
                                                                                          

 

تكن ل جيا منصرررر   «فات رة» ذ علىاسرررر   نجح في االت «تنمي »شرررر    

  ش  اتبين ال  ياإللك  ون ال جارةفي مجال س يع  النم  الخدمات المالي  

استثمارات شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار في دعم الشركات د.رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي: الصفقة تعكس نجاح  -
 . االقتصاديةة الناشئة وتعزيز نموها بما يحفز النمو االقتصادي ويعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمي

 دفع عملية التحول الرقمي بشركة "تنمية" تهدف إلى صفقة االستحواذ االستراتيجية -

 سوق التمويل متناهي الصغرفي طرح المزيد من المنتجات االبتكارية  الهادفة إلى استراتيجية "تنمية"يأتي االستحواذ في إطار  -
 ةللشركجديدة توسعات وتدشين مرحلة ، في مصردائم النمو 

 2022ي ني   15القاه ة في 

للمجموعة المالية هيرميس لخدمات المشررررروعات متناهية الصررررغر، وهي شررررركة مملوكة بالكامل « تنمية»شررررركة اليوم أعلنت 

صفقة االستحواذ على شركة في إتمام  هاحانجعن  ،حدى الشركات المصرية الرائدة في حلول التمويل متناهي الصغرإالقابضة و

 . )"فاتورة"( ڨيبي  هولندا فاتورة

شركات ةاإللكترونيلمعامالت افي تنفيذ  ةصصخمتسريعة النمو منصة رقمية هي « فاتورة»ر أن كجدير بالذ  تتيح حيث ؛بين ال

الشركة مجموعة ويقوم بدعم  .محافظة في مصر 22 خاللها، وتغطيمن  بينهم لموردين والمشترين إجراء المعامالت التجاريةل

 .2020الشررركة منذ عام تسررتثمر في التي « EFG EV Fintech»منصررة وعلى رأسررهم مجال الذلك المسرراهمين في أبرز من 

تتيح لمسررررررتخدميها باقة من والتي  ،تربط بين تجار التجزئة والمنتجين وتجار الجملةابتكارية موحدة منصررررررة ب« فاتورة»نفرد تو

بمنتهى الشررفافية، األسررعار على الحصررول ولمنتجات اللحظية لمعاينة لللكتروني إسرروق تتضررمن التي ة يرابتكأفضررل الخدمات اال

خدمات دعم وصرررواًل إلى  ( وحلول الشرررراء اون والدفع الحقًا،B2Bدعم إجراءات المعامالت التجارية بين الشرررركات )مروًرا ب

 التسويق.

على شررركة "فاتورة"،  ،إن اسررتحواذ شررركة "تنمية" الد   رة رانيا المشررا و وري ة ال عاوا الدوليووتعليقًا على الصررفقة قالت 

بالشراكة مع  التابعة لها «EFG EV Fintech» المدعومة من قبل شركة مصر لريادة األعمال واالستثمار، ومسرعة األعمال

، يأتي متماشيًا مع الجهود التي تقوم بها الحكومة لتمكين القطاع الخاص والتخارج من بعض المجموعة المالية هيرميس القابضة

شركة  القطاعات في سبيل زيادة نسبة القطاع الخاص الذي يعد محرًكا رئيسيًا للنمو االقتصادي الشامل والمستدام، موضحة أن

مصررر لريادة األعمال واالسررتثمار، أول شررركة رأسررمال مخاطر في مصررر بمسرراهمة حكومية، ونجحت من خالل مسرراهمتها في 

تعظيم العائد على االسرررتثمار في العديد من الشرررركات الناشرررئة الناجحة والرائدة في مجاالتها، ويعتبر هذا التخارج تأكيدًا على أن 

هذو الشررركات من المضرري قدًما في تنمية حجم أعمالها بما يعود بالنفع على االقتصرراد المصررري.  هذا االسررتثمار أتى امارو ومكن

التابعتين لها اسررتثمروا في وأوضررحت وزيرة التعاون الدولي، أن شررركة مصررر لريادة األعمال واالسررتثمار ومسرررعتي األعمال 

د من قصرررل النجاح في مجال دعم الشرررركات الناشرررئة ، وأن الفترة المقبلة سرررتشرررهد المزي2017شرررركة منذ عام  175أكثر من 

 .االقتصادية والتخارجات يعزز مشاركة القطاع الخاص في التنمية

عالمة فارقة تمثل االستحواذ عملية أن  هي ميس القابض    يم ع ض ال ئيس ال نفيذي للمجم ع  المالي وفي هذا السياق أكد 

المالية  غير المصرررررررفي بالمجموعةالتمويل في قطاع ين عبمن أبرز الالواحدة  تصرررررربحأ، التي «تنمية»في مسرررررريرة شررررررركة 

ل الرقمي تسريع وتيرة التحو  إلى  «تنمية»مساعي شركة في إطار تأتي صفقة االستراتيجية هذو الن أ وأوضح عوض. هيرميس

. بوجه عام الصرررررغر في مصررررررقطاع التمويل متناهي بهدف دعم تعزيز تنوع باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها بالشرررررركة و

دفع في بالمجموعة المالية هيرميس قطاع التمويل غير المصرفي جميع منصات الة لالمساهمة الفع  بوأعرب عوض عن اعتزازو 

للمنتجات  الترويج المتبادل بينها عن طريقتكامل تحقيق اللالمتضررررررافرة  هاجهودضرررررروء في عجلة التحول الرقمي في مصررررررر، 

 الشررركة تحقيق هدفوبالتالي الخدمات والمنتجات باقة تنويع في بدورو سرراهم ما م، التابعةشررركاتها ميع جالمقدمة من والخدمات 

تتمتع بإمكانيات نمو واعدة، مؤكدًا اقة المجموعة « فاتورة»أن إلى عوض  وأشررررار. الشررررمول المالي في مصررررر دعمالمتمثل في 

تنا الرائدة ، وهو ما دفع منصرررررربين الشررررررركاتالرقمية على تقديم حلول مبتكرة في قطاع المعامالت في قدرتها المالية هيرميس 

«EFG EV Fintech » الشركة منذ أعوام.بالمستثمرين في طليعة تكون أن 



                                                                                          
حلول مات تنافسررررية والسررررتفادة من األنشررررطة المتكاملة بين المنصررررتين لتقديم خدتعظيم اومن المقرر أن تثمر هذو الصررررفقة عن 

الشرررركات تشرررجيع والمسررراهمة في لتحول الرقمي دفع مبادرات ال «تنمية»تأتي في إطار اسرررتراتيجية حيث  ،في السررروقابتكارية 

. تسررررراهم في تغيير خارطة قطاع الخدمات المالية حلول ماليةفي توفير « فاتورة»منصرررررة االسرررررتفادة من عبر النمو على تحقيق 

وسررد الفجوة الكبيرة في « فاتورة»متنامية من التجار المتعاملين مع الشرربكة المن  «نميةت»وبموجب هذو الصررفقة، سرروف تسررتفيد 

وقاعدة عمالئها  «تنمية»االنتشرررار الجغرافي لشررربكة من « فاتورة»سررروف تسرررتفيد  ،من ناحية أخرىو. الشرررركاتالتمويل سررروق 

 ، فضرراًل عنسرروق المعامالت بين الشررركاتفي إلى شرررائح جديدة وصررول والشرربكة التجار المتعاملين معها  تطويرالواسررعة في 

 .مستقبالً « فاتورة» نموفي تعزيز فر فرص التمويل امركزها المالي القوي وتومساهمة 

«  فاتورة»االستحواذ على عن اعتزازو بهذو الصفقة مؤكدًا أن  «تنمي »حسام النجار ال ئيس ال نفيذي لش     من جانبه، أعرب

باقة إلى أن وأشار تطوير الشركة والتحول الرقمي. نظًرا لقدرتها على تسريع عمليتي الشركة نشطة لمحفظة أهامة مثل إضافة ي

، حيث االفئات األكثر احتياجً من  بدايةً بدعم االقتصاد المصري التزامها الشركة يعكس المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها 

من  رقمية فريدةمن خالل منصرررة السرررلع من تجار الجملة في حصرررولها على المشرررروعات متناهية الصرررغر تدعم هذو الخدمات 

 . نوعها

 تينشررركالبين مؤكدًا على أن تضررافر الجهود فجوة تمويلية كبيرة، من يعاني ن قطاع المعامالت بين الشررركات أالنجار أضرراف و

شررد د على و. يمصرررالسرروق الفي االقتصررادية القطاعات الشرررائح ومزيد من الوصررول إلى حلول التمويل الرقمي و طرحيتيح سرر

لتوفير مصررررادر الدخل وإتاحة الفرص أمامها  يمحدودمن في دعم األسررررر  التمويل متناهي الصررررغرالدور المحوري الذي يلعبه 

 .يةضغوط التضخمالدخل أكثر استقراًرا وتعزيز قدرتها على مواجهة 

 محفظتها التمويليةارتفعت حيث  ،ألف عميل 391ليصررررررل إلى « تنمية»ارتفع عدد عمالء  2022عام  وبنهاية الربع األول من

 .مليار جنيه 3.9لتصل إلى حوالي أعلى مستوى لها منذ تأسيس الشركة إلى 

، «فاتورة»باإلنجازات الدهيهة التي أحرزتها عن سععداهته  و«فات رة»حساا علي الرئيس الرئفيذ  للئكااي  لأعرب ، تهناحي من

لتسررجيل فصررل جديد من النجاحات خالل المرحلة القادمة من مسرريرة الشررركة. للبناء على تلك اإلنجازات مؤكدًا تطلعاته الشررديدة 

في بناء شركة ناشئة قوية من الكوادر المؤهلة؛  500 الذي يضمبالتعاون مع فريق العمل  «فاتورة»وأشار علي إلى نجاح إدارة 

مختلف أنحاء من تجزئة جر األف ت 60نشرررطتها حتى أصررربح مردودها اإليجابي ينعكس على قاعدة تتجاوز وأأعمالها بوالتوسرررع 

أن هذو الصفقة الناجحة ستضع معياًرا قياسيًا يحتذى به على مستوى الشركات كد وأ. عامين فقط من انطالق أعمالها عقب مصر

 سرريسرراهموهو ما ، في السرروق لرقمية االبتكارية والشررركات الرائدةالناشررئة؛ لعمليات الدمج واالسررتحواذ المثمرة بين المنصررات ا

مسررتقبالً. وأوضررح أن المرحلة القادمة سررتشررهد تضررافر  بالسرروق المصررريظهور موجة من التجارب الناجحة المماالة في  بدورو

، سرررررتثمر عن تيسرررررير اتمن أجل إحداث طفرة كبيرة بسررررروق المعامالت التجارية بين الشررررررك «تنمية»و «فاتورة»الجهود بين 

وتعظيم نمو أعمالها  فرص اقتناصإلى  «فاتورة»مساعي  إلىحسام علي لفت والتجارة والتمويل والدفع بشكل جذري. معامالت 

 .«تنمية»شركة الذي تحظى به المركز المالي القوي مردودها اإليجابي خالل الفترة القادمة، مدعومة بقاعدة العمالء المتشعبة و

 
نجاحها في ( وعدد العمالء النشطين، وال سيما بعد GMVتنمية إجمالي قيمة البضائع )من خالل مسيرتها « فاتورة»تمكنت وقد 

 موجببومسرررتثمرين. مجموعة أخرى من أبرز الومخاطر صرررناديق رأا مال سرررتة جولتين ناجحتين من جمع األموال من تنفيذ 

 ومؤسررسرر فيما سرريواصررل، ڨي )"فاتورة"(بي  شررركة فاتورة هولندامن أسررهم  %100« تنمية»شررركة  متلكعملية االسررتحواذ، سررت

، كما سرريصرربحون من المسرراهمين في «تنمية»لشررركة  يداراإلفريق الشررركة باعتبارهم من أعضرراء الإدارة في « فاتورة»شررركة 

  «تنمية»ل شررركة داخ المتاحةعلى مزيج من السرريولة النقدية « فاتورة»سرريحصررل مسرراهمو شررركة  ،وباالضررافة .«تنمية»شررركة 

 «.تنمية»شركة بأسهم الخزينة كذلك و

 
 —نهاية البيان—

 ش    تنمي  نبذة عن 

. في مصر لصغرلخهمات المشروعات متناهية الصغر هي شركة رائهة في تقهيم باقة من حلول التمويل متناهي ا «تنمية»شركة 
وحققت الشركة نمًوا سريدًا منذ تأسيسها حتى أصبحت أحه الكيانات الرائهة في مجال تمويل رأس  2009عام  «تنمية»تأسست 

التي تقهمها الشركة ألصحاب المشروعات الصغيرة  برامج التمويلالمال الدامل ألصحاب المشروعات منخفضة الهخل. وتتيح 



                                                                                          
تيسير الحصول وتستههف الشركة  مدات المحيطة بهم.تجمالرتقاء باإلفي  مما يساهمومشاريدهم أعمالهم الالزم لتنمية  لهعما

وتسدى هائماً على توسيع شبكة ، الدهيه من المحافظاتالمناطق األكثر احتياًجا من خالل فروعها المتواجهة في  في التمويل على
برامج  «تنمية»وتقهم  ا.من خالل افتتاح عهة فروع بمناطق الريف والحضر في محافظات الصديه والهلتفروعها جغرافياً وذلك 

تحسين مستوى وبمصر  ينمو االقتصاهالفي هفع عجلة  ةساهمم ،ألف جنيه 100تتراوح قيمتها من ألف جنيه إلى  ةمختلف ةتمويلي
المحلية  في ظل التحهيات تحقيق النمو وتدزيز الشمول المالي في مصرالدمل على  الشركة وتواصلللمواطنين. المديشة 
 .والدالمية

إلى والتي قامت بتنمية حصتها ، «تنمية»من أسهم  %94استحوذت المجموعة المالية هيرميس القابضة على  2016وفي عام 
 غير المصرفي.ة التمويل ضمن منص شركة المجموعة المالية فاينانس القابضة« تنمية». وتتبع 2021في عام  100%

محافظة، وتقهم الشركة خهماتها  25فرع منتشرة في  304نحو « يةتنم»بلغ عهه فروع ، 2022الربع األول من عام بنهاية و
 مليار جنيه. 3.9ألف عميل حيث بلغت محفظتها التمويلية  391لحوالي 

  www.tanmeyah.comزيارة موقعنا لمزيد من المعلومات يرجى 
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  @omhermes.c-efgPublicRelations  بالمجموعة المالية هيرميس القابضة قطاع العالقات العامة

 مي الجمال

 بالمجموعة المالية هيرميس القابضة رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 فات رة ش    نبذة عن

هي منصة ابتكارية في مجال تكنولوجيا الخهمات المالية تختص في تسهيل المدامالت و ،2019عام  خالل« فاتورة»تأسست 
عبر تجار التجزئة في مصر مع تجار الجملة والموزعين والمصندين تدمل على ربط حيث ، (B2Bالتجارية بين الشركات )

وتتمثل تيسير تنفيذ المدامالت التجارية بينهم بأحهث الوسائل اإللكترونية سهلة االستخهام. تركز على منظومة رقمية مبتكرة 
لشركات في مصر. ومن حهاث نقلة نوعية لسوق المدامالت التجارية بين اإلترسيخ منظومتها االبتكارية في  «فاتورة»رسالة 

على توفير مجموعة من الحلول الرقمية االبتكارية التي تربط بين تجار التجزئة وشبكة متشدبة  «فاتورة»هذا المنطلق، تحرص 
اتخاذ قرارات الشراء المستنيرة من خالل توضيح أسدار المنتجات السوق المصرية، تمكينهم من بر مختلف أنحاء عمن المورهين 
حلول أفضل ياناتها بمنتهى الشفافية، فضالً عن هعم وتيسير تنفيذ المدامالت التجارية بين الشركات من خالل تقهيم المطروحة وب

 22في تنمية أنشطتها لتغطي على مهار عامين فقط من انطالقها؛  «فاتورة»وقه نجحت  .لشركاتل الشراء اآلن والهفع الحقًا
هارة الالعبين الرئيسيين في قطاع المدامالت التجارية الرقمية بين الشركات. محافظة من مختلف أنحاء مصر، لتحتل بذلك ص

موره يقهمون ما يربو على  1000وأكثر من  ألف تاجر تجزئة 60تتجاوز حاليًا بقاعهة عمالء واسدة « فاتورة»منصة تحظى 
فئات شركائها من التوسع بإلى « فاتورة»آالف منتج فريه يتنوع بين السلع االستهالكية واألهوات الكهربائية. وتتطلع منصة  10

 المورهين لتغطية قطاعات ومنتجات جهيهة مستقبالً.

 مالحظ  ح ل البيانات ال طلعي 

مال. هذو البيانات التطلعية تصدر المجموعة المالية هيرميس القابضة بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات اإلدارة واألهداف االستراتيجية وفرص النمو وآفاق األعفي هذا البيان الصحفي، قد 

نها غير مؤكد وخارج سيطرة اإلدارة ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات األسواق ليست حقائق تاريخية ولكنها بدالً من ذلك تمثل فقط إيمان المجموعة فيما يتعلق باألحداث المستقبلية، والعديد م
اإلجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناًء المالية واإلجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف االقتصادية العامة وتأاير التشريعات واللوائح و

 ذلك، يُحذر القراء من االعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي ال تكتب فقط إال اعتباًرا من تاريخ تقديمها. على
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