
    
 

، وهي األولى من  «زاداتم»شرررتمة امفاقية شرررتامة م    ان»ڤاليو« و»بيتابس مصرررت« م تم

ال ي  والاررتان والازااالات    ومنصررة  (BNPL)بين منصررة الاررتان اان والالح  ا   ا  نوعها 

 (X2C)اللحظية 

 نوعها فيوهي األولى من  ،منصة التجارة اإللكترونيةو المدفوعاتبوابة و منصة الشراء اآلن والدفع الحًقابين  الجديدة الشراكةتهدف 

 بأسعار معقولة المختلفة على المنتجاتعبر الحصول ومستدامة تجربة تسوق سهلة  توفيرإلى   المعامالت التجارية بين األفراد،قطاع 

 2022ح تاات  2ال اهتة حي 

، عن توقيع اتفاقية  فريقياأفي الشرررق األوسررم وشررمال   (BNPL)أعلنت اليوم شررركة الاليو ، المنصررة الرالدة للشررراء اآلن والدفع الحقًا 

لملادات والتجرارة اإللكترونيرة عبر  ا، منصررررة  املاداتو ،، بوابرة المردفوعرات الحراللة على  واللشررررراكرة  رديردة مع ابيتراب  مصررررر 

بمقتضرراها بتقديخ مدمات الشررراء اآلن   اليو لاتقوم شررركة والتي سرر ،  (X2Cالبيع والشررراء والملايدات اللحةية  اعتمادًا على اإلنترنت  

سرريتخ و( B2C واألفراد  الشررركات  بين  أو  ( C2C   معامالت التجارية اإللكترونية بين األفرادالسررواء في   املادات والدفع الحقاً لعمالء  

بحضرور وليد حسرونة، الرلي   وذلك ، اليو لامقر شرركة في توقيع االتفاقية اليوم  تخسرداد المدفوعات من مالل منصرة ابيتاب  مصرر    

هاني سررليمان المدير العام و والرلي  التنفيذي لشررركة لاليو،  القابضررة  لقطاع التمويل غير المصرررفي بالمجموعة المالية هيرمي التنفيذي  

  املادات شركة كريخ بدوي المؤس  والرلي  التنفيذي لالدكتور و لمنصة ابيتاب  مصر ،

 

لسرداد  اليو لاوالتي تقدمها شرركة معقولة مرنة وبأسرعار من مطم تمويل   املادات يسرتفيد عمالء  وف ، سرالفريدةالشرراكة وفي إطار هذه 

سرعيًا   ، لاداتاممالل منصرة   من مباشررةأو  سرواًء من مالل الملادات ابيتاب  مصرر من مالل بوابة الدفع شرراهها تخ  يالمنتجات التي 

  منحهخ تجربة تسوق ال مثيل لهاوة الذي يرقى لتطلعاتهخ حياالنمم و هختلبية احتيا اتل

 

للملادات مؤمًرا، وهي أول منصررة  االذي تخ إطالقه  ملاداتا منصررةعن اعتلازه بالشررراكة مع   أعتب وليال  سررونة،  حي هذا السرريا و

مع أبرز الشررركات إلى التوسررع بشرربكة عماللها  اليو لاحيث تتطلع    ،وأفريقيا من نوعها في منطقة الشرررق األوسررموالتجارة اإللكترونية  

وتسررهيل أمور الدفع عليهخ   وتمكينهخ من تحقيق نمم الحياة الذي يتطلعون إليهتلبية مختلف احتيا ات العمالء  بهدف والمنصررات اإللكترونية  

الشررركة    تامطوهي أولى هذه االتفاقية  وأضرراف حسررونة أن    بدون مقدمو ر،شرره 60إلى  6 دتها منمتبدأ  من مالل مطم تمويل ميسرررة 

التي تشرررهدها أنماط التغيرات السرررريعة مشررريًرا إلى أنها تأتي في مرحلة حر ة في  ل بين األفراد،  التجارة اإللكترونية  للدمول في مجال  

في  ل الحياة، ال سرريما  نواحي لتكنولو يا في  ميع  على ااالعتماد زيادة  الشررراء عبر اإلنترنت، ونمو عمليات  التسرروق لدا المسررتهلكين، و

  "19 –"كوفيد  الحة انتشار 

 

البيع والشررررراء اعتمرادًا على  سرررروق للملادات والتجرارة اإللكترونيرة عبر اإلنترنرت   أولي  ه   ملاداتامنصررررة    أن  ومن الجردير برالرذكر

  ألفرادالتجارية بين ااالبتكارية تنفيذ المعامالت  المنصررة حيث تتيح هذه   ،وأفريقيا  في منطقة الشرررق األوسررم  (X2Cوالملايدات اللحةية  

 C2Cواألفراد الشررركات بين ( و B2C ) أو المدةملاد محدد من مالل  سررلعهخ ومنتجاتهخ المسررتعملة أو الجديدة وذلك عن طريق تداول ،

في مكان واحد  المنتجات والخدمات  من العمالء بتشررركيلة واسرررعة  ، مع تلويد  الدمج بين الطريقتين، أو يحدده البالعبسرررعر لحةيًا الشرررراء  

التجار من مالل تسررليخ البضررالع العمالء سررواًء من األفراد أو من مراكل الخدمة الالمركلية لدعخ واسررعة ومتنامية شرربكة المنصررة تمتلك و

حاليًا وتعمل المنصرة  تنمية أعمالهخ   وهو ما سريسراهخ في اللو سرتي،  الدعخ و، باإلضرافة إلى مدمات التخلين ةوآمن  ميسررةبطريقة  واسرتالمها  

  وأفريقيا مرا في منطقة الشرق األوسمالعديد من الدول األللتوسع في خطم تكما   ي،مصرفي السوق ال

 

البيئة  توفير  إال من مالل    تحققأن يال يمكن  مسررتدامة الحلول  التوفير   الشررركة لديها عقيدة راسررخة بأن أن  بالويمتام   دكتور ومن  انبه أكد

وكذلك المعامالت التجارية  عام، المسررتعملة بو ه المنتجات  بيع وشررراء و (C2Cالمناسرربة التي تجمع بين المعامالت التجارية بين األفراد  

بأسررعار  توافرها  ، والمنتجاتوسررهولة الحصررول على  وبالتالي تحقيق مبدأ المسرراواة في عر  ، (B2Cبين الشررركات واألفراد  التقليدية  

من أ ل الحفا  على العالقة الوطيدة مع العمالء على المدا الطويل، الحلول وطرق السررداد المتنوعة أهمية تبني  وشرردد بدوي على    معقولة

لمختلف  قدمة فضرررراًل عن االرتقاء بتجربة التسرررروقاالبتكارية والمتكاملة لتعليل القيمة الم  الحلول  أحدث  توفير  لذلك، تعكف الشررررركة على 



    
 

لقطاع التمويل غير المصررررفي التابعتين وابيتاب  مصرررر    اليو ل  وأعرب بدوي عن سرررعادته بالتعاون مع شرررركتي االعمالءشررررالح 

باإلضرافة إلى   اليو لالمقدمة من افالقة الجودة  الحلول التمويلية الحصرول على الذي يهدف إلى تسرهيل    القابضرة  لمجموعة المالية هيرمي با

ملايدات وشررراء باقة  الإ راء  مكانيةمن مالل بوابة الدفع ابيتاب  مصررر ، مما يتيح للعمالء إعبر اإلنترنت   توفير عملية مدفوعات سررهلة

  بكل سهولة  المحمولة هخهواتفمن مالل  متنوعة من المنتجات  

 

وذلك في  اليو ،لا  شرركتنا الشرقيقةعن اعتلازه بهذه الشرراكة مع شرركة املادات  باإلضرافة إلى  هاني سرليمانأعرب ، من ناحية أمراو

القيمرة المقردمة  متكراملرة، مع تعةيخ والشررررركراء بحلول فريردة    دإطرار الجهود المبرذولرة لتوسرررريع نطراق براقرة المنتجرات والخردمرات المقردمرة لتلوير

لمسرتخدمي   منةآطرق الدفع اإللكتروني بطريقة سرهلة وسروف تتمكن الشرركة من تقديخ    ه بمو ب هذه االتفاقيةلعمالء  وأوضرح سرليمان أنل

 غير نقدي في مصر  ع، عالوة على تعليل المعامالت الرقمية نةًرا لدورها في بناء مستقبل معامالت الدفع والتحول إلى مجتمالمنصة

 

وابيتاب  مصرر  في مجال التجارة اإللكترونية،    اليو لاالتفاقيات التي أبرمتها اتأتي بعد سرلسرلة من   ملاداتاذكر أن هذه الشرراكة مع  ي

من   موعرة، من أ رل تقرديخ مج2021مالل عرام  وغيرهرا شررررراكرة مع اإنرشرررريرا للتنميرة العقراريرة  ومجموعرة االلولو  العرالميرة ومن بينهرا ال

االسررررتراتيجية التي تتبناها المجموعة في إطار البرامج التمويلية الميسرررررة وحلول المدفوعات اإللكترونية لعماللها  وتأتي هذه الشررررراكات  

لتعليل التكامل بين مختلف قطاعاتها التشررررغيلية عبر الترويج لمختلف الخدمات والمنتجات األمرا التي يقدمها  القابضررررة  المالية هيرمي 

سرواء بباقة متكاملة من الحلول التمويلية المصرممة بعناية   سرعيًا إلى تلويد العمالء والشرركاء على حد  وغيرها   التمويل غير المصررفي  عقطا

 لتلبية مختلف احتيا اتهخ ومتطلباتهخ 

 

باعتبارها منصرررة متكاملة في ترسررريك مكانتها الرالدة في مجال تقديخ حلول الشرررراء اآلن والدفع الحقًا،  اليو لنجحت شرررركة ا  قدأميراً، و

على صررعيد  2021الحلول التمويلية  وفي ضرروء سررعي الشررركة لتأسرري  شررراكات اسررتراتيجية، كثفت الشررركة مطواتها مالل عام لتوفير  

شررراكة مع كلية التعليخ المسررتمر بالجامعة  الكات في مختلف القطاعات، ومن بينها بباقة مدماتها، حيث تمكنت من توقيع عدة شرررا وسررعالت

 وغيرها من الشراكات سوديك التابع لشركة  "Club Sاألمريكية بالقاهرة، والمستشفى السعودي األلماني في مصر ونادي "

 

 —نهاية البيان—

 

 اليو«ڤ»عن شتمة 

، وهي 2017عام  عبر تو يف تكنولو يا الخدمات المالية (BNPL) ان والدفع الحقً للشررراء اآل الرالدةالمنصررة  اليو« ڤ» تخ إطالق شررركة 

موقع  300نقطة بيع وأكثر من  5000للمجموعة المالية هيرمي   وتحةى الشرررركة بتوا د مباشرررر كخدمة دفع في أكثر من   ةشرررركة تابع

حلول  ولكترونيات واألثاث وتشطيي  المناز  لألجهزة المنزلية واإلشرهر  60تى إلكتروني وتقوم بتوفير مطم وبرامج التقسريم الميسررة ح

بتقديخ أسرع موافقات التمانية في  اليو« ڤ» الطاقة الشمسية للوحدات السكنية والسفر والسياحة والخدمات التعليمية والصحية وغيرها  وتنفرد  

 التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبيرة من مقدمي الخدمات المختلفة  ومواقعمن محالت التجللة واسعة بقاعدة وربي المستهلكين  مصر، 

 عن شركة »بيتابس مصر«

تعد »بيتابس مصر« أفض  شركة ابتكارية مزودة لحلو  الدفع الرقمية وقد تأسست بموج  الشراكة االستراتيجية بين شركة بيتابس الرائدة  

( وحلو  المدفوعات الرقمية والحاصلة على العديد من الجوائز على مستوى منيقة  FinTechيا المالية )في مجا  تقديم خدمات التكنولوج

د  الشرق األوسي وشما  أفريقيا، والمجموعة المالية هيرميس، المؤسسة المالية واالستثمارية الرائدة في األسواق الناشئة والمبتدئة. وتزو

تدعم باقة متكاملة من أسالي  المدفوعات اإللكترونية     مصر  عات الرقمية في السوق، كما إن بايتابسبايتابس مصر التجار بأفض  بوابة للمدفو

تف  تتواجد عالمتها التجارية في العديد من المواقع اإللكترونية ومنصات التجارة اإللكترونية والتواص  االجتماعي، فضالا عن تيبيقات الهاو

 المحمو .  

 

 



    
 

 « مزادات»  عن شركة
 

تقنية البلوك تشططين والتحو  الرقمي والمعامالت  معتمدة على   2021عام خال   للتجارة اإللكترونية في مصططر    »مزادات« منصططة انيلقت 

لتجارة اإللكترونية في الشطططرق  وا  (X2Cلبيع والشطططراا والمزايدات اللح ية )لمنصطططة وهي ،  التجارية عبر وسطططائ  التواصططط  االجتماعي

على تحم  التكاليف، وتحقيق االسططتدامة، وتحزيز االقتصططاد    تهمقدرتعزيز  تحسططين حياة األفراد والرئيسططية هي   تهامهم،  وأفريقيااألوسططي 

من ن يرتها التقليدية بصطورة ابتكارية وللك  عبر اإلنترنت والربي بين المعامالت التجارية على الشطركة  تعم   لتحقيق التنمية الشطاملة. كما  

البضططائع واليلبات بيريقة  تسططليم وتسططلم من مراكز الخدمة الالمركزية لتمكين عمليات  نمو  بشططبكة دائمة ال اإللكترونية   منصططتها   خال   

دعم باإلضطافة إلى والخصطوصطية،   الشطخصطية، واألمن،الحزا  على سطالمتهم  لراحة، ومزيداا من اوآمنة، مما يوفر للمسطتخدمين  سطهلة فعالة و

فضطالا عن ترسطي   أعمالهم  وتنمية  وعمليات التنزيل السطريعة  ياللوجسطتالدعم التخزين وعبر توفير أماكن    ،التجار والبائعين في الوقت نزسط 

 عالماتهم التجارية.

 
 :على اامصال اتجى الاعلومات من لازاال

  HERMES.com-PublicRelations@EFGالعامة بالاجاوعة الاالية هيتميس |  العالقات قطاع

 الجاال  مي

 واالتصاالت التسويق قطاع رلي 

hermes.com-melgammal@efg 

 والعالقات العامة باتمة مزاداتحتاق التسواق 

info@mazad.at 

 عوني أ اال

 مدير العالقات العامة واالتصاالت

ahmed.awny@mazad.at  

 

 إبتان الذمة

المثرال ما يتعلق بتوقعرات اإلدارة  البيران إلى أمور مسررررتقبليرة من بينهرا على سرررربيرلالمراليرة هيرمي  قد أشررررارت في هذا  قد تكون المجموعة

فعلية   المسرتقبلية لننشرطة المختلفة  وهذه التصرريحات المتعلقة بالمسرتقبل ال تعتبر حقالق واالسرتراتيجية واألهداف وفر  النمو والمؤشررات

طبيعتها تعد غير مؤكدة وتخرج عن إرادة الشرررركة، ويشرررمل   لتوقعات من حيثوإنما تعبر عن رهية المجموعة للمسرررتقبل والكثير من هذه ا

والمحتملون والةروف   التذبذب في أسرواق المال والتصررفات التي يقدم عليها المنافسرون الحاليون –الحصرر  على سربيل المثال ولي  –ذلك

والتشرررريعات الحالية والمسرررتقبلية والتنةيمات المختلفة  وبناء عليه ينبغي على  االقتصرررادية العامة واآل ار النا مة عن مركل العملة المحلية

 .صحيحة في تاريك النشر تومي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصريحات المتعلقة بالمستقبل والتي هي القارئ
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