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نظرة عامة على
األداء المالي

  مجموعة موانئ أبوظبي تسجل نتائج قياسية
مدفوعة بمسار نمو قوي ومنظومة عمل مرنة

أداء ومركز مالي قوي

أداء تشغيلي قوي
 تأجير األراضي 

)مليون متر مربع(*
حجم عقود تأجير األراضي 

الموقعة في الربع األول من 
2022 أعلى من عقود اإليجارات 

السنوية الموقعة في عام 
2021 أو 2020

البضائع المدحرجة 
 )المركبات(
)ألف وحدة(

ارتفاع حجم مناولة البضائع 
المدحرجة في الربع األول من 

2022 من عودة المتعاملين 
االستراتيجيين رغم عدم تعافي 

السوق كلياً من تبعات جائحة 
"كوفيد-19"

 الحاويات
)ألف حاوية نمطية(

شهد حجم الحاويات في الربع 
األول من 2022 نمواً كبيراً على 

أساس سنوي بسبب التعافي 
التدريجي من جائحة كوفيد-19

مسافرو السفن 
 السياحية

)آالف(
انتعاش أعمال الرحالت البحرية 
مع تعافيها تدريجياً من تبعات 

جائحة "كوفيد-19"

 البضائع العامة
)مليون طن(*

سجل حجم البضائع العامة في 
الربع األول من 2022 انخفاضاً 

بسيطاً نتيجة تغير مواعيد اإلنجاز 
المقررة للمشاريع الخارجية

العائد على رأس المال الموظف

%4.9
%11

االنخفاض على أساس
السنوي

صافي األرباح
)درهم(

306 مليون
%41

النمو على أساس سنوي

األرباح المعدلة قبل
استقطاع الفوائد والضرائب

واإلهالك واالستهالك
)درهم(

524 مليون
%34

النمو على أساس سنوي

اإليرادات
)درهم(

 1,047 مليون
%15

النمو على أساس سنوي

7.8
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 تشمل األحجام التابعة لشركة
 اإلمارات العالمية لأللمنيوم في

ميناء خليفة

*

 مشروع إمداد الرمال لمرة
واحدة

7.3

7.0

2.6

0.7
8.0

10.4

7.8

 األرباح قبل استقطاع 
 الفوائد والضرائب واإلهالك

  واالستهالك
 )بحسب القطاع(

)%(
 ارتفاع مساهمة األرباح قبل استقطاع

 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك
 مدفوعة بشكل رئيسي باألعمال البحرية

الجديدة واألرباح لمرة واحدة

 األرباح المعدلة قبل  
 استقطاع الفوائد والضرائب

واإلهالك واالستهالك
)مليون درهم( 

 ارتفاع األرباح المعدلة قبل استقطاع
 الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

 بسبب نمو اإليرادات عبر مختلف
 القطاعات باإلضافة إلى األرباح لمرة واحدة

وزيادة مساهمة المشاريع المشتركة

اإليرادات بالتفصيل
)مليون درهم( 

 نمو كبير في إيرادات معظم القطاعات
 مدفوع بمبادرات األعمال البحرية الجديدة

التي تسجل مستويات نمو عالية

اإليرادات
)مليون درهم(

 نمو عضوي مدعوم بإبرام شراكات جديدة
 ومحفظة خدمات محسنة، وخدمات

مخصصة لجائحة "كوفيد-19

المصدر:  افصاحات الشركة
باستثناء رسوم الشركات / اإللغاءات *

 مالحظة: تم احتساب األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك عن طريق إصافة اإلهالك واالستهالك، وتكاليف التمويل، وانخفاض
قيمة العقارات االستثمارية وخصم المنح الحكومية، ومكاسب القيمة العادلة على الفوائد الموجودة مسبقاً في أحد المشاريع المشتركة، وإيرادات التمويل

سعر تحويل الدوالر األمريكي/الدرهم 3,67
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هامش األرباح قبل استقطاع الفوائد

والضرائب واإلهالك واالستهالك
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المصدر:  افصاحات الشركة

الدين
)مليون درهم(

 انخفاض الدين في الربع األول من عام
 2022 نتيجة سداد تسهيل ائتماني متجدد

 من متحصالت اإلدراج؛ مع بقاء مستويات
الرافعة المالية منخفضة

استحقاق الديون
)مليون درهم(

 إدارة جيدة للديون المستحقة مدعومة
بتسهيالت السيولة الغير مستخدمة

رأس المال المستثمر2
)مليار درهم(

 انخفاض مؤقت في العائد على رأس
 المال الموظف بسبب زيادة رأس المال
 المستثمر من متحصالت عملية اإلدراج،

 ونقل الحصص في أرامكس وشركة
 الجرافات البحرية الوطنية

النفقات الرأسمالية
)مليون درهم(

 مواصلة ضخ النفقات الرأسمالية
 العضوية المرتبطة بالنمو، وال سيما

  لتوسيع أسطول السفن وميناء خليفة
والمستودعات المبنية حديثاً

العائد على رأس المال الموظفصافي الرافعة المالية 1

تسهيل ائتماني متجدد              السندات  

4,727

3,583

4,050

23.7

27.9

21.0

3,125

967

2,880

مالية
سنة ال

ال
203

1

مالية
سنة ال

ال
2026

3,670 3,670

3%5.6 2.4x%4.9 2.3x4%4.9 0.3x

 يتم احتساب صافي الرافعة المالية على أنها قروض )بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك( مطروحاً منه النقد واألرصدة المصرفية مقسوماً 
 على األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

 رأس المال الموظف هو مجموع إجمالي حقوق الملكية، والقروض، والمنح الحكومية المؤجلة، والتزامات اإليجار، والمبالغ مستحقة الدفع للشركات
القائمة على المشاريع باستثناء النقد

أرقام ما قبل انخفاض القيمة لعام 2020
نتيجة 2022 تتضمن مكسب لمرة واحدة من مبيعات المستودعات، وستكون قيمة العائد على رأس المال الموظف بعد خصم المكسب لمرة واحدة %4.7

 :مالحظة
1

2

3
4

سعر تحويل الدوالر األمريكي/ الدرهم 3,67

"
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بداية إيجابية لعام 2022 مع مسار نمو 
مما ساعد في تخفيف أثر الجائحة

 المؤشرات المالية )يتبع(

حققت مجموعة موانئ أبوظبي نمواً الفتاً في اإليرادات، 
واألرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 

واالستهالك وصافي األرباح، وذلك على خلفية النتائج اإليجابية 
للنشاطات التشغيلية الجديدة والتعافي التدريجي لألعمال 

القائمة من التعطل المؤقت في سلسلة التوريد نتيجة جائحة 
"كوفيد-19".وال يزال مسار نمو المجموعة مرتبطاً بنموذج 

أعمالها المتكامل المبني على قاعدة من عقود المتعاملين 
وعقود االمتياز طويلة األجل، وعروض الخدمات المحّسنة، 

باإلضافة إلى التنويع في األعمال الجديدة، والتي ساهمت في 
التخفيف من تداعيات جائحة "كوفيد-19" على السوق.

 
وسجلت المجموعة رقماً قياسياً في تأجير األراضي الجديدة، حيث  

بلغت المساحات المؤجرة في الربع األول 3,2 كيلومتر مربع بما 
يفوق اإليجارات السنوية لألراضي في 2021 أو 2020. وتضمنت االتفاقيات 

الجديدة تعاوناً مع مجموعة غسان عبود إلطالق "المركز اإلقليمي 
لألغذية- أبوظبي"، وتوقيع عقد مع شركة الروابي لتأسيس منشأة 

لمنتجات األلبان على مساحة كيلومترين مربعين، وعقد آخر مع شركة 
"ميتال بارك لالستثمار الشرق األوسط"على مساحة 0.5 كيلومتر 

مربع. عالوًة على ذلك، تعاونت المجموعة مع مجموعة غسان عبود 
لتطوير "المركز اإلقليمي للسيارات- أبوظبي" في كيزاد.

ونمت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 23% في الربع األول من عام 
2022, على أساس سنوي، فيما حققت أحجام البضائع المدحرجة 
وأعداد المسافرين على متن السفن السياحية انتعاشا يعكس 

التعافي التدريجي من تأثيرات جائحة "كوفيد-19" على هذه القطاعات 
التي كانت األكثر تأثراً منذ بداية الجائحة. ومن ناحية أخرى، تراجعت 

أعمال مناولة البضائع العامة بنسبة 10% على أساس سنوي بعد أن 
تم استثناء مشروع مؤقت لمرة واحدة في عام 2021 ويعود السبب 

في ذلك إلى التغييرات في خطط إنجاز بعض المشاريع الخارجية مما 
أثر سلباً على األحجام المناولة في عام 2022.

وخالل الربع األول من عام 2022، شهدت مبادرات األعمال البحرية 
الجديدة والتي تتماشى مع استراتيجية المجموعة،  مثل خدمات 
الشحن البحري اإلقليمي، وإعادة الشحن، والخدمات اللوجستية 

واإلمداد للحقول البحرية وخدمات تأجير السفن, نمواً ملحوظاً بنسبة 
167% على أساس سنوي. إذ ساهمت بما مقداره 168 مليون درهم 

في إيرادات المجموعة مدفوعًة بظروف السوق المواتية والتحسن 
السريع والتوسع في نطاق هذه األعمال.

وفي يناير 2022، قامت "القابضة" )ADQ( بنقل حصة تبلغ 22.32% في 
شركة الخدمات اللوجستية أرامكس إلى  مجموعة موانئ أبوظبي، 

وحصة تبلغ 10% في شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع )"إن إم 
دي سي"(. وأضافت هاتان الحصتان 2.5 مليار درهم من الموجودات 

إلى ميزانية المجموعة في تاريخ التحويل. وتدعم هذه االستثمارات 
االستراتيجية القطاع اللوجستي والقطاع البحري للمجموعة، وكذلك 

منظومة العمل ككل.

وفي فبراير من العام نفسه، استقطبت المجموعة، في وقت سابق 
إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية، رأس مال جديد 

من إصدار خاص بقيمة 4 مليار درهم ألغراض النمو العضوي وعمليات 
االستحواذ. وتحتفظ "القابضة" )ADQ(،  بأغلبية أسهم مجموعة 

موانئ أبوظبي بعد اإلدراج بحصة تبلغ %75.42. 

كما عملت المجموعة على تعزيز استراتيجيتها للنمّو من خالل 
استكمال استحواذها االستراتيجي على دايف تيك لخدمات الهندسة 

البحرية و"اليجاتار شيبينغ كونتينر الينز " تحت مظلة القطاع البحري 
خالل الربع األول من 2022.

 
األداء الموّحد

ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 15% في الربع األول من عام 2022 
لتسجل مستويات قياسية بلغت 1,047 مليار درهم مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي، وشمل النمو مجمل قطاعات المجموعة.  

كما ارتفعت األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك بنسبة 34% لتصل إلى 524 مليون درهم 

مدفوعًة بأداء كافة القطاعات باستثناء قطاع الموانئ، والذي تأثر 
باالنخفاض النسبي في هامش اإليرادات وارتفاع تكاليف عمليات 

الرقمنة الهادفة إلى تحسين اإلنتاجية. واستفادت األرباح المعدلة 
قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك أيضاً من ربح 

ربح لمرة واحدة بقيمة 73 مليون درهم حققتها المجموعة من بيع 
مستودع مخصص إلى متعامل استراتيجي، وذلك بموجب عقد طويل 
األمد مع المتعامل آنف الذكر، ومن المتوقع أن يعود هذا العقد في 

المستقبل بنتائج إيجابية على قطاعات الموانئ والمدن االقتصادية 
والمناطق الحرة والقطاع اللوجستي.

كما ارتفع هامش األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك بنسبة 7 نقاط مئوية إلى 50%، مدفوعاً ببعض 

األعمال االستراتيجية المتكاملة ذات الهامش المرتفع وكذلك بسبب 
األرباح لمرة واحدة.

ويتماشى نمّو صافي أرباح المجموعة في الربع األول من عام 2022 
بصورة كبيرة مع نمّو األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك، ما نتج عنه صافي ربح قياسي بلغ 306 مليون 
درهم مقارنة بـ 218 مليون درهم في نفس الفترة   من عام 2021، 

محققاً ارتفاعاً بنسبة 41% على أساس سنوي.

وبعد تعديل األرباح لمرة واحدة والتي بلغت  73 مليون درهم، 
ارتفعت إيرادات المجموعة، و  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد 

والضرائب واإلهالك واالستهالك، وصافي األرباح  بنسبة 15%، و%15، 
و7% على أساس سنوي على التوالي.

قطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة
تعّد المدن االقتصادية والمناطق الحرة أكبر قطاع تشغيلي 

للمجموعة وبلغت مساهمته 36% و 50% على التوالي في اإليرادات 
الموحدة و  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 

واالستهالك  في الربع األول من عام 2022.

وشهد قطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة ارتفاعاً بنسبة 1% في 
اإليرادات على أساس سنوي إلى 381 مليون درهم في الربع األول من 
عام 2022. واستفاد القطاع من عقود التأجير التي وقعها سابقاً ومن 
استمرار عقد تأجير مدن رزين السكنية للعمال ألغراض العزل والحجر 

الصحي لمرضى "كوفيد-19". قد تم تعويض تأثير النمو جزئياً، من 
خالل إيرادات بلغت 18 مليون درهم في الربع األول من 2021 نتجت عن 

تحصيل غرامات إنهاء العقود واإليرادات الطارئة من إنهاء عقود تعود 
للربع السابق، ولم يقابل ذلك أي نشاطات مشابهة في الربع األول 

من 2022.

وتأثرت  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك للقطاع إيجابياً وذلك بزيادة حصة المشاريع المشتركة، 

والتي قابلها جزئياً التأثير المباشر لألرباح المعدلة قبل استقطاع 
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك غرامات إنهاء العقود و 

اإليرادات الطارئة في الربع األول من عام 2021، حيث بلغت 263 مليون 
درهم في الربع األول من 2022 مقارنة بـ 260 مليون درهم في الربع 

األول من 2021.

كما ارتفع صافي األرباح تماشياً مع نمو األرباح المعدلة قبل استقطاع 
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى 160 مليون درهم، أي 

بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي.

وعلى الصعيد التشغيلي، أبرم القطاع اتفاقية تعاون مع مجموعة 
غسان عبود إلطالق "المركز اإلقليمي لألغذية- أبوظبي"، وتوقيع 

عقد مع شركة الروابي لتأسيس منشأة لمنتجات األلبان على مساحة 
كيلومترين مربعين، وعقد آخر مع شركة ميتال بارك لالستثمار الشرق 
األوسط على مساحة 0.5 كيلومتر مربع. عالوًة على ذلك، أعلن القطاع 

أيضاً عن تعاونه مع مجموعة غسان عبود لتطوير "المركز اإلقليمي 
للسيارات- أبوظبي" في كيزاد لخدمة قطاع السيارات في المنطقة 

واألسواق العالمية. ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات البارزة 
بصورة إيجابية في األرباح خالل األعوام المقبلة، مما يساهم بدوره في 

تعزيز مكانة كيزاد كواحدة من أكفأ المناطق الصناعية المتكاملة مع 
مرافق الميناء.

قطاع الموانئ
 ساهم قطاع الموانئ بنسبة 24% في اإليرادات الموحدة وبنسبة 

25% في األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك للمجموعة في الربع األول من عام 2022.

وارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 1% على أساس سنوي إلى 253 
مليون درهم، على الرغم من توقف إيرادات مناولة السلع المؤقتة 
والتي بلغت 26 مليون درهم المحققة في الربع األول من عام 2021.  

وعلى أساس المقارنة المثلية، نمت اإليرادات بنسبة 13% مقارنة 
بالربع األول من  عام 2021.

سجلت كل من األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك وصافي األرباح  للقطاع تراجعا بنسبة 13% و%21 

على التوالي، متأثرة باالنخفاض النسبي في هامش األرباح وارتفاع 
تكاليف عمليات الرقمنة الهادفة إلى تحسين اإلنتاجية. 

أما من الناحية التشغيلية، فقد شهدت مصادر الدخل الرئيسية  
لقطاع الموانئ، كأعمال الحاويات، والسفن السياحية، ومناولة 

البضائع المدحرجة دالئل التعافي من تداعيات جائحة "كوفيد-19" 
حيث نمت أحجامها على أساس سنوي في الربع األول من عام 2022.

ونمت أحجام مناولة الحاويات بنسبة 23% في الربع األول من عام 
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 المؤشرات المالية )يتبع(

2022 على أساس سنوي،  وشهدت أحجام البضائع المدحرجة وأعداد 
المسافرين على متن السفن السياحية نمواً تزامناً مع انحسار 

تداعيات "كوفيد-19". ومن ناحية أخرى، تراجعت أعمال مناولة 
البضائع العامة بنسبة 10% على أساس سنوي بعد أن تم استثناء 

مشروع مؤقت لمرة واحدة، ويعود السبب في ذلك إلى التغييرات 
في خطط إنجاز بعض المشاريع الخارجية مما أثر سلباً على أحجام 

المناولة في عام 2022. 

القطاع البحري
بلغت مساهمة القطاع البحري في إجمالي اإليرادات الموحدة 
للمجموعة و  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 

واإلهالك واالستهالك ، 24% و 21% على التوالي في الربع األول من 
2022. وارتفعت مساهمة القطاع البحري في إيرادات المجموعة و  

األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة 
11% و 14% على التوالي نتيجًة ما شهده القطاع من عمليات توسع 

وتنويع.

كما ارتفعت إيرادات القطاع بنسبة 108% على أساس سنوي لتصل 
إلى 255 مليون درهم في الربع األول من 2022 مدعومًة بزيادة 

اإليرادات من  أعمال  جديدة ومتنوعة، مثل خدمات الشحن البحري 
اإلقليمي، وإعادة الشحن، والخدمات اللوجستية واإلمداد للحقول 
البحرية وخدمات تأجير السفن. عالوة على ذلك، ساهم استكمال 

عمليات االستحواذ على شركتي "دايف تيك لخدمات الهندسة 
البحرية" و"اليجاتار شيبينغ كونتينر الينز" في نهاية فبراير 2022، في 
ارتفاع اإليرادات و األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 

واالستهالك إلى 20 مليون درهم و3 ماليين درهم في الربع األول من 
2022، األمر الذي من المتوقع أن يدعم نمو القطاع مستقبالً.

وبشكل عام، شهد القطاع نمواً في األرباح المعدلة قبل استقطاع 
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك، وصافي األرباح، بنسبة %334 

و 384% على التوالي وذلك في ضوء نمو اإليرادات واستكمال العديد 
من الشركات الجديدة فترة التنشيط األولية.

القطاع اللوجستي
ساهم القطاع اللوجستي بنسبة 14% و 19% في إجمالي اإليرادات 

الموحدة للمجموعة و  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك ، على التوالي خالل الربع األول من 

.2022

 وساهمت زيادة اإليرادات من العقود والخدمات اللوجستية البرية 
في تعويض انخفاض الطلب على الخدمات اللوجستية المخصصة 

لنقل اللقاحات مع انخفاض حدة انتشار جائحة "كوفيد-19" واإلغالق 
المؤقت وغير المتوقع لمرافق اإلنتاج التابعة ألحد المتعاملين 

االستراتيجيين، مما أدى إلى تحقيق إيرادات قدرها 143 مليون درهم 
للربع األول من 2022، والتي تعد أقل من إيرادات الربع األول من 2021 

بنحو مليون درهم.

وسجلت األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك، وصافي األرباح في القطاع اللوجستي،  ارتفاعاً بنسبة 

157% و 206% على التوالي في الربع األول من 2022. وجاء هذا مدعوماً 
بنمو اإليرادات من العقود، وصافي ربح أسهم "أرامكس"، باإلضافة 

إلى الربح لمرة واحدة الناتجة عن بيع مستودع مخصص إلى طرف 
استراتيجي ذي صلة كجزء من عقد طويل األجل مع المتعامل آنف 

الذكر.

القطاع الرقمي
ساهم القطاع الرقمي في اإليرادات الموحدة للمجموعة و األرباح 
المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك، 

بنسبة 10% و 11% على التوالي خالل الربع األول من 2022.

وارتفعت إيرادات  القطاع بنسبة 134% على أساس سنوي في الربع 
األول من 2022 لتصل إلى 102 مليون درهم، مدفوعًة بنمو اإليرادات من 

تطوير الحلول المتنوعة القائمة على التكنولوجيا.

كما ارتفعت األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب 
واإلهالك واالستهالك لتبلغ 58 مليون درهم، مقارنة بـ 11 مليون درهم 
في الربع األول من 2021. بينما ارتفع صافي األرباح إلى 55 مليون درهم 
مقارنة مع 9 ماليين درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وذلك 

باالستناد إلى نمو اإليرادات بشكل رئيسي.

وفي إطار جهودها المستمرة لتسريع تبني الحلول الرقمية ضمن 
قطاع التجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، ومواصلة 
تطوير الخدمات والحلول التي توفرها المنصة المتقدمة للتجارة 

والخدمات اللوجستية )أطلب(؛ أعلنت بوابة المقطع، الذراع الرقمي 
لمجموعة موانئ أبوظبي عن تزويد منصة )أطلب( بحلول رقمية 

تهدف إلى إثراء أعمال قطاع الشحن الجوي ودعمها خالل الربع األول 
من 2022.

التكاليف المؤسسية
بلغت التكاليف المؤسسية في المجموعة 140 مليون درهم في الربع 

األول من 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 38% مقارنة بالربع األول من2021. 
وتعزى هذه الزيادة المسجلة على أساس سنوي جزئيا إلى مسائل 

متعلقة بالتوقيت، باإلضافة إلى تعزيز قدرات مواردها البشرية بما 
يتماشى مع المبادرات االستراتيجية وتسريع وتيرة النمو العالمي.

السيولة من األنشطة التشغيلية
بلغت السيولة النقدية من األنشطة التشغيلية 50 مليون درهم في 
الربع األول من 2022 مقابل 284 مليون درهم في الربع األول من 2021. 

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى اختالف مواعيد التحصيل والدفع.

النفقات الرأسمالية
بلغت النفقات الرأسمالية الموحدة للمجموعة  967 مليون درهم 

خالل الربع األول من 2022، وذلك وفقاً للخطة االستثمارية التي ركزت 
بشكل أساسي على توسيع أسطول السفن باإلضافة إلى النفقات 

الرأسمالية المتعلقة بالرصيف الجنوبي لميناء خليفة، ومنطقة ميناء 
خليفة اللوجستية، والمستودعات المبنية حديثاً.

وبالنظر إلى النفقات الرأسمالية العضوية والمخطط لها والتي تفوق 
15 مليار درهم والمتوقعة بين عامي  2022-2026 عبر جميع قطاعات 

األعمال في المجموعة من أجل توسيع ميناء خليفة، واألسطول 
البحري، والمدن االقتصادية والعديد من المشاريع األخرى؛ تتوقع 

مجموعة موانئ أبوظبي، من منظور عضوي أيضاً، مواصلة النمو في 
ضوء تعزيز منظومة أعمالها الفريدة عبر االستفادة من  التكامل 

بين قطاعات المدن االقتصادية والمناطق الحرة، والموانئ، والقطاع 
اللوجستي والقطاع البحري والقطاع الرقمي. 

هيكل رأس المال
تحافظ مجموعة موانئ أبوظبي على هيكل قوي لرأس المال باإلضافة 

إلى تصنيف جيد على صعيد السيولة واالستثمار، وذلك لمواكبة 
نموها المستقبلي خاصة عقب إدراج المجموعة في سوق أبوظبي 

لألوراق المالية، والذي اكتمل بنجاح في فبراير 2022. واستقطبت 
المجموعة، في وقت سابق إلدراج أسهمها في سوق أبوظبي 

لألوراق المالية، رأس مال جديد من إصدار خاص بقيمة 4 مليار درهم 
من أجل النمو العضوي وعمليات االستحواذ. وتحتفظ "القابضة" 

)ADQ( بأغلبية أسهم مجموعة موانئ أبوظبي بعد اإلدراج بحصة تبلغ 
 .%75.42
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وارتفع إجمالي حقوق الملكية للمجموعة من 10.691 مليار 
درهم في نهاية عام 2021 إلى 17.770 مليار درهم في نهاية 

الربع األول من 2022. ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى صافي 
األرباح المسجل خالل هذه الفترة؛ واإلصدار الخاص الذي سبق 

إدراج أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية؛ وكذلك 
قيام "القابضة" )ADQ( بنقل حصة قدرها 22.32% في شركة 

الخدمات اللوجستية أرامكس وحصة قدرها 10% في شركة 
"الجرافات البحرية الوطنية" إلى  مجموعة موانئ أبوظبي. 

وقد أضافت هاتان الحصتان موجودات بقيمة 2.5 مليار درهم 
إلى الميزانية العمومية  للمجموعة في تاريخ التحويل.

ويشمل هيكل رأس مال المجموعة ديوناً بنسبة 17% كما 
في 31 مارس 2022، بما فيها السندات غير المضمونة في إطار 

"برنامج السندات األوروبية متوسطة األجل". كما تمكنت 
المجموعة من سداد 1.146 مليار درهم من قيمة التسهيالت 

االئتمانية المتجددة غير المضمونة )1 مليار دوالر أمريكي( 
المقدمة من مجموعة من البنوك المحلية والدولية في 

الربع األول من 2022. وتتمتع المجموعة بإدارة جيدة لملف 
استحقاق الديون مع خطوط سيولة مقبولة.

وال يزال التصنيف االئتماني للمجموعة مستقراً عند A+ وفقاً 
لوكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

 المؤشرات المالية )يتبع(

 السنة المالية
2021

 الربع األول 2022
 مقابل الربع األول

2021
الربع األول 2022 الربع األول

2021 مليون درهم

3,910 %15 1,047 910 اإليرادات

1,601 %34 524 393  األرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك

853 %41 306 218 صافي األرباح

%41 %16 %50 %43  نسبة األرباح المعدلة قبل استقطاع
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

0.22 %18 0.07 0.06 ربحية السهم الواحد

مجموع الموجودات 25,181  34,085  8,903  28,149 

 17,458  )209(  16,314  16,523 مجموع االلتزامات

مجموع حقوق الملكية 8,658  17,770  9,113  10,691 

787  )234( 50 السيولة النقدية من العمليات 284 

)2,390(  )2,405( )2,866(  )461(  السيولة النقدية المستخدمة في
األنشطة االستثمارية

 )1,603(  )2,638(  )2,816(  )177( التدفق النقدي الحر

3,125  508 967  460 النفقات الرأسمالية

3,676  )2,799( 573 صافي الدين 3,372 

 2.3  )1.9(  0.3 2.1
 صافي الدين/ األرباح المعدلة قبل

 استقطاع الفوائد و الضرائب و اإلهالك و
اإلستهالك

%4.9 %0.6- %4.9 %5.5 العائد على رأس المال الموظف
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