
سوق دوت کوم یطلق متجر Amazon Global Store لتقدیم
أکثر من ملیون ُمنتٍج عالمي في دولة اإلمارات

المتجر الجدید یتیح للعمالء في اإلمارات حالیًا شراء ما یفضلونه من بین أكثر من ملیون ُمنتٍج في موقع
Amazon.com بالوالیات المتحدة، وذلك مباشرًة عبر موقع ’سوق دوت كوم‘ باللغتین العربیة أو
اإلنجلیزیة، مع إمكانیة الدفع بالدرهم اإلماراتي، واختیار حلول الدفع المناسبة التي تشمل الدفع النقدي

عند التسلیم.

خیارات الشراء تتضمن الكثیر من فئات المنتجات المتنوعة مثل المالبس وحقائب الید واألحذیة والساعات
وأدوات المطبخ واللوازم المنزلیة وغیرها من منتجات أشهر العالمات التجاریة المفضلة

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، 11 دیسمبر 2017: أعلن ’سوق‘، موقع رائد للتسوق عبر اإلنترنت في العالم العربي، الیوم

عن إطالق متجر “Amazon Global Store” الذي یتیح للعمالء في دولة اإلمارات العربیة المتحدة فرصة شراء ما

یفضلونه من بین أكثر من ملیون منتج من شركة ’أمازون‘ بالوالیات المتحدة. وأصبح بمقدور العمالء حالیًا التمتع بتجربة

تسوق مشوقة عبر متجر Amazon Global Store والتي تشمل فئات متنوعة من السلع مثل المالبس وحقائب الید

واألحذیة والساعات وأدوات المطبخ واللوازم المنزلیة وغیرها الكثیر من منتجات أشهر العالمات التجاریة المفضلة. وتتوفر

واجهة الشراء في متجر Amazon Global Store عبر زیارة موقع ’سوق دوت كوم‘ او استخدام تطبیق الهواتف

المحمولة.

وبهذه المناسبة، قال السید رونالدو مشحور، الرئیس التنفیذي والشریك المؤسس لموقع ’سوق‘: "یسرنا تقدیم مالیین منتجات

موقع Amazon.com  ذات الشعبیة الواسعة عبر موقع ’سوق دوت كوم‘، وذلك بهدف جعل خیارات الشراء العالمیة

أقرب من أي وقت مضى إلى عمالئنا الكرام، وال شك أننا سنواصل تعزیز هذا التوجه. ونحن نتشارك مع Amazon نفس

الرؤیة والتركیز على تزوید عمالئنا بأفضل خیارات الشراء واألسعار المالئمة وتجارب التسوق المریحة".



SOUQ.COM بخصوص

:About Amazon

Amazon is guided by four principles: customer obsession rather than competitor focus, passion for
invention, commitment to operational excellence, and long-term thinking. Customer reviews, 1-Click

shopping, personalized recommendations, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct
Publishing, Kindle, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, and Alexa are some of the products and

services pioneered by Amazon. For more information, visit www.amazon.com/about

:About SOUQ.com

ویوفر متجر Amazon Global Store عبر موقع ’سوق دوت كوم‘ أرقى تجارب التسوق المحلیة المریحة للعمالء في

دولة اإلمارات. وتشمل مزایا المتجر إمكانیة التسوق باستخدام واجهة اللغة العربیة أو اللغة اإلنجلیزیة، والدفع بالدرهم

اإلماراتي عبر استخدام بطاقات االئتمان المحلیة أو الدفع النقدي عند االستالم. ویمكن للعمالء كذلك االطالع على أسعار

المنتجات بالدرهم اإلماراتي والتي تشتمل رسوم االستیراد عند الدفع (إن أمكن) – ودون تكبد أي رسوم غیر متوقعة تتم

إضافتها الحقًا. وبفضل خلو تجارب التسوق في المتجر من متاعب التخلیص الجمركي، یتم توصیل المنتجات إلى منازل

Amazon العمالء بكل سهولة ویسر. وتتیح موقع ’سوق دوت كوم‘ اثنین من خیارات التوصیل السلسة عبر متجر

Global Store - بدءًا من الضغط على السلعة ووصوًال إلى التوصیل - وهما التوصیل كأولویة (2-5 أیام عمل)

والتوصیل العاجل (6-10 أیام). وفي حال كانت لدیهم أي استفسارات حول المنتجات، یمكن للعمالء التحدث بشكل مباشر

مع فریق خدمة العمالء في موقع ’سوق دوت كوم‘ باللغتین العربیة أو اإلنجلیزیة، كما یمكنهم إرجاع المنتجات واسترداد

كامل لنقودهم خالل 30 یومًا من تاریخ الشراء في معظم الحاالت.

بدوره، قال سمیر كومار، نائب رئیس قطاع تجارة التجزئة العالمیة في شركة ’Amazon‘: "قمنا باالستحواذ على موقع

’سوق دوت كوم‘ بهدف تقدیم أفضل خدمات التسوق إلى مالیین العمالء في منطقة الشرق األوسط، وذلك من خالل تزویدهم

بأحدث تقنیات ’Amazon‘ ومواردها العالمیة الغنیة. ویشكل إطالق متجر Amazon Global Store خطوة أولى

سنتبعها بالكثیر من الخطوات الالحقة، وهي تبرهن على الحضور الواثق لشركة ’Amazon ‘ في المنطقة، وأن استثماراتنا

المتواصلة ستتیح للعمالء المزید من الخیارات التي ینشدونها، بما في ذلك أضخم تشكیلة من المنتجات المختارة، إلى جانب

أرقى تجارب التسوق الموثوقة والتي تشمل باقة واسعة من المنتجات الفریدة والعالمات التجاریة المرموقة من داخل

الوالیات المتحدة وخارجها".

وللوصول إلى هذه التشكیلة المختارة، یمكنكم زیارة موقع ’سوق دوت كوم‘ واالطالع على المنتجات التي یقدمها متجر

.http://souq.link/GlobalStore-AR :أو زیارة الرابط التالي ، Amazon Global Store
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SOUQ.com is an online retail and marketplace website in the Arab region, 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, and option to pay cash on delivery. For more information, visit
.www.SOUQ.com

.SOUQ.com is a subsidiary of Amazon
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