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  بن سهیل " التا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة ومجموعةملتیباليمجموعة " 
 �س اند توز" یو "ت " بیداشینج  بین "  اندماج استرات�جي توقعان اتفاق�ة  

 

 شر�تان من أكبر العالمات التجار�ة لصالونات التجمیل والمنتجعات الصح�ة في االتفاق�ة تضم   •

 .لتحقیق نمو إقل�مي مستدام�س اند توز" وخطة ی " و "تبیداشینج " اإلمارات،
 

 ة المالكة لعالم،  مجموعة "ملتیبالي" التا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة  وقعت   :2021  اكتو�ر  11أبوظبي،  
�س  ی"ت  لعالمة  المالكةالرائدة في مجال التجمیل و    ، الشر�ةومجموعة بن سهیل  ،"بیداشینج  التجمیل الشهیرة "

 .اتفاق�ة اندماج استرات�جي بین العالمتین التجار�تین اند توز"
 

٪ من  51  ام جي و�لنس  متلكتو   حدیًثا،التي تم تشكیلها    "اومورف�ا"  إطار مجموعة  فيالشراكة    تعمل  وسوف
  مجموعة �ن في وقت تمتلك  آخر   نی ممساهل٪  49و،  "ملتیبالي"مجموعة  لوهي شر�ة تا�عة  المشروع المشترك  

  عالمة�ما في ذلك    والشر�ات،٪ من أسهم العالمات التجار�ة الرائدة للمستهلكین  100القا�ضة    "اومورف�ا"
أند   للتوز�ع.  بیداشینج،  توز،التجمیل تی�س  الشراكة االسترات�ج�ة    تشمل  �ما   جاز الونج س�ا و�ن سهیل 

احتفاظ جم�ع الصالونات والمنتجعات الصح�ة بهو�ة عالمتها التجار�ة الفرد�ة ومواصلة العمل�ات والخدمات  
 كالمعتاد.

 
�عد   حدیثه  �صر شعیبقال    االندماج،وفي  المنتدب  سید  والعضو  التنفیذي  الرئ�س  العالم�ة  ل،  لشر�ة 

"القا�ضة التجا  ان   ك ال ش:  التجار�تین دمج العمل�ات  بت�س�ط عمل�اتهما    سوف �سمح  ر�ة لكلتا العالمتین 
معقلها في    تنم�ة مع تر�یز المجموعة �التساوي على    الشخص�ة،وتسر�ع النمو في قطاع التجمیل والعنا�ة  

لشر�ة العالم�ة القا�ضة  استكون    الصفقة،سوق توز�ع منتجات التجمیل الراق�ة داخل المنطقة. من خالل هذه  
على   في    تنم�ةقادرة  التجمیل  مجال  في  شهرة  األكثر  التجار�ة  العالمات  �عض  بین  تآزر  أوجه  وخلق 

 اإلمارات، مع االحتفاظ �المواقع والعروض والجودة االستثنائ�ة للخدمات التي جعلتها تحظى �شعب�ة �بیرة". 
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“توفر هذه   :أومورف�افیذي والعضو المنتدب لمجموعة  الرئ�س التن  الیبهوني،فارس سهیل  ومن جان�ه قال  
الشراكة االسترات�ج�ة فرص نمو �بیرة لكال الشر�تین. من خالل الجمع بین قوة أفضل العالمات التجار�ة 

في المنطقة، �مكننا االستمرار في التر�یز على   الشخص�ة  لجمال والعنا�ةا  في مجال  المعروفة والمحبو�ة
وسنعمل مًعا على   ورؤ�تنا،ق�منا  لشر�ة العالم�ة القا�ضة  اهذا السوق المزدهر. تشارك  النمو اإلقل�مي في  

ثقة من أن هذا   المشتر�ة،توس�ع نطاق األعمال   لدینا. نحن على  الشر�ات  ثقافة حو�مة  ورفع مستوى 
 .شر�اء األعمال وعمالئنا على حٍد سواء" -س�كون مجزً�ا لجم�ع األطراف 

 
أسلوب : "�مكن أن �كون لصناعات  "مجموعة "ملتیباليلالرئ�س التنفیذي    بوعزة،سام�ة  ، قالت  ومن طرفها

مجتمع الیوم. تمثل أعمال التجمیل  صحة الأثیر م�اشر و��جابي على  مثل الح�اة الصح�ة والجمال ت  الح�اة
المتنوعة مع تخصص خاص في هذا القطاع. لقد   "ملتیبالي"وأسلوب الح�اة حصة متزایدة من مجموعة  

یتناسب �شكل جید    بدوره  لسنوات عدیدة والذي  العمالء  نال إعجاب   رائع   صرحببناء  قامت تی�س أند توز  
  الناجحة". خدمات الجمال مع مجموعة أومورف�ا من مفاه�م

 
عبر ست مدن ودولتین �ما في ذلك اإلمارات العر��ة   فرًعا  35تضم    التيو   "تی�س أند توز"  مجموعة  وتمتد 

  �ما   المتحدة،على أر�ع إمارات في اإلمارات العر��ة    فرًعا موزعة   21"  بیداشینج  "  �ما تضم   السعود�ة،و 
 ل االستدامة وجودة الخدمة ورضا العمالء.س�عمل االندماج على تعز�ز العالمات التجار�ة من خال 

 
-انتهى-  

 
 

 الشر�ة العالم�ة القا�ضة 
قطاعات األعمال غیر النفط�ة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة.  ، �جزء من م�ادرة لتنو�ع وتنم�ة  ١٩٩٨تأسست الشر�ة العالم�ة القا�ضة في عام  

أبو ظبي   "رؤ�ة  مع  والتنو�ع  ٢٠٣٠تماشً�ا  واالبتكار  االستدامة  م�ادرات  تنفیذ  إلى  المال�ة  لألوراق  أبو ظبي  في سوق  المدرجة  الشر�ة  تسعى   ،”
 االقتصادي عبر ما أص�ح اآلن أحد أكبر التكتالت في المنطقة.

 

ر�ة العالم�ة القا�ضة هدف واضح یتمثل في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات االسترات�ج�ة والجمع بین األعمال.   لدى الش
ة  ��اًنا، تسعى الشر�ة إلى توس�ع وتنو�ع ممتلكاتها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارات والزراع   ٣٠�اإلضافة إلى ضمها أكثر من  

 والرعا�ة الصح�ة واألغذ�ة والمشرو�ات والمرافق والصناعات وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت وتجارة التجزئة والترف�ه ورأس المال.

التكلفة عبر جم�ع  من خالل إسترات�ج�ة أساس�ة لتعز�ز ق�مة المساهمین وتحقیق النمو، تقود الشر�ة العالم�ة القا�ضة التآزر التشغیلي وتعظم �فاءات   
�ما تواصل تقی�م فرص االستثمار من خالل الملك�ة الم�اشرة والدخول في شراكات في اإلمارات العر��ة المتحدة وخارجها. مع تغیر    -القطاعات  

 وعمالئها وشر�ائها.العالم، وظهور فرص جدیدة، ال تزال الشر�ة العالم�ة القا�ضة تر�ز على المرونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها 
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 )BSGمجموعة بن سهیل ( 

  تی�س أند توز،  2004بي إس جي هي مجموعة متنوعة مملو�ة للقطاع الخاص تر�ز على النمو من خالل خلق الق�مة المضافة. تأسست في عام  
فرع في جم�ع أنحاء اإلمارات العر��ة المتحدة    35هي مجموعة صالونات تجمیل وس�ا حائزة على جوائز، تقدم خدمات عال�ة الجودة من خالل  

عر��ة السعود�ة.  وتفخر العالمة التجار�ة �كونها عالمة تجار�ة إمارات�ة و�جاذبیتها العالم�ة، وهي تهدف إلى جعل الجمال أسلوب ح�اة  والمملكة ال
 لكل امرأة.

ل�مي �حلول  هو الوجهة النهائ�ة للرجل العصري للعنا�ة الشخص�ة وتجدید ش�ا�ه، ومن المقرر إطالق فرعه العاشر على الصعید اإلقجاز الونج س�ا  
 .2021نها�ة عام 

هي شر�ة متخصصة في توز�ع مستحضرات التجمیل وتر�ز على توفیر العالمات التجار�ة المتخصصة في مجال األظافر والعنا�ة    بن سهیل للتوز�ع
ر توز�ع مستحضرات  . مكرس لرفع معاییCreative Beauty Source�ال�شرة والعنا�ة �الشعر في جم�ع أنحاء الشرق األوسط من خالل فرعها  

مكتب ثالث  التجمیل من خالل إدخال عالمات تجار�ة عالم�ة راق�ة، �عمل الفر�ق من مكاتب إقل�م�ة في اإلمارات العر��ة المتحدة والكو�ت مع افتتاح  
 في المملكة العر��ة السعود�ة.  

 

 للتواصل االعالمي  

 احمد إبراه�م   

 عالم�ة مدیر إدارة االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإل
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