
 

ي " السعودية"..هومزمارت ترفع استثماراتها إىل 
 مليون دوالر  ٤٠بعد انطالقها بقوة ف 

 

 

ي   -  2022أغسطس    1-القاهرة، مرص  
نت ف  لية عنر األننر  

ي تجارة األثاث والسلع المن 
أعلنت مجموعة "هومزمارت" الرائدة ف 

ق األوسط، عن جمع مبلغ   ي جولة تمويلية    23الشر
، ليصل بذلك إجماىلي استثماراتها إىل ما  Pre-Series Bمليون دوالر ف 

من   ي   40يقرب 
ف  ي 

تر "إس  السعودي  االستثمار  صندوق  بمشاركة  وذلك  دوالر،  االستثماري  STV  مليون  المال  لرأس   ،"

ي المنطقة، إىل جانب مستثمرين حاليي   مثل:  
، ويعد األكنر من نوعه ف  ي و    Outliers Venturesو    Impact46التكنولوجر

Rise Capital   وNUWA Capital . 

 

ي وقت سابق من هذا  
ي المملكة العربية السعودية ف 

كة ف  ي هذا االستثمار بعد التوسع القوي للشر
العام، حيث استطاعت يأتر

اق سوق حجمه   كة اخنر ألف   45٪. ومع وجود  أكنر من  10مليار دوالر، وبمعدل نمو سنوي مركب يصل نسبته إىل    15الشر

ي الكتالوج ؛ ركزت "هومزمارت" بشكل كبن  عىل تمكي   قطاع تصنيع األثاث السعودي المحىلي الذي يصل إىل أكنر من 
منتج ف 

كة، مما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية  ٪ من إجماىلي مبيعات ال 60  . 2030شر

 

بقيمة    المجموعة  أغلقتها  ي 
التر المبدأية  التمويل  أعقاب جولة  ي 

ف  االستثمارية  الجولة  تلك  ي    17كما جاءت 
فر دوالر  مليون 

ي تحسي   سالسل القيمة الخا 
م "هومزمارت" استخدام حصيلة التمويل الجديد ف  . وتعنر  ي

صة بمبيعات منتصف العام الماض 

)بعد    -األثاث   الداخىلي  للتصميم  أفريقيا، وإطالق حلول مبتكرة  ق األوسط وشمال  الشر ي 
المنصة ف  تواجد  ويشمل توسيع 

(، وكذلك زيادة صاالت عرضها الرقمية  كة التكنولوجيا الناشئة األلمانية "موك أب ستوديو" ومقرها برلي   االستحواذ عىل شر

ق األوسط وشمال إفريقيا، وتطوير عملياتها اللوجستية. عنر منطق -األوىل من نوعها -  ة الشر

 

ي الوقت الحاىلي أكنر من  300حققت  "هومزمارت" نمًوا بنسبة  
، وتخدم ف  ي

 خالل العام الماض 
ً
ل بي     25٪ سنويا مليون من  

من   أكنر  مع  والسعودية،  والحرفيي     150مرص  والمصانع  التجارية  العالمات  من  للعديد  فريد  منتج  المنطقة. كما   ألف  ي 
ف 

ي 
ف  بها  الخاص  العمل  نموذج  من  لالستفادة  القاهرة  ي 

ف  الرقمية  العرض  صاالت  من  صالتي    مؤخًرا  "هومزمارت"  أطلقت 

الرقمي    / الرقمي غن    / الرقمي وهو  قطاعات Online-to-Offline-to-Onlineالتسوق  من  أكنر  بشكل  لالستفادة  وذلك   ،

 مباشر مع العمالء. المستهلكي   المتنوعة والتفاعل بشكل 

 

 " 
ً
لية، قائال يك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة "هومزمارت" لتجارة األثات والسلع المن   وعلق محمود إبراهيم، الشر

لية بأكملها ، وتمكي   قدرات   سعداء بما حققناه حتر اآلن، وما زلنا نركز عىل رؤية "هومزمارت" لرقمنة سالسل القيمة المن  

". اإلنتاج اإلقلي ي ظل األوضاع الراهنة لإلقتصاد العالمي
 مية والمحلية، وذلك لدعم  الناتج المحىلي اإلجماىلي للمنطقة خاصة ف 

 

ة نحو رؤيتها".  ي تنفيذ خطوات كبن 
 ف 
ً
ي قدما

ي نموها من خالل المض 
 وأضاف "ستواصل "هومزمارت" االستثمار ف 

 

ي  
ف  العام  يك  الشر  ، النعيمي أحمد  قال  جانبه  "تعد   STVومن  األوسط   ،  ق  الشر منطقة  ي 

ف  واألثاث  لية  المن   األدوات  سوق 

نت والمجزأة واعدة للغاية، حيث تمثل  فرصة حقيقية تبلغ قيمتها   مليار دوالر".  80وشمال إفريقيا  غن  متصلة باإلننر

 

، و  " أثبتت "هومزمارت" جدارتها كمنصة قادرة عىل سد الفجوة بي   المصنعي   والمستهلكي   تعمل عىل وأضاف النعيمي

ي خطواتهم نحو بناء رصح  
. ونحن متحمسون لدعم محمود وفريق "هومزمارت" ف  تمكي   وتوسيع نطاق الموردين المحليي  

ق األوسط وشمال إفريقيا ".  ي منطقة الشر
ونية ف   متكامل للتجارة اإللكنر

 



 

 -انتىه-
  

 للمزيد من المعلومات، يرجر التواصل مع: 
  

 العالقات االعالمية مدير  -سمر نبيه 
اتيجية كاه للسياسات العامة و االتصاالت االسنر  محرم و شر

  
partners.com-Samar.nabih@moharram 

+20 111 333 2200 
  

 نبذة عن "هومز مارت"
  

ي ت
لية ومصنعي األثاث/العالمات التجارية من جانب، و  ● "هومز مارت" هي المنصة الرقمية الرائدة التر ربط بي   السلع المن  

ي 
كة بزيادة حجم عملياتها التجارية بمعدل ثالثة أضعاف ف   . 2021المستهلكي   النهائيي   من جانب آخر، وقد قامت الشر

  
لت  ، إفريقيا  األوسط وشمال  ق  الشر التوسع عنر منطقة  ي 

ف  مارت"  اتيجية "هومز  اسنر تتمثل  ايد وشي    ع  ●  المنر  الطلب  لبية 
 النمو من قبل الطبقة المتوسطة من المستهلكي   وخاصة  الشباب. 

  
كة االستثمار العالمية    ي ذلك شر

 تحت    MSA Capital● هومز مارت مدعومة من قبل مستثمرين بما ف 
ً
ي تمتلك أصوال

التر
عن   تزيد  :    1.5اإلدارة  من  وكال  ؛  دوالر  و   Nuwa Capital  ، Rise Capital ،  Impact46،  EQ2 Venturesمليار 

Outliers Ventures . 
  

ونية . وقد شغل فريق  ي مهارات تنفيذ فائقة تتعلق بأعمال التجارة االلكنر
ة واسعة ف  ● يتمتع فريق إدارة  "هومز مارت" بخنر

نت، سيسكو وفودافون.  كات مثل عىلي بابا، روكيت اننر ي شر
 "هومز مارت"  مناصب عليا ف 

  
 https://homzmart.comكن الوصول إىل موقع "هومز مارت" عىل الرابط التاىلي : ● يم

 

ي 
ي ف 
 " STVنبذة عن "إس تر

 

 STV ق األوسط وشمال إفريقيا،  برأس ي منطقة الشر
ي ف  مال  هو أكنر صندوق مستقل لرأس المال االستثماري التكنولوجر

كة  500يزيد عن  كات التكنولوجيا  الواعدة واألكنر جدارة إلحداث ثورة    STVمليون دوالر ، كما تدعم شر وتوسع نطاق شر

ي المنطقة. 
 تكنولوجية ف 

 

mailto:Samar.nabih@moharram-partners.com

