
 

 (NBFI) تــعیین عــالء الــعفیفي رئــیًسا تــنفیذیًــا لــقطاع الــتمویــل غــیر الــمصرفــي
بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

ســوف يســتفيد الــعفيفي مــن خــبرتــه الــتي تــربــو عــلى 20 عــاًمــا فــي قــيادة قــطاع الــتمويــل غــير املــصرفــي دائــم الــتوســع، وتســطير فــصل 
جديد من مسيرة النمو 

القاھرة، 3 أغسطس 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 تـعیین عـالء الـعفیفي فـي مـنصب الـرئـیس الـتنفیذي لـقطاع الـتمویـل 
غـیر الـمصرفـي (NBFI) بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة اعـتباًرا مـن 1 أغسـطس 2022. ومـن خـالل مـنصبھ الجـدیـد، 
سـوف یـكون الـعفیفي مسـئوًال عـن مـختلف أنشـطة قـطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـاسـتثناء شـركـة 
«ڤالـیو»، مـنصة تـكنولـوجـیا الخـدمـات الـمالـیة الـرائـدة فـي مـجال الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور، 
عـلى أن یـشغل مـنصب عـضو مجـلس اإلدارة غـیر الـتنفیذي مـمثًال لـحصة األغـلبیة بشـركـة «ڤالـیو». وسـتتضمن مسـئولـیات الـعفیفي 
أیـًضا تـنمیة الـعملیات الـتشغیلیة لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي (NBFI) وذلـك عـبر إضـافـة الـمزیـد مـن الـمنتجات والخـدمـات 

الجدیدة سواء من خالل الشركة أو عبر عملیات االستحواذ.  

یحـظى الـعفیفي بـخبرة تـربـو عـلى 23 عـاًمـا مـن الـعمل بمجـموعـة مـن كـبرى الشـركـات والـمؤسـسات المحـلیة والـعالـمیة ومـن بـینھا 
جـولـدمـان سـاكـس وشـركـة الـقلعة الـقابـضة بـاإلضـافـة إلـى عـملھ بـفریـق الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس، وھـو 
حـاصـل عـلى درجـة الـماجسـتیر فـي إدارة األعـمال مـن كـلیة وارتـون بـجامـعة بنسـلفانـیا. وشـغل الـعفیفي مـؤخـًرا مـنصب الـرئـیس 
الـتنفیذي الـمشارك لشـركـة فـاروس الـقابـضة لـالسـتثمارات الـمالـیة، حـیث كـان لـھ دور فـعال فـي إنـشاء شـركـة «كـاشـات» شـركـة 
تـكنولـوجـیا الخـدمـات الـمالـیة الـناشـئة وھـي أول شـركـة مـصریـة مـتخصصة فـي الـتمویـل مـتناھـي الـصغر "نـانـو"، كـما قـام مـؤخـًرا 
بالمشاركة في تأسیس شركة «Group 46» المتخصصة في مجال إدارة االستثمار العقاري واالستشارات العقاریة في مصر. 

جـدیـر بـالـذكـر أن المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس لـدیـھا عـقیدة راسـخة بـإمـكانـیات الـنمو الـھائـلة الـتي یـنبض بـھا قـطاع الـتمویـل غـیر 
الـمصرفـي (NBFI) وذلـك مـنذ تـأسـیسھا عـام 2015. وقـد قـامـت الشـركـة بـضخ اسـتثمارات ھـائـلة لـلتوسـع بـمحفظة قـطاع الـتمویـل 
غـیر الـمصرفـي بـالشـركـة لـیشمل أنشـطة الـتمویـل مـتناھـي الـصغر، والـتخصیم، والـتمویـل الـعقاري، والـمدفـوعـات اإللـكترونـیة، 

والتأمین. 

وتـؤكـد الشـركـة الـتزامـھا الـمتواصـل بـالـتوسـع فـي ذلـك الـقطاع وھـو مـا انـعكس فـي قـیامـھا مـؤخـًرا بـاالسـتحواذ عـلى شـركـة «فـاتـورة» 
مـن خـالل شـركـة «تـنمیة»، حـیث تـتطلع المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس إلـى االعـتماد بـشكل كـبیر عـلى الخـدمـات والـمنصات الـرقـمیة 
خـالل الـفترة الـمقبلة. وسـوف یـقوم الـعفیفي، بـالـتعاون مـع فـریـق إداري مـتمیز، بـتنفیذ اسـتراتـیجیة الشـركـة مـع إضـفاء الـمزیـد مـن 

الطابع المؤسسي وتأھیل الشركة لتحقیق أھدافھا المالیة بمجرد تحسن األوضاع السوقیة. 

وفـي ھـذا السـیاق أعـرب كـریـم عـوض الـرئـیس الـتنفیذي للمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة، عـن سـعادتـھ بـعودة أحـد أبـرز 
الـخبراء مـثل الـعفیفي والـذي سـیكون إضـافـة رائـعة لـفریـق الـعمل بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس. وأضـاف عـوض أن الـخبرات الـكبیرة 
الـتي یـتمتع بـھا الـعفیفي وتـفكیره السـدیـد سـیكون بـمثابـة أحـد الـمحاور الـرئیسـیة فـي كـتابـة الـمرحـلة الجـدیـدة مـن الـنمو وتـنویـع قـطاع 
الـتمویـل غـیر الـمصرفـي (NBFI) بـالمجـموعـة. وأشـار عـوض إلـى أن ذلـك الـقطاع مـن الـممكن أن یشھـد مـزیـًدا مـن الـتوسـع والـنجاح 

الملحوظ في ظل القیادة الجدیدة، معربًا عن ثقتھ في استمرار ذلك التوجھ تحت إشراف العفیفي. 



 

—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

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.
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