
 
 

 ب�ان صحفي 

 2020  الثالث الر�عب�ان أر�اح 

الر�ع الثالث    في )IHCالشر�ة العالم�ة القا�ضة (دات اأضعاف في إیر  8نمو بواقع 
 ملیون درهم 959وأر�احها الصاف�ة تصل إلى  2020

) الیوم عن نتائجها  IHC(  ش.م.ع  الشر�ة العالم�ة القا�ضةأعلنت    :2020أكتو�ر    28أبوظبي،  
  مل�ار   2,2إلى    بواقع ثمان�ة أضعاف  الفترة  إیرادات  مت وقد ن  .2020من عام    الثالث   للر�عالمال�ة  

، و�عزى ذلك 2019من عام    خالل نفس الفترةملیون درهم إماراتي    260,3بـ  مقارنة  درهم إماراتي  
ال الرعا�ة  الثالث:  الرئ�س�ة  قطاعاتها  في  الشر�ة  استثمارات  الغذائ�ة، إلى  والمنتجات  صح�ة، 

 والص�انة والخدمة.

 �فضل  مل�ار درهم  4,6  إلى  2020األولى من عام  التسعة    األشهرخالل  ووصلت إیرادات الشر�ة  
 المشتر�ة. والس�طرةمن خالل دمج األعمال  عدة  االستحواذ على شر�ات 

خالل  ملیون درهم    16,6بـ  مقارنة  ملیون درهم    958,9إلى    2020الر�ع الثالث  صافي أر�اح    ونما
الفترة  أر�اح االستثمار في    الشر�ة من  ملیون درهم حصة  360,5منها  ،  2019من عام    نفس 
 .مشتر�ةالمشار�ع الو  زمیلةالشر�ات ال

مل�ار درهم بنها�ة   2,4مل�ار درهم إماراتي ل�صل إلى    1,1بواقع   النقد والنقد المكافئكما ازداد  
   الفترة.

  4,0أضعاف عن    3  مرتفعًا بواقع  مل�ار درهم إماراتي  12,1سبتمبر    20�لغ إجمالي األصول في  و 
    .2019د�سمبر  31في المسجلة مل�ار درهم 

درهم في الر�ع الثالث  0,03درهم مقابل   0,94في الر�ع الثالث  ر�ح�ة السهم األساس�ةبلغت كما 
2019. 

قال   المناس�ة،  شعیب،  و�هذه  �صر  المنتدبسید  والعضو  التنفیذي  العالم�ة    للشر�ة الرئ�س 
الثالث   : "حققت شر�تناالقا�ضة للر�ع  إلى    ؛ حیث ارتفعت 2020  أداًء قو�ًا  مل�ار    2,2إیراداتنا 

مل�ار درهم (حتى    12,1  إلى  األصولملیون درهم و�جمالي    959إلى  األر�اح  درهم، ووصل صافي  
الرعا�ة الصح�ة والمنتجات الغذائ�ة إلى استثماراتنا في قطاعات  �شكل أساسي    و�عزى ذلكخه).  تار�



 
 

والخدمةو  إلى التي  و   ،الص�انة  ما �صل  إجمالي    %67  تشكل  الشر�ةمن  إلى و .  إیرادات    نتطلع 
 ". نها�ة العام تحقیق نتائج متمیزة �حلول

 االستثمارات االسترات�ج�ة: 

من خالل سلسلة استثمارات    2020في الر�ع الثالث  ع أعمالها  �قا�ضة توس واصلت الشر�ة العالم�ة ال
درهم إماراتي في نمو األصول خالل الفترة. وقد تضمنت   ملیون   60,6ساهمت �مبلغ    استرات�ج�ة

 المعامالت الرئ�س�ة ما یلي: 

"، وهي مزود  ار�تكت إلدارة المشار�عشر�ة "رو�ال % من رأس مال 100االستحواذ على  •
 خدمات التصم�م والهندسة و�دارة المشار�ع و�دارة التكال�ف.رائد ل

تطو�ر ل  ، وهي شر�ة مرموقة "للتطو�ررو�ال  "شر�ة    رأس مال  من  %100االستحواذ على   •
 . األخرى  لمشار�ع العقار�ة المحل�ة والدول�ة وجم�ع األنشطة المساعدةا
 شراء، وهي شر�ة مختصة � )%52(بنس�ة    " مید للوازم الطب�ة-آر "االستحواذ على شر�ة   •

 "أب�كس الوطن�ة لخدمات التمو�ن"شر�ة  وعلى    ؛الطب�ة  الصح�ةمنتجات  ال  وتعبئة وتوز�ع
للمؤسسات الخاصة  �الوج�ات الغذائ�ةخدمات التمو�ن  والمختصة بتوفیر ،)%60(بنس�ة  
 والعامة.

 International Holdingsلیز�ة من  غیرت الشر�ة العالم�ة القا�ضة مسماها �اللغة اإلنج  مالحظة:

Company PJSC  إلىInternational Holding Company PJSC. 

 - انتهى -

 : القا�ضة العالم�ة الشر�ة عن نبذة

الشر�ة العالم�ة القا�ضة، ومقرها أبوظبي، إحدى أبرز الشر�ات القا�ضة التي تزاول نشاطها    تعد 

 سي  اتش اي شر�ةعبر محفظة أصول استرات�ج�ة ضمن ستة قطاعات استثمار�ة رئ�س�ة، وهي: 

شر�ة    ،القا�ضةاي اتش سي ر�ل ستیت    شر�ة اي اتش سي یوتیلیتز القا�ضة،  شر�ة    ،القا�ضة  فود 

وشر�ة اي اتش سي   ،القا�ضةاي اتش سي اندستر�ال    شر�ةالقا�ضة،    د�جیتالاي اتش سي  

الشر�ة أنشطتها في عدة أسواق تشمل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة،   وتزاول.  القا�ضةكابیتال  



 
 

  من   األول   الر�عالشرق األوسط، أورو�ا وأمر�كا الشمال�ة من خالل شر�اتها االثنتي عشر. وخالل  

 .درهم ملیون  814  �ق�مة  أر�اح وصافي درهم مل�ار 2.5 �ق�مة عائدات  الشر�ة حققت ، 2020

 

 ، یرجى التواصل مع: الشر�ة العالم�ة القا�ضة�ستفسارات اإلعالم�ة المتعلقة إلل

 بلوطلیندا 

Info@ihcuae.com 
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