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 خبر صحفي
 

  الثاني السوق   منصةفي  تدرج أسهمهاستالیونز اإلمارات  جي"  ي إس إ" مجموعة 
 سوق أبوظبي لألوراق المال�ةل

 
"  جي  إس  إي"مجموعة    أســــــــــــــهم ســــــــــــــوق أبوظبي لألوراق المال�ة عن إدراج  أعلن  :2021مایو    31أبوظبي،  
، في والبناء الهندســةاالســتثمار و خدمات والمتخصــصــة �القا�ضــة  العالم�ة  شــر�ة  لالمملو�ة ل  اإلمارات ســتالیونز  

 .ESGتحت الرمز  الیوم اعت�ارًا من على أسهم المجموعة التداول بدأ ؛ حیث منصة السوق الثاني
 

ــســـــت  ــرعان ما حققت ،  2006في عام  "  جي إس  إي"مجموعة   وتأســـ ــ�ح لدیها محفظة ملحوظاً تطورًا   وســـ   وأصـــ
التي  و �لغت ق�مة أصــول المجموعة، و .  والخدمات  والتطو�ر و�دارة العقارات  والبناءالهندســة   من أعمالمتنوعة  

أكثر من    ـلدیهـا�عمـل  �مـا    ،2021عـام الر�ع األول من نهـاـ�ة  بملیون درهم إمـاراتي   537،  دوـلةً  12في    تعمـل
 موظف. 1000

 
یواصــل ســوق " :المال�ة لألوراق  أبوظبي لسـوق   التنفیذي الرئ�س  الظاهري، حمد  سـعید قال  المناسـ�ة؛ و�هذه

ــ�عأبوظبي لألوراق المال�ة  ــكل ملحوظ  نطاقه  توسـ ــع  تبني  جدیدة و ال عمل�ات اإلدراج من خالل �شـ مجموعة أوسـ
شــــــــــهد الســــــــــوق ز�ادة �بیرة في الســــــــــیولة، مما جعله أكثر جاذب�ة للمســــــــــتثمر�ن  �ما  من المنتجات والخدمات.  

  منصــة  في ‘ جي إس  إي’   مجموعةالترحیب � أبوظبي لألوراق المال�ةو�ســر ســوق  على حٍد ســواء.  ر�نصــدِ والمُ 
لتعز�ز   وتفتح المجال ،رأس المالقاعدة �بیرة من الوصـــــــول إلى إمكان�ة  �ح للشـــــــر�ات  والتي تتالثاني    الســـــــوق 
  لســـیولة النقد�ةلتعز�ز ا  فر�دة�النســـ�ة للمســـتثمر�ن، توفر المنصـــة فرصـــة و . �طر�قة فعالةلعالمة التجار�ة  ق�مة ا
 ".دائم النمو واالزدهارمشهد اقتصادي إقل�مي  تي تنتمي إلىالالحجم و صغیرة ومتوسطة شر�ات  في ال
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ــهیل الیبهوني الظاهري، رئ�س مجلس إدارة مجموعة قالمن جان�ه   ــتالیونز  مطر ســــــ إس إي  " اإلمارات  ســــــ
ــار�ة  الســـــوق   منصـــــةفي  ‘ جي ي إسإ’ مجموعة یت�ح إدراج  ": جي" الثاني لســـــوق أبوظبي لألوراق المال�ة مشـــ

  و�االســــــتناد إلى المكانة. الشــــــر�ة العالم�ة القا�ضــــــةمجموعة  أعمال   ت مجاالأحد أهم  في للمســــــتثمر�ن   أوســــــع
ســـوق أبوظبي لألوراق   فيالســـوق�ة  شـــر�ة من حیث الق�مة  ، ثاني أكبر القو�ة للشـــر�ة العالم�ة القا�ضـــة  المال�ة
ف�ما  الغتنام الفرص الجدیدة    واســتعدادها التام ،مرونتها خالل العام الماضــي  شــر�ات مجموعتناأثبتت  ؛ المال�ة

 ".‘ 19 –’كوفید  جائحةمن تداع�ات  اإلقل�ميو  االقتصاد اإلماراتيتعافى ی
 

السـوق منصـة في لعالم�ة القا�ضـة یتم إدراج أسـهمها لشـر�ة ا�عة لشـر�ة تارا�ع  " جي إسإي "مجموعة  وتعتبر  
  إیزي "و" زي   مخازن "و  "الر�اضـــــ�ة �المز"شـــــر�ات لاإلدراج الناجح  عقب  ، أبوظبي لألوراق المال�ةســـــوق الثاني ل

 .2020عام  أواخر "ل�س
 
ــناً التداول في ســـــــوق أبوظبي لألوراق المال�ة  ت أنشـــــــطة  شـــــــهد و  هذا العام، حیث ارتفعت الق�مة   اً ملحوظ  تحســـــ

مل�ار درهم    936بلغ   اً ق�اسـ� رقماً   لتسـجل خالل الر�ع األول  %25بنسـ�ة   سـوق لألسـهم المدرجة في ال  السـوق�ة
ارتفع إجمالي الق�مة المتداولة لألســهم المشــتراة والم�اعة  ،  2021في األشــهر الثالثة األولى من عام  و إماراتي.  

ــنوي لیبلغ   ــة أضــــعاف على أســــاس ســ مل�ار درهم إماراتي، ف�ما ارتفع المؤشــــر الق�اســــي للســــوق   107,8خمســ
�شـكل ملحوظ من   ن المسـتثمرون المؤسـسـیو . وفي غضـون ذلك، ارتفع حجم الشـراء والب�ع لصـالح  %17بنسـ�ة  
مل�ار درهم إماراتي، بینما ارتفع حجم تداول المسـتثمر�ن األفراد أكثر من    92,6مل�ار درهم إماراتي إلى   14,6

 .مل�ار درهم إماراتي 15,1الضعف لیبلغ 
 

 –  انتهى -
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 عن الشر�ة العالم�ة القا�ضة 
 

لتنو�ع وتنم�ة قطاعات األعمال غیر النفط�ة في اإلمارات العر��ة  ، �جزء من م�ادرة  1998تأسست الشر�ة العالم�ة القا�ضة عام  
"، تسعى الشر�ة المدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المال�ة إلى تنفیذ م�ادرات االستدامة 2030المتحدة، والتزاًما بـ "رؤ�ة أبوظبي 

 طقة.واالبتكار والتنو�ع االقتصادي من خالل ما �ات اآلن إحدى أكبر التكتالت في المن
االسترات�ج�ة وتجم�ع   االستحواذ واالستثمارات  في تعز�ز محفظتها من خالل عمل�ات  القا�ضة  العالم�ة  الشر�ة  أهداف  وتتمثل 

��انًا، وتسعى إلى توس�ع أصولها وتنو�عها عبر عدد متزاید من القطاعات، �ما في ذلك    25األعمال. وتضم الشر�ة أكثر من  
الصح�ة، واألغذ�ة والمشرو�ات، والخدمات، والصناعات، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، وتجارة    العقارات، والزراعة، والرعا�ة

 التجزئة والترف�ه، ورأس المال. 
التشغیلي وتعظم  التآزر  القا�ضة  العالم�ة  الشر�ة  تقود  النمو،  المساهمین وتحقیق  ق�مة  لتعز�ز  أساس�ة  استرات�ج�ة  ومن خالل 

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

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

 
 عن سوق أبوظبي لألوراق المال�ة

 
، و�موجب 2000) لسنة  3�موجب القانون المحلي رقم (  2000نوفمبر من عام    15تم تأس�س سوق أبوظبي لألوراق المال�ة في  

لممارسة  هذا القانون فإن السوق یتمتع �الشخص�ة االعت�ار�ة واالستقالل المالي واإلداري و�الصالح�ات الرقاب�ة والتنفیذ�ة الالزمة  
، تم تحو�ل سوق أبوظبي لألوراق المال�ة من مؤسسة عامة إلى شر�ة مساهمة عامة استنادًا للقانون  2020مارس    17مهامه. في  

)، التي تعد واحدة من أكبر الشر�ات القا�ضة على  ADQ. سوق أبوظبي لألوراق المال�ة تا�ع لـ "القا�ضة" (2020) من عام  8(
لك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئ�س�ة ضمن االقتصاد المتنوع في إمارة  مستوى المنطقة، والتي تمت

 أبوظبي. 
 

العامة   المساهمة  الشر�ات  الصادرة عن  األسهم  ذلك  في  �ما  المال�ة.  األوراق  لتداول  المال�ة هو سوق  لألوراق  أبوظبي  سوق 
یق المتداولة في البورصة وأي أدوات مال�ة أخرى معتمدة من هیئة األوراق  والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشر�ات والصناد

المال�ة والسلع اإلمارات�ة. سوق أبوظبي لألوراق المال�ة هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العر��ة واسترات�جیته في توفیر أداء مالي  
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مارات العر��ة المتحدة "االستعداد للخمسین". ترسم مستقر مع مصادر متنوعة للدخل تتماشى مع الم�ادئ التوجیه�ة ألجندة اإل
الخطة الوطن�ة مخطط التنم�ة االسترات�ج�ة لدولة اإلمارات العر��ة المتحدة والتي تهدف إلى بناء اقتصاد حیوي، مستدام، ومتنوع  

 �ساهم �شكل إ�جابي في االنتقال إلى نموذج عالمي جدید للتنم�ة المستدامة.
 
 

 م�ة المتعلقة �الشر�ة العالم�ة القا�ضة، یرجى التواصل مع: لالستفسارات اإلعال
 أحمد إبراه�م 

 مدیر إدارة االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإلعالم�ة
Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 

 
 لیندا بلوط

 عالقات المستثمر�ن ةمسؤول
Info@ihcuae.com 
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