
 

لتعزيز نمط  )BNPLشــركة «ڤاليو»، المنصــة الرائدة للشــراء اآلن والدفع الحقًا (
عائلة  من ألفراد بيع حصـــة أقلية من أســـهمها ل  تتوصـــل الى اتفاق ،الحياة المتطور

  الحكير
  السوق السعودي الى شركة «ڤاليو»اإلعالن عن دخول في أعقاب هذه الصفقة تأتي 

  همالكالعمليات التشغيلية وبالتالي تنمية الالطرفين  تساهم هذه الصفقة في تعزيز أطر التعاون بين  

 ــول ــركة «تقييم    وص ــراء اآلن والدفع الحقًا ( اليو»،ڤش ــة في مجال الش ــر  ) في BNPLأكبر منص مليون دوالر   247.4 الىمص
  أمريكي

  2022يونيو  20 ،القاهرة

لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشـرق األوسـط وشـمال   )BNPLاليوم شـركة «ڤاليو»، المنصـة الرائدة للشـراء اآلن والدفع الحقًا ( أعلنت
الى  بالتوصـل(عائلة الحكير) فواز عبد العزيز الحكير وسـلمان عبد العزيز الحكير وعبد المجيد عبد العزيز الحكير من  كلٍ عن قيام أفريقيا،  

ــراء اتفاق مليون    247.4 الى الشــركة تقيم  يصــلوبالتالي مليون دوالر أمريكي،    12.4 مقابل  من شــركة «ڤاليو»٪  4.99قدرها   حصــة  لش
 دوالر أمريكي.

 اتاســتثمار ىأولهي  الصــفقة  ســتكون هذه ،  المتفق عليهاشــروط  الالتأكد من اســتيفاء  لموافقات التنظيمية ومن الحصــول على انتهاء  االوبعد 
في السـوق ويمثل نقطة  شـركة «ڤاليو»قوة وهو ما يعكس ،  المصـرية )BNPL( منصـات الشـراء اآلن والدفع الحقًاإحدى الحكير في عائلة 

 .لعقد المزيد من الشراكات االستراتيجية المثمرة على الساحة اإلقليميةانطالق رئيسية 

االتفاقية التي وقعتها األسـبوع الماضـي إلنشـاء إلى السـوق السـعودي من خالل الدخول عن    شـركة «ڤاليو»إعالن   في اعقاب االتفاقأتي يو
حصــة   شــركة «ڤاليو»، فيما تملك الشــركةمن % 65التي تمتلك  »البزفاس «شــركة  مشــروع مشــترك بالتعاون مع وهي    »فاس للتمويل«

للمتـسوقين في حلول نمط الحياة المتطور  تهدف إلى توفير   »فاس للتمويل«ـشركة هذه الـشراكة االـستراتيجية لتأـسيس ذكر أن ي.  المتبقية٪ 35
وذلك من خالل منـصة المـضافة وتعظيم القيمة لتيـسير الدفع للمتـسوقين التمويل برامج  العديد من بطرح    «ڤاليو»المملكة، فـسوف تقوم ـشركة  

 .االستخدامرقمية واحدة سهلة 

ــياق   ــةأعرب وفي هذا السـ ــعادته ب،  كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضـ عائلة التعاون مع  تعزيز أطر  عن سـ
عند في مصـر،   )BNPLلشـراء اآلن والدفع الحقًا (ة في مجال امنصـ أكبر    ،«ڤاليو»شـركة  تقيم   تضـعالتي ومن خالل هذه الصـفقة   الحكير
ا بمثابة شــهادة على نجاح الشــركة وقوة نموذج أعمالها، باإلضــافة إلى المقومات الواعدة التي   247.4 مليون دوالر أمريكي والتي تعد أيضــً

صــناعة على لمجموعة المالية هيرميس  اة درقعلى اعتزازه بكما أكد   تنفرد بها وقدرتها على النمو ســواًء على الســاحة المحلية أو اإلقليمية.
يـسها أواخر عام ، «ڤاليو»مثل   قويةة التجارية عالم الـشراء اآلن ترـسيخ مكانتها كمنصـة رائدة في مجال  في نجحت الـشركة    2017فمنذ تأـس

أـشهر العالمات التجارية أمازون، واحدة من مثل ـشركة   التجزئةالبيع ب مجال  ـشركاتكبرى   أنظارجذب فـضًال عن  )  BNPLوالدفع الحقًا (
  . «ڤاليو»مع شركة  الشراكة والتعاون  نحو ، واحدة من أبرز شركات البيع بالتجزئة في المنطقة، الحكير، وكذلك شركة  عالميًا

، حيث تقوم المالية ـسريعة النمو في منطقة الـشرق األوـسط وـشمال إفريقياالخدمات تكنولوجيا ابتكارية تعتمد على منـصة هي ـشركة «ڤاليو»  
ــتهالكي في من خالل التطبيق وذلك عميل   574000أكثر من بخدمة  ــوق اسـ ــر وفي أكبر سـ ــركة بتواجد العربي. الوطن  مصـ وتحظى الشـ

وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقســيط لخدمة آالف العمالء نقطة بيع   5000كخدمة دفع في أكثر من  ، ســوقها الرئيســي،في مصــرمباشــر  
ومع  وغيرها.    واألزياء وقطع غيار الـسيارات والخدمات التعليمية والـصحية والـسفر، اإللكترونياتألجهزة المنزلية ولمفروـشات واالميـسرة ل

لحكير  شــركة الالتابعة البيع بالتجزئة  واســعة من متاجر  شــبكة من خالل خدماتها  تقديم  من «ڤاليو» دخول الســوق الســعودي، ســوف تتمكن 
بما ، والمواقع اإللكترونية للعالمات التجارية المسـتقلة )فوغا كلوسـيت(متجر، وكذلك عبر اإلنترنت على موقع    1000التي تضـم أكثر من  و

وشبكات البيع بالتجزئة والتجار لتغطي السوق السعودي  باإلضافة إلى المزيد من مقدمي الخدمات  في المملكة العربية السعودية،    14في ذلك  
  بأكمله.



 

مؤشــر على ثقة المســتثمرين بمجال خدمات التمويل غير    «ڤاليو»شــركة باســتحواذ عائلة الحكير على حصــة  عملية تعد ومن ناحية أخرى،  
ــاهمالمتوقع أن والتي المصــرفي في مصــر،   ــع بعملياتها فرص الدعم في    تس لتصــبح منصــة ابتكارية رائدة ووجهة تصــديرية للحلول توس
التي ألقت بظاللها على الـسوق المـصري وأـسواق المنطقة بوجه تـضخمية الـضغوط  الفي تحقيق الـشمول المالي، رغم  والمنتجات التي تـساهم  

  .عام

عائلة الحكير على مع ستحواذ باالتفاق على االعن سعادته الرئيس التنفيذي لشركة «ڤاليو»،  وليد حسونة ، أعرب  صفقةوتعليقًا على هذه ال
 –ها خدمات  طالقإلالمملكة العربية السـعودية عن  دخولها الى  األسـبوع الماضـي إعالن الشـركة  وذلك بعد   ،شـركة «ڤاليو»حصـة من أسـهم 

الشـراكة مع    تعزز صـالبةالصـفقة ان . وأكد حسـونة  خمسـة أعواممن  منذ تأسـيسـها   خارج السـوق المصـري لشـركةتوسـعات ا ىأول يوه
ــركة رائدةمجموعة   ــريك  الو في مجال البيع بالتجزئة الحكير، باعتبارها شـ ــيرة  مثالي في الشـ ــعهذه المرحلة الفارقة في مسـ على   اتالتوسـ

الخطط التي تتبناها الحكومة في الـسوق المـصري ودعم   يةفجوة التمويلالـسد نجحت في   «ڤاليو»ـشركة   أنأـضاف حـسونة  و.  ةاإلقليميالـساحة 
ــمول الـماليلتحقيق  ــركة  الشــ ــوقـها المحلي، مؤكدًا أن نموذج أعـمال الشــ يـجابي على مـئات اآلالف من  يـهدف إلى تعظيم المردود اإل في ســ

  .المستهلكين وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات في جميع أنحاء البالد

اتفقت بموجبه   مع شـركة أمازون، اتفاق منح حق شـراء اختياريفي توقيع  الشـهر الماضـي القابضـة المجموعة المالية هيرميس  نجحت وقد 
شــركة، على أن يكون لديها خيار  الصــادرة عن أســهم في  أمريكي دوالر  يونمل  10شــركة أمازون على شــراء شــهادات إيداع دولية بقيمة  

  «ڤاليو». لشركة% من رأس المال المصدر 4.255، وذلك بما يعادل نسبة مستقبًال  ركة «ڤاليو»شاستبدال ذلك االستثمار بحصة في 

  —نهاية البيان—

 عن المجموعة المالية هيرميس القابضة 

ــر في  ) HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE كود( حظى المجموعة المالية هيرميس القابضــةت دولة عبر أربع قارات،   13بتواجد مباش
عت على مدار   وق المصـري وتوـس ركة في الـس أت الـش رق  من اإلنجاز المتواصـل لعاًما    38حيث نـش تثمار في منطقة الـش تتحول من بنك اـس

عمل محترف قادر على  الرائد في األـسواق الناـشئة والمبتدئة. وتنفرد الـشركة بفريق وبنك االـستثماربنك ـشامل في مصـر  األوـسط فقط إلى 
ــاطة في األوراق المالية ــول والوسـ ــتثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية االكتتاب وإدارة األصـ  تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية واالسـ

ويل غير  التمخدمات وفي الســوق المصــري، تمتلك الشــركة منصــة رائدة في    الناشــئة والمبتدئة.ســواق باألوالبحوث واالســتثمار المباشــر  
الشــراء اآلن  إلى خدماتوالتخصــيم باإلضــافة التمويلي  التمويل متناهي الصــغر والتأجير    أنشــطة متعددة تضــمن تغطيالمصــرفي، والتي 

 ) والتمويل العقاري والتأمين. BNPLوالدفع الحقًا (

  منتجات وخدمات مصرفية.، سمح ذلك للشركة أيًضا بتقديم aiBANKومن خالل استحواذها مؤخًرا على حصة األغلبية في 

ــيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها  ــتثمار والتمويل غير المصــرفي والبنك التجاري، في ترس ــاهمت قطاعات األعمال الثالثة، بنك االس وقد س
ــاملة من الخدمات   ــاهم في تقديم باقة شـ ــركة وتعزيز قدرتها على إطالق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يسـ لتلبية احتياجات الشـ

 والوصول إلى عمالء جدد. عمالئها من األفراد والشركات بمختلف أحجامها
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  يش | نيجيريا | فيتنامكينيا | الواليات المتحدة األمريكية | بنجالد

 عن شركة «ڤاليو»

ركة  راء اآلن والدفع الحقًا  «ڤاليو»تم إطالق ـش لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات  (BNPL) المنصـة الرائدة للـش
القابضـة. وتحظى الشـركة بتواجد مباشـر   ، وهي شـركة تابعة لقطاع التمويل غير المصـرفي بالمجموعة المالية هيرميس2017المالية عام 

ــرة حتى   330نقطة بيع وأكثر من    5000كخدمة دفع في أكثر من   ــيط الميســ ــهر    60موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقســ شــ
ياحة و فر والـس كنية والـس ية للوحدات الـس مـس الخدمات التعليمية  لألجهزة المنزلية واإللكترونيات واألثاث وتـشطيب المنازل وحلول الطاقة الـش

والصـحية وغيرها. وتنفرد «ڤاليو» بتقديم أسـرع موافقات ائتمانية في مصـر، وربط المسـتهلكين بقاعدة واسـعة من محالت التجزئة ومواقع  
 التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.
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 إبراء الذمة

ــبيل تكون المجموعةقد   ــتقبلية من بينها على س ــارت في هذا البيان إلى أمور مس ــة قد أش ــتراتيجية واألهداف   المالية هيرميس القابض المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة واالس
وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمـستقبل والكثير من هذه فعلية  المـستقبلية لألنـشطة المختلفة. وهذه التـصريحات المتعلقة بالمـستقبل ال تعتبر حقائق وفرص النمو والمؤـشرات

التذبذب في أســواق المال والتصــرفات التي يقدم   –الحصــر  على ســبيل المثال وليس  –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشــركة، ويشــمل ذلك التوقعات من حيث
. وبناء والتشـريعات الحالية والمسـتقبلية والتنظيمات المختلفة ة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحليةوالمحتملون والظروف االقتصـادية العام عليها المنافسـون الحاليون
 .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي عليه ينبغي على القارئ


