
                                                                                  

 

 

 

الرائدة اليو«ڤ»شركة   اآل  المنصة  الحق  للشراء  والدفع  توقيع    (BNPL)ا  ن  عن  مع  شراكة    تفاقيةاتعلن 

األلماني   السعودي  برامج  بالقاهرة  المستشفى  تقدمها    تمويللتوفير  التي  الطبية  الخدمات  مختلف  لتغطية 

 المستشفى 
 

 اليو« ڤ» من شركة التقسيط خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة من خالل برنامج   في توفيرسوف تساهم هذه االتفاقية 

 

 2021 يوليو 6القاهرة في 

 

 والمسررتشررفس السررألودا ا لمانيفي مصررر،    (BNPL)  اآلن والدفع الحقًا  للشرررا الرائدة  المنصررة  اليو«،ڤأعلنت اليوم شررركة »

، التي تقوم بتقديم خدمات الرعاية الصرحية بجودة المألايير الألالمية، الحاصرلة علس عوروية شر مة مايو كلينيل للرعاية الصرحية بالقاهرة

لتغطية مختلف تمويل لألمال  المسررتشررفس  برامج  بتوفير بمقتورراها   »ڤاليو«شررركة  تقومسررحيث اسررتراتيجية شررراكة  عن إبرام 

للراغ ين في الحصرول علس خدمات الرعاية الصرحية المقدمة تتيح هذه الشرراكة  وسروف المسرتشرفس  الخدمات الط ية التي تقدمها  

 تقسريطيتيح الذا   »ڤاليو«ل من ينظام سروبر هاترشرهر و 60إلس برامج التقسريط التي تصرل   من  االسرتفادةإممانية    من المسرتشرفس

 .أشهر 6 علس  فوائد أو  مقدم  بدون الخدمات تملفة

 

وذلل في إطار ، اليو«ڤ»لتي تت ناها  ا السرتراتيجيةاهو أحد الركائز الرئيسرية التوسرع في قطا  خدمات الرعاية الصرحية  يذكر أن 

ومن بينها   ،الحيويةعدد من القطاعات  في   الدفع بالتقسرريطخدمات  لتشررمل   اقة المنتجات والخدمات التي تقدمها بخطتها للتوسررع  

 الرعاية الصحية والتألليم   قطاعي 

 

  عتزازه ا، عن الرئيس التنفيذا لقطا  التمويل غير المصررفي بالمجموعة المالية هيرميسوليد حسرونة، في هذا السريا،، أعر  و

  صرحية عالية الجودة الرعاية  الخدمات  توفير التي تهدف إلس بالقاهرة مع المسرتشرفس السرألودا ا لماني  سرتراتيجيةاالبالشرراكة 

للدخول في المزيد   »ڤاليو«شرركة   اسرتراتيجيةإطار   وتأتي هذه الشرراكة في لجميع شررائح المجتمع المصررا علس أقسراط ميسررة

توقيع أن أشرار إلس    والمواطنينحياة جودة  تحسرين التي تسراهم في  الخدمات  باقة متميزة من التي تهدف إلس توفير  الشرراكات من 

 صرحيةالرعاية الالرائدة في مجال تقديم خدمات  بالقاهرة مثل المسرتشرفس السرألودا ا لماني  متميزمع شرريل مثل هذه االتفاقيات  

توفير  فورراًل عن  التوسررع في مزيد من التخصررصررات بقطا  الرعاية الصررحية   »ڤاليو«سرريتيح لشررركة  ، بجودة المألايير الألالمية

  المحيطة بأعمالهاالمجتمألات  خدمة فيبما يساهم الخدمات الط ية 

 

 ةفي مجال تقديم خدمات الرعاي  ةالرائد   ني الصرحيةمجموعة السرألودا ا لماضرمن  مسرتشرفس السرألودا ا لماني بالقاهرةوتندرج 

تحصرل  أول مسرتشرفس تابألة للمجموعة في أفريقيا وأول مسسرسرة صرحيةكما أنها    أفريقياالشرر، ا وسرط وشرمال منطقة  الصرحية ب

أرقس مسررتويات الجودة في الرعاية المسررتشررفس وتقدم  ،  علس عورروية شرر مة مايو كلينيل للرعاية الصررحية في الواليات المتحدة

ومن    نصر  أعينهم المري  كأولوية قصرو   يورألونالصرحية عن طري  طاقم عمل يتمتع بالمفا ة والخ رة من أط ا  وعاملين  

تأتي هذه الشرراكة في إطار و   واالعتماد المندا الدولي JCIالمشرتركة   من ق ل اللجنة الدولية  ةمألتمد  جدير بالذكر أن المسرتشرفسال

شرائح  خدمة  فيمما سيثمر   التمويلوتسهيل عملية للجميع مناسر ة    بأنظمة سرداد صرحية  الرعاية التوفير خدمات لجهود المسرتشرفس  

  جديد بمحافظة اإلسمندرية بنهاية الألام الجارا فر  افتتاحقر  ، وذلل باإلضافة إلس عمالمجتجديدة من 

 

تهدف   المجموعةن أ  ل أفريقياالمدير اإلقليمي لمسرتشرفيات السرألودا ا لماني بمصرر وشرماالدكتور محمد ح لص  أكد ، ومن جان ه

ة المسررتشررفيات للوصررول إلس المزيد من نطا، شرر مبتوسررع  ، وذلل ع ر الفي مصرررللجميع الرعاية الصررحية  خدمات إلس توفير 

ا لراحة المرضررسوتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التمميلية   ال الد أنحا    كلفي شرررائح  ال  ،وذويهم  التي صررممت خصرريصررً

 تحقي  هذا الهدف ألمام نحو جديدة لخطوة تألد بمثابة  اليو«ڤ» شركة الجديدة مع االتفاقيةهذه  أن مسكدًا  

 

التي سرتراتيجية النمو  ا، أن القاهرةبالمدير التنفيذا لمسرتشرفس السرألودا ا لماني  ،الدكتور شرريف فساد   أوضرح ،وفي هذا السريا،

ة سررأليًا لتحقي  تجربة أفوررل دوليالوة محليعلس السرراحتين ال أبرز المسسررسرراتشررراكات مع عقد تركز علس تت ناها المسررتشررفس 

الرعاية مرنة وُميسررة للحصرول علس خدمات  تقسريطبرامج للألمال  سرتتيح االسرتراتيجية أن هذه الشرراكة للمري   وأشرار إلس  

الخدمات  مجموعة من تقديم  تسررألس إلس  المسررتشررفس ن إلس أأشررار   ووبما يسرراهم في تخفيف ا ع ا  الماليةعالية الجودة  الصررحية  

  كما أعر  عن الصررحييتمتألون بخدمات التأمين لمرضررس الذين ال  لالط ية خاصررة الخدمات  إلس السررريع    الوصررول تدعم التي



                                                                                  

 

 

 

نحو تحقي     خطوة متميزة«، كما أنها تألد اليوڤبالتألاون مع شررررركة »  الرعاية الصررررحيةبتوفير حلول جديدة في قطا   سررررألادته

  بتجربة دفع أكثر سهولة مرضسالتمامل الرقمي من أجل تزويد ال

 

لسرألودا ا لماني في تخفيف أع ا  خدمات الرعاية الصرحية عن كاهل والمسرتشرفس ا اليو«ڤ»سروف تسراهم الشرراكة بين شرركة 

المزيد من فرص التألاون بين سرتدعي ت  والتيوذلل في ظل ارتفا  الطل  علس خدمات الرعاية الصرحية عالية الجودة  طنين  واالم

 مسسسات في مصر المختلف 

 

 

 – نهاية ال يان –                                                                 

 

 

 اليو«ڤ»عن شركة 
 

، وهي  2017 عام  الماليةع ر توظيف تمنولوجيا الخدمات  (BNPL) ان والدفع الحقً للشرررا  اآل المنصررة الرائدة  اليو«ڤ»تم إطال، شررركة  

في أكثر من  كخدمة دفع تحظس الشرركة بتواجد م اشرر  و   االسرتهالكيللمجموعة المالية هيرميس متخصرصرة في مجال التمويل  ةتابألشرركة 

لألجهزة المنزليرة شررررهر    60  حتسالميسرررررة  وتقوم بتوفير خطط وبرامج التقسرررريط    موقع المتروني   200ومرا يزيرد عن    نقطرة بيع  5000

حلول الطاقة الشرمسرية للوحدات السرمنية والسرفر والسرياحة والخدمات التألليمية والصحية وغيرها   و  لمترونيات وا ثاث وتشرطي  المنازلواإل

التسو، ع ر اإلنترنت   ومواقعمحالت التجزئة  من  واسألة   قاعدةوربط المستهلمين ب،  في مصر  بتقديم أسر  موافقات ائتمانية  اليو«ڤ»نفرد  تو

  المختلفة ومقدمي الخدمات

 

 الصحية  السعودي األلماني  مجموعةعن 

 

متألدد لرعاية الصررحية  خدمات اومشررغل لمقدم ، وهي أك ر مطور و1988عام   الصررحية السررألودا ا لماني  تأسررسررت مجموعة

تقوم ب نا  وتشرغيل مسرتشرفياتها الخاصة بالتألاون مع ، حيث  في منطقة الشرر، ا وسرط وشرمال إفريقياالخدمات في القطا  الخاص 

التابألة المسرتشرفيات  القاهرة هي أول    - المسرتشرفس السرألودا ا لمانيوتألد مسسرسرات الرعاية الصرحية الألالمية   أبرز من مجموعة 

بأن عقيدتها الراسررخة من انطالقاً وفريقيا، وهي واحدة من ك ر  مسررتشررفيات الرعاية المتخصررصررة في مصررر  أفي    للمجموعة

تقديم أفورل  التركيز علس تواصرل  لتوفير خدمات الرعاية الصرحية، فنن المسرتشرفس هو أحد الركائز الرئيسرية "  نرعاكم كأهالينا"

من الخدمات باقة متماملة تقديم  بالمسررتشررفس السررألودا ا لماني بالقاهرة ويقوم والدعم االسررتثنائي للمرضررس  الخدمات الصررحية 

وذلل وفقًا  علس   وإدارة الحراالت المألقدةة المركزة والفرعيرة والرعايرالرئيسرررريرة التخصررررصررررات  الألرديد من ي تغطي الط يرة الت

  سرير 300المألايير الألالمية بقدرة استيألابية ت لغ حوالي  

 

 :على االتصال يرجى المعلومات من لمزيد

 

 hermes.com-media@efg|  اإلعالمية الألالقات قطا 

 

 الجمال مي

 واالتصاالت التسوي  قطا  رئيس
hermes.com-melgammal@efg 

 

 

 أحمد عتمان

 مدير االتصاالت والعالمة التجارية

Branding1.cai@sghgroup.net 

 

 

 إبراء الذمة

mailto:media@efg-hermes.com
mailto:melgammal@efg-hermes.com
mailto:Branding1.cai@sghgroup.net


                                                                                  

 

 

 
المثال ما يتألل   قد أشرارت في هذا ال يان إلس أمور مسرتق لية من بينها علس سر يل والشرركات التابألة لها  المالية هيرميس قد تمون المجموعة

المسرتق لية لألنشرطة المختلفة  وهذه التصرريحات المتأللقة بالمسرتق ل ال  النمو والمسشررات  وا هداف وفرص اإلدارة واالسرتراتيجيةبتوقألات 
ط يألتها تألد غير مسكدة وتخرج عن إرادة  والمثير من هذه التوقألات من حيث فأللية وإنما تأل ر عن رؤية المجموعة للمسرررتق ل تألت ر حقائ 

 التذبذ  في أسرروا، المال والتصرررفات التي يقدم عليها المنافسررون الحاليون  –الحصررر   علس سرر يل المثال وليس  –الشررركة، ويشررمل ذلل

والتشررريألات الحالية والمسررتق لية والتنظيمات المختلفة   حليةوالمحتملون والظروف االقتصررادية الألامة واآلثار الناجمة عن مركز الألملة الم
 .صحيحة في تاريخ النشر توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد علس التصريحات المتأللقة بالمستق ل والتي هي وبنا  عليه ين غي علس القارئ


