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ارة في تج ة"نمشي" الرائد شركة تعزيز نمول"جلوبال فاشن جروب" و"إعمار مولز" شراكة بين 

 األزياء عبر اإلنترنت في الشرق األوسط
 

 صفقة نقدية بالكامل  عبرفي "نمشي"  %51تستحوذ على حصة  "إعمار مولز"
 
 

"جلوبال فاشن جروب"، المنصة اإللكترونية الرائدة في قطاع تجارة  أعلنت: 2017مايو  24دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
األزياء عبر اإلنترنت في األسواق الناشئة، و"إعمار مولز"، شركة مراكز التسوق وتجارة التجزئة التي تمتلك شركة التطوير العقاري 

، عن شراكة استراتيجية (EMAARMALLSوالمدرجة في سوق دبي المالي تحت الرمز ) ،"إعمار العقارية" حصة األغلبية فيها
 الشرق األوسط.   منطقة في توسعهادعم و  ق اإللكتروني الرائدةتهدف إلى تعزيز نمو "نمشي"، شركة التسو  بينهما 

 
، تتضمن ليون دوالر أمريكيم 151في "نمشي" مقابل  %51ستستحوذ "إعمار مولز" على حصة  ،وفي إطار هذه الشراكة

الشراكة في هذه هم وستس .المتبقية %49 بحصة"جلوبال فاشن جروب"  ستحتفظ، في حين االستثمار في النمو المستقبلي للشركة
متخصصة كرائد في قطاع التجارة اإللكترونية ال مكانتهاخ يترس، وتعمل على "نمشي" المتواصل الذي تشهده نمووتيرة التسريع 
 . في المنطقة باألزياء

 
وتطوير بنيتها التحتية للخدمات في قطاع األزياء،  جديدة ولز" الشركة في الوصول إلى عالمات تجاريةوستدعم "إعمار م

ن شبكة االستفادة م ستواصل "نمشي" الدول المجاورة. وفي الوقت ذاته وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي ليشمل ،اللوجستية
"جلوبال فاشن جروب" وخبرتها الواسعة في مجال التجارة اإللكترونية والموارد المشتركة مثل االستحواذ على العالمات التجارية 

 والتطوير واالبتكار العالمي في مجال تقنية المعلومات. ،العالمية
 
"يمثل االستحواذ على حصة األغلبية في  :العقارية""إعمار و" مولز"إعمار  إدارة مجلس رئيس العبار، محمدبهذه المناسبة قال و 
تجسيدًا الستراتيجيتنا القائمة على اعتماد أحدث الحلول الرقمية واالستفادة من النمو الذي يشهده قطاع التجارة اإللكترونية ‘ نمشي’

 التي تركز بصورة متسارعة‘ إعمار مولز’مع خطط ‘ نمشي’وسط وشمال أفريقيا. وينسجم نموذ  أعمال في منطقة الشرق األ
 ". أصحاب المصالحعلى تجارة التجزئة متعددة القنوات، بالتزامن مع تحقيق قيمة مضافة طويلة المدى لجميع 

 
األغلبية  ةحصب رئيسي مساهمك ‘مولز إعمار’بـ بنرح   أن للغاية نايسر  : ""شيم"ن شركةل عامال مديرالعرب،  حسام قالمن جانبه 

ع نمو الشركة في تسريتسهم الستكشاف فرص جديدة  ‘نمشي’الباب أمام  ستفتحونحن على ثقة بأن هذه الشراكة  ،‘نمشي’في 
. كما نود بهذه المناسبة أن نهن ئ فريق عملنا وأن نشكرهم على كل ما بذلوه من جهود على عمالئنابالفائدة بما يعود وتطورها 

لع قدمًا نتطنحن في مجال تجارة األزياء عبر اإلنترنت في الشرق األوسط، و  واحدة من أبرز الشركات‘ نمشي’أثمرت عن جعل 
 ". ‘جلوبال فاشن جروب’و ‘إعمار مولز’إلى مواصلة هذه المسيرة مع 

 
في ‘ مشين’"نحن فخورون بالدور الذي ساهمت به : "جلوبال فاشن جروب" لمجموعةرومين فوج، الرئيس التنفيذي قال ره بدو 

، وأود أن أعبر عن عميق شكري وتقديري 2012تعزيز نمو وحيوية قطاع التجارة اإللكترونية في الشرق األوسط منذ تأسيسها عام 
 إعمار’وعبر االستفادة من اإلمكانات الكبيرة التي تمتلكها كل من  التي نجح بتحقيقها.اإلنجازات الهامة على  لفريقها اإلداري

على  فضلاأل مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لكي تكون الشريك اليوم أصبحت‘ نمشي’، فإن ‘جلوبال فاشن جروب’و‘ مولز
الية في أعقاب النتائج الم‘ إعمار مولز’األزياء والعمالء على حد سواء في المنطقة. وتأتي شراكتنا مع  المدى الطويل لعالمات
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وتمثل خطوة جديدة في رحلتنا نحو تأسيس منصات مستدامة تحقق أرباح عالية  ،2016 العام في المجموعة القوية التي حققتها
 ". نعمل بهاالتي  واقاألسضمن كافة  األزياء عبر اإلنترنتفي قطاع تجارة 

 
ألف منتج من أكثر من  50، وتقدم الشركة أكثر من 2012عام  زرقاوهشام الد خ وفرازمن قبل حسام عرب  "نمشي" تأسيستم 

ألف عميل  750عالمة تجارية محلية وعالمية، إضافة إلى الماركات الخاصة بها. وتقدم الشركة خدماتها اليوم ألكثر من  600
 ة وقطر والكويت وُعمان والبحرين، وتوفر لهم خدمة توصيل مميزة فيفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودي

 ،لكائن في دبياالرئيسي مخزنها بدعم من نفس اليوم في اإلمارات، إضافة إلى التوصيل السريع في المملكة العربية السعودية، 
 التي تعمل معها. لشحن شبكة واسعة من شركات اإلى جانب  ،التابعة لها وشبكة الفروع

 
من الربحية سنة كاملة أول  بذلك مليون درهم مسجلة 555عائدات صافية بقيمة  2016خالل عام كانت الشركة قد حققت و 

، موارد البشريةوال والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المنتجاتتنويع في  وعبر استثماراتها المتواصلة .والتدفقات النقدية اإليجابية
 تجارة األزياء عبر اإلنترنت.الرائدة في السوق في قطاع لعمالء تجربة مميزة رسخت مكانة الشركة ل تقدم "نمشي"

 
 .شكل كاملب وكجزء من هذه الصفقة، اتفق الشريكان على التعاون لتطوير الشركة إلى حين اإلدرا  المحتمل أو نقل الملكية

 
 . الصفقة في غضون ثالثة أشهر استكمالومن المتوقع أن يتم 

 -انتهى-
 

 
 
 
 
 

 معلومات للمحررين
 
 

 لمحة عن "إعمار مولز"
لشرق اتشمل عقارات "إعمار مولز" نخبة من أبرز مراكز التسوق والترفيه والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمعات السكنية على مستوى منطقة 

ع باألوسط، بما في ذلك "دبي مول"، أشهر مشاريع الشركة وأكثر وجهات التسوق والترفيه استقطابًا للزوار في العالم، على مدى السنوات األر 
؛ ي"بالماضية. وتمتلك "إعمار مولز" وتدير "سوق البحار"، مركز التسوق العصري المبني على طراز األسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة د

.  تو"دبي مارينا مول" الذي يمثل وجهة التسوق الرئيسية لسكان وزوار "مرسى دبي"؛ و"مجمع الذهب واأللماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرا
شركة، لويتم تطوير مشاريع "إعمار مولز" كأجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطورها "إعمار العقارية"، المساهم المتحكم في ا

ر الذي تنوع فئاتها السكانية على المستويين االقتصادي واالجتماعي بالتزامن مع النمو الكبيتوبالتالي تتمتع هذه المشاريع بمواقع حيوية في دبي و 
 يشهده القطاع السياحي. 

 
 

 يرجى االتصال بـ: حول "إعمار مولز" للمزيد من المعلومات
 نيفين وليم |كيلي هوم 

  مارستيلر  -أصداء بيرسون
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 + 971 4 4507600هاتف: 
kelly.home@bm.com | nivine.william@bm.com 
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