
ي لألوراق المالية ي إف إتشيدرج  سوق أبوظب   ج 

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

ي إف إتش  ي ج 
ي الوتعزيز السيولة ف 

 .سوقأسهمها وسط زيادة المشاركة اإلقليمية والدولية ف 

ي لألوراق المالية السيد سعيد ااحتفااًل بهذه المناسبة، قرع  لعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق أبوظب 
ي إف إتش جرس افتتاح والسيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي  حمد الظاهري ي سوق  التداوللمجموعة ج 

ف 
ي لألور   ."GFHاق المالية، حيث بدأت أسهم المجموعة بالتداول تحت رمز "أبوظب 

ي إف إتش حيث أن أسهمها مدرجة بالفعل ومتداولة  تجدر اإلشارة إىل أن هذا هو رابع إدراج إقليمي ألسهم ج 
ي الوقت الذي تشهد فيه 

ي اإلدراج ف 
. يأب  ي الماىلي ي بورصة البحرين، بورصة الكويت وسوق دب 

بنشاط ف 
اكالمجموعة توسعا ونموا تحوليًا مستمرا بعد أن قامت مؤخرا  ي شر

كة اس كيو ة مع بالدخول ف  ارة دإل شر
ي الواليات واتمام االستحواذ عىل مخازن لوجستية ب

تحويل و  مليار دوالر  2 قيمتها  صول تفوقأاالصول ف 
مليار دوالر أمريكي من األصول  15أصول للبنية التحتية والعقارات. تمتلك المجموعة حاليا أكثر من 

ي ذلك محفظة عالمية من 
ي الخدمات اللوجستية، الرعاية الصحية، والصناديق المدارة، بما ف 

االستثمارات ف 
ق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ويشمل ذلك  ي منطقة الشر

التعليم والتكنولوجيا ف 
ي عشر شهرا الماضية وحدها.   استثمارات جديدة تزيد عن ملياري دوالر أمريكي خالل االثب 

كة  ي إف إتشومع إدراج شر كات المدرجة دد ع، يرتفع ج  ي لألوراق المالية  مزدوجاً إدراجًا الشر ي سوق أبوظب 
ف 

كة  أن أسهميذكر أيضًا حيث إىل أربعة.  كة ومجموعة السودان لالتصاالت و اوريدو شر إلمارات اعمان و شر
ي إدراجات ثانوية  ا لديهلالستثمار القابضة 

 .السوقف 

ي لألوراق الماليةلعضو المنتدب والرئيس اسعيد الظاهري، السيد وقال  علقا م التنفيذي لسوق أبوظب 
اتيجيتنعىل اإلدراج ي السوق، نعمل بنشاط عىل لتحقيق  ”ADX One“ا : "كجزء من إسث 

سيولة أكث  ف 
ي 

ي  تعميق عالقاتنا  باالضافة إىل، السوق الماىلي تشجيع عمليات اإلدراج ف 
 ذلك مع األسواق اإلقليمية، بما ف 

ي عمليات الطرح العام األوىلي و زال تبورصة البحرين. ال 
ة  تمرةمس "نمو"وسوق  السوق الرئيسي اإلدراج ف  للفث 

ي أدائه عىلالمتبقية من العام، وهو دليل 
 ." ثقة المستثمرين و المصدرين ف 

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

ي آخر للمجموعة من خالل إدراجنا ف 
اتيجية خطوة إسث  ، ف 

تدعم توسعنا وتعزز مركزنا الماىلي وتمويلنا للمرحلة التالية من النمو. من خالل إدراجنا، نواصل توسيع قاعدة 
. واألهمبي   المستثمرين العالميي   واإلقليميي   الرئيسظهورنا مساهمينا وزيادة وصولنا و  من ذلك، أننا  يي  

ي إف إتش نؤكد أيضا عىل الطلب القوي عىل أسه ي المجموعة، وأدائنا م ج 
وثقة السوق والمستثمرين ف 

 ." وتوقعاتنا

 

ي ، 2022خالل الرب  ع األول من عام  ي قيمة إجماىلي التداوالت الب 
ي لألوراق المالية زيادة ف  سجل سوق أبوظب 

ي الرب  ع األول من عام 
اء كما .  عىل أساس سنوي %87بلغت  بنسبة 2022تمت ف  ارتفعت القيم المتداولة )شر



ي ال
ي الرب  ع األول من عام  202إىل  سوق+ بيع( ف 

ي ف 
ي  108من ، 2022مليار درهم إماراب 

ي ف 
مليار درهم إماراب 

ي الوقت نفسه، قفزت القيمة السوقية لألسهم المملوكة للمستثمرين األجا2021الرب  ع األول من عام 
ب ن. وف 

ي الرب  ع األول من عام 
ي من  131إىل  %163بنسبة  2022ف 

ي الرب  ع  50مليار درهم إماراب 
ي ف 

مليار درهم إماراب 
 .2021األول من عام 

ي إف إتش بشأن اإلدراج تقديم المشورة إىل تم   ي األول كمستشار  المزدوجج  ومن  دراجإمن قبل بنك أبوظب 
ي ل

كة التميمي ومشاركوه كمستشار قانوب   .لمجموعةشر

 –انتىه  -

  
 
 

ي لألوراق المالية:    نبذة عن سوق أبوظب 
ي 

ي لألوراق المالية ف  ( لسنة 3بموجب القانون المحىلي رقم ) 2000نوفمث  من عام  15تم تأسيس سوق أبوظب 
، وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية االعتبارية واالستقالل الماىلي واإلداري 2000

ي وبالصالحيات الرق
ي 2020مارس  17ابية والتنفيذية الالزمة لممارسة مهامه. ف  ، تم تحويل سوق أبوظب 

كة مساهمة عامة استنادًا للقانون ) ي 2020( من عام 8لألوراق المالية من مؤسسة عامة إىل شر . سوق أبوظب 
كات القابضة عىل مستوى المنطقة، (ADQ) "لألوراق المالية تابع ل  "القابضة ي تعد واحدة من أكث  الشر ، الب 

ي قطاعات رئيس
ى العاملة ف  ي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكث  ي ية ضمن االقتصاد المتوالب 

نوع ف 
 . ي  إمارة أبوظب 

ي لألوراق المالية هو سوق لتداول كات  سوق أبوظب  ي ذلك األسهم الصادرة عن الشر
األوراق المالية. بما ف 

ي البورصة وأي أدوات 
كات والصناديق المتداولة ف  المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشر

ي أكث  
ي لألوراق المالية هو ثاب  مالية أخرى معتمدة من هيئة األوراق المالية والسلع اإلماراتية. سوق أبوظب 

ي توفث  أداء ماىلي مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشر مع  سوق
اتيجيته ف  ي المنطقة العربية واسث 

ف 
". ترسم الخطة الوطنية مخطط  المبادئ التوجيهية ألجندة اإلمارات العربية المتحدة "االستعداد للخمسي  

ي تهدف إىل بناء اتيجية لدولة اإلمارات العربية المتحدة والب  ام، ومتنوع اقتصاد حيوي، مستد التنمية االسث 
ي االنتقال إىل نموذج عالمي جديد للتنمية المستدامة. 

ي ف   يساهم بشكل إيجاب 

 
ي لألوراق المالية، يرج  التواصل مع:   لمزيد من المعلومات عن سوق أبوظب 
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