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Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Lists GFH Shares 
 الموضوع

Information 

عن قيام سوق أبوظبي لألوراق المالية بإدراج اإلعالن تود مجموعة جي إف إتش المالية 

 . 2022مايو  31ا من اليوم الثالثاء الموافق والتداول بها إعتبارأسهم المجموعة 

 

 لمزيد من التفاصيل باإلمكان اإلطالع على الخبر المرفق. 

 

GFH Financial Group would like to announce that Abu Dhabi 

Securities Exchange (“ADX”) has listed GFH’s shares and opened 

their trading as at today Tuesday, 31st May 2022. 

 

For further details you may refer to the attached release.  

 المعلومة 

Expected Financial 

Impact  

وتعزيز السيولة في  المجموعةسوف يؤدي هذا اإلدراج إلى توسيع قاعدة مستثمري 

 .أسهمها وسط زيادة المشاركة اإلقليمية والدولية في السوق

The listing is set to further expand GFH’s investor base and enhance 

liquidity in its shares amid increased regional and international 

participation on the exchange. 

 األثر المالي المتوقع 

 

 Mariam Jowhary Name مريم جوهري اإلسم

 Head of Compliance & AML Title رئيس اإللتزام ومكافحة غسل االموال المسمى الوظيفي

 Company Seal ختم الشركة Signature التوقيع

 

 

 



ي لألوراق المالية ي إف إتشيدرج  سوق أبوظب   ج 

 ، ي ي لألوراق الماليةأعلن : 2022مايو  31أبوظب  ي إف إتش المالية ش.م.ب. إلدراج الثانوي ا اليوم سوق أبوظب  لمجموعة ج 
ي إف إتش" أو "المجموعة"(. سوف يؤدي هذا اإلدراج إىل  ي إف إتش  توسيع قاعدة مستثمري)"ج  ي ج 

 
سهمها أوتعزيز السيولة ف

ي ال
 
 .سوقوسط زيادة المشاركة اإلقليمية والدولية ف

 بهذه المناسبة، قرع 
ً
ي لألوراق المالية السيد سعيد حمد الظاهريااحتفاال  لعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظب 

ي إف إتش جرس افتتاح والسيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي  ي سوق  التداوللمجموعة ج 
 
ي لألور ف لمالية، حيث اق اأبوظب 

 ."GFHبدأت أسهم المجموعة بالتداول تحت رمز "

ي بورصة 
 
ي إف إتش حيث أن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة بنشاط ف تجدر اإلشارة إىل أن هذا هو رابع إدراج إقليمي ألسهم ج 

 مستمرا بعد 
ً
ي الوقت الذي تشهد فيه المجموعة توسعا ونموا تحوليا

 
ي اإلدراج ف

. يأب  ي الماىلي البحرين، بورصة الكويت وسوق دب 
اكأن قامت مؤخرا  ي شر

 
كة اس كيو ة مع بالدخول ف ي الواليات واتمام االستحواذ عىل مخازن لوجستية بإلدشر

 
صول أارة االصول ف

مليار دوالر أمريكي  15تحويل أصول للبنية التحتية والعقارات. تمتلك المجموعة حاليا أكثر من و  مليار دوالر  2 قيمتها  تفوق
ي ذلك محفظة عالمية من 

 
ي الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، التعليم من األصول والصناديق المدارة، بما ف

 
االستثمارات ف

ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويشمل ذلك استثمارات جديدة تزيد عن  ي منطقة الشر
 
والتكنولوجيا ف

ي عشر شهرا الماضية وحدها. 
 ملياري دوالر أمريكي خالل االثب 

كة  ي إف إتشومع إدراج شر كات المدرجة دد ع، يرتفع ج   الشر
ً
 إدراجا

ً
ي لألوراق المالية إىل أربعة.  مزدوجا ي سوق أبوظب 
 
يث حف

 
ً
كة  أن أسهميذكر أيضا كة ومجموعة السودان لالتصاالت و اوريدو شر  إدراجات ا لديهإلمارات لالستثمار القابضة اعمان و شر

ي ثانوية 
 
 .السوقف

ي لألوراق الماليةلعضو المنتدب والرئيس اسعيد الظاهري، السيد وقال  : "كجزء راجمعلقا عىل اإلد التنفيذي لسوق أبوظب 

اتيجيتن ي لتحقيق  ”ADX One“ا من إسث 
 
ي السوق، نعمل بنشاط عىل تشجيع عمليات اإلدراج ف

 
، الماىلي  السوقسيولة أكث  ف

ي ذلك بورصة البحرين. ال  تعميق عالقاتنا  باالضافة إىل
 
اإلدراج  و عمليات الطرح العام األوىلي زال تمع األسواق اإلقليمية، بما ف

ي 
 
ة المتبقية من العام، وهو دليل  مستمرة "نمو"وسوق  السوق الرئيسي ف ي  عىلللفث 

 
 ."  أدائهثقة المستثمرين و المصدرين ف

ي إف إتش الماليةالريسهشام لسيد وأضاف ا ي إف إتش أن تحتفل بإنجاز “ : ، الرئيس التنفيذي لمجموعة ج   امهيش ج 
ي لألوراق المالية ي سوق أبوظب 

 
ي آخر للمجموعة من خالل إدراجنا ف

 
اتيجية تدعم توسعنا وتعزز مركزنا الماىلي ، ف

خطوة إسث 
المستثمرين  بي   ظهورنا وتمويلنا للمرحلة التالية من النمو. من خالل إدراجنا، نواصل توسيع قاعدة مساهمينا وزيادة وصولنا و 

. واألهم من ذلك، أننا نؤكد أيضا عىل الطلب القوي عىل أسهالعالميي   واإلقليميي   الرئيس ي إف إتش يي   قة السوق وثم ج 
ي المجموعة، وأدائنا وتوقعاتنا

 
 ." والمستثمرين ف

 

ي الرب  ع األول ، 2022خالل الرب  ع األول من عام 
 
ي تمت ف

ي قيمة إجماىلي التداوالت الب 
 
ي لألوراق المالية زيادة ف سجل سوق أبوظب 

ي الكما .  عىل أساس سنوي %87بلغت  بنسبة 2022من عام 
 
اء + بيع( ف مليار درهم  202إىل  سوقارتفعت القيم المتداولة )شر

ي الرب  ع األول من عام 
 
ي ف

ي الرب  ع األول من عام  108من ، 2022إماراب 
 
ي ف

ي الوقت نفسه، قفزت 2021مليار درهم إماراب 
 
. وف

ي الرب  ع األول من عام القيمة السوقية لألسهم المملوكة للمستثمرين األجا
 
مليار درهم  131إىل  %163بنسبة  2022نب ف

ي من 
ي الرب  ع األول من عام  50إماراب 

 
ي ف

 .2021مليار درهم إماراب 

ي إف إتش بشأن اإلدراج تقديم المشورة إىل تم   ي األول كمستشار  المزدوجج  كة التومن  إدراجمن قبل بنك أبوظب  ميمي شر
ي ل
 .لمجموعةومشاركوه كمستشار قانوب 

 –انتىه  -



Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) Lists GFH 
  

Abu Dhabi, 31 May 2022: Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) announced today the 
secondary listing of GFH Financial Group B.S.C. (GFH or the Group).  The listing is set 
to further expand GFH’s investor base and enhance liquidity in its shares amid increased regional 
and international participation on the exchange. 
  
To mark the occasion, ADX Managing Director and CEO, Saeed Hamad Al Dhaheri, and 
GFH’s Group Chief Executive Officer, Mr. Hisham Alrayes, rang the market-opening bell at ADX, 
where the Group’s shares began trading under the symbol “GFH”.  
 
This is GFH’s fourth regional listing with its shares already listed and actively traded on the 
Bahrain Bourse, Boursa Kuwait and the Dubai Financial Market. The listing comes 
as GFH undergoes continued expansion and transformational growth having recently partnered 
with SQ Asset Management Company in the USA, completed the acquisition of logistic 
warehouses with assets of more than US$2 billion and spun out infrastructure and real estate 
assets. Currently, the Group has over US$15 billion of assets and funds under 
management including a global portfolio of investments in logistics, healthcare, education 
and technology in the MENA region, Europe and North America. This includes new investments 
of more than US$2 billion over the past 12 months alone.  
  
The listing of GFH on ADX brings the number of dual listings on the exchange to four. Shares 
of Ooredoo, Sudan Telecom Group and Oman and Emirates Investment Holding Company also 
have secondary listings on the exchange.  
  
Commenting on the listing, Managing Director and CEO of ADX, Saeed Al Dhaheri, 
said: “As part of our ‘ADX One‘ strategy to promote greater market liquidity, we have been 
actively encouraging listings on our dynamic capital market and forging deeper ties with regional 
markets, including the Bahrain Bourse. The pipeline for IPOs and listings on our Main Market and 
Growth Market remains strong for the remainder of the year, a testament to our strength and 
resilience amid global market volatility.” 
  

Mr. Hisham Alrayes, GFH’s Group Chief Executive Officer stated: “GFH is delighted to 
celebrate another landmark achievement for the Group with our listing on ADX. This is a strategic 
move supporting our expansion and enhancing our financial position and funding for the next 
phase of growth. With our listing, we continue to broaden our shareholder base and increase our 
reach and visibility among key global and regional investors. Importantly, we also underscore the 
strong demand for GFH’s shares and the market and investor confidence that exists in the Group, 
our performance and prospects.” 
  

During the first quarter of 2022, ADX recorded an 87% year-on-year increase in the value of total 
trades made in the first quarter of 2022.  Traded values (buy + sell) on the exchange rose to AED 
202 billion in Q1 2022 from AED 108 billion in Q1 2021. Meanwhile, the market value of shares 
owned by foreign investors in Q1 2022 jumped 163% to AED 131 billion from AED 50 billion in 
Q1 2021. 
  

GFH was advised on the cross listing by First Abu Dhabi Bank as its listing advisor and Al Tamimi 
& Company as its legal advisor. 
 

-Ends- 


