
                                                                              

شـركـة «ڤالـیو» تـعلن تـوفـیر حـلول تقسـیط میسـرة لسـداد رسـوم صـیانـة وتشـطیب 
الوحدات بمشروعات «المطورون العرب القابضة»  

 الشــراكــة بــني «ڤــالــيو» و«الـمطورون الــعرب الــقابــضة» تــأتــي ضــمن ســلسلة مــن االتــفاقــيات املســتهدفــة مــع أبــرز -
شركات التطوير العقاري. 

تبلغ القيمة اإلجمالية لحلول التقسيط 2.4 مليون جنيه لكل عميل. -

القاھرة، 27 یونیو 2022 

أعـلنت الـیوم شـركـة «ڤالـیو»، الـمنصة الـرائـدة للشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور فـي الشـرق األوسـط وشـمال 
إفـریـقیا، عـن تـوقـیع اتـفاقـیة شـراكـة ألول مـرة مـع شـركـة «الـمطورون الـعرب الـقابـضة»، وھـي إحـدى شـركـات الـتطویـر الـعقاري الـرائـدة فـي 
الـسوق الـمصري، والـتي تـتیح لـلعمالء بمشـروعـاتـھا الـسكنیة الـمختلفة حـلول تقسـیط میسـرة لسـداد رسـوم الـصیانـة وأعـمال التشـطیبات  بـدایـة مـن 

1 یولیو 2022.  

وقـد تـم اإلعـالن عـن الشـراكـة الجـدیـدة الـیوم فـي احـتفال بـحضور ولـید حـسونـة الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة «ڤالـیو» وأیـمن خـلیفة الـرئـیس الـتنفیذي 
لشركة «المطورون العرب القابضة».  

وبـموجـب ھـذه الشـراكـة سـیتمكن عـمالء شـركـة «الـمطورون الـعرب الـقابـضة» مـن صـیانـة وتشـطیب مـنازلـھم فـي أسـرع وقـت مـمكن، دون 
الـحاجـة إلـى سـداد إجـمالـي قـیمة أعـمال التشـطیب مـقدًمـا. ومـن الـمتوقـع أن یسـتفید أصـحاب الـمنازل مـن رفـع قـیمة مـمتلكاتـھم فـي ھـذه المجـمعات 
الـسكنیة الـتي تـتمیز بـصیانـة فـائـقة الـجودة ونسـب إشـغال مـرتـفعة، وذلـك بـفضل حـلول التقسـیط المیسـرة لسـداد رسـوم الـصیانـة الـتي تـوفـرھـا شـركـة 

«ڤالیو». 

جـدیـر بـالـذكـر أن ھـذه الشـراكـة تـأتـي ضـمن سـلسلة مـن االتـفاقـیات الـتي تـوقـعھا «ڤالـیو» مـع كـبرى الشـركـات الـرائـدة بـقطاع الـتطویـر الـعقاري فـي 
السوق المصري والتي تتیح للعمالء باقة واسعة من حلول التمویل المرنة. 

وسـوف یسـتفید عـمالء شـركـة «الـمطورون الـعرب الـقابـضة» بتجـربـة تـمویـل رقـمیة ال مـثیل لـھا فـي الـسوق الـمصري مـن شـركـة «ڤالـیو» وذلـك 
بـعد االنـتھاء مـن عـملیة الـتسجیل الـتي تـتم بسـرعـة وسـھولـة، حـیث یـمكنھم الـحصول عـلى تـمویـل بـقیمة تـصل إلـى 2.4 مـلیون جـنیھ لـكل عـمیل 
بـدون مـقدم أو أي رسـوم أخـرى، عـلًما بـأن خـطط التقسـیط تـتراوح مـا بـین 6 و60 شھـًرا. ومـن الـمقرر أن یـتواجـد مـمثلو «ڤالـیو» داخـل مـقرات 

البیع الخاصة بشركة «المطورون العرب القابضة» لتسھیل إنھاء اإلجراءات الالزمة بسرعة. 

وتـعلیقًا عـلى ھـذه الشـراكـة، أعـرب ولـید حـسونـة الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة «ڤالـیو»، عـن سـعادتـھ بـتوقـیع ھـذه االتـفاقـیة الـتي تـأتـي فـي إطـار 
اسـتراتـیجیة الشـركـة والـذي یـتبلور أھـم مـحاورھـا فـي الـتوسـع بـتقدیـم خـدمـات الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتشمل جـمیع مـالـكي الـوحـدات 
الـسكنیة فـي الـسوق الـمصري، ومـن بـینھم عـمالء شـركـة «الـمطورون الـعرب الـقابـضة»، بـاعـتبارھـا إحـدى الشـركـات الـرائـدة فـي مـجال الـتطویـر 
الـعقاري فـي الـسوق الـمصري. وأوضـح حـسونـة أن ھـذه الشـراكـة تـأتـي فـي إطـار خـطة الـتوسـع االسـتراتـیجیة الـتي تـتبناھـا «ڤالـیو»، مـؤكـدا أن 
الشـركـة تـعمل عـلى تحـدیـد احـتیاجـات الـسوق بـدقـة لـتنویـع بـاقـة الخـدمـات الـتي تـقدمـھا لجـمیع الـمصریـین بـمختلف شـرائـح الـدخـل، وتـوفـیر أفـضل 
الحـلول االبـتكاریـة، وذلـك حـتى یسـتمتع الـعمالء بـالـحیاة الـعصریـة الـتي تـرقـى لـتطلعاتـھم وذلـك مـن خـالل مـنصة «ڤالـیو» االبـتكاریـة 

والمتخصصة في تكنولوجیا الخدمات المالیة. 

ومـن جـانـبھ، أكـد أیـمن خـلیفة الـرئـیس الـتنفیذي لشـركـة «الـمطورون الـعرب الـقابـضة»، أن تسھـیل حـصول عـمالئـنا عـلى الحـلول الـتمویـلیة 
سـوف یـنعكس مـردوده اإلیـجابـي فـي سـرعـة االنـتھاء مـن مشـروعـاتـنا الـسكنیة بـاإلضـافـة إلـى الـحفاظ عـلى قـیمة مـمتلكات الـعمالء مـن الـوحـدات 
الـسكنیة. وأعـرب خـلیفة عـن سـعادتـھ بـالشـراكـة مـع «ڤالـیو» بـاعـتبارھـا الـمنصة الـرائـدة للشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) فـي مـصر والـتي 
سـتساھـم فـي تـعزیـز قـدرتـنا عـلى الـتوسـع فـي قـاعـدة الـعمالء فـضًال عـن تسھـیل حـصول عـمالئـنا عـلى أسـلوب الـحیاة الـمتطور الـتي یـتطلعون إلـیھا. 



                                                                              
وأضـاف أن الشـركـة تـعكف عـلى تـوفـیر الحـلول االبـتكاریـة لـعمالئـھا، مشـیًرا إلـى أن ھـذه الشـراكـة سـوف تمھـد الـطریـق لـتحقیق الـمزیـد مـن 

النجاحات في قطاع التطویر العقاري المصري دائم النمو. 

وقـد نـجحت «ڤالـیو» فـي تـرسـیخ مـكانـتھا الـرائـدة بـمجال الشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور فـي الـسوق الـمصري 
وذلـك عـبر تـقدیـم بـاقـة مـتنوعـة مـن حـلول الـتمویـل المیسـرة لـعمالئـھا. فـقد نـجحت الشـركـة مـؤخـًرا فـي تـحقیق الـعدیـد مـن اإلنـجازات عـبر الـتوسـع 
فـي بـاقـة الخـدمـات والـمنتجات الـتي تـقدمـھا وتـوقـیع الـعدیـد مـن االتـفاقـیات مـع أبـرز الشـركـاء فـي مـختلف الـقطاعـات، ومـن بـینھا مـصر لـلطیران، 
 Club S والـجامـعة األمـریـكیة بـالـقاھـرة والمسـتشفى الـسعودي األلـمانـي بـالـقاھـرة ونـادي ،OPPO ومـصر لـلتأمـین، ومجـموعـة مـاجـد الـفطیم، و

التابع لشركة سودیك، ونون، ووفرھا، وغیرھا.  

—نھایة البیان— 

عن شركة «ڤالیو» 

تـم إطـالق شـركـة «ڤالـیو» الـمنصة الـرائـدة للشـراء اآلن والـدفـع الحـقًا (BNPL) لـتعزیـز نـمط الـحیاة الـمتطور عـبر تـوظـیف تـكنولـوجـیا الخـدمـات 
الـمالـیة عـام 2017، وھـي شـركـة تـابـعة لـقطاع الـتمویـل غـیر الـمصرفـي بـالمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة. وتحـظى الشـركـة بـتواجـد مـباشـر 
كخـدمـة دفـع فـي أكـثر مـن 5000 نـقطة بـیع وأكـثر مـن 330 مـوقـع إلـكترونـي وتـقوم بـتوفـیر خـطط وبـرامـج التقسـیط المیسـرة حـتى 60 شھـر 
لـألجھـزة الـمنزلـیة واإللـكترونـیات واألثـاث وتشـطیب الـمنازل وحـلول الـطاقـة الشمسـیة لـلوحـدات الـسكنیة والـسفر والسـیاحـة والخـدمـات الـتعلیمیة 
والـصحیة وغـیرھـا. وتـنفرد «ڤالـیو» بـتقدیـم أسـرع مـوافـقات ائـتمانـیة فـي مـصر، وربـط المسـتھلكین بـقاعـدة واسـعة مـن مـحالت التجـزئـة ومـواقـع 

التسوق عبر اإلنترنت وشبكة كبیرة من مقدمي الخدمات المختلفة. 

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

  PublicRela4ons@EFG-HERMES.com | قطاع العالقات العامة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة

مي الجمال 

رئیس قطاع التسویق واالتصاالت بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة 
قــد تــكون املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس الــقابــضة قــد أشــارت فــي هــذا الــبيان إلــى أمــور مســتقبلية مــن بــينها عــلى ســبيل املــثال مــا يــتعلق بــتوقــعات اإلدارة واالســتراتــيجية 
واألهـــداف وفـــرص الـــنمو واملـــؤشـــرات املســـتقبلية لـــألنشـــطة املـــختلفة. وهـــذه الـــتصريـــحات املـــتعلقة بـــاملســـتقبل ال تـــعتبر حـــقائـــق فـــعلية وإنـــما تـــعبر عـــن رؤيـــة املجـــموعـــة 
للمســتقبل والــكثير مــن هــذه الــتوقــعات مــن حــيث طــبيعتها تــعد غــير مــؤكــدة وتخــرج عــن إرادة الشــركــة، ويــشمل ذلــك– عــلى ســبيل املــثال ولــيس الــحصر – الــتذبــذب فــي 
أســواق املــال والــتصرفــات الــتي يــقدم عــليها املــنافــسون الــحالــيون واملــحتملون والــظروف االقــتصاديــة الــعامــة واآلثــار الــناجــمة عــن مــركــز الــعملة املحــلية والتشــريــعات 
الــحالــية واملســتقبلية والــتنظيمات املــختلفة. وبــناء عــليه يــنبغي عــلى الــقارئ تــوخــي الحــذر بــأال يــفرط فــي االعــتماد عــلى الــتصريــحات املــتعلقة بــاملســتقبل 

والتي هي صحيحة في تاريخ النشر. 

عن شركة « المطورون العرب القابضة » 

تمتلك المطورون العرب القابضة سجل سریع النمو من الوجھات المتكاملة، كما أصبحت الشركة واحدة من شركات التطویر العقاري 
الرائدة في المنطقة. على مدار 16 عاًما من التمیز ، لعبت شركة المطورین العرب القابضة دوًرا أساسًیا في إعادة تشكیل المشھد 
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العقاري بطرق غیر متوقعة من خالل تقدیم مجموعة من العقارات الراقیة التي تلبي احتیاجات العمالء و المستثمرین بتقدیم میزات 

متطورة تعزز تجربة المعیشیة المثالیة الیومیة.. 

توفر شركة المطورون العرب القابضة مجموعة مشاریع متنوعة تتمیز بحلول نمط الحیاة المبتكرة والخدمات الراقیة لتقدیم خیارات 
استثمار عقاري ال مثیل لھا في األسواق المزدھرة في جمیع أنحاء العالم. قصور وفیالت ومراكز تسوق ومالعب جولف وفنادق وشقق 

فندقیھ وغیر ذلك الكثیر لحیاة عصریة متمیزة. 


