
 

  

 

 

 الئهايد عموزلت «ڤاليو»و «مصربيتابس »مع استراتيجية اتفاقية شراكة  برمت «إنرشيا»

 تشطيب الوحدات السكنيةأعمال تمويل وحلول الدفع اإللكتروني  بخدمات

بيعات م سهيلت اإللكترونية بهدفمدفوعات الالمصري لتقديم حلول  يالعقار التطوير قطاعالمشروع األول من نوعه في تمثل  الشراكة

 (91-في ظل أزمة فيروس )كوفيداإللكتروني بحلول الدفع  العقارات

 0202مايو  24القاهرة في 

ةامج ةائدة ف  توفية حلول وبالشتتة   الوه  ، للتمويل االستتتكي   «ڤاليو»و «بيتابس مصررر» تيشررركو «إنرشرريا»شررركة اليوم أعلنت 

، ظن توقيع لمجموعة المالية هيرميسباالتابعتين لقطاع التمويل غير المصررررررفي  ،البيع بالتقستتتتتتيت ظبة تونيل ت اولوخيا الادمال المالي 

يانة الدورية سداد مصروفات الصتشمل ل اإللكترونيالدفع بحلول  «إنرشيا»سريتم بمقتااها توويد عمء  شركة استتةاتيخي  اتفاقي  شتةا   

  .«بيتابس مصر»وتكاليف حجو الوحدات وذلك من خءل منصة 

، «إاةشيا»يء وحدال الس اي  لعمال شتيبظمال تألتسكييل تمويلي  ف  إتاة االتفاقي  بتقديم ، «ڤاليو»شركة سرتقوم  باإلضرافة إل  ذلك 

ا 84و 21 بينمدتكا  تةاوحت، وبال املوالتأثيث  شتتتيبالت تضتتمن توفية بةامج تقستتيت ميستتةة لت اليل  ظمالتوالت   تكا تصتتل قيمو، شتتكة 

 مليون خايه ل ل ظميل.  1.8إلى 

تويات وفير أعل  مسعقارات المصرري والتي تهدف إل  استددام الحلول الرقمية لتتمثل هذه االتفاقية المشرروع األول من نوعه في قطاع الو

وحاررررر (. 91-المتعلقة بجائحة )كوفيدرجرا ات االحترازية االلتوام بتطبيق اإلتعويو فاررررء  عن  للعمء  وتيسررررير سررررداد التكاليف الراحة 

، «إنرشررريا»التنفيذي لشرررركة أحمد العدوي  الرئيس   و«بيتابس مصرررر»لشرررركة المدير العام  هاني سرررليما  كء  من  مراسرررم توقيع االتفاقية

 . «ڤاليو»التافيذي لشة    ةئيسومحمد الفق ، ال

 يلعقاةاالتتوية ف  قتاع خديدة حلول  بتوفيةظن ستتعادته  «بيتابس مصررر»وفي هذا السرريا   أعره هاني سررليما   المدير العام لشررركة 

. كول   ثة ستتت دفعتخةب  ب من  خل تزويد العميءالت امل الةقم  تحقيق الاتوة األولى احو  تعد  ما  اكا، «إنرشررريا»بالتعاون مع شتتتة   

داد ستتتإم ااي     الت  تكدل إلى توستتتيع اتاب شتتتب   ادمال وماتخال الشتتتة  ، مما يتيا للعميء المصتتتةيين استتتليمان بكذل الشتتتة و شتتتاد

 تعزيزظيوة ظلى بالتعاون مع باك مصتتتتتة مدفوظاتكم بأمان دون ظااء وذلك من ايل استتتتتتادام باق  شتتتتتامل  من تةب الدفع ا ل تةوا  

 .يمصةالالق مختمع غية اقدي بالسوب لتوخه احو المعاميل الةقمي   خزء من ا

من ايل ماصال سكل  االستادام. وتمثل هذل التتوةال  لعميئكا ظلى توفية باق  مت امل  من المزايا والحلول «إنرشيا»شة    تحةصو

ال ظلى ال التشغيلي  لسوب العقاةخزء من ات  التوسع ف  ادمال الشة  ، وتتزامن مع االستخاب  للتغييةال الخذةي  الت  شكدتكا العملي

 (. 21-الصعيد المحل  والعالم  خةاء ااتشاة فيةوس ) وفيد

تبااها التتلعي  الت  تستتتتةاتيخي  اال ف  إتاة ن هذل الشتتتةا   تأت   «إنرشررريا»التنفيذي لشرررركة أحمد العدوي  الرئيس ومن رجانبه  أوضررر  

و ضتتتتال  ن قتاع العقاةال يشتتتتكد حالي ا تغييةال غية لتأستتتتيس مدن ذ ي  توا ب ماتلل التغيةال الت  تشتتتتكدها  امات الحياة. الشتتتتة   

(.  ما 21-دالت  فةضتتتتكا وباء ) وفيتحديال لمواخك  ال عديد من القتاظالالمستتتبوق  من التحول الةقم ، والت   صتتتبحل ضتتتةوةي  ف  

 تعزيز مبادةة الشتتتتمول المال ف  مستتتتاظدة البيد ظلى وحلول الدفع ظبة ا اتةال ا ل تةواي  خاةة ادمال التتؤمن شتتتتة ته بأهمي  دوة 

  .الحفان ظلى استمةاةي  األظمال، با ضاف  إلى ايل الفتةة األايةة والحد من تداظيال ااتشاة الوباء

 «اليوڤ»زام التع س ت «إنرشررريا»مع االستتتتةاتيخي     االشتتتة ن  ،«ڤاليو»التافيذي لشتتتة   ةئيس محمد الفق ، الأوضررر  في السررريا  ذاته  

 «ڤاليو» الفةيد الذي تتباال ظمالاألاموذج إلى الفق   و شتتتاةتوفية ماصتتت  شتتتامل  لادمال وحلول التقستتتيت بالستتتوب المصتتتةي. بالمتخدد 

االحتياخال  تلل  ماتلبيبعااي  ل  مممصتتتالتمويلي  الحلول ال منتوفية باق  ويتمثل محوةل الةئيستتت  ف  تعزيز ادم  وتخةب  العميء ظبة 

قيق نمط لدعمهم في تح «إنرشرريا»بتقديم حلول تمويل  ظمال تشتتتيب وتأثيث الوحدال الستت اي  لعميء   ظةب الفق  ظن اظتزازلو .المالي 

 الحياة الذي يرق  إل  أذواقهم وتطلعاتهم.  



 

  

 

تتبااها المخموظ  المالي  هيةميس لتعزيز الت امل بين ماتلل قتاظاتكا التشتتتتتتتغيلي  ظبة وتأت  هذل االتفاقي  ف  إتاة االستتتتتتتتةاتيخي  الت  

  يالتةويج لماتلل الادمال والماتخال الت  يقدمكا قتاع التمويل غية المصتتةف  ستتعي ا إلى تزويد العميء بباق  مت امل  من الحلول التمويل

 . مالمصمم  بعااي  لتلبي  ماتلل احتياخاتكم ومتتلباتك

 – نهاية البيا  –

 «اليوڤ»عن شركة 

 

  وهي شركة رائدة في توفير حلول وبرامج البيع بالتقسيط عبر توظيف تكنولورجيا 7192عام  للتمويل االستكي   «اليوڤ»تم إطء  شركة 

آالف نقطة بيع وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسررريط االبتكارية لحلول  3الددمات المالية  حيث تحظ  الشرررركة بتوارجد مباشرررر في أكثر من 

أول  «ليواڤ»والسرررفر والسرررياحة والددمات التعليمية والصرررحية وغيرها. ويعد الطاقة الشرررمسرررية للوحدات السررركنية وتجهيو وتازيث المنازل 

تطبيق للبيع بالتقسيط في مصر والمنطقة ينفرد بتقديم أسرع موافقات ائتمانية  مع الربط بين رجمهور المستهلكين وقاعدة واسعة من معارض 

 تف الذكية.التجوئة ومواقع التسو  عبر اإلنترنت من خءل أرجهوة التابلت والهوا

 

 «بيتابس مصر»عن شركة 

الةائدة  ة   بيتابسش تأسسل بموخب الشةا   االستةاتيخي  بينالةقمي  وقد مزودة لحلول الدفع ابت اةي  شة     فضل «بيتابس مصة»تعد 

ظلى مستوى ماتق   الخوائزوحلول المدفوظال الةقمي  والحاصل  ظلى العديد من ( FinTechتقديم ادمال الت اولوخيا المالي  )ف  مخال 

وتزود  .المخموظ  المالي  هيةميس، المؤسس  المالي  واالستثماةي  الةائدة ف  األسواب الااشئ  والمبتدئ والشةب األوست وشمال  فةيقيا، 

ا ل تةواي   ما  دفوظالبايتابس مصة التخاة بأفضل بواب  للمدفوظال الةقمي  ف  السوب،  ما إن بايتابس تدظم باق  مت امل  من  ساليب الم

ل تتتواخد ظيمتكا التخاةي  ف  العديد من المواقع ا ل تةواي  وماصال التخاةة ا ل تةواي  والتواصل االختماظ ، فضي  ظن تتبيقال الكا

 المحمول. 

 

 «إنرشيا»عن شركة 

لمخموظ  ااةشيا القابض ، ،  شة   تابع  7002ظام كا سيتأسبم اا  ةائدة ف  سوب التتوية العقاةي المصةي ماذ  «إاةشيا»شة   تحنى 

 شةوظالمتمتد وحيث تافةد بسابق   ظمال مشةف  تشمل باق  من المشةوظال الحيوي  فائق  القيم  الماتشةة ف  ماتلل  احاء مصة. 

 ل تتوية مختمعال مت امل تشماليوم إلى مخموظ  متاوظ  من المواقع االستةاتيخي  المتل  ظلى البحة األحمة والمتوست،  «إاةشيا»

 ؛ توفة للعميء وحدال س اي  تتميز بأظلى دةخال الاصوصي ، وتةقى إلى ماتلل األذواب والتتلعال. المستويال العالمي ةقى تضاه  

حدال و الحالي  ثمااي  مشةوظال تتوية ظقاةي بمدن القاهةة والبحة األحمة والبحة المتوست، تتاوع بين تتوية «إاةشيا»وتضم محفن  

وتشمل تلك المشةوظال، مشةوع "خيفيةا"  مدن مت امل ، با ضاف  إلى مةافق ةظاي  صحي  وماشآل تخاةي  متتوةة.إاشاء و ،س اي 

بالساحل الشمال ، ومشةوع "خ   ةيبس" بالخوا ، ومشةوظال "خولز"، و "ويسل هيلز"، و"سواليا"، و"بةي س" ف  القاهةة. ومشةوع 

 ، ومشةوع "ميد بويال"  ول مشةوع تب  مت امل تقوم بتتويةل الشة   ف  مديا  الشيخ زايد. "فيةاادا" بسكل حشيش

 

 

على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 hermes.com-media@efg|  اإلعءمية العءقات قطاع

الجمال مي

واالتصاالت التسويق قطاع رئيس
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 إبراء الذمة

المثال ما يتعلق بتوقعات اإلدارة  المالية هيرميس قد أشررررررارت في هذا البيا  إل  أمور مسررررررتقبلية من بينها عل  سرررررربيل قرد تكو  المجموعة

فعلية  المسرتقبلية لننشطة المدتلفة. وهذه التصريحات المتعلقة بالمستقبل ال تعتبر حقائق واالسرتراتيجية واألهداف وفر  النمو والمششررات

طبيعتها تعد غير مشكدة وتدرج عن إرادة الشررررركة  ويشررررمل  وإنما تعبر عن رؤية المجموعة للمسررررتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث

والمحتملو  والظروف  مال والتصرررفات التي يقدم عليها المنافسررو  الحاليو التذبذه في أسرروا  ال –الحصررر  عل  سرربيل المثال وليس –ذلك

والتشررررريعات الحالية والمسررررتقبلية والتنظيمات المدتلفة. وبنا  عليه ينب ي عل   االقتصررررادية العامة وا زار النارجمة عن مركو العملة المحلية

 .صحيحة في تاريخ النشر علقة بالمستقبل والتي هيتوخي الحذر باال يفرط في االعتماد عل  التصريحات المت القارئ

 

 

mailto:melgammal@efg-hermes.com

