


 

يم المجموعة المالية ھيرميس  اط لتقديم خدمات للتخص ة مزاولة النش ل على رخص تحص
  التخصيم في السوق المصري

ركة الجديدةتوفر  يم حلول وباقة متكاملة من  ، التي من المقرر إطالقھا قبل نھاية العام،الش المحلية  للتعامالتمنتجات التخص
  المنتجات ومصادر اإليراداتوذلك في إطار استراتيجية تنويع  ،والدولية

  ٢٠١٨مارس  ٢٨القاھرة، في 

عن  –األسواق الناشئة والمبتدئة و الشرق األوسط المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في –أعلنت اليوم المجموعة المالية ھيرميس 
خطوة وذلك في  في السوق المصريعلى رخصة مزاولة نشاط التخصيم شركتھا التابعة المجموعة المالية ھيرميس للتخصيم  حصول
وقية الرائدة عبر جديدة  يخ مكانتھا الس واء باقة تنويع نحو ترس طة والخدمات المقدمة إلى عمالئھا س ات من األنش س أو الكبرى المؤس

  .الشركات الصغيرة والمتوسطة

يص  تعمل تحت مظلة  لعملياتمليون جنيه  ٢٥٠جدير بالذكر أن المجموعة المالية ھيرميس قامت بتخص ركة الجديدة التي س الش
  .للمجموعة المالية ھيرميس التمويل غير المصرفيمنصة  »القابضة المجموعة المالية فاينانس«

وفرة أن الشركة الجديدة سوف تستفيد من  كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية ھيرميس القابضة،وضح وفي ھذا السياق أ
وشبكة العالقات الوطيدة مع كبرى المؤسسات المالية في بناء ھيكل رأسمالي قوي قادر على تلبية الطلب المتنامي على النقدية السيولة 

سواء شركات الصغيرة والمتوسطة على حد  شطة  ،خدمات التخصيم من جانب المؤسسات الكبرى وال مضيفًا أن التوسع في تقديم أن
 التخصيم يأتي في إطار استراتيجية تنويع المنتجات والخدمات التي تقدمھا الشركة.

اط  يم معاملة مالية ويعد نش ركتقوم التخص تقبلية بحوالة حقوقھا و اتفيھا الش تحقاتھا أو التزاماتھا المس مى "لطرف ثالث مس يس
شيكات والفواتير والتعاقدات لدى الغيرويشمل ذلك  ،بسعر مخفض "الُمَخصم ساعد نقدية السيولة الفي مقابل الحصول على  ،ال التي ت

يولة النقدية لتمويل تلك  غيلية، وكذلك الحصول على الس تمرارية عملياتھا التش الشركات على توفير االحتياجات التمويلية الالزمة الس
  خطط التوسعات المستقبلية.

ركة المجموعة المالية  القابضة مجموعة المالية فاينانسللطفي رئيس مجلس اإلدارة غير التنفيذي لومن جانبھا قالت فاطمة  ورئيس ش
أة أن سوق التخصيم في مصر  ،ھيرميس للتخصيم على اختالف خبراتھم في تقديم موفري الخدمة من قليل وجود ويتسم بحديث النش
ارت  .خدماتذلك النوع من ال ركة وأش ھر القليلة المقبلةتتطلع إلى الجديدة إلى أن الش وق المصري خالل األش املة  تزويد الس بباقة ش

د الفجوة التمويلية والتي من خدمات التخصيم عالية الجودة  أنھا س وقبمن ش ركة قامت بتخصيص . الس  فريقوأضافت لطفي أن الش
أحمد البكري الذي سيشغل منصب نائب قيادة تحت المصرفية المالية والخدمات مجال في يضم نخبة من أكفأ المھارات محترف عمل 

يم ركة المجموعة المالية ھيرميس للتخص و المنتدب لش تعدرئيس مجلس اإلدارة والعض ركة الجديدة تس افت لطفي أن الش  . وأض
    .قبل نھاية العام التشغيل الفعليثم  ٢٠١٨الربع الثالث من عام التجريبي خالل لإلطالق 

ونة الرئيس التنفيذي  ة لمجموعة المالية فاينانسلومن ناحية أخرى قال وليد حس واق  القابض ورئيس قطاع ترتيب وھيكلة الديون بأس
وف تقدم باقة من المنتجات والخدمات التي تلبي مختلف االحتياجات  ،المالية ھيرميس لمجموعةبارأس المال  ركة الجديدة س أن الش

الت ائتمانية يھتقديم تسستشمل وأضاف حسونة إلى أن المنتجات الجديدة الشركات الصغيرة والمتوسطة.  لمؤسسات الكبرى أولسواء 
  التوريد.سالسل تمويل كذلك ، وولية لعمليات االستيراد والتصديرعامالت المحلية والدتالكاًل من تغطي 

ركة المجموعة المالية ھيرميس لجدير بالذكر أن  يم ش وف لتخص م لكالً من س ركة تنض ركة ل valUش يط، وش خدمات البيع بالتقس
  .»القابضة المجموعة المالية فاينانس«تحت مظلة لتمويل متناھي الصغر لتنمية شركة ، والمجموعة المالية ھيرميس للتأجير التمويلي

 —نھاية البيان  —
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