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اكة مع مدرسة كينت كولدج الدولية لتقديم خدمة تمويل الرسوم الدراسة   لبلتون للتمويل االستهالكي "ب   كاش" توقع اتفاق شر

 

كة بلتون ومدرسة كينت كولدج  لأعلنت كل من "ب  اكة لتوفير حلول تمويلية    كاش" ذراع التمويل االستهالكي لشر الدولية توقيع اتفاق شر

األمور.  ألولياء  الدراسية  للرسوم  الدراسية   متعددة  المرصوفات  تمويل  خيار  األمور  ألولياء  المنتج  هذا  من  أل يوفر  جزء  )سواء  بنائهم 

اوح من    اق مطلوبة وموافقة فورية. شهر بأقل أور  12إىل  6المرصوفات أو المرصوفات بالكامل( عىل أقساط شهرية متساوية تير

 

كة "ب اكة مع مدرسة كينت    لتعليقا عىل االتفاقية قال مؤمن سالم الرئيس التنفيذي لشر " نحن فخورون بالشر كاش" للتمويل االستهالكي

كات الرئيسية به  نا عىل أن نصبح من الشر ز امنا تجاه دخول سوق تمويل التعليم وتركير ز  . كولدج الدولية والذي يؤكد عىل الير

 

اكة الجديدة مع بلتون للتمويل االستهالكي  ة، رئيس مجلس إدارة مدرسة كينت كولدج الدولية عن سعادته بهذه الشر وأعرب شادي عشر

ي تقدم ألولياء أمور الطالب خيارات إضاف  ل"ب
اتيجية  ة لتسديد الرسوم الدراسية. يكاش" التر مدرسة كينت  وأضاف أن ذلك يتفق مع اسير

.  كولدج  لتخفيف أعباء الرسوم الدراسية عىل أولياء األمور؛ عير التشارك مع بلتون للتمويل االستهالكي

 

رمز   تحت  عليها  التداول  ويتم  المرصية،  البورصة  ي 
فز )مدرجة  القابضة  المالية  يوفر  BTFH.CAبلتون  رائد،  إقليمي  استثمار  بنك  هي   )

كات والمؤ  ق األوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. سات واألفسالخدمات المالية بالكامل للشر ي الشر
تعد   راد من ذوي المالءة المالية فز

ي مرص مع حجم أصول مدارة بنحو  
مليار جنيه ومقدم رائد لخدمات أبحاث األسهم المستقلة    26بلتون أكير مدير أصول غير تابع لبنك فز

ي المنطقة. 
كة الحافل تنفيذ أكير من  فز  مليات الدمج واالستحواذ وصفقات أسواق المال. من ع 110يتضمن سجل الشر
  

ي لتأسيس منصتها للخدمات المالية غير المرصفية وهي بلتون للتمويل  
كات تابعة جديدة بداية العام الماضز كة بلتون ثالث شر أطلقت شر

 كاش(، بلتون للتأجير التمويىلي وبلتون لرأس مال المخاطر.   لاالستهالكي )ب
  

 كاش"   لستهالكي "ب عن بلتون للتمويل اال 
  

كة بلتون المالية، حيث توفر منتجات وخدمات تستهدف العمالء   لب  -بلتون للتمويل االستهالكي  كاش هي ذراع التمويل االستهالكي لشر
اء اآلن الدفع الحقا" عير خطط تقسيط سهلة.   األفراد وتمكنهم من "الشر

 

 عن مدرسة كينت كولدج الدولية

ة  ي  135خبر
 
 التعليم الدولي عاما ف

 
ي مرص.  لعائلة مدارس كينت كوليدجامتداد  درسة كينت كولدج الدولية متعد 

ة  فز .  135بخير ي مجال التعليم الدوىلي
 عام فز

 
ي مرص يتم إدارتها وتشغليها من قبل مؤسستها 

ي المملكة المتحدة.  هي أول مدرسة فز
 فز

ي من المرحلة التأسيسية نقدم 
يطانز ي والبكالوريا الدولية مع إتباع  إىل الصف السادس FS1التعليم الير

يطانز  IBالمنهج الير
 

 نهاية البيان. 
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