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كة العالم�ة القابضةأر�اح   تتخ� الرقم الق�ا�ي السابق وتحقق   ال�ش
ي أر�اح 10.3 

ي   مل�ارات درهم صا�ف
 2022النصف األول من عام  �ف

 
كة التابعة وعمل�ات االستحواذ  ة جاءتالنتائج المرتفع • مدفوعة �شكل أسا�ي باألداء القوي لل�ش

ي النصف األول من عام 
 . 2022الجد�دة الم��حة �ف

،مل�ار درهم  21.93بلغ إجما�ي اإليرادات خالل النصف األول   • ي
٪ مقارنة  121ب��ادة قدرها  إمارايت

 .2021�شهر يونيو 
كة العالم�ة القابضة • ي من عام  ل��ادة تخطط ال�ش

ي النصف الثايف
من   2022استثماراتها العالم�ة �ف

 .خالل صفقات وعمل�ات استحواذ ضخمة 
 

، اإلمارات الع���ة المتحدة؛   ي كة    : 2022  اغسطس  08أبوظيب  :ADXالقابضة ش.م.ع (   العالم�ةسجلت ال�ش
IHCك)، احدى ال ي   قابضةالستثمار�ة  ال ا  ات�ش ق األوسط و اليت ي منطقة ال�ش

ي مقرا�   العمالقة �ف تتخذ من أبوظيب
،
�
عام    رئ�س�ا من  األول  النصف  ار�اح  ي 

�ف جد�دا�   
�
ق�اس�ا  

�
ات�جيتها   ، 2022رقما اس�ت كة  ال�ش تواصل  ح�ث 

ز  
�
   ، �ستهدف عمل�ات االستحواذ ع� األعمال التجار�ةو مستمر االستثمار�ة الق��ة من خالل نهج مرك

�
محل�ا

 �دولو 
�
 مع تحقيق أر�اح مستدامة ونمو التدفقات النقد�ة.  ا

 
التابعة  ولقد   كات  ال�ش جميع  ي 

�ف لألعمال  القوي  األداء  كة  للأدى  ان�ة    القابضة  العالم�ة�ش ف الم�ي تع��ز  إ� 
،العموم�ة للمجموعة �شكل   ي    121ح�ث نمت اإليرادات بنسبة    كب�ي

مل�ار درهم    21.93لتصل إ�    المئة�ف
ي األشهر الستة األو� من عام  

ي �ف
ة نفسها من العام    ،2022إمارايت ،مقارنة بالف�ت ي

ي ال��ــح  الما�ف
 بينما ارتفع صا�ف

ي مقارنة بالنصف األول من عام  10.35إ� ل�صل ٪ 137بنسبة 
 . 2021مل�ار درهم إمارايت

 
ي  و  ات��ب كة  للكان لالستحواذ االس�ت النصف األول من عام    العد�د من  ع�  لقابضةا  العالم�ة�ش ي 

كات �ف ال�ش
ي ثروة  �شكل    أثر قد    2022

ي ع� صا�ف كةب  المجموعةإ�جايب امات ال�ش ف   ت ح�ث ارتفع  ،تجاوز إجما�ي األصول ال�ت
ي نها�ة    163.69إ�    2021د�سم�ب   31مل�ار درهم بنها�ة    88.98من  

محققة    ،  2022يونيو   30مل�ار درهم �ف
 ٪. 84نمو هائل بنسبة 

 
التنف�ذي  ب� شع�ب،س�د    وعلق كة  لل  الرئ�س  الذي  قائ�ً   القابضة  العالم�ة�ش ال�ث�ي  : "ال يزال هناك 

ات�جيتنا،به لالستفادة من اإلمكانات ال�املة   بالعمل سوف نقوم ي  وتع��ز أداء المجموعة �شكل أ��ب  إلس�ت
 �ف
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ي من هذا    عن  وقت ننوي االعالن
ي النصف الثايف

ا   العام،صفقات استحواذ ضخمة �ف ا وعالم�� وسوف   محل��
ة القادمة �ستمر  ي الف�ت

 ".  ع� هذا النهج �ف
 
ي من عام ف

ي ال��ــع الثايف
كة أ�ملت  ،2022�ف ي بق�مة القابضة  العالم�ة ال�ش ات��ب مل�ار   7.3صفقة استثمار اس�ت

اء مع مجموعة    2درهم (  ي قطاع الطاقة الخ�ف
"مل�ار دوالر) �ف ي

  و�ي واحدة من أ��ب الصفقات  الهند�ة،  "ادايف
ف اإلمارات  التجار�ة ف البلدين 4.87وتمثل  والهند،بني  . ٪ من إجما�ي التجارة بني

 
كة لل النتائج اهم و�شمل ي النصف األول من هذا العام القابضة العالم�ة�ش

 :ما ��ي  �ف
 
ي السوق  ف

تن�ع  أداء قوي �سبب  النصف األول  ت نتائج  أظهر   العالم�ة،ع� الرغم من التقلبات المستمرة �ف
كة لامحفظة  ي أر�اح المجموعة  القابضة العالم�ة�ش

ي  10.35ح�ث بلغ صا�ف
ي ال��ــع الثايف

ي �ف
مل�ار درهم إمارايت

عام   وذلك2022من  �سبتها    ،  يونيو  137ب��ادة  �شهر  مقارنة  االستحواذ    ،٪2021  لعمل�ات  نت�جة 
كات التابعة ى وال�ش ات�ج�ة ال��ب ف ارتفعت اإليرادات بنسبة    االس�ت ي حني

مل�ار درهم   21.93٪ لتصل إ�  121�ف
ة نفسها من العام السابق إمار  ي األشهر الستة مقارنة بالف�ت

ي �ف
 .ايت

 
ي    و�لغ

ي هامش صا�ف
ة  137  بنسبة  نمو ٪، محقق  47  2022النصف األول من عام    ال��ــح �ف ٪ مقارنة بالف�ت

 . ي
 نفسها من العام الما�ف

 
ي من عام    كما وصل  

ي نها�ة ال��ــع الثايف
ي ب��ادةمل�ار درهم    163.69  ا�  2022إجما�ي األصول �ف

قدرها   إمارايت
ي عن  74.71

 . 2021د�سم�ب  31مل�ار درهم إمارايت
 

ات�ج�ة نحو أداء ممتاز  تاستثمارا  اس�ت
 

كة  استثمرت - ي  2مل�ار درهم (  7.3 القابضة العالم�ةال�ش
ي  مجموعةمل�ار دوالر) �ف

 .الهند�ة ادايف
 

كة  استحوذت - كةال٪ من أر�نا ، 70ع�  القابضة العالم�ةال�ش  .ه�ا�ل للفعال�ات بناء خدمات ل العالم�ة �ش
ا   - كة العالم�ة القابضةاستثمرت  مايو ،  إل�داع شهر  وفق� ي (   92  ال�ش

)    25مليون درهم إمارايت مليون دوالر أم���ي
ي سب�س إ�س 

 .�ف
ي مقرا� لها  25حصة  استحوذت ع� - ي تتخذ من ديب كة إنف�كتوس التجار�ة اليت ي �ش

ي المائة �ف
 .�ف

 
كة ع� االستحواذ ع� ج�ت" كما وافق مجلس إدارة ال�ش كات مثل "ساي�ب كوم ور�تش"  " و �ش ي  .  " "ا�م�ي

�ف
كة  واصلتوقت  ات�ج�ة للنمو، وتوسيع محفظتها لتشمل القابضة  العالم�ةال�ش  تنف�ذ خططها اإلس�ت



 
 
 
 
 

 خبر صحفي 
 

كة    372 بـ    49ب��ادة قدرها    فرع�ة،�ش كة مقارنة  ال��ــع األول من عام    323�ش ي 
كة �ف ي وقت و  ،2022�ش

�ف
ا،  52،345بلغ حجم القوة العاملة اآلن    الحق، منذ ال��ــع األول    30،000ح�ث زاد عددهم بأ��� من    موظف�

 . ي
كتك،مسار نمو    وضعتتمكن من  ل"  وأضاف ب� شع�ب  من العام الما�ف قوي    عمل  تحتاج إ� ف��ق   �ش

ي تحقيق أهدافك" 
 . لمساعدتك �ف

 
كة  تضم  كما   : ألفا    8القابضة    العالم�ةال�ش كات تابعة مدرجة �ي ،�ش ي ي   �هأ  ملتيبالي،مجموعة    و  ظيب  اس �ب

مل�ار  1.8، وكيو القابضة ، برأسمال قدرە    ل�س، و�يزي    ذاء�ي مار�ن ، وغص، وال  ال��اض�ة، و�المز    ستاليونز 
ي ذلك العقارات والزراعة والرعا�ة الصح�ة ، األطعمة 

ي مجموعة واسعة من القطاعات ، بما �ف
ي �ف

درهم إمارايت
و�ات والمرافق والصناعة وتكنولوج�ا المعلومات  ف�ه والتسل�ة ورأس   والم�ش واالتصاالت وتجارة التجزئة وال�ت

 .المال
 
ا  قد و  ي أظهرت 

�ف المدرجة  ي 
الثمايف كات  ي   ل�ش ابوظيب ثابت    المال�ة  لألوراق  سوق  نحو  ع�  ق��ة  عوائد 

، ف أدى إ� تحقيق مكاسب بنسبة    للمساهمني كة  ل�ل سهم من أسهم    1.54مما  من القابضة    العالم�ةال�ش
ي ال��ــع األول من عام  0.88

ي �ف
ي النصف األول من عام  2.42إ�  2022درهم إمارايت

ي �ف
 .2022درهم إمارايت

 
 -- انت�--

 
 
 

 :نبذة عن الشر�ة العالم�ة القا�ضة

، ضمن م�ادرة تهدف إلى تنو�ع وتنم�ة قطاعات األعمال غیر النفط�ة في اإلمارات 1998تأسست الشر�ة العالم�ة القا�ضة عام  
العر��ة المتحدة. وتوسعت الشر�ة لتص�ح الشر�ة القا�ضة المدرجة األكثر ق�مة في الشرق األوسط �عد أن بلغت ق�متها السوق�ة  

. وتسعى الشر�ة إلى تنفیذ م�ادرات االستدامة واالبتكار والتنو�ع االقتصادي  2022  یونیوشهر    �حلول    درهم إماراتيمل�ار    619
من خالل ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المنطقة. وانضمت الشر�ة العالم�ة القا�ضة إلى مؤشر فوتسي سوق أبوظبي  

 سیولة في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة. " والذي �ضم الشر�ات الخمسة عشرة األعلى 15"فاداكس  15

االسترات�ج�ة وتجم�ع   االستحواذ واالستثمارات  في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات  القا�ضة  العالم�ة  الشر�ة  أهداف  وتتمثل 
، وتسعى إلى توس�ع أصولها وتنو�عها عبر عدد  موظف  52,345  وشر�ة تا�عها لها    372األعمال. وتضم الشر�ة أكثر من  

وتكنولوج�ا  متز  والصناعات،  والخدمات،  والمشرو�ات،  واألغذ�ة  الصح�ة،  والرعا�ة  العقارات،  ذلك  في  �ما  القطاعات،  من  اید 
 .المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة والترف�ه، ورأس المال
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الشر�ة   تقود  النمو،  المساهمین وتحقیق  ق�مة  لتعز�ز  أساس�ة  استرات�ج�ة  التشغیلي وتعظم ومن خالل  التآزر  القا�ضة  العالم�ة 

كفاءات التكلفة عبر جم�ع القطاعات. �ما تواصل تقی�م فرص االستثمار من خالل الملك�ة الم�اشرة والدخول في شراكات في  
ال القا�ضة على  العالم�ة  الشر�ة  العالم وظهور فرص جدیدة، تر�ز  المتحدة وخارجها. ومع تغیر  العر��ة  مرونة  دولة اإلمارات 

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

 

 :لالستفسارات اإلعالمیة المتعلقة بالشركة العالمیة القابضة، یرجى التواصل مع
 

 أحمد إبراھیم
 رئیس إدارة االتصاالت المؤسسیة والشؤون اإلعالمیة 

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
 

 جیما سیكستون
 تصاالت المؤسسیة ة إدارة االمدیر

gemma.sexton@ihcuae.com   
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Increased investment by

163.69372 21.93 10.35

52,345 11.37%47,000+

(H1 Performance)

H1’21 H1’22

ProfitRevenueTotal Assets ValueSubsidiaries

In green energy portfolio Shareholding Stake

EBITDA MarginQuick Ratio
2.60 35%


