
 
 

 
 
 

للمصروفات بالتقسیط الدفع خدمات تتیح بالتقسیط البیع لخدمات          ڤالیو
الجونة بمدرسة الجامعي وقبل األساسي التعلیم مراحل لجمیع          الدراسیة

 الدولیة
 

التعلیم مراحل لجمیع الدراسیة المصروفات سداد تسهیل في للمساهمة المعلنة ڤالیو خطة إطار في تأتي الجدیدة                  االتفاقیة
 األساسي وقبل الجامعي، وهو التمویل األول من نوعه في مصر

 
 القاهرة، 18 أكتوبر 2020

 
األوسط الشرق بمنطقة المالیة الخدمات تكنولوجیا حلول توفیر في والرائدة بالتقسیط البیع لخدمات ڤالیو شركة الیوم                  أعلنت
األحمر البحر بمحافظة الوحیدة المدرسة وهي الدولیة، الجونة مدرسة مع استراتیجیة شراكة في الدخول عن أفریقیا،                  وشمال
مراحل لجمیع المقبل الدراسي العام مصروفات تمویل خدمات إلتاحة وذلك ،«IGCSE» البریطاني التعلیم نظام تتبنى                 التي

 التعلیم األساسي وقبل الجامعي.
 

أهم أحد یمثل التعلیمي القطاع أن بالتقسیط، البیع لخدمات ڤالیو لشركة التنفیذي الرئیس الفقي محمد أوضح السیاق هذا                    وفي
حجًما األكبر المصري التعلیم قطاع یعد حیث الشركة، أجرتها التي االستراتیجیة التوسعات وأبرز مصر في الحیویة                  القطاعات
باإلضافة للشباب، الغلبة حیث مصر بها تنفرد التي الضخمة السكانیة للقاعدة نظًرا أفریقیا وشمال األوسط الشرق مستوى                   على
الدراسیة المصروفات ارتفاع أن إلى الفقي ولفت المعقولة. التكلفة ذات الجودة عالیة التعلیمیة الخدمات على الطلب ارتفاع                   إلى
الجدیدة االتفاقیة أن إلى مشیًرا المستمرة، المالیة الضغوط وسط األمور أولیاء من العدید على كبیًرا عبًئا یمثل الخاصة                    للمدارس
القطاعات مختلف في العاملة الكیانات أبرز مع شراكات في للدخول الشركة الستراتیجیة امتداًدا تمثل الدولیة الجونة مدرسة                   مع
تذلیل في فعال بشكل تساهم االبتكاریة الدفع خدمات تقدیم في ڤالیو بها تنفرد التي الهائلة الخبرة أن وتابع مصر. في                      الحیویة
ألبنائهم الدراسیة للمصروفات بالتقسیط الدفع خدمات من فائقة حزمة لهم وتتیح األمور أولیاء بال تشغل التي المالیة                   العقبات

  بجمیع مراحل التعلیم األساسي وقبل الجامعي.
 

المصروفات لتقسیط متنوعة برامج توفیر عبر التعلیم قطاع في التوسع عن 2019 أغسطس في ڤالیو شركة أعلنت                   وقد
في بالدخول مؤخًرا قامت حیث ،2017 عام نشأتها منذ الشركة استهدفتها التي القطاعات أهم أحد باعتباره وذلك                   الدراسیة،
لجمیع الدراسیة للمصروفات بالتقسیط الدفع خدمات إلتاحة التعلیمیة» للخدمات مصر «جیمس مجموعة مع استراتیجیة                شراكة
ڤالیو خطة ضمن ذلك ویأتي مصر. في مرة ألول وذلك للمجموعة، التابعة بالمدارس الجامعي وقبل األساسي التعلیم                   مراحل
بخدمة وتقوم بیع نقطة آالف 3 من أكثر تضم التي مبیعاتها شبكة تنمیة عن فضًال الحیویة، الخدمات قطاعات في                     للتوسع

  عشرات اآلالف من العمالء والمستفیدین من برامج التقسیط.
 

أولیاء لتزوید ڤالیو مع االستراتیجیة بالشراكة اعتزازه عن الجونة، لمدینة العام المدیر توفیق رؤوف أعرب متصل سیاق                   وفي
التقسیط أنظمة في التوسع أن إلى مشیًرا الدولیة، الجونة بمدرسة الدراسیة للمصروفات والُمبتكرة المرنة التمویل بحلول                  األمور
أنه وأضاف الجانبین. لكال النقدیة التدفقات إدارة ناحیة من والمدرسة األمور ألولیاء إیجابي مردود له سیكون ڤالیو تطبیق                    عبر

  یتطلع إلى التوسع في آلیات التعاون مع ڤالیو لتقدیم حلول تمویلیة أخرى لمزید من األنشطة داخل مدینة الجونة.
 

في المقیمین األجانب األطفال من واسعة لقاعدة المتمیزة التعلیمیة خدماتها لتقدم 1998 عام الدولیة الجونة مدرسة تأسست                   وقد
بالمدرسة التدریس هیئة أعضاء ینتمي كما مختلفة. جنسیة 20 من أكثر من طلبة تضم حیث األحمر، البحر بمحافظة                    الجونة
ذات تعلیمیة خدمات المدرسة تقدم كما ومصر. وأمریكا وبلجیكا وفرنسا وألمانیا وأسترالیا بریطانیا مثل، الدول من                  للعدید

.IGCSE مستوى عالمي بدًءا من السنوات األولى للتعلیم األساسي ووصوًال لحصول الطالب على شهادات 
 

 – نهایة البیان –



 
 

 
 
 

 عن شركة ڤالیو
 

توظیف عبر بالتقسیط البیع وبرامج حلول توفیر في رائدة شركة وهي ،2017 عام بالتقسیط البیع لخدمات ڤالیو شركة إطالق                     تم
التقسیط وبرامج خطط بتوفیر وتقوم بیع نقطة آالف 3 من أكثر في مباشر بتواجد الشركة تحظى حیث المالیة، الخدمات                     تكنولوجیا
ویعد وغیرها. والصحیة التعلیمیة والخدمات والسیاحة والسفر المنازل وتأثیث وتجهیز السكنیة للوحدات الشمسیة الطاقة لحلول                 االبتكاریة
واسعة وقاعدة المستهلكین جمهور بین الربط مع ائتمانیة، موافقات أسرع بتقدیم ینفرد والمنطقة مصر في بالتقسیط للبیع تطبیق أول                     ڤالیو

 من معارض التجزئة ومواقع التسوق عبر اإلنترنت من خالل أجهزة التابلت والهواتف الذكیة.
 

 لمزید من المعلومات یرجى االتصال على :
 

media@efg-hermes.com | قطاع العالقات اإلعالمیة 
 

 مي الجمال
 

 رئیس قطاع التسویق واالتصاالت
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mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com

