
 

لتعزيز نمط  (BNPL، المنصررر  ال ا لل لاءررر او ادف  اللًا )   ا  «ڤاليو»شررر    

عا ا  سه ألً اد بيا  صرررر  ة اي  سه ةارررر م ا ل تتوصررررى الف ات ا  ،الحيال المتطور

 الحكي 

  السوق السعودي الى «ڤاليو»شركة اإلعالن عن دخول في أعقاب هذه الصفقة تأتي 

  همالكالعمليات التشغيلية وبالتالي تنمية الالطرفين تساهم هذه الصفقة في تعزيز أطر التعاون بين  

 ا   ،«اليوڤ»شوووركة تقييم  وصوووول مليون دو)ر  247.4 الىمصووور ( في BNPLأكبر منصوووة في م ال الشوووراو ادن والقفا ) ق 

 أمريكي

 2022يونيو  20 ،ال اه ل

لتعزيز نمط الحيال المتطور في الشوورق اسو ووط وشوومال  (BNPL، المنصووة الراةقل للشووراو ادن والقفا ) ق ا  «ڤاليو»اليوم شووركة  أعلنت

الى  بالتوصول عاةلة الحكير( فواز عبق العزيز الحكير و ولمان عبق العزيز الحكير وعبق الم يق عبق العزيز الحكير من  كل  عن قيام أفريقيا، 

مليون  247.4 الى الشووركة تقيم يصوولوبالتالي مليون دو)ر أمريكي،  12.4 مقابل «ڤاليو»من شووركة ٪ 4.99ققرها   صووة لشووراو اتفاق

 دو)ر أمريكي.

 اتا ووتامار ىأولهي الصووفقة  ووتكون هذه ، المتفق عليهاشووروط الالتأكق من ا ووتيفاو لموافقات التنظيمية ومن الحصووول على انتهاو ا)وبعق 

في السوووق ويمال نقطة  «ڤاليو»شووركة قول وهو ما يعكس ، المصوورية (BNPL  منصووات الشووراو ادن والقفا ) ق اإ قى الحكير في عاةلة 

 .لعقق المزيق من الشراكات ا) تراتي ية المامرل على السا ة اإلقليميةانطالق رةيسية 

ا)تفاقية التي وقعتها اس ووبوا الما ووي إلنشوواو إلى السوووق السووعودي من خالل القخول عن  «ڤاليو»شووركة إعالن  في اعقاب ا)تفاقأتي يو

 صووة  «ڤاليو»شووركة ، فيما تملك الشووركةمن  %65التي تمتلك  «)بزفاس »شووركة مشووروا مشووترل بالتعاون ما وهي  «فاس للتمويل»

للمتسوقين في  لول نمط الحيال المتطور تهقف إلى توفير  «فاس للتمويل»شركة هذه الشراكة ا) تراتي ية لتأ يس ذكر أن ي. المتبقية٪ 35

وذلك من خالل منصة المضافة وتعظيم القيمة لتيسير القفا للمتسوقين التمويل برامج العقيق من بطرح  «ڤاليو»المملكة، فسوف تقوم شركة 

 .رقمية وا قل  هلة ا) تخقام

عاةلة التعاون ما تعزيز أطر عن  ووووعادت  ب،   يم عوض ال  يس التن يذي لامجموع  المالي  هي سيس ال ابضرررر أعرب وفي هذا السووووياق 

عنق في مصوور،  (BNPLلشووراو ادن والقفا ) ق ا  ة في م ال امنصووأكبر  ،«ڤاليو»شووركة تقيم  تضوواالتي ومن خالل هذه الصووفقة  الحكير

ا بماابة شووهادل على ن اح الشووركة وقول نموذل أعمالها، باإل ووافة إلى المقومات الواعقل التي  247.4 مليون دو)ر أمريكي والتي تعق أيضوو 

صوووناعة على لم موعة المالية هيرميس ال قرقعلى اعتزازه بكما أكق  تنفرد بها وققرتها على النمو  وووواو  على السوووا ة المحلية أو اإلقليمية.

الشراو ادن تر يخ مكانتها كمنصة راةقل في م ال في ن حت الشركة  2017فمنذ تأ يسها أواخر عام ، «ڤاليو»مال  قويةة الت ارية عالم

أشهر العالمات الت ارية أمازون، وا قل من مال شركة  الت زةةالبيا ب م ال شركاتكبرى  أنظارجذب فضال  عن ( BNPLوالقفا ) ق ا  

 . «ڤاليو»ما شركة الشراكة والتعاون نحو ، وا قل من أبرز شركات البيا بالت زةة في المنطقة، الحكير، وكذلك شركة عالمي ا

،  يث تقوم المالية  ريعة النمو في منطقة الشرق اسو ط وشمال إفريقياالخقمات تكنولوجيا ابتكارية تعتمق على منصة هي « ڤاليو»شركة 

وتحظى الشووووركة بتواجق العربي. الوطن مصوووور وفي أكبر  وووووق ا ووووتهالكي في من خالل التطبيق وذلك عميل  574000أكار من بخقمة 

وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسووويط لخقمة آ)ف العمالو نقطة بيا  5000كخقمة دفا في أكار من  ،  ووووقها الرةيسوووي،في مصووورمباشووور 

وما وغيرها.  واسزياو وقطا غيار السيارات والخقمات التعليمية والصحية والسفر، اإللكترونياتسجهزل المنزلية ولمفروشات واالميسرل ل

لحكير شووركة الالتابعة البيا بالت زةة وا ووعة من متاجر شووبكة من خالل خقماتها تققيم من « ڤاليو»دخول السوووق السووعودي،  وووف تتمكن 

بما ، والمواقا اإللكترونية للعالمات الت ارية المستقلة (فوغا كلو يت مت ر، وكذلك عبر اإلنترنت على موقا  1000التي تضم أكار من و

وشووووووبكات البيا بالت زةة والت ار لتغطي السوووووووق باإل ووووووافة إلى المزيق من مققمي الخقمات في المملكة العربية السووووووعودية،  14في ذلك 

 السعودي بأكمل .



 

مؤشوور على ةقة المسووتامرين بم ال خقمات التمويل غير  «ڤاليو»شووركة با ووتحواذ عاةلة الحكير على  صووة عملية تعق ومن نا ية أخرى، 

لتصوووبن منصوووة ابتكارية راةقل ووجهة تصوووقيرية للحلول تو وووا بعملياتها فرص الدعم في  تسووواهمالمتوقا أن والتي المصووورفي في مصووور، 

التي ألقت بظاللها على السوق المصري وأ واق المنطقة بوج  تضخمية الضغوط الفي تحقيق الشمول المالي، رغم والمنت ات التي تساهم 

 .عام

عاةلة الحكير على ما  تحواذ با)تفاق على ا)عن  عادت  ، «ڤاليو»ال  يس التن يذي لء     ليل  سون  ، أعرب صفقةوتعليق ا على هذه ال

 –ها خقمات طالقإلالمملكة العربية السوعودية عن  دخولها الى اس وبوا الما وي إعالن الشوركة وذلك بعق  ،«ڤاليو»شوركة  صوة من أ وهم 

الشووراكة ما  تعزز صووالبةالصووفقة ان . وأكق  سووونة خمسووة أعواممن منذ تأ وويسووها  خارل السوووق المصووري لشووركةتو ووعات ا ىأول يوه

على  اتالتو ووووعهذه المر لة الفارقة في مسوووويرل ماالي في الشووووريك الو في م ال البيا بالت زةة الحكير، باعتبارها شووووركة راةقلم موعة 

الخطط التي تتبناها الحكومة في السوق المصري ودعم  يةف ول التمويلال ق ن حت في  «ڤاليو»شركة  أنأ اف  سونة و. ةاإلقليميالسا ة 

ي ابي على مئات اد)ف من يهقف إلى تعظيم المردود اإل في  وووووووقها المحلي، مؤكق ا أن نموذل أعمال الشووووووركة الشوووووومول الماليلتحقيق 

 .المستهلكين وت ار الت زةة ومققمي الخقمات في جميا أنحاو البالد

اتفقت بموجب   أمازون، ما شووركة اتفاق منن  ق شووراو اختياريفي توقيا الشووهر الما ووي القابضووة الم موعة المالية هيرميس ن حت وقق 

شووركة، على أن يكون لقيها خيار الصووادرل عن أ ووهم في  أمريكي دو)ر يونمل 10شووركة أمازون على شووراو شووهادات إيقاا دولية بقيمة 

 «.ڤاليو» لشركةمن رأس المال المصقر  %4.255، وذلك بما يعادل نسبة مستقبال   «ڤاليو»شركة ا تبقال ذلك ا) تامار بحصة في 

 —نهاية البيان—

 عه المجموع  المالي  هي سيس ال ابض 

دولة عبر أربع قارات،  13بتواجد مباشةةةر    ( HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE كود  حظى المجموعة المالية هيرميس القابضةةةةت

سوق المصري وتوسعت على مدار  شركة    ال شأت ال شرق من اإلنجاز المتواصل لعاًما  38حيث ن ستثمار    منطقة ال تتحول من بنك ا

الرائد    األسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على  وبنك االستثماربنك شامل    مصر األوسط  قط إلى 

والوسةةةةةاطة    األوراق المالية تقديم باقة  ريدة من الخدمات المالية واالسةةةةةتثمارية، تتنو  بين الترويط وتاطية االكتتاا وإدارة األصةةةةةول 

التمويل غير خدمات وفي السووووق المصوووري، تمتلك الشوووركة منصوووة راةقل في  الناشةةةئة والمبتدئة.سةةةواق باألوالبحوث واالسةةةتثمار المباشةةةر 

ء اآلن الشةةرا إلى خدماتوالتخصةةيم باإلضةةا ة التمويل  التمويل متناه  الصةةار والتأجير  أنشةةطة متعددة تضةةمن تاط المصةةر  ، والت  

 ( والتمويل العقاري والتأمين. BNPLوالد ع الحقًا )

ا على  صة اسغلبية في  ا بتققيم منت ات وخقمات مصرفية.aiBANKومن خالل ا تحواذها مؤخر   ،  من ذلك للشركة أيض 

مكانة الراةقل التي تنفرد بها وقق  ووواهمت قطاعات اسعمال الاالةة، بنك ا) وووتامار والتمويل غير المصووورفي والبنك الت اري، في تر ووويخ ال

الشوووووركة وتعزيز ققرتها على إطالق المزيق من المنت ات والخقمات المالية، بما يسووووواهم في تققيم باقة شووووواملة من الخقمات لتلبية ا تياجات 

 والوصول إلى عمالو جقد. عمالةها من اسفراد والشركات بمختلف أ  امها

ربية المتحقل م المملكة العربية السووووعودية م الكويت م عمان م اسردن م باكسووووتان م المملكة المتحقل م نفخر بالتواجق في: مصوووور م اإلمارات الع

 كينيا م الو)يات المتحقل اسمريكية م بن الديش م ني يريا م فيتنام

 «ڤاليو»عه ش    

شركة  شراو ادن والقفا ) ق ا «ڤاليو»تم إطالق  الحيال المتطور عبر توظيف تكنولوجيا الخقمات  لتعزيز نمط (BNPL) المنصة الراةقل لل

القابضووة. وتحظى الشووركة بتواجق مباشوور  ، وهي شووركة تابعة لقطاا التمويل غير المصوورفي بالم موعة المالية هيرميس2017المالية عام 

شوووووهر  60الميسووووورل  تى  موقا إلكتروني وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسووووويط 330نقطة بيا وأكار من  5000كخقمة دفا في أكار من 

سيا ة والخقمات التعليمية سفر وال سكنية وال شمسية للو قات ال  لألجهزل المنزلية واإللكترونيات واسةاث وتشطيب المنازل و لول الطاقة ال

زةة ومواقا بتققيم أ وورا موافقات اةتمانية في مصوور، وربط المسووتهلكين بقاعقل وا ووعة من محالت الت « ڤاليو»والصووحية وغيرها. وتنفرد 

 التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبيرل من مققمي الخقمات المختلفة.



 

 :لمزيل سه المعاوسات ي جف ا)تصال عاف

 

  HERMES.com-PublicRelations@EFGال ابض  |   طاع العال ات العاس  بالمجموع  المالي  هي سيس

 

 الجمالسي 

 ال ابض  بالمجموع  المالي  هي سيس ر يس  طاع التسويق  ا)تصا)ت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 إب او الذس 

الماال ما يتعلق بتوقعات اإلدارل وا) وووتراتي ية واسهقاف  المالية هيرميس القابضوووة قق أشوووارت في هذا البيان إلى أمور مسوووتقبلية من بينها على  وووبيل قق تكون الم موعة

فعلية وإنما تعبر عن رؤية الم موعة للمستقبل والكاير من هذه  المستقبلية لألنشطة المختلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ) تعتبر  قاةق وفرص النمو والمؤشرات

التذبذب في أ وووواق المال والتصووورفات التي يققم  –الحصووور  على  وووبيل الماال وليس –عن إرادل الشوووركة، ويشووومل ذلكطبيعتها تعق غير مؤكقل وتخرل  التوقعات من  يث

او . وبنوالتشووريعات الحالية والمسووتقبلية والتنظيمات المختلفة والمحتملون والظروف ا)قتصووادية العامة وادةار الناجمة عن مركز العملة المحلية عليها المنافسووون الحاليون

 .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأ) يفرط في ا)عتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي علي  ينبغي على القارئ
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