
 

 خبر صحفي 
 

 القا�ضة تدرج ثالثالعالم�ة الشر�ة 
 السوق الثاني في سوق أبوظبي لألوراق المال�ةمنصة  ضمنتا�عة شر�ات 

 
 ةالمال�لسوق أبوظبي لألوراق  الثانيالسوق  منصةل�س" في   إیزي "وزي" مخازن و" "�المز الر�اض�ة"إدراج  -
 2020 د�سمبرواخر شهر أاإلدراج في بدء عمل�ة  -
 فرصة رائعة للمستثمر�ن لالستحواذ على أسهم في ثالث شر�ات واعدة -

 
ــمبر    17أبوظبي،   و المدرجة في ســــوق   أعلنت الشــــر�ة العالم�ة القا�ضــــة، ومقرها أبوظبي،  :2020د�سـ

ــر�ات تا�عة لها في  أبوظبي لألوراق المال�ة ــة  عن إدراج ثالث شــــ ــوق  منصــــ ــوق أبوظبي  في   الثانيالســــ ســــ
، مما ســـــ�منح المســـــتثمر�ن الحالیین والجدد فرصـــــة 2020لألوراق المال�ة وذلك في أواخر شـــــهر د�ســـــمبر  

للمشـار�ة في مسـیرة نمو هذه الشـر�ات الواعدة �ما سـتعود �الفائدة على الشـر�ة العالم�ة القا�ضـة من خالل 
 تعز�ز سمعتها وتسل�ط الضوء على إمكاناتها من خالل الشر�ات المذ�ورة.

 
 مز الر�اض�ة�ال

وتبلغ الق�مة  ،  )PALMSتحت الرمز (د�ســـــمبر    21شـــــر�ة "�المز الر�اضـــــ�ة" في أســـــهم   ســـــوف یتم إدراج
قد حققت  . و درهم  1لكل ســـهم  اإلســـم�ةتصـــل الق�مة  بینما    ،ملیون درهم  150 هاأســـهمرأس مال ل  اإلســـم�ة

من أبرز مزّودي مســــیرة نمو رائعة وســــرعان ما أصــــ�حت واحدة ،  2010عام  منذ تأســــ�ســــها  الشــــر�ة، هذه 
والتســـو�ق    إدارة الفعال�ات والمرافق الر�اضـــ�ةخدماتها في �جانب    في دولة اإلمارات  برامج التعل�م الر�اضـــي

�ما  ،  2020بنها�ة شـــــهر ســـــبتمبر    ملیون درهم  334.5الشـــــر�ة  �لغت ق�مة محفظة أصـــــول  . و الر�اضـــــي
 موظف. 700�عمل لدیها أكثر من 

 
 زي زن مخا

وهي شــــــــر�ة )،  ZSتحت الرمز (  2020د�ســــــــمبر    23في  "زي مخازن "شــــــــر�ة  إدراج أســــــــهم   ســــــــوف یتم
ــة في   ــتیراد متخصـــصـ ــتهالك�ة الطازجة واألطعمة الُمعل�ة والمحفوظة والمجّمدة  تجارة واسـ . وتبلغ  المواد االسـ



 

.  درهم إماراتي   1لكل ســـهم    اإلســـم�ةتصـــل الق�مة  في حین  ملیون درهم،   100  هارأس مالل  اإلســـم�ةالق�مة  
بنها�ة شــــهر  ملیون درهم    189نحو  ،  2002الشــــر�ة، التي تأســــســــت عام  بلغت ق�مة محفظة أصــــول قد  و 

 .2020سبتمبر 
 

 إیزي ل�س
الدراجات النار�ة لخدمة القطاع المتنامي  تأجیر  المتخصـــــصـــــة في  ، "إیزي ل�سســـــیتم إدراج أســـــهم شـــــر�ة "

وتبلغ الق�مة اإلسم�ة  .  2020د�سمبر    27ما �عد تار�خ  ،  خدمات البر�د السر�عبتوصیل الطل�ات و الخاص  
ــهم الشـــــر�ة  ــهم  بینما  ،  ملیون درهم  30لرأس مال أســـ ــم�ة لكل ســـ بلغت ق�مة  قد  درهم. و   1تبلغ الق�مة اإلســـ

ــســـــت في عام   ــر�ة، التي تأســـ ــول الشـــ ــبتمبر  ملیون درهم بنها�ة    74.1نحو  ،  2011محفظة أصـــ ــهر ســـ شـــ
2020. 

 
ــ�ة، قال�و   ســید �صــر شــعیب، الرئ�س التنفیذي والعضــو المنتدب للشــر�ة العالم�ة القا�ضــة: هذه المناسـ

تمتلك محفظة  وتحّولت إلى شـــر�ة قا�ضـــة  الشـــر�ة العالم�ة القا�ضـــة قفزات نوع�ة في مســـیرة نمّوها  "حققت  
  العدید من شـــر�اتها�ســـتقر  تحظى �جاذب�ة واســـعة بین أوســـاط المســـتثمر�ن الدولیین، و اســـتثمارات متنوعة و 

ــرع نموًا في دولة اإلمارات  ــعید األســــــــــ ــتفیدة من االتجاهات المحل�ة المتغیرة على صــــــــــ ــتهلكین   مســــــــــ المســــــــــ
’ و’إیزي ل�س’ شـر�ات رائدة في مجاالتها وتمتلك �ل مخازن زي واالسـتثمارات. وُتعد ’�المز الر�اضـ�ة’ و’ 

ــنوات األخیرة ع ونمو األعمال خالل الســـ ــّ ــجًال حافًال �النجاحات واإلنجازات في التوســـ وهي تنتمي  ،  منها ســـ
لشـر�ات قطاع االدعم المالي القوي المخصـص لإلى قطاع الشـر�ات الصـغیرة والمتوسـطة الذي �سـتفید من  

ــر�ات كما تحظى �فرص رائعة عبر   ــك أن خطوة إدراج هذه الشـ ــعة. وال شـ ــ�كات األعمال اإلقل�م�ة الواسـ شـ
ــةالطموحة  ــمن منصــ ــوق    ضــ ــوق أبوظبي لألوراق المال�ة   الثانيالســ ــأنه أن في ســ ــتثمر�ن  یمن شــ وفر للمســ

عم المراحل الم�كرة والمتوســـــــطة من مســـــــیرة نمو هذه فرصـــــــة اســـــــتثنائ�ة للمشـــــــار�ة �شـــــــكل م�اشـــــــر في د 
 الشر�ات".

 
  2005تم إدراجها في ســــوق أبوظبي لألوراق المال�ة عام    قد   وتجدر اإلشــــارة أن الشــــر�ة العالم�ة القا�ضــــة

تســـــــعة  عبر  الســـــــتثمار  نجحت في توســـــــ�ع نطاق أعمالها وأنشـــــــطتها ل�عدما الیوم �مكانة قو�ة تتمتع  وهي 
 العقارات وخدمات الرعا�ة الصح�ة واألغذ�ة والزراعة.رئ�س�ة شملت  قطاعات 

 



 

و�انت "الشر�ة العالم�ة القا�ضة" وشر�اتها التا�عة، خالل النصف الثاني من العام الجاري، قد أعلنت عن  
" الذي �متلك حصـــة في  Falcon CI IV LP"ومن بینها صـــندوق  إبرام العدید من صـــفقات االســـتثمارات،  

تخصــصــة في التقن�ات  شــر�ة "أو�ســفورد نانو�ور"، المو  شــر�ة الفضــاء "ســب�س إكس" التا�عة إلیلون ماســك
المتطّورة وتنتمي إلى قطاع المؤســـــــســـــــات الصـــــــغیرة والمتوســـــــطة والتي توفر اخت�ارًا للكشـــــــف عن فیروس  

"؛ إلى جانب اتفاق�ة الشــــراكة المبرمة مع مجموعة دال الســــودان�ة لتنفیذ مشــــروع زراعي ضــــخم  19-"كوفید 
ة    )،Multiplyالتســو�ق�ة" (شــر�ة "المضــاعفة لالســتشــارات    ؛ و�ذلك صــفقة اســتحواذ الســودانفي  على حصـّ

"، ومقرها نیو�ورك، المتخصــــــــــصــــــــــة في الخدمات التســــــــــو�ق�ة القائمة على  YieldMoفي شــــــــــر�ة ییلدمو "
 الب�انات.

 - انتهى -
 

 ، یرجى التواصل مع:الشر�ة العالم�ة القا�ضةستفسارات اإلعالم�ة المتعلقة �لإل

 لیندا بلوط

Info@ihcuae.com 

 

 : القا�ضة العالم�ة الشر�ة عن نبذة

تزاول نشاطها عبر    تعد  التي  القا�ضة  الشر�ات  أبرز  أبوظبي، إحدى  القا�ضة، ومقرها  العالم�ة  الشر�ة 
  ، القا�ضة  فود   سي  اتش  اي  شر�ةمحفظة أصول استرات�ج�ة ضمن ستة قطاعات استثمار�ة رئ�س�ة، وهي:  

  د�جیتال شر�ة اي اتش سي    ،القا�ضةاي اتش سي ر�ل ستیت    شر�ةاي اتش سي یوتیلیتز القا�ضة،  شر�ة  
الشر�ة   وتزاول.  القا�ضةوشر�ة اي اتش سي �ابیتال    ،القا�ضةاي اتش سي اندستر�ال    شر�ةالقا�ضة،  

ق األوسط، أورو�ا وأمر�كا الشمال�ة من  أنشطتها في عدة أسواق تشمل دولة اإلمارات العر��ة المتحدة، الشر 
  مل�ار   2.5  �ق�مة  عائدات   الشر�ة  حققت ،  2020  من  األول  الر�عخالل شر�اتها االثنتي عشر. وخالل  

 . درهم ملیون  814 �ق�مة  أر�اح وصافي درهم
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