
                                                                 

 

باقة ب توسع بهدف ال  الماليةالخدمات لتكنولوجيا « اي ناس»ب شركة  تستحوذ على   اليو« ڤ»

  نمط الحياة المتطور ة وحلول ي لا خدماتها الم 

ي هذه الصفقة  -
ي إطار تأت 

كة  ف  اتيجية الشر االستفادة من  إىل جانب تعظيم وتطوير أنشطتها التكنولوجية، بعملياتها لتوسع لاست 

ة والمتوسطة ومتناهية الصغر ) المتنامية من ا»باي ناس« قاعدة عمالء  كات الصغتر  (MSMEلشر

ي   -
ي المتخصصة المنصة الرائدة باعتبارها   اليو« ڤ»مكانة ترسيخ سوف يساهم االستحواذ ف 

خدمات المالية  تكنولوجيا ال ف 

ي الممتر  ذات االبتكارية الحلول المنتجات و وتنمية باقة   المردود اإليجات 

 2022أغسطس   22القاهرة في 

( لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق األوسط وشمال BNPL»ڤاليو«، المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع الحقًا )  ةأعلنت اليوم شرك

إدارة الموظفين والتي تتيح مجموعة من الخدمات منصة إلكترونية لخدمات    «،باي ناس»% من شركة  100أنها استحوذت على حصة  فريقيا،  إ

شهد حفل توقيع الصفقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون ، حيث  ( MSMEالمالية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )

من المجتمع على حلول متميزة من  لتسهيل حصول شريحة أكبر   اليو«ڤ»في إطار الجهود التي تبذلها شركة وتأتي عملية االستحواذ  الدولي.

  »باي ناس« مهمة    نفيذ تكونها أحد الدعائم الرئيسية لختلف احتياجاتهم اليومية وتعزيز نمط حياتهم، باإلضافة إلى  ُ  الخدمات المالية التي تلبي م

من خالل توفير مختلف   خدمات إدارة الموظفين  فيما يخصمنصة المالية الرائدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا  وهي أن تصبح ال

أيًضا إلى تعزيز قدرة الشركة على الوصول للشركات    اليو«ڤ». وتسعى  الحلول االبتكارية لمتخلف المراحل سواًء ما قبل التوظيف أو ما بعدها

العديد من الفرص لكل من باإلضافة إلى توفير  ،  ( باعتبارهم أبرز دعائم االقتصاد المصريMSMEناهية الصغر )الصغيرة والمتوسطة ومت

  ل والموظفين.اعمأصحاب األ

في مجال خدمات إدارة الموظفين وخدمات المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية االبتكارية  وتقدم »باي ناس« باقة من الحلول  

وطلبات  واالنصرافالسحابية التي تساعد على إدارة الوقت ومتابعة الحضور  الحوسبة  (، ويتضمن ذلك تقديم خدمات  MSMEالصغر )

وتحويل المرتبات، باإلضافة إلى عدد من الخدمات المالية مثل بطاقات "باي ناس" والتأمين الصحي   جانب حساب  ىالموظفين اليومية إل

سوف توفر عملية . وامبكرً   صرف الراتبمجموعة من الخدمات لتقليل العبء المالي على الموظفين مثل خدمة    عن  بتكلفة معقولة، فضاًل 

الصحية    ةالرعايتشمل مجاالت  والتي    اليو«ڤ»التقسيط الميسرة من  باقة خدمات »باي ناس« وخطط وبرامج  االستحواذ مزيًجا فريدًا من  

شاملة تقدم حلول   ةتكنولوجيتصبح مؤسسة تمويلية  في أن  إلى تحقيق رؤيتها    اليو«ڤتسعى »حيث  ر،  والتعليم واألجهزة المنزلية واألثاث والسف

 تلبي مختلف االحتياجات اليومية للعمالء وتعزز نمط حياتهم. ابتكارية 

تتمكن  و الصفقة، سوف  هذه  إتمام  تعظيم    اليو«ڤ»بعد  بين  من  الشراكة  قائم على  قوي  نظام  االستحواذ  االستفادة من  الشراكات وعمليات 

الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات  العائد عبر  تعظيم  بما يساهم في    المختلفة، فًضال عن إدارة منصة تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات

ى، سوف تساهم هذه كالل الشركتين. ومن ناحية أخرشرائح جديدة من العمالء بأقل تكلفة ل، فضاًل عن جذب  التي تقدمها الشركات التابعة

من الخدمات المالية للشركات على االستفادة    اليو«ڤ»التي تقدمها شركة    (BNPLلشراء اآلن والدفع الحقًا )الشراكة في تعزيز قدرة حلول ا

، علًما بأنه سيتم تعزيز اإللكترونية لخدمات إدارة الموظفين  »باي ناس«منصة  التي تقدمها    (MSMEالصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر )

بباقة شاملة   باإلضافة إلى ذلك، سمن  المنصة  التمويلية.  الرقمي لساهم عملية  ت  الحلول  في تعزيز قدرة   »باي ناس«بيانات عمالء  التحول 

 ونظام الجدارة االئتمانية. دورة صرف التمويل لعمالء من خالل تحسين لمنتجاتها لترويج العلى  اليو«ڤ»

على أهمية هذه الصفقة التي تؤكد النمو المستمر والفرص االستثمارية المتاحة   ،الدولي  التعاون   وزيرة  المشاط  رانيا  الدكتورةجهتها أكدت    من

المالية في مصر، والتطور الذي تشهد ه مصر كسوق إقليمي رائد في هذا المجال في ظل   الخدماتوتكنولوجيا  في قطاع الشركات الناشئة  

لمقومات عدة تتمثل في الشباب المبتكر والفرص االقتصادية وكذلك الجهود المبذولة من الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة بيئة عمل    امتالكها

هذه الصفقة تعكس أيًضا نجاح االستثمارات التي    أن. وأضافت  التنمية  في  الخاص  القطاع  مشاركة  يحفز  بما  ،الشركات الناشئة وتيسيرها

، وكذلك مسرعة 2017منذ تدشينها عام    –أول شركة رأسمال مخاطر بمساهمة حكومية    -  "ريادة األعمال واالستثمارمصر ل"ضختها شركة  

في دعم نمو الشركات    –  القابضة  المملوكة للشركة بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس  –(  EFG-EV Fintech)األعمال التابعة لها  

الناشئة وتعزيز قدرتها على التوسع في السوق المصري وبذل جهد يتسق مع الخطط التي تنفذها الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وزيادة  

 نسبة الشمول المالي وفتح المجال لرواد األعمال والشركات الناشئة للقيام بدورهم في تحقيق التنمية في السوق المصري. 



                                                                 

 

هي   »باي ناس«عملية االستحواذ على منصة  بأن  ،  اليو«ڤ»وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة  صرح  وتعليقًا على صفقة االستحواذ،  

من الحلول  متكاملة  يؤدي التعاون بين الشركتين إلى تعظيم القيمة للمساهمين والعمالء من خالل توفير باقة  فسوف    للشركة،  استراتيجيخيار  

فريق العمل  أن انضمام  حسونة  أكد  . وفضاًل عن تحسين أوضاعهم المعيشية  لعمالء على مختلف األصعدةاالتمويلية التي تعزز نمط حياة  

ة الرائدة التي  مكانالالحفاظ على سوف يساهم في  اليو«ڤ»لشركة الذي يضم نخبة من الخبراء والكفاءات و »باي ناس«االستثنائي من شركة 

تضع على رأس  وذلك على خلفية استراتيجية الشركة منذ تأسيها والتي    ،في المنطقةالمالية  الخدمات  في مجال تكنولوجيا  فرد بها الشركة  تن

في المستقبل بتكارية  االفكار  رؤية المزيد من األ. وأوضح حسونة أن اإلدارة تتطلع إلى  الشركة  أهم أصولباعتباره  فريق العمل  أولوياتها  

احتياجات العمالء، إلى جانب توسع الشركة والترويج لمنتجاتها لتلبية  جديدة  المنتجات  المزيد من المن شأنها تطوير  والتي  لشركة  ة اتحت مظل

 مختلف أسواق المنطقة.في 

الخدمات ا  لتصبح منصة تكنولوجي  »باي ناس«منصة  من القدرات التكنولوجية والرقمية التي تحظى بها    اليو«ڤ»ومن المتوقع أن تستفيد شركة  

كما  أول شركة ناشئة في مصر تحصل على ترخيص وكيل مصرفي من البنك المركزي،    »باي ناس«المفضلة لمختلف العمالء. وت عد    المالية

نظام والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  لعمالئها من  بطريقة رقمية من خالل بطاقات    توفر  الرواتب  تحويل  بإدارة  يسمح  ناس"مالي    "باي 

بنك مصر VISAفيزا )المدعومة من شركة   بالشراكة مع  لالنظام  وهو    ،(  إلى جانب  لموظفينسيتيح  التخطيط من    ،تطبيق "باي ناس"، 

برامج سوف تتيح عملية دمج  الرامية إلى خلق اقتصاد غير نقدي. وسينعكس في دعم جهود الحكومة  هو ما  المالية بطريقة أفضل ولمستقبلهم  

تجربة تسوق فريدة من نوعها تساهم بدروها  االستفادة من  لعمالء  ل  وخدمات بطاقات "باي ناس"  اليو« ڤ»وخطط التقسيط الميسرة التي تقدمها  

 إلى اقتصاد رقمي في مصر.       تحولفي تعزيز ال

لعبت كما  التجارية  نجحت في ترسيخ عالمتها    »باي ناس«بأن  ،  »باي ناس«ر الرئيس التنفيذي لشركة  محمد منيصرح  وفي هذا السياق  

شرائح مختلفة ال يغطيها ، فضاًل عن  العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربدوًرا محوريًا في تعزيز الشمول المالي  

خطوة مهمة من أجل تحقيق أهداف الشركتين على الصعيد االجتماعي ي عد  القطاع المصرفي في مصر. وأضاف منير أن ذلك االستحواذ  

. ولفت كاريةابتواالقتصادي الرامية إلى تحسين حياة العمالء وتلبية احتياجاتهم المختلفة من خالل تقديم حلول تمويلية جديدة وخدمات مالية  

الشركة    على النجاح الذي وصلت إليه الشركة والذي ما كان ليتحقق لوال الدعم الكبير من مستثمريبمثابة شهادة  منير أن صفقة االستحواذ ت عد  

 .        ية السديدة للفريق اإلداريرؤالبثقتهم الراسخة و

في شركة  %  35خالل العام الجاري، وذلك بعد شراء حصة    اليو«ڤ»كة  صفقة االستحواذ الجديدة هي الثانية لشرتعد    ،الذكربجدير  من الو

للتمويل« التابعة لشركة»فاس  التمويل االستهالكي   بفضل ذلك االستثمار من   اليو«ڤ» السعودية. وقد تمكنت    »فاس البز«  ، وهي مؤسسة 

وفي نفس الشهر أعلنت   .»فاس للتمويل«دخول السوق السعودي، لتوفير حلول التمويل االستهالكي الرقمي من خالل شركة  ا والتوسع جغرافيً 

نقطة انطالق رئيسية لعقد المزيد من  هو ما يعتبر  ومن الشركة لصالح مستثمرين من عائلة الحكير،    ٪4.99قدرها    عن بيع حصة  اليو«ڤ»

 على الساحة اإلقليمية.الشراكات االستراتيجية المثمرة 

 – نهاية البيان  –

 اليو«ڤ»عن شركة 

لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخدمات  (BNPL) المنصرة الرائدة للشرراء اآلن والدفع الحقًا  »ڤاليو«تم إطالق شرركة 

القابضرة. وتحظى الشرركة بتواجد مباشرر   المالية هيرميس، وهي شرركة تابعة لقطاع التمويل غير المصررفي بالمجموعة  2017المالية عام 

شررررهر    60موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسرررريط الميسرررررة حتى   330نقطة بيع وأكثر من    5000كخدمة دفع في أكثر من  

لسرفر والسرياحة والخدمات التعليمية  لألجهزة المنزلية واإللكترونيات واألثاث وتشرطيب المنازل وحلول الطاقة الشرمسرية للوحدات السركنية وا

والصرحية وغيرها. وتنفرد »ڤاليو« بتقديم أسررع موافقات ائتمانية في مصرر، وربط المسرتهلكين بقاعدة واسرعة من محالت التجزئة ومواقع  

 التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة.

 

     لمزيد من المعلومات يرجى متابعتنا على: 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

http://www.twitter.com/efghermes
https://www.youtube.com/user/EFGHermesHolding
https://www.linkedin.com/company/efg-hermes/
http://www.facebook.com/efghermes


                                                                 

 

 قطاع العالقات اإلعالمية بالمجموعة المالية هيرميس القابضة

hermes.com-publicrelations@efg   

 مي الجمال

 القابضةرئيس قطاع التسويق واالتصاالت بالمجموعة المالية هيرميس  

hermes.com-melgammal@efg   

 »باي ناس«عن شركة 

  إدارة الموظفين  ة الشررركات من خالل خدمات مختلفة مثل خدماتإلكترونية لخدملتكون منصررة   2019في عام    »باي ناس«تأسررسررت شررركة  

فضراًل عن مجموعة   تحويل المرتباتحسراب وو  وطلبات الموظفين  واالنصررافالسرحابية التي تسراعد على متابعة الحضرور  الحوسربة خدمات و

يتسرم بالسرهولة والبساطة،  للمرتبات   ، وتقديم نظام تحويلرقميًا نظام إدارة الموارد البشرريةتحويل إلى   »باي ناس«من المزايا المالية. وتسرعى 

الخدمات األخرى التي تقدمها الشرركة لخدمة الموظفين وتحسرين أوضراعهم المالية وإتاحة خيارات مختلفة، وذلك  باإلضرافة إلى مجموعة من

 .مختلف احتياجاتهم اليومية وتعزيز نمط حياتهم ةلبيبغرض ت

 لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على:

Contact@paynas.com 

 أو زيارة موقعنا  

www.paynas.com 

 إبراء الذمة 

واالسررتراتيجية واألهداف  المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  المالية هيرميس القابضررة قد أشررارت في هذا البيان إلى أمور مسررتقبلية من بينها على سرربيل قد تكون المجموعة

فعلية وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسرتقبل والكثير من  المسرتقبلية لألنشرطة المختلفة. وهذه التصرريحات المتعلقة بالمسرتقبل ال تعتبر حقائق وفرص النمو والمؤشررات

التذبذب في أسواق المال والتصرفات التي يقدم   –الحصر  سبيل المثال وليسعلى   –طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشركة، ويشمل ذلك هذه التوقعات من حيث

والتشرريعات الحالية والمسرتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء   والمحتملون والظروف االقتصرادية العامة واآلثار الناجمة عن مركز العملة المحلية عليها المنافسرون الحاليون

 .صحيحة في تاريخ النشر حذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هيتوخي ال عليه ينبغي على القارئ
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