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تشري التوقعات إىل أن أسواق األسهم اإلماراتية عىل أعتاب انتعاشة مرتقبة يف سوق االكتتابات األولية خالل العام املقبل بعدما جرى طرح حصص من أسهم «إعامر للتطوير» و«أدنوك للتوزيع» قبل أسابيع يف أول إدراجات أولية تشهدها األسواق منذ نحو ثالث 
سنوات، كام أنها األكرب واألضخم خالل السنوات العرش املاضية.

2018

إعداد: رامي سميح- غرافيك: حازم عبيد

القيمة  باملليار

4.82
مليارات درهم جمعتها 

الرشكة من الطرح

4
مليارات درهم 
رأسامل الرشكة

6.03
دراهم السعر 
النهايئ للطرح

800
مليون عدد األسهم التي جرى طرحها 

متثل 20 % من أسهم رأس املال

2017
2016
2015
2014

2.44
4.03

2.85
1.29

أرباح الشهور التسعة األوىل 

34500
وحدة سلمتها الرشكة منذ 

عام 2002

50400
وحدة تخطط الرشكة 
إلطالقها يف السنوات 

الخمس املقبلة

10000
وحدة تستهدف الرشكة 
بيعها سنوياً يف املتوسط 

بهامش ربح 40%

1973
تاريخ تأسيس الرشكة 
مبلكية كاملة لرشكة 
«أدنوك» اململوكة 
لحكومة أبوظبي.

235
متجر واحة أدنوك 
متتلكها وتشغلها 

الرشكة

41
مليار درهم قيمة محفظة 

الرشكة من املبيعات 
الرتاكمية قيد التحصيل

18
مليار درهم تدفقات نقدية 

من املتوقع أن تحققها 
الرشكة من مبيعاتها 

الرتاكمية

1.7
مليار دوالر توزيعات أرباح 

تستهدفها الرشكة خالل 
الثالث سنوات املقبلة

حتى 2020

 2.50
السعر النهايئ للسهم يف الطرح

%10
نسبة األسهم 

املطروحة.

 22 
مرة تغطية االكتتاب 

يف رشيحة األفراد

0.08
درهم القيمة 

االسمية لكل سهم

 31.3
مليار درهم القيمة 

السوقية للرشكة 
عند اإلدراج

13
ديسمرب إدراج السهم يف 
سوق أبوظبي لألوراق 

املالية

3
بنوك أدارت االكتتاب املشرتكني وهي «هريميس» و«بنك إتش 

إس يب يس الرشق األوسط » و«بنك أبوظبي األول».

7
بنوك لعمليات االكتتاب وهي «أبوظبي التجاري» و«مرصف 

عجامن » و«دار التمويل» و«أبوظبي اإلسالمي» و«ديب 
اإلسالمي» و«نور بنك» و«االتحاد الوطني».

360
محطة وقود مملوكة للرشكة 
منترشة يف أبوظبي والشارقة، 
باإلضافة إىل عجامن والفجرية 

ورأس الخيمة وأم القيوين.

%67
نسبة استحواذها من محطات 

خدمة الوقود يف اإلمارات

20142013201220112010200920082007200620052004

أكتوبر 

الدار العقارية

مايو

أركان

 أبريل

إرشاق العقارية

الوطنية للتكافل

مايو

ديار للتطوير

العربية للطريان

يوليومارس

طاقة
فرباير

دار التأمني

يوليو

دريك آند سكل

 أكتوبر

أمانات القابضة

سبتمرب

إعامر مولز

أبريل

ماركة

مارس

تكافل اإلمارات

فرباير

مرصف عجامن

سبتمرب

دانة غاز

مارس

رأس الخيمة
العقارية

يناير

ميثاق للتأمني
التكافيل

يونيو

أكسا الهالل
األخرض للتأمني

دار التكافل

نوفمرب

دي إكس يب
إنرتتينمتس

201201220112010

غاز انة

45%
قد تطرحها رشكة «فايف 

القابضة» من أسهم صندوقها 
االستثامر العقاري لالكتتاب 
العام يف 2018 أو مع مطلع 

.2019

ددددددددددددددددددددددددددد

3
مليارات دوالر قد تجمعها 
اإلمارات العاملية لألملونيوم 

من طرحها األويل العام يف ديب 
وأبوظبي بعد انتهاء 

الدراسات. 1
مليار دوالر قد تجمعه رشكة 
«صناعات» مع دراسة تجديد 
خططها لطرح عام أويل بعد 

تأجيله 3 سنوات.

4
مليارات دوالر أو أكرث ميكن أن 
يجمعها االكتتاب العام املزمع 
ملجموعة «جيمس» للتعليم يف 
طرح أويل عام يف لندن مطلع 

العام املقبل.
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