
 

 2022 لكامل عام قياسيةمجموعة موانئ أبوظبي تسجل نتائج مالية 
في صافي  امليار درهم وارتفاع 5.5% لتصل إلى 41محققًة نموًا في اإليرادات بنسبة 
 مليار درهم 1.3% لتصل إلى 53األرباح بنسبة 

 
المحرك (،  ADX: ADPORTSمجموعة موانئ أبوظبي )اليوم  أعلنت  :  2023فبراير    15  –، اإلمارات العربية المتحدة  أبوظبي

ديسمبر  31عشر المنتهية في  ألشهر االثنىل ها الماليةعن تحقيق نتائج الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية،العالمي 
مليار درهم   5.5% على أساس سنوي لتصل إلى 41اإليرادات بنسبة  مع نموقوية مالية تشغيلية و نتائج ، حيث سجلت 2022

 مليار درهم نتيجة للنمو العضوي(.   4.8% على أساس سنوي لتصل إلى 23 +)
 

في أعمال القطاع البحري وقطاع الموانئ، إضافة إلى صفقات  الالفتاألداء وتعزى النتائج القوية التي حققتها المجموعة إلى 
 االستحواذ والشراكات الجديدة. 

 
%  37 ، + 2022مليار درهم في عام  2.2والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى زيادة األرباح قبل استقطاع الفوائد  •

ونتيجة  (.  2022مليون درهم في الربع الرابع من عام    546% على أساس سنوي لتصل إلى  24+على أساس سنوي )و
س سنوي % على أسا27األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بنسبة للنمو العضوي، زادت 

 مليار درهم  2.0لتصل إلى 
% في الربع  31) 2022% في عام 39.8 واالستهالك األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالكبلغ هامش  •

 ( 2022الرابع من عام  
% على أساس سنوي لتصل  42+ )% على أساس سنوي 53، + 2022مليار درهم في عام  1.3بلغ صافي األرباح  •

 ( 2022مليون درهم في الربع الرابع من عام   365إلى 
 2021درهم في عام   0.22، مقارنة مع 2022عام  لكاملدرهم   0.26ارتفعت ربحية السهم الواحد لتصل إلى  •
 % 74، مما يعني تحوياًل نقديًا بنسبة 2022مليار درهم في عام   1.6بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات التشغيلية  •
خطط  تنفيذ المجموعة  مع مواصلة 2022مليار درهم في عام  5.6العضوي  النمو الموجه نحوبلغ اإلنفاق الرأسمالي  •

 العضوي  االستثمار الرأسمالي
مليار درهم نظرًا لطبيعة المرحلة األولى من برنامج النفقات الرأسمالية وصفقات   4.5بقي التدفق النقدي الحر سلبيًا عند   •

 ستثمار الجارية االستحواذ واال
 



 

  20مليون حاوية نمطية )قياس  4.33وعلى الصعيد التشغيلي، حقق قطاع الموانئ نموًا في حجم مناولة الحاويات وصل إلى 
مليون   1.17% على أساس سنوي لتصل إلى 27 و+% على أساس سنوي )28، بنسبة تزيد على 2022( في عام  اقدم

( والذي يعزى إلى مواصلة تحسن اإلشغال في محطتي الحاويات الحاليتين )بنسبة 2022حاوية نمطية في الربع الرابع من عام  
% في الربع  43 معمقارنة   2022% في الربع الرابع من عام 55و، 2021% في عام 40 معمقارنة  2022% في عام 51

 (. 2021من عام   الرابع
 

، مقارنة  2022مليون طن في عام  31.7% لتصل إلى 3زاد حجم مناولة البضائع العامة بنسبة ، المثليةوعلى أساس المقارنة 
  . 2021مليون طن في عام  14.7 بحجمكرر تمغير التوريد الرمال  مشروع، بما يشمل 2021مليون طن في عام  44.6مع 

جراء جائحة   منبفعل تخفيف القيود    انتعاشا قويا  عمليات شحن البضائع المدحرجة ونقل المسافرين عبر السفن السياحية  وشهدت
 بلغتتوقيع عقود تأجير جديدة لمساحة صافية  فقد شهد خالل العام قطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة، ، أما(19-)كوفيد
 كيلومتر مربع. 4.2

 
أسطول السفن، ومعدالت رسو بما في ذلك  القطاع البحري، تم تسجيل معدالت نمو قوية في جميع المؤشرات التشغيليةوفي 

 السفن، وأحجام الشحن البحري اإلقليمي للحاويات، وأحجام إعادة الشحن، وأنشطة الخدمات البحرية. 
 

في اإلعالن عن صفقة االستحواذ على نسبة   2022من عام  أما القطاع اللوجستي، فقد تمثلت أبرز إنجازاته خالل الربع الرابع
مليار   2.5  قارات، بقيمة مؤسسية بلغت  أربع  دولة عبر  26% من شركة نواتوم الرائدة في الخدمات اللوجستية والمنتشرة في  100
لى توسيع رقعة انتشار المجموعة  ، ستؤدي صفقة االستحواذ ذات القيمة واألرباح التراكمية إوعند اكتمالها.  (مليون يورو  660)  درهم

 بشكل كبير، ووضعها في مصاف الشركات الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية والشحن على مستوى العالم. 
 

% من شركة  80اإلعالن عن صفقة االستحواذ على نسبة  2022الربع الرابع من عام  التي شهدهاومن أبرز األحداث األخرى 
مليار   2.9جلوبال فيدر شيبينغ )جي إف إس( وهي شركة عالمية لشحن الحاويات تتخذ من دبي مقرًا لها، بقيمة مؤسسية بلغت 

ت الشحن اإلقليمي للحاويات في العالم،  مليون دوالر أمريكي(. وتعد شركة "جي إف إس" ثالث أكبر مزود لخدما 800درهم )
خدمة تقدمها في منطقة الخليج العربي والبحر األحمر، وشبه القارة الهندية وجنوب شرق آسيا. ومع   20وتمتد شبكة أعمالها عبر  

الث عالميًا  اكتمال الصفقة، ستصبح مجموعة موانئ أبوظبي أكبر مزود وحيد لخدمات الشحن اإلقليمي للحاويات في المنطقة، والث
 حاوية نمطية. 100,000من حيث الطاقة االستيعابية التي تقارب 

(  IACC% من الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع )70، أكملت مجموعة موانئ أبوظبي االستحواذ على  2022في شهر سبتمبر  
مليون   140مليون درهم ) 514 في مصر، والتي تمتلك بشكل كامل شركتي ترانسمار و "تي سي آي"، بقيمة مؤسسية بلغت

 دوالر(.



 

 
 ومن ضمنها،  مليار درهم  5.9  بلغت  بقيمة إجمالية،  2022واستحواذ خالل عام    دمج   سبع صفقات  بشكل عام  المجموعة   وأبرمت

 في طور االستكمال. التي هيو صفقات "جي إف إس"، ونواتوم، وشركة اإلسكان الجماعي  
 

صل  لي% على أساس سنوي  6بنسبة    اإليراداتسجل قطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة نموًا في  باألداء المالي،    وفيما يتعلق
خدمات  من واإليرادات المرتفعة  ،التي سبق توقيعهامستفيدًا من عقود إيجار األراضي ، 2022في عام مليون درهم  1,658إلى  

المستودعات، إلى جانب األثر اإليجابي إليرادات األصول السابقة المتعلقة  إليرادات   أعلى مستوياتكذلك سجلت    ، العامةالمرافق  
 (. 19- السكنية للعمال ألغراض العزل والحجر الصحي أثناء جائحة )كوفيدبعقود اإليجار لمدن الرزين  

 
مليون درهم، مدعومة بمزيج من  1,135% على أساس سنوي ووصلت إلى 7بنسبة ، نمت إيرادات قطاع الموانئ وبوجه عام
التابعة الدولية الشركة  وهي واحدة من شركتين تحت جناح "  "تي سي آي"شركة  االستحواذ على  من  يرادات  اإلو المشحونة  المنتجات  

في رسوم االمتياز وعقود اإليجار باإلضافة  تين عشريتين  النمو إلى خان  ساهمت مواصلةقد  و ر.  ( في مص IACC)  لنقل البضائع"
الشحن العام،   إيراداتتعويض االنخفاض في في البضائع المدحرجة والسفن السياحية شحن إلى االنتعاش القوي في عمليات 
نمت إيرادات   ،المثليةأساس المقارنة    علىو .  2021في عام  كرر  تغير المتوريد الرمال    لمشروعوالتي استفادت من األثر اإليجابي  

 . "تي سي آي"شركة بعقد مشروع توريد الرمال وكذلك االستحواذ على  هالعديبعد ت% 21قطاع الموانئ على أساس سنوي بنسبة 
 

 الالفتة في القطاع البحري  بشكل واضح في مساهمةاالستحواذ التي تتبناها الشركة استراتيجية في يتجّلى أثر التحول النوعي 
ثاني أكبر ، و % من إجمالي اإليرادات37أكبر مساهم في اإليرادات بنسبة  صبح  يل  تحقيق زيادة مضطردة في إيرادات المجموعة )

البحري قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك(. وقد زادت إيرادات القطاع  األرباح  % من إجمالي  24مساهم بنسبة  
% على أساس سنوي في الربع الرابع 282  +مليون درهم )  2,161لتصل إلى    2022% على أساس سنوي في عام  256بنسبة  

(، مدفوعة بتوسع نطاق الخدمات وزيادة األنشطة في قطاعات أعمال جديدة، شملت الشحن البحري اإلقليمي 2022من عام 
ت األوفشور. عالوة على ذلك، أضاف القطاع البحري أربع شركات جديدة إلى للحاويات، وتأجير السفن، وإعادة الشحن، وخدما

، وهي دايف تيك لخدمات الهندسة البحرية، وأليغيتور شيبينغ "إيه إس سي إل"، وترانسمار وهي إحدى  2022محفظته في عام 
مات المسح والعمليات البحرية، والتي  وسفين لخد ( في مصر،IACCالشركتين المملوكتين للشركة التابعة الدولية لنقل البضائع )

وأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك   درهممليون  689بتحقيق إيرادات بلغت  2022ساهمت جميعها في عام 
 مستقباًل.  القطاعفي دعم معدالت نمو  هذه الشركات الجديدة  مليون درهم، ومن المتوقع أن تستمر    150  وصلت إلى واالستهالك  

 
،  2022مليون درهم في العام    532% على أساس سنوي أي ما يعادل  12وسجل القطاع اللوجستي انخفاضًا في العائدات بنسبة  

(، وتعديل العقد  19-ويرجع السبب الرئيس في ذلك إلى انخفاض األعمال المتعلقة باللقاحات مع انحسار أثر جائحة )كوفيد



 

األصول طويل   اعتمادا علىأخف األصول قصير األجل إلى عقد  اعتماديموذج الموقع مع أحد المتعاملين الرئيسيين من ن
 من الشحنات وبشكل مؤقت، بسبب عدم توفر حاويات فارغة للمصدرين.  اقلاألجل، إضافة إلى أحجام  

 
مدعومة بتطوير ، 2022في العام مليون درهم  400إلى لتصل % على أساس سنوي 11نمت عائدات القطاع الرقمي إلى 

 على التقنيات الحديثة. القائمةالعديد من الحلول 
 

استثنائيًا   كان   2022  :" إن عامالكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي  وقال
حققنا نتائج قوية عكست تأثير استراتيجيتنا الطموحة للنمو، وتركيزنا على الوفاء بوعودنا لشركائنا وأصحاب  لنا حيث بالنسبة

 العالقة بفضل الدعم المستمر من قيادتنا الرشيدة".
للقطاع البحري وقطاع الموانئ، مدعومًا باالستثمارات  القوي األداء  إلى األداء التشغيلي والمالي المتميز للمجموعة  يعزى "

الجغرافي، ولقد لعبت  انتشارنااالستراتيجية والمشاريع المشتركة وعقود الشراكات واالستحواذات التي مكنتنا من توسيع نطاق 
وسنركز في العام    ت اللوجستية.مكانتنا كالعب رئيسي في التجارة العالمية والخدما  تعزيزخدماتنا والعروض التي قدمناها دورًا في  

على تعظيم العوائد وتحقيق المزيد من التكامل في محفظة أعمالنا مع تزويد متعاملينا بسلسلة توريد فائقة األداء من البداية    2023
 إلى النهاية".

 
"نحن سعداء بما حققناه  :مجموعة موانئ أبوظبي - مارتن آروب، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشؤون المالية من جهته قال 

مليار درهم   15 بقيمة برنامج اإلنفاق الرأسمالي العضوي الطموح تنفيذ مواصلةمن خالل  2022من نتائج الفتة خالل العام 
   2022مليار درهم في الربع الرابع من عام  1.4مع إنفاق  والذي يهدف إلى توليد اإليرادات على مدى السنوات الخمس المقبلة

سبع  أعلنا عن إبرام واالستحواذ، حيث  الدمجخالل تسريع وتيرة عمليات  كذلك منو ، 2022عام  خالل كاملر درهم مليا 5.6و
الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  األرباح قبل استقطاع نسبة صافي الدين إلىبلوغ مع و العام الماضي. خالل  صفقات

(، تحتفظ مجموعة موانئ أبوظبي بمركز مالي قوي وميزانية 2021في عام    ضعفاً   2.3)مقابل    2022في نهاية العام    ضعفاً   1.9
  الدمج و صفقاتعن  األخير ناومع إعالن .العضوي  متاحة للنمو العضوي وغيرال تزال عمومية قوية، مع موارد رأسمالية كبيرة 

(  2027و  2022سنوات بين    5نمو السنوي المركب على مدى  التوجهاتنا متوسطة المدى )لمعدل    عملنا على تحديثاالستحواذ  
 لفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك".اح قبل استقطاع ابلألر % 25 – 20يتراوح بين ومعدل  ،لإليرادات%  30  – 25 إلى
 

"على الرغم من   :مجموعة موانئ أبوظبي -روس تومبسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة االستراتيجية والنمو بدوره، قال 
كان عامًا الفتًا لمجموعة موانئ أبوظبي، فقد واصلنا   2022إال أن العام  ،الجيوسياسية واالقتصادية العالمية المعاكسة األوضاع

 .وعروض خدماتنا خطوط التجارةاالستثمار في إنشاء األصول وتوسيع  على األساس القوي ألعمالنا في أبوظبي عبرالبناء 
 لقد مكنتناع شبكة أعمالنا.  يأصولنا وتوسفي تعزيز  التوسع في القطاع البحري وقطاع الموانئ    ساهموعلى المستوى اإلقليمي، فقد  



 

رئيسي مع التركيز بشكل  العالمينطاق انتشارنا من توسيع ، بل أيضًا اقليميإو  امحلي من النموليس فقط استراتيجيتنا الطموحة 
 ."األساسية المناطق والدول والخطوط التجاريةعلى 

 
+( مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"، Aقد حصلت على تصنيف )  وكانت مجموعة موانئ أبوظبي

 وذلك بعد اإلعالن عن اإلدراج واالستحواذ.
 

"، ADPORTS، تحت رمز المؤشر "2022فبراير    8( في  ADXبدأت أسهم المجموعة التداول في سوق أبوظبي لألوراق المالية )
سهم المجموعة بين أفضل ثالثة أسهم أداء ضمن الشركات أ٪ في السنة األولى من التداول، مما جعل  80عوائد بأكثر من    ةمحقق

 .المدرجة حديثًا في المنطقة
 

  ملخص النتائج المالية الموحدة

الربع الرابع  مليون درهم
2021 

الربع الثالث 
2022 

الربع الرابع 
2022 

الربع الرابع 
مقابل  2022

الربع الرابع 
2021 

2021 2022 
2022  
 مقابل 
2021 

 %41 5,518 3,910 %58 1,763 1,466 1,119 اإليرادات 
 %37 2,196 1,601 %24 546 594 440 1األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  

 834bps 40.9% 39.8% -114bps- %31.0 %40.5 %39.3 واالستهالك )%(هامش األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك 
 %53 1,306 853 %42 365 334 258 صافي األرباح 

 %50 1,270 846 %38 353 314 256 األرباح العائدة لمالكي الشركة
 - 36 8 - 13 20 2 األقلية حصص 

 %16 0.26 0.22 %38 0.07 0.06 0.05 2ربحية السهم الواحد )درهم(  
         

 10,369 38,518 28,149 10,369 38,518 36,658 28,149 مجموع الموجودات
 1,404 18,862 17,458 1,404 18,862 17,375 17,458 المطلوباتمجموع 

 8,966 19,656 10,691 8,966 19,656 19,283 10,691 مجموع حقوق الملكية
         

 849 1,636 787 191 382 730 192 التدفق النقدي من العمليات
 (2,496) (5,620) (3,124) (309) (1,422) (1,629) (1,113) اإلنفاق الرأسمالي

 (3,746) (6,136) (2,390) (350) (1,449) (1,016) (1,099) التدفق النقدي من االستثمارات
 (2,897) (4,500) (1,603) (159) (1,066) (285) (908) التدفق النقدي الحر 

         
 600 4,276 3,676 600 4,276 3,422 3,676 3صافي الدين  

 (0.3) 1.9 2.3 (0.3) 1.9 1.6 2.3 3صافي الدين/األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك 
 66bps 5.2% 5.8% +66bps+ %5.8 %5.7 %5.2 4العائد على رأس المال الموظف 

 



 
العقارية مطروحًا منها المنح الحكومية، وأرباح القيمة  االستثمارات، وتكاليف التمويل، وتدني قيمة واالستهالك. يتم احتساب األرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بإضافة اإلهالك 1

 رباحالعادلة من فوائد سابقة في مشاريع مشتركة وإيرادات مالية إلى صافي األ
 ة خالل الفتر  ألسهم العاديةاعدد على يتم احتسابه بناء . 2
شركات القائمة على المشاريع مطروحًا منه األرصدة النقدية . تم احتساب صافي الدين على أساس القروض )بما في ذلك تسهيالت السحب بدون رصيد وإصدارات السندات( باستثناء المبالغ مستحقة الدفع لل3

 واألرصدة لدى البنوك
حقوق الملكية والقروض والمنحة الحكومية المؤجلة ومطلوبات يتم احتساب العائد على رأس المال الموظف على أنه صافي الربح قبل تكلفة التمويل مقسومًا على رأس المال المستثمر، وهو مجموع إجمالي . 4

 مستحقة الدفع للشركات القائمة على المشاريع باستثناء النقد  اإليجار، والمبالغ

 
 

 -انتهى-
 

 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ:
 سناء معضاد

 مدير إدارة االتصال المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي
+971 50 625 0890 

Sana.maadad@adports.ae 
 أو

 مارك حمود
 أبوظبيمجموعة موانئ  –نائب الرئيس، عالقات المستثمرين 

+971 2 695 2790 
marc.hammoud@adports.ae 

 أو
 .media@adports.aeالمكتب اإلعالمي لمجموعة موانئ أبوظبي: 

 
 نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي 

 ة عن مجموعة موانئ أبوظبي نبذ
 

، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل  2006تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 
 حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. 

 
(، نموذج عمل متكامل أسهم  ADX: ADPORTSتنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي لألرواق المالية تحت الرمز: )

 في دفع عجلة التنمية االقتصادية في اإلمارة خالل العقد الماضي. 

mailto:Sana.maadad@adports.ae
mailto:marc.hammoud@adports.ae
mailto:media@adports.ae


 
 

اع المدن االقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع  وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عددًا من قطاعات األعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقط
كيلومتر مربع من المناطق   550موانئ ومحطات، باإلضافة إلى أكثر من    10البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها  

 االقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق األوسط. 
 

 تش". +( مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"في Aوكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف )
 

 adportsgroup.comللمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: 
 

 يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على: 
 https://www.linkedin.com/company/adportsgroup"لينكد إن": 
 https://instagram.com/adportsgroup"إنستغرام": 

 https://www.facebook.com/adportsgroup"فيس بوك": 
 https://twitter.com/adportsgroup"تويتر": 

 https://www.youtube.com/c/adportsgroup"يوتيوب": 
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