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 توسع استثماراتها " العالم�ة القا�ضة" لـ  ا�عة" التملتیبالي"  مجموعة

 األمر�ك�ة  " فایرفاليفي "  درهمملیون  55�ق�مة  
 

، وتأتي  سان فرانس�سكوفي مقرها التي �قع  "فایرفالي"مشروع مشترك في أبوظبي مع مكتب تشمل إنشاء  الصفقة •
 . الماضيمایو في في "فایرفالي"  لـ "ملتیبالي" االستثمار األولي عقب

على ظهر   شاشاتمن خالل �إعالنات دینام�ك�ة  األفرادمنصة وسائط رقم�ة تر�ط  "فایرفالي" نجحت في تطو�ر •
 س�ارات األجرة ومر��ات النقل المشترك. 

 

لتا�عة والمملو�ة �الكامل من قبل الشر�ة العالم�ة  الالستشارات    "ملتیبالي "  مجموعة   أعلنت:  2021سبتمبر    21أبوظبي،  

لتقد�م    )Firefly(  "فایرفالي"  األمر�ك�ة  منصة الوسائط الرقم�ة  في  درهمملیون    55�ق�مة    استثماراتهاتوس�ع  عن    القا�ضة،

في منطقة   األجرة والنقل المشتركوسائط إعالم دینام�ك�ة عبر تثبیت الشاشات اإلعالن�ة الخاصة بها على س�ارات  خدمة  

 الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا.
 

االستثمار األولي لـ "ملتیبالي" في ، وذلك عقب  في أبوظبيمع فایرفالي  مكتب مشروع مشترك  إنشاء  وتتضمن هذه الخطوة 

مستثمرون �ارزون مثل جوجل فینتشرز "، التي تتخذ من سان فرانسسكو مقرًا لها،  فایرفالي"و�دعم منصة  .  2021مایو  

)Google Ventures ( و�ن ) إف إكسNFX وصندوق (StartX .التا�ع لجامعة ستانفورد 
 

الرام�ة إلى    ’ملتیبالي‘"تتماشى هذه الصفقة مع استرات�ج�ة    :ملتیبالي"  مجموعةلـ  الرئ�س التنفیذيبوعزة،  سام�ة  وقالت  

اإلمارات لتعل�م ق�ادة  الستثمارنا األخیر في شر�ة    وتأتي استكماالً ،  الخارج�ةسوق�ة في اإلعالنات الرقم�ة  ال  تهاحص  توس�ع

 ’ فایرفالي ‘الفتاً   �ان أداءالس�ارات في اإلمارات العر��ة المتحدة.    مننتطلع إلى توس�ع نطاق اإلعالنات  إذ    الس�ارات،

لتواصل  اإلعالنات الخارج�ة بهدف الوضع  العالمات التجار�ة  وعودة    19-ة �وفید�التزامن مع تعافي المدن من جائحللنظر  

منطقة    فياسترات�ج�ات تسو�ق مبتكرة قائمة على التكنولوج�ا  بتوفیر  من خالل هذه الصفقة التزامنا  نعزز  مع المستهلكین.  

 . الشرق األوسط مرة أخرى"
 

  شراكة قو�ة منذ اللحظة األولى   "أص�ح بیننا  :لـ "فایرفالي"رئ�س التنفیذي  ، الشر�ك المؤسس والكان جونايومن جان�ه، قال  

تحقیق قفزة نوع�ة في قطاع لرحلتنا  ونحن نواصل  لنا  ونقدر تعاونهم ودعمهم  في ’فایرفالي‘،    ’ملتیبالي‘الستثمار شر�ة  

، �سعدنا توس�ع متسارعةبوتیرة  ’فایرفالي‘  اإلعالن من خالل منصتنا المتطورة التي تعتمد على التكنولوج�ا. مع استمرار نمو  
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�مكننا من الوصول إلى سوق سالمشروع المشترك الذي  مكتب  من خالل جولة االستثمار الثان�ة و مع ’ملتیبالي‘  شراكتنا  

 " فیها.لتوس�ع نطاق أعمالنا �بیرة الشرق األوسط وشمال إفر�ق�ا، حیث نرى فرصة 

 

وتعمل الشر�ة في جم�ع أنحاء المدن األمر�ك�ة الكبرى مع شر�ات س�ارات األجرة والنقل المشترك من خالل تثبیت شاشاتها  
ات. وتقدم هذه الشاشات محتوى متغیرًا حسب الموقع �عتمد على مشغالت اتصال واي فاي.  اإلعالن�ة على ظهر الس�ار 

إعالم�ة  أكبر منصة فایرفالي ، أص�حت 2021في یونیو و مالیین المشاهدات للُمعلنین شهر�ًا.  "فایرفالي"وتضمن شاشات 
أتاح لها الوصول إلى    األمر الذي،  Curb Taxi Mediaأمر�كا الشمال�ة �عد االستحواذ على  على ظهر س�ارات األجرة  

 . توس�ع نطاق تقنیتها وش�كتها �شكل �بیرو الس�ارات على ظهر أكثر من عشرة آالف شاشة 
 

  –انتهى  -
 

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

من نقاط قوتها األساس�ة في رؤى الب�انات والخبرة الرائدة   ‘باليی ’ ملت تستفید شر�ة    التكنولوج�ا في األسواق والصناعات سر�عة النمو.
تمكین  الفي إنشاء منصة لالبتكار وتسخیر أوجه التآزر بین الشر�ات لدفع النمو و   هافي المنطقة. تتمثل أهداف  تعقیدالتقد�م أكثر التقن�ات  

وهي واحدة من أسرع الشر�ات نموًا وأكثرها   )،IHCالقا�ضة (العالم�ة  شر�ة تا�عة مملو�ة �الكامل للشر�ة    هي‘باليی ’ ملت مجتمعات.لل
 ق�مة في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة.

 
 :عن الشر�ة العالم�ة القا�ضة

القا�ضة عام   العالم�ة  الشر�ة  العر��ة 1998تأسست  اإلمارات  النفط�ة في  وتنم�ة قطاعات األعمال غیر  لتنو�ع  ، �جزء من م�ادرة 
"، تسعى الشر�ة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة إلى تنفیذ م�ادرات االستدامة واالبتكار 2030ظبي  المتحدة، والتزاًما بـ "رؤ�ة أبو 

 .والتنو�ع االقتصادي من خالل ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المنطقة

واالستثمارات االسترات�ج�ة وتجم�ع األعمال.  وتتمثل أهداف الشر�ة العالم�ة القا�ضة في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ  
��انًا، وتسعى إلى توس�ع أصولها وتنو�عها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارات، والزراعة،    25وتضم الشر�ة أكثر من  

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

ومن خالل استرات�ج�ة أساس�ة لتعز�ز ق�مة المساهمین وتحقیق النمو، تقود الشر�ة العالم�ة القا�ضة التآزر التشغیلي وتعظم �فاءات 
ت في دولة اإلمارات  التكلفة عبر جم�ع القطاعات. �ما تواصل تقی�م فرص االستثمار من خالل الملك�ة الم�اشرة والدخول في شراكا

العر��ة المتحدة وخارجها. ومع تغیر العالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز الشر�ة العالم�ة القا�ضة على المرونة واالبتكار و�عادة تحدید  
 .السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائها
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 :اإلعالم�ة المتعلقة �الشر�ة العالم�ة القا�ضة، یرجى التواصل مع لالستفسارات

 اه�مأحمد إبر 

 مدیر إدارة االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإلعالم�ة

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
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