وليدقالبدوره،
الشراكةبهذهللغايةسعداء"نحن:«ڤاليو»لشركةالتنفيذيوالرئيسالقابضةهيرميس

في)BNPL(الحقًاوالدفعاآلنالشراءحلولفيرائدةكشركةبمكانتهاڤاليواحتفظتفقداالستراتيجية،
ويأتيالسوق.فيلمكانتناتأكيدًالناالحكيراختيارشكلوقدأفريقيا،وشمالاألوسطالشرقمنطقة
خارجلناتوسعخطوةأولوتمثلالحكير،معالقويةلشراكتناطبيعيكتقدمالمملكةفيڤاليوإطالق

طورناهاالتيالواسعةشبكتناخدماتوسنوظفقريبًا.عنهاسنعلنمماثلةأخرىخططجانبإلىمصر
لخدمة العالمات التجارية التي لها حضور في السوق السعودي وتوسيع خدماتنا لتشملها."

والدفعاآلنالشراءحلولستكملوالتيمرةألولنقديةقروضإصدار"يسعدنا:قائًالحسونةواختتم
التمويلحلولإلىبسهولةالوصولللمستهلكينخاللهامنيمكنمنصةڤاليووباعتباربنا.الخاصةالحقًا
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التكاليف.تحملفيودعمهملعمالئناالشرائيةالقوةلتعزيزكوسيطنعملفإنناالقطاعات،مختلفعبر
معتتماشىعصريةحياةتجربةعلىالحفاظعلىعمالئناتساعدحلولمننوفرهبمافخوروننحن

احتياجاتهم اليومية فيما يتعلق بالتعليم والرياضة وصوًال إلى الترفيه والسفر وغيرها."

-انتهى-

للمحررينمالحظات

نبذة حول فواز الحكير وشركاه

وسلمانفوازقبلمنم1990العامفي"الحكير")باسم(المعروفةوشركاهالحكيرفوازشركةتأسست

االمتيازقطاعفيالرائدةالكياناتمنتأسيسهامنذالشركةوتعدالحكير.المجيدوعبد

بالشرقاألسهمأسواقفيالمدرجةنوعهامنالوحيدةوالشركةالمملكةفيالتجاري للبيع بالتجزئة

أصبحتحتىمتزايدبشكلالشركةنمووتيرةتسارعتم،1991عاممتاجرهاألولافتتاحهاومنذاألوسط.

قاعدةالشركةوتمتلكمختلفة.دولة11عبرتجاريمركز100فيمتجر1,684حوالياليوماستثماراتها

وتحظىمربع.مترألف470عنيزيدماإلىتصلللتأجيرقابلةمساحةعلىبالتجزئةالبيعمنافذمنواسعة

تجاريةعالمة85حواليالشركةوتضمموظف.10,500منأكثريضمالكفاءاتأعلىمنبفريقالشركة

واألحذيةالوالدةوحديثياألطفالومستلزماتالرجاليةوالمالبسالنسائيةالمالبسبينتتنوع

لمزيدوالمقاهي.الشاملةالمتاجركبرىوتشغيلإدارةعنفضًالالتجميل،ومستحضراتواإلكسسوارات

.www.fahretail.comللشركة:اإللكترونيالموقعزيارةيرجىالمعلومات،من

حول المراكز العربية

وتركزالمملكة.فيالعصريةالتجاريةللمراكزومشغلومطورمالكأكبرالعربيةالمراكزشركةُتعد

مراكزهافيالمتوفرةواالجتماعيةالترفيهيةاألنشطةمنمتكاملةبباقةعمالئهاتزويدعلىالشركة

جاذبيةالوجهاتأكثرفيالعالميةالمعاييرأرقىوفقوالمصممةالفائقةبالجودةالمتميزةالتجارية

تضمنتم،2020ديسمبر30فيوكماالمملكة.فيالمستهلكينمتطلباتبذلكملبيةبالمملكة،

بالمملكة.رئيسيةمدن10ضمناستراتيجيةمواقعفيجميعهاتقعتجاريامركزا21الشركةمحفظة

بجدة،العربمولفيهابماالمحليةالسوقفيالتجاريةالمراكزأبرزمنعددتشغيلالشركةوتتولى

بحسبالرياضفيالمفضلةالتسوقوجهةلقبحصد(الذيالرياضفيمولوالنخيلمول،والظهران

التابعةالتسوقمراكزوتحتضنم).2017لعامالعربي"الرفاهيةمؤتمر"عالمخاللالمستهلكينآراء

م.2020الماليةالسنةخاللزائرمليون111وزائرمليون63.2نحوواستقطبتمتجر،4,100منأكثرللشركة

www.arabiancentres.comاإللكتروني:موقعنازيارةيرجىالمعلومات،منلمزيد

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة

:HRHO.CAالقابضة (كودهيرميسالماليةالمجموعةتحظى EGX; EFGD: LSE(دولة13فيمباشربتواجد

المتواصلاإلنجازمنعاًما38مدارعلىوتوسعتالمصريالسوقفيالشركةنشأتحيثقارات،أربععبر

الرائداالستثماروبنكمصرفيشاملبنكإلىفقطاألوسطالشرقمنطقةفياستثماربنكمنلتتحول

منفريدةباقةتقديمعلىقادرمحترفعملبفريقالشركةوتنفردوالمبتدئة.الناشئةاألسواقفي

األوراقفيوالوساطةاألصولوإدارةاالكتتابوتغطيةالترويجبينتتنوعواالستثمارية،الماليةالخدمات

الشركةتمتلكالمصري،السوقوفيوالمبتدئة.الناشئةباألسواقالمباشرواالستثماروالبحوثالمالية
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متناهيالتمويلتضمنمتعددةأنشطةتغطيوالتيالمصرفي،غيرالتمويلخدماتفيرائدةمنصة

والتمويل)BNPL(الحًقاوالدفعاآلنخدمات الشراءإلىباإلضافةوالتخصيمالتمويليوالتأجيرالصغر

العقاري والتأمين.

منتجاتبتقديمأيًضاللشركةذلكسمح،aiBANKفياألغلبيةحصةعلىمؤخًرااستحواذهاخاللومن

وخدمات مصرفية.

ترسيخفيالتجاري،والبنكالمصرفيغيروالتمويلاالستثماربنكالثالثة،األعمالقطاعاتساهمتوقد

بماالمالية،والخدماتالمنتجاتمنالمزيدإطالقعلىقدرتهاوتعزيزالشركةبهاتنفردالتيالرائدةالمكانة

بمختلفوالشركاتاألفرادمنعمالئهااحتياجاتلتلبيةالخدماتمنشاملةباقةتقديمفييساهم

أحجامها والوصول إلى عمالء جدد.

نفخر بالتواجد في: مصر | اإلمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | عمان | األردن |

باكستان | المملكة المتحدة | كينيا | الواليات المتحدة األمريكية | بنجالديش | نيجيريا | فيتنام

عن شركة «ڤاليو»

عبرالمتطورالحياةنمطلتعزيز)BNPL(الحًقاوالدفعاآلنللشراءالرائدةالمنصة«ڤاليو»شركةإطالقتم

بالمجموعةالمصرفيغيرالتمويللقطاعتابعةشركةوهي،2017عامالماليةالخدماتتكنولوجياتوظيف

وأكثربيعنقطة5000منأكثرفيدفعكخدمةمباشربتواجدالشركةوتحظىالقابضة.هيرميسالمالية

المنزليةلألجهزةشهر60حتىالميسرةالتقسيطوبرامجخططبتوفيروتقومإلكترونيموقع330من

والسياحةوالسفرالسكنيةللوحداتالشمسيةالطاقةوحلولالمنازلوتشطيبواألثاثواإللكترونيات

وربطمصر،فيائتمانيةموافقاتأسرعبتقديم«ڤاليو»وتنفردوغيرها.والصحيةالتعليميةوالخدمات

مقدميمنكبيرةوشبكةاإلنترنتعبرالتسوقومواقعالتجزئةمحالتمنواسعةبقاعدةالمستهلكين

الخدمات المختلفة.

لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

قطاع العالقات اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

PublicRelations@efg-hermes.com

مي الجمال

رئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة

علىبينهامنمستقبليةأمورإلىالبيانهذافيأشارتقدالقابضةهيرميسالماليةالمجموعةتكونقد

المستقبليةوالمؤشراتالنمووفرصواألهدافواالستراتيجيةاإلدارةبتوقعاتيتعلقماالمثالسبيل

رؤيةعنتعبروإنمافعليةحقائقتعتبرالبالمستقبلالمتعلقةالتصريحاتوهذهالمختلفة.لألنشطة
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غيرتعدطبيعتهاحيثمنالتوقعاتهذهمنوالكثيرللمستقبلالقابضةهيرميسالماليةالمجموعة

أسواقفيالتذبذب–الحصروليسالمثالسبيلعلىذلك–ويشملالشركة،إرادةعنوتخرجمؤكدة

واآلثارالعامةاالقتصاديةوالظروفوالمحتملونالحاليونالمنافسونعليهايقدمالتيوالتصرفاتالمال

عليهوبناءالمختلفة.والتنظيماتوالمستقبليةالحاليةوالتشريعاتالمحليةالعملةمركزعنالناجمة

هيوالتيبالمستقبلالمتعلقةالتصريحاتعلىاالعتمادفييفرطبأالالحذرتوخيالقارئعلىينبغي

صحيحة في تاريخ النشر.
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