
 
ي إغالق جولة استثمارية جديدة بقيمة  

ي آدز تنجح ف  ي نطاق جولة استثماراتها ما قبل السلسة "ب"    ٣٠عرب 
مليون دوالر أمريكي ف 

كة أفريك إنفست صندوق مغارب الرابع الخاص باألسهم،  ي قد حصلت عليها من شر
.  والت 

ً
 وعالميا

ً
 بهدف التوسع إفريقيا

ي آدز أفريك إنفست هي منصة استثمار أفريقية  - كة عرب 
 رائدة تدعم خطط النمو الطموحة لشر

كة الستخدام هذه االستثمارات لتوسيع تواجدها اإلقليمي والعالمي  -  .تخطط الشر

ي زيادة قدراتها التكنولوجية لدعم النمو الشي    ع -
ي آدز االستثمار بشكل كبتر ف  كة عرب 

م شر  .كما تعت  

 

المتحدة،   العربية  اإلمارات   ، ي ي أ  : 2022أغسطس    23دب 
ف  اإلعالنات  تكنولوجيا  مجال  ي 

ف  الرائدة  كة  الشر آدز،  ي  عرب  كة 
علنت شر

ق األوسط وشمال إفريقيا، بأنها حصلت عىل   كة    30منطقة الشر ي جولة تمويل ما قبل السلسلة "ب" من شر
مليون دوالر أمريكي ف 

ي إفريقيا تدير فئات األصول البديلة المت 
ي ذلك األسهم الخاصة ورأس المال  أفريك إنفست، وهي منصة استثمارية رائدة ف 

عددة بما ف 

 االستثماري واالئتمان الخاص.  

ي   التكنولوج  تقدمها  لتعزيز  أكت   بشكل  واستثمارها  تواجدها  توسيع  إطار  ي 
ف  الجديد  التمويل  استخدام  آدز  ي  عرب  كة 

شر وتخطط 

ات لدعم النمو.   واكتساب الخت 

الثامن لصندوق مغارب   كة أفريك إنفست، والذي يوفر نمو رأس  وتمثل هذه الصفقة االستثمار  التابع لشر الرابع الخاص باألسهم 

 وعت  القارة األفريقية، مما يحفز نمو اإلنتاجية وخلق فرص عمل مستدامة. 
ً
ة والمتوسطة للتوسع إقليميا كات الصغتر  المال للشر

ي آدز  كة عرب 
يك المؤسس لشر التنفيذي والشر الرئيس   ، "يسعدنا أن نرحب بأفريك إنفست كأحد    ، قائال: وقد أعرب محمود فتحي

ي إطار األعمال". 
كائنا ف  ي رؤيتنا لبناء قيمة لجميع شر

 مستثمرينا عىل المدى الطويل ونشكرهم عىل وضع ثقتهم ف 

التسويق   مجال  ي 
ف  الرائد  دورها  إىل  باالضافة  الرقمي  لإلعالن  أعمال جديدة  خارطة  بوضع  آدز  ي  عرب  كة 

م شر "تلت   قائال:  وأضاف 

ي منطقة  اإللك
كات نمًوا وربًحا ف  ي بحسب األداء من خالل منصتها الرقمية المتعددة. نتسم بركائز قوية، وكواحدة من أشع الشر

وب  ت 

ي األسواق الجديدة حيث يمكنها االستفادة من  
ي آدز اآلن إىل توسيع تواجدها ف  كة عرب 

ق األوسط وشمال إفريقيا، تتطلع شر الشر

ي جميع أنحاء العالم."منصاتها القابلة للتطوير واآل 
ونية عىل التوسع بسهولة ف  كات التجارة اإللكت   منة والشاملة لمساعدة شر

ي آدز قائال "يسعدنا أن نرحب بأفريك إنفست   يك المؤسس لعرب  واستكمل محمد خرطبيل الرئيس التنفيذي لتطوير األعمال والشر

ي قدراتنا. لقد قمنا 
ي آدز ونشكرهم عىل ثقتهم ف  ي عائلة عرب 

ي    ف 
ي قيادة حركة النمو ف 

بخلق فرص تجارية وأسواق جديدة ستساعدنا ف 

نا عىل خلق قيمة ال   الحاىلي يعتمد تركتر  الوقت  ي 
بتنفيذ خططنا بشكل أشع. ف  التمويل  لنا  مجال تكنولوجيا اإلعالنات، وسيسمح 

ونية عت  منصات تكنو 
التجارة اإللكت  ي عالم 

كائنا بجانب إحداث ثورة ف  لوجية )متفردة( قادرة عىل تغيتر خارطة  تضاه لجميع شر

 السوق. 

 

ي أفريك إنفست
، الرئيس التنفيذي لقسم االستثمارات ف  ي

ي وقت  ورصح سكاندر أويسالب 
ي آدز ف  كة عرب 

: "يسعدنا أن نتعاون مع شر

ي صناعة تكنولوجيا االعالنات من خالل منصاتها التكنولوجية 
كة التكنولوجيا إىل إحداث ثورة ف  ي تحقق    تتطلع فيه شر

المتنوعة الت 

ي آدز   .نقلة نوعية  كة عرب 
أفريقيا واشتهرت  لقد أسست شر ق األوسط وشمال  الشر ي منطقة 

عالمة تجارية قوية وسمعة ممتازة ف 

ي التسويق واإلعالن الرقمي 
تها ف  ي آدز عىل نطاق واسع بموثوقيتها وخت  كة عرب 

 ."شر

ي آدز ومن جانبه قال جولريز عالم، الرئيس التنفيذي لقسم اال  كة عرب 
ي شر
اتيجية ف  : "إن جولة التمويل هذه تمكننا  ستثمار واالست 

ونية عىل   كات التجارة اإللكت  ي آدز فرصة لتقديم حلول تقنية ذات مغزى لشر كة عرب 
، مما يتيح لشر ة توسعنا الدوىلي من زيادة وتتر

ي إنشاء أعمال مستدامة بح 
ي آدز، تتمثل رؤيتنا ف  كة عرب 

ي شر
العالم. وف  أننا سنكون قادرين عىل  مستوى  كمة مالية وأنا متأكد من 

ا ". 
ً
ي المناطق الجغرافية الجديدة أيض

 تكرار قصة نجاحنا ف 

ي وخليل الخوه،  ي   وعلق إسماعيل الطالت 
كة أفريك إنفست، قائال "نحن متحمسون للعب دور ف  ي قيادة الصفقة لشر

اللذان شاركا ف 

م  دعم  كة  للشر وسنوفر  آدز  ي  عرب  كة 
شر نمو  ق  رحلة  الشر منطقة  ي 

ف  المستقبلية  التوسعية  مشاريعها  لنشر  إنفست  أفريك  نصة 

 األوسط وشمال أفريقيا وخارجها." 



 
ي ادز كة عرب 

 حول شر

عام   ي 
ف  البيانات    2013تأسست  عىل  القائم  التسويق  خالل  من  لمعلنيها  للقياس  قابلة  نتائج  وتقديم  االبتكار  من  لالستفادة 

 وقنوات التسويق  
ً
ونية.  والشفافية أوال كة تقنية عالمية تعمل عىل تمكير  تسويق التجارة اإللكت  ي آدز هي شر كة عرب 

الشاملة، إن شر

اوح من   ي تت 
الت  ي دورة حياة العميل 

التجارية ف  وتقدم العديد من منصات اإلعالن الرقمي عت  نقاط اتصال مختلفة لرحلة العالمة 

 اكتساب العمالء واالحتفاظ بهم وتحقيق الدخل. 

ونية لعام  وقد حاز  ي آدز عىل لقب أفضل منصة تسويق للتجارة اإللكت  كة عرب 
بريونتر ميدل ايست لعام    2021ت شر

ي تقييم انت 
ف 

٢٠٢١ 

 لمزيد من المعلومات، يرج  زيارة الموقع  

 pr@arabyads.com.ألي استفسارات إعالمية، يرج  التواصل مع  

 

ك  ة أفريك إنفست حول شر

ذلك   ي 
ف  بما  البديلة  األصول  فئات  من  العديد  أنشطتها عىل  كز  وتت  إفريقيا  ي 

ف  رائدة  استثمار  منصة  عن  عبارة  إنفست هي  أفريك 

، قمنا بجمع أكتر من  ي
األسهم الخاصة ورأس المال االستثماري واالئتمان الخاص واألسهم المدرجة. وعىل مدار رب  ع القرن الماض 

دوالر   من  ملياري  يقرب  ما  لتمويل  كات    200أمريكي  وشر لمستثمرينا  والتأثتر  القيمة  وتقديم  المختلفة،  التطوير  مراحل  ي 
ف  كة  شر

ي نخدمها. ويتمتع فريقنا المكون من  
ة مكاتب عت  ثالث قارات    100المحافظ و المجتمعات الت  ي أكتر من عشر

ي االستثمار ف 
خبتر ف 

ح  معدلة  جذابة  عوائد  توفتر  ي 
ف  حافل  المطاف  بسجل  نهاية  ي 

وف  العمل،  فرص  وخلق  اإلنتاجية،  نمو  تحفتر   مع  المخاطر  سب 

 تحسير  الحياة األفريقية من خالل التنمية الشاملة والمستدامة. 

 ann.wyman@africinvest.com.للحصول عىل مزيد من المعلومات، يرج  االتصال ب   
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