
شرکة أمازون تستحوذ علی سوق.کوم

- دبي – أعلنت الیوم شركة أمازون (رمز التسجیل في البورصة AMZN) عن توصّلها إلى عقد اتفاق 28 مارس2017 

تستحوذ من خالله على سوق.كوم، أكبر منصة للتسوق اإللكتروني وتجارة التجزئة في الشرق األوسط. مع هذا االتفاق

سینضم سوق.كوم من خالله إلى عائلة شركة أمازون، مما سیتیح لموقع سوق.كوم المزید من الفرص للنمو وعرض عدد

أكبر من المنتجات، إضافة إلى التوسع باألسواق حول العالم.

 

"إن استقطاب ’أمازون‘ إلى المنطقة یعكس الرؤیة االستشرافیة المستقبلیة لصاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم

نائب رئیس الدولة رئیس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه اهللا، الذي أطلق مدینة دبي لالنترنت عام 1999، واعتمد قانون

التجارة اإللكترونیة عام 2002"، قال صاحب السمو الشیخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رعاه اهللا.

"ویؤكد ذلك مكانة دبي كمركز إقلیمي وعالمي ألكبر وأفضل الشركات الدولیة وبیئة حیویة حاضنة ألفضل العقول والمواهب

وأصحاب األفكار المبتكرة والمستثمرین ورواد األعمال حول العالم."

 



لهذه المناسبة یقول راس غراندینیتي، نائب الرئیس األول للمستهلكین الدولیین في شركة أمازون: "تشارك شركة أمازون

سوق.كوم نفس القیم والتوجه من حیث الخدمات المقدمة للعمالء واالبتكار والتخطیط الطویل األمد." ویتابع: "یعّد سوق.كوم

رائدًا و عمالقا للتجارة اإللكترونیة في الشرق األوسط، ویقدم لعمالئه في المنطقة تجربة تسّوق رائعة. و لذلك فنحن نتطلع

على حد سواء إلى اكتساب المعرفة باألسواق المحلیة منهم وإلى تقدیم الدعم لهم مع تقنیات شركة أمازون المتطورة

والمتمیزة إلى جانب مواردها العالمیة. یدًا بید، سنعمل على توفیر أفضل خدمة ممكنة إلى مالیین العمالء في الشرق

األوسط. "

 

من جهته، یقول الرئیس التنفیذي والمؤسس المشارك لدى سوق.كوم، رونالدو مشحور: "معا شركة أمازون وسوق.كوم

سیكونان كدرع واحد في التجارة اإللكترونیة عالمیا، وتشّكل صفقة االستحواذ هذه خطوة رئیسة في مسیرة تعزیز مكانتنا

ونمو حضورنا لتقدیم خدمات أفضل وأشمل لعمالئنا في المنطقة." ویضیف: "من خالل انضمامنا إلى أسرة شركة أمازون،

سُتتاح لنا الفرصة للتوسع واالرتقاء بعملیات التوصیل مع سرعة أعلى وإتاحة خیارات أكثر للعمالء، فضًال عن سجل شركة

أمازون المتواصل في تمكین البائعین وضمان رضاء المستهلكین."

 

ومن المتوقع إتمام عملیة االستحواذ في 2017، بعد االتفاق النهائي على شروط الصفقة.

 

حول أمازون
تعمل أمازون انطالقًا من أربعة مبادئ: االهتمام الدقیق بالعمالء بدًال من التركیز على المنافسة، الشغف باالبتكار والتجدید،

االلتزام بالتمیز التشغیلي والتفكیر طویل األمد. ومن أبرز المنتجات والخدمات التي تتولى أمازون ریادتها في األسواق نذكر

تقییمات العمالء، التسوق بنقرة واحدة، التوصیات ذات الطابع الشخصي، خدمة "برایم" و خدمة "الشحن من قبل أمازون"

وAWS وKindle Direct Publishing وKindle والكمبیوترات اللوحیة Fire وأجهزة Fire TV و"أمازون إیكو"

.www.amazon.com/about و"ألیكسا". لمزید من المعلومات ُیرجى زیارة

 

حول سوق.كوم
"سوق.كوم" هو أكبر منصة للتجارة اإللكترونیة في العالم العربي، ویعرض أكثر من 8.4 ملیون منتج ضمن 31 فئة من

المنتجات مثل إلكترونیات المستهلكین واألزیاء والعنایة بالصحة والجمال والسلع المنزلیة ولوازم األطفال. یستقطب موقع

سوق.كوم أكثر من 45 ملیون زائر شهریًا، وتتم إدارة العملیات محلیًا في السعودیة واإلمارات ومصر.

یقدم سوق.كوم تجربة تسوق إلكتروني آمنة ومریحة، مع خیارات مضمونة للدفع عبر اإلنترنت أو الدفع نقدًا عند االستالم

.www.Souq.com باإلضافة إلى إعادة المشتریات مجانًا. للمزید من المعلومات ُیرجى زیارة

http://www.Souq.com/
http://www.amazon.com/about


حول أمازون
تعمل أمازون انطالقًا من أربعة مبادئ: االهتمام الدقیق بالعمالء بدًال من التركیز على المنافسة، الشغف باالبتكار والتجدید،

االلتزام بالتمیز التشغیلي والتفكیر طویل األمد. ومن أبرز المنتجات والخدمات التي تتولى أمازون ریادتها في األسواق نذكر

تقییمات العمالء، التسوق بنقرة واحدة، التوصیات ذات الطابع الشخصي، خدمة "برایم" و خدمة "الشحن من قبل أمازون"
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حول سوق.كوم
"سوق.كوم" هو أكبر منصة للتجارة اإللكترونیة في العالم العربي، ویعرض أكثر من 8.4 ملیون منتج ضمن 31 فئة من

المنتجات مثل إلكترونیات المستهلكین واألزیاء والعنایة بالصحة والجمال والسلع المنزلیة ولوازم األطفال. یستقطب موقع

سوق.كوم أكثر من 45 ملیون زائر شهریًا، وتتم إدارة العملیات محلیًا في السعودیة واإلمارات ومصر.

یقدم سوق.كوم تجربة تسوق إلكتروني آمنة ومریحة، مع خیارات مضمونة للدفع عبر اإلنترنت أو الدفع نقدًا عند االستالم

.www.Souq.com باإلضافة إلى إعادة المشتریات مجانًا. للمزید من المعلومات ُیرجى زیارة

 

 

لالستفسارات اإلعالمیة الرجاء االتصال:
تانو تشوبرا

إمبكت بورتر نوفیلي

t.chopra@ipn.ae

هاتف:  +971 4 330 4030 / +971 52 2540702
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SOUQ.COM بخصوص

SOUQ.com is the largest online retail and marketplace platform in the Arab world, featuring more than
8.4 million products across 31 categories such as consumer electronics, fashion, health and beauty,

household goods, and baby. Today, SOUQ.com attracts over 45 million visits per month, with localized
.operations in the KSA, UAE and Egypt

SOUQ.com offers a convenient and safe online shopping experience with secure online payments,
.option to pay cash on delivery and free returns. For more information, visit www.Souq.com

كارونا أدفاني

إمبكت بورتر نوفیلي

k.advani@ipn.ae

هاتف:  +971 4 330 4030 / +971 55 8383133

 

Souq.comغرفة األخبار
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