
 
 

 

 بالسوق المصري مصرفي العقاري غير للتمويل ال تطلق أول تطبيق «بداية»
 

 تسيام  ف  مرنةبأنظمة سياا    المتميزةحلول التموع  العقاري التنافسيية  أفضي   باقة من  الوصيول لل    وتسيرع تسييي   ثمر عنسييالتطبيق األول من نوعه  
 المصريسوق التموع  العقاري   تعزعز

 
 2021يونيو  20القاهرة في  

 

عبر الوسييياا  الرقمية    أول مزو  لحلول التموع  العقاري غير المصيييرف وم  للتموع  العقاري،   «بااعة»أعلنت اليوم شييير ة 

،  بالسوق المصري   المصرف غير   خامات التموع  العقاريحلول ول ومنصة للكترونية  عن لطالق أول تطبيق  بالسوق المصري،

 .سيولة وسرعة  بيرة.بلمختلف العمالء الشر ة المقامة من التموع  العقاري  خاماتباقة سيثمر عن لتاحة مما  

 

ا للعمالء  و  ،التموع  العقاري حتياجي  منال التقاعرعةحسيياا التكل ة خاصييية عتيح التطبيق للمسييتخامين  سييو   و سيييسييمح أعضييم

 العقار الذي عيتمون بهختيار  المعتماة القاامة المشيروعات   تصي ح، باإلضيافة لل   وسياا  الرسيوم المطلوبة  المسيتنااتتحمي   ب

ا وفر  تتومتعلقة بالمشيرو..  لضيافية   ون الحاجة لل  تقاع  مسيتناات   عل  الموق  اإللكترون  الخاص  تلك الخامات بسييولة أعضيم

مختلف  اللوحية )التابلت( والكومبيوتر واألجيزة  جيزةأعل    افة األنظمة التشييليلية  م     تناسيي لي  هميصييمت  ، والذي ت بالشيير ة

 . الذ ية اليواتف

 

الشييير ة  بان را  اعتزازه ، عن  «بااعة»وف  مذا السيييياق، أعرا طارق أبو جناعة، الرايل التن يذي والعضيييو المنتاا لشييير ة  

ا  ، سيرععةاورة موافقات بمصيحوبة  التموع  العقاري ف  السيوق المصيري   للأسيي  لمكانية للوصيول  بتقاع     أن نجاحلل   مشييرم

تأسيييل الشيير ة  منذ المتواصييلة   مامو نتاج لجيو ابتكاري لحلول وخامات التموع  العقاري، تطبيق  اليوم ف  لطالق    الشيير ة

 أبو جناعة وأضيا حتياجاتي  من خامات التموع  العقاري. الالوصيول وسييولة لعمالء سيرعة ل توفر تجربة سيلسية  تقاع تصيمي  ول

ف  القتناء العقارات والت  تعا أحا الوسييياا  الطبيعية  المالامةالتموعلية   ةمتعطش للتلطيسيييوق التموع  العقاري المصيييري  أن  

وتسيي  عملية خامات التموع  العقاري التوس  بنطاق الوصول لل    ؛لطالق مذا التطبيقتستيا  الشر ة من و.  الاوليةاألسواق 

مذا النو. من التموع    توفيرأن  لل   أبو جناعةل ت و .ومو ما عطرح المزعا من ال رص للتوسي  بأنشيطة الشير ة علييا  الحصيول

من المرجح  و  ملحوظما من العمالء  ، والت  تشييييا حاليما لقباالم السيييوق الثانويعل  خامات  ف  زعا ة الطل سييييسيييام  الميسييير  

  .ل  الماى المنظوراستمراره ع

 

مشيرو. مشيترب بين المجموعة المالية ميرميل ومجموعة طلعت مصيط   وج  ب   ابيتال  م  و ،2019عام   «بااعة»  تأسيسيت

باقة متنوعة من حلول التموع  العقاري بأنظمة  وتن ر  بتقاع    – غير المصييييرف  لشيييير ة ج  ب  أوتو  التموع  ذرا. خامات –

، مما عسيام  ف  اقتناء العمالء احتياجاتي  من الوحاات السيكنية أو التجارعة سينوات بأسيعار فاااة تنافسيية 10تصي  لل  مرنة  سياا   

مليون جنيه،  25صي   بحا أق % من لجمال  قيمة الوحاات السيكنية90أو اإل ارعة بك  سييولة. وتصي  نسيبة التموع  المقامة لل   

من خالل شييطي  وحااتي  ت  حلول تموع   للعمالء  .  ما توفر الشيير ةمليون جنيه 50بحا أقصيي     وحاات التجارعةمن ال%  80و

  .الخاص بالشر ة لجارةبرنامج  

 

باإلنجاز الت  المالية ميرميل،  لقطا. التموع  غير المصييييرف  بالمجموعة وليا حسييييونة، الرايل التن يذي   أشييييا ومن جانبه، 

، والت  تجسيا بوضيوح أماا   اإلنترنت  شيبكةالياتف المحمول و لطالق منصياتيا الرقمية عبرمن خالل   «بااعة»شير ة    أحرزته

غير  التموع خامات لحلول التكنولوجيا المالية من ومتكاملة    متنوعةتقاع  مجموعة الت  عتبناما القطا. المتمثلة ف   سيتراتيجية  اال

ف   ؛من انطالقياخالل أول عامين نجحت   «بااعة»شير ة  أضيا  حسيونة أن  واحتياجات العمالء. مختلف الت  تلب     المصيرف 

الطلي  عل  برامج التموعي  المقيامية، وارت يا.  تييا  اخيامي شييييييا ة عل  جو ة    وم ،  مليون جنييه  300لل  التموعليية  مح ظتييا  زعيا ة  

ثقتيه ف  المكيانية القوعية الت  عحظ  بييا قطيا. التموعي  غير المصييييرف    عل   وأ يا حسييييونيةطوعلية األجي .    العقيارعية التنيافسيييييية

الحلول االبتكارعة وباقة الخامات ال رعاة ذات تقاع   التزام الشيير ة بضييوء بالسييوق المصييري، ف  بالمجموعة المالية ميرميل  

 . افةالقيمة المض

 



 
 

اسييتمرار الزعا ة   سيي ات االقتصييا عة الحيوعة ف  مصيير وقطاعال  باعتباره أحاسييوق العقارات،   لل ن  عالمسييتثمروتتجه أنظار 

األصيول العقارعة السيكنية اقتناء عل   الطل  واسيتاامة معاالت  زعا ة مواصيلة   ونمو معال تكوعن األسير الجاعا، وبالتال السيكانية 

ف  تلبيية  سييييام   ي  من التموعي  المقيام من الملسييييسييييات المياليية والتموعي  المقيام من قبي  المطورعن العقيارعين.  ميا  والتجيارعية

مما عسياعا القطا. ف  الح اظ  السيوق الثانويأو من خالل اإلنشياء  تحت احتياجات العمالء الراغبين ف  شيراء الوحاات السيكنية  

 .ةنمو صحيمستوعات  عل  

 

 —نياعة البيان—

 

 

  «بداية»عن شركة 

 

.  بالسييوق المصييري تقام حلوليا التموعلية عبر الوسيياا  الرقمية أول شيير ة خامات تموع  عقاري غير مصييرف     «بااعة»  تعا

تجارعة ف  مصيير أو الحصييول عل    وأوحاات سييكنية    اقتناءتموعلية ميسييرة للعمالء الراغبين ف   ن ر  الشيير ة بتقاع  برامج وت

 ما تتميز الشيير ة بتصييمي  برامج تموعلية متنوعة تالا  مختلف التجارعة.   األصييول الشييخصييية أوممتلكاتي  من تموع  بضييمان 

احتياجات العمالء بأسير.  ورة موافقات ف  السيوق، فضيالم عن توفيرما عبر منصية رقمية ابتكارعة سييلة االسيتخاام، مما عجع  

، وم  مشيييرو. مشيييترب بين 2019« عام  بااعة»تأسيييسيييت  شيييرعك الم ضييي  لقاعاة واسيييعة ومتزاعاة من العمالء. ال «بااعة»

 المجموعة المالية ميرميل وج  ب   ابيتال، ومجموعة طلعت مصط  .  

 

 https://www.bedayamortgage.com للشر ة:  موق  اإللكترون ال«، عرج  زعارة بااعة»لمزعا من المعلومات حول ل

 
 :على االتصال  يرجى المعلومات من  لمزيد
 hermes.com-media@efg|  اإلعالمية العالقات قطا.

 الجمال مي
 واالتصاالت  التسوعق قطا.  رايل

hermes.com-melgammal@efg 

 
 

 إبراء الذمة

المثال ما عتعلق بتوقعات   المالية ميرميل قا أشيييارت ف  مذا البيان لل  أمور مسيييتقبلية من بينيا عل  سيييبي  قا تكون المجموعة

المسيتقبلية لننشيطة المختل ة. ومذه التصيرعحات المتعلقة بالمسيتقب  ال  والملشيراتاإل ارة واالسيتراتيجية واألماا  وفرص النمو  

طبيعتيا تعا غير مل اة وتخرج  فعلية ولنما تعبر عن رؤعة المجموعة للمسييتقب  والكثير من مذه التوقعات من حي  تعتبر حقااق

  أسييواق المال والتصييرفات الت  عقام علييا التذبذا ف –الحصيير   عل  سييبي  المثال وليل  –عن لرا ة الشيير ة، وعشييم  ذلك

والتشيييرععات الحالية   والمحتملون والظرو  االقتصيييا عة العامة وارثار الناجمة عن مر ز العملة المحلية المنافسيييون الحاليون

رعحات المتعلقة توخ  الحذر بأال ع رط ف  االعتما  عل  التصييي  والمسيييتقبلية والتنظيمات المختل ة. وبناء عليه عنبل  عل  القار 

 .صحيحة ف  تارعخ النشر بالمستقب  والت  م 
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