
 

اكة مع    تجديد المنازلل حلولها التمويليةلتقديم  مكادى هايتس و الجونةبلتون للتمويل االستهالكي "بيل كاش" توقع اتفاق شر

 والمرصوفات الدراسية 

 

ّ
 
كةّّمنّّّّكلّّتعّ وق اكةّلتقديمشر ّ"بيلّكاش"ّوأوراسكومّللتنميةّالقابضةّاتفاقياتّشر لمرصوفاتّّلّّحلولّتمويليةّّبلتونّللتمويلّاالستهالكي

كةّأوراسكومّللتنميةّوهمّاّسكاّنالدراسيةّوتجديدّالمنازلّّل ّلدىّشر ن ّالمتكاملتي  ن ّ ّ." مكادي هايتسّ"وّ"الجونة ّ"ّالمدينتي 

 

اكةّمعّالجونةّّاتفاقّّّّيتضمن ّجديدّمخصصالشر خيارّّ"مدرسة الجونة الدولية "ّّلـّّتقديمّمنتجّتمويلي تمويلّّ،ّوالذيّيمنحّأولياءّاألموّر

ّالمرصوفاتّالدراسيةّألبنائهمّ)سواءّجّز
 
ّّّئيا

 
اوحّمنّّأوّكليا بأقلّأوراقّمطلوبةّوموافقة12ّّّّإىل6ّّّّ(ّعلّأقساطّشهريةّمتساويةّتتر شهّر

تمويلّو.ّّلتسهيلّالتجربةّبالكاملّعلّسكانّالجونّةّّفوريّة ّالمتاحّلسكانّالجونةّهّو ي
ّالثانن يمنحّّتجديدّالمنازلّّالمنتجّالتمويلي ،ّوهّو

تمويلّتكلفةّمنتجاتّوخدماتّّالّس اتّتمتدّإىلّّالتجديدّّكانّخياّر فائدةّتنافسيةّوموافقةّفورية.60ّّّّّمنازلّعلّفتر بأسعاّر ّّشهرّا تعتتر

كةّأوراسكومّللتنميةّّ األحمر.ّّّوالجونةّأولّمدينةّمتكاملةّلدىّشر ّمنطقةّالبحّر ي
ّمربــع36,9ّّّمبنيةّعلّمساحةّّّّالمدينةتقعّفن مليونّمتر

ّالجونة،ّوتمكنتّّمساّحومحاطةّبال ي
المدينةّمنّالحفاظّعلّّاتّالطبيعية.ّيتمّعقدّالعديدّمنّالفعالياتّالرياضيةّوالثقافيةّاإلقليميةّفن

قّاألوسطّمنذّ ّالشر ي
 .2014ّّلقبّأولّمدينةّمستدامةّفن

 

المالّك ّّّّأمّا ي
اكةّالجديدّلهم"مكادي هايتس"فن علّأقساطّتصلّّّّأعمالّإضافيةّأخرىهمّوأيةّّتجديدّمنازلدفعّقيمةّّّّ،ّفيتيحّاتفاقّالشر

دونّفوائدّ.12ّّّّإىل ّمكاديّّّّشهرّا للسكانّخططّدفعّمرنةّومريحةّلتسهيلّعمليةّتجديدّمنازلهم.ّتعتتر هايتسّأحدّالمدنّّحيثّيوفّر

ّقلبّمكاديّباي،ّعلّبعدّّ ي
األحمر؛ّفن كةّأوراسكومّللتنميةّعلّالبحّر الغردقةّو15ّّالمتكاملةّلشر قةّمنّمدينةّّدقي20ّّدقيقةّمنّمطاّر

ّالغردقةّ.

 

علّاالتفاقيةّقالّّ اكةّمعّأوراسكومّّّمؤمن سالمتعليقّا "ّنحنّفخورونّبالشر ّكاش"ّللتمويلّاالستهالكي كةّ"بيل التنفيذيّلشر الرئيسّ

تجاهّدخولّّ امنّا ن كاتّالرئيّسّّالرسومّالدراسيةتمويلّّّّمجالللتنميةّالقابضةّوالذيّيؤكدّعلّالتر علّأنّنصبحّمنّالشر نّا ن ّكماّّوتركت  يةّبه،
كةّأوراسكومّللتنميةّ. ّالوقتّنفسهّفرصةّتقديمّحلولناّالتمويليةّلتجديدّالمنازلّلعمالءّشر ي

فن ّيمنحنّا

 

قّّ
ّ
ّّّّ،ّالرئيسّالتنفيذيّلمكاديّهايتسّ"تامر دويدار عل ي

ّخدماتّوتسهيالتّمتنوعةّللسكانمكاديّهايتسّلنسىعّفن لضمانّراحتهمّّّتوفت 

ّورضاهم.ّلذلكّفنحنّّ ّتمنّحسعداءّبهذهّالشر ي
ّكاشّالتر تكلفةّتجديدّمنازلهمّوأيةّأعمالّإضافيةّّّّتحمّلإمكانيةّّّّالمالكّلدينّاّّاكةّمعّبيل

  .ّ"بخططّتقسيطّمرنة

 

ّّمحمد عاشوروأعربّّ الجونة، لمدينةّ األعمالّ وتطويّر التجارىّ القطاعّ للتمويلّّّّرئيسّ بلتونّ معّ الجديدةّ اكةّ الشر بهذهّ عنّسعادتهّ

ّكاش"ّّ ّ"بيل ّّاالستهالكي ي
ّلالتر ّكاش"ّعلّّّّتسديدّالرسومّالدراسيةفرصةّّالجونةّّّّسكانتوفّر ألبنائهمّودفعّتكلفةّتجديدّمنازلهمّمعّ"بيل

  أقساطّطويلةّاألجلّبسهولةّودونّقلقّ.

 عن بلتون المالية 
ّ

ّّ ي
فن )مدرجةّ القابضةّ الماليةّ رمزّّبلتونّ تحتّ عليهّا التداولّ ويتمّ المرصية،ّ يوفرBTFH.CAّّالبورصةّ رائد،ّ ّ إقليمي استثماّر بنكّ ّ هي ّ)

قّّ ّالشر ي
كاتّوالمؤسسساتّواألفرادّمنّذويّالمالءةّالماليةّفن وأمريكاّالشماليةّوآسياّ.ّّ،األوسطالخدماتّالماليةّبالكاملّللشر  وأوروبّا

ّّ ي
ّتابعّلبنكّفن أصولّغت  ّمديّر جنيهّومقدمّرائدّلخدماتّأبحاثّاألسهم26ّّّّمرصّمعّحجمّأصولّمدارةّبنحوّّتعدّبلتونّأكتر ملياّر

ّالمنطقةّ. ي
ّمنّّ المستقلةّفن كةّالحافلّتنفيذّأكتر ّمنّعملياتّالدمجّواالستحواذّوصفقاتّأسواقّالمالّ.110ّيتضمنّسجلّالشر

ّّ
ّلتأسيسّمنصتهّا ي

كاتّتابعةّجديدةّبدايةّالعامّالماضن كةّبلتونّثالثّشر ّبلتونّللتمويلّّّّأطلقتّشر ّالمرصفيةّوهي للخدماتّالماليةّغت 
ّوبلتونّلرأسّمالّالمخاطرّ. ّالتمويلي ّ)بيلّكاش(،ّبلتونّللتأجت  ّاالستهالكي



ّّ
 عن بلتون للتمويل االستهالكي "بيل كاش" 

ّّ
ّ كةّبلتونّالمالية،ّحيثّتوفرّّّّ-بلتونّللتمويلّاالستهالكي ّلشر ّذراعّالتمويلّاالستهالكي ّكاشّهي منتجاتّوخدماتّتستهدفّالعمالءّبيل

ّخططّتقسيطّسهلةّ. اءّاآلنّالدفعّالحقا"ّعتر ّاألفرادّوتمكنهمّمنّ"الشر
 

 عن أوراسكوم للتنمية القابضة 

كةّأوراسكومّللتنميةّالقابضةّّ ّّشر ةّتزيدّعنّّهي ختر ّوجهاتّعديدة،ّلديهّا ي
العقاريّفن ّمجالّالتطويّر ي

كةّرائدةّفن عامّوسجلّحافل30ّّّّشر

المستدامةّتتضمنّفنادقّووحداتّسكنيةّومرافقّترفيهيةّمثلّمالعبّالجولفّّمنّأعمالّالتط ءّلليخوتّوويّر ّّوالبنيةّالتحتيّةّّموانن

لهّا ّّ ّ.الداعمةّ القابضة للتنميةّ أوراسكومّ أعمالّ محفظةّ ّ المغرب،7ّّّتغطي سويشا،ّ عمان،ّ المتحدة،ّ العربيةّ اإلماراتّ )مرص،ّ دولّ

والمملكةّالمتحدّة ّّّّتمتلك ّ.ّ(مونتينجرّو
 
كةّأوراسكومّللتنميةّالقابضةّحاليا ّمرصّ)الجونة،5ّّّّ؛ّّمتكاملةّومستدامةمدن9ّّّشر ي

،O Westّفن

هايتس،ّمكاديّهايتس،ّّ ّاإلماراتطابّا ي
ّالكوفّفن ّعمان،ّلوستيكاّّوبيوم(،ّمنتجع ي

صاللةّوجبلّسيفةّفن ومنتجعّبايّّ،ّوهوانّا ّمونتينجرّو ي
فن

ّسويشاّ. ي
ّّ أندرماتّفن

 
كةّوأولّّّّمثلالذيّت،O Westّّّّمدينةطرحتّأوراسكومّمؤخرا ّّمدينةّمتكاملّةأحدثّإضافةّلمحفظةّأعمالّالشر

ّالقاهرّة ي
كةّفن ّقلبّمدينةّالسادسّمنّأكتوبرّ.تّومرص،ّّّّ-للشر ي

ّتبلغّّ قعّفن ي
ّمحفظةّأراضن

 
كةّحاليا ّمربــعّوفنادق101ّّّّتمتلكّالشر مليونّمتر

ّالبوّر غرفةّ.7,205ّّنحّوتضمّ ي
كةّمدرجةّفن ّشر كةّأوراسكومّللتنميةّهي ّ(ّ.SIXصةّالسويشيةّّ)وشر

 

 نهاية البيان. 


