
 

 بيان صحفي

 

في بورصة أسهمها إدراج علن عن قبول تسوق أبوظبي العاملي في مقرها من أنغامي 

 حفل قرع الجرسعبر  ناسداك
 

، في بورصة السوق ، شركة عامة مسجلة في أنغاميدراج شركة إقبول عن سوق أبوظبي العاملي اليوم أعلن : 2022 فبراير  3

وهي ، (VMAC) )املدرجة في بورصة ناسداك بالرمز "فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني"ناسداك بعد اندماجها الناجح مع 

احتفلت ، حيث (ANGH)بورصة ناسداك بالرمز  أنغامي فيإدراج  ومن املقرر . شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة

  .جرسالإقامة حفل قرع عبر  هادراجإقبول ب الشركة اليوم

قصة وقدمت خالل مسيرتها ، فريقياأفي منطقة الشرق األوسط وشمال بث املوسيقى لخدمة الرائدة النصة و امل أنغاميتعد و 

 واتخذت من سوق أبوظبي العاملي  2012عام التأسست في وكانت هذه الشركة قد نجاح إقليمية حقيقية. 
 
 رئيسي مقرا

 
، لنشاطهاا

 لتحقق الشركة 
 
 خالل السنوات املاضية، ويأتي ملحوظ نموا

 
 في بورصة ناسداك أسهمها دراج القبول ل هذا ا

 
على إمكاناتها  دليال

 . املستمر لنموا لتحقيق

لألغاني  شاملةمنصة بهدف تطوير ، عملت أنغامي مع العديد من شركاء العالمات املحلية شر سنواتعأقل من غضون في و

تمتلك أنغامي و العالمات التجارية الدولية الكبرى. عدد من تفاوض على التراخيص مع كما دخلت في  ،من جميع أنحاء املنطقة

يضاف ، مستخدم مسجلمليون  75أكثر من كما تمكنت من استقطاب  ،في مكتباتهامتاحة مليون أغنية  72ما يزيد على اليوم 

 شريك 40أكثر من ذلك إلى 
 
 على ي مجال االتصاالت عبر منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. ف ا

 
منذ ونجاحها ها نمو واعتمادا

 أعمال املوسيقى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.وراء رسم معالم دافعة القوة ، تحولت أنغامي إلى الانطالقتها األولى

وأول شركة عربية  ،في بورصة ناسداكيتم إدراجها أنغامي أول شركة تقنية عربية  ستصبح، الرسمي الدراجموعد  ومع اقتراب

درج في السوق 
ُ
 عام 25منذ أكثر من ذاته ت

 
، تستعد أنغامي للمرحلة التالية في إلى أسواق رأس املال العاملية هاولوص وفي إطار. ا

تقديم عروضها ملاليين املستخدمين حول عزيز قدراتها على لت ،واملحتوى األصلي التكنولوجياالبتكار خاصة في مجالي و  ،رحلتها

 العالم.

: سوق أبوظبي العامليقال سعادة أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أنغامي،  لشركةاملرتقب الدراج وفي تعليقه على 

فيستاس ميديا أكويزيشن "شركة ندماج مع نجاح جهود عملية اال أنغامي على يتوجه سوق أبوظبي العاملي بالتهنئة لشركة “

في بورصة  يتم إدراجهاشركة تقنية عربية  أنغامي أول وبذلك ستصبح ناسداك. بورصة في  مدرج   كيان  تحولها إلى قبول و  "كومباني

  ، وهو ما يعدناسداك
 
  إنجازا

 
تتخذ من سوق أبوظبي العاملي الفرص الهائلة للشركات التي  القبول ويؤكد هذا . للشركة استثنائيا

 لها 
 
تعزيز نمو أعمالهم وتحقيق أهدافهم جمع األموال التي تمكنهم من للالستفادة من أسواق رأس املال العاملية مقرا

 ".نجاحهامن قصة القادمة املرحلة  خاللدعم أنغامي السوق سيواصل و . االستراتيجية

مع  تهاكجزء من شراكوذلك ، 2021عام الأبوظبي في بمدينة أنشأت مقرها العاملي ومركز البحث والتطوير قد أنغامي وكانت 

للشركة كتب املقدم و مليون دوالر أمريكي(.  545درهم ) ي مكتب أبوظبي لالستثمار في إطار برنامج االبتكار الذي تبلغ قيمته مليار 

االستفادة من في  يةاملوسيقنصة هذه امل، بالضافة إلى مساعدة بي العامليلتأسيسها في سوق أبوظ حوافز مالية وغير مالية



 

ة والبنية نافسقادرة على امل، والوصول إلى مجموعة املواهب الأبوظبي، بما في ذلك موقعها االستراتيجيالتي تتمتع بها إمارة زايا امل

 التحتية الراسخة.

: سوق أبوظبي العامليونائب رئيس مجلس إدارة ة التنمية االقتصادية معالي محمد علي الشرفاء الحمادي. رئيس دائر قال و 

تمهيد الطريق ، لفي نيويورك ناسداكبورصة في دراجها القبول النهائي ل و أبوظبي باالحتفال بإنجازات أنغامي  نا فيفخر نعرب عن “

ة على حقيقيوقصة نجاح ة رائد ةتقنيإنها تعد بحق شركة . هذه الخطوة املهمةتصبح أول شركة تقنية عربية تحقق أمامها ل

 على مساعيها الدؤوبة ، مستوى املنطقة
 
بفضل ، الوصول إلى آفاق جديدة من ، فقد تمكنتالبتكار والنموتحقيق الواعتمادا

بيئة األعمال التمكينية في و  ر التابع ملكتب أبوظبي لالستثماربرنامج االبتكالعب لقد لإلمارة. منظومة من الذي تحظى به دعم ال

 بالغ األهمية لتاحة املجال أمام هذه الشركة لالستحواذ على  ،سوق أبوظبي العاملي
 
 هامكانة متقدمة لتحقيق طموحاتدورا

 من مقرها الرئيس ي في أبوظبي.  ،عامليةال
 
، توفر أبوظبي الدعم للشركات سريعة ةمتكاملكمنظومة من خالل العمل و انطالقا

 ".لبلوغ أهدافها الفرصلها املزيد من وتتيح ، النمو

خورون للغاية بفريقنا وجهودهم ف"إننا أنغامي: شركة ، الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي ل، قال إيدي مارونمن جهته

فقد ، من تأسيس أنغاميبعد ما يقرب من عقد و اليوم. هذه املرحلة املهمة التي نحتفل بها املشترك الذي أوصلنا إلى  ناشغفو 

السيما وأننا نستحوذ على املوسيقى في جميع أنحاء املنطقة،  قلوب عشاق لدى و ، في القطاع ترسيخ مكانتنا املرموقةنجحنا في 

من خالل وذلك  ،إلى مواصلة مهمتنا لتحويل صناعة بث املوسيقى في جميع أنحاء العالماآلن نتطلع و . %58حصة سوقية تبلغ 

 منصةإنشاء و فائق الجودة، مع تركيزنا على املحتوى املحلي األصلي  ،فريدةبث لتقديم تجربة  ،نينالجمع بين املعجبين والفنا

 ".للموسيقى والترفيه شاملة

بشكل  اقترابنامع : "" على هذه الخطوة بقولهأنغامي"، الشريك املؤسس والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في إيلي حبيبوعّقب 

بيئة توفير سوق أبوظبي العاملي على دعمه في إلى شكر توجه بال، أود أن أمدرجة في بورصة ناسداك شركة عامة نصبح  كبير بأن

هذا سمحت لنا الشراكة مع لقد . تحقيق النمو واالزدهار تتيح لشركات التكنولوجيا املحلية في الشرق األوسط مثل أنغامي

 عن تطوير مفاهيم ى إنشاء وتوزيع محتوى أكثر ثراء  علوالتركيز  ،بتطوير عروضنافيه ، وإنشاء مقرنا العاملي السوق 
 
، فضال

 ".زايدةمبتكرة لقاعدة مشتركينا املت

فريقيا أمليون مستخدم في منطقة الشرق األوسط وشمال  75أكثر من  تمتلكبث املوسيقى أنغامي لمنصة الجدير بالذكر أن 

  72الوصول إلى أكثر من  وتتيح لهموأوروبا والواليات املتحدة األمريكية، 
 
إلى  مليون أغنية عربية وعاملية للبث والتنزيل، إضافة

 ألف بودكاست عربي وعاملي. 200حوالي 

 

 -انتهى-


