
  
 

 

( لتعزيز نمط الحياة المتطور في BNPL، المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع الحقًا )« ڤاليو » 

في تجارة األجهزة    الرائدة«  OPPOاتفاقية شراكة مع »   توقعالشرق األوسط وشمال أفريقيا،  

 اإللكترونية لتوفير برامج تمويل شراء المنتجات عبر فروعها

من    احتياجاتهمعند شراء    «ڤاليو« من بقة الحلول التمويلية التي تقدمها »OPPOيستفيد عمالء »  سوفبمقتضى هذه الشراكة  

 «.OPPOفروع »  بمختلفاألجهزة اإللكترونية 

 2022 أبريل 6القاهرة 

لتعزيز نمط الحياة المتطور في الشرق األوسط   (BNPL«، المنصة الرائدة للشراء اآلن والدفع الحقًا )ڤاليواليوم شركة »  أعلنت

الرائدة بمجال تصنيع األجهزة    ية العالمإحدى الشركات    ،«OPPOعن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة » وشمال أفريقيا،  

   «.OPPOبمقتضاها بتوفير برامج تمويل شراء األجهزة اإللكترونية من شبكة فروع »  «ڤاليوالذكية، على أن تقوم »

من أجل الحصول على خطط   « ڤاليو« االستفادة من المزايا التي تقدمها شركة »OPPOوسوف تتيح هذه الشراكة لعمالء »

ضم الهواتف وأجهزة التابلت «، والتي تOPPOلسداد مشترياتهم من »  همتمويل ميسرة صممت خصيًصا لتناسب احتياجات

شبكة فروع  شهًرا من خالل    60و  6بدون مقدم وسدادها على أقساط تتراوح بين  وسماعات األذن واإلكسسوارات األخرى  

 في  تساهملتوفير حلول    «ڤاليوشركة »  مساعيفرع. وتأتي هذه الشراكة في إطار    12« والتي يبلغ عددها  OPPOشركة »

 .ربسهولة ويس اإللكترونيةالمنتجات و األجهزةلعمالء شراء احتياجاتهم من مختلف ل تتيح حيث  المتطور،حياة ال نمط  تعزيز

الشراكة، أعرب    مع هذه االتفاقية    بتوقيع عن سعادته    اليو«ڤ»بشركة    التجاري   القطاع   رئيس هاشم   أحمد وتعليقًا على هذه 

«OPPO  »قيمة لعمالئنا  ال  تعزيزالشركة لمواصلة    استراتيجيةتعد إنجاًزا جديًدا في مسيرة الشركة كما أنها تتماشى مع    والتي

التكنولوجي  أحدث  علىصول  حلل  لهم  الفرصة  إتاحة  عبر الحلول  إليه  العالم،    ةما وصلت  الحياة تت  والتيحول  نمط  وافق مع 

مع    وأضاف.  العصرية توقيع شراكات جديدة  أن  األجهزة    الشركاتهاشم  تجارة  في خدمات   شركة مثل    ةاإللكترونيالرائدة 

«OPPO  وأكد العديد من القطاعات.  الواسعة لتضم    تناشبكوتنويع    نميةاستراتيجيتنا لتإطار    في « هو أحد الركائز الرئيسية 

سهولة،    بكللى المنتجات  عصول  للح«  OPPO»  شركة   لعمالءستقوم بتوفير برامج تمويل مرنة وميسرة    «ڤاليو»هاشم أن  

 قاعدة عمالئها.  وتنويععلى توسيع « OPPO»باإلضافة إلى مساعدة 

شمل يو  الذكيةفي تجارة األجهزة    المتخصصةالتجارية العالمية    العالمات  إحدىهي  «  OPPO» ومن الجدير بالذكر، شركة  

الذكية بأنها متاحة بمختلف  «  OPPO»وأجهزة الصوت. وتتميز هواتف  يمكن ارتداؤها    التيالهواتف الذكية واألجهزة    ذلك

فهي مالئمة   متنوعة،  أغراض  وتناسب  لعام  GFK"  شركة  تقرير  ووفق.  واالحتياجات  األذواق  لمختلفاألسعار   "2021 ،

المرتبة الرابعة بين شركات  «  OPPO»احتلت  األلمانية المتخصصة في مجال تحليل البيانات بقطاع األجهزة االستهالكية،  

الشركة   تصدرتاألسواق األوروبية والناشئة، بينما  ب  الطلب  نموالهواتف الذكية األكثر مبيعًا على مستوى العالم، مستفيدة من  

 جنيه.  7000إلى  5000بأسعار معقولة تتراوح بين تقوم ببيع منتجاتها  حيث، يمصرال السوقفي ية الهواتف الذكمبيعات 

  وفقًا  تعمل  بكاميرات  تتميز  التيذكية  ال  المحمولأجهزة    الشركةالتصوير الفوتوغرافي، تقدم    مجالالواسعة في    تهاخبرلنظًرا  و

من محتوى الوسائط المتعددة  الستعراض    المخصصةكبيرة  ال  هاباإلضافة إلى شاشات،  التصوير  تكنولوجيا  إليه  وصلت  ماحدث  أل

، السوق  في  يها منافسب  ة ، وقدرات شحن سريع وبطاريات أكبر مقارنأجل تجربة فريدة تتيح للمستخدمين آفاق جديدة من المتعة

 .«OPPOالعصري والجذاب الذي تتميز به هواتف »ذلك دون أن يتأثر أداء الهاتف على اإلطالق باإلضافة إلى التصميم و

 وذلك،  «ڤاليو»  شركةالشراكة مع    هذه  بتوقيع  اعتزازه  عن  ،«OPPOشركة »التجزئة ب   مدير  أوين  أعربناحية أخرى،    ومن

 الحالية   االرتفاعات   ظل  في  بديلة  تمويل  حلول  توفير  إلى  باإلضافة  العمالء  تجربة  لتعزيز جهود المتواصلة التي نبذلها  ال  إطار  في

ترى نمو الطلب بشكل ملحوظ على منتجاتها حيث تمتلك حاليًا أكثر من   الشركة  أن  أوين  وأضاف.  المنتجاتو  السلع   أسعار  في



  
 

  وتسهيل   عمالئهاوهو ما سيتيح للشركة تنمية قاعدة    ،  مليون عميل حول العالم  500حوالي    تخدم و  مصربيع في    نفذ م  12

   .الجمهورية أنحاء  بجميع الشركة منتجات على حصولهم

( لتعزيز نمط الحياة المتطور في  BNPLفي ترسيخ مكانتها الرائدة بمجال الشراء اآلن والدفع الحقًا )  «ڤاليووقد نجحت »

، نجحت الشركة في  2021  عامالسوق المصري وذلك عبر تقديم باقة متنوعة من حلول التمويل الميسرة لعمالئها. وعلى مدار  

اء  في باقة الخدمات والمنتجات التي تقدمها وتوقيع العديد من االتفاقيات مع أبرز الشرك  التوسعتحقيق العديد من اإلنجازات عبر  

التابع   Club Sفي مختلف القطاعات، ومن بينها الجامعة األمريكية بالقاهرة والمستشفى السعودي األلماني بالقاهرة ونادي  

 نون ووفرها وغيرها.  ومنصتيلشركة سوديك، 

 —نهاية البيان —

 «ڤاليوعن شركة »

لتعزيز نمط الحياة المتطور عبر توظيف  (BNPL) المنصررررة الرائدة للشررررراء اآلن والدفع الحقًا  «ڤاليو»تم إطالق شررررركة  

القابضرة.  ، وهي شرركة تابعة لقطاع التمويل غير المصررفي بالمجموعة المالية هيرمي 2017عام  تكنولوجيا الخدمات المالية

موقع إلكتروني وتقوم بتوفير خطط   300وأكثر من  نقطة بيع 5000وتحظى الشرركة بتواجد مباشرر كخدمة دفع في أكثر من 

شرهر لججهزة المنزلية واإللكترونيات واألثاث وتشرطيب المنازل وحلول الطاقة الشرمسرية  60وبرامج التقسريط الميسررة حتى  

  في  ائتمانية  موافقات أسررع  بتقديم «ڤاليوللوحدات السركنية والسرفر والسرياحة والخدمات التعليمية والصرحية وغيرها. وتنفرد »

 الخدمات مقدمي  من  كبيرة وشربكة  اإلنترنت عبر التسروق ومواقع التجزئة  محالت من واسرعة بقاعدة  المسرتهلكين وربط  مصرر،

 .المختلفة

 

 :لمزيد من المعلومات يرجى االتصال على

 

   HERMES.com-PublicRelations@EFGالقابضة |   قطاع العالقات العامة بالمجموعة المالية هيرميس

 

 مي الجمال

 القابضة بالمجموعة المالية هيرميس رئيس قطاع التسويق واالتصاالت

hermes.com-melgammal@efg 

 

 إبراء الذمة

المثال ما يتعلق  المالية هيرمي  القابضررة قد أشررارت في هذا البيان إلى أمور مسررتقبلية من بينها على سرربيل المجموعةقد تكون  

المسرتقبلية لجنشرطة المختلفة. وهذه التصرريحات المتعلقة   بتوقعات اإلدارة واالسرتراتيجية واألهداف وفر  النمو والمؤشررات

طبيعتها تعد غير  تعبر عن رؤية المجموعة للمسررتقبل والكثير من هذه التوقعات من حيث  فعلية وإنما بالمسررتقبل ال تعتبر حقائق

التذبذب في أسرواق المال والتصررفات التي    –الحصرر   على سربيل المثال ولي   –مؤكدة وتخرج عن إرادة الشرركة، ويشرمل ذلك

والتشرريعات   ثار الناجمة عن مركز العملة المحليةوالمحتملون والظروف االقتصرادية العامة واآل يقدم عليها المنافسرون الحاليون
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توخي الحذر بأال يفرط في االعتماد على التصررريحات  الحالية والمسررتقبلية والتنظيمات المختلفة. وبناء عليه ينب ي على القار 

 .صحيحة في تاريخ النشر المتعلقة بالمستقبل والتي هي

 

 OPPO عن نبذة

«OPPO »  منذ إطالق أول هاتف محمول لها "ف ،ألجهزة الذكيةا  تصررنيع  فيرائدة  العالمية التجارية العالمة الهيSmiley 

Face  ةأفضرررل الحلول التكنولوجي تقديمرضررراء العمالء و بينالشرررركة على تحقيق التكامل المثالي   تعكف، 2008" في عام 

،  الذكية. بخالف األجهزة  Renoو  Findسرلسرلة  رأسرها  وعلىواسرعة من األجهزة الذكية    باقةاليوم  الشرركةتقدم و.  االبتكارية

تعمل في أكثر و. +OPPOو  OPPO Cloudوخدمات اإلنترنت مثل   ColorOSلمسرتخدميها نظام تشر يل   الشرركةتوفر  

الء في جميع أنحراء لخلق حيراة أفضرررررل للعمال يردخرون جهرًدا    موظفألف    40أكثر من من خالل    وذلركدولرة ومنطقرة    50من 

 العالم.


