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 صحفي ب�ان

 2020عن السنة المال�ة النتائج المال�ة الُمدققة  
  

 
 .. ةمدعومة �صفقات االستحواذ الجدید

 ل ز�ادة في صافي أر�احها خالل تسجّ  الشر�ة العالم�ة القا�ضة
 مل�ارات درهم 3بواقع ستة أضعاف إلى  2020السنة المال�ة 

 

الُمدرجة في سوق أبوظبي   ،)IHC(أعلنت الشر�ة العالم�ة القا�ضة    :2021مارس    6أبوظبي، اإلمارات، 
مل�ارات   3إلى   هاصــــــــــــــافي أر�احارتفاع  عن    ،ومقرها أبوظبي  )ADX: IHCلألوراق المال�ة تحت الرمز (

ــنة المال�ة درهم   ــعاف خالل الســ ــتة أضــ ــتحواذ  ،  2020بواقع ســ ــفقات االســ ــلة صــ ــلســ التي نفّذتها  مدفوعًا �ســ
 الشر�ة إلى جانب نمّو أنشطتها عبر محفظة أعمالها المتنوعة.

 
ــنة المال�ة  وقد أظهرت النتائج المال�ة الُمدققة  ــر�ة یوم  ، التي 2020�الكامل عن الســــــــ  4أعلنت عنها الشــــــــ

مل�ار درهم خالل العام   1.26مل�ار درهم مقارنًة بــــــــــــــــــــــــــ   7ارتفاع إیراداتها الســــــــــــنو�ة إلى ،  2021مارس 
نموًا وتوسـعًا متسـارعین عبر قطاعات أعمالها الرئ�سـ�ة، �ما  . وقد شـهدت الشـر�ة العالم�ة القا�ضـة  2019

جاء هذا النمو مدفوعًا وقد  فیها الرعا�ة الصــــــــح�ة والمنتجات الغذائ�ة والعقارات والزراعة والتقن�ات الرقم�ة. 
عبر قطاعات  االســــتثمار  تضــــّمنت  نّفذتها الشــــر�ة و التي   �صــــفقات االســــتحواذ المدروســــة جیدًا برؤ�ة ثاق�ة

وتعز�ز نمّوها على األجل   تهارفع ق�م مما ســاهم في  ،من خالل دمج األعمال والســ�طرة المشــتر�ةمتنوعة،  
 الطو�ل. فضًال عن ذلك، استثمرت الشر�ة في حصص أقل�ة مهمة ضمن عدد من الشر�ات الواعدة.

 
ــتحوذت على حصـــص في  ــة قد اسـ ــر�ة العالم�ة القا�ضـ ــر�ة �ل من و�انت الشـ ــاء  شـ ــب�س إكس"الفضـ ، "سـ

ــتثماري خاص ومقرها �ال�فورن�ا، من خالل  ــندوق اســــــ ــتثمارات أخرى في ،صــــــ ــافة إلى اســــــ ــر�ة  �اإلضــــــ شــــــ
إلى "أكســفورد نانو�ور تكنولوجیز"، الشــر�ة البر�طان�ة المتخصــصــة في تكنولوج�ا تســلســل الحمض النووي، 

نیو�ورك، وشــر�ة بترول أبوظبي الوطن�ة  ومقرها    ،"ییلدمو"الرقمي  المتخصــصــة في التســو�ق  الشــر�ة  جانب  
 (أدنوك).
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 د �صر شعیب، الرئ�س التنفیذي والعضو المنتدب للشر�ة العالم�ة القا�ضة:وفي هذه المناس�ة، قال سی
رائدة تتمتع  مؤســـســـة اســـتثمار�ة  ونجحت في ترســـ�خ مكانتها �نجاحًا �بیرًا    الشـــر�ة العالم�ة القا�ضـــة"حققت  

ــ�ة. وعلى الرغم أن  ــتة قطاعات رئ�ســــ ــمال�ة عال�ة وتمتلك محفظة أعمال متنوعة تغطي ســــ نمّونا  �قدرة رأســــ
شـر�اتنا التا�عة �ذلك سـّجلت صـفقات االسـتحواذ واالسـتثمارات االسـترات�ج�ة، فقد جاء مدفوعًا �شـكل جزئي �

تنا الكبیرة في مواجهة %، مما ُ�ظهر مرون165إیرادات بنســــــــ�ة  محققًة  نمّوًا قو�ًا عبر أعمالها األســــــــاســــــــ�ة  
ــ تحد�ات وتداع�ات بیئة االقتصــــــــــــاد الكلي العالمي. �اإلمكانات  ر�ة العالم�ة القا�ضــــــــــــة حال�ًا  وتتمتع الشــــــــــ

ــتمّكنها من   ــلة والمقومات التي ســــ ــتثماراتها  تحقیق الق�مة  مواصــــ ــنوات القادمة، �ما أنها عبر اســــ خالل الســــ
 �ع نطاق محفظة أعمالها واقتناص الفرص االستثمار�ة الواعدة".ستو  ىتتمتع �مكانة �ارزة تؤهلها إل

 
ــر�ة العالم�ة  ــةتتبّنى الشـــ ــحة المعالم یتمّثل هدفها في تعز�ز نمّو محفظة أعمالها    القا�ضـــ ــترات�ج�ة واضـــ اســـ

عبر تنفیذ ســـلســـلة من صـــفقات االســـتحواذ وضـــخ االســـتثمارات االســـترات�ج�ة و�عادة اله�كلة ودمج األعمال  
ــتثمارات   وتنو�عها ــم محفظتها أكثر من  والتخارج من االســـ ــ�ة،    25، وتضـــ ــتة قطاعات رئ�ســـ ــر�ة عبر ســـ شـــ

ع أعمال وســـوف ة واألغذ�ة والمرافق والعقارات، الرقم�التقن�ات  القطاع الصـــناعي ورأس المال و  وهي: تتوســـّ
قطاع التعل�م والترف�ه والتجزئة والزراعة والرعا�ة  مثل  قطاعات جدیدة لتشـــــــمل  خالل العام الجاري الشـــــــر�ة 

ســـواًء من    ،تقی�م الفرص االســـتثمار�ةوســـتواصـــل الشـــر�ة العالم�ة القا�ضـــة جهودها المبذولة في الصـــح�ة.  
 في السوق المحل�ة والدول�ة. شراكات خالل الملك�ة الم�اشرة أو الدخول في 

 
ــة   ــر�ة العالم�ة القا�ضــــ ــول الشــــ ــمبر    31حتى  مل�ار درهم    14إلى وقد ارتفعت الق�مة اإلجمال�ة ألصــــ د�ســــ

  3.7دة النقد�ة للشر�ة وما �عادلها �لغت األرص. و مل�ارات درهم خالل العام الماضي 4، مقارنًة بــــ  2020
 .2020مل�ار درهم بنها�ة العام 

 
 - انتهى -
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 :نبذة عن الشركة العاملية القابضة

، �جزء من م�ادرة لتنو�ع وتنم�ة قطاعات األعمال غیر النفط�ة في اإلمارات 1998تأســســت الشــر�ة العالم�ة القا�ضــة عام  

ــ  "، تســـــعى الشـــــر�ة المدرجة في ســـــوق أبوظبي لألوراق المال�ة إلى تنفیذ 2030"رؤ�ة أبوظبي  العر��ة المتحدة، والتزاًما بـــــــــــــــــ

 .م�ادرات االستدامة واالبتكار والتنو�ع االقتصادي من خالل ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المنطقة

واالستثمارات االسترات�ج�ة وتجم�ع  وتتمثل أهداف الشر�ة العالم�ة القا�ضة في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ

��انًا، وتســعى إلى توســ�ع أصــولها وتنو�عها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في  25األعمال. وتضــم الشــر�ة أكثر من 

ذـلك العـقارات، والزراعـة، والرعـاـ�ة الصــــــــــــــحـ�ة، واألغـذـ�ة والمشــــــــــــــروـ�ات، والخـدـمات، والصـــــــــــــــناعـات، وتكنولوجـ�ا المعلوـمات 

 .واالتصاالت، وتجارة التجزئة والترف�ه، ورأس المال

ومن خالل اسـترات�ج�ة أسـاسـ�ة لتعز�ز ق�مة المسـاهمین وتحقیق النمو، تقود الشـر�ة العالم�ة القا�ضـة التآزر التشـغیلي وتعظم  

ــتثمار من خالل الملك�ة الم�اشـــرة والد خول في شـــراكات كفاءات التكلفة عبر جم�ع القطاعات. �ما تواصـــل تقی�م فرص االسـ

في دولة اإلمارات العر��ة المتحدة وخارجها. ومع تغیر العالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز الشــــــــــر�ة العالم�ة القا�ضــــــــــة على  

 المرونة واالبتكار و�عادة تحدید السوق لنفسها وعمالئها وشر�ائها.

 

 

 :مع  لإلستفسارات اإلعالمية املتعلقة ابلشركة العاملية القابضة، يرجى التواصل
 لیندا بلوط

Info@ihcuae.com 
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FY2020 Progress Update
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25
Operating subsidiaries

+12 y-o-y
AED 14.0 bn

Total Assets
252+% y-o-y

AED 7.0 bn

Revenue
+460% y-o-y

AED 3.0 bn

Profit
+496% y-o-y

IHC scaled its business 
portfolio by 12 operating 
subsidiaries resulting in 
asset growth that drove 
strong revenue expansion 
and profitability. 

Key Highlights

IHC has six industry verticals
FY2020 asset contribution by segment (%)

Revenue Movement by Business vertical (AEDmn)

3. Consolidation

4. Diversification

1. Acquisitions

2. 
Restructuring

5. Divesting

IHC's strategic objective: Create long-term shareholder value
1. Acquisitions
Strategic acquisitions to increase 
shareholder value, gain cost 
efficiencies and diversify revenue mix

2. Restructuring
Redesigning operations and 
management reporting structures to 
maximize cost efficiencies and 
enhance performance

3. Consolidation
Establishing synergies between 
verticals, to realize new recurring 
revenue streams and a profit-sharing 
model

4. Diversification
Expand portfolio companies by 
adding markets, channels, 
technology, products and services to 
existing business

5. Divesting
Through M&A or a Listing Process to 
create additional shareholder value & 
empower our leaders to Innovate and 
& Dominate

AED14bn

22% Industrial 10% Food

8% Utilities30% Real Estate

4% Digital 25% Capital

1% Other
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