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 االستحواذ علىصفقة  تستكمل  الشر�ة العالمیة القا�ضة 
 % 70بنسبة  غلبیة في مجموعة "أر�نا إ�فنتس"األ  حّصة

 
 ملیون درهم.  239.8مقابل  %  70بنسبة  في مجموعة "أر�نا إ�فنتس"  األغلبیة  االستحواذ على حّصة   •
 

ــوق أبوظبي   :2022فبرایر   23أبوظبي، اإلمارات،   ــة ش.م.ع، الُمدرجة في ســـــــ ــر�ة العالمیة القا�ضـــــــ أعلنت الشـــــــ
على    ها) و�حدى الشر�ات القا�ضة الكبرى في أبوظبي، استكمال صفقة استحواذIHCلألوراق المالیة تحت الرمز (

ــر�ة العالمیة   ة األغلبیة في مجموعة "أر�نا إ�فنتس"، الشـــ ــّ ــمیم وتجهیز الفعاالرائدة  حصـــ   لیات في مجال خدمات تصـــ
 الترفیهیة الكبرى.األحداث  الخارجیة و 

 
ــفقةهذه الوتمّثل   ة  التي شــــملت    ،صــ ــّ ــتحواذ على حصــ ــبة  االســ إجمالي  في مجموعة "أر�نا إ�فنتس" مقابل  %  70بنســ

ــتثمار    اتخطو   ىأول  ،ملیون درهم   239.8 ــة  ااســـــ ــر�ة العالمیة القا�ضـــــ لفعالیات  خدمات الالقطاع الدولي  داخل  لشـــــ
ضـیف قیمة �بیرة إلى محفظة أصـولها  ت، مما سـ المختلفة  الترفیهیةاسـتضـافة األحداث  الخاصـة �والتجهیزات المؤقتة  

 .الحیو�ة  القطاعاتالعدید من عبر  استثمارات  مشار�ع و التي تضم  المتنوعة  
 

الفعالیات  تجهیز  خدمات  هذا وُتعد مجموعة "أر�نا إ�فنتس" واحدة من �برى الشــــــــــر�ات المتخصــــــــــصــــــــــة في قطاع 
منتجات الهیاكل  مثل المتكاملة  حلول الفعالیات    تهامحفظوتضـم  �ما تحظى �سـمعة عالمیة �بیرة،    ومرافق الضـیافة

تلبي احتیــاجــات  الــداخلیــة التي  الــد�كورات  و   وخــدمــات المعــارض والتبر�ــد  ومقــاعــد المــدرجــاتوالتجهیزات المؤقتــة  
في المملكة    ةوغیرها من األحداث الترفیهیة الخارجیة والفارهالر�اضــــیة الكبرى  من أبرز الفعالیات  واســــعة مجموعة 

 وآسیا.    ،والشرق األوسط  ،وأمر�كا الشمالیة  ،المتحدة 
 

الشــر�اء لدى مجموعة "أر�نا إ�فنتس"، مع الشــر�ة العالمیة  أحد  تســهیل القا�ضــة،  و�موجب هذه الصــفقة، ســتتعاون  
ــة من أجل   ــلة  القا�ضــ ــمعة مواصــ ــیخ ســ ــیرة نجاحها �جانب  الترســ ــلة مســ دعم فر�ق عملها المتمّیز.  مجموعة ومواصــ

وســیتولى بول برغر، الرئیس التنفیذي الحالي لمجموعة "أر�نا إ�فنتس" في أورو�ا والشــرق األوســط وأفر�قیا، منصــب  
 س التنفیذي الدولي للمجموعة.الرئی

 
  سـید �صـر شـعیب، الرئیس التنفیذي والعضـو المنتدب للشـر�ة العالمیة القا�ضـة: ، قال صــفقةالهذه  وتعلیقًا على 

في فإننا نشــــــهد الیوم زخمًا �بیرًا  ،  19-جائحة �وفیدالتي خلفتها  تداعیات  الفي ظل تســــــارع وتیرة تعافي العالم من "
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ــاملة�ُجملة من العوامل أبرزها  الذي جاء مدعومًا   قطاع الفعالیات واألحداث ونجاح األســــــواق    حمالت التطعیم الشــــ
ــتعادة  العالمیة في  ــكل طبیعياســـ ــطتها �شـــ ــارع داخل هذا  لتحقیق  فرص جدیدة  خلق  مما ترتب علیه  ،  أنشـــ نمو متســـ

من المشـــــــــــــار�ع  مجموعة �عدما نجحت المجموعة في تأمین  خاصـــــــــــــًة    ،صـــــــــــــفقتنا �الفعل ثمارهاوقد أتت  .  القطاع
ــبـاق الجـائزة الكبرى للفورموال  و   الجـدـیدة، �مـا فیهـا دورة ألعـاب الكومنوـلث المقـامـة في برمینغهـام واألعمـال  في   1ســــــــــــ

 في �ور�ا الجنو�یة".  CJمثل �أس الدولیة  ، هذا �جانب فعالیات الغولف  میامي وجدة 
 

: "أعتقد أن هذا االســــتثمار هو شــــهادة على �ل من اإلمكانات الهائلة التي تتمتع بها "مجموعة غرر بول بوأضــــاف  
ــًال عن   ،أر�نا" ــتمرار في تعز�ز  لجمیع عمالئنا،    قدمناهاالتي  النتائج الرائعة  فضــ ــتثمار من االســ ــیمكننا هذا االســ وســ

أن هذه فترة    . أرى ي على �ل مشــروع من مشــار�ع عمالئناجودة وســرعة و�فاءة التســلیم ، مما ســیؤثر �شــكل إ�جاب
الهائلة وأعتقد أننا ســــــنحصــــــل اآلن على الدعم الذي نحتاجه لمواصــــــلة النمو وتطو�ر عروضــــــنا    فیها الفرصتكثر  

 الرائدة في �ل منطقة من مناطقنا العالمیة".
 

تتمتع أر�نا إ�فنتس  "  :"أر�ـنا إ�فنتس"ن حدیـثًا لدى مجموعة  رئیس مجلس اإلدارة المعیَّ   بیتر أبرام،ومن جانبه، قال 
مكتبًا دولیًا �اإلضـــافة إلى    15الواســـعة المكّونة من فروعها  �ســـمعة عالمیة قو�ة، مدعومة �خبراتها الطو�لة وشـــبكة  

ق عملها المتمّیز الذي �ضـم أكثر من وفر�عامًا من النجاحات واإلنجازات   260الممتد على مدار  الطو�ل  تار�خها  
، وجمیعها عوامل جعلتها الخیار األمثل لتعز�ز حضـــورنا الدولي ورفد محفظتنا  عبر مناطق مختلفة  موظف 1000

تضــــــم أكبر محفظة من التجهیزات الهیكلیة في أمر�كا وثاني أكبر  وتواصــــــل هذه المجموعة، التي  .  �خدمات جدیدة 
ــیرة نمّوها مدفوعًة �،  المقاعدتجهیزات  مخزون دولي من  ــر�ة    طموحاتها الكبیرة.الناجحة و رؤ�ة  المســـــــــ وتتطلع الشـــــــــ

�االستفادة مما تتمتع  مجموعة أر�نا إ�فنتس وتعز�ز حضورها و�مكاناتها  أعمال كفاءة  االرتقاء �العالمیة القا�ضة إلى  
المملكة المتحدة وآسـیا واألمر�كیتین وأورو�ا  �ه من حضـور جغرافي قوي ومواقع اسـتراتیجیة عبر مكاتبها في أسـواق  

، ســنحظى �القدرات  و�دعم من قنوات األعمال الدولیة للشــر�ة العالمیة القا�ضــة وانتشــارها الواســع  والشــرق األوســط.
ــتقبًال. و�نني أتطلع للعمل  ــیرة نمّونا مســـــ ــواق جدیدة ودعم مســـــ   برغر  عن �ثب مع بولوالتعاون  الالزمة لدخول أســـــ

قدمًا نحو مرحلة جدیدة من نمضــــي  المجموعة حتى الیوم، بینما  رحلة  ، الذي �ان وال یزال العبًا رئیســــیًا في وفر�قه
 لمیة القا�ضة".تحت مظّلة الشر�ة العا هامسیرة نموّ 

 - انتهى-
 

 :  أر�نا إ�فنتسعن 

المدرجات وخدمات المعارض والتبر�د والحواجز وحلبات التزلج على الجلید واألثاث   المؤقتة ومقاعدهي مزود حلول الفعالّیات وتزو�د الهیاكل الماد�ة 
الشرق األوسط وآسیا  و والد�كورات الداخلیة التي تقّدم لبعض من أهم األحداث الر�اضیة الخارجیة والترفیهیة في جمیع أنحاء المملكة المتحدة وأورو�ا  

 .ن واألمر�كیتی
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 :عن الشر�ة العالمیة القا�ضة 

 

، �جزء من مبادرة لتنو�ع وتنمیة قطاعات األعمال غیر النفطیة في اإلمارات العر�یة المتحدة، والتزاًما بـ  1998تأسست الشر�ة العالمیة القا�ضة عام 
والتنو�ع االقتصادي من خالل  "، تسعى الشر�ة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة إلى تنفیذ مبادرات االستدامة واالبتكار  2030"رؤ�ة أبوظبي  

 .ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المنطقة

الشر�ة    وتتمثل أهداف الشر�ة العالمیة القا�ضة في تعز�ز محفظتها من خالل عملیات االستحواذ واالستثمارات االستراتیجیة وتجمیع األعمال. وتضم
ر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك العقارات، والزراعة، والرعا�ة الصحیة، واألغذ�ة  �یانًا، وتسعى إلى توسیع أصولها وتنو�عها عب  25أكثر من  

   .المشرو�ات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوجیا المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة والترفیه، ورأس المال

شر�ة العالمیة القا�ضة التآزر التشغیلي وتعظم �فاءات التكلفة عبر جمیع  ومن خالل استراتیجیة أساسیة لتعز�ز قیمة المساهمین وتحقیق النمو، تقود ال
ومع تغیر  القطاعات. �ما تواصل تقییم فرص االستثمار من خالل الملكیة المباشرة والدخول في شراكات في دولة اإلمارات العر�یة المتحدة وخارجها.  

 .لى المرونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائهاالعالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز الشر�ة العالمیة القا�ضة ع

 

 :لالستفسارات اإلعالمیة المتعلقة �الشر�ة العالمیة القا�ضة، یرجى التواصل مع 

 أحمد إبراهیم 

 رئیس إدارة االتصاالت المؤسسیة والشؤون اإلعالمیة 

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
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