
 

 خ�� �حفي 

 

1 
 

 الستثمارات توقعان شراكة إسترات�ج�ةل" "القا�ضةو  العالم�ة القا�ضة

  ملیون درهم  111.6"التزام إلدارة األصول" �ق�مة في 
 

المتحدة؛ العربية  ا��مارات  القابضة  :  2021  اكتوبر 3 أبوظبي،  العالمية  ال��كة  عقدت 
اتفاقية   لها،  أبوظبي مقراً  التي تتخذ من  ا��ستراتيجية  ا��ستثمارات  ��اكة  ش.م.ع.، ��كة 

في المنطقة    أكبر ال��كات القابضة الكبرى  حدأ  ،(ADQ)   ��كة القابضةال  مع  ة استراتيجي
مجموعة واسعة من  من خ��ل  تغطي قطاعات رئيسية من اقتصاد أبوظبي المتنوع  والتي

  نا��صول “م تها الفرعية "التزام ��دارة  ا��ك حدى  إ ٪ في    50، بالحصول على حصة  ال��كات
   .مليون درهم إماراتي   111.6 بقيمةخ��ل إصدار أسهم جديدة ومساهمة نقدية إجمالية 

 
، وتعتبر واحدًة من ال��كات الرائدة  2009��دارة ا��صول في عام  تأسست مجموعة التزام  

في إدارة ا��صول المادية في دولة ا��مارات ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتوفر  
ال��كة لعم��ئها في المنطقة مجموعة متكاملة من خدمات ا��دارة ا��ستراتيجية والخدمات  

لى ��كة "إنسباير المتكاملة" المتخصصة في حلول  العقارية؛ وكانت قد استحوذت مؤخراً ع 
 .البنية التحتية والعقارات، وإدارة المرافق، وخدمات تسليم المشاريع

 
ابراهيم  قالوبهذه المناسبة،   ا��تصال المؤس�� في ئيس  ر   ،احمد  العالمية   قسم  ال��كة 

مهمة في مساعينا  :  القابضة الصفقة خطوة  تركيزنا  ل"تعد هذه  ازيادة  ستراتيجي  بشكل 
ا��ساسية. نموذج يعكس  من خ��ل  ا��تفاق    نحن سعداء بإتمام هذا  على قطاعات أعمالنا 

جنبًا إلى جنب مع ��يك    ال��كة العالمية القابضةونموها كجزء من محفظة    التزام نجاح  
 للمساهمين ".   بيرةك  قدم قيمةي والذي بدوره سوف موثوق 

 
بسجل حافل كنموذج   التزامقائ��ً: “تتمتع    ADQمدير ا��ستثمار في    سو��باريتا،روكي  وعلق  

ال��كة العالمية  . لدينا رؤية مشتركة مع  ADQأعمال ناجح ولديها قيمة تراكمية لمحفظة  
الكاملة في طموحها ك��كة رائدة في    التزاملتمكين    القابضة من الوصول إلى إمكاناتها 

  إدارة المرافق والممتلكات في جميع أنحاء المنطقة ".
 

 - انتهى-
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 : ال��كة العالمية القابضةعن 
عام    في  القابضة  العالمية  ال��كة  غير  ١٩٩٨تأسست  ا��عمال  قطاعات  وتنمية  لتنويع  مبادرة  من  كجزء   ،

”، تسعى ال��كة المدرجة في ٢٠٣٠دولة ا��مارات العربية المتحدة. تماشيًا مع "رؤية أبوظبي  النفطية في  
سوق أبوظبي ل��وراق المالية إلى تنفيذ مبادرات ا��ستدامة وا��بتكار والتنويع ا��قتصادي عبر ما أصبح ا��ن  

 أحد أكبر التكت��ت في المنطقة. 
 

يت واضح  هدف  القابضة  العالمية  ال��كة  ا��ستحواذ  لدى  عمليات  خ��ل  من  محفظتها  تعزيز  في  مثل 
كياًنا، تسعى ال��كة إلى    ٣٠وا��ستثمارات ا��ستراتيجية والجمع بين ا��عمال.  با��ضافة إلى ضمها أكثر من  

العقارات والزراعة والرعاية الصحية   القطاعات، بما في ذلك  توسيع وتنويع ممتلكاتها عبر عدد متزايد من 
�وبات والمرافق والصناعات وتكنولوجيا المعلومات وا��تصا��ت وتجارة التجزئة والترفيه ورأس  وا��غذية والم�

 المال.

من خ��ل إستراتيجية أساسية لتعزيز قيمة المساهمين وتحقيق النمو، تقود ال��كة العالمية القابضة التآزر   
م فرص ا��ستثمار من خ��ل الملكية كما تواصل تقيي  -التشغيلي وتعظم كفاءات التكلفة عبر جميع القطاعات  

المبا��ة والدخول في ��اكات في ا��مارات العربية المتحدة وخارجها. مع تغير العالم، وظهور فرص جديدة،  
 �� تزال ال��كة العالمية القابضة تركز على المرونة وا��بتكار وإعادة تحديد السوق لنفسها وعم��ئها و��كائها. 

 :ADQ عن
، وهي واحدة من أكبر ال��كات القابضة في المنطقة مع استثمارات  2018في أبوظبي عام    ADQتأسست  

تغطي محفظة   والمستثمر،��كة محليًا ودوليًا. ك��ً من مالك ا��صول    90مبا��ة وغير مبا��ة في أكثر من  
ADQ    وا��غذية    فق،والمراقطاعات رئيسية من اقتصاد متنوع، بما في ذلك الطاقة  في  الواسعة ��كات كبرى

الصحية   والرعاية  والخدمات    وا��دوية،والزراعة،  ��يكًا    اللوجستية،والتنقل  بصفتها  أخرى.  أمور  بين  من 
بت��يع تحول ا��مارة إلى اقتصاد تناف�� عالمي قائم على المعرفة.    ADQتلتزم    أبوظبي،استراتيجيًا لحكومة  

مواقع  على    ADQ. يمكنك أيًضا متابعة  media@adq.aeأو راسل    adq.aeقم بزيارة    المعلومات،لمزيد من  
 التواصل ا��جتماعي. 

 :مجموعة التزام ��دارة ا��صولعن 
، وقد خضعت ��عادة هيكلة لتصبح ما عليه  ٢٠٠٩تأسست مجموعة التزام ��دارة ا��صول في أبو ظبي في عام  

ا من خ��ل مجموعة أكثر تكام��ً  ه لعم��ئ، لتقديم خدمة أفضل  ٢٠١٤ا��ن المجموعة الحالية من ال��كات من عام  
من الخدمات العقارية، والنمو في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك المملكة العربية السعودية وسلطنة  

مجموعة التزام هي ��كة استثمارية تعتمد على التكنولوجيا وتركز على بيئة ا��صول المبنية،    .عمان والبحرين
ة المرافق، وإدارة العقارات، وإدارة الطاقة، والدعم التكنولوجي، وتكنولوجيا البناء  مع استثمارات كبيرة في إدار 

 الذكية والتكنولوجيا التخريبية. 

 
 التواصل االعالمي 

 مدیر إدارة االتصاالت المؤسسیة والشؤون اإلعالمیة  - احمد إبراھیم 
Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 
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