”الخليج لإلستثمار اإلسالمي“ تتملك حصة مؤثرة في ”مامز ورلد“
دبي : 02أكتوبر 2018
أعلنت ”الخليج لإلستثمار اإلسالمي“ عن استثمار كبير في قطاع التجارة اإللكترونية المزدهر ،بعد اإلغالق الناجح لجولة
تمويل لشركة ”مامز ورلد“ الرائدة في مجال التجارة اإللكترونية بالشرق األوسط ،و المتخصصة في المنتجات المتعلقة
باألمهات واألطفال و الرضع حديثي الوالدة ،و هذا االستثمار يجعل من ”الخليج لالستثمار اإلسالمي“ أكبر مساهم في ”مامز
ورلد“Mumzworld.
و قد علق محمد الحسن ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي في ”الخليج لالستثمار
اإلسالمي“ قائال" :التجارة اإللكترونية هي الوجهة االستثمارية القادمة في الشرق األوسط ،فمستوى تغلغل التجارة
اإللكترونية مازال منخفضا في دول مجلس التعاون الخليجي ذات الدخل و االستهالك المرتفعين ،و ال يقارن بحجم انتشار
التجارة اإللكترونية من األسواق الغربية ،و لكن توفر اإلنترنت عالي السرعة و العدد المتزايد من الشباب و الشابات يتيح كل
المواصفات الضرورية لنجاح قطاع التجارة اإللكترونية ،كما أن احتالل اإلمارات العربية المتحدة للمرتبة األولى عالميا في
مجال تغلغل الهواتف الذكية يسهل أيضا األعمال التجارية عبر اإلنترنت ،و تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانات هائلة
للتجارة اإللكترونية بشكل عام و لمنتجات األم والطفل بشكل خاص ،كما أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030تشجع
النمو في التجارة اإللكترونية و تستهدف وضع القوانين المنظمة للتجارة اإللكترونيةو تعزيز األمن السيبراني ،.و لقد أصبح
اسم  Mumzworldبالفعل اسما مألوفا في المنطقة ،و نحن متحمسون لنكون جزءا من خطط النمو ،و سنقوم بإرشاد
Mumzworldللوصول إلى آفاق جديدة و نكون شريكها في النمو ”
و قال بانكاج جوبتا ،الشريك المؤسس المشارك و الرئيس التنفيذي ألسواق اإلمارات العربية المتحدة" :اإلمارات العربية
المتحدة هي رائدة التجارة اإللكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي و تعد بمثابة بوابة التجارة اإللكترونية إلى أسواق
أخرى غنية في المنطقة.و Mumzworldهي شركة إماراتية المولد و تتطلع لتحقيق المزيد من النمو في سوق اإلمارات
الواعدة و تكرار نجاحها و قدراتها في سوق المملكة العربية السعودية المربح و أسواق أبعد ،إن ”مامز ورلد“ -
 - Mumzworldهي اليوم الالعب الرائد في التجارة اإللكترونية لمنتجات األم والطفل في منطقة دول مجلس التعاون
الخليجي ،.و نحن رصدنا الفرصة في هذه المرحلة من الوقت لـ  Mumzworldلمواصلة توسعها وابتكارها ،و ملتزمون
بالعمل مع مؤسسيها وفريق اإلدارة على نقل الشركة إلى قمم جديدة في السنوات األربع إلى الخمس القادمة“.
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بينما قالت ”منى عطايا“ ،الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ”مامز ورلد" ":نحن متحمسون لوجود ”الخليج
لالستثمار اإلسالمي“ معنا ،فبمساعدتهم نحن واثقون من تحقيق خططنا للنمو ،حيث ستقدم ”الخليج لالستثمار اإلسالمي“
الدعم القوي و الخبرات االزمة لرؤيتنا ،و نحن نتطلع إلى رعاية هذه الشراكة خالل السنوات القادمة لتعزيز مصالحنا
المشتركة“

حول ”مامز ورلد“ Mumzworld -
® Mumzworldهو موقع التجارة اإللكترونية الرائد ثنائي اللغة و و صاحب المستوى الذهبي لمنتجات واسعة تركز
على األم و الطفل و حديثي الوالدة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،و توفر  Mumzworldأكثر من مئتي ألف
منتج ،منها 25خمسة و عشرون ألف منتج حصري ،و تقدم منتجات بطريقة سريعة و مالئمة ألكثر من اثنين و نصف
مليون أم في أكثر من عشرين دولة ،و بأسعار منخفضة يومية.
في أكتوبر  ،2011تم تأسيس ”مامز ورلد“من قبل ”منى عطايا“ و المؤسِّسة المشاركة ”لينا خليل“  ،وكالهما من رواد
األعمال الناجحين واألمهات ،و ال تعد Mumzworldمجرد وجهة للعالمات التجارية العالمية للوصول إلى األمهات في
المنطقة فحسب ،بل أيضا تعد وجهة لكل األم تبحث عن محتوى ثري و ثنائي اللغة ،يدمج التفاعل المجتمعي و يسعدها كل
يوم.

حول “الخليج لإلستثمار اإلسالمي” : GII
• “الخليج لإلستثمار اإلسالمي” (  )GII - LCCهي شركة خدمات مالية ،مقرها دولة اإلمارات العربية المتحدة ،و
مرخصة من قبل هيئة األوراق المالية و السلع ،و توفر لعمالئها مجموعة متنوعة و فريدة من الفرص االستثمارية القائمة
علي أسس متينة ،بهدف تحقيق عوائد متفوقة في مجاالت :العقارات و الملكية الخاصة و رأس المال الجريء و البنية
التحتية ،تحت قيادة مجموعة ملتزمة من المساهمين البارزين و المستثمرين ،الذين يتمتعون بسجل حافل بإدارة  2.5مليار
دوالر من األصول وتأمين  5.5مليار دوالر من التسهيالت االئتمانية و تمويل صفقات اندماج و استحواذ و ملكية خاصة
بقيمة تتجاوز المليار دوالر ،تأسست شركة الخليج لالستثمار اإلسالمي في العام  2004تحت اسم شركة االتحاد الوطني
لالستشارات المالية  UNFCثم أعيدت تسميتها خالل العام .2014
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