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   تستحوذالتا�عة للشر�ة العالم�ة القا�ضة  "ملتیبالي"مجموعة  

 "فیوال"االتصاالت التسو�ق�ة على شر�ة 

 

)،  IHC، التا�عة والمملو�ة �الكامل من قبل الشر�ة العالم�ة القا�ضة (ملتیبالي  مجموعة: أعلنت  2021  أكتو�ر  17أبوظبي،  
. وتأتي هذه الخطوة تماش�ًا التي �قع مقرها في اإلمارات"فیوال"    االتصاالت التسو�ق�ة  استحواذها على شر�ةومقرها أبوظبي،  

 التسو�ق االسترات�جي والرقمي.توس�ع نطاق خدماتها في قطاع المتواصل إلى  سعي "ملتیبالي"مع 

الشر�ة العالم�ة القا�ضة على  "تعمل  :المنتدب للشر�ة العالم�ة القا�ضةسید �صر شعیب، الرئ�س التنفیذي والعضو وقال 
 ‘ ملتیبالي’  مجموعةتواصل  و .  رائدة في مجالهالتص�ح  هذه الشر�ات    وتعز�ز قدراتالشر�ات ضمن محفظتها  توس�ع نطاق  
مع طموحات لتوس�ع ممتلكاتها واستثماراتها �شكل أكبر في أنحاء المنطقة. من خالل عمل�ات ،  الع�ًا أساس�اً نموها لتص�ح  

الذي ُ�ضفي المز�د من الق�مة  التناغم المطلوب  و��جاد  االستحواذ االسترات�ج�ة، تعمل الشر�ة على توس�ع قاعدة عمالئها  
  ."على خدماتها

لتص�ح واحدة من أكبر شر�ات التسو�ق في أبوظبي، ولها مكاتب أ�ًضا في دبي   نمتو   ،2001فیوال في عام  "تأسست  
مما �كمل اإلرث   اإلنتاج،والقاهرة. وهي توفر حلوًال تسو�ق�ة متكاملة عبر اإلعالنات والعالقات العامة واألحداث وخدمات  

 في التسو�ق واالسترات�ج�ة الرقم�ة. ’ملتیبالي‘ القوي لمجموعة 

" شر�ة االتصاالت التسو�ق�ة "فیوال قد شكلنا عالقة قو�ة مع  ل:  "ملتیبالي "عزة، الرئ�س التنفیذي لمجموعة  سام�ة بو وقالت  
مثیًرا مجموعة ’ملتیبالي‘  �عد النظام الذي أنشأناه داخل  ف.  ستشارات التسو�ق�ةلإل’ملتیبالي‘  دمج عمل�اتها مع شر�ة    �عد

 ."التسو�ق الرقمي  صناعةوسائل اإلعالم في المنطقة و للعدید من 

حصة في  �سلسلة من عمل�ات االستحواذ االسترات�ج�ة، �ما في ذلك    مؤخراً قامت  مجموعة "ملتیبالي"  والجدیر �الذ�ر أن  
"ییلدمو" الرقم�ة  العمالء  المنصة  اهتمامات  وتحلیالت  الرقم�ة  الدعا�ة  مجال  في  نیو�ورك،  ،  المتخصصة  منصة و ومقرها 

مجموعة  ضمن "والمشروع المشترك    ،، وشر�ة اإلمارات لتعل�م ق�ادة الس�ارات)Fireflyالرقم�ة األمر�ك�ة "فایرفالي" (الوسائط  
 تی�س أند توز، بیداشینج، جاز الونج س�ا و�ن سهیل للتوز�ع.الذي �شرف على عالمات التجمیل الرائدة  "أومرف�ا

الرائدة في مجال اإلعالن    "فایرفالي" في شر�ة  االستثمار�ة �قوة. إن حصصناوأضاف بوعزة: “تتمثل استرات�جیتنا في النمو 
لتحلیالت االهتمام �اإلعالنات ومقرها نیو�ورك ،   Yieldmoشر�ة  �ذلك    س�ارات األجرة ومقرها سان فرانس�سكو و  على 

تمكننا من االستفادة من قوة الجیل التالي من االبتكار الرقمي وتحلیالت الب�انات إلحداث تأثیر أكبر على العالمات التجار�ة  
  والمستهلكین ".

 

  -انتهى  -
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 :الشر�ة العالم�ة القا�ضة عن 

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

 ا أص�ح اآلن أحد أكبر التكتالت في المنطقة.االقتصادي عبر م
 

عمال.   لدى الشر�ة العالم�ة القا�ضة هدف واضح یتمثل في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات االسترات�ج�ة والجمع بین األ
دد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارات والزراعة  ��اًنا، تسعى الشر�ة إلى توس�ع وتنو�ع ممتلكاتها عبر ع  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.

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

 ونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائها.العالم، وظهور فرص جدیدة، ال تزال الشر�ة العالم�ة القا�ضة تر�ز على المر 

 

 بالي‘:ی’ملت مجموعة عن 
مقرها أبو ظبي تستثمر في األعمال التجار�ة التي تر�ز على التكنولوج�ا في    و  ) لالستشارات التسو�ق�ة‘  بالي ی’ملت �اسم    سا�قا(المعروفة   ‘بالي ی’ملت

في    تعقیدامن نقاط قوتها األساس�ة في رؤى الب�انات والخبرة الرائدة لتقد�م أكثر التقن�ات   ‘بالي ی’ ملتتستفید شر�ة    األسواق والصناعات سر�عة النمو. 
شر�ة تا�عة    هي ‘بالي ی’ ملت مجتمعات. للتمكین  الر وتسخیر أوجه التآزر بین الشر�ات لدفع النمو و في إنشاء منصة لالبتكا  هاالمنطقة. تتمثل أهداف

 وهي واحدة من أسرع الشر�ات نموًا وأكثرها ق�مة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة. )،IHCالقا�ضة ( العالم�ة  مملو�ة �الكامل للشر�ة 
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