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 وثبيكتر حلول تمويلية جديدة ومبتكرة مع كونتكت توف  
 

 

 كونتكتمجموعة في إطار خدماتها الرائدة في تقديم الحلول المالية، قدمت : 2222 نوفمبر 30في  القاهرة

بهدف تزويدها بحلول مالية جديدة من شأنها أن تساعد توثبيك لمنصة  التمويلي التأجيرالمالية القابضة خدمة 

 الت نمو قوية.على التوسع وتحقيق معد  الشركة 

تعاون مسبق ما بين المجموعة وبين المنصة، حيث قدمت كونتكت من قبل خدمات  ثمرةكوتأتي الخدمة الجديدة 

عات االستفادة من خدمات التجارة اإللكترونية والمدفومصر لتمكين أطباء األسنان في  ،توثبيكالتخصيم لشركة 

مة وتسمح خد ومعداتهم وحتى الدورات التدريبية.مستلزماتهم يل عملية شراء والتمويل االستهالكي وتسه

 5مع خطة سداد تصل إلى توثبيك األجهزة والمعدات من بتمويل الجديدة ألطباء األسنان التمويلي ير التأج

 سنوات حيث تكون السنة األولى دون فوائد.

 

عم شركة نحن ندسعيد زعتر، الرئيس التنفيذي لشركة كونتكت المالية القابضة: " السيد وفي هذا السياق، قال

ل ننا من الوصومن شأن هذا التعاون أن يمك  من خالل مجموعة من أدوات الدفع والتمويل الخاصة بنا، وتوثبيك 

بالتوسع في  نحن سعداءو ق عبر اإلنترنت،إلى تحقيق رؤيتنا نحو خلق بيئة رقمية تتيح ألطباء األسنان التسو  

ً شئاً في وقت قياسي العباً نا تي أصبحتال، توثبيكالتي تدعم منصة وتطبيق  االستراتيجية هذه الشراكة  هاما

جهود والتي تؤكد على ال ،أداة ضرورية في هذا القطاع جعل المنصة، مما بسرعة ان يحقق النجاحاستطاع 

في  للتوسع ،دعم قطاع التمويل في مصرتمكين المشاريع الناشئة وتجاه التي تتخذها الشركة الحثيثة والخطوات 

 خدماتها االئتمانية بما يخدم المنصات الرقمية. 

 

التي تقوم بها كونتكت للتوصل إلى  ةالمتواصل البحث والتطويرعملية على يؤكد هذا التعاون  وأضاف زعتر،

ل قنوات خاللهم من  الجمهور وتوفير أفضل الحلولتلبية احتياجات نها من التي تمك  و ،الجديدةلخدمات أفضل ا

األثر المتنامي الذي تلعبه شركة كونتكت في مجال التكنولوجيا المالية، ال سيما التجارة متعددة، فضالً عن تعزيز 

 حةقطاع التعليم والصتركز على لشركة خطة استثمارات ذراع التمويل االستهالكي لأن حيث  ،اإللكترونية

 .ناناألسقطاع  وبشكل خاصوالذي تسعى الشركة لتمويله بشتى الطرق،  ،وتمويل برامج الرعاية الصحية

 
 :عن شركة كونتكتنبذة 

( هي مجموعة رائدة في تقديم الحلول والخدمات المالية CNFN.CAالمصرية  البورصةكونتكت المالية القابضة ش.م.م )كود 

غير المصرفية، حيث تتولى إدارة مجموعة من الشركات التي تقدم من خاللها مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات التمويلية 

ل إجراءات التأمين، وذلك بأسهوالتأمينية. وتتبنى كونتكت منهًجا مبتكًرا لضمان تقديم خدماتها بأعلى جودة في مجاالت التمويل و

ء برامج تمويلية متنوعة لتمويل شرا كونتكتوصوالً إلى قطاع عريض من السوق. فعن طريق شركة كونتكت للتمويل، تقدم 

السيارات والمركبات الجديدة والمستعملة وبرامج تمويل السلع المعمرة، إضافة إلى برامج التمويل العقاري والتشطيب من خالل 

خصيم. كما تنتكت للتأجير التمويلي وكونتكت للللتمويل العقاري، وبرامج التمويل التجاري من خالل شركاتها الشقيقة كوكونتكت 

ندات أول وأكبر مصدر لسخدمات التأمين من خالل شركتي ثروة للتأمين وثروة لتأمينات الحياة. كما تعد الشركة  كونتكتتقدم 

وخاضعة للهيئة العامة للرقابة  المصري. شركة كونتكت المالية القابضة ش.م.م. مرخصةالتوريق في مختلف المجاالت بالسوق 

 المالية.
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 :توثبيكنبذة عن شركة 

تم إطالق التطبيق الرائد الخاص بالهواتف المحمولة، والذي يرتكز على أحدث التقنيات من أجل توفير نظام عمل مبسط وسهل 

دي منتجات طب األسنان وأصحاب المصلحة اآلخرين ضمن هذه الصناعة. تم  االستعمال لكل من ممارسي طب األسنان ومور 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لبنان، مصر، وقطر، ويتم التوسع حاليًا  0202العام  أواخرإطالق المشروع بشكل رسمي 

 ليشمل المملكة العربية السعودية والكويت.

 


