
 

ولـید حـسونـة یـنتقل مـن مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي 
بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة لـیركـز عـلى مـھام الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة 
«ڤالـیو»، مـنصة تـكنولـوجـیا الخـدمـات الـمالـیة الـرائـدة فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع 

الحقًا (BNPL) في مصر 

هــذه الخــطوة تــعد بــمثابــة شــهادة عــلى اإلمــكانــات الــهائــلة الــتي تــنفرد بــها شــركــة «ڤــالــيو»، وهــو مــا يــنعكس فــي األداء املــالــي الــقوي 
والشراكات الفريدة من نوعها التي وقعتها الشركة على مدار السنوات األخيرة 

القاھرة، 25 یولیو 2022 

أعـلنت الـیوم المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة – الـبنك الـشامـل فـي مـصر وبـنك االسـتثمار الـرائـد فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة 
والـمتخصصة فـي خـلق الـمبادرات ذات الـمردود اإلیـجابـي – عـن انـتقال ولـید حـسونـة مـن مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لـقطاع الـتمویـل 
غـیر الـمصرفـي بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة لـیركـز عـلى مـھام الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة «ڤالـیو»، مـنصة تـكنولـوجـیا 

الخدمات المالیة الرائدة في مجال الشراء اآلن والدفع الحقًا (BNPL) لتعزیز نمط الحیاة المتطور. 

ویـأتـي ذلـك الـقرار بـعد الـنجاح الـباھـر الـذي أحـرزتـھ الـعالمـة الـتجاریـة لشـركـة «ڤالـیو» عـلى مـدار 5 سـنوات مـتواصـلة لـتصبح واحـدة 
مـن أكـثر الشـركـات نـمًوا فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) بـمنطقة الشـرق األوسـط وشـمال أفـریـقیا، وذلـك عـلى خـلفیة 
قـدرتـھا عـلى الـتوسـع فـي شـبكة شـركـائـھا الـتي تـضم مجـموعـة مـن أبـرز الـعالمـات الـتجاریـة عـلى الـصعیدیـن المحـلي واإلقـلیمي 
بـاإلضـافـة إلـى مـواصـلة طـرح الـمزیـد مـن الـمنتجات وحـلول الـتمویـل االبـتكاریـة. وقـد نـجحت الشـركـة مـؤخـًرا فـي جـذب اھـتمام أبـرز 
الـمؤسـسات الـعالـمیة مـثل أمـازون وعـائـلة الـحكیر. وانـطالقًـا مـن عـقیدة الشـركـة بـمقومـات الـنمو الجـذابـة الـتي تـنبض بـھا خـدمـات 
الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا وحـاجـة الشـركـة إلـى فـریـق إداري مـخصص لـقیادة مسـیرة الـتوسـع فـي عـملیات شـركـة «ڤالـیو» فـي الـفترة 

القادمة، فسوف یساھم ھذا التعدیل اإلداري في تأھیل «ڤالیو» لخطوة الطرح العام أو الخاص المحتملة على المدى المتوسط. 

ویـتمتع حـسونـة، الـذي تـم تـعیینھ فـي مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي ورئـیس قـطاع تـرتـیب وإصـدار الـدیـن 
بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة فـي عـام 2016، بسجـل حـافـل بـاإلنـجازات وھـو مـا سـاھـم بـشكل كـبیر فـي الـنجاح الـملحوظ 
لشـركـة «ڤالـیو» وقـطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي بـشكل عـام. فـقد سـاھـم بـشكل مـلحوظ مـنذ تـعیینھ فـي الـتوسـع بـمحفظة قـطاع الـتمویـل 
غـیر الـمصرفـي بـالشـركـة لـیشمل أنشـطة الـتخصیم، والـمدفـوعـات اإللـكترونـیة، والـتمویـل الـعقاري، والـتأمـین، بـاإلضـافـة إلـى مسـرع 
األعـمال EFG-EV Fintech لـالسـتثمار فـي الشـركـات الـناشـئة الـتي تـعمل فـي مـجال تـكنولـوجـیا الخـدمـات الـمالـیة، ومـن بـینھا شـركـة 

«فاتورة» (التي استحوذت علیھا شركة تنمیة مؤخًرا).  

وإلـى جـانـب دوره فـي مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة، سـاھـم حـسونـة 
فـي تـنمیة قـطاع تـرتـیب وإصـدار الـدیـن بـالشـركـة، كـما كـان أحـد الـدوافـع الـرئیسـیة وراء قـرار المجـموعـة بـتأسـیس شـركـة «ڤالـیو» عـام 
2018، حـیث نـجح مـنذ نـشأتـھا فـي اسـتقطاب وقـیادة مجـموعـة مـن أكـفأ الـكوادر والـمھارات مـمن نـجحوا فـي تـنفیذ اسـتراتـیجیة 
ابـتكاریـة مـكنتھا مـن قـیادة مسـیرة الـنمو مـن مجـرد فـكرة إلـى إتـمام المشـروع بـالـكامـل. وقـد سـاھـمت الـقدرات اإلبـداعـیة الـتي یـنفرد بـھا 
حـسونـة ومـنھجھ االبـتكاري فـي قـیادة شـركـة «ڤالـیو» وتـنمیة عـملیاتـھا لـتصبح الشـركـة الـمصریـة الـرائـدة فـي مـجال الشـراء اآلن 

والدفع الحقًا (BNPL) ونموذًجا یحتذى بھ للعدید من الشركات األخرى العاملة في السوق. 

وفـي ھـذا السـیاق قـال كـریـم عـوض الـرئـیس الـتنفیذي للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة، أود أن أتـقدم بـالـشكر واالمـتنان لـولـید 
حـسونـة عـلى إسـھامـاتـھ الـمتواصـلة فـي نـجاح قـطاعـي الـتمویـل غـیر الـمصرفـي (NBFI) بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة 



 

وتـرتـیب وإصـدار الـدیـن عـلى مـدار الـسنوات الـماضـیة. وأضـاف عـوض أن انـتقال حـسونـة لـلتركـیز عـلى الـتوسـع فـي أنشـطة وخـدمـات 
شـركـة «ڤالـیو» یـأتـي فـي مـرحـلة حـیویـة فـي مسـیرة نـمو الشـركـة، وذلـك عـبر تـعظیم االسـتفادة مـن اسـتقاللـیتھا لـتنمیة انـتشارھـا 
الـجغرافـي واالسـتفادة مـن الـفرص الـھائـلة الـتي یـنبض بـھا الـسوق الـمصري وغـیره مـن األسـواق اإلقـلیمیة. وأكـد عـوض أن 
المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس سـوف تـواصـل تـقدیـم الـدعـم الـالزم وتجـدد الـتزامـھا نـحو شـركـة «ڤالـیو» بـاعـتبارھـا الشـركـة األم 
والـمساھـم األكـبر فـي «ڤالـیو»، مشـدًدا عـلى ثـقتھ فـي الـقیمة الـھائـلة الـتي سـتقدمـھا الشـركـة لـلمساھـمین مـن خـالل ھـذه الخـطوة. كـما أكـد 
عـلى ثـقة اإلدارة مـن الـمھارات الـقیادیـة الـتي یـتمیز بـھا حـسونـة وقـدرتـھ عـلى مـساعـدة الشـركـة عـلى الـتوسـع فـي فـریـق الـعمل وتـطویـر 

المزید من المنتجات الجدیدة بما یساھم في تحقیق جمیع أھداف المساھمین. 

—نھایة البیان— 

عن المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

تحـظى المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة (كـود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بـتواجـد مـباشـر فـي 13 دولـة عـبر أربـع 

قـارات، حـیث نـشأت الشـركـة فـي الـسوق الـمصري وتـوسـعت عـلى مـدار 38 عـاًمـا مـن اإلنـجاز الـمتواصـل لـتتحول مـن بـنك اسـتثمار 
فـي مـنطقة الشـرق األوسـط فـقط إلـى بـنك شـامـل فـي مـصر وبـنك االسـتثمار الـرائـد فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وتـنفرد الشـركـة 
بـفریـق عـمل مـحترف قـادر عـلى تـقدیـم بـاقـة فـریـدة مـن الخـدمـات الـمالـیة واالسـتثماریـة، تـتنوع بـین الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب وإدارة 
األصـول والـوسـاطـة فـي األوراق الـمالـیة والـبحوث واالسـتثمار الـمباشـر بـاألسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وفـي الـسوق الـمصري، تـمتلك 
الشـركـة مـنصة رائـدة فـي خـدمـات الـتمویـل غـیر الـمصرفـي، والـتي تـغطي أنشـطة مـتعددة تـضمن الـتمویـل مـتناھـي الـصغر والـتأجـیر 

التمویلي والتخصیم باإلضافة إلى خدمات الشراء اآلن والدفع الحقًا (BNPL) والتمویل العقاري والتأمین.  

ومن خالل استحواذھا مؤخًرا على حصة األغلبیة في aiBANK، سمح ذلك للشركة أیًضا بتقدیم منتجات وخدمات مصرفیة. 

وقـد سـاھـمت قـطاعـات األعـمال الـثالثـة، بـنك االسـتثمار والـتمویـل غـیر الـمصرفـي والـبنك الـتجاري، فـي تـرسـیخ الـمكانـة الـرائـدة الـتي 
تـنفرد بـھا الشـركـة وتـعزیـز قـدرتـھا عـلى إطـالق الـمزیـد مـن الـمنتجات والخـدمـات الـمالـیة، بـما یـساھـم فـي تـقدیـم بـاقـة شـامـلة مـن 

الخدمات لتلبیة احتیاجات عمالئھا من األفراد والشركات بمختلف أحجامھا والوصول إلى عمالء جدد. 

نفخـر بـالـتواجـد فـي: مـصر | اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة | الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة | الـكویـت | عـمان | األردن | بـاكسـتان | الـمملكة 
المتحدة | كینیا | الوالیات المتحدة األمریكیة | بنجالدیش | نیجیریا | فیتنام 

یرجى متابعتنا على:      

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

قطاع العالقات اإلعالمیة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 PublicRela<ons@EFG-Hermes.com

مي الجمال 

رئیس قطاع التسویق واالتصاالت بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 melgammal@efg-hermes.com

mailto:melgammal@efg-hermes.com


 

إبراء الذمة 

قــد تــكون املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس الــقابــضة قــد أشــارت فــي هــذا الــبيان إلــى أمــور مســتقبلية مــن بــينها عــلى ســبيل املــثال مــا يــتعلق بــتوقــعات اإلدارة واالســتراتــيجية 
واألهـــداف وفـــرص الـــنمو واملـــؤشـــرات املســـتقبلية لـــألنشـــطة املـــختلفة. وهـــذه الـــتصريـــحات املـــتعلقة بـــاملســـتقبل ال تـــعتبر حـــقائـــق فـــعلية وإنـــما تـــعبر عـــن رؤيـــة املجـــموعـــة 
للمســتقبل والــكثير مــن هــذه الــتوقــعات مــن حــيث طــبيعتها تــعد غــير مــؤكــدة وتخــرج عــن إرادة الشــركــة، ويــشمل ذلــك– عــلى ســبيل املــثال ولــيس الــحصر – الــتذبــذب فــي 
أســواق املــال والــتصرفــات الــتي يــقدم عــليها املــنافــسون الــحالــيون واملــحتملون والــظروف االقــتصاديــة الــعامــة واآلثــار الــناجــمة عــن مــركــز الــعملة املحــلية والتشــريــعات 
الــحالــية واملســتقبلية والــتنظيمات املــختلفة. وبــناء عــليه يــنبغي عــلى الــقارئ تــوخــي الحــذر بــأال يــفرط فــي االعــتماد عــلى الــتصريــحات املــتعلقة بــاملســتقبل والــتي هــي 

صحيحة في تاريخ النشر.


