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 كونتكت كارز دوت كوم تعلن عن استحواذها على َسعّر للتكنولوجيا

 2021 سبتمبر 19القاهرة في 

ت م لحححو   كونتكت كارز دوت كوم، المنصةةة الميمية الماة ف  ي لالا الاةةيارات  ي  صةةم، ستح  ا ةةتح واذها لحى  ةةّ

 .وهي  نصة سق م سكنولوجيا ساتيم الايارات، إضا ة إلى المزادات الخاصة بالتجار –التكنولوجية  

سواصة  سوورها وبحهاا ل   م  ج د ف لتق دا  –إح ى شةمكات كونتكت المالية القابضةة   -كونتكت كارز دوت كوم 

والتي أ ااا ك     أدها حاني وحاي  حاني   -ت م لحتكنولوجيا  خ  ات  بتكمف لاوق الايارات، وباال تحواذ لحى  ّ 

سا ف الشةةمكة لتوودم الخ  ات المق  ة لحماةةتخ م ل   مدد سق دا أداف ساةةتيم شةةا حة ستتم  لحى سكنولوجيا ال كا   -

س  تغيمات  االصونالي لتحبية حاجات ك     الماتخ  ي  والتجار، وسو يم و يحة لحتاتيم سق م ييمة  ويية لادلة ستك

 .الاوق بشك  وايتي دمك  أن ستتم  لحيه كا ة األ ماف

لحى جانب آخم، وباإلضةا ة لس ةتحواذ لحى  نصةة  ّةت م والتكنولوجيا الخاصةة باا، داةتمم  َ ةاةو  ّةت م  ي التم     

 .كونتكت لتوودم خ  ات ج د ف و بتكمف وسق دماا لحاوق

باآلسي "   الزدادف المومدف  ي   –ي ي لكونتكت المالية القابضةةةة  المةيس التنف –و ي ه ا الشةةةصن صةةةم   ةةةتي  زلتم 

ا ةتخ ام الخ  ات الميمية    يب  ك     الماةتخ  ي  والشةمكات، و   التحو  الميمي المتزاد   ي  ةوق الاةيارات،  

القمدب،   دصسي ه ا اال ةتحواذ ليتزز ردادف كونتكت كارز دوت كوم، ودكون ركيزف إلضةا ة خ  ات ج د ف  ي الماةتقب 

 ً   ." كما دتتبم أدضاً خووف أولى لاحاحة    اال تهمارات  وف دتا اإللسن لناا سبالا

 ا دحي "يال ف  اةةتخ  ينا التمدضةةة سنت م   –الم دم التام لكونتكت كارز دوت كوم  –كما أضةةاف لهمان لب  المنتا 

ومح ألن نكون الممج  والمصةة ر المةياةةي  نا الج د  بشةةك   اةةتمم، و نح  ناةةتى جاه د  لتحبية سحق التويتات، ون

لتاةتيم وسقييا الاةيارات  ي الاةوق. و ي نفس الاةياق، نوحد يمدباً  جمولة خ  ات ج د ف ساةتا ف سجار الاةيارات،  

و ي  حيتة ه ه الخ  ات سصسي المزادات الميمية لحى الاةيارات الماةتتمحة، والتي نتوي  أن سحتب دوراً ها اً  ي  امتنا  

 ."ة أ ماف الاوق     اتخ  ي  وسجار ووكس لمبط كا 

كونتكةت كةارز دوت كوم سواصةةةة  سقة دا خة  ةات جة دة ف لكة     الماةةةةتخة  ي  والتجةار والوكس ، باة ف ربط كةا ةة  

األ ماف المَثمف  ي  ةوق الاةيارات بشةك  دحقد المنفتة المتبادلة، ودخحد سجمبة أ ضة  وأكهم  ةس ةة لتمحيات بي   

 . بت  ذلق خس    ف ا تسك الايارف.وشما  الايارات و ا  

 —انتھى—
 

 عن كونتكت كارز دوت كوم 

 
عاماً وإلى اآلن قادت كونتكت كارز  18 ألكثر من. مصر في السيارات  عالم في  الرائدة المنصة وهي –القابضة   إحدى شركات كونتكت المالية

دوت كوم التحول الرقمي في صناعة السيارات مقدمة مجموعة متنوعة من الخدمات التي تھدف لجعل تجربة البيع والشراء أسھل وأكثر راحة  
ؤثرة في سوق  ة األطراف المكاف ربطالتي تھدف لو ، إضافة إلى عدد من الخدمات الجديدة لكل من المستخدمين والتجار والوكالء  ، للمستخدمين 

 .وتقديم تجربة رقمية جديدة لمالك السيارات في كل ما يتعلق باالعتناء بسياراتھم ، السيارات

 كونتكت المالية نبذة عن 
  دم تق تكارلشا نم  عةومجمإدارة    لىوتت  ثحي  الخدمات المالية غير المصرفيةفى  دةئرا عةومجم  (CNFN.CA) ش.م.م  لقابضةا  كونتكت المالية

في   ودةج  بمعلى  ماتھادخ  ميدتق  نلضما  رامبتك  منھجا  كونتكأت  تتبنى.  يلية والتأممينيأةولتما  تمادلخوا  تلمنتجاا  نم  متكاملة  عةومجم  خاللھا  نم

 مجرابالمجموعة  قطاع عريض من السأأوق. فعن طريق شأأركة كونتكت للتمويل، تقدم لي  إوصأأوال    راءاتجإ  لسھمبو  مجاالت التمويل والتممين

برامج التمويأل العقأار  كمأا يتم تمويأل  ، ،  رةلمعما  لسلعا  ليوتم  مجرابو  لمستعملةوا  دةيدلجا  والمركبأات  راتلسياا  راءش  ليولتم  عةومتن  يليةوتم

  التمويلي ا  للتمجير  كونتكت شأركتي  لخال نم فيتم ذلك  التمويل التجار  مجرابفيما يتعلق بوكونتكت للتمويل العقار ،  شأركة من خالل    بيطوالتش

كما تسأأأأتثمر المجموعة في   .خدمات التممين من خالل شأأأأركتي ثروة للتممين وثروة لتممينات الحياة المجموعةوكونتكت التخصأأأأيم . كما تقدم  

 كونتكت كارز دوت كوم وهو أكبر منصأة الكترونية لشأراء وبيع السأيارات الجديدة والمسأتعملة في مصأر.المنصأات التكنولوجية عن طريق موقع  

ش.م.م. مرخصأأأأة    كونتكت المالية القابضأأأأة  شأأأأركة  لمجاالت.ا  فمختل فى  رمص فى  يقورلتا  داتلسن  درمص ركبأول و أ نھاوك  لىإ  ضافةباإل

 www.contact.egزدارف  ويتنا اإللكتموني   لمزد     المتحو ات، دمجى  وخاضعة للھيئة العامة للرقابة المالية.

http://www.contact.eg/

