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U ملحوظا فى السوق المصرية نجاحاالعقاري تحقق سكن للتمويل  

احدي ل العقاري حققت سكن للتمويل العقاري ، يطالق خدماتها بسوق التمواعلى  ينمن عام بعد ما يقرب 

من سوق ها على حصة كبيرة استحواذب ، نجاحا ملحوظاالشركات الرائدة بمجال التمويل العقاري المصري

 .2011فى  مليون جم 160بحجم تمويل يتجاوز العقارات المصرية 

 فبعد ان.تكرة من المقومات الرئيسية لنجاح الشركة بهذه الفترة القصيرةبالم لتمويليةا وقد كانت الحلول 

منتجات مختلفة للتمويل  ةمن خالل ثالث 2010نشاطها فى مطلع عام سكن للتمويل العقاري  شركة بدأت

 عاما و 18وهي خدمة تمويل شراء وحدات سكنية على مدة تصل الى  Sakan Flex Financeالعقاري تشمل 

Sakan Business Line لتمويل الوحدات التجارية واإلدارية وSakan Home Trust Finance  الذي اعتبرته

. يحقق توفيرا شهريا من خالل جدول فريد للسدادالشركة من أكثر عروض التمويل العقاري ابتكارا والذي 

الحتالل مركز في إطار خطتها منتجات جديدة  ةباطالق خمس 2010عام  فقامت الشركة فى منتص

عن وهو منتج يتيح للعمالء الباحثين  3-2-1تمويل سكن من بينها  ،بمجال التمويل العقاري بمصرالصدارة 

للغاية تزيد تدريجيا مع نمو دخلهم، وايضا يسمح لهم بسداد مبلغ نظام سداد يبدأ باقساط شهرية بسيطة 

ل وحصيتيح للعمالء الول مرة فى مصر ال تمويل سكن سمارت، والذيوكذلك . التمويل في أقصر وقت ممكن

  .الشهرية عاما بعد عام االقساطبسداد دفعات سنوية تقلل من قيمة  لهمتمويل يسمح على نظام 

تأكيدا على جابة منها لحاجة عمالئها وخدماتها عبر االنترنت استإطالق للتمويل العقاري بكما قامت سكن 

التمويلية خدمة الحصول على الموافقات من خالل حرصها الدائم على رفع مستوى الخدمات التي تقدمها 

بين فى شراء لعمالئها الراغ" سكن هوم فيندر"و خدمة إدراج الوحدات " اكسبرس هوم سكن "عبر االنترنت 

 .يتجارية من خالل نظام التمويل العقار وبيع وحدات سكنية او ادارية او

 والحلول هذا العدد من المنتجات ية تقدملتصبح شركة سكن للتمويل العقاري اول شركة بالسوق المصر 

تجهيزالشركة وقد ساهم فى هذا النجاح الملحوظ  . لتى تالئم كافة احتياجات عمالئهاالتمويلة المبتكرة ا

تتيح لها  ىتكنولوجيا المعلومات والت من خالل اعتمادها على احدث انظمة قوية أساسيةبنية المسبق ب

مرحلة فرع الشركة وحتى انتهاء مدة التمويل الذي يحصل عليه بداية من مله مع تعامن بداية متابعة العميل 

 .التمويل والموافقات الداخلية عليه وخدمة ما بعد البيع ، مما يساعد على سرعة صدور القرار اإلئتماني ما قبل



توقيع عدة بروتوكوالت مع العديد من المطورين العقاريبن لتمويل وحدات هذا وقد قامت شركة سكن ب

إجمالي رأس المال المصدر ويذكر ان . وحدة 683 ومطور  11جنيها مقسمة على عدد مليون  390تبلغ عقارية 

  .مليون جنيه مصرى ، ويبلغ رأس المال المصرح به مليار جنيه مصري 100 للشركة 

 انتهي - -

 عن الشركة

سكن للتمويل العقاري شركة مساهمة مصرية متخصصة في تقديم حلول التمويل العقاري المبتكرة 

، و يعد من مساهمين 2009 عام ن للتمويل العقاري فيوقد تأسست سك. لمشتري العقارات السكنية والتجارية

 % 7، أما النسبة الباقية وقدرها % 58وياسين القابضة بنسبة  % 35الشركة بنك التعمير واإلسكان بنسبة 

وتهدف الشركة الناشئة التي تعمل تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة . فتملكها مجموعة استثمارية إماراتية

المالية إلى تقديم خدمات بارزة في مجال التمويل العقاري من خالل بنية أساسية تكنولوجية متطورة 

سكن للتمويل العقاري في ويقع مقر . وعروض مبتكرة وفريق عمل على أعلى قدر من الكفاءة والتدريب

المهندسين بالقاهرة وتعتزم افتتاح فروع جديدة لها على المستوى المحلي واإلقليمي في المستقبل 
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