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ھذه في تقدیم معلومات جوھریة عن الشركة إلى ھیئة األوراق المالیة والسلع وسوق أبوظبي لألوراق المالیة    نشرة اإلدراجیتمثل الھدف الرئیسي من  

 . ")اإلدراج (" لألوراق المالیةسوق أبوظبي ل الرئیسي لسوق ا في أسھم الشركة للموافقة على إدراج یھما  كجزء من الطلب المقدم إل

 

  نشرة اإلدراجھذه المسؤولیة بصفة مشتركة عن سالمة البیانات والمعلومات الواردة في    نشرة اإلدراجھم في  ؤیتحمل أعضاء مجلس اإلدارة، الواردة أسما

  والوثائق األخرى التي قدمتھا الشركة. ،وطلب اإلدراج ، ھذه 

 

  :التواصل معھذه، یُرجى  نشرة اإلدراجلمزید من المعلومات واالستفسارات بشأن ل

emil.pellicer@adports.ae  
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أو أطراف أخرى واردة ھنا لم تتغیر منذ    النشرة أن أعمالنا أو أي حقائق أخرى منصوص علیھا في ھذه    - بأي حال من األحوال    - ھذه    نشرة اإلدراج ال یعني نشُر  

 ، أو أن المعلومات الواردة ھنا صحیحة في أي وقت الحق لتاریخ ھذه النشرة. ھا تاریخ 

، وال یجوز طرحھا  ")قانون األوراق المالیة األمریكيبصیغتھ المعدلة ("  1933لم ولن یتم تسجیل األسھم بموجب قانون األوراق المالیة األمریكي لعام 

متطلبات التسجیل بموجب قانون األوراق المالیة األمریكي    -ال تخضع إلى    أو في إطار معاملة   -  من  ستثناءإأو بیعھا في الوالیات المتحدة إال بموجب  

لم یكن ھناك، ولن یكون ھناك، أي طرح  .  االمتثال ألي قوانین أوراق مالیة معمول بھا في أي والیة أو اختصاص قضائي آخر في الوالیات المتحدةو

 .لألسھم في الوالیات المتحدة

مریكیة وال أي ھیئة أوراق مالیة خاصة بأي والیة أمریكیة وال أي سلطة تنظیمیة أمریكیة أخرى على  لم توافق ھیئة األوراق المالیة والبورصات األ

ھذه أو أي وثائق أو معلومات أخرى ُمشار إلیھا في ھذه    نشرة اإلدراجطرح األسھم أو ترفض ذلك، كما أنھا لم تُمرر أو تُصادق على دقة أو اكتمال  

 .لك مخالفة جنائیة في الوالیات المتحدة ویشّكل أي إقرار بخالف ذ النشرة. 

تنطوي على مخاطر وشكوك معروفة وغیر معروفة یقع العدید منھا خارج سیطرة المجموعة وتستند جمیعھا إلى   ھذه بیانات استشرافیة،   نشرة اإلدراج تتضمن 

ید البیانات االستشرافیة باستخدام مصطلحات استشرافیة مثل "یعتقد" أو  وفي بعض األحیان، یتم تحد  معتقدات الشركة وتوقعاتھا الحالیة بشأن األحداث المستقبلیة. 

و "یستمر" أو "یفترض"  "یتوقع" أو "قد" أو "سوف" أو "من الممكن" أو "ینبغي" أو "یجب" أو "یجازف" أو "یعتزم" أو "یقّدر" أو "یھدف" أو "یخطط" أو "یتنبأ" أ 

وتشمل ھذه البیانات االستشرافیة جمیع   النفي منھا أو أي مشتقات أخرى لھا أو مصطلحات قابلة للمقارنة معھا. أو "بإمكانھ" أو "یترقب" أو "یستھدف" أو صیغة  

ھذه وتشمل البیانات المتعلقة بنوایا الشركة أو معتقداتھا أو توقعاتھا الحالیة    نشرة اإلدراج وتظھر في عدد من األماكن في   المسائل التي ال تمثل حقائق تاریخیة. 

مجموعة والصناعة  بخصوص، من بین أمور أخرى، النتائج أو العملیات المستقبلیة والوضع المالي والتوقعات والنمو واالستراتیجیات وسیاسة توزیع األرباح لل 

  التي تعمل فیھا. 

نتائج  بخصوص    على توقعات   ، بالمسائل التي ال تمثل حقائق تاریخیة تعلق  ی ھذه فیما    نشرة اإلدراج والبیانات األخرى الواردة في    ، البیانات االستشرافیة تنطوي ھذه  

ًفا جوھرًیا نتیجة للمخاطر والشكوك التي  وال یمكن تقدیم أي تأكید على أنھ سیتم تحقیق ھذه النتائج المستقبلیة؛ فقد تختلف األحداث أو النتائج الفعلیة اختال  . مستقبلیة 

ویمكن أن تتسبب ھذه المخاطر والشكوك في اختالف النتائج الفعلیة بشكل جوھري عن النتائج المستقبلیة الُمشار إلیھا أو المصرح بھا أو   تواجھ المجموعة. 

  المضّمنة في ھذه البیانات االستشرافیة. 

ویتم إخالء المسؤولیة صراحةً من أي التزاٍم أو تعھد بتحدیث أي بیانات   ھذه النشرة فقط.   ساریة في تاریخ ھذه    نشرة اإلدراج البیانات االستشرافیة الواردة في  

، ما  التصریحات الواردة بھذه النشرة یھا  تعكس أي تغییر في توقعاتھا أو أي تغییر في األحداث أو الظروف التي تستند إل ل   ھذه   نشرة اإلدراج استشرافیة واردة في  

االعتماد بشكل غیر مبرر على أي من البیانات االستشرافیة الواردة  عدم  وبناًء على ذلك، ینبغي   لم یكن ذلك مطلوًبا بموجب القانون والقواعد والنظم المعمول بھا. 

 ھذه.   نشرة اإلدراج في  

  ت أي اتفاقیات أو وثائق أخرى معلومات موجزة، وبالتالي فھي انتقائیة وغیر مكتملة.تمثل البیانات الواردة في ھذه النشرة بشأن محتویا

ھذه أو المعلومات المقدمة فیھا أو القوانین المعمول بھا في أي اختصاص    نشرة اإلدراج لم یتم التحقق أو تقدیم المشورة بشكل مستقل بشأن دقة أو اكتمال  

وال تتحمل أي من الجھات السابقة أي مسؤولیة عن  قضائي بواسطة أي مستشار مھني أو مالي أو قانوني أو أي سلطة حكومیة أو أي طرف آخر.

  ھذه أو أداء أي من التزامات الشركة.  نشرة اإلدراجمحتویات  

 

رة قد  مل ھیئة األوراق المالیة والسلع المسؤولیة عن دقة المعلومات المقدمة أو صالحیتھا أو كفایتھا وال تتحمل المسؤولیة عن أي ضرر أو خساال تتح

  ھذه أو أي جزء منھا.  نشرة اإلدراجتؤثر على أي شخص نتیجة االعتماد على معلومات 
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 التعریفات واالختصارات  )1

 ، تحمل التعبیرات التالیة المعاني المخصصة لھا أدناه: نشرة اإلدراج في 

 لدولة اإلمارات العربیة المتحدة العملة الرسمیة درھم إماراتي

 شركة أبوظبي التنمویة القابضة ش.م.ع شركة القابضةال أو  القابضة

 ذ.م.م  مرافئ أبوظبي -أبوظبي إلدارة الموانئ   شركة  مرافئ أبوظبي

 لدى سوق أبو ظبي لألوراق المالیةالرئیسي  السوق   الرئیسيالسوق  

 أرامكس ش.م.ع أرامكسشركة  

 نشرة اإلدراج ھذه) من 1المدرج في الملحق (  النظام األساسي للشركة النظام األساسي  

ATLP   والخدمات اللوجستیةالمنصة المتقدمة للتجارة 

 مجلس إدارة الشركة مجلس اإلدارة  

 عضو في مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة

CD مسند الرسوم البیانیة 

أبوظبي   شــركة موانئ أبوظبي ش.م.ع، وھي شــركة مســاھمة عامة مســجلة في إمارة الشركة

صادر عن دائرة التنمیة االقتصادیة في   CN-1004600بموجب ترخیص تجاري رقم 

 إمارة أبوظبي

 شركة كوسكو لخطوط الشحن المحدودة كوسكو

 محطة كوسكو أبوظبي للحاویات ذ.م.م محطة كوسكو

 دائرة البلدیات والنقل في أبوظبي   دائرة البلدیات والنقل

 لأللمنیوم ش.م.عشركة اإلمارات العالمیة   اإلمارات العالمیة لأللمنیوم

 شركة میاه وكھرباء اإلمارات ش.م.ع شركة میاه وكھرباء اإلمارات

 31و  2019دیســمبر    31القوائم المالیة المدققة للشــركة للســنتین المالیتین المنتھیتین في القوائم المالیة

 2020دیسمبر  

 مجلس التعاون الخلیجي مجلس التعاون

 أبوظبي حكومة إمارة الحكومة

 الشركة وجمیع الشركات التابعة لھا المجموعة

 مدینة أبوظبي الصناعیة أیكاد

 شركة مدینة خلیفة الصناعیة ذ.م.م كیزاد
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 الرئیسيالسوق  إدراج األسھم في   اإلدراج

 شركة بوابة المقطع ذ.م.م بوابة المقطع

 شركة فردیة ذ.م.م -میكو لوجستكس   میكو

 شركة البحر األبیض المتوسط للمالحة ش.ع.م للمالحةالبحر األبیض المتوسط  

 شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع  شركة الجرافات البحریة الوطنیة

  نظام مجتمع الموانئ  النظام

 شركة مساھمة عامة ش.م.ع

 ھذه الوثیقة ھذه النشرة أو  نشرة اإلدراج

 ذ.م.مشركة أبوظبي للخدمات البحریة "سفین"   سفین

 الشركة القابضة العامة ش.م.ع صناعات

 شركة فردیة ذ.م.م -شركة سفین فیدرز  سفین فیدرز

 درھم إماراتي للسھم 1السھم في الشركة، بقیمة اسمیة قدرھا   السھم  

 شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة ش.م.ع طاقة

 اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات

 ، بصیغتھ المعدلة1933قانون األوراق المالیة األمریكي لسنة   األمریكيقانون األوراق المالیة  

 شركة فردیة ذ.م.م -المؤسسة العلیا للمناطق االقتصادیة المتخصصة (زونزكورب)  زونزكورب
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 ملف تعریف الشركة  )2

 شركة موانئ أبوظبي ش.م.ع اسم الشركة

 CN1004600 رقم الترخیص التجاري 

 درھم إماراتي  5,090,000,000 االسمیة لرأس مال األسھمالقیمة  

 5,090,000,000 عدد األسھم

 درھم إماراتي  1 القیمة االسمیة للسھم

 أي تغییرات طرأت على رأس مال الشركة خالل العام
ادة   ةتـمت زـی ال الشـــــرـك   3,840,000,000من    2022في    رأس ـم

   إماراتيدرھم    5,090,000,000إلى   درھم إماراتي

 تاریخ التأسیس  
ــركة موانئ أبوظبي ش.م.ع في إمارة ــت شــ ــســ أبوظبي بتاریخ   تأســ

2006/03/04 

 السنة المالیة للشركة  
دیسمبر من كل   31ینایر وتنتھي في   1تبدأ السنة المالیة للشركة في  

 میالدیة سنة 

 

 % من األسھم 5قائمة بالمساھمین الذین یملكون أكثر من  )3

 نسبة الملكیة %  األسھم المملوكة في الشركة عدد  االسم  #

 %75.44 3,840,000,000 شركة أبوظبي التنمویة القابضة ش.م.ع  . 1

2 . [●] [●] [●] 

 
[●] [●] [●] 

 
[●] [●] [●] 

 
[●] [●] [●] 

 
[●] [●] [●] 
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 التأسیسیةالوثائق  )4

  فیما یلي قائمة بالوثائق التأسیسیة للشركة:

  .امةعساھمة  م  شركة أبوظبي للموانئ شركةتأسیس   في شأن  2006لسنة   6المرسوم األمیري رقم   .1

 النظام األساسي. .2

 الترخیص التجاري. .3

 .شھادة تسجیل الشركة لدى ھیئة األوراق المالیة والسلع .4

 األساسيأھداف الشركة وفقًا للنظام  )5

 من تأسیس الشركة، وفقًا لنظامھا األساسي، في مزاولة األنشطة التالیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة أو خارجھا:  الھدف یتمثل 

امتالك وتـشغیل وـصیانة وإدارة وتطویر جمیع الموانئ، وأحواض الـسفن، والمرافئ واألرـصفة البحریة والممرات المائیة، والجـسور  )أ(
والحواجز المائیة والبنى التحتیة واالنشـاءات ذات الصـلة في إمارة أبوظبي، (باسـتثناء تلك المسـتخدمة من قبل المنشـآت والشـركات 

ویكون لھا منح حقوق امتیاز حصــریة إلدارة وتشــغیل جمیع   ، وملكیة األرض المقام علیھا میناء زاید).  النفطیة والقوات المســلحة
 الموانئ ومرافقھا في إمارة أبوظبي.  

 

اإلـشراف على خدمات الموانئ التي تقوم بھا الـشركات والجھات المعنیة، وتـشمل إجراءات ـشحن وتفریغ البضـائع وخدمات الموانئ   )ب(
 السفن والمستودعات والتخزین، وغیر ذلك من الخدمات.  والسفن وتموین 

 

 تأسیس وتزوید الموانئ بالخدمات الفنیة واإلداریة، طبقاً للنظم والمعاییر والكفاءة الدولیة المطلوبة.   ) ج(

 

لمائیة،  فرض وتحصیل مقابل الخدمات من المنتفعین بخدمات الموانئ، وأحواض السفن، والمرافئ، واألرصفة البحریة، والممرات ا )د(
ــاءات ذات الصــلة في إمارة أبوظبي وفقاً للنظم الدولیة واألنظمة والقرارات التي   ــور والحواجز المائیة والبنى التحتیة واالنش والجس

 .  دائرة النقلتصدرھا  
 

 التعاون مع الجھات الحكومیة األخرى العاملة في الموانئ وتقدیم المساعدات والتسھیالت الالزمة لھا.  )ه(
 

ــل  )و( ــرة النقـ ــى دائـ ــھا علـ ــارة وعرضـ ــي اإلمـ ــوانئ فـ ــویر المـ ــة وتطـ ــیط وتنمیـ ــروعات تخطـ ــة بمشـ ــات الخاصـ ــراء الدراسـ إجـ
 العتمادھا.  

 

اء و ) ز( الخدمیة غیر المالیة على األراضـي التي تمنحھا أو تخصـصـھا الحكومة إدارة وتطویر المناطق الحرة الصـناعیة والتجاریة وإنـش
 لمجلس إدارة الشركة في سبیل ذلك:  و .  للخطط المعتمدةللشركة وفقاً 

 

وضـع وإصـدار األنظمة والتعلیمات الالزمة لتشـغیل وإدارة ھذه المناطق الحرة وتسـجیل المؤسـسـات والشـركات داخل ھذه   )1(
 المناطق.  

 

ــركات وتأجیر األراضــي والمباني والمكاتب لھا، وتقدیم   )2( ــات والش ــس ــیس تلك المؤس ــجیل وتأس ــوم تس فرض وتحصــیل رس
 الخدمات الالزمة لمثل ھذه المؤسسات والشركات.  

 

 تعیین الجھاز اإلداري لھذه المناطق.   )3(
 

ــباً لتمكین  ) ح( ــتثمار األراضــي والعقارات الممنوحة أو المخصــصــة أو المملوكة للشــركة على الوجھ الذي یراه مجلس اإلدارة مناس اس
 الشركة من تحقیق أغراضھا.  

 

ــارة أبـــــوظبي  )ط( ــة التـــــي یعتمـــــدھا مجلـــــس اإلدارة، وذلـــــك داخـــــل إمـــ ــوال الشـــــركة بالطریقـــ ــتثمار أمـــ اســـــتخدام واســـ
 وخارجھا. 

 

 تأسیس أو المساھمة في الشركات والمؤسسات داخل الدولة وخارجھا.  )ي(
 
 

و من خالل شـركات ویكون للشـركة مباشـرة جمیع األنشـطة واالغراض الواردة في المرسـوم و/او ھذا النظام بصـورة مباشـرة و/ا )ك(
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ـتابـعة تكون مملوـكة لـھا كلـیاً أو جزئـیاً أو من خالل عقود أو امتـیازات ألطراف أخرى وذـلك وفـقاً للشـــــروط التي یراـھا مجلس إدارة  
 الشركة.  

 

أو   تمویل المـشروعات التي تقوم بھا الـشركة والـشركات التابعة لھا أو غیرھا من الـشركات وذلك بـصفتھا مساھمة أو مانحة للقروض )ل(
 ضامنة لھا، وللشركة تملك أو إصدار سندات الدین والصكوك بأنواعھا وفقاً ألحكام ھذا النظام األساسي.

 

فتح وإدارة وإغالق الحســابات المصــرفیة وســحب وقبول التفاوض عن االذونات القابلة للتداول وإصــدار الكفاالت المالیة للشــركات  )م(
ت المالیة واالئتمانیة وعقود المشـــتقات المالیة ومباشـــرة عملیات إدارة الخزینة ألموال وإبرام القروض والتســـھیالالتابعة أو الغیر،  

 الشركة وشركاتھا التابعة.

 

وـضع األنظمة الخاـصة المتعلقة بالتوظیف والتقاعد ومكافآت وحوافز ومـستحقات وبدالت وعالوات العاملین في الـشركة والـشركات   ) ن(
 تعلقة بتقاعد مواطنین الدولة.التابعة وذلك مع مراعاة التشریعات الم

 

مباشـــرة كافة اإلجراءات القانونیة والقضـــائیة واالتفاق على الصـــلح والتســـویة والتحكیم والتخلي عن النزاعات وإجراءات التحكیم   )س(
 والوساطة.

 األنشطة المرخصة وفقًا للترخیص التجاري  )6

 االقتصادیة في أبوظبي األنشطة التالیة: یشمل الترخیص التجاري للشركة الصادر عن دائرة التنمیة 

  ؛بالصناعات البترولیة الخدمات البحریة المتعلقة 

  المائیة؛ القنوات والموانئ والھندسیة البحریة  استشارات 

   بالتجزئة؛ -والقوارب ومكوناتھا  قطع غیار الزوارقبیع 

  التجاریة وتأسیسھا وإدارتھا؛ المشروعاتاالستثمار في 

 االستشارات والدراسات والبحوث الجیولوجیة والجیوفیزیائیة؛ 

 ؛والبترولیة والغازیةالصناعیة   خدمات مقاومة الصدأ والتآكل للمنشآت 

  ؛بالمركبات المخصصة للتبریدالنقل 

  ؛عامة مخازنالتخزین في 

  ؛البترولیةخزانات  الخدمات فحص وصیانة 

 لتجاریة؛تأجیر السفن ا 

  ؛المنشآت خدمات إدارة 

 ؛وتشغیلھا إدارة السفن 

   البحریة؛ و  المساحةاستشارات ھندسة 

   .خدمات التخلیص الجمركي 

 أبرز نقاط االستثمار )7

غیر العسكریة وغیر  تُعد الشركة المطّور والمنّظم الرئیسي الحصري للموانئ والبنیة التحتیة ذات الصلة ( األھمیة االستراتیجیة ألبوظبي 

 ) في أبوظبي، وتتمتع بالسیطرة والحقوق التنظیمیة على جمیع الموانئ التجاریة. متعلقة بالنفط والغازال

وأوجھ التآزر   طورةالمرافق المت

الھامة بین قطاعات األعمال لدى  

 المجموعة 

، وھو میناء بحري عمیق من الطراز العالمي یبلغ عمقھ  میناء خلیفة  للمجموعة المتطورة تشمل المرافق  

18.5 - CD   متًرا ویضم أرصفة ومرافق قادرة على استیعاب أحدث جیل من سفن الشحن، بما في ذلك

وكان میناء خلیفة أول میناء حاویات عمیق شبھ مؤتمت في منطقة   أكبر السفن الموجودة حالیًا في البحر.

   مجلس التعاون الخلیجي.

فر البنیة التحتیة للنقل في كیزاد وزونزكورب إمكانیة الوصول إلى السوق لمستأجریھا من خالل توفیر  تو

حارات   أربع  المكونة من  السریعة  الطرق  إلى  باإلضافة  المستقبل،  الحدیدیة في  بالسكك  الشحن  مرافق 
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خدام الجسور، كما تتمیز ویتم إنشاء التقاطعات الرئیسیة باست والطرق الرئیسیة المكونة من ثالث حارات.

  كل قطعة أرض بإمكانیة الوصول إلى الطرق واالتصال بالمرافق. 

تُجري المجموعة توسعًا مستمًرا في میناء خلیفة بھدف توسیع القدرة االستیعابیة لمحطات الحاویات إلى  

، ومن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى زیادة األعمال لدى  2030ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم بحلول    15

 .كل من میناء خلیفة وكیزاد وزونزكورب

الروابط القویة بین المناطق الخلفیة  

 والخدمات اللوجستیة 

تقع أبوظبي في مفترق طرق التجارة، وتتمیز بالوصول المباشر إلى عدد متزاید من المستھلكین في أوروبا  

أبوظبي اقتصادیًا من النقل البحري والجوي والبري الحدیث وواسع  تستفید  كما   سیاوأفریقیا ومعظم أنحاء آ

  النطاق، وستستفید مستقبًال من النقل بالسكك الحدیدیة.

 األداء التشغیلي القوي

  ، ، قامت المجموعة بزیادة عملیاتھا بجمیع المقاییس ذات الصلة 2020و  2014في الفترة ما بین عامي  

 : على سبیل المثال

   ملیون طن    30.0إلى    2014ملیون طن في    12.8نمت أحجام البضائع العامة للمجموعة من

 ، حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام؛2020في 

   3.2إلى    2014ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم في    1.1نمت أحجام حاویات المجموعة من  

، حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام باستثناء  2020ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم في 

 ؛2017عام 

   ألف وحدة في    106شھدت أحجام سفن الدحرجة المستخدمة لدى المجموعة نمًوا كبیًرا من

حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام باستثناء  ،  2019ألف وحدة في    150إلى    2014

 ؛ و 19-نتیجة لجائحة كوفید  2020، وكذلك في عام 2016عام 

   ألف راكب    493إلى    2014ألف راكب في    147زادت أعداد ركاب الرحالت البحریة من

، الذي تأثرت فیھ  2020، حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام باستثناء عام  2019في  

 . 19-سلبًا بالقیود المفروضة على السفر الناتجة عن كوفید أعداد الركاب 

 االستثمار في الرقمنة واألتمتة 

عام   المقطع2016منذ  بوابة  تطویر  في  المجموعة  استثمرت  نظام  بدورھا  التي  و   ، ،  من خالل  تدعم، 

بشكل أكثر    ، عملیات التخطیط والتنفیذ وحركة السلع والبضائعبوابةل مجتمع الموانئ والتقنیات األخرى ل

الصناعیة   مناطقھا  في  الشركات  عبر  بھا  الخاصة  اللوجستیة  الخدمات  وشبكة  موانئھا  من خالل  كفاءة 

والسوق بشكل عام. ومن خالل ھذه األنظمة، تساعد المجموعة على خفض التكالیف لعمالئھا وشركائھا  

  1وتعمل على أن تكون أكثر جاذبیةً للعمالء الجدد. 

 المالي القوياألداء  
یتمیز األداء المالي للمجموعة بتنامي اإلیرادات على نحٍو مّطرد، وینطوي معظمھا على التزام تعاقدي  

بطبیعتھ، مما یعزز األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین وخصائص  

 الدیون المنخفضة نسبیًا. 

فریق اإلدارة المستقر من ذوي  

 الخبرة 

تتمتع الشركة بفریق إدارة دولي مستقر یعمل لدیھا منذ فترة طویلة ویتمتع بخبرة كبیرة في الموانئ والنقل  

وقد كانت ھذه الخبرة تشّكل عنصًرا رئیسیًا في تطویر   البحري والخدمات اللوجستیة والتجارة العالمیة. 

وال تزال إدارة الشركة ملتزمة     .ضیةالمجموعة وتوسیع نطاق أعمالھا على مدى السنوات الخمس الما 

 النمو المستمر للمجموعة. تحقیق ب

 المراحل المھمة للشركة  / نبذة عن الشركة )8

سست الشركة في  تُعتبر الشركة إحدى الشركات الرائدة في مجال تشغیل الموانئ والمناطق الصناعیة المتكاملة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. وقد تأ

بضة،  القا  من قبل مملوكة    ، حتى قبیل االدراج، تُعدكانت  ، و1004600بموجب مرسوم أمیري، وھي مسجلة بموجب ترخیص تجاري رقم    2006عام  
. وتقدم قطاعات الشركة الدعم الفعّال فیما یتعلق باالستراتیجیة والتوجیھات االقتصادیة التي وضعتھا الحكومة  ، ملكیة كاملةالمملوكة بالكامل للحكومة و

 لتنمیة الناتج االقتصادي والناتج المحلي اإلجمالي إلمارة أبوظبي.  

من المناطق الصناعیة وأعمال    2كم  550موانئ في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومحطة في دولة غینیا، أكثر من    10تشغل    و/أوتمتلك المجموعة  
دولة  لوجستیة متكاملة. كما تقدم المجموعة عدة خدمات بحریة وقامت بتطویر منصة رقمیة تعمل على تحسین سالسل التورید اإلقلیمیة في أبوظبي و

 
د تم تمریر قرار  عندما تتضمن نشرة اإلدراج ھذه بیانات تشیر إلى جمیع حقوق الملكیة الفكریة للشركة، فإنھ یجب قراءة ھذه البیانات في ضوء أنھ ق 1

. وستظل جمیع  يرمز لمقابل للشركة القابضة، إلى شركة تابعة   ATLPنقل جمیع حقوق الملكیة الفكریة المقترنة ببرنامج ب الشركة بعد اإلدراج بقیام 
داخل  األصول األخرى التي تضم حالیًا قطاع الخدمات الرقمیة للشركة، بما في ذلك نظام مجتمع الموانئ الحالي وموظفي قطاع الخدمات الرقمیة، 

  . لیس من المتوقع أن یؤثر ھذا النقل على قیمة الشركةالمجموعة. و
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غیر العسكریة وغیر المتعلقة  (ة المتحدة. وكجزء من مھمتھا، تعتبر الشركة المطور والمشغل والمنظم الحصري في أبوظبي للموانئ  اإلمارات العربی
  2030والبنیة التحتیة ذات الصلة. ولطالما كانت الشركة منذ تأسیسھا متوافقة تماًما مع الخطط والتوجیھات االقتصادیة للرؤیة االقتصادیة    )بالنفط والغاز

رات العربیة  إلمارة أبوظبي، حیث تؤدي دوًرا محوریًا في االقتصاد من خالل إسھاماتھا في الناتج المحلي اإلجمالي غیر النفطي إلمارة أبوظبي واإلما
 3وظیفة تدعمھا الشركة في اإلمارات العربیة المتحدة.  212,000من 2المتحدة ومن خالل ما یقرب  

 أعمال: تعمل الشركة عبر خمس قطاعات

 وتدیر المجموعة خارج اإلمارات العربیة المتحدة محطة  . موانئ ومحطات في اإلمارات العربیة المتحدة   10تشغل    و/أو، حیث تمتلك  الموانئ

 كمسار في میناء كمسار بغینیا نیابة عن اإلمارات العالمیة لأللمنیوم؛

  حیث تعمل بشكل أساسي على تشغیل كیزاد وزونزكورب بعد دمج ثماني مناطق صناعیة أخرى في المجموعة  المناطق الصناعیة والحرة ،

 ؛2020في بدایة عام  

 حیث تقدم مجموعة من الخدمات اللوجستیة، مثل النقل، وخدمات المستودعات ومناولة البضائع والخدمات ذات القیمة  الخدمات اللوجستیة ،

 خالل شركة میكو؛المضافة، بشكل أساسي من 

 حیث تقدم مجموعة من الخدمات البحریة، بما في ذلك اإلمداد، للعمالء المحلیین والدولیین بشكل أساسي من خالل شركة الخدمات البحریة ،

البحري من خالل الشراكات وتؤدي، من خالل أبوظبي البحریة، دور الجھة المسؤول ة  سفین باإلضافة إلى خدمات الشحن العابر والدعم 

  األساسیة عن الممرات المائیة في أبوظبي والجھة المنظمة للقطاع البحري في أبوظبي؛ و

  حیث تقدم الخدمات الرقمیة، بما في ذلك نظام مجتمع الموانئ، للعمالء الخارجیین من خالل بوابة المقطع وكذلك الخدمات  الخدمات الرقمیة ،

ام مجتمع الموانئ الذي أطلقتھ بوابة المقطع على رقمنة معالجة التجارة والبضائع  وقد ساعد نظ. إلى القطاعات األخرى داخل المجموعة

ومن المتوقع أن یؤدي تطور نظام مجتمع الموانئ إلى المنصة المتقدمة   والخدمات اللوجستیة عبر موانئ المجموعة والقطاعات الصناعیة.

 " إلى تعزیز رقمنة التجارة في جمیع أنحاء اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة المحیطة. ATLPللتجارة والخدمات اللوجستیة " 

، تھدف استراتیجیة الشركة إلى بناء المجموعة لتصبح شركة رائدة إقلیمیًا من خالل تعزیز ودمج الكیانات  2025إلى    2020على مدار الفترة من  

لبحریة في أبوظبي ثم التوسع خارج القاعدة اإلقلیمیة لتصبح شركة متكاملة للخدمات اللوجستیة وتمكین  المعنیّة بالخدمات اللوجستیة والنقل والشؤون ا
 التجارة. 

، حققت المجموعة إیراداٍت وأرباحٍ معدلة  2020. وفي عام  2020دیسمبر    31ملیون درھم إماراتي كما في    24,814بلغ إجمالي أصول المجموعة  

 ملیون درھم إماراتي على التوالي.  1,547ملیون درھم إماراتي و 3,424واالستھالك وإطفاء الدین بقیمة  قبل احتساب الفوائد والضرائب 

 استراتیجیة الشركة 

یة، بما یلبي  تركز استراتیجیة الشركة على تطویر أعمال متكاملة تماًما عبر قطاعات الموانئ والمناطق الصناعیة والخدمات اللوجستیة والبحریة والرقم 

  المتأتي من النمو المستقبلي المتوقع في التجارة العالمیة والطلب على الخدمات اللوجستیة ذات القیمة المضافة. الطلب 

في أن تكون المجموعة مقدم الخدمات المفضل في مجال خدمات الموانئ والخدمات اللوجستیة وخدمات المناطق الصناعیة العالمیة    تتمثل رؤیة الشركة

تجاري رئیسي،  المتكاملة وتكمن رسالتھا في تمكین الشركات التجاریة من خالل اإلدارة الفعّالة لألصول والخدمات المتكاملة، والترویج ألبوظبي كمركز  

 شاء عالقات طویلة األجل مع العمالء، وتعظیم القیمة للمساھمین. وإن

، تھدف استراتیجیة الشركة إلى بناء المجموعة لتصبح شركة رائدة إقلیمیًا من خالل تعزیز ودمج الكیانات ذات  2025إلى  2020على مدار الفترة من 

اإلقلیمي  النطاق  ویتمثل ھدف الشركة على المدى الطویل في التوسع خارج  . ظبيالصلة المعنیّة بالخدمات اللوجستیة والنقل والشؤون البحریة في أبو 

 لتصبح شركةً متكاملة عالمیًا في مجال الخدمات اللوجستیة وتمكین التجارة. 

 تھدف االستراتیجیة إلى: 

 الشركة  ة  حصلیص الجمركي، بھدف زیادة  الحالیة والنمو الرقمي لدعم األصول وتسریع أوقات التخ  الشركة  زیادة القدرة االستیعابیة في موانئ

 من التدفقات التجاریة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة واالستمرار في النمو كمركز للشحن العابر في المنطقة؛

 
  . 2020بالمائة في اإلمارات العربیة المتحدة في عام   7.4بالمائة في أبوظبي و 13.6قدرت أكسفورد إیكونومیكس ھذه اإلسھامات بنسبة   2
د تم تمریر قرار  عندما تقدم نشرة اإلدراج ھذه بیانًا یشیر إلى ملكیة الشركة لعقارات أو أنھا تمتلك عقارات، فیجب قراءة ھذا البیان في ضوء أنھ ق 3

،  من دون مقابل أو لمقابل رمزي  شركة القابضةلاضي التي تمتلكھا المجموعة حالیًا إلى شركة تابعة ل نقل ملكیة جمیع األرب الشركة بعد اإلدراج بقیام 
تخدامھا  مع احتفاظ الشركة بحقوق االنتفاع في قطع األراضي المستخدمة حالیًا من جانب المجموعة أو في قطع األراضي التي تحتاج المجموعة إلى اس

 . لیس من المتوقع أن یؤثر ھذا النقل على قیمة الشركة. و2025إلى   2021مجموعة للفترة من  من أجل تحقیق أھداف خطة أعمال ال
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 بیة  اللوجستیة لدعم العمالء عبر جمیع مجموعات األعمال، مثل المناطق الصناعیة الخاصة بھا، وتحسین جاذ  الشركة  تحسین كفاءة عملیات

 أبوظبي لالستثمار األجنبي المباشر؛ و 

 وتعزیز تواجدھا الدولي    توسیع بصمتھا اإلقلیمیة من خالل عملیات االستحواذ لتسھیل العملیات التجاریة بما یعود بالنفع المباشر على أبوظبي

  للتحوط من أي تقلبات اقتصادیة إقلیمیة محتملة.

 تم تطویر استراتیجیة الشركة باالستناد إلى ثالثة عوامل دافعة رئیسیة: 

   وتھدف   : مع التركیز على الحفاظ على الحصة السوقیة وتوسیعھا داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة والمنطقة المحیطة.الطبیعيالنمو

لة  االستراتیجیة إلى تحقیق معدل إشغال مرتفع في المناطق الصناعیة إلى جانب زیادة استخدام خدمات الموانئ من خالل االحتفاظ بالعقود طوی 

ًرا  ومن المتوقع أن یلعب تسویق األعمال لقاعدة عمالء عالمیة دو األجل وزیادة العوائد من العمالء الحالیین عبر جمیع قطاعات األعمال.

   رئیسیًا في جذب أعمال جدیدة؛ 

 ات النمو المتغیرة في قطاع التجارة والخدمات اللوجستیة  كی: بُغیة حمایة نمو الشركة على المدى الطویل واستجابةً لدینامیتطویر أسواق جدیدة

ة، وفي الصین وشبھ القارة  العالمي، تعمل الشركة على تطویر شراكات رئیسیة وعمالء رئیسیین على طول سواحل شبھ الجزیرة العربی

ن  الھندیة وأفریقیا، بما في ذلك على سبیل المثال شراكتھا مع شركة كوسكو فیما یتعلق بمحطة الحاویات الثانیة في میناء خلیفة وشركة سفی

 فیدرز التي تخدم عدًدا من الموانئ الھندیة؛ و 

  تنویع أعمالھا األساسیة لتلبیة طلب السوق وتحقیق المزید من اإلیرادات  : تتوقع الشركة مواصلة تطویر المنتجات والخدمات الجدیدةوتنویع

وقد قامت مؤخًرا، على سبیل المثال، بتطویر خدمات الشحن الخاصة بسفن التغذیة والخدمات البحریة، كما أنھا تواصل االستثمار   واألرباح. 

"، والتي من المتوقع أن تصبح منصة التجارة الرقمیة  ATLPستیة "في خدمات رقمیة جدیدة مثل المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوج

ن كثب مع عمالئھا وشركائھا لتكییف موانئھا ومرافقھا، على سبیل المثال محطة السوائل  عوتعمل الشركة  .  ذات النافذة الواحدة في أبوظبي

اللوجستیة والمناطق الصناعیة من المحفظة االستثماریة، تسعى    وفي قطاعات الخدمات  السائبة الجدیدة لدیھا، والتي تُعد قید اإلنشاء حالیًا.

ولوجیا  الشركة إلى تلبیة احتیاجات ومتطلبات العمالء المحددة، بما في ذلك خدمات سلسلة التبرید لسالسل تورید األدویة واألغذیة وتوفیر التكن

 الجدیدة كجزء من التخزین الصناعي والتطویر العقاري. 

) تقع في مناطق جغرافیة جذابة (یُقاس ذلك من خالل حجم الصادرات  1االستحواذ، تعتزم الشركة التركیز على الشركات التي (  عند إجراء عملیات

) لدیھا  2اولة)، و(إلى/الواردات من اإلمارات العربیة المتحدة، واستثمارھا األجنبي المباشر الحالي والمحتمل في اإلمارات العربیة المتحدة والسلع المتد

 ) تتمیز بسجل إداري قوي. 3نطاق مناسب، و(

 نقاط القوة 

 تعتقد الشركة أن المجموعة تستفید من عدد من نقاط القوة الھامة. 

 تمثل المجموعة أھمیة استراتیجیة إلمارة أبوظبي  )1(

 ، الذي یُعد عضًوا كذلك في المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي. ")دائرة البلدیات والنقل یضم مجلس اإلدارة حالیًا رئیس دائرة البلدیات والنقل في أبوظبي ("

في أبوظبي، وتتمتع    تُعد الشركة المطّور والمنّظم الرئیسي الحصري للموانئ والبنیة التحتیة ذات الصلة (باستثناء الموانئ العسكریة وموانئ النفط والغاز)

 .یة التي كانت مملوكة في السابق لھیئة موانئ أبوظبيبالسیطرة والحقوق التنظیمیة على جمیع أصول الموانئ التجار

ة وأوجھ التآزر الھامة بین قطاعات األعمال لدیھا، وذلك بشكل أساسي من خالل موانئھا ومناطقھا  طورتستفید المجموعة من المرافق المت )2(

 الصناعیة 

متًرا ویضم أرصفة ومرافق قادرة على    18.5، وھو میناء بحري عمیق من الطراز العالمي یبلغ عمقھ  میناء خلیفة للمجموعة المتطورة  تشمل المرافق  

في   ذاتي العملوكان میناء خلیفة أول میناء حاویات عمیق شبھ  استیعاب أحدث جیل من سفن الشحن، بما في ذلك أكبر السفن الموجودة حالیًا في البحر.

  منطقة مجلس التعاون الخلیجي.

لمستقبل،  فر البنیة التحتیة للنقل في كیزاد وزونزكورب إمكانیة الوصول إلى السوق لمستأجریھا من خالل توفیر مرافق الشحن بالسكك الحدیدیة في اتو

خدام الجسور،  ویتم إنشاء التقاطعات الرئیسیة باست باإلضافة إلى الطرق السریعة المكونة من أربع حارات والطرق الرئیسیة المكونة من ثالث حارات.

  كما تتمیز كل قطعة أرض بإمكانیة الوصول إلى الطرق واالتصال بالمرافق.

ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم بحلول    15تُجري المجموعة توسعًا مستمًرا في میناء خلیفة بھدف توسیع القدرة االستیعابیة لمحطات الحاویات إلى  

 عمال لدى كل من میناء خلیفة وكیزاد وزونزكورب. ، ومن المتوقع أن یؤدي ذلك إلى زیادة األ2030
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 تستفید المجموعة من الروابط القویة بین المناطق الخلفیة والخدمات اللوجستیة )3(

وتستفید أبوظبي   .تقع أبوظبي في مفترق طرق التجارة، وتتمیز بالوصول المباشر إلى عدد متزاید من المستھلكین في أوروبا وأفریقیا ومعظم أنحاء آسیا

  اقتصادیًا من النقل البحري والجوي والبري الحدیث وواسع النطاق، وستستفید مستقبًال من النقل بالسكك الحدیدیة.

 أبوظبي غیر الھیدروكربوني   تُعد المجموعة دافعًا رئیسیًا القتصاد )4(

اد على الھیدروكربونات كمصدر رئیسي وحید لإلیرادات بھدف خلق  وضعت أبوظبي استراتیجیة طویلة األجل لتنویع اقتصاد أبوظبي بعیًدا عن االعتم

ن خالل تطویر  الظروف التي تسمح لإلماراتیین بالمشاركة الكاملة في ثروة أبوظبي. وتُعد المجموعة جزًءا ال یتجزأ من عملیة التنویع االقتصادي ھذه م

النقل والخدمات اللوجستیة التجاریة وقطاعات األغذیة والزراعة واألدویة والسیارات  قدرات صناعیة قویة عبر الصناعات األساسیة الجذابة، بما في ذلك  

 إلمارة أبوظبي.  2030والتجزئة والتي تم تحدیدھا باعتبارھا أحد قطاعات التركیز الرئیسیة في الرؤیة االقتصادیة  

 تجربة العمالء لدفع كفاءة التكلفة وتحسین النظم ذاتیة العمل  واالستثمار في الرقمنة  )5(

التي تدعم، من خالل نظام مجتمع الموانئ والتقنیات األخرى لدیھا، عملیات التخطیط    ، استثمرت المجموعة في تطویر بوابة المقطع2016منذ عام  

األنظمة،  والتنفیذ وحركة السلع والبضائع بشكل أكثر كفاءة من خالل موانئھا عبر الشركات في مناطقھا الصناعیة والسوق بشكٍل عام. ومن خالل ھذه  

 4كائھا وتعمل على أن تكون أكثر جاذبیةً للعمالء الجدد. تساعد المجموعة على خفض التكالیف لعمالئھا وشر

 تواصل المجموعة إظھار أداٍء تشغیلي قوي )6(

 ، قامت المجموعة بزیادة عملیاتھا فیما یتعلق بجمیع المقاییس ذات الصلة.  2020و 2014في الفترة ما بین عامي  

   حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في  2020ملیون طن في    30.0  إلى  2014ملیون طن في    12.8نمت أحجام البضائع العامة للمجموعة من ،

 كل عام؛

   2020ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم في    3.2إلى    2014ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم في    1.1نمت أحجام حاویات المجموعة من  ،

 ؛2017حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام باستثناء عام 

 حیث  2019ألف وحدة في    150إلى    2014ألف وحدة في    106مة لدى المجموعة نمًوا كبیًرا من  شھدت أحجام سفن الدحرجة المستخد ،

 ؛ و 19-نتیجة لجائحة كوفید 2020، وكذلك في عام 2016تم تسجیل نمو ملحوظ في كل عام باستثناء عام  

   حیث تم تسجیل نمو ملحوظ في كل  ،  2019ألف راكب في    493إلى    2014ألف راكب في   147زادت أعداد ركاب الرحالت البحریة من

 . 19-، الذي تأثرت فیھ أعداد الركاب سلبًا بالقیود المفروضة على السفر الناتجة عن جائحة كوفید2020عام باستثناء عام 

  2018یفة في عام أضافت المجموعة عملیات موانئ جدیدة مھمة بما في ذلك االمتیاز الخاص بھا في میناء الفجیرة ومحطة حاویات جدیدة في میناء خل

 كما أنھا تنفذ عدًدا من مشاریع التوّسع الجاریة في میناء خلیفة. 

باالستحواذ على شركة میكو ومشروع مشترك جدید للخدمات اللوجستیة البحریة تم إبرامھ    2019تم تعزیز قطاع الخدمات اللوجستیة للمجموعة في عام  

 . 2020في عام 

، وقام قطاع الخدمات الرقمیة لدیھا بتطبیق أول نظام لمجتمع الموانئ في أبوظبي  2020ة شركة سفین فیدرز في  أطلق قطاع الخدمات البحریة للمجموع

 " األوسع نطاقًا. ATLP، ویعمل حالیًا على تطویر ھذا النظام إلى منصة " 2016في 

 تُظھر المجموعة أداًء مالیًا قویًا وإیراداٍت وتدفقاٍت نقدیة موثوقة  )7(

الي للمجموعة بتنامي اإلیرادات على نحٍو مّطرد، وینطوي معظمھا على التزام تعاقدي بطبیعتھ، مما یعزز األرباح المعدلة قبل احتساب  یتمیز األداء الم

لمنتھیة  فیما یلي مزید من التفاصیل بشأن الموقف المالي للمشركة للفترة ا  الفوائد والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین وخصائص الدیون المنخفضة نسبیًا.

)، كما أن القوائم المالیة للشركة للعام ملحقة  2021(بناء على القوائم المراجعة من قبلل مدقق الحسابات للربع الثالث من عام    2021من سبتمبر    30في  

 ).   2بنشرة اإلدراج ھذه في الملحق (

، وھو ما یمثل نمًوا بنسبة  2020ملیون درھم إماراتي في عام   3,424إلى  2019ملیون درھم إماراتي في عام  2,768نمت إیرادات المجموعة من 

ملیون درھم    2,791، بلغت إیرادات المجموعة  2021سبتمبر    30. وخالل األشھر التسعة المنتھیة في  2019مقارنةً بعام    2020بالمائة في    23.7

بمبلغ  إم مقارنةً  المنتھیة في    2,295اراتي  التسعة  إماراتي خالل األشھر  درھم  المجموعة من خالل 2020سبتمبر    30ملیون  إیرادات  دعم  ویتم   .

 
  .1انظر الحاشیة رقم   4
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ابتًا  تھا ثالشراكات مع كبار مشغلي محطات الحاویات، مثل كوسكو والبحر األبیض المتوسط للمالحة. باإلضافة إلى ذلك، یُعد جزًءا كبیًرا من إیرادا

أ العالمیة لأللمنیوم، وتحافظ  المستأجرین الصناعیین، مثل شركة اإلمارات  القویة مع كبار  یًضا على  بمقتضى عقود اإلیجار طویلة األجل والعالقات 

 عاًما.  50و 40األحجام المستقبلیة. وعلى سبیل المثال، یتراوح متوسط مدة اإلیجار في كیزاد ومیناء خلیفة بین 

 دیسمبر  31االثنا عشر شھًرا المنتھیة في   

 2019 2020 ألف درھم إماراتي 

     

 2,767,626 3,423,897 اإلیرادات  

  ............................................................... المنح الحكومیة  
106,985 105,754 

  ............................................................ التكالیف المباشرة  
(1,749,884) (1,274,176) 

 1,599,204 1,780,998 إجمالي الربح  

  ............................ حصة الربح/(الخسارة) من المشاریع المشتركة 
51,017 42,190 

  ..................................................... النفقات العامة واإلداریة  
(564,367) (633,192) 

  ........................................ انخفاض قیمة الذمم المدینة التجاریة  
(92,394) (183,617) 

  ........................................................ نفقات البیع والتسویق  
(29,542) (34,684) 

  ............................................................... الدخل التمویلي  
4,645 13,365 

  ........................................ انخفاض قیمة العقارات االستثماریة  
(458,900) - 

  ...............................................................  تكالیف التمویل
(326,786) (308,947) 

  .................................................................. الدخل اآلخر  
32,337 5,033 

 499,352 397,008  األرباح للعام  

  .................................................... تُعزى إلى مالكي الشركة  
394,432 496,971 

  .................................................... الحصص غیر المسیطرة  
2,576 2,381 

  ................................................................... األرباح للعام 
397,008 499,352 

 

 ألف درھم إماراتي 

 سبتمبر  30التسعة أشھر المنتھیة في   سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في  

2021 

 

2020 

 

2021 

 

2020 

     

 2,294,622 2,791,018 777,634 959,387  .............................................  اإلیرادات

 79,148 91,649 26,383 32,939  ......................................  المنح الحكومیة

 (1,111,817) (1,577,079) (400,073) (549,532)  ...................................  التكالیف المباشرة

 1,261,953 1,305,588 403,944 442,794  ........................................ إجمالي الربح  

 43,887 33,729 14,575 (2,489)  ..  حصة الربح/(الخسارة) من المشاریع المشتركة

 (416,205) (479,773) (143,776) (171,980)  ............................  النفقات العامة واإلداریة 

 (15,877) (29,167) (5,925) (10,753)  ...............................  والتسویقنفقات البیع 

عكس/(مخصص) خسائر انخفاض القیمة على  
 (54,769) 15,586 9,917 27,792  ...................................  الموجودات المالیة

انخفاض قیمة االستثمارات في الشركات المستثمر  
 - (17,850) - (17,850)  ..............  فیھا المحسوبة بطریقة حقوق الملكیة

 4,535 477 151 143  ......................................  التمویلي الدخل 
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 ألف درھم إماراتي 

 سبتمبر  30التسعة أشھر المنتھیة في   سبتمبر  30الثالثة أشھر المنتھیة في  

2021 

 

2020 

 

2021 

 

2020 

 (185,204) (246,284) (61,314) (83,921)  ......................................  تكالیف التمویل

 163 13,385 (979) 5,432  ............................ الدخل/(النفقات) األخرى

 638,483 595,691 216,593 189,168  ......................................... الربح للفترة  

      ............................................ تُعزى إلى  

 636,409 590,047 216,389 187,337  .........................................  مالك الشركة

 2,074 5,644 204 1,831  ...........................  الحصص غیر المسیطرة

 638,483 595,691 216,593 189,168  ......................................... الربح للفترة  

األرباح األساسیة والمخفضة للسھم (بالدرھم  
 0.17 0.15 0.06 0.05  ........................................... اإلماراتي) 

األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب  
 1,081,370 1,160,717 367,303 390,798  .......................... واالستھالك وإطفاء الدین  

 

   2019من القوائم المالیة لعام   23واإلیضاح رقم   2020من القوائم المالیة لعام  24انظر اإلیضاح رقم  )1(

 واالستھالك وإطفاء الدین مقسومة على اإلیراداتاألرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب  (2)

  1,547إلى    2019ملیون درھم إماراتي في    1,126نمت األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین للمجموعة من  

، وبلغت ھوامش األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد  2019مقارنةً بعام    2020% في  37.3، وھو ما یمثل نمًوا بنسبة  2020ملیون درھم إماراتي في  

، بلغت األرباح  2021سبتمبر    30. وخالل األشھر التسعة المنتھیة في  2020% في  45.2و  2019% في  40.7والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین  

ملیون درھم إماراتي    1,081ملیون درھم إماراتي مقارنةً بمبلغ    1,161وعة  المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین للمجم

%  41.6. كانت ھوامش األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین  2020سبتمبر    30خالل األشھر التسعة المنتھیة في 

 . 2020سبتمبر    30شھر التسعة المنتھیة في % لأل47.1و  2021سبتمبر  30لفترة األشھر التسعة المنتھیة في 

 

 ألف درھم إماراتي 
 سبتمبر  30التسعة أشھر المنتھیة في   دیسمبر  31االثنا عشر شھًرا المنتھیة في  

 2020مالیین  9 2021مالیین  9 2019 2020

   
  

 638,483 595,691 499,352 397,008 الربح 

 معدلة بحسب: 
    

  1االستھالك واإلطفاء (التكالیف المباشرة)
409,365 381,332 345,612 300,445 

  .... 1االستھالك واإلطفاء (نفقات التشغیل)
66,365 55,677 47,406 40,922 

  .............................  تكالیف التمویل
326,786 308,947 246,284 185,204 

  .............................  الحكومیةالمنح 
(106,985) (105,754) (91,649) (79,148) 

  .............................  الدخل التمویلي 
(4,645) (13,365) (477) (4,535) 

  .......................... نخفاض تكالیف اال 
009,458 - 17,850 - 

األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد  
  ..... والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین 

947,6541, 1,126,189 1,160,717 1,081,370 

األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد نسبة  
  2والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین %

45.2 % 40.7 % 41.6 % 47.1 % 
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 ألف درھم إماراتي 

 21-سبتمبر-30

 

 20-دیسمبر-31

 

 19-دیسمبر-31

 

 - - 3,578,788 السند مستحق الدفع.................... 

 1,719,986 4,050,000 367,310  ................................................................ االقتراض 

 1,088,778 271,411 632,213  .............................................. النقد واألرصدة المصرفیة 

. وكما  2020دیسمبر    31ملیون درھم إماراتي كما في   4,050و 2019دیسمبر  31ملیون درھم إماراتي كما في   1,719بلغت قروض المجموعة  

ملیون درھم إماراتي. وبلغ صافي    271ملیون درھم إماراتي و  1,089في نفس التواریخ على التوالي، كان لدى المجموعة نقد وأرصدة مصرفیة بقیمة  

األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب  الرفع المالي للمجموعة، محسوبًا كقروٍض مطروًحا منھا النقد واألرصدة المصرفیة مقسومة على  نسبة  

 .  2020دیسمبر  31ضعفًا كما في   2.4و 2019دیسمبر  31أضعاف كما في   0.6واالستھالك وإطفاء الدین، 

سنوات، والذي تم إدراجھ بشكل    10ا متوسط األجل بالیورو غیر مضمون بقیمة ملیار دوالر أمریكي لمدة  ، أصدرت المجموعة سندً 2021خالل عام  

وقامت المجموعة أیًضا بتسویة وإلغاء التسھیالت االئتمانیة  ).  ADXوسوق أبوظبي لألوراق المالیة ()  LSEمشترك في سوق األوراق المالیة بلندن (

ملیون دوالر أمریكي.    1,000ملیون درھم إماراتي واستبدالھا بتسھیل ائتمان متجدد مشترك بقیمة    4,300لتي تبلغ قیمتھا  المتجددة الثنائیة الخاصة بھا وا

للمجموعة  2021سبتمبر    30وكما في   السندات  التزامات  بلغت قروض المجموعة    3.579، بلغت  بینما  ملیون درھم    367ملیون درھم إماراتي، 

 ملیون درھم إماراتي.  632تلك نقًدا وأرصدة مصرفیة بقیمة إماراتي وكانت المجموعة تم

 

 سبتمبر  30التسعة أشھر المنتھیة في   دیسمبر  31االثنا عشر شھًرا المنتھیة في   

 ألف درھم إماراتي 

2020 

 

2019 

 

2021 

 

2020 

 

التدفقات النقدیة من العملیات قبل تغییرات رأس المال  
 1,086,988 1,133,606 1,293,991 1,613,165  .................................................... العامل 

 275,995 595,044 1,768,948 463,928  .............. صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة

 (2,558,027) (1,290,953) (1,749,878) (2,570,712)  ....... صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

 1,371,850 1,055,198 431,603 1,311,517  ......................... صافي النقد من أنشطة التمویل 

 1,056,945 262,046 606,272 1,056,945  ..................... النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

 146,763 621,335 1,056,945 261,678  ..................... النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة 

 

ملیون درھم إماراتي على    1,769ملیون درھم إماراتي و   464، بلغ صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة للمجموعة  2019و   2020في عامي  

ملیون درھم إماراتي مقارنة    595بلغ صافي النقد الناتج عن األنشطة التشغیلیة للمجموعة    ،2021سبتمبر    30خالل األشھر التسعة المنتھیة في   التوالي.

 . 2020سبتمبر  30لیون درھم إماراتي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في م 276بمبلغ  

 فریق اإلدارة المستقر من ذوي الخبرة  )8(

 والتجارة العالمیة.تتمتع الشركة بفریق إدارة دولي مستقر یعمل لدیھا منذ فترة طویلة ویتمتع بخبرة كبیرة في الموانئ والنقل البحري والخدمات اللوجستیة  

وال تزال إدارة الشركة .  ھذه الخبرة تشّكل عنصًرا رئیسیًا في تطویر المجموعة وتوسیع نطاق أعمالھا على مدى السنوات الخمس الماضیةوقد كانت  

 النمو المستمر للمجموعة.تحقیق ملتزمة ب

 

 ) اإلدراج  تاریخ تقدیم طلبالتغییرات المھمة التي طرأت على الشركة (اعتباًرا من تاریخ تأسیسھا حتى  / المراحل الرئیسیة

 الحدث المھم  الفترة 

 بالمائة في مرافئ أبوظبي.   50استحواذ الشركة على حصة قدرھا  2008
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 الحدث المھم  الفترة 

 إطالق مدینة خلیفة الصناعیة.   2010

 االنتھاء من قناة مصفح وتسلیمھا إلى الشركة. 

 افتتاح میناء خلیفة.  2012

 للخدمات البحریة، والتي تحمل اآلن اسم سفین.   تأسیس شركة أبوظبي 2013

 ترقیة المیناء الحر ومیناء زاید.تطویر و

 میناء زاید. البدء في مشروع نظام مجتمع الموانئ الذي أطلقتھ بوابة المقطع. تشغیل االستحواذ على  2014

 افتتاح میناء المرفأ. افتتاح محطة الرحالت البحریة في أبوظبي.   2015

قیع اتفاقیة مع شركة كوسكو فیما یتعلق بمحطة كوسكو في میناء خلیفة والبدء في برنامج توسعة میناء خلیفة البالغ مدتھ خمس  تو 2016

 سنوات. إطالق منطقة التجارة الحرة لمیناء خلیفة. توقیع اتفاقیة الخدمات الرئیسیة في غینیا (عملیات الموانئ). 

. توقیع اتفاقیة امتیاز مع میناء الفجیرة وإطالق مرافئ الفجیرة. افتتاح بوابة المقطع وإطالق منصة لتخلیص  استكمال میناء دلما  2017

 وتوصیل الشحنات، باسم مارجو. 

بالمائة من مرافئ أبوظبي، ونقل أعمال الخدمات اللوجستیة الخاصة بھا إلى قطاع الخدمات اللوجستیة في    100االستحواذ على   2018

و البحر    49نقل  الشركة  لدى شركة  الحاویات  لیمتد، ذراع محطة  إنفستمنتس  تیرمینالز  إلى شركة  أبوظبي  مرافئ  بالمائة من 

األبیض المتوسط للمالحة. الدخول في مشاریع مشتركة فیما یتعلق بعملیات الشحن العابر في غینیا (مشروع مشترك مع لویس  

 ء خلیفة. افتتاح محطة كوسكو للحاویات. دریفوس أرماتیورز) وعملیات سفن الدحرجة في مینا

شركة القابضة. استكمال  الاإلعالن عن مشاریع توسعة مھمة أخرى لمیناء خلیفة. االستحواذ على میكو. نقل ملكیة الشركة إلى   2019

 توسیع میناء مغرق وبدء العملیات. 

2020 

 
فیدرز. دمج  السائب في میناء خلیفة. إطالق سفین  للسوائل والغاز  بناء محطة  الكیمیائیة في  للمحطات  العربیة  الشركة  شروع 
زونزكورب. وقعت شركة سفین اتفاقیة مع شركة ألیانز للخدمات البحریة واللوجستیة إلطالق مقدم خدمات دولي جدید للخدمات  

المتكاملة (مشرو البحریة  إلى  اللوجستیة  النقل  لدائرة  البحري  الدولیة). نقل االختصاص  البحریة  الخدمات  ع مشترك مع شركة 
 الشركة. 

لیمتد 2021 ترانسبورتر  مع شركة  اتفاقیة  مع    توقیع  أرض  إیجار  عقد  توقیع  في مصفح.  الداخلي  الحاویات  مستودع  تطویر  لتسریع 
أنكوریج لالستثمار (شركة تابعة للشركة الوطنیة لألعالف) فیما یتعلق بتطویر خطط تخزین ومعالجة الحبوب في میناء خلیفة.  

بین سفین وشركة حدید اإلمارات لتقدیم خدمات الشحن  البدء في نقل الشعاب المرجانیة في میناء خلیفة. توقیع اتفاقیة الشحن العابر  
 العابر. 

اللقاحات لصالح ائتالف األمل وإدارة شبكة الدعم اللوجستي الدوائي لصالح مؤسسة   حصول الشركة على عقود إلدارة توزیع 
 رافد، وھي كیاٌن ضمن سلسلة تورید الرعایة الصحیة تم تأسیسھ في اإلمارات العربیة المتحدة. 

سنوات بموجب    10، نجحت الشركة في إصدار سندات ممتازة غیر مضمونة بقیمة ملیار دوالر أمریكي لمدة  2021في مایو   2021 مایو
 برنامج السندات متوسطة األجل بالیورو الذي تم أطالقھ حدیثًا. 

 لشمال في میناء خلیفة. سي جي إم فیما یتعلق بمحطة ا-توقیع اتفاقیة امتیاز الحاویات مع شركة سي إم أیھ 2021یولیو 
 % في شركة الجرافات البحریة الوطنیة. 10% في شركة أرامكس و 22.3الشركة على حصة تبلغ   حصلت  2022ینایر 
 درھم إماراتي.  5,090,000,000درھم إماراتي إلى  3,840,000,000رفعت الشركة رأس مالھا المساھم من  2022 فبرایر

 

 خلفیة عن األعمال )9

 وصف المجموعة  

 تعمل المجموعة من خالل خمس قطاعات أعمال: 
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 قطاع الموانئ )1(

  موانئ في اإلمارات العربیة المتحدة. وتشمل الموانئ اإلماراتیة الموانئ التجاریة الرئیسیة في أبوظبي ومیناء الفجیرة  10قطاع الموانئ    یشغل یمتلك و/أو  

العربیة المتحدة محطة    35الذي یتم تشغیلھ بموجب امتیاز لمدة   عاًما باإلضافة إلى الموانئ المجتمعیة والحرة. كما تدیر المجموعة خارج اإلمارات 

جاالت دمج التكنولوجیا  كمسار في میناء كمسار بغینیا نیابة عن شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم. ویقدم قطاع الموانئ مجموعة من الخدمات لعمالئھ في م

والبنیة التحتیة العالمیة وخدمات الموانئ النموذجیة والتخزین. وتشمل ھذه الخدمات شحن الحاویات ومناولتھا ونقل البضائع    النظم ذاتیة العملو  المتطورة 

واالستیداع والتخزین (بما في ذلك التخزین  العامة بكفاءة وشحن البضائع السائبة وإدارتھا، وسفن الدحرجة ومحطات الرحالت البحریة واالستضافة  

 البارد) ومحطة شحن الحاویات ومستودع الحاویات الداخلیة ومرافق الموانئ الجافة. 

خالل عام  تحدبدا  بفترة قصیرة، و  ھا ، كانت الشركة تعمل بصفة أساسیة كھیئة موانئ ألبوظبي وكمطّور لمیناء خلیفة وكیزاد. وبعد2010حتى عام  

میناء زاید حیث  تشغیل  استحوذت على   2014الشركة عملیاتھا في میناء خلیفة من خالل مشروع مشترك، ھو مرافئ أبوظبي، وفي عام  ، بدأت  2012

 عاًما في الفجیرة.  35، ُمنحت الشركة امتیاز میناء لمدة  2018افتتحت أیًضا محطة جدیدة للرحالت البحریة. وفي عام 

إلى    95میناء في العالم. وباالنتقال من المرتبة    100صنّفت قائمة لویدز میناء خلیفة باعتباره أسرع الموانئ نمًوا في قائمتھا ألفضل  ،  2020في عام  

 ، لوحظ أن المیناء حقق أكبر قفزة في معدل إنتاجیة الحاویات.  71المرتبة  

 .الفجیرة ء زاید ومیناء مصفح ومیناءتتمثل الموانئ الرئیسیة بمحفظة قطاع الموانئ في میناءخلیفة ومینا

  تشمل الموانئ المتبقیة في قطاع الموانئ:

 میناء المحرق؛  

  میناء دلما؛  

 المرفأ؛ میناء 

 میناء السلع؛ 

 میناء الشھامة؛ 

  المیناء الحر؛ و 

  .محطة كمسار 

 قطاع المناطق الصناعیة والحرة  )2(

دة،  یعمل قطاع المناطق الصناعیة والحرة بشكل أساسي على تشغیل كیزاد، أكبر مركز تجاري ولوجستي وصناعي متكامل في اإلمارات العربیة المتح

ذلك،  مناطق صناعیة إضافیة في مواقع استراتیجیة بمدینة أبوظبي والعین وأماكن أخرى. إضافة إلى    یة، تم إنشاء ثمان2020وبعد دمج زونزكورب في  

زید  یخضع العدید من المدن السكنیة للعمال للتنظیم من جانب زونزكورب في جمیع أنحاء أبوظبي. ویغطي قطاع المناطق الصناعیة والحرة مساحة ت

ر  بما في ذلك األصول قید التطویر، حیث تستضیف أكث  2م  550,000، تشمل مساحة الخدمات اللوجستیة والمستودعات التي تزید عن  2كم  550عن  

 شركة عالمیة وإقلیمیة ومحلیة.  1,500من 

بالمائة من إجمالي مساحة المناطق الصناعیة والحرة في   55حوالي    2020دیسمبر    31بلغت الحصة السوقیة لقطاع المناطق الصناعیة والحرة كما في 

من إجمالي مساحة المناطق الصناعیة والحرة في دول مجلس التعاون الخلیجي، استناًدا إلى التحلیل الخاص    بالمائة  12اإلمارات العربیة المتحدة وحوالي  

 بالمجموعة. 

 كیزاد

مع شركة اإلمارات    2010، وقد تم افتتاحھا ألول مرة في عام  2كم  410تُعد كیزاد واحدة من أكبر المناطق الصناعیة على مستوى العالم بطول یبلغ  

، تم افتتاح منطقة التجارة  2016ش.م.ع، التي أصبحت اآلن جزًءا من شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، بصفتھا المستأجر األول لھا. في عام  لأللمنیوم  

 خل كیزاد.  ، والتي تُعد مركز التجارة والخدمات اللوجستیة والتصنیع في میناء خلیفة، عبر منطقتین منفصلتین دا2كم 100الحرة لمیناء خلیفة بمساحة 

ومعالجة األغذیة  تمتلك كیزاد محفظة واسعة من القطاعات االستثماریة بما في ذلك األلومنیوم والسیارات والمعادن الھندسیة والخدمات اللوجستیة للموانئ  

ستودعات للمنطقة الحرة باإلضافة  حیث توفر مكاتب وم  2كم  51والصناعات األخرى التي تعتمد على میناء خلیفة. وتبلغ مساحة المنطقة "أ" داخل كیزاد  

"أ" شركة اإل المنطقة  المدى الطویل في  الرئیسیون على  العمالء  الثقیلة والعامة. ویشمل  مارات  إلى قطع األراضي الصناعیة واللوجستیة للصناعات 
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الفلالعالمیة لأللمنیوم وشركة صناعات (شركة مملوكة ل طیم للسیارات والشركة الوطنیة للمواد  شركة القابضة) وشركة أدنوك وشركة بروج وشركة 

العمومیة. وتغطي المنطقة "ب" مساحة   قید التطویر حالیًا    2كم   49، منھا  2كم  359الغذائیة وشركة إیلیت أجرو وشركة جوسیك وأجیلیتي للمخازن 

بال البیع  التجاریة ومتاجر  الثقیلة والخفیفة واللوجستیة والمجمعات  المدینة ومشاریع  وستستضیف مجموعة من الصناعات  تجزئة كبیرة الحجم ومركز 

 تطویر متعددة االستخدامات، باإلضافة إلى مشاریع التطویر السكنیة. 

 .2018و 2019و 2020یوضح الجدول التالي نمو كیزاد من حیث مساحة األرض المؤجرة ومساحة المستودعات المؤجرة في السنوات  

 2020 2019 2018 

 21.1 22.8 24.8  2)كمالمؤجرة (مساحة األرض 

 87,241 139,021 182,682  2)ممساحة المستودعات المؤجرة (

 زونزكورب

")، أیكاد  أیكادوتشمل ھذه المناطق مدن أبوظبي الصناعیة األربع (" .  مناطق صناعیة منتشرة في جمیع أنحاء أبوظبي  یة تمتلك زونزكورب وتدیر ثمان

  والثالثة والرابعة؛ والفایة والحفار ورحایل ومدینة العین الصناعیة.األولى والثانیة 

مدینة سكنیة لعمال التشغیل في جمیع أنحاء    29تقوم زونزكورب، باإلضافة إلى دورھا كمطور للمناطق الصناعیة، بتأجیر األراضي وتنظیم وإدارة  

. وقد تم تطویر غالبیة ھذه المدن  2020دیسمبر    31بالمائة كما في    58یبلغ    ألف سریر ومعدل إشغال   393أبوظبي بقدرة استیعابیة إجمالیة تبلغ  

قل الملكیة. كما  بالتعاون مع مستثمري القطاع الخاص استناًدا إلى مختلف نماذج الشراكة بین القطاعین العام والخاص ونماذج البناء والتملك والتشغیل ون

 تؤجر األرض الخاصة بھا وال تدیرھا)، مما یزید من القدرة االستیعابیة اإلجمالیة للمدن السكنیة  مدینة سكنیة إضافیة للعمال (ال  13تنظم زونزكورب  

 . 2020دیسمبر  31ألف سریر كما في   470للعمال التي تنظمھا المؤسسة إلى 

 یوضح الجدول أدناه نمو زونزكورب من حیث مساحة األرض المؤجرة. 

 دیسمبر  31كما في  

 2020 2019 2018 

 ال ینطبق  26.4 30.3  .............................................. 2)كممساحة األرض المؤجرة (

 ال ینطبق  50,112 59,176  .......................................... 2)ممساحة المستودعات المؤجرة (

 قطاع الخدمات اللوجستیة  )3(

اللوجستیة لدى المجموعة في   عندما وقعت الشركة عقًدا مع بروج، إحدى الشركات الكبرى في مجال البتروكیماویات    2014بدأت أعمال الخدمات 

بعد االستحواذ    2018بأبوظبي، لتقدیم الخدمات اللوجستیة والخدمات ذات القیمة المضافة وخدمات التخزین. وتم إنشاء قطاع الخدمات اللوجستیة في عام  

ي للتعامل مع نطاق الخدمات اللوجستیة واسع النطاق للمجموعة بما یتجاوز ما كانت تقوم بھ بالفعل  على وحدة الخدمات اللوجستیة لدى مرافئ أبوظب

وظبي  لصالح شركة بروج. واستحوذت المجموعة بعد ذلك على شركة میكو، إحدى أوائل شركات النقل البري ووكالء الشحن المحلیین التي تأسست في أب

ات الشحن الموحدة لصناعة النفط والغاز في أبوظبي، لتكون بمثابة نقطة ارتكاز لقطاع الخدمات اللوجستیة. وخالل  وإحدى الكیانات الرائدة في تقدیم خدم

، وأصبحت المجموعة  19-، قام قطاع الخدمات اللوجستیة بتسریع توّسعھ في سلسلة التبرید لقطاعات األدویة واألغذیة استجابةً لفیروس كوفید2020عام  

اآلمن    شریًكا رئیسیًا في الدولي  التوزیع  بتنسیق  العام والخاص تضطلع  القطاعین  الذي أسستھ دائرة الصحة في أبوظبي كشراكة بین  ائتالف األمل، 

، تم التعاقد مع قطاع الخدمات اللوجستیة من أجل إدارة شبكة الدعم اللوجستي الدوائي لمؤسسة  2021. باإلضافة إلى ذلك، في  19-والفعال للقاحات كوفید

 د، إحدى سالسل تورید الرعایة الصحیة في اإلمارات العربیة المتحدة. راف

 تغطي الخدمات اللوجستیة األساسیة التي تقدمھا المجموعة للعمالء بشكل أساسي ما یلي: 

   محدد على صناعة  النقل، بما في ذلك خدمات االستیراد والتصدیر البحري والتوزیع المحلي بالشاحنات والبرید السریع مع تركیز قطاعي

األدویة  التبرید لقطاعات  اللوجستیة لسلسلة  السیارات والخدمات    النفط والغاز والمعادن والتعدین والسلع الصناعیة واالستھالكیة وصناعة 

 واألغذیة؛

 لول التخزین متعددة  الخدمات اللوجستیة التعاقدیة، بما في ذلك تخزین البضائع في الموانئ وفي المناطق الصناعیة للمجموعة مع توفیر ح

درجة مئویة)، وإدارة المخزون باستخدام تكنولوجیا    80-درجات الحرارة (بما في ذلك قدرة تخزین األدویة بدرجة حرارة منخفضة للغایة عند  

ة وخدمات  المعلومات، ونقل الطلبیات على مستوى المنصات والوحدات ومرافق التداول الجمركي والحر، باإلضافة إلى الخدمات اللوجستی

 التخطیط ذات القیمة المضافة، مثل خدمات التعبئة واإلزالة واإلصالح وضریبة القیمة المضافة؛ و 
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  .شحن البضائع، بما في ذلك خدمات التخلیص الجمركي وربط ومعالجة البضائع عن طریق الجو والبحر 

ق تخزین في جمیع أنحاء دول مجلس التعاون الخلیجي وأكثر من مرف  11مركبة نقل، ولدیھ    350یمتلك ویدیر قطاع الخدمات اللوجستیة أكثر من  

والسیارات    2م  350,000 اللوجستیة  والخدمات  األغذیة  ذلك  في  بما  الرئیسیة  الصناعات  قطاعات  جمیع  تخدم  تشغیل  ومنطقة  اللوجستي  للتخزین 

 یاة واألدویة والتكنولوجیا الزراعیة والتكنولوجیا المتقدمة.  والبولیمرات والمعادن والمواد الكیمیائیة ومواد البناء والنفط والغاز وعلوم الح 

الحدیثة لدى المجموعة تقدیم خدمات سریعة وعالیة الجودة لقطاعات النفط والغاز والبولیمرات والبیع    ذاتیة التشغیلتضمن مرافق الخدمات اللوجستیة  

واإل الحركة  االستھالكیة سریعة  والسلع  البحریة  والشؤون  والتصنیع  بالتجزئة  البدیلة  والطاقة  والطاقة  الصحیة  والرعایة  والسیارات  اإللكتروني  نجاز 

ملیون لقاح    70بالقدرة على تخزین أكثر من    2م  19,000والصناعة والفضاء والتكنولوجیا. وتتمتع مرافق التخزین البارد لدى القطاع البالغ مساحتھا  

درجات مئویة. ویجري توسیع مرافق التخزین البارد ھذه بمرافق إضافیة تبلغ    8درجة مئویة و   80-عند درجات حرارة تتراوح بین    19-لفیروس كوفید

 . 2022ومن المتوقع تسلیمھا بحلول  2م 72,000حوالي 

قاعدة العمالء  لقد أدى االستحواذ على شركة میكو إلى جلب وحدة أعمال لوجستیة إقلیمیة راسخة تتمیز بقاعدة عمالء كبیرة وقاعدة أصول تشغیلیة تكّمل  

الشحن  وجھات االتصال الراسخة لدى المجموعة فیأبوظبي عبر قطاعات األعمال لدیھا وتوسعھا الضخم من حیث القدرة االستیعابیة مع التمتع بقدرة  

 متعدد البضائع. 

 . 14001:2015األیزو و 45001:2018واألیزو  9001:2015موظفًا وقد حصل على شھادات األیزو  1,500یضم قطاع الخدمات اللوجستیة  

 قطاع الخدمات البحریة  )4(

مارات العالمیة  یتألف قطاع الخدمات البحریة بشكل أساسي من كیانین: سفین وأبوظبي البحریة. كما تقوم بمعالجة الشحن العابر للبضائع السائبة لشركة اإل

، تم إطالق سفین فیدرز لتوفیر اتصال محّسن بمیناء خلیفة  2020لأللمنیوم في كمسار بغینیا وشركة حدید اإلمارات من خالل قناة مصفح. وفي عام  

 وفي نفس العام تم إنشاء مشروع مشترك لتقدیم خدمات الدعم البحري. 

 سفین

 ، مجموعة من الخدمات البحریة للعمالء المحلیین والدولیین، بما في ذلك: 2013تقدم شركة سفین، التي تأسست في 

 توفر شركة سفین جمیع الخدمات المطلوبة في جمیع الموانئ اإلماراتیة المملوكة للمجموعة لضمان المرور اآلمن للسفن،  خدمات الموانئ :

  10,800، أتمت شركة سفین أكثر من  2019بما في ذلك خدمات اإلرشاد والسحب وخدمات حركة مرور السفن وخدمات اإلرساء. وفي عام  

 سفینة یتم تجریبھا؛ 6,500ن وأشرفت على أكثر من عملیة رسو للسف  36,000عملیة جر و

 تشمل الخدمات البحریة التي تقدمھا شركة سفین الغوص والتعامل في حاالت الطوارئ البحریة واالستجابة لالنسكابات   :الخدمات البحریة

 والخدمات المساعدة؛ والنفطیة وإدارة العبّارات والتزوید بالوقود واختبار سحب مرابط حبال اإلرسال وتأجیر المصدات 

 تضمن خدمات المالحة التي تقدمھا شركة سفین حركة آمنة وفعّالة للسفن داخل وخارج میاه أبوظبي، حیث توفر ما یقرب   : خدمات المالحة

طة الدولیة  عوامة ومنارة، باإلضافة إلى خدمات قیاس األعماق البحریة، كل ذلك وفقًا لمعاییر الطفو البحري الصادرة عن الراب 2,000من 

 للمساعدات البحریة لسلطات المالحة والمنارات. 

 ، قامت سفین بتأسیس شركة سفین فیدرز، التي تنقل الحاویات بین محطات الحاویات المركزیة والموانئ األخرى.2020باإلضافة إلى ذلك، في یونیو 

منطقة الخلیج  وتخدم شركة سفین فیدرز عمالء الشحن عبر الخطوط الرئیسیة وتوفر اتصاالً متزایًدا بین الموانئ التي تخدم اإلمارات العربیة المتحدة و

 .وشبھ القارة الھندیة وعلى طول ساحل اإلمارات العربیة المتحدة وعمانبصفة عامة 

، بما في ذلك سفن الحاویات الصغیرة وقوارب القطر في المیناء وقوارب التوجیھ والقوارب السریعة  سفینة إجماالً   197تشمل أصول المجموعة البحریة  

لتدریب في أكادیمیة أبوظبي البحریة التي تقدم مجموعة من  ات اوسفن العوامات والمسح، باإلضافة إلى مركز مركزي لخدمات حركة السفن ومحاكی

  ف المالحین المحترفین وتزاول أنشطة البحث والتطویر.الدورات التدریبیة القصیرة التي تستھد 

 أبوظبي البحریة 

أبوظبي، وقد تم تأسیسھا    باالتفاق مع دائرة النقل في أبوظبي، وتُعد المسؤول الرئیسي عن الممرات المائیة في   2020تأسست أبوظبي البحریة في عام  

البحریة تطویر استراتیجیة   وتشمل مسؤولیات شركة أبوظبي ركًزا بحریًا عالمیًا رئیسیًا. للمساعدة في تحقیق رؤیة الحكومة إلمارة أبوظبي بأن تصبح م

ریة والحفاظ علیھا؛  القطاع البحري؛ وتنفیذ ومراقبة اللوائح والقوانین ومعاییر الصحة والسالمة والبیئة والجودة؛ وتطویر جمیع عناصر البنیة التحتیة البح

 رخیص األنشطة البحریة؛ والتحقیق في الحوادث؛ ومشاركة البیانات والمعارف بشأن القطاع. والعمل كمسجل لألصول البحریة وت

 أعمال الشحن العابر والخدمات البحریة 
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یوم  عالمیة لأللمنتمشیًا مع استراتیجیة تنویع عروض الخدمات البحریة، أبرمت المجموعة أیًضا اتفاقیات لتقدیم خدمات الشحن العابر إلى شركة اإلمارات ال

كما أبرمت المجموعة شراكة جدیدة مع شركة محلیة   .حدید اإلمارات في اإلمارات العربیة المتحدة   في غینیا كجزء من مشروع مشترك وكذلك إلى شركة

 لتقدیم خدمات الدعم البحري، بما في ذلك تأجیر السفن لقطاع النفط والغاز. 

 قطاع الخدمات الرقمیة  )5(

الخارجیین. العمالء  إلى  وكذلك  األخرى  المجموعة  قطاعات  إلى  الرقمیة  الخدمات  تقدم  التي  المقطع  بوابة  من  الرقمیة  الخدمات  قطاع  وتدعم   یتألف 

بالشحن عبر سال  سل  المجموعة تخطیط وتنفیذ وحركة عملیات السلع والبضائع، مع التركیز على زیادة كفاءة البضائع والخدمات اللوجستیة الخاصة 

 التورید التي تدعمھا المجموعة. 

رقمیة ویعزز  یتم إجراء نسبة كبیرة من نشاط قطاع الخدمات الرقمیة لصالح القطاعات األخرى حیث یساھم في تقدیم الخدمات بفعالیة من خالل الوسائل ال

  اإلنتاجیة الشاملة عبر القطاعات.

انئ ھو الحل األول من نوعھ في اإلمارات العربیة المتحدة ویُستخدم عبر موانئ المجموعة.  وكان نظام مجتمع المو  ، 2016تأسست بوابة المقطع في عام  

عبارة عن نظام قائم على المجتمع عبر اإلنترنت یعمل على توحید وتأمین جمیع عملیات تبادل المعلومات بین أصحاب المصلحة    نظام مجتمع الموانئ

  متطورةیوفر نافذة واحدة لمنظومة الموانئ تتمیز بالتكامل التاّم. ویستخدم نظام مجتمع الموانئ تقنیاٍت    في الموانئ والعمالء والسلطات الحكومیة، مما

خدمة، بما في ذلك    140لتسھیل تخلیص السلع والبضائع وتسلیمھا وتخزینھا وحجز الشاحنات الخاصة بھا عبر اإلنترنت. ویوفر ھذا النظام أكثر من  

السفن، والسفن   السیاحیة، وسھولة التسجیل والدفع، والحاویات، والبضائع العامة، وخدمات سفن الدحرجة، باإلضافة إلى تتبع السفن من خالل  إدارة 

للھاتف الجوال. وقد سجل النظام منذ إطالقھ ما یزید عن   ملیون معاملة عبر جمیع المستخدمین، مع اإلشراف على رسو أكثر من    30تطبیق منارة 

 ملیون وحدة مكافئة لعشرین قدم من شحنات الحاویات.  4.2معالجة أكثر من سفینة و  102,000

كشفت بوابة المقطع عن تطبیق مساحة للھاتف الجوال، وھو عبارة عن منصة مصممة لمساعدة عمالء كیزاد في تقدیم طلبات الخدمة    2018في عام  

ھو أول سوق إلكتروني لتخلیص البضائع وتسلیمھا وحجز المستودعات في  ، كشفت بوابة المقطع عن نظام مارجو، و2019وتتبع الطلبات. وفي عام  

، قامت بوابة المقطع، من خالل اتفاقیة مع شركة الشحن الرقمیة تركر، بتوسیع نطق قدرات السوق بنظام  2020اإلمارات العربیة المتحدة. وفي عام  

 مارجو لتشمل الخدمات الرقمیة لحجز الشاحنات.  

" من خالل توسیع نطاق منصة  ATLPحالیًا على تطویر نظام مجتمع الموانئ لیصبح المنصة المتقدمة للتجارة والخدمات اللوجستیة "   تعمل بوابة المقطع

شریًكا حكومیًا في تطویر المنصة،    40التكنولوجیا الخاصة بنظام مجتمع الموانئ إلنشاء منصة تجاریة ذات نافذة إلمارة أبوظبي كلھا. ویشارك أكثر من  

ت منصة  لى جانب المستخدمین الحالیین لنظام مجتمع الموانئ وكذلك المشغلین الجویین وشركات الخدمات اللوجستیة والمناطق االقتصادیة. وقد ُصممإ

 "ATLPوالعمل كمحفّز تجاري من خالل السماح لجمیع أصحاب المصلحة التجاریین بالتعامل على منصة واحدة.   ،" لتجمیع منظومة مجزأة 

 الجودة ومراقبتھا والتدریب علیھا: ضمان 

الخاصة   تدرك المجموعة أن جودة المخرجات تمثل عنصًرا رئیسیًا بالنسبة للعمالء. ومن ثم، تسعى المجموعة جاھدة للحفاظ على معاییر ضمان الجودة

 بھا.

األنشطة المخططة والنظامیة داخل نظام الجودة، كما یتم إثباتھا حسب  ویتم تنفیذ جمیع   تركز إدارة الجودة على توفیر الثقة في تلبیة متطلبات الجودة.

   الحاجة، لتوفیر الثقة الكافیة في تلبیتنا لمتطلبات الجودة. 

 تماشیًا مع المعاییر الدولیة، یمتثل قطاع الخدمات اللوجستیة في المجموعة للعدید من الشھادات التي تضمن االمتثال التنظیمي: 

 أیزو 9001:2015 بشأن إدارة الجودة؛ 

  أیزو 14001:2015 بشأن اإلدارة البیئیة؛  و 

  بشأن إدارة السالمة والصحة المھنیة.  45001:2018أیزو 

  المعلومات المالیة الرئیسیة )10

 (بالملیون درھم إماراتي): یوضح الجدول التالي بعض المعلومات المالیة الرئیسیة للمجموعة عن الفترات المحددة 

 السنة المنتھیة في  

 20181دیسمبر   31

 السنة المنتھیة في 

 20192دیسمبر   31

 السنة المنتھیة في 

 2020دیسمبر   31

 3,423,897 2,767,626 1,699,134 اإلیرادات 

 1,780,998 1,599,204 1,056,896 إجمالي الربح 
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األرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد  

 والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین

781,637 1,126,189 1,546,794 

 ) ال تشمل زونزكورب 1(

   2020المعاد صیاغتھا والمقدمة في القوائم المالیة للسنة المالیة  2019) تشمل زونزكورب لغرض المقارنة وفقًا ألرقام السنة المالیة 2(

 نظرة عامة على السوق  )11

 ھیكل السوق الحالي  

 ات السوق كیدینامی

 

 

 الحاویات 

 

وتفرض التطورات اإلقلیمیة الحالیة في القدرة االستیعابیة  المحلي اإلجمالي.یرتبط سوق الحاویات ارتباًطا كبیًرا بالناتج  

في دول مثل المملكة العربیة السعودیة منافسةً على نمو حجم میناء خلیفة في أبوظبي إذا لم یتم تأمین خطوط الشحن  

 وروابط سفن التغذیة وتطویر القدرة االستیعابیة. 

المواد السائبة الجافة  

 لمكّدسة والمواد ا

، حیث  19-شھدت المواد السائبة الجافة والمواد المكّدسة تباطًؤا كبیًرا بسبب حاالت اإلغالق الناتجة عن جائحة كوفید

ومع ذلك، یُتوقع أن یتعافى ھذا القطاع بسرعة مع حاجة الصناعات إلى زیادة المخرجات   تم تأجیل مشاریع المواد الخام.

 . لتصل إلى مستویات السوق السابقة 

ترتبط األحجام ارتباًطا وثیقًا بالتنمیة الصناعیة للبلدان وعدد مشاریع التصمیم واالشتراء والتشیید الكبیرة في المنطقة،  البضائع العامة 

 مما یتطلب شحن السلع األساسیة/بضائع المشاریع على سفن البضائع العامة. 

بسكان البلدان والناتج المحلي اإلجمالي لھا، وبالتالي یُتوقع أن تظل ثابتة على  ترتبط تجارة المركبات ارتباًطا كبیًرا   سفن الدحرجة 

 ومع ذلك، من المتوقع أن یؤثر التنقل والتسعیر المشترك على مبیعات السوق المحددة.  مدار السنوات القادمة.

 الفجیرة  میناء

 

، المملوك للحكومة، على أكبر عملیات التزوید بالوقود في العالم، ویقوم بنقل جمیع السوائل السائبة  الفجیرة  یشتمل میناء

 .لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

ویضم   یتم تشغیلھ من جانب شركة تشغیل المحطات العالمیة موانئ دبى العالمیة التي تتمتع بشبكة واسعة من الموانئ. جبل علي 

 منطقة الحرة الكبیرة والسكان المحلیین. محطة مدعومة بال

  یتم تشغیلھ بواسطة شركة تشغیل المحطات العالمیة ھاتشیسون بورتس. عجمان  میناء

 وتُعد أحجام عملیاتھ وتوقعات نموه محدودة. 

، وغالبًا ما تتم مناولة األحجام المتجھة إلى الشارقة عبر جبل علي نظًرا لمحدودیة االتصال والقدرة یقع في الشارقة  میناء خالد 

 االستیعابیة لمیناء خالد. 

الحجم النسبي لألسواق  2019منطقة=      في السنة  %توقع تحقق معدل النمو،  

 البضائع العامة 

 الحاویة 

    المواد السائبة الجافة
وحدات سفن  

 الدحرجة 

والضریبة واالستھالك واضمحالل القیمةھامش العائدات قبل حساب الفائدة  :الربحیة النموذجیة للقطاع  
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مالیین وحدة مكافئة لعشرین قدم، وتتسم بنقص االستثمار في خطوط    5محطة حاویات كبیرة تبلغ قدرتھا االستیعابیة   خورفكان

 ومع ذلك، یقع على المحیط الھندي خارج مضیق ھرمز.  الشحن.

 رأس الخیمة 
المیناء مدعوم بعدد كبیر من المناطق الصناعیة التي تطلب كمیات كبیرة من مواد البناء السائبة الجافة والمواد الخام  

 لإلنتاج. 

 

 سوق التأجیر -الصناعة والخدمات اللوجستیة 

والخلفیة  ال یزال القطاع الصناعي واللوجستي في اإلمارات العربیة المتحدة یواجھ ظروفًا تجاریة صعبة على خلفیة ضعف النمو االقتصادي العالمي،  

وفي حین أن التغییرات التنظیمیة الھیكلیة   . مارات العربیة المتحدةاالقتصادیة المحلیة األكثر تحدیًا، وبسبب التغیرات التنظیمیة الھیكلیة األخیرة في اإل

وقد تسببت ھذه التحدیات،   على المدى القصیر قد تؤدي إلى شكل من أشكال الدمج، إال أنھا تُعد على المدى الطویل خطوة حاسمة لدعم القطاع وتنمیتھ.

 أداء السوق وتجزئتھ بشكل أكبر. مقرونة بسوٍق تنافسیة على نحٍو متزاید، في استمرار انخفاض 

الحالي   المخزون  الطلب على كل من  یُعد محدوًدا من حیث العرض، مستویات مستدامة من  أ، والذي  الدرجة  الممتاز والمخزون من  المخزون  شھد 

عظمى من المناطق التي یوجد فیھا ھذا  وقد كان الحال كذلك بالنسبة للغالبیة ال والمخزون القادم حیث یتم تسعیر ھذا المخزون عند مستویات تنافسیة.

وقد شھد المخزون الممتاز والمخزون من الدرجة أ في قطاع التخزین اللوجستي   المخزون كما یتضح في قسم أحداث األسواق الرئیسیة من ھذا التقریر.

 ومشغلي الخدمات اللوجستیة الخارجیین. للسوق، على وجھ الخصوص، مستوى قوي من اإلقبال من جانب شركات التجارة اإللكترونیة 

ترفض  ومع ذلك، نظًرا لندرة المعروض في ھذا القطاع والعوائق التي تحول دون دخول المطورین، ترددت شركات التورید اإلضافیة، خاصة تلك التي  

  االلتزام بنفقات رأسمالیة كبیرة، في دخول السوق أو توسیع نطاق العملیات الحالیة.

ر  بالتنافسیة اإلقلیمیة والدولیة للقطاع الصناعي واللوجستي في اإلمارات العربیة المتحدة، فمن المرجح أن تعزز موقف الشركات التي تختا  وفیما یتعلق

 األخرى. جي  إنشاء عملیات في اإلمارات العربیة المتحدة، ال سیما بالنظر إلى مزایا البنیة التحتیة الخاصة بھا، بدالً من دول مجلس التعاون الخلی

وبالمقارنة مع المخزون الممتاز والمخزون من الدرجة أ، ال یزال المخزون من   مستویین.من في كل من أبوظبي ودبي، نواصل العمل في سوق مكون 

بجودة دون   ویتسم التوافر الحالي للمخزون في ھذا القطاع من السوق الدرجة ب یشھد مستویات محدودة من الطلب بسبب نقص المخزون عالي الجودة.

 المستوى، ونظًرا ألن معظم ھذا االستنتاج قد تم تفسیره على سبیل التخمین، تظل األسعار أعلى بكثیر من إیجارات السوق. 

درھم    33درھم إماراتي لكل قدم مربع سنویًا إلى    22من    2020تراوح متوسط اإلیجارات للمخزون من الدرجة ب في دبي كما في الربع األول من  

درھم إماراتي    32درھم إماراتي لكل قدم مربع سنویًا إلى    28لكل قدم مربع سنویًا. وفي أبوظبي، تراوح متوسط اإلیجارات من الدرجة ب من    إماراتي

  2019وفقًا لشركة نایت فرانك. وكان الطلب في القطاع الصناعي واللوجستي على مدار عام    2020لكل قدم مربع سنویًا كما في الربع األول من  

ه القطاعات  دفوًعا بقطاعات التصنیع والتكنولوجیا والتجارة العامة واألغذیة والمشروبات والھندسة واإلنشاء والنفط والغاز. وفي المتوسط، شكلت ھذم

 . 2019بالمائة من الطلب على مدار عام  64ما یصل إلى 

 

 

تر المربّع في السنة معّدل اإلیجارات في القطاع الصناعي في أبوظبي، بالدرھم اإلماراتي للم  
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 قطاع الخدمات اللوجستیة 

المتحدة   العربیة  اللوجستیة في اإلمارات  إلى    2020ملیار دوالر أمریكي في عام    16.93تبلغ قیمة سوق الشحن والخدمات  المتوقع أن تصل  ومن 

نمو سنوي مركب قدره    30.33 بمعدل  اللوجستیة في    10.21ملیار دوالر أمریكي  التوقعات. وقد شھد سوق الشحن والخدمات  بالمائة خالل فترة 

المتحدة نمًوا مطرًدا، مدفوًعا في األساس بالنمو المستمر والسریع للتجارة اإللكترونیة في جمیع   أنحاء المنطقة وكذلك نمو التجارة  اإلمارات العربیة 

 الدولیة. 

مختلف   مستقبل لقد حدثت اضطرابات كبیرة في التجارة أثناء الجائحة بسبب الحروب التجاریة والسیاسات التجاریة الجدیدة. ومن المرجح أن یكون لھذا 

والس المتحدة  الوالیات  في  الجدیدة  اإلدارة  ظل  في  التجاریة  المعاھدات  في  التغیرات  الشاملة  مع  اإلقلیمیة  االقتصادیة  للشراكة  الجدیدة  التجاریة  یاسة 

)RCEP  (  وھذا من شأنھ أن یبشر بمستقبل جیّد لصناعة الخدمات اللوجستیة في جمیع أنحاء العالم  .  2020الموقعة في منطقة آسیا والمحیط الھادئ عام

بیة المتحدة، مثلھا مثل دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى، ضربة مزدوجة تتمثل  بما في ذلك في اإلمارات العربیة المتحدة. وقد واجھت اإلمارات العر

 باإلضافة إلى تأثیر الجائحة على القطاعات غیر النفطیة.   2020في انخفاض اإلیرادات النفطیة بشكل حاد عما كان متوقعًا في عام 

لشرق والغرب، مما یوفر ظروف تداول مثالیة لإلمارة. ولتسھیل التجارة وسوق  یخدم الموقع االستراتیجي إلمارة أبوظبي بین آسیا وأوروبا كالً من ا 

متازة. ووفقًا للھیئة  التجارة اإللكترونیة، نفذت اإلمارة مبادرات لتطویر بنیتھا التحتیة وتقنیاتھا، من أجل تنفیذ نظام نقل متكامل وبنیة تحتیة لوجستیة م

،  2021بالمائة في االقتصاد اإلماراتي بحلول عام    8توقع أن یساھم قطاع الخدمات اللوجستیة في الدولة بنسبة  كان من الماالتحادیة للتنافسیة واإلحصاء،  

 بالمائة الحالیة المدرجة في البوابة الحكومیة الرسمیة لدولة اإلمارات العربیة المتحدة.   5.4بزیادة عن نسبة  

 لمعاكسة التي یمر بھا الخلیج العربي، ال یزال قطاع الخدمات اللوجستیة یشھد نمًوا سریعًا.في السنوات األخیرة وعلى الرغم من الظروف االقتصادیة ا

ود التنویع  ویتفوق مجال الخدمات اللوجستیة من حیث األداء على الصناعات الرئیسیة األخرى، ولكنھ یُنظر إلیھ اآلن على أنھ عامل تمكین حاسم في جھ

 االقتصادي التي تبذلھا الدولة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حجم السوق (الحجم) والنسبة المئویة للحصة بحسب المنافس والقطاع 
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سفن الدحرجة (وحدات) 

429,634 

الحاویات (وحدة مكافئة لعشرین قدم)

106,501,914 

 المواد السائبة الجافة والمواد المكّدسة (طن) 

5,675,637 

البضائع العامة (طن)

17,870,512 

موانئ أبوظبي  الفجیرة  عجمان جبل علي الشارقة  رأس الخیمة  خورفكان

 الحصة السوقیة
 حجم السوق 

 معّدل اإلیجارات في القطاع الصناعي في دبي، بالدرھم اإلماراتي للمتر المربّع في السنة
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 السوق الرئیسیة اتجاھات 

 التجارة اإللكترونیة المتنامیة في اإلمارات العربیة المتحدة 

وفقًا لدراسة مشتركة    تخطو اإلمارات العربیة المتحدة خطوات سریعة كأسرع أسواق التجارة اإللكترونیة نمًوا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، 

ویتحقق النمو في التجارة اإللكترونیة عندما تشكل التكنولوجیا الرقمیة المستقبل في اإلمارات   . أجرتھا اقتصادیة دبي وشركة تكنولوجیا الدفع العالمیة فیزا

ى الدافعة الرئیسیة للنمو في سوق التجارة اإللكترونیة  ویُعد االستخدام المرتفع لإلنترنت، المصحوب بانتشار الھواتف الذكیة، أحد القو . العربیة المتحدة

 .باإلمارات العربیة المتحدة

تشار الھاتف الجوال  أدى التقدم الكبیر في التكنولوجیا الرقمیة إلى زیادة المستخدمین النشطین لإلنترنت على الھاتف الجوال في الدولة بشكل كبیر. وبلغ ان 

سكان على مستوى العالم فیما یتعلق بقضاء    10بالمائة. ویُعد سكان اإلمارات العربیة المتحدة من بین أعلى    210.9دره  في البالد رقًما قیاسیًا عالمیًا ق

 دقیقة یومیًا.  54الوقت على اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعي، بمتوسط سبع ساعات و 

العربیة المتحدة حیث یغیر المستھلكون سلوكھم في التسوق من خالل اختیار    على تعزیز أعمال التجارة اإللكترونیة في اإلمارات   19-یعمل فیروس كوفید

ویقود ھذا النمو الواسع في التجارة اإللكترونیة االستثمارات في البنیة التحتیة والتكنولوجیا   الشراء عبر اإلنترنت بدالً من التسوق في المتاجر المادیة. 

 رونیة من أجل دعم نمو التجارة اإللكترونیة. المتعلقة بالخدمات اللوجستیة للتجارة اإللكت

 تحسین قطاع النقل البحري

وھي عبارة عن مبادرة تدعمھا الدولة لربط آسیا   .أن تستفید اإلمارات العربیة المتحدة أیًضا من مبادرة الحزام والطریق التي أطلقتھا الصین المتوقع من 

دولة سیتم    71وتُعتبر اإلمارات العربیة المتحدة من ضمن   ة و"طریق" بحري لممرات الشحن.وأفریقیا وأوروبا من خالل "حزام" من "الممرات البری

 ربطھا من خالل ھذه المبادرة. 

ویوفر القطاع   یج.یُعد قطاع النقل البحري ذا أھمیة كبیرة القتصاد أبوظبي نظًرا النفتاح اإلمارة الكبیر على التجارة الدولیة من خالل وصولھا إلى الخل 

تستفید اإلمارات العربیة المتحدة من موقعھا الجغرافي الحیوي الذي یربط   تحتیة عالیة الجودة تتكون من الموانئ والخدمات اللوجستیة والتخزین.  بنیة 

 .بین البحر األحمر وشرق أفریقیا وشبھ القارة الھندیة 

العامة والسائبة    كما أظھرت شركة موانئ أبوظبي البضائع  الذي یشمل  المتحدة  العربیة  البحریة في اإلمارات  التجارة  باعتبارھا مركز  نمًوا مستمًرا 

وتعتبر الفجیرة مركًزا بحریًا آخر في   وثمة تدفق لالستثمار إلى محطة الحاویات الجدیدة في میناء خلیفة. والحاویات وزیادة حركة مرور سفن الدحرجة.

لعربیة المتحدة، وستخضع بنیتھا التحتیة لمزید من التطویر من جانب شركة موانئ أبوظبي، بما في ذلك تعمیق المراسي ومرافق التخزین  اإلمارات ا 

 واسعة النطاق. 

 المشھد التنافسي 

لجھات الفاعلة الدولیة والمحلیة بشكل  یُعد سوق الشحن والخدمات اللوجستیة في اإلمارات العربیة المتحدة تنافسیًا ومجزأً حیث تتنافس فیھ العدید من ا

ویُعد التكامل   أرامكس والفطیم للخدمات اللوجستیة.شركة    ومن بین الجھات الفاعلة الرائدة في السوق شركة دي إتش إل و فعال على الحصة السوقیة.

ال الفاعلة الرقمیة على  التجارة   ساحة یشھد تزایًدا مستمًرا.التكنولوجي في قطاع الخدمات اللوجستیة مرتفعًا كما أن ظھور الجھات  كذلك، ساعد نمو 

ومع تطور البنیة التحتیة اللوجستیة العامة في الدولة بشكل سریع، یُتوقع أن یزداد التنافس   اإللكترونیة في ظھور الجھات الفاعلة الرقمیة في المنطقة.

 داخل الصناعة بشكل أكبر. 

 5ھیكل المجموعة وتفاصیل شركات المجموعة  )12

 تتألف المجموعة من الكیانات التالیة: 

 المساھمون ورأس المال المساھم  االسم  م.

شركة  -مركز أكادیمیة أبوظبي للتدریب البحري  .  1

 فردیة ذ.م.م 

 شركة فردیة ذ.م.م ھي المساھم الوحید فیھا   -أكادیمیة أبوظبي البحریة 

 
حصلت الشركة على حصص كبیرة في كل من أرامكس وشركة الجرافات البحریة الوطنیة. لمزید من المعلومات، یرجى مراجعة الفقرة المعنونة    5

 الستثمارات الكبیرة واتفاقیات األطراف ذات الصلة والعقودة الجوھریة للشركة". "ملخص األصول والمشاریع وا
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 المساھمون ورأس المال المساھم  االسم  م.

 درھم إماراتي للسھم)  1,500بقیمة  سھم  99الشركة ( المنطقة الحرة أبوظبي ذ.م.م  . 2

 1,500للمقاوالت العامة والخدمات اللوجستیة ذ.م.م (سھم واحد بقیمة  الحویذة

 درھم إماراتي) 

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة   99الشركة ( سفین ذ.م.م  -شركة أبوظبي للخدمات البحریة  . 3

 1,500اللوجستیة ذ.م.م (سھم واحد بقیمة للمقاوالت العامة والخدمات  حویذةال

 درھم إماراتي) 

  الشخص الواحدشركة   -أكادیمیة أبوظبي البحریة  . 4

 ذ.م.م 

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة  150الشركة (

شركة موانئ أبوظبي للتشغیل والخدمات اللوجستیة   . 5

 ذ.م.م 

 درھم إماراتي للسھم)  1,500بقیمة  سھم  99الشركة (

درھم   1,500العوید إلدارة المشاریع والعقارات ذ.م.م (سھم واحد بقیمة 

 إماراتي)

 تیرمینال إنفستمنت لیمتد إس أیھ آر إل والشركة ھما المساھمان فیھا.  ذ.م.م  مرافئ أبوظبي . 6

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة   99الشركة ( العوید إلدارة المشاریع والعقارات ذ.م.م  . 7

  1,500الیحر لخدمات التوظیف والقوى العاملة المحدودة (سھم واحد بقیمة  

 درھم إماراتي) 

ویضة للمقاوالت العامة والخدمات  حشركة ال . 8

 اللوجستیة ذ.م.م 

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة   99الشركة (

  1,500العاملة المحدودة (سھم واحد بقیمة  الیحر لخدمات التوظیف والقوى  

 درھم إماراتي) 

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة  150الشركة (  الیحر لخدمات التوظیف والقوى العاملة المحدودة  . 9

 درھم إماراتي للسھم)  1بقیمة  سھم 76,500الشركة ( أوتوتیرمینال میناء خلیفة ذ.م.م  . 10

 درھم إماراتي للسھم)  1سھم بقیمة  73,500أوتوتیرمینال إس أیھ (

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة   99الشركة ( مرافئ الفجیرة ذ.م.م  -شركة تشغیل مرافئ الفجیرة  . 11

درھم   1,500العوید إلدارة المشاریع والعقارات ذ.م.م (سھم واحد بقیمة 

 اراتي)إم

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة  150الشركة ( شركة فردیة ذ.م.م -كیزاد إلدارة المرافق  . 12

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة  150الشركة ( شركة فردیة ذ.م.م  -كیزاد لمرافق وخدمات الطاقة  . 13

 درھم إماراتي للسھم)  3,000بقیمة  سھم 998الشركة ( شركة مدینة خلیفة الصناعیة ذ.م.م  . 14

درھم   3,000العوید إلدارة المشاریع والعقارات ذ.م.م (سھم واحد بقیمة 

 إماراتي)
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 المساھمون ورأس المال المساھم  االسم  م.

 3,000ة للمقاوالت العامة والخدمات اللوجستیة ذ.م.م (سھم واحد بقیمة ذ ویحال

 درھم إماراتي) 

 درھم إماراتي للسھم)  20,000بقیمة  سھم  99الشركة ( شركة بوابة المقطع ذ.م.م  . 15

درھم   20,000العوید إلدارة المشاریع والعقارات ذ.م.م (سھم واحد بقیمة 

 إماراتي)

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة  150الشركة ( شركة فردیة ذ.م.م -نیشان لخدمات األمن  . 16

 درھم إماراتي للسھم)  100سھم بقیمة  76,500الشركة ( أوفكو للدعم الخارجي والخدمات اللوجستیة ذ.م.م  . 17

سھم بقیمة   73,500ألیانز للخدمات البحریة واللوجستیة القابضة المحدودة (

 درھم إماراتي للسھم)  100

 درھم إماراتي للسھم)  1,500سھم بقیمة  100الشركة ( شركة فردیة ذ.م.م  -شركة سفین فیدرز  . 18

یة المتخصصة شركة المناطق االقتصاد . 19

 شركة فردیة ذ.م.م  -(زونزكورب) 

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة  500الشركة (

 درھم إماراتي للسھم)  20,000سھم بقیمة  500الشركة ( للخدمات اللوجستیة - شركة فردیة ذ.م.ممیكو  . 20

 درھم إماراتي للسھم)  1سھم بقیمة  15,000الشركة ( محطة كوسكو أبوظبي للحاویات ذ.م.م  . 21

درھم    1سھم بقیمة  61,500أبوظبي یونیون وان لخدمات االستثمار ذ.م.م (

 إماراتي للسھم) 

درھم   1سھم بقیمة  73,500كوسكو المالحیة لموانئ أبوظبي المحدودة (

 إماراتي للسھم) 

 إماراتي للسھم)  درھم 1,500سھم بقیمة  100الشركة ( الھیئة البحریة ذ.م.م  . 22

 درھم إماراتي للسھم)  1,000سھم بقیمة   75الشركة ( كیھ شیبینج إنفستمنت لیمتد  . 23

سھم بقیمة   75إل دي بي إل إلدارة وتشغیل السفن دي إم سي إي إس تي (

 درھم إماراتي للسھم)  1,000

 درھم إماراتي للسھم)  1,000بقیمة  سھم  75الشركة ( أیھ إل إم إلدارة الشحن المحدودة  . 24

سھم بقیمة   75إل دي بي إل إلدارة وتشغیل السفن دي إم سي إي إس تي (

 درھم إماراتي للسھم)  1,000

 فرنك غیني للسھم)   1,400,000سھم بقیمة   50الشركة (  إس أیھ -كومباجني ماریتایم دي غیني  . 25

سھم بقیمة   50إي إس تي (إل دي بي إل إلدارة وتشغیل السفن دي إم سي 

 فرنك غیني للسھم)  1,400,000

 فرنك غیني للسھم)   1,400,000سھم بقیمة   50الشركة ( إس أیھ   -كومباجني دي شارجیرس دي غیني  . 26

سھم بقیمة   50إل دي بي إل إلدارة وتشغیل السفن دي إم سي إي إس تي (

 فرنك غیني للسھم)  1,400,000
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  الھیكلي التالي قطاعات المجموعة:یوضح المخطط  

 

 الدیون واألعباء  )13

 ملخص حول قروض الشركة المستحقة وتسھیالتھا االئتمانیة ومدیونیتھا وحجمھا 

 
 المتاح المبلغ  الوصف  المقترض 

 

بشأن تقدیم    2021أبریل    8اتفاقیة التسھیل المبرمة بتاریخ    الشركة
) بنك أبوظبي  1تسھیل ائتماني متجدد ممتاز بین الشركة و(

) بنك األعمال  3) سیتي بنك إن إیھ؛ و(2األول ش.م.ع؛ و(
باریبا  بي  إن  بي  و( ،التقلیدي  كریدي  4البحرین؛  بنك   (

) إتش إس بي سي بنك  5أجریكول للشركات واالستثمار؛ و( 
و( المحدودة؛  األوسط  بنك  6الشرق  میزوھو  المحدودة؛  ) 

و(7و( دیفوار؛  كوت  في  جنرال  سوسیتیھ  بنك  بنك  8)   (
و( تشارترد؛  شركة9ستاندرد  سومیتومو   )  میتسوي 

  المصرفیة.
 

 دوالر أمریكي  1,000,000,000

  2.5برنامج السندات متوسطة األجل بالیورو إلصدار   الشركة 
 .2031تكون السندات مستحقة في   بالمائة. 

 دوالر أمریكي  1,000,000,000

 

 واألعباء الجوھریة الممنوحة على أصول الشركة  الرھونات

 مرافئ أبوظبي 

  متجددة:أبرمت شركة مرافئ أبوظبي، وھي شركة تابعة للشركة، اتفاقیة ضمان أموال منقولة، والتي بموجبھا منحت المقرضین بموجب اتفاقیة تسھیالت  
 األولى على جمیع آالتھا وأصولھا الملموسة؛ و حق ضمان من الدرجة  -
 رھنًا على كافة حساباتھا المصرفیة.  -

  فیما یتعلق بما یلي: لحوالة حقوقھا التعاقدیةاتفاقیة مع وكیل الضمان كما أبرمت شركة مرافئ أبوظبي 
   ا؛ التي تحتفظ بھا شركة مرافئ أبوظبي فیما یتعلق بمعداتھا وآالتھ  االئتمانیةبعض التغطیات  -
 عقد إیجار؛ -
 بعض العقود الرئیسیة األخرى واتفاقیات االمتیاز وضمانات المقاولین؛ و  -
تمویلي (مع مراعاة استثناءات   أي عقد إیجار أو شراء إیجاري یُعامل، وفقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، على أنھ تمویل أو إیجار -

  معینة).
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الشركة المقرضین بموجب نفس اتفاقیة التسھیالت المتجددة رھنًا على األسھم التي تمتلكھا في شركة مرافئ أبوظبي، وضمانًا  عالوة على ذلك، منحت  

  لجزء من مستحقات شركة مرافئ أبوظبي بما یتناسب مع حصة الشركة في شركة مرافئ أبوظبي.

 كیھ شیبینج إنفستمنت لیمتد 

  % من رأس مالھا، المقرضین بموجب اتفاقیة تسھیالت أبرمتھا الضمانات التالیة:50، التي تمتلك الشركة نسبة  منحت شركة كیھ شیبینج إنفستمنت لیمتد 
 رھون عقاریة فیما یتعلق بالسفن الثمانیة التي تعمل بنظام النقل العابر والتي تمتلكھا كیھ شیبینج إنفستمنت لیمتد؛ و  -
 ح الخاصة بھا. رسوم الحساب فیما یتعلق بعدد من حسابات األربا -

  عالوة على ذلك، منحت الشركة المقرضین بموجب اتفاقیة التسھیالت ذاتھا رھنًا على األسھم التي تمتلكھا في:
  كیھ شیبینج إنفستمنت لیمتد؛  -
 أیھ إل إم إلدارة الشحن المحدودة؛ -
  إس أیھ؛ و -كومباني ماریتایم دي غیني  -
  كومباني دي شارجیر دي غیني. -

مقرضین، بموجب اتفاقیة التسھیالت ذاتھا، ضمانًا لجزء من مستحقات شركة كیھ شیبینج إنفستمنتس لیمتد یتناسب مع حصة الشركة في  منحت الشركة ال

 كیھ شیبینج إنفستمنتس. 

 تفاصیل األوراق المالیة الصادرة عن الشركة )14

سنوات بموجب برنامج السندات متوسطة   10، نجحت الشركة في إصدار سندات ممتازة غیر مضمونة بقیمة ملیار دوالر أمریكي لمدة 2021في مایو 

 األجل بالیورو الذي تم إطالقھ حدیثًا. 

 الشركات حوكمة )15

 أعضاء مجلس اإلدارة وسیرھم الذاتیة الموجزة 

 یحدد الجدول أدناه أعضاء مجلس اإلدارة.

 المنصب  االسم 

 رئیس مجلس اإلدارة   ................................................................. معالي فالح محمد األحبابي 

 نائب رئیس مجلس اإلدارة   ...................................................................... خلیفة سلطان السویدي 

 عضو مجلس اإلدارة   ........................................................................... جاسم حسین ثابت 

 عضو مجلس اإلدارة   .............................................................. منصور محمد عبدالقادر المال 

 عضو مجلس اإلدارة    ............................................................................... الجابري  نجیبة 

 عضو مجلس اإلدارة   ....................................................................... محمد الحمادي  سعادة

 المنتدب  عضو مجلس اإلدارة  ...................................................................... الكابتن محمد الشامسي 

 الرئیس التنفیذي للمجموعة 

  :فیما یلي السیر الذاتیة الموجزة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة

  معالي فالح محمد األحبابي، رئیس مجلس اإلدارة 

 . 2019ُعیّن معالي األحبابي رئیًسا لمجلس اإلدارة في یولیو 

المشروعات العامة والشؤون    یشغل معالي  البلدیات والنقل وعضو المجلس التنفیذي إلمارة أبوظبي، حیث یرأس لجنة  األحبابي منصب رئیس دائرة 

إلى    ازونزكورب قبل انتقالھمجموعة  أبوظبي إلدارة النفایات، وكان رئیًسا لمجلس إدارة    كما أنھ رئیس مجلس إدارة شركة تدویر، مركز التشغیلیة. 

 عة. المجمو

كما أنھ عضو في مجالس إدارات   .األحبابي منصب رئیس نادي تراث اإلمارات واللجنة المسؤولة عن البنیة التحتیة الحیویة لجزیرة الریم   یشغل معالي

 أبوظبي ولجنة الرؤیة المستقبلیة لمصفح. -شركة االتحاد للقطارات وشركة مدن العقاریة وھیئة البیئة 
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 .ھادة في اإلدارة من جامعة والیة كالیفورنیا، الوالیات المتحدة األمریكیةحصل معالي األحبابي على ش

  خلیفة سلطان السویدي، نائب رئیس مجلس اإلدارة 

 . 2020السویدي عضو مجلس إدارة ونائب رئیس مجلس اإلدارة في یونیو   ُعیّن خلیفة سلطان

 لتنمیة.السویدي منصب الرئیس التنفیذي لصندوق أبوظبي ل یشغل خلیفة سلطان

  كما یشغل سعادتھ منصب رئیس مجلس إدارة مجموعة أغذیة وعضو مجلس إدارة شركة طاقة وشركة میاه وكھرباء اإلمارات.

كما شغل منصب المدیر التنفیذي   شركة القابضة.ال شغل خلیفة العدید من المناصب اإلداریة العلیا، كان آخرھا منصب مدیر االستثمار للمجموعة في  

وشغل خلیفة أیًضا منصب الرئیس التنفیذي باإلنابة في شركة أبوظبي   للتكریر والبتروكیماویات في شركة مبادلة لالستثمار، حیث أدار محفظة الشركة.

  .لالستثمار  مبادلةشركة الوطنیة للكیماویات وتقلد منصب نائب الرئیس األول لوحدة المشاریع في 

في إدارة األعمال، تخصص التسویق من جامعة والیة كالیفورنیا وحصل على شھادة الماجستیر التنفیذي في إدارة  حصل خلیفة على درجة البكالوریوس  

 .األعمال بامتیاز من جامعة زاید 

  جاسم حسین ثابت، عضو مجلس إدارة 

 . 2020ُعیّن جاسم ثابت عضو مجلس إدارة في یونیو  

. وقبل تولیھ ھذا المنصب في طاقة،  2020لمنتدب بشركة طاقة، وھو منصٌب شغلھ منذ یولیو  یشغل جاسم منصب الرئیس التنفیذي للمجموعة والعضو ا

المرك للتبرید  الوطنیة  للشركة  التنفیذي  الرئیس  أیًضا منصب  كما شغل  للطاقة.  أبوظبي  لمؤسسة  المنتدب  والعضو  التنفیذي  الرئیس  زي شغل منصب 

 باء اإلمارات. ش.م.ع (تبرید) وعضو مجلس إدارة في شركة میاه وكھر

 .الوالیات المتحدة األمریكیة ،والیة واشنطن  ،یحمل جاسم درجة البكالوریوس في الھندسة المیكانیكیة من جامعة سانت مارتن 

  منصور محمد عبدالقادر المال، عضو مجلس إدارة 

 . 2020ُعیّن منصور المال عضو مجلس إدارة في یونیو 

القابضة، حیث یشرف على محفظة القابضة (التي تشمل االستثمارات والمشاریع المشتركة التي    في ار  كما یشغل منصور أیًضا منصب مدیر االستثم

  للوجستیة).تغطي عدًدا من القطاعات، بما في ذلك الطاقة والمرافق، والرعایة الصحیة واألدویة، واألغذیة واألعمال الزراعیة، والتنقل، والخدمات ا

 كما یشغل منصور منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة طاقة وشركة االتحاد للطیران. 

العدید من االختصاصات بما في ذلك التمویل المھیكل، وأسواق رأس المال، والدمج واالستحواذ، واالسترات  یجیة،  تمتد خبرة منصور الواسعة لتشمل 

شركة القابضة، شغل العدید من المناصب اإلداریة العلیا في  الوقبل انضمامھ إلى   ویر األعمال.والتخطیط المالي، وإدارة المخاطر، وإعادة الھیكلة، وتط

 وكان منصور یشغل مؤخًرا منصب المدیر المالي لمنصة مبادلة للبترول والبتروكیماویات.  شركة مبادلة لالستثمار.

  نجیبة الجابري، عضو مجلس إدارة 

 . 2021ُعینت نجیبة الجابري عضو مجلس إدارة في دیسمبر 

بدأت حیاتھا المھنیة مع مجموعة اإلمارات العالمیة    عملیات اإلنتاج، في شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم.  -تشغل نجیبة منصب نائب الرئیس للتقنیة  

إلى منصبھا الحالي كنائب الرئیس لفریق التقنیة في شركة  2013لأللومنیوم في عام   الحین ترقّت في المناصب داخل المؤسسة وصوالً  ، ومنذ ذلك 

  . 2016اإلمارات العالمیة لأللمنیوم، الذي شغلتھ في مارس 

)  2006، وأصبحت بعد ذلك (في عام  2004") في عام  دوبال كانت الجابري أول امرأة تعمل في فریق العملیات في شركة دبي لأللومنیوم ش.م.ع ("

وقادت مشروعات    2003في عام  )  D20أول مدیرة لعملیات خط اإلنتاج في الشرق األوسط. كما شاركت أیًضا في قیادة أول شركة ناشئة لدوبال للتقنیة (

عملیة بدء أطول خط إنتاج في العالم في    . وقد قادت2007و   2006بین العامین    D20توسیع شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم في خطوط اإلنتاج  

 ، وحققت إنجاًزا ملحوًظا من حیث السالمة وأكملت المھمة قبل الموعد المحدد بثالثة أشھر.  2014 - 2013موقع الطویلة في عامّي  
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على درجة البكالوریوس في الھندسة  ، حصلت الجابري 2001عاًما من الخبرة في مجال الھندسة الكیمیائیة. وفي عام   20تتمتع الجابري بما یربو عن  

عة نیو ساوث  الكیمیائیة من جامعة العین في اإلمارات العربیة المتحدة، ثم حصلت على شھادة في صھر األلومنیوم وماجستیر في مراقبة العملیات من جام

 ولت الدولیة لألعمال. ، حصلت على درجة الماجستیر في إدارة األعمال من كلیة ھ2018ویلز وجامعة أوكالند. وفي أغسطس 

  محمد الحمادي، عضو مجلس إدارة  سعادة  

 . 2021محمد الحمادي عضو مجلس إدارة في شركة موانئ أبوظبي في دیسمبر  سعادةُعین 

الطاقة النوویة السلمیة  )، والذي قادھا بنجاح في تقدیم برنامج  ENEC، كان الحمادي الرئیس التنفیذي لمؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة (2008منذ عام  

ویشغل   م االنتشار.في اإلمارات العربیة المتحدة، مع التركیز على تنفیذ أعلى اللوائح الوطنیة والمعاییر الدولیة للسالمة واألمن والجودة والشفافیة وعد

ویتولى قیادة مؤسسة اإلمارات   مارسات.الحمادي منصب مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات للطاقة النوویة كجزء من إطار الحوكمة الخاص بأفضل الم

شركة نواه للطاقة المسؤولة عن تشغیل وصیانة محطة براكة وشركة براكة األولى   للطاقة النوویة واإلشراف على شركات المشاریع المشتركة التابعة لھا:

  التي تدیر المصالح المالیة والتجاریة للمشروع.

 ة النوویة، شغل الحمادي منصب المدیر العام للھیئة االتحادیة للكھرباء والماء في اإلمارات العربیة المتحدة.وقبل انضمامھ إلى مؤسسة اإلمارات للطاق

یشغل محمد منصب عضو في   ) بمركز أتالنتا التابع لھا.WANOیشغل الحمادي منصب عضو في مجلس إدارة الجمعیة العالمیة للمشغلین النوویین (

وھو عضو أول في معھد مھندسي الكھرباء واإللكترونیات (الوالیات   معھد إدارة المشاریع (الوالیات المتحدة األمریكیة).الجمعیة النوویة األمریكیة و

 المتحدة األمریكیة)، والمجلس الدولي لألنظمة الكھربائیة الكبیرة، ورابطة المھندسین في اإلمارات العربیة المتحدة. 

ا الجنوبیة برؤیة الحمادي لمستقبل الكھرباء من خالل منحھ درجة الدكتوراه الفخریة، لیصبح واحد من ، اعترفت جامعة أجو في كوری2019في عام  

  ثمانیة قادة یحصلون على مثل ھذا الوسام المرموق في تاریخ الجامعة.

فلوریدا للتكنولوجیا بالوالیات المتحدة    حصل الحمادي على درجة البكالوریوس في الھندسة الكھربائیة ودرجة الماجستیر في اإلدارة الھندسیة من معھد

 األمریكیة. 

  الرئیس التنفیذي للمجموعة  المنتدب و عضو مجلس اإلدارة  الكابتن محمد الشامسي 

. وھو مسؤول  2021في دیسمبر  منتدب    الرئیس التنفیذي للمجموعة. ُعین عضو مجلس إدارة وعضو مجلس اإلدارة المنتدب  محمد الشامسي ھو    الكابتن 

وشغل عدًدا من المناصب اإلداریة،    2008عاًما من الخبرة في المجال. وقد انضم إلى الشركة في عام    20تنفیذي بحري متمرس یتمتع بما یقرب من  

 بما في ذلك نائب الرئیس التنفیذي لقطاع الموانئ. 

ویشغل أیًضا منصب نائب رئیس   ).ADNEC(  یشغل محمد الشامسي منصب رئیس مجلس إدارة شركة أرامكس وشركة أبوظبي الوطنیة للمعارض

ریة ومؤسسة  مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحریة العربیة وعضو مجلس إدارة شركة االتحاد للقطارات دي بي والھیئة االتحادیة للمواصالت البریة والبح

وقد شغل أیًضا منصب عضو مجلس إدارة   اإلمارات للتحكیم البحري.كما أنھ عضو في مجلس أمناء مركز   تحقیق أمنیة في اإلمارات العربیة المتحدة.

  االتحاد للطیران.

في اإلدارة  حصل محمد الشامسي على درجة الماجستیر في إدارة األعمال، ودبلومة متقدمة في العلوم التطبیقیة (ربان السفن) وشھادة الدراسات العلیا  

  من جامعة تسمانیا في أسترالیا. 

 
 رة التنفیذیة العلیا والسیرة الذاتیة الموجزة لكٍل منھم أعضاء اإلدا

  یحدد الجدول أدناه أعضاء فریق اإلدارة العلیا للشركة ومناصبھم داخل الشركة. 

 المنصب  االسم 

 عضو المنتدب وال الرئیس التنفیذي للمجموعة  .............................................................. محمد الشامسي  لكابتنا

 الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة   .........................................................................مارتن آروب

 رئیس االستراتیجیة والنمو   ...................................................................... تومسون روس 

 المستشار العام   .......................................................................... إیمیل بلیسر 

 رئیس إدارة التشریعات ورئیس القطاع البحري باإلنابة   ............................................................. مكتوم الحوقاني  لكابتنا

 رئیس قطاع المدن الصناعیة والمنطقة الحرة   ....................................................................... عبدهللا الھاملي 
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 رئیس قطاع الموانئ   .................................................................... سیف المزروعي

 الخدمات اللوجستیة رئیس قطاع    ...................................................................... روبرت سوتون 

 رئیس قطاع الخدمات الرقمیة   ............................................................ الظاھري  الدكتورة نورة

  

  :فیما یلي السیر الذاتیة الموجزة لكل عضو من أعضاء فریق اإلدارة العلیا للشركة

 العضو المنتدب و محمد الشامسي، الرئیس التنفیذي للمجموعة الكابتن 

عاًما    20وھو مسؤول تنفیذي بحري متمرس یتمتع بما یقرب من   .عضو مجلس اإلدارة المنتدبو  التنفیذي للمجموعةمحمد الشامسي ھو الرئیس    الكابتن

 وشغل عدًدا من المناصب اإلداریة، بما في ذلك نائب الرئیس التنفیذي لقطاع الموانئ.  2008وقد انضم إلى الشركة في عام  من الخبرة في المجال.

ویشغل أیًضا منصب نائب رئیس   ).ADNECالشامسي منصب رئیس مجلس إدارة شركة أرامكس وشركة أبوظبي الوطنیة للمعارض (  یشغل محمد

ریة ومؤسسة  مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحریة العربیة وعضو مجلس إدارة شركة االتحاد للقطارات دي بي والھیئة االتحادیة للمواصالت البریة والبح

وقد شغل أیًضا منصب عضو مجلس إدارة   كما أنھ عضو في مجلس أمناء مركز اإلمارات للتحكیم البحري. .ي اإلمارات العربیة المتحدةتحقیق أمنیة ف

  االتحاد للطیران.

علیا في اإلدارة  حصل محمد الشامسي على درجة الماجستیر في إدارة األعمال، ودبلومة متقدمة في العلوم التطبیقیة (ربان السفن) وشھادة الدراسات ال

 .من جامعة تسمانیا في أسترالیا

  مارتن آروب، الرئیس التنفیذي للشؤون المالیة 

للمجموعة  المالیة  للشؤون  التنفیذي  الرئیس  ھو  آروب  عن    ، مارتن  تزید  دولیة  بخبرة  البلدان    20ویتمتع  من  بالعدید  العلیا  اإلدارة  مناصب  في  عاًما 

 فیما بین الشركات والمعامالت بین الشركات والعمالء باإلضافة إلى شركات الخدمات والتصنیع.   والمجاالت والقطاعات عبر المعامالت

رج.  قبل االنضمام إلى الشركة، قضى مارتن آروب ثالث سنوات في منصب رئیس العملیات المالیة العالمیة لمجموعة ماركوارد آند باھلس في ھامبو

. وفي بدایة حیاتھ المھنیة، بدأ  2016إلى    2011للشؤون المالیة لمجموعة أویل تانكینج في الفترة من  وقبل ذلك، كان یشغل منصب الرئیس التنفیذي  

میرسك، حیث عمل في العدید من المناصب اإلداریة والقیادیة،    -مارتن آروب عملھ كمتدرب إداري في نوردیا، قبل أن ینضم إلى مجموعة إیھ بي مولر  

 سنوات.   10حیط الھادئ على مدار وبشكل أساسي في منطقة آسیا والم

التمویل واالئتم  ان.تخرج مارتن آروب من كلیة كوبنھاجن لألعمال في الدنمارك بتخصص ثنائي في مجال االقتصاد وإدارة األعمال باإلضافة إلى 

 .ي سویسراباإلضافة إلى ذلك، أكمل مارتن العدید من برامج القیادة في مؤسسات مثل المعھد الدولي لتطویر اإلدارة ف

  روس تومسون، رئیس االستراتیجیة والنمو 

كنائب لرئیس إدارة تطویر األعمال والتجارة    2016یشغل روس تومسون منصب رئیس االستراتیجیة والنمو في الشركة. وقد انضم إلى الشركة في عام  

 .  2017في قطاع الموانئ وقد تم تعیینھ في منصبھ الحالي في ینایر 

 نیة، عمل روس تومسون لدى شركات دولیة رائدة في المجال البحري، مثل مجموعة بیل بورتس والخطوط الجویة األمریكیة. وخالل مسیرتھ المھ

وحصل أیًضا على دبلومة اإلدارة التنفیذیة   .یحمل روس تومسون درجة البكالوریوس في األعمال الدولیة واللغات من جامعة بلیموث بالمملكة المتحدة

 .ھولندا ،من جامعة سنغافورة لإلدارة ودبلومة تنفیذیة في االقتصاد البحري وسلسلة التورید من جامعة إراسموس في روتردام 

 المستشار العام، الشؤون القانونیة  إیمیل بلیسر 

ویشغل إیمیل بلیسر منصب عضو في مجالس إدارة العدید من الشركات التابعة   اماة. عاًما من الخبرة في مھنة المح  23یتمتع إیمیل بلیسر بأكثر من  

 .والمشروعات المشتركة للشركة بما في ذلك كیزاد ومیكو وشركة موانئ أبوظبي للتشغیل والخدمات اللوجستیة ذ.م.م. 

ار بدوام كامل لدى شركة ألین آند أوفري للمحاماة حیث  ) في العمل كمستش2010 - 2003قبل انضمامھ إلى الشركة، قضى إیمیل بلیسر سبع سنوات (

وال والنفط  الموانئ  ذلك  بما في  القطاعات،  أفریقیا عبر مجموعة واسعة من  الشرق األوسط وشمال  منطقة  التحتیة في  البنیة  غاز  ركز على مشاریع 

 ا، ویعمل مساعًدا لدى شركة توریس للمحاماة. ، كان إیمیل بلیسر مقیًما في تورنتو بكند2003إلى    1998والمرافق. وفي الفترة من 
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یوس في  حصل إیمیل بلیسر على درجتي البكالوریوس والماجستیر مع مرتبة الشرف المشتركة في العلوم السیاسیة والبكالوریوس في القانون والبكالور

 .وھو عضو في جمعیة القانون في أونتاریو .القانون المدني من جامعة ماكجیل في كندا

 مكتوم الحوقاني، رئیس إدارة التشریعات ورئیس القطاع البحري باإلنابة  بتنالكا 

  مكتوم الحوقاني منصب رئیس إدارة التشریعات ورئیس القطاع البحري باإلنابة لدى الشركة. الكابتنیشغل 

النفط    الكابتنشغل   ناقالت  ذلك  بما في  السفن،  متن  المناصب على  من  الحوقاني عدًدا  المسال.مكتوم  الطبیعي  الغاز  الموانئ   وناقالت  وقد عمل في 

البترولیة، أوالً في منصب خبیر القطر ثم بعد ذلك في منصب مرشد بحري واكتسب خبرة في المجال البحري كمشرف في مشروع استصالح رئیسي  

  إلنشاء الجزر االصطناعیة. 

منصب رئیس الخدمات البحریة وتولى مسؤولیة سفین التي ُشكلت حدیثًا في ذلك  مكتوم الحوقاني إلى الشركة لیشغل    الكابتن، انضم  2015في عام  

، قبل العودة إلى موانئ أبوظبي بصفتھ نائب الرئیس  2018وتولى مؤقتًا مسؤولیة قطاع أبوظبي البحریة لدى دائرة البلدیات والنقل في عام   الوقت. 

غل منصب نائب الرئیس األول للعملیات في إحدى الشركات التابعة لشركة أدنوك، وھي شركة  وقبل انضمامھ إلى الشركة، ش التنفیذي إلدارة التشریعات.

 إرشاد. 

الحوقاني على درجة الماجستیر في الدراسات البحریة من المركز الوطني األسترالي لموارد وأمن المحیطات في جامعة   الكابتن، حصل 2009في عام 

 .ولونجونج في أسترالیا

  ،رئیس قطاع المدن الصناعیة والمنطقة الحرة  عبدهللا الھاملي 

في مختلف المجاالت، بما في ذلك الموارد   عاًما 15 ویتمتع بخبرة تزید عن یشغل عبدهللا الھاملي منصب رئیس قطاع المدن الصناعیة والمنطقة الحرة.

  البشریة واإلدارة والتجارة البحریة والشؤون المالیة والعملیات والخدمات المؤسسیة.

بلدیات  ئیس دائرة ال وقبل تولي منصبھ الحالي، شغل عبدهللا الھاملي منصب المدیر التنفیذي باإلنابة لقطاع الشؤون المالیة واإلداریة، كما عمل مستشاًرا لر

 .وقبل انضمامھ إلى دائرة البلدیات والنقل، كان یشغل منصب الرئیس التنفیذي باإلنابة لدى مرافئ أبوظبي والنقل.

البشریة  كما عمل في قطاع الموارد   ومن بین األدوار التي شغلھا عبدهللا الھاملي سابقًا في موانئ أبوظبي منصب نائب الرئیس للموارد البشریة والتوطین.

 والخدمات العامة لدى إرشاد. 

ي الدراسات  حصل عبدهللا الھاملي على درجة البكالوریوس في االقتصاد من جامعة والیة بورتالند في الوالیات المتحدة األمریكیة، ودرجة الماجستیر ف

 .االستراتیجیة واألمنیة من كلیة الدفاع الوطني في اإلمارات العربیة المتحدة

 رئیس قطاع الموانئسیف المزروعي ، 

  عاًما في مجال الموانئ وصناعات الشحن والتجزئة. 20ویتمتع بخبرة تزید عن  یشغل سیف المزروعي منصب رئیس قطاع الموانئ في الشركة. 

بوظبي كمدیر وقبل ذلك، عمل في مرافئ أ وقبل تولیھ منصبھ الحالي، شغل سیف المزروعي منصب مدیر العملیات في محطة حاویات میناء خلیفة. 

وقبل انضمامھ إلى مرافئ أبوظبي، شغل أیًضا منصب عضو مجلس إدارة ومدیر العالقات المجتمعیة واالتصاالت في مجموعة الحبتور وقبل   تنفیذي. 

  .ذلك شغل العدید من المناصب في جمعیة االتحاد التعاونیة وشركة موانئ دبي العالمیة

 .س في العلوم ودرجة البكالوریوس في اآلداب، تخصص الجغرافیا من جامعة بیروت العربیة في لبنانحصل سیف المزروعي على درجة البكالوریو

  روبرت سوتون، رئیس قطاع الخدمات اللوجستیة 

الوسائط  عاًما في سالسل التورید التقلیدیة ومتعددة    20ویتمتع بخبرة تزید عن   یشغل روبرت سوتون منصب رئیس قطاع الخدمات اللوجستیة في الشركة. 

  .والرقمیة التي تمتد عبر منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا وآسیا وأوروبا

ویتمثل مجال تركیزه األساسي في استراتیجیات سلسلة التورید   .وقد عمل روبرت سوتون سابقًا كنائب للرئیس ورئیس القطاع العالمي لدى دي إتش إل 

  ل.الشاملة وإدارة التغییر والتسویق/تطویر األعما

 بكلیة مانشستر، حیث حصل على شھادة إدارة النقل الوطنیة والدولیة.  1982إلى  1981التحق روبرت سوتون في الفترة من عام 
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  الدكتورة نورة الظاھري، رئیس قطاع الخدمات الرقمیة 

 .  2014الظاھري رئیًسا لقطاع الخدمات الرقمیة في الشركة. وقد قادت الدكتورة الظاھري شركة بوابة المقطع منذ تأسیسھا في عام  تعمل الدكتورة نورة  

  م المرأة. كماوتلتزم الدكتورة الظاھري بالبرامج االجتماعیة والبیئیة والتكنولوجیة والتعلیمیة. وتشغل منصب نائب رئیس جمعیة اإلمارات الرقمیة لدع

 . 2018حتى   2016شغلت الدكتورة نورة منصب رئیسة اللجنة النسائیة األولى في الشركة من عام 

دسیة  حصلت الدكتورة الظاھري على درجة البكالوریوس في ھندسة البرمجیات من جامعة اإلمارات العربیة المتحدة وماجستیر العلوم في النظم الھن

 .ددة التخصصات من معھد مصدر ومعھد ماساتشوستس للتكنولوجیا في الوالیات المتحدة األمریكیةواإلدارة، وكذلك الدكتوراه في الھندسة متع

 

 المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء فریق اإلدارة العلیا (وأقاربھم من الدرجة األولى) الشركة تفاصیل أسھم 

 األسھم المملوكة في الشركة  االسم  #

1 .   

2 .   

3 .   

 

الرقابة الداخلیة نظام   

والتحقق    تطبق الشركة نظام رقابة داخلیة یھدف إلى وضع تقییم لطرق وإجراءات إدارة المخاطر لدى الشركة، وتنفیذ قواعد الحوكمة فیھا بشكل صحیح، 

الداخلیة، ومراجعة البیانات المالیة    من التزام الشركة وموظفیھا بأحكام القوانین واللوائح والقرارات الساریة التي تحكم عملھا والسیاسات واإلجراءات

 المقدمة إلى اإلدارة العلیا للشركة، والتي تُستخدم في إعداد القوائم المالیة. 

 م. سیعتمد مجلس اإلدارة نظام الرقابة الداخلیة بعد التشاور مع إدارة الشركة، وستتولى إدارة الرقابة الداخلیة بالشركة تطبیق ھذا النظا

باشرةً  الداخلیة أھداف إدارة الرقابة الداخلیة ومھامھا وصالحیاتھا، شریطة أن تتمتع باالستقاللیة الكافیة ألداء واجباتھا وترفع تقاریرھا م  یحدد نظام الرقابة

 إلى مجلس اإلدارة. 

  الكبیرة واتفاقیات األطراف ذات الصلة والعقود الجوھریة للشركة واالستثمارات ملخص األصول والمشاریع )16

 األصول الكبیرة 

 وصف األصول  األصول  #

1 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
بشكل أساسي من البنیة التحتیة للموانئ والتي بلغ    تتألف الممتلكات واآلالت والمعدات لدى الشركة

ویتم استھالكھا    2020دیسمبر    31ملیون درھم إماراتي كما في    8,410صافي قیمتھا الدفتریة  
سنة، وأعمالھا الرأسمالیة قید التنفیذ والتي بلغ    50على مدى فترات تتراوح بین ثالث سنوات إلى  

الدفتریة   قیمتھا  در  4,692صافي  في  ملیون  كما  إماراتي  ومبانیھا  2020دیسمبر    31ھم   ،
  2020دیسمبر    31ملیون درھم إماراتي كما في    2,314وتحسیناتھا التي بلغ صافي قیمتھا الدفتریة  

 سنة.   50ویتم استھالكھا على مدى فترات تتراوح بین ثالث إلى  

2 
  الذمم المدینة التجاریة واألخرى

  
الخارجیین   العمالء  من  المدینة  الذمم  الشركة  لدى  واألخرى  التجاریة  المدینة  الذمم  تتضمن 
والمستحقات من األطراف ذات الصلة، والتي تكون في األساس كیانات مملوكة للحكومة والمشاریع  

  .المشتركة لدى الشركة

3 
  العقارات االستثماریة

 
ت الُمحتفظ بھا لتحقیق دخل إیجاري و/أو لزیادة قیمة رأس  تُقاس العقارات االستثماریة، وھي العقارا

المال (بما في ذلك العقارات قید اإلنشاء لھذه األغراض) على أساس التكلفة، بما في ذلك تكالیف  
 المعاملة. 
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 المشروعات الكبیرة 
 

 وصف المشروع  المشروع  #
النفقات الرأسمالیة المتوقعة  

بالدرھم اإلماراتي من  
 2025إلى   2021

التوسعات في   مشروع توسعة میناء خلیفة  1 العدید من  بالفعل،  ونفذت  تنفیذ،  الشركة في  بدأت  لقد 
خلیفة بما في ذلك التوسعات في محطات الحاویات ومحطة شحن    میناء

 الرصیف الجنوبي ومیناء خلیفة اللوجستي.

 ملیار درھم إماراتي  3.7

مشاریع البنیة التحتیة للمدن الصناعیة   2
 والمنطقة الحرة 

مشاریع البنیة التحتیة والتطویر التي تم تنفیذھا في المنطقة الصناعیة  
ذلك   في  شبكة  بما  وتطویر  والمنطقة ب  أ  المنطقة  في  التحتیة  البنیة 

 الغاز.

 ملیار درھم إماراتي  3.3

األصول المبنیة في منطقة المدن   3
 الصناعیة والمنطقة الحرة 

األصول المبنیة لدعم نمو القطاع واإلمارة بما في ذلك المستودعات،  
والم الصناعیة  المدن  ومقرات  العملیات،  موظفي  إقامة  نطقة  وأماكن 

 الحرة، واألصول اللوجستیة. 

 ملیار درھم إماراتي  2.5

 

 االستثمارات الكبیرة 

تبلغ   ینایر    19بنتاریخ     % في شركة أرامكس22.3استحوذت الشركة على حصة  تبلغ    و  ، 2022من  البحریة  10حصة  الجرافات  % في شركة 

  .وصناعات (على التوالي) وھما شركتین مملكوتین بالكامل من قبل القابضةمن قبل الفا أوریكس لیمتد  مملوكتین كانتا اللتان ، الوطنیة 

 اتفاقیات األطراف ذات الصلة 

) المشاریع المشتركة  2) شركة مرافئ أبوظبي؛ و(1تُعد الشركة طرفًا في العدید من االتفاقیات والترتیبات األخرى مع األطراف ذات الصلة بما في ذلك: (

شركات تابعة للمشروع    4) صندوق زونزكورب للبنیة التحتیة (بما في ذلك  3دارة وتشغیل السفن دي إم سي إي إس تي؛ و(مع شركة إل دي بي إل إل
) كیانات أخرى تسیطر علیھا الشركة. للحصول على تفاصیل حول تأثیر معامالت األطراف ذات  5) كیانات معینة مملوكة للحكومة؛ و(4المشترك)؛ و(

من   26، یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح  2020و  2019دیسمبر    31مالي للشركة ونتائجھا المالیة كما في السنوات المنتھیة في  العالقة على المركز ال
. للحصول  2020دیسمبر    31من القوائم المالیة الموحدة للفترة المنتھیة في    28واإلیضاح    2019دیسمبر    31القوائم المالیة الموحدة للفترة المنتھیة في  

ة في،  یل حول تأثیر معامالت األطراف ذات العالقة على المركز المالي للشركة ونتائجھا المالیة كما في، وبالنسبة لفترة التسعة أشھر المنتھی على تفاص 

  30ي  من تقریر المراجعة والمعلومات المالیة الموحدة الموجزة لفترة التسعة أشھر المنتھیة ف  25، یُرجى الرجوع إلى اإلیضاح  2021سبتمبر    30
 . 2021سبتمبر 

 العقود الجوھریة 

ال تھدف الملخصات إلى وصف جمیع معامالت الشركة أو شروطھا الساریة أو أحكامھا،   فیما یلي ملخص لبعض شروط العقود الجوھریة للشركة.

  وبالتالي فھي مضمنة بالكامل باإلشارة إلى االتفاقیات الفعلیة.

 المحدودة (بروج) شركة أبوظبي للبولیمرات  
خدمات تشغیل البوابة في میناء خلیفة مثل تخزین المواد  )  1(م لشركة بروج  ی تقدل وشركة أدنوك لإلمداد والخدمات  مع شركة بروج  عقودأبرمت الشركة  

و  أو على الشاحنات إلى العمالء الواردة المنقولة من مرفق إنتاج الرویس التابع لشركة بروج ثم تحمیل الطلب وإرسالھ الحقًا في حاویات خطوط الشحن

  .خدمات التعبئة والتغلیف في میناء خلیفة) 2(

 اإلمارات العالمیة لأللمنیوم 
بموجب ھذه االتفاقیة، تقدم الشركة لشركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم   أبرمت الشركة اتفاقیة بشأن مرافق الموانئ مع شركة اإلمارات العالمیة لأللمنیوم.

  .2052دیسمبر   8تنتھي مدة االتفاقیة في   بحریة وخدمات إصالح معینة مقابل رسوم.خدمات 

 مرافئ أبوظبي 
اویات  أبرمت الشركة اتفاقیة امتیاز مع شركة مرافئ أبوظبي حیث منحت الشركة بموجبھا شركة مرافئ أبوظبي امتیاًزا فیما یتعلق "بمنطقة محطة ح

حقًا    بموجب اتفاقیة االمتیاز ھذه، تُمنح شركة مرافئ أبوظبي األبیض المتوسط للمالحة وشركائھا المتحالفین. " المخصصة لشركة البحر  1میناء خلیفة  
إدارة وتشغیل محطة حاویات میناء خلیفة   كمحطة مخصصة لشركة البحر األبیض المتوسط للمالحة وبعض المناطق األخرى وشغل    1حصریًا في 

 .1تشغیل وإدارة البنیة التحتیة وجدار الرصیف والمرسى والمعدات الخاصة بمنطقة محطة حاویات میناء خلیفة  و 1منطقة محطة حاویات میناء خلیفة  
 . 2048مایو   31تستمر مدة االتفاقیة حتى 

ر لشركة بروج في  وتعد الشركة أیًضا طرفًا في اتفاقیة الخدمة المبرمة مع شركة مرافئ أبوظبي حیث تقوم شركة مرافئ أبوظبي بمناولة شحنات البولیم

 محطة شركة مرافئ أبوظبي وتزود شركة بروج بالعدید من خدمات المحطة بما في ذلك التحمیل والتفریغ والمناولة في میناء خلیفة. 

 شركة العین للمشاریع الصناعیة ذ.م.م
امتیاز إلى شركة العین للمشاریع الصناعیة ذ.م.م، وتقدم شركة  تُعد الشركة طرفًا في اتفاقیة شراكة بین القطاعین العام والخاص، والتي بموجبھا تم منح 

   . 2038فبرایر   13سینتھي االمتیاز في   العین للمشاریع الصناعیة ذ.م.م خدمات إدارة المرافق وتشغیلھا وصیانتھا المستمرة للشركة.



36  

 ایكاد لخدمات معالجة النفایات الصناعیة ذ.م.م 
اكة بین القطاعین العام والخاص، والتي بموجبھا تم منح امتیاز إلى شركة ایكاد لخدمات معالجة النفایات الصناعیة،  تُعد الشركة طرفًا في اتفاقیة الشر

یة والبنیة  وتقوم شركة ایكاد لخدمات معالجة النفایات الصناعیة بتمویل وتصمیم وبناء وتشغیل وصیانة وتطویر محطة معالجة النفایات السائلة الصناع

 . 2039فبرایر  25سینتھي االمتیاز في  ستقوم الشركة بتشغیل وصیانة المرافق خالل مرحلة التشغیل. لصلة.التحتیة ذات ا 

 شركة ایكاد الثانیة المحدودة ذ.م.م 
وشركة ایكاد    متُعد الشركة طرفًا في اتفاقیة شراكة بین القطاعین العام والخاص، والتي بموجبھا تم منح امتیاز إلى شركة ایكاد األولى المحدودة ذ.م. 

   .2037أكتوبر  25في سینتھي االمتیاز  الثانیة المحدودة ذ.م.م لتطویر وتمویل وبناء المرافق في المرحلة األولى من توسعة ایكاد.

 شركة ایكاد الثالثة المحدودة ذ.م.م 
امتیاز إلى شركة ایكاد الثالثة المحدودة ذ.م.م لتطویر وتمویل  تُعد الشركة طرفًا في اتفاقیة شراكة بین القطاعین العام والخاص، والتي بموجبھا تم منح  

 .  2039أكتوبر  25االمتیاز في سینتھي   وبناء المرافق في المرحلة الثانیة من توسعة ایكاد.

 امتیاز محطة كوسكو 
ویات ذ.م.م حقًا حصریًا في إدارة وتشغیل محطة  تُعد الشركة طرفًا في اتفاقیة امتیاز مع محطة كوسكو والتي بموجبھا یتم منح محطة كوسكو أبوظبي للحا

عاًما، مع إمكانیة تمدید المدة    35یستمر االمتیاز لمدة   وأیًضا إنشاء مركز إقلیمي في میناء خلیفة لشركة كوسكو وأعضاء تحالفھا.  2حاویات میناء خلیفة 

   سنوات إضافیة.  5لمدة تصل إلى 

 سي جي إم  - امتیاز سي إم أیھ 
دة  الشركة مؤخًرا امتیاًزا جدیًدا لشركة مشروع مشترك (یتم االحتفاظ بھ بشكل مشترك مع مجموعة سي إم أیھ للشحن) لتشغیل محطة حاویات جدی منحت  

 عاًما. 35یستمر االمتیاز لمدة   سي جي إم.  -في میناء خلیفة باإلضافة إلى إنشاء مركز في میناء خلیفة لمجموعة سي إم أیھ 

 

 دارة التعاون في مجال تعزیز القدرات الصناعیة بین الصین واإلمارات العربیة المتحدة (جیانغسو) المحدودة شركة تطویر وإ

من   تم لكل  مشتركة  فرص  خالل  من  االستثماریة  المشاریع  وبناء  االقتصادیة  الروابط  لتعزیز  جیانغسو  مقاطعة  مع  استثماري  تعاون  اتفاقیة    توقیع 
وتُعد الشركة أیًضا طرفًا في اتفاقیة مساطحة مع شركة تطویر وإدارة التعاون في مجال تعزیز القدرات الصناعیة بین   نیة.االقتصادات اإلماراتیة والصی

عاًما حیث یتم منح المساطحة على قطعة أرض تقع داخل منطقة االستثمار في الطویلة،    50الصین واإلمارات العربیة المتحدة (جیانغسو) المحدودة لمدة  
 جذب االستثمارات الصینیة في كیزاد. أبوظبي ل

 تفاصیل الدعاوى القضائیة والمطالبات  )17

لم تشارك الشركة في أي إجراءات حكومیة أو قانونیة أو تحكیمیة (بما في ذلك أي إجراءات  ھذه    نشرة اإلدراجفي االثني عشر شھًرا السابقة لتاریخ  

   . .والتي قد یكون لھا أو كان لھا بالفعل في ھذه الفترة تأثیٌر كبیر على المركز المالي للشركة أو ربحیتھامعلقة أو ُمھدد بھا تكون الشركة على علم بھا) 

 ة على السداد وصف أي حالة إعسار أو عدم قدر )18

دلة قبل خصم الفوائد  تتمتع المجموعة بأداء مالي قوي، یتمیز باإلیرادات المتنامیة بشكل مّطرد (معظمھا ُملتزم بھ تعاقدیًا بطبیعتھ، مما یعززاألرباح المع

) لمزیٍد من التفاصیل حول األداء المالي للشركة في  (10راجع القسم ( والضرائب واالستھالك وإطفاء الدین) كما تتمتع بمستوى دین منخفض نسبیًا. 

  السنوات المالیة الثالث الماضیة.

 لم تقم الشركة بتسجیل أي دعاوى إفالس أو إعسار. 

 توزیع األرباح سیاسة )19

 یتم توزیع صافي األرباح السنویة للشركة، بعد خصم جمیع النفقات العامة والتكالیف األخرى، على النحو التالي: 

احتیاطي قانوني، ویجوز للشركة التوقف عن إجراء لتكون   من األرباح الصافیة كل عام وتخصیصھا%)  10عشرة بالمائة (  یجب اقتطاع -

في ســـــتـخدم االحتـیاطي الـقانوني  یو بموـجب قرار من الجمعـیة العمومـیة للمســـــاھمین بـناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة.  االقتـطاعـھذا  

 التي تقررھا الجمعیة العمومیة للمساھمین بناًء على اقتراح من مجلس اإلدارة.  األغراض

من صــافي األرباح أو جزء منھا بعد ذلك على المســاھمین أو یرحل إلى الســنة المقبلة أو یخصــص إلنشــاء احتیاطي نظامي یوزع الباقي   -

نویة   نویة أو نصـف أو ربع ـس غیر عادي، وفقاً لما یقترحھ مجلس اإلدارة وتقرره الجمعیة العمومیة. یجوز لمجلس اإلدارة توزیع أرباح ـس

 زیع األرباح المعتمدة من قبل الجمعیة العمومیة.على المساھمین وفقاً لسیاسة تو
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ــبة ال تزید على ( - ــتھالكات واالحتیاطیات كمكافأة 10تخصــص نس ــنة المالیة المنتھیة بعد خصــم كل من االس %) من الربح الصــافي للس

  .ألعضاء مجلس اإلدارة وتحدد الجمعیة العمومیة قیمتھا كل سنة مالیة

 المخاطرة عوامل  )20

المخاطر. ینطوي   من  عالیة  درجة  على  األسھم  في  المخاطرة   االستثمار  عوامل  دراسة  المحتملین  المستثمرین  على  یجب  استثمار،  أي  إجراء  وقبل 

وال یُقصد بالمخاطر الموضحة أدناه أن تكون شاملة، وإنما تم تضمینھا فقط لغرض تنبیھ المستثمرین بشأن الدرجة العالیة من   الموضحة أدناه بعنایة.

 ویجب على المستثمرین مناقشة ھذا األمر مع مستشاریھم المالیین أو غیرھم قبل شراء األسھم.  المخاطر المتضمنة.

 المخاطر المتعلقة بأعمال المجموعة وعملیاتھا ومجال عملھا  

 اإلیجار تعتمد إیرادات المجموعة المتولدة من قطاع المناطق الصناعیة والحرة لدیھا على مستویات اإلشغال وأسعار 

المتخصصة االقتصادیة  للمناطق  العلیا  للمؤسسة  التابعة  الصناعیة  المناطق  إلى  باإلضافة  كیزاد  داخل  صناعیة  مناطق  وتشغل  المجموعة    تمتلك 

ورید الغاز،  وتتألف اإلیرادات المتولدة من قطاع المناطق الصناعیة والحرة لدى المجموعة في األساس من إیرادات التأجیر وإیرادات ت (زونزكورب).

كان قطاع المناطق الصناعیة والحرة یشّكل أكبر  ،  2020في عام   باإلضافة إلى اإلیرادات المتأتیة من أنشطة التسجیل والترخیص والخدمات اإلداریة.

  من اإلیرادات الموحدة للمجموعة في ذلك العام. بالمائة 45.2وحدة أعمال تابعة للمجموعة من حیث اإلیرادات وحقق  

المجموعة من مناطقھا الصناعیة في مستویات اإلشغال التي تحققھا و التي تؤثر على إیرادات   أسعار اإلیجار التي تفرضھا. تتمثل العوامل الرئیسیة 

إلیجار  وسیؤثر انخفاض الطلب على المساحة في المناطق الصناعیة للمجموعة سلبًا على مستویات اإلشغال في المناطق الصناعیة وبالتالي إیرادات ا 

  واإلیرادات األخرى التي یمكن لقطاع المناطق الصناعیة والحرة تحقیقھا.

وعلى وجھ الخصوص،   عوامل مھمة تؤثر على إجمالي إیرادات اإلیجار التي تحققھا المجموعة من مناطقھا الصناعیة.تُمثل طبیعة ومزیج المستأجرین 

 تھا المحتملة.نظًرا للعدد الكبیر من عقود إیجار األراضي طویلة األجل، قد یكون من الصعب على المجموعة تعدیل مزیج المستأجرین لدیھا لتعظیم إیرادا

  ك، یمكن أن تتأثر إیرادات التأجیر التي تحصل علیھا المجموعة بالقیود التشریعیة على المستوى المسموح بھ لزیادات اإلیجار والتغییراتباإلضافة إلى ذل

  المستقبلیة المحتملة في القانون.

أن تتأثر اإلیرادات المتبقیة سلبًا بالعوامل    عدد محدود من العمالء ویمكن  في تتركز نسبة كبیرة من إیرادات المجموعة المتولدة من قطاع الموانئ لدیھا  

 الخارجیة، بما في ذلك انخفاض أحجام التجارة 

من خمسة عمالء ممن منحتھم المجموعة امتیازات طویلة األجل لتشغیل مرافق الموانئ أو كان    ىیتأتكان ما یقرب من نصف إیرادات قطاع الموانئ  

وتشتمل رسوم االمتیاز المستحقة للمجموعة على مكّون متغیر یُعبَّر عنھ كنسبة مئویة من اإلیرادات، وبالتالي   معھم.لدیھا اتفاقیات طویلة األجل ُمبرمة  

  فإن المجموعة ُمعرضة، إلى حد ما، لتقلبات السوق فیما یتعلق بالرسوم طویلة األجل.

وتُعتبر ھذه اإلیرادات المتغیرة مدفوعةً بأحجام   عملیات شحن البضائع العامة.باإلضافة إلى ذلك، یتم تولید جزء كبیر من إیرادات قطاع الموانئ من  

ونتیجة لذلك، فإن وقوع أي أحداث اقتصادیة أو سیاسیة أو جغرافیة سلبیة من   البضائع العامة، التي تعتمد بدورھا على أحجام تجارة البضائع العامة.

وھذا بدوره   ا موانئ المجموعة وفیما بینھا یمكن أن یكون لھ تأثیر سلبي على إیرادات قطاع الموانئ.شأنھا أن تؤثر على التجارة في المواقع التي تخدمھ

 یمكن أن یؤثر سلبًا على أعمال المجموعة.

 

ھذه   وقد أدت إلى فرض قیود على السفر والحجر الصحي وإیقاف التشغیل لفترات طویلة في بعض الشركات على مستوى العالم.   19-أدت جائحة كوفید

عدالت الشحن  التدابیر التقییدیة إلى إبطاء التنمیة االقتصادیة الوطنیة، وتعطل التجارة الدولیة، ونتج عنھا اضطرابات في السفر وانخفاض مؤقت في م

  وتأثرت المجموعة سلبًا بالجائحة وعواقبھا.  العالمي.

لھا المقابلة  باألطراف  یتعلق  فیما  ائتمانیة  لمخاطر  المجموعة  الوفاء    تتعرض  عن  المقابلة  األطراف  تخلفت  إذا  سلبًا  المجموعة  أعمال  تتأثر  وقد 

 بالتزاماتھا تجاه المجموعة 

موعة، أثر قد یكون لتخلف أيٍ من مدیني المجموعة بدفع التزاماتھ تجاه المجموعة، أو عدم القدرة على الدفع من جانب أي من األطراف المقابلة للمج

ویمكن أن   ویتم تعزیز ھذه المخاطر في سیاق بعض تركیزات العمالء الھامة التي تتعرض لھا المجموعة. ة وربحیتھا.كبیر على احتیاطیات المجموع

إیراداتھا  یكون ألي عوامل تؤثر على قدرة أي من عمالء المجموعة المھّمین على االستمرار في سداد المدفوعات إلى المجموعة أثٌر سلبٌي كبیٌر على  
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 بلیة وبالتالي یكون لھذه العوام أثر سلبي جوھري على أعمال المجموعة وتوقعاتھا ونتائج عملیاتھا ووضعھا المالي. في الفترات المستق

لیات أو أي  قد تتخلف األطراف المقابلة للمجموعة، في المستقبل، عن الوفاء بالتزاماتھا تجاه المجموعة بسبب اإلفالس أو نقص السیولة أو توقف العم

تتأثر على نحٍو مماثل  وم أسباب أخرى. وبالتالي قد  المنطقة  لھا تعمل في نفس  المقابلة  للمجموعة أن أكبر األطراف  المخاطر االئتمانیة  یزید من  ما 

باإلضافة إلى ذلك، غالبًا ما تكون المجموعة غیر قادرة على الحصول على معلومات موثوقة   بالتغیرات في الظروف االقتصادیة والظروف األخرى.

ویمكن أن یكون   تعلق بالوضع المالي لعدٍد من عمالئھا ألنھم شركات مملوكة ملكیةً خاصة وال تخضع ألي التزام بإتاحة ھذه المعلومات للجمھور.فیما ی 

صغر حجًما  ألي تأخیر في الدفع أو عدم الدفع أو عدم األداء من جانب واحد أو أكثر من عمالء المجموعة الرئیسیین أو عدد من األطراف المقابلة األ 

 لدى المجموعة أثر سلبي جوھري على أعمال المجموعة وتوقعاتھا ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي (بما في ذلك التدفق النقدي). 

 المنافسة مع مشغلي المناطق الصناعیة والحرة اآلخرین داخل دول مجلس التعاون الخلیجي 

ي المناطق الحرة اآلخرین والمناطق االقتصادیة في دول مجلس التعاون الخلیجي والتي قد تقدم  تتنافس المناطق الصناعیة التابعة للمجموعة مع مشغل

باإلضافة إلى ذلك، یتنافس قطاع المناطق   إیجارات أقل و/أو مرافق أرخص و/أو مزایا مختلفة عن تلك التي تقدمھا المناطق الصناعیة التابعة للمجموعة.

ویشمل ذلك المنطقة الحرة لجبل   لمناطق الصناعیة والحرة األخرى في جمیع أنحاء دولة اإلمارات العربیة المتحدة. الصناعیة والحرة مع عدد كبیر من ا

 علي.

حرة یمكن أن  على الرغم من أن المجموعة تتمتع بالخبرة في تشغیل المناطق الصناعیة، إال أن تنفیذ استراتیجیتھا الخاصة بقطاع المناطق الصناعیة وال

ومع   وتحقق المجموعة حالیًا معدالت إیجار تنافسیة في كیزاد. أشكاالً أخرى من المنافسة قد تكون جدیدة أو فریدة بالنسبة للمنطقة االقتصادیة.یواجھ  

ھا على استقطاب  ذلك، فإن قدرتھا على مواصلة القیام بذلك تتوقف على احتفاظ كیزاد بمكانتھا الرائدة في السوق بسبب كونھا موقعًا أكثر جاذبیة وقدرت

  العمالء الجدد والحالیین واالحتفاظ بھم. 

خاصة بھا،  نظًرا للمنافسة مع المناطق الحرة األخرى ومشاریع الموانئ المتكاملة، قد تضطر المجموعة إلى خفض معدالت اإلیجار أو أسعار الخدمات ال

قترن ذلك بانخفاض مستویات اإلشغال، فقد یؤثر بشكٍل سلبي وجوھري على  مما قد یؤثر بشكل جوھري وسلبي على التدفقات النقدیة المتولدة، وإذا ا

 أعمال المجموعة وتوقعاتھا ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي. 

 تتسم صناعة محطات الحاویات بقدرتھا التنافسیة العالیة مما قد یؤثر سلبًا على قدرة المجموعة على الحفاظ على ربحیتھا أو زیادتھا 

كما تتعرض المجموعة لصناعة محطات الحاویات من  وعة بموجب امتیاز بتشغیل میناء الفجیرة، الذي یحتوي على محطة حاویات كبیرة.تقوم المجم

معترف  خالل العنصر المتغیر في رسوم االمتیاز المفروضة على مشغلي محطتي الحاویات التابعتین للمجموعة في میناء خلیفة وحصتھا من األرباح ال

بالمائة    10كما تمتلك المجموعة استثماًرا بنسبة   الل مشروعھا المشترك، مرافئ أبوظبي، الذي یدیر أحد محطات الحاویات في میناء خلیفة.بھا من خ

  في محطة كوسكو، التي تقوم بتشغیل المحطة األخرى.

العقدین الماضیین. ج في صناعة محطات الحاویات، بما في ذلك تشكیل  وقد أدى االندما شھدت صناعة محطات الحاویات عملیات اندماج كبیرة في 

جموعة  تحالفات الشحن التي یفضل فیھا األعضاء عموًما المحطات ذات الصلة المملوكة لشركائھم، إلى أن أصبح معظم مشغلي المحطات المنافسین للم

  .أكبر حجًما وأكثر خبرة من الناحیة التشغیلیة وأرسخ قدًما في المجال من المجموعة

لمجموعة  ا كانت المجموعة غیر قادرة على المنافسة بفعالیة ضد منافسیھا في مجال محطات الحاویات، فقد یكون لذلك تأثیر سلبي جوھري على أعمال اإذ

 وتوقعاتھا ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي. 

 ا على أدائھ یتعرض قطاع الخدمات اللوجستیة التابع للمجموعة لسلسلة من المخاطر التي قد تؤثر سلبً 

قات  تقدم المجموعة الخدمات اللوجستیة لمجموعة من العمالء وتتعرض لمجموعة من المخاطر المرتبطة بھذه الخدمات (على سبیل المثال فقدان عال

حال وقوعھ، إلى انخفاض   ویمكن أن یؤدي أي من ھذه المخاطر،  العمالء وعدم توافر البنیة التحتیة المطلوبة، وتعطل سلسلة التورید لمنتجات العمالء).

جموعة وتوقعاتھا  الطلب على الخدمات والمنتجات اللوجستیة التي تقدمھا المجموعة ویمكن أن یُحدث، حال استمراره، تأثیًرا سلبیًا جوھریًا على أعمال الم

 ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي. 

 ت البحریة التابع للمجموعة قد تؤثر المنافسة وبعض المخاطر األخرى سلبًا على قطاع الخدما

نتیجة لدخول   تقوم المجموعة بتقدیم الخدمات البحریة، من خالل قطاع أعمال تنافسي للغایة. وقد تواجھ المجموعة منافسة متزایدة في ھذه الصناعة 
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عالوة على ذلك، قد   لمیة وأسعار السوق.مشغلین ُجُدد إلى السوق وانخفاض أحجام السفن التي تدخل الموانئ وكذلك التغیرات في استخدام السفن العا

لدمج واالستحواذ  تواجھ المجموعة تحوًال محتمالً في مشھدھا التنافسي حیث یتطلع أقرانھا ومنافسوھا، أو یعملون حالیًا على، االندماج من خالل عملیات ا

  بھدف تحسین وضعھم التنافسي وتوسیع نطاق عروضھم الحالیة من الخدمات.

إخفاق من جانب المجموعة في الحفاظ على مركزھا التنافسي أثٌر سلبٌي على قدرة المجموعة على تأمین عقود جدیدة والتوسع في مجاالت  قد یكون ألي  

حال  جدیدة من األعمال البحریة والحصول على تراخیص موانئ جدیدة وتجدید أو تمدید عقودھا الحالیة وتراخیص الموانئ، وھو ما یمكن أن یؤثر،  

 ره، بشكل جوھري وسلبي على أعمال المجموعة وتوقعاتھا ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي. استمرا

 تتعرض المجموعة لمخاطر معینة فیما یتعلق بتوسیع المحطات ومرافق الموانئ وتطویر وإنشاء محطات ومرافق موانئ جدیدة 

برى الجاریة وتخضع لعدٍد من مخاطر اإلنشاء والتمویل والتشغیل وغیرھا من  لدى المجموعة العدید من مشاریع التطویر الجدیدة ومشاریع التوسع الك

وفي حال حدوث أي من ھذه المخاطر، ستتأثر قدرة المجموعة على إتمام مشاریعھا الحالیة أو المستقبلیة في الوقت   المخاطر الخارجة عن سیطرتھا.

وقد یمنع ذلك المجموعة من تحقیق اإلیرادات المتوقعة أو المعدالت الداخلیة للعائد أو   المحدد لھا أو على اإلطالق أو ضمن حدود المیزانیة المقدرة.

المشاریع. المرتبطة بھذه  القدرة االستیعابیة  إتمام   استغالل  التأخیر في  نتیجة  العقود  النھائیة بموجب  بالمواعید  الوفاء  عالوة على ذلك، قد یشّكل عدم 

الصلة ویعرض المجموعة للعقوبات، بما في ذلك دفع تعویضات نقدیة، أو، في حالة حدوث انتھاك خطیر، إنھاء  المشاریع انتھاًكا بموجب العقد ذي  

  المشروع و/أو الخضوع اللتزامات مدنیة.

، أو قد تكون مقیدة بموجب التعھدات  لتخصیص تتطلب أعمال المجموعة استثماًرا كبیًرا في رأس المال وقد ال یكون لدى المجموعة رأس مال كاٍف  

من   بھا  الخاصة  التمویل  اتفاقیات  في  تراه  تخصیصالمشمولة  الذي  النحو  على  مستقبًال  األخرى  واالستثمارات  الرأسمالیة  النفقات  أو  ،  ضروریًا 

 ُمستحسنًا 

وتتصور استراتیجیة المجموعة أیًضا   تعمل المجموعة في قطاعات كثیفة رأس المال تتطلب قدًرا كبیًرا من رأس المال والنفقات األخرى طویلة األجل. 

وتتوقع المجموعة أن تستخدم مزیًجا   ا.أنھا ستنمو من خالل عملیات االستحواذ والمشاریع المشتركة في المستقبل وھو ما قد یتطلب أیًضا تمویًال كبیرً 

  .من النقد المتولد داخلیًا والقروض الخارجیة، بما في ذلك المعامالت المصرفیة ومعامالت أسواق رأس المال، لتلبیة متطلباتھا التمویلیة

، النفقات الرأسمالیة واالستثمارات  تخصیصمن  ، أو كانت مقیدة بخالف ذلك  لتخصیص إذا لم یكن بإمكان المجموعة تولید أو الحصول على أموال كافیة  

المجموعة وتوقع تأثیر سلبي جوھري على أعمال  لھ  تنمیة أعمالھا، مما قد یكون  قادرة على  فقد تكون غیر  الُمستحسنة،  اتھا  األخرى الضروریة أو 

 ونتائجھا التشغیلیة ووضعھا المالي. 

جمع رأس مال إضافي لتمویل عملیاتھا، وتحد من قدرتھا على التفاعل مع التغیرات في    یمكن أن تؤثر مدیونیة المجموعة سلبًا على قدرتھا على

 االقتصاد أو الصناعات التي تعمل فیھا 

ملیون درھم إماراتي وقد تتكبد المجموعة مدیونیة إضافیة في    4,050، كانت لدى المجموعة قروض وسلفیات قائمة بقیمة  2020دیسمبر    31في  

 و أعمالھا. المستقبل لتمویل نم

 قد تؤدي مدیونیة المجموعة إلى تعریضھا لعدٍد من المخاطر، بما في ذلك: 

 زیادة تعرض المجموعة للظروف االقتصادیة والصناعیة العامة؛ •

 االلتزام بتخصیص جزء كبیر من التدفق النقدي من العملیات لسداد أصل الدین والفائدة على مدیونیة المجموعة؛ •

 من إجراء عملیات استحواذ استراتیجیة أو التسبب في قیامھا بإجراء عملیات تصفیة غیر استراتیجیة؛تقیید المجموعة  •

 الحد من قدرة المجموعة على الحصول على تمویل إضافي لعملیاتھا؛ •

بمنافسیھا األقل  الحد من قدرة المجموعة على التكیف مع ظروف السوق المتغیرة ووضع المجموعة في وضع تنافسي غیر مؤاٍت مقارنة   •

  اعتماًدا بكثیر على الرفع المالي؛ و

  وضع التصنیفات المعیّنة حالیًا للشركة تحت الرقابة االئتمانیة أو خفض درجتھا، مما قد یزید من تكلفة إعادة تمویل أي دین مستحق. •

العدید من التعھدات التي تحد من قدرتھا على المشاركة في أنواع محددة  باإلضافة إلى ذلك، قد تحتوي اتفاقیات الدیون المستقبلیة الخاصة بالمجموعة على  

  من المعامالت أو الحصول على تمویل إضافي. 

الذي بموجبھ  عالوة على ذلك، تشتمل بعض اتفاقیات الدیون الخاصة بالمجموعة، وقد تشتمل االتفاقیات المستقبلیة، على شرط تعمیم التقصیر في السداد،  

صیر في السداد بموجب إحدى اتفاقیات الدین الخاصة بالمجموعة حالةً من حاالت التقصیر في السداد بموجب اتفاقیة أخرى من اتفاقیات  قد یشكل التق
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 الدین الخاصة بالمجموعة. 

 المجموعة   تخضع خدمات الموانئ والعملیات اللوجستیة والمشاریع واألعمال األخرى الخاصة بالمجموعة لمخاطر تشغیلیة خارجة عن سیطرة

فن أو المعدات أو  قد تتأثر العملیات التجاریة ومشاریع التطویر واإلنشاء الخاصة بالمجموعة سلبًا أو یتم تعطیلھا بسبب المخاطر التشغیلیة مثل تعطل الس

ر المداریة) أو غیرھا من األحداث  الحوادث أو الكوارث الطبیعیة (مثل الزالزل أو الفیضانات أو أمواج تسونامي أو األعاصیر أو الحرائق أو األعاصی

 الكارثیة أو المدّمرة. 

اء الخاصة  یمكن أن یؤثر وقوع أي من ھذه األحداث (أو غیرھا من األحداث الخارجیة) في واحد أو أكثر من مرافق المجموعة أو مشاریع التطویر واإلنش

  ة ووضعھا المالي. بھا بشكل جوھري وسلبي على أعمال المجموعة وتوقعاتھا ونتائجھا التشغیلی

 تعتمد المجموعة على اإلجراءات األمنیة المنفذة في المرافق األخرى أو بواسطة عمالئھا، والتي تقع خارج نطاق سیطرتھا 

ي اللوائح  ا فتقوم المجموعة بفحص الحالة المادیة للبضائع التي تدخل موانئھا أو مراكزھا اللوجستیة وفقًا لممارساتھا وإجراءات الفحص المنصوص علیھ

وتعتمد المجموعة أیًضا على اإلجراءات األمنیة التي ینفذھا عمالؤھا في مراكز الخدمات اللوجستیة الخاصة بھا ومرافق الموانئ   ذات الصلة وبموجبھا.

، ال یمكن أن یكون ھناك  ومع ذلك ذات الصلة التي مرت البضائع، خاصة الحاویات، من خاللھا سابقًا، الستكمال الفحص الخاص بھا بدرجات متفاوتة.

منیة أو األعمال  أي ضمان بأن البضائع التي تمر عبر، أو یتم استالمھا في، موانئ المجموعة أو مراكز الخدمات اللوجستیة لن تتأثر سلبًا باالنتھاكات األ

ومن الممكن   أثر سلبي على عملیات المجموعة. اإلرھابیة، سواًء بشكل مباشر أو غیر مباشر، في مناطق أخرى من سلسلة التورید، وھو ما قد یكون لھ 

المجموعة،  أن یؤدي أي انتھاك أمني أو عمل إرھابي یحدث في واحد أو أكثر من المرافق، أو في مرفق آخر قام بمعالجة البضائع قبل وصولھا في مرافق  

 ریة. إلى تعریض المجموعة لمسؤولیة كبیرة، بما في ذلك مخاطر التقاضي وفقدان الشھرة التجا

 تخضع المجموعة لمجموعة متنوعة من اللوائح وقد تواجھ مسؤولیة كبیرة إذا لم تمتثل للوائح الحالیة أو المستقبلیة الساریة على أعمالھا 

المجموعة لسلسلة واسعة من القوانین واللوائح، وتتوقف قدرة المجموعة على تشغیل أعمالھا على قدرتھا على االمتثال لھذه   القوانین  یجب أن تمتثل 

 واللوائح والحصول على الموافقات والتصاریح والتراخیص ذات الصلة من الھیئات والسلطات الحكومیة والحفاظ علیھا وتجدیدھا حسب الضرورة.

أن یكون ھناك أي ضمان    ونظًرا للتعقیدات التي ینطوي علیھا ضمان االمتثال لألنظمة التنظیمیة الوطنیة والدولیة المختلفة وغیر المتسقة أحیانًا، ال یمكن

الیًا  بأن المجموعة ستظل ممتثلةً لجمیع المتطلبات التنظیمیة ومتطلبات الترخیص المفروضة علیھا من جانب كل اختصاص قضائي ذي صلة تعمل فیھ ح

 أو یمكن أن تعمل فیھ مستقبًال. 

والموافقات والتصاریح والتراخیص المطلوبة، سواًء كان ذلك بشكل   إن عدم امتثال المجموعة لجمیع اللوائح المعمول بھا وعدم حصولھا على الشھادات

العقوبات الجنائیة أو اإلداریة أو التدابیر التأدیبیة األخرى، أو   إلى عقوبات كبیرة، بما في ذلك  إلغاء تراخیص  متعمد أو غیر متعمد، یمكن أن یؤدي 

مجموعة، أو إخضاعھا للمسؤولیة عن األضرار، أو التسبب في التقصیر في السداد بموجب  المجموعة و/أو زیادة التدقیق التنظیمي، أو اإلضرار بسمعة ال

امات مدنیة مثل  واحدة أو أكثر من اتفاقیات التمویل الخاصة بھا، أو إبطال التأمین الذي تحتفظ بھ أو زیادة تكلفتھ. كما یمكن أن تتكبد المجموعة التز

اوز، أو ال یغطیھا، تأمین المجموعة. وبالنسبة لالنتھاكات األكثر خطورة، یمكن أن تضطر المجموعة أیًضا  التخفیض والتعویض عن الخسائر بمبالغ تتج 

 إلى تعلیق عملیاتھا حتى تحصل على ھذه الموافقات أو الشھادات أو التصاریح أو التراخیص أو حتى تحقق االمتثال في عملیاتھا بخالف ذلك. 

التي تطرأ على اللوائح أو التعرفات الحالیة أو استحداث لوائح أو متطلبات ترخیص جدیدة (قد تكون بأثر رجعي) باإلضافة إلى ذلك، تُعد التغییرات  

ویمكن أن تؤثر أي من ھذه اللوائح أو التعرفات أو متطلبات الترخیص تأثیًرا جوھریًا وسلبیًا على أعمال المجموعة من  خارجة عن سیطرة المجموعة.

  و زیادة تكالیفھا التشغیلیة أو كلیھما وقد ال تتمكن المجموعة من تخفیف أثر ھذه التغییرات. خالل خفض إیراداتھا أ

 المخاطر المتعلقة بالطرح واألسھم 

 ال یوجد سوق قائم لألسھم وقد ال یكون من الممكن تطویر سوق تداول نشط لألسھم أو استدامتھ 

وال یمكن أن تضمن الشركة أن یتم تطویر سوق تداول نشط أو استدامتھ بعد االنتھاء من اإلدراج،   لألسھم.قبل اإلدراج، لم یكن ھناك سوق تداول عام  

وبالتالي، قد یكون من الصعب بیع األسھم   وقد یؤثر اإلخفاق في تطویر سوق تداول نشط على سیولة األسھم. أو أال ینخفض سعر السوق لألسھم بعد ذلك.

  لدیھا أسواق تداول أكثر سیولة وقد یخضع سعر األسھم لمعدل تقلٍب أكبر مما قد یكون علیھ الحال بخالف ذلك.  مقارنة بأسھم الشركات التي

طة  قد تخضع األسھم في الشركة لتقلب أسعار السوق، وقد ینخفض سعر السوق لألسھم في الشركة بشكل غیر متناسب استجابةً للتطورات غیر المرتب
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 باألداء التشغیلي للشركة 

وعلى وجھ الخصوص، قد یتأثر سعر السوق سلبًا بالتطورات غیر المرتبطة باألداء   وقد یكون سعر السوق لألسھم متقلبًا ویخضع لتقلبات واسعة النطاق.

نات حول المجموعة  التشغیلي للمجموعة، مثل األداء التشغیلي وأداء سعر األسھم للشركات األخرى التي قد یعتبرھا المستثمرون مماثلة للمجموعة، والتكھ

ستحواذ وإعادة  في الصحافة أو المجتمع االستثماري، والصحافة غیر المواتیة، واإلجراءات االستراتیجیة التي یتخذھا المنافسون (بما في ذلك عملیات اال

یؤدي أي من ھذه العوامل أو جمیعھا    ویمكن أن الھیكلة)، والتغیرات في ظروف السوق، والتغییرات التنظیمیة وتقلبات وحركات السوق على نطاق أوسع.

 إلى تقلبات جوھریة في سعر األسھم، مما قد یؤدي إلى حصول المستثمرین على أقل مما استثمروه أو خسارة استثماراتھم بالكلیّة. 

 وامل أخرىتعتمد قدرة الشركة على دفع توزیعات األرباح مستقبًال على األداء المالي للمجموعة ومتطلبات رأس المال من بین ع

التي تعمل    ال یمكن أن یكون ھناك ضمان بأن األداء التاریخي للمجموعة سیتكرر حدوثھ في المستقبل، ال سیما بالنظر إلى الطبیعة التنافسیة للصناعة

ة دون توقعات السوق، فإن قدرتھا  وإذا كان أداء التدفق النقدي للمجموع فیھا، وقد تكون مبیعاتھا وأرباحھا وتدفقھا النقدي أقل بكثیر من توقعات السوق. 

ویتم اتخاذ أي قرار باإلعالن عن توزیعات األرباح ودفعھا بناًء على توصیٍة من مجلس اإلدارة (ورھنًا بموافقة   على دفع توزیعات األرباح ستتأثر سلبًا. 

المعمو ل بھ، واللوائح التنظیمیة، والقیود المفروضة على دفع  الجمعیة العمومیة) ویعتمد أي قرار من ھذا القبیل، من بین أمور أخرى، على القانون 

ات رأس المال  توزیعات األرباح في ترتیبات التمویل الخاصة بالمجموعة، والمركز المالي للمجموعة، واالحتیاطیات القابلة للتوزیع لدى الشركة، ومتطلب

صادیة العامة، والعوامل األخرى التي یعتبرھا أعضاء مجلس اإلدارة مھمة  التنظیمي، ومتطلبات رأس المال العامل، وتكالیف التمویل، والظروف االقت 

 من وقت آلخر. 

البیانات والمعلومات الواردة في    نشرة اإلدراجیتحمل أعضاء مجلس اإلدارة، الواردة أسماءھم في   نشرة  ھذه، المسؤولیة بصفة مشتركة عن سالمة 

  ھا الشركة.وطلب اإلدراج والوثائق األخرى التي قدمت اإلدراج
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 ال  ام األساسي  

 أب   ي لل  انئ  ش  ة 

 عامة ش  ة م اه ة 

================================== 

 

 ال ق مة: 

 

تأس ـــــــــــــ  شـــــــــــــ  ة أبـــــــــــــ   ي لل ـــــــــــــ انئ   ـــــــــــــ  ة 

م ـــــــــــاه ة عامـــــــــــة فـــــــــــي إمـــــــــــارة أبـــــــــــ   ي ب ولـــــــــــة 

اإلمــــــــــــارات الع   ــــــــــــة ال   ــــــــــــ ة    جــــــــــــ  أح ــــــــــــام 

 2006) ل ـــــــــــــــ ة 6ال  ســـــــــــــــ م األم ـــــــــــــــ   رقـــــــــــــــ  (

ــأن تأســــــــــ   شــــــــــ  ة أبــــــــــ   ي لل ــــــــــ انئ  فــــــــــي شــــــــ

و   جـــــــــــ  عقـــــــــــ  ال أســـــــــــ   وال  ـــــــــــام االساســـــــــــي 

، 20/03/2006لل ـــــــــــــــــــ  ة ال  ثـــــــــــــــــــ  ب ـــــــــــــــــــار خ 

   ـــــــــــــــاه  واحــــــــــــــــ    لــــــــــــــــ   امــــــــــــــــل رأس مــــــــــــــــال 

 ال   ة وه  ح  مة أب   ي.

 

 

تــــــــــــــــ  تعــــــــــــــــ یل ال  ــــــــــــــــام  2/10/2017ب ــــــــــــــــار خ 

األساســــــــــي لل ــــــــــ  ة    جــــــــــ  ال  ــــــــــام األساســــــــــي 

ــ ل  ــ  العــــــــــــــ ــام  اتــــــــــــــ ــ ق أمــــــــــــــ ــ  ة ال  ــــــــــــــ لل ــــــــــــــ

ــ  ( ــار خ ) 1703012709 ــــــــــــأب   ي ت ــــــــــــ  رقــــــــــ ب ــــــــــ

2/10/2017. 

 

ــار خ  ــل  20/06/2019ب ـــــــــــ ــة  امـــــــــــ آلـــــــــــــ  مل  ـــــــــــ

راس مـــــــــــــــال ال ـــــــــــــــ  ة إلـــــــــــــــى شـــــــــــــــ  ة أبـــــــــــــــ   ي 

ــًا للقـــــــــــــــان ن  ــة ش.م.ع   قـــــــــــــ ال     ـــــــــــــــة القا  ـــــــــــــ

ــ  ( ــ ة 2رقـــــــــــــــ ــ  ة  2018) ل ـــــــــــــــ ــ   شـــــــــــــــ ب أســـــــــــــــ

أبـــــــــــ   ي ال     ـــــــــــة القا  ـــــــــــة ولقـــــــــــ ار ال  لـــــــــــ  

ــ  ( ــ   ي رقــــــــ ــارة أبــــــــ ــ   إلمــــــــ ــ ة 143ال  ف ــــــــ ) ل ــــــــ

  ة.  أن ت  ی  ال   ات ال      2019

 

 

 

صــــــــــــــــــــــــــ ر  2021ســــــــــــــــــــــــــ       20و  ــــــــــــــــــــــــــار خ 

ــ  ( ــاد  رقـــــــــ ــان ن إت ـــــــــ ــ م  قـــــــــ ) ل ــــــــــــ ة 32ال  ســـــــــ

ــل  2021 ــة (ل ع ــــــــــــ ــ  ات ال  ار ــــــــــــ ــأن ال ــــــــــــ   ــــــــــــ

ــ   ــارًا مـــــــــــ ــه اع  ـــــــــــ ــای   2 ـــــــــــ ــ   2022ی ـــــــــــ ) والـــــــــــ

) ل ــــــــــــــ ة 2الغــــــــــــــى القــــــــــــــان ن االت ــــــــــــــاد  رقــــــــــــــ  (

ARTICLIES OF ASSOCIATION 

ABU DHABI PORTS COMPANY public joint 

stock company 

================================== 

 

Recitals:  

 

Abu Dhabi Ports Company P.J.S.C was 

established as a public joint stock company in the 

Emirate of Abu Dhabi, UAE pursuant to Abu Dhabi 

Emiri Decree No. (6) of 2006 concerning the 

Establishment of the Abu Dhabi Ports Company 

P.J.S.C, and pursuant to the Company’s 

Memorandum and Articles of Association notarized 

on 20/03/2006 before the Abu Dhabi Notary Public, 

with the Abu Dhabi Government holding the entire 

share capital of the Company. 

 

On 10/2/2017, the Articles of Association of the 

Company was amended pursuant to the 

Company’s Articles of Association notarized before 

the Abu Dhabi Notary Public attestation No. 

(1703012709) dated 10/2/2017. 

 

On 20/06/2019, the entire share capital of the 

Company was transferred to Abu Dhabi 

Developmental Holding Company PJSC pursuant 

to Law 2 of 2018 concerning the Establishment of 

Abu Dhabi Developmental Holding Company and 

the Abu Dhabi Executive Council Resolution No. 

143 of 2019 concerning the Developmental 

Companies. 

 

 

On 20 September 2021 Decree by Federal Law 

No. (32) of 2021 concerning Commercial 

Companies was issued (effective from 2 January 

2022) and abolished Federal Law No. (2) of 2015 

and its amendments. 
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 وتع یالته. 2015

 

ــار خ  ــ ف     8و  ـــــــــــ ــ   2021نـــــــــــ ــ ر م لـــــــــــ أصـــــــــــ

ــ ة 42/9الــــــــــــ زراء القــــــــــــ ار رقــــــــــــ  (  2021و) ل ــــــــــ

ــ  ( ــ   اء ال ــــــــــــــ  ة مــــــــــــــ  9ال ل ــــــــــــــة رقــــــــــــ )  إســــــــــــ

) 2 عــــــــــــ  اح ــــــــــــام القــــــــــــان ن االت ــــــــــــاد  رقــــــــــــ  (

  ـــــــــــــــــأن ال ـــــــــــــــــ  ات ال  ار ـــــــــــــــــة  2015ل ـــــــــــــــــ ة 

) 1) (4وتع یالتــــــــــــه، وع ــــــــــــًال  أح ــــــــــــام ال ــــــــــــادة (

(د) مـــــــــــــــ  ال  ســـــــــــــــ م  قـــــــــــــــان ن إت ـــــــــــــــاد  رقـــــــــــــــ  

ــ ة 32( ــ  ات  2021) ل ـــــــــــــــــــــــ ــأن ال ـــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــ

ال  ار ـــــــــة فـــــــــإن ال ـــــــــ  ة س  ـــــــــ     ـــــــــال   ع فـــــــــي 

ــا م لـــــــــــــــ  االســـــــــــــــ   اءات  ــا لهـــــــــــــ ال ـــــــــــــــي م  هـــــــــــــ

   ال زراء.  

 

أصــــــــــــــــــــــ رت شــــــــــــــــــــــ  ة  2022و  ــــــــــــــــــــــار خ [    ] 

ــ ارًا  ــة ش.م.ع قـــــــــــــ ــة القا  ـــــــــــــ ــ   ي ال     ـــــــــــــ أبـــــــــــــ

ــام  ــ  ة  ال  ــــــــ ــي لل ــــــــ ــام األساســــــــ ــ   ال ال  ــــــــ  إســــــــ

 األساسي اآلتي: 

 

 

 ال اب األول

  )2( الماّدة

 

)، 14ت ــــــــــــ   ى ال ــــــــــــ  ة م  ت     أح ام ال  اد (

)105)  ،(108)  ،(109)  ،(110)  ،(112  ،(

)113)  ،(114)  ،(115،(  )117)  ،(118  ،(

)119)  ،(121)  ،(122)  ،(123)  ،(124  ،(

)125)  ،(126)  ،(127)  ،(129  ،()130  ،(

)131)  ،(132)  ،(133،(  )134)  ،(135  ،(

)136)  ،(137)  ،(138)  ،(193)  ،(198،(  

ال  ســــــــــــــ م  م     )209)، (208(  )،206)، (200(

  ـــــــــــــــأن    2021) ل ــــــــــــــ ــة  32 قــان ن إت ــاد  رق  (

 .ات ال  ار ةال   

 

 

  )3( الماّدة

 

فـــــــــــــي هـــــــــــــ ا ال  ـــــــــــــام األساســـــــــــــي ت ـــــــــــــ ن  1 -3

لل  ــــــــــــ ل ات الــــــــــــ اردة أدنــــــــــــاه ال عــــــــــــاني 

 

 

On 8 November 2021, the Council of Ministers 

issued its resolution No. (42/9) Session (9) 

exempting the Company from certain provisions of 

Federal Law No. (2) of 2015 concerning 

Commercial Companies (as amended). By virtue of 

Article (4)(1)(d) of Decree by Federal Law No. (32) 

of 2021 concerning Commercial Companies, the 

Company shall continue to benefit from the 

exemptions granted by the Council of Ministers.    

 

 

 

On [    ] 2022 Abu Dhabi Developmental Holding 

Company PJSC issued a resolution to replace the 

Company’s Articles of Association with the 

following Articles of Association: 

 

 

PART I 

Article (1)   

 

The Company is exempted from the 

application of the Articles 14, 105, 108, 

109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 

119, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 

129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 

137, 138, 193, 198, 200, 206, 208 and 

209 of Decree by Federal Law No. (32) 

of 2021 concerning Commercial 

Companies.  

 

 

 

Article (2)  

 

2.1 In these Articles of Association, the following 

terms shall have the meaning set opposite 
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ال  ـــــــّ دة قـــــــ     ــــــــّل م هـــــــا مــــــــا لـــــــ  یــــــــ ل 

 ال  اق على خالف ذل :

 

ــة" ــ  ة ال ل فـــــــــــ " تع ـــــــــــــي شـــــــــــــ  ة ال ـــــــــــ

م ت  ــــــــــــة  عقــــــــــــ  تعــــــــــــاون وت  ــــــــــــ   مــــــــــــع 

 ال   ة؛

 

ــام" ــ ا ال  ــــــــام األساســــــــي ال  ــــــ "  ع ــــــــي هــــــ

ــ ّ  تع یلـــــــــــه مـــــــــــ   وقـــــــــــ  ح ـــــــــــ  ا قـــــــــــ  یـــــــــ

 آلخ ؛

 

ــة اله  ــــــــــة" ــة األوراق ال ال ـــــــ ــي ه  ـــــــ "  ع ـــــــ

 وال لع في ال ولة؛  

 

ــ  اإلدارةأو " "ال  لــــــــــ "  ع ــــــــــي  "م لــــــــ

ــ   ــ ن مــــــــــــ ــ  ة ال  ــــــــــــ ــ  إدارة ال ــــــــــــ م لــــــــــــ

ــ    اع ــــــــــــــــــاء م لــــــــــــــــــ  اإلدارة ال     ــــــــــــــــ

 وفقًا ألح ام ه ا ال  ام؛

 

"  ع ـــــــــــــي رئـــــــــــــ   رئـــــــــــــ   ال  لـــــــــــــ "

 م ل  اإلدارة؛

 

ــار  " ــ ل ال  ــــــــــ "  ع ــــــــــــي ال ــــــــــــ ل ال ــــــــــ

ــ    ــار  لل ــــــــــــــ  ات ال  فــــــــــــــ   لــــــــــــ ال  ــــــــــــ

 ال ل ة ال    ة؛ 

 

ــ  ات ال  ار ة "  ــ  ات  "  قان ن ال ــــ قان ن ال ــــ

  ت ـاد  رق  إ قـان ن ال  ســـــــــــــ م   "  ع ي  ال  ـارـ ة 

ــ ة  32(  ــ  ات ال  ارّ ة    2021) ل ـــ ــأن ال ـــ   ـــ

وال   حل    2021س         20وال ادر ب ار خ  

ـــ ة  2م ـل وألغى الـقان ن االت ـاد  رق  (  ) ل ـــــــــــ

 ؛   أن ال   ات ال  ار ة وتع یالته   2015

 

 

ــ  ة" ــ   ي " تع ـــــــــــــي شـــــــــــــ  ة ال ـــــــــــ أبـــــــــــ

ــا هــــــــــ ا  عش.م.لل ـــــــــــ انئ  ال ــــــــــي ی   هــــــــ

 ال  ام؛

 

ــة" ــل ة ال    ــــــــــ " تع ــــــــــــي دائــــــــــــ ة ال ــــــــــ

thereto below unless the context dictates 

otherwise: 

 

“Affiliated Company” means a company that 

is engaged by virtue of a cooperation and 

coordination agreement with the Company; 

 

“Articles” means these  Articles of 

Association as may be amended from time to 

time; 

 

‘Authority’ means the Securities and 

Commodities Authority of the UAE;  

 

“Board” or “Board of Directors” means the 

Board of Directors of the Company consisting 

of the members elected pursuant to these 

Articles; 

 

“Chairman” means the chairman of the Board 

of Directors;  

 

“Commercial Register” means the 

Commercial Register of Companies 

maintained by the Competent Authority; 

 

“Companies Law” means the Decree by 

Federal Law No. (32) of 2021 concerning 

Commercial Companies issued on 20 

September 2021 replacing and repealing 

Federal Law No. (2) of 2015 concerning 

Commercial Companies (as amended) ; 

 

 

“Company” means “Abu Dhabi Ports 

Company P.J.S.C” which is regulated by 

these Articles; 

 

“Competent Authority” means the 
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ــة  ــة جهـــــــــــــ ــاد ة أو أ ـــــــــــــ ــة االق  ـــــــــــــ ال    ـــــــــــــ

ــ ون  ــ   شــــــــــــــــ أخــــــــــــــــــ   ت ــــــــــــــــــ   ب   ــــــــــــــــ

ــارة  ــي إمـــــــــــــــــ ــة فـــــــــــــــــ ــ  ات ال  ار ـــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــــ

 أب   ي؛

 

ــي  م لــــــــــــ  الــــــــــــ زراء" م لــــــــــــ  " تع ـــــــــ

الــــــــــــــ زراء االت ــــــــــــــاد  ل ولــــــــــــــة االمــــــــــــــارات 

 ؛الع   ة ال    ة

 

ــام  "  األ  اف ذات العالقــة" ــًا ألح ـ ُتع ف وفقـ

ــادرة قان ن   ــ  ات ال  ار ة والق ارات ال ـــ ال ـــ

 ؛ع  اله  ة به ا ال أن

 

ــ    ال  اك ــــــــي" "  ع ــــــــي أن   ــــــــ ن ال  ــــــ

ــ ات  ــ  األصــــــــــ ــاه  عــــــــــــ د مــــــــــ ــل م ــــــــــ ل ــــــــــ

ــه  ال ـــــــي   ل هـــــــا فـــــــي    ـــــــاو  عـــــــ د األســـــ

ال ـــــــــ  ة،    ـــــــــ   قـــــــــ م  ال  ـــــــــ    بهـــــــــا 

ــ   ــ  ة م لـــــــــــــــ ــ  لع ـــــــــــــــ ــح واحـــــــــــــــ ل  شـــــــــــــــ

ــاره   ــ   مـــــــــــ     ـــــــــ ــا بـــــــــ اإلدارة أو ت ز عهـــــــــ

ــاوز ی أالمـــــــــــــــ  ال  شـــــــــــــــ    علـــــــــــــــى    ـــــــــــــ

عـــــــــــــــــــ د األصـــــــــــــــــــ ات ال ـــــــــــــــــــي     هـــــــــــــــــــا 

لل  شــــــــــــــــ    الـــــــــــــــــ ی  اخ ـــــــــــــــــاره  عـــــــــــــــــ د 

األصـــــــــــ ات ال ـــــــــــي    زتـــــــــــه  ـــــــــــأ  حـــــــــــال 

 م  األح ال؛

 

ــ م" "  ع ـــــــــــي ال  ســـــــــــ م األم ـــــــــــ   ال  ســـــــــ

فـــــــــــــــي تأســـــــــــــــ    2006ل ـــــــــــــــ ة  6رقـــــــــــــــ  

 ش  ة أب   ي لل  انئ ش.م.ع.

 

"  ع ـــــــــــــي أ  ع ـــــــــــــ  م لـــــــــــــ  اإلدارة"

مــــــــــ  أع ــــــــــاء م لــــــــــ  اإلدارة   ــــــــــا فــــــــــي 

ائ ـــــــــه والع ـــــــــ  ذلـــــــــ  رئـــــــــ   ال  لـــــــــ  ون

 ال    ب؛

 

" تع ــــــــــــــــــــــــي االدارة اإلدارة ال  ف   ـــــــــــــــــــــــــة"

ــ ی   ــ ل ال ـــــــــــــ ــ  ة وت ـــــــــــــ ــة لل ـــــــــــــ ال  ف   ـــــــــــــ

ــ ئ    ــ   والـــــــــــــ ــ ی  ال  ف ـــــــــــــ ــام/ ال ـــــــــــــ العـــــــــــــ

ال  ف ـــــــــــــــــــــــ  ، أو الع ـــــــــــــــــــــــ  ال   ـــــــــــــــــــــــ ب 

ال  ــــــــــــ ل مــــــــــــ  ق ــــــــــــل أع ــــــــــــاء م لــــــــــــ  

Department of Economic Development or any 

other authority in charge of commercial 

companies regulation in the Emirate of Abu 

Dhabi; 

 

“Council of Ministers” means the Federal 

Council of Ministers of the United Arab 

Emirates; 

 

“Related Parties” shall be defined in accordance 

with the provisions of the Companies Law and the 

relevant regulations of the Authority; 

  

“Cumulative Voting” means that each 

Shareholder shall have a number of votes that 

is equal to the number of Shares such 

Shareholder holds in the Company, to be 

applied towards voting for only one nominee 

to the membership of the Board or distributed 

among selected nominees; provided, 

however, that in all cases the number of votes 

given to the selected nominees should not 

exceed the number of held votes; 

 

 

“Decree” means Emiri Decree No. 6 of 2006 

concerning the establishment of Abu Dhabi 

Ports Company PJSC.  

 

“Director” means any of the directors of the 

Board of the Company, including Chairman, 

Vice Chairman and managing director of the 

Company”; 

 

“Executive Management” means the 

executive management of the Company, 

including the general manager chief executive 

officer, or managing director authorized by the 

Board to manage the Company; 
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 اإلدارة  إدارة ال   ة؛

 

ة" ة الع  م ــــــــــّ ــاع ال  ع ــــــــــّ ــي اج  ـــــــ " تع ـــــــ

ال  ـــــاه    فـــــي ال ـــــ  ة الـــــ   تـــــ ّ  الـــــ ع ة 

إل ــــــــــــه و عقــــــــــــ  أصــــــــــــ ًال    جــــــــــــ  قــــــــــــان ن 

  ات ال  ار ة وه ا ال  ام؛ال   

 

س ق أب   ي لألوراق ال ال ة  "  ع ي  ال  ق "

 ؛

 

ــ  ة األم" " تع ـــــــــــــي شـــــــــــــ  ة ت لـــــــــــــ  ال ـــــــــــ

ــى ( ــ  علـــــــ ــ ة ت  ـــــــ ــه  50ن ـــــــ ــ  أســـــــ %) مـــــــ

 ال   ة؛

 

ال ــــــــــ ل الــــــــــ   " ال  ـــــــــــاه   "ســـــــــــ ل 

ی ـــــــــ   مل  ـــــــــات ال  ــــــــــاه    فـــــــــي أســــــــــه  

 ال   ة ؛

 

ــاه  ن " ــي ال  اه /ال  ـــــــــــــــــــــــــ "  ع ــــــــــــــــــــــــ

ــي  ــال    فـــــــ ــ  أو ال ـــــــ ــه ل احـــــــــ  ال الـــــــ ح  ـــــــ

ــال  أو أك ــــــــــ  مــــــــــ  األســــــــــه  فــــــــــي رأس مــــــــ

 ال   ة وفقًا ألح ام ه ا ال  ام؛

 

ــه " ع ـــــــــــــي األســـــــــــــه  فـــــــــــــي رأس ت" األســـــــــــ

ــ   ــة مــــــ ــ رة وال  ل  ــــــ ــ  ة ال  ــــــ ــال ال ــــــ مــــــ

 ق ل ال  اه    أو أّ  م ه ؛

 

ــ ار القـــــــــــــــ ار ال ـــــــــــــــاص" "  ع ــــــــــــــي القــــــــــــ

ال ــــــــــادر  أغل  ــــــــــة أصــــــــــ ات ال  ــــــــــاه    

ــة  الــــــــ ی    ل ــــــــ ن مــــــــا ال  قــــــــل عــــــــ  ثالثــــــ

أر ـــــــــــاع األســـــــــــه  ال   لـــــــــــة فـــــــــــي اج  ـــــــــــاع 

 ال  ع ة الع  م ة لل   ة؛

 

 

" تع ـــــــــــــي شـــــــــــــ  ة ال ــــــــــــــ  ة ال ا عــــــــــــــة"

ــف رأس  ــ  ن ــــــ ــل عــــــ ــا ال  قــــــ ــة   ــــــ م ل  ــــــ

 مالها لل   ة؛

 

 " تع ي اإلمارات الع   ة ال    ة؛ال ولة"

 

 

“General Assembly” means a meeting of the 

Shareholders of the Company duly convened 

and held in accordance with the Companies 

Law and these Articles; 

 

‘Market’ means the Abu Dhabi Securities 

Exchange; 

 

“Parent Company” means a company 

holding more than 50% of the Shares of the 

Company; 

 

“Share Register” means the register 

indicating the title of the Shareholders to the 

Company’s Shares; 

 

“Shareholder(s)” means the holder or 

holders for the time being of one or more 

Shares in the capital of the Company in 

accordance with the terms of these Articles; 

 

“Shares” means the shares in the capital of 

the Company duly issued and held by the 

Shareholders or any of them; 

 

“Special Resolution” means such resolution 

issued by the majority of the votes of 

Shareholders that own no less than three 

quarters of the Shares represented in the 

meeting of the General Assembly of the 

Company; 

 

“Subsidiary Company” means a company in 

which at least 50% of the capital is held by the 

Company; 

 

“U.A.E” means United Arab Emirates; 
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 :" تع يال  ا  "

 

ال ــــــــــــــ   ال   عي م  م ا  ي اـل ولـة   ) أ(

ال ـــادرة (ال      ل   اقة ه  ة ال ولة 

 م  ح  مة ال ولة)؛

 

ح  مـــــــــــة ال ولـــــــــــة أو ح  مـــــــــــة أ   ) ب (

ــة  ــة أو أ  جهـــ ــارات ال ولـــ ــارة مـــــ  إمـــ إمـــ

ــا أو أ  إدارة أو وزارة أو  ــة ع هـــــــــ م   قـــــــــ

 ه  ة تا عة أل  م  تل  ال   مات؛

 

 
ال ـــــــــــــ  ة ال  س ـــــــــــــة  ال ولـــــــــــــة ال ـــــــــــــي  )ج(

ــة  ــاه ة ال    ــــــــــ ــ ة ال  ــــــــــ ــل ن ــــــــــ التقــــــــــ

   .%51ف ها ع  

 

" رئ   ال  ل نـــائـــ   " أو "نـــائـــ  ال ئ  "

  ع ي نائ  رئ   م ل  اإلدارة.  

 

 )4( الماّدة

 

ــ انئ" اســــــــ  ال ــــــــ  ة هــــــــ  " شــــــــ  ة أبــــــــ   ي لل ــــــ

ــاه ة  ــ  ة " عامـــــــــــــــةم ـــــــــــــ ــى ال ـــــــــــــ و  ـــــــــــــــ  علـــــــــــــ

فـــــــــــــــي ج  ـــــــــــــــع م ـــــــــــــــ   اتها  اســـــــــــــــ ع ال اســـــــــــــــ ها

 ومعامالتها وات االتها اإلدارّ ة وال  ارّ ة.

 

 

 )5( الماّدة

 

فـــــي  قـــــع م  ـــــ  ال ـــــ  ة الـــــ ئ   وم لهـــــا القـــــان ني 

ــ   ــ ز ل  لــــ ــ   ي و  ــــ ــارة أبــــ ــ   ي  إمــــ ــة أبــــ م ی ــــ

لهـــــــــــــا ف وعـــــــــــــًا أو م اتــــــــــــــ  أو  ی  ـــــــــــــئاإلدارة أن 

ــ ة أو  ــارات الع   ـــــة ال   ـــ تـــــ   الت فـــــي دولـــــة اإلمـــ

 خارجها.

 )6( الماّدة

 

ــي ( ــ  ة هــــــــــــــ ــ ة ال ــــــــــــــ ــة ) 100مــــــــــــــ ــ ة مائــــــــــــــ ســــــــــــــ

فـــــــــي  ال ـــــــــ  ة ق ـــــــــ  م الد ـــــــــة بـــــــــ أت مـــــــــ  تـــــــــار خ 

 

“UAE National” means: 

 

(a) an individual who is a citizen of the U.A.E 

(holding a national identity card issued by 

the Government of the U.A.E); 

 

(b) the Government of the U.A.E or any 

Emirate of the U.A.E or any subdivision 

thereof and any department, ministry, 

instrumentality or other body of any such 

Government; and 

 

(c) a company incorporated in the U.A.E 

wherein the national shareholding is no 

less than 51%.  

 

“Vice Chairman” means the vice chairman of 

the Board of Directors. 

 

Article (3)  

 

The name of the Company is “Abu Dhabi Ports 

Company” a public joint stock company. The 

Company must use its name in all its administrative 

and commercial documents, transactions and 

communications.  

 

Article (4)  

 

The head office and registered address of the 

Company shall be in the City of Abu Dhabi, Emirate 

of Abu Dhabi. The Board may establish branches, 

offices or agencies in the United Arab Emirates or. 

 

Article (5)  

 

The term of this Company is (100) one hundred 

calendar years which commenced from date of 
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ــًا ال  ــــــــــار  ال ــــــــــ ل  ــ د  عــــــــــ  ذلــــــــــ  تلقائ ــــــــ . وت ــــــــ

ــ ر قـــــــــ ار  ــ    ـــــــ ــا لـــــــ ــة مـــــــ ــة م اثلـــــــ ــ د م عاق ـــــــ ل ـــــــ

ــّ ة  ــ   مــــــ ة ب ق ــــــ ــّ ة الع  م ــــــ ــّ خــــــــاص مــــــــ  ال  ع ــــــ

 ال   ة أو  إنهائها. 

 

 

 

  )7( الماّدة

 

 اإلضـــــــافة إلـــــــى األغـــــــ اض ال  ـــــــ دة فـــــــي  1 -7

ــ م،  ت ــــــ ن األغــــــ اض ال ئ  ــــــة ال ــــــي ال  ســـ

ــ  أجلهـــــــــا م ارســـــــــة  ــ  ال ـــــــــ  ة مـــــــ تأس ـــــــ

دولــــــــــــة ال  ــــــــــــا ات ال ال ــــــــــــة ســــــــــــ اًء فــــــــــــي 

 اإلمارات الع  ّ ة ال    ة أو خارجها:

 

ــانــة و دارة   ) أ( ام الك وت ــــــــــــــغ ــل وصــــــــــــــ 

وأحــ اض   الــ ــ انــئ،  جــ ــ ــع  وتــ ــ  ــ  

ال ـــــــــف ، وال  افئ واألرصـــــــــفة ال    ة 

وال   ات ال ائ ة، وال  ــــــ ر وال  اج   

ــاءات  ال ــائ ــة وال  ى ال    ــة واالن ـــــــــــــ

أب   ي،   إمـــــــارة  في  ال ــــــــــــــلـــــــة  ذات 

ــ   اء تل  ال  ــــــــــ   مة م  ق ل  ( اســــــــ

ال   ـــــــآت وال ـــــــ  ات ال ف  ة والق ات  

، ومل  ة األرض ال قام عل ها  ال  ــل ة

 م  اء زای ). 

 

ام  از ح   ة  لها م ح حق ق  و   ن 

وم افقها   ال  انئ  ج  ع  وت غ ل  إلدارة 

 في إمارة أب   ي.  

 

 

ــ اف على خ مات ال  انئ ال ي  ) ب ( اإلشــــــــــ

تق م بها ال ـــــــــ  ات وال هات ال ع  ة،  

وتف  غ   شــــــــــــــ    إج اءات  وت ــــــــــــــ ـــــل 

ال  ـــــــــــائع وخ مات ال  انئ وال ـــــــــــف  

ــات وتـ ـ  ـ ــ ـ دعـــــ واـل  ــــــــــــ ــفـ   ال ــــــــــــ   

 وال     ، وغ   ذل  م  ال  مات. 

 

 

entry of the Company into the Commercial 

Register, and shall be automatically renewed 

thereafter for similar successive terms unless a 

Special Resolution is adopted by the General 

Assembly reducing the term or liquidating the 

Company. 

 

Article (6)   

 

6.1 In addition to the objects specified in the 

Decree, the principal objects for which the 

Company was established are to carry out the 

following activities inside or outside the United 

Arab Emirates: 

 

(a)  To Own, operate, maintain, manage 

and develop all ports, shipyards, 

harbors,  piers, waterways, water 

barriers and bridges, , and relevant 

infrastructure and constructions in the 

Emirate of Abu Dhabi, (except those 

used by oil and Armed Forces facilities 

and companies, and the ownership of 

the land on which the Shaikh Zayed 

Port is built).  

 

The Company may grant exclusive 

concession rights to manage and operate all 

ports and its facilities in the Emirate of Abu 

Dhabi. 

 

(b) To supervise all port services carried out by 

the concerned entities and companies, 

including loading and unloading of 

merchandise,  ports services, ships, and 

supply of ships, warehouses, storage, and 

other services. 
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تأســـــــــــــــــــــــ   وت و ـــــــــــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــــــــــ انئ  )ج(

ــة واإلدار ــــــــــــــــــة،  ــ مات الف  ـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــــ

  قــــــــــًا للــــــــــ    وال عــــــــــای   وال فــــــــــاءة 

 ال ول ة ال  ل  ة. 

 

ف ض وت  ــــــــــ ل مقابل ال  مات م   ) د (

ال   فع     ــ مــات ال  انئ، وأح اض 

ــفة ال    ة،  ــف ، وال  افئ، واألرصــ ال ــ

وال   ات ال ائ ة، وال  ــــــ ر وال  اج   

ــاءات  ال ــائ ــة وال  ى ال    ــة واالن ـــــــــــــ

ذات ال ــــــــــــــلــة في إمـارة أب   ي وفقــًا 

لل    الـ ول ـة واألن  ـة والق ارات ال ي 

 . دائ ة ال قلت  رها 

 
ال عـاون مع ال هـات ال   مـ ة األخ     )ه(

العاملة في ال  انئ وتق    ال  ــاع ات  

 وال  ه الت الالزمة لها.  

 
ــة  )و( ــات ال اصــــــــــــــــــ ــ اء ال راســــــــــــــــــ إجــــــــــــــــــ

   ـــــــــــــــــ وعات ت  ـــــــــــــــــ   وت   ـــــــــــــــــة 

ــي اإلمــــــــــــارة  ــ انئ فــــــــــ ــ    ال ــــــــــ وت ــــــــــ

ــل  ــ ة ال قــــــــــــ ــى دائــــــــــــ ــها علــــــــــــ وع ضــــــــــــ

 الع  ادها. 

 

 دارة وت     ال  ا   ال  ة إن ـــــــــــــاء و  )ز(

وال ـ م ـة غ    ال ــــــــــــــ ـاع ـة وال  ـارـ ة  

ال ال ة على األراضـــي ال ي ت   ها أو 

ــ  ة وفقًا  ــها ال   مة لل ـــــــ ــ ـــــــ ت  ـــــــ

 . لل    ال ع   ة

 

 ل  ل  إدارة ال   ة في س  ل ذل : 

 

 
ــة   )1( األن  ـــ و صـــــــــــــــــــ ار  وضــــــــــــــع 

الالزمـــة ل  ــــــــــــــغ ـــل  وال عل  ــــات  

الـــ ـــ ة  ــا ـــ   الـــ ـــ ـــــ ــ ه  هـــــ و دارة 

وت ـــ  ل ال  ســـ ـــات وال ـــ  ات  

 داخل ه ه ال  ا  . 

 

(c) To furnish and supply ports with technical 

and administrative services, in accordance 

with the international required regulations, 

standards and efficiency. 

 

(d) To Impose and collect services fees from the 

beneficiaries of the ports services, shipyards, 

harbors, piers, waterways, water bridges, 

and barriers, and relevant infrastructure 

constructions in the Emirate of Abu Dhabi in 

accordance with international regulations, 

regulations and decisions issued by 

Department of Transport. 

 

(e) To cooperate with other government entities 

operating in the ports and provide them with 

the necessary support and facilities. 

 

(f) To carry out studies in relation to the projects 

of planning, improvement and development 

of ports in the Emirate of Abu Dhabi and 

submitting the same to Department of 

Transport for approval. 

 

(g) To establish, manage and develop non-

financial industrial, commercial and service 

free zones on lands granted or allocated by 

the Government to the Company in 

accordance with approved plans.  

 

For this purpose, the Board of Directors shall 

have powers to: 

 

(i) Develop and issue the regulations and 

instructions necessary for the operation 

and management of such free zones 

and register the establishments and 

companies within such Zones. 
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ف ض وت  ــــ ل رســــ م ت ــــ  ل   )2(

وتأســــــــــــ   تل  ال  ســــــــــــ ــــــــــــات  

وال ـــــــــــ  ات وتأج   األراضـــــــــــي  

وال  ــاني وال  ــاتــ  لهــا، وتقــ     

ــ ه  هــ ــل  ل  ــ ــة  الالزمــ ــات  ــ مــ ال ــ

 ال  س ات وال   ات.  

 

 

ــ ه  )3( لـهـــــ اإلدار   ــاز  الـ ـهـــــ تـعـ ـ ـ  

   ا  . ال

 

اســ   ار األراضــي والعقارات ال    حة  )ح(

ــ  ة  ــة أو ال  ل  ة لل ـــ ــ ـــ أو ال   ـــ

الــــ   ی اه م ل  اإلدارة  ــه  على ال جــ

م اســــــــــــ ًا ل      ال ــــــــــــ  ة م  ت ق    

 أغ اضها. 

 

ــ   ام واســـــــــــــــــــــ   ار أمـــــــــــــــــــــ ال  ) ( اســــــــــــــــــ

ــ ها  ــي  ع  ـــــــ ــة ال ـــــــ ــ  ة  ال   قـــــــ ال ـــــــ

م لــــــــــــــــ  اإلدارة، وذلــــــــــــــــ  داخــــــــــــــــل 

 إمارة أب   ي وخارجها. 

 

تأســـــــ   أو ال  ـــــــاه ة في ال ـــــــ  ات  )  (

 وال  س ات داخل ال ولة وخارجها. 

 
 

و   ن لل ــ  ة م اشــ ة ج  ع األن ــ ة   ) ك(

واالغ اض ال اردة في ال  ســــــــــ م و/او 

ــ ة و/ا ــ رة م اشـــــ و م  ه ا ال  ام   ـــــ

خالل شـــ  ات تا عة ت  ن م ل  ة لها 

كل ـــًا أو ج ئ ـــًا أو م  خالل عق د أو 

ــًا  وفقــ ــ   ــازات أل  اف أخ   وذلــ ام  ــ

إدارة  مـ ــل   ــا  ـی اهـــــ اـلـ ي  ـلل ــــــــــــــ و  

 ال   ة.  

 

ت   ـــل ال  ــــــــــــــ وعـــات ال ي تق م بهـــا   )ل(

ال   ة وال   ات ال ا عة لها أو غ  ها  

م  ال ـــ  ات وذل    ـــف ها م ـــاه ة 

ــامـ ة لهـا،   أو مـان ـة للق وض  أو ضــــــــــــ

(ii) Impose and collect fees for 

registration and establishment of 

such establishments and 

companies, lease lands, buildings 

and offices thereon, and provide the 

necessary services for such 

establishments and companies. 

 

(iii) To designate the managerial body of 

such zones. 

 

(h) To exploit the lands and real properties 

granted or allocated to, or owned by the 

Company in such a manner as the Board of 

Directors deems fits to enable the Company 

to achieve its objects. 

 

(i) To use and invest the Company’s funds in 

the manner as approved by the Board of 

Company, within or outside the Emirate of 

Abu Dhabi. 

 

(j) To set up or contribute in companies and 

establishments with the UAE or abroad. 

 

 

(k) The Company may conduct all the activities 

and objects as provided in the Decree and/or 

these Articles of Association directly and/or 

through companies that are wholly or partly 

owned by it, or through contracts or 

concessions to other parties, in accordance 

with the conditions the Board of Directors 

deems fit.  

 

(l) To finance projects undertaken by the 

Company and its Subsidiaries or other 

companies as a shareholder, lender or 

guarantor of loans. The Company is 
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ــ  ات   ــ ار ســــــ ــ  ة ت ل  أو إصــــــ ولل ــــــ

ــ  ك  أن اعها وفقًا ألح ام   ال ی  وال ــــ

 ه ا ال  ام األساسي.

 

 

ف ح و دارة و غالق ال  ا ات ال   ف ة  )م(

وســ   وق  ل ال فاوض ع  االذونات 

القـــابلـــة لل ـــ اول و صــــــــــــــــ ار ال فـــاالت  

ال ـال ـة لل ــــــــــــــ  ـات ال ـا عـة أو الغ  ، 

ت ال ــال ــة و ب ام الق وض وال  ــــــــــــــه ال

واالئ  ـانـ ة وعق د ال  ــــــــــــــ قـات ال ـالـ ة 

وم اشـــــ ة ع ل ات إدارة ال    ة ألم ال 

 ال   ة وش  اتها ال ا عة.

 

 

وضــــــــــــــع األن  ة ال اصــــــــــــــة ال  علقة  )ن(

 ــال    ف وال قــاعــ  وم ــافــآت وح اف  

وم ــ  قات و  الت وعالوات العامل    

في ال ــــــــ  ة وال ــــــــ  ات ال ا عة وذل   

ال  ــــــ  عات ال  علقة ب قاع   مع م اعاة  

 م ا     ال ولة.

 

 

ــان ن ـــة   )س( م ـــاشــــــــــــــ ة  ـــافـــة اإلج اءات القـ

ــائ ـة واالتفـاق على ال ــــــــــــــلح  والق ــــــــــــ

عـ    واـل ـ ـلـي  واـل ـ ـ ـ ـ   ــة  ــ  ـــــ واـل  ــــــــــــ

 ال  اعات و ج اءات ال      وال سا ة.

 

 

 
لل ــــــــــ  ة فــــــــــي ســــــــــ  ل ت ق ــــــــــ  أغ اضــــــــــها  2 -7

عل هـــــــــا فـــــــــي ال  ـــــــــ   ال   ـــــــــ ص ال ئ  ـــــــــة 

ــة 1 -7( ــال ال ال ـــــ ــة األع ـــــ ) أعـــــــاله، م اولـــــ

ســــــ اًء داخــــــل أو خــــــارج اإلمــــــارات الع   ـــــــة 

 ال    ة: 

تأســــ   ج  ــــع أنــــ اع ال ــــ  ات ســــ اء  ) أ(

ــ   ــل تلــ ــ  وت   ــ ــع الغ ــ ــا أو مــ   ف دهــ

ل ـــــــالح ات ال ـــــــي ت اهـــــــا ال ـــــــ  ات ا

ــ اض  ــ ور ة أل  أغــــــ ــ ة أو ضــــــ م اســــــ

authorised to own or issue debt 

instruments and bonds of all kinds, in 

accordance with these Articles of 

Association. 

 

(m) To open, manage and close bank 

accounts; to withdraw, accept and 

negotiate on negotiable permissions; to 

issue financial guarantees to its 

Subsidiaries or third parties; to conclude 

loans, credit facilities and derivative 

contracts; and to conduct treasury 

management activities for the funds of the 

Company and its subsidiaries. 

 

(n) To develop specific regulations 

concerning employment, retirement, 

bonuses, incentives, benefits and 

allowances for employees of the 

Company and its Subsidiaries, subject to 

the legislation relating to the retirement of 

nationals of the UAE. 

 

(o) To pursue, all legal procedures and 

claims, whether by means of court 

proceedings, arbitration or mediation 

proceedings, compromise or settlement 

agreements or abandoning disputes, 

arbitration or mediation proceedings. 

 

6.2 For the purpose of achieving its main objects 

described in Clause 6.1 above, the Company 

may carry out the following activities inside or 

outside the United Arab Emirates:  

 

(a) Incorporate all types of companies either 

alone or in partnership with third parties and 

grant such companies the authorities that it 

may deems appropriate or necessary for 
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ــأ   ــ  ة أو  ــــــ ــأغ اض ال ــــــ ــ   ــــــ ت علــــــ

 ت سعة لها أو ألع ال ال   ة.

 

 

ــ  اك في أو ام الك  ) ب ( ــاب واالشـــــــــ اك  ـــــــــ

األســـــــــــه  وال  ـــــــــــ  أو ال  ـــــــــــالح  

األخ   في ال ــــــــــ  ات ال ي تع ل في 

أ  م ال م ت   ب  ــا ات ال ــ  ة أو 

 أ  ت سـعة ألع الها، أو ت اول أع اُال  

م اثلة لألع ال ال ي تق م بها ال ـــــ  ة 

أو ال ي ق  ت ـاع  ال ـ  ة على ت ق    

 أغ اضها، وت   ل تل  ال   ات. 

 

 

إب ام اتفاق ات مع ب  ك وم س ات مال ة   ) ج ( 

ی عل  ب    ــــل   ائ  ــــان ف  ــــا  وو ــــاالت 

ــا ات ال ــــــــ  ة،   ا في ذل  دون ا  ن ــــــ

ــ انات وم ح   ــ ار ال ــــــــ ح ــــــــــ ، إصــــــــ

ال ـــــــــــــ انات على أصـــــــــــــ لها،   ا ف ها  

ح ــ ــها أو أصــ لها، أو ح ــ  أو  

أســه  أو أصــ ل شــ  اتها ال ا عة، و ب ام  

ــالح أ   ــ ـ ات  اتـفاقـ ات ل ـــــــــــ م  ال ـــــــــــ

ــ ،  عــة ال ــا   ،   ــا في ذلــ  دون ــا ح ـــــــــــ

ــ انات   ــ انات أو م ح ضـــــ ــ ار ضـــــ إصـــــ

ـــفة  فـ ل  ال  ـــــــــــــ ف  ع ض، أو    ـــــــــــ

م  ال ــــــــــــ  ات  ل ــــــــــــ ان ال  امات أ   

، مع أو بــ ون مقــابــل، وره  أو  ال ــا عــة 

ت ت   أ  تأم   آخ  على  امل أو أ   

ــ  ة أو   ــ ل ال ـــــ ج ء م  حق ق أو أصـــــ

حق ق أو أصــــــــــــ ل أ  م  ال ــــــــــــ  ات  

 ال ا عة لها  غ ض ض ان ال  اماتها.  

 

ــة  ) د ( ــات الزمــــ ــ د أو اتفاق ــــ ــ ام أ  عقــــ إبــــ

ــ اض  ــ  أغـــــــ ــ  أ  مـــــــ ــ  وت ف ـــــــ ل  ق ـــــــ

 ون ا ات ال   ة. 

 

 

ــة وا )ه( ــات إدارة ال ــــــــــ  ات ال ا عــــــــ ل  انــــــــ

 .ال  ت  ة بها

any purposes related to the objects of the 

Company, expansion thereof, or its 

business.  

 

(b) Acquire, participate in or own shares, 

stocks and other interests in companies 

engaged in any field related to the 

activities of the Company or to any 

extension of its business or carrying on 

activities similar to the activities carried on 

by the Company or which may assist the 

Company in achieving its objects; and the 

Company may finance such companies. 

 

(c) Enter into any agreements with banks, 

financial institutions and credit agencies 

concerning the financing of the Company's 

activities, including, without limitation, the 

issuance of guarantees, the granting of 

securities over its assets, including its 

shares and assets or the shares or assets 

of its subsidiaries, and to enter into 

agreements in favour of any subsidiary, 

including, without limitation, to issue or grant 

indemnities or to act as a guarantor to 

secure the liabilities of any subsidiary, with 

or without consideration and  to mortgage or 

create a security over all or any part of the 

Company’s rights or assets or the rights or 

assets of  any of its subsidiaries in order to 

secure the commitments of the Company. 

 

(d) Enter into any contracts or agreements 

required for achieving and performing any 

of the objects and activities of the 

Company. 

 

(e) Manage subsidiary companies and entities 

affiliated with the Company. 
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ــي  )و( ــ ة فــــــ ــه  ج یــــــ ــع أســــــ ــ ار و  ــــــ إصــــــ

ال ـــــــ  ة أو ح ـــــــ  أو أســـــــه  فـــــــي 

 .أ  ش  ة حل فة

 

ــأّ   )ز( ــام  ـــــــ ــا  أو الق ـــــــ م اولـــــــــة أّ  ن ـــــــ

ع ــــــل مــــــ  شــــــأنه أن  عــــــ ز ال   ــــــ  

ــا  ال ـــــالي لل ـــــ  ة أو ی  ـــــ  مـــــ  ق   هـــ

 أو ق  ة م ج داتها.

 

ــا     ن   )ح( م اولــــة أ  ع ــــل أو ن ـــــــــــــــ

ــ  ة أو  ــًال  أ  م  أع ال ال ــــــــ م  ــــــــ

تا عًا ل ل  األع ال، أو  ع ز   ــــــــ رة  

ــ ة ق  ة  افة أو  ــ ة أو غ   م اشـــ م اشـــ

أ  م  م ـــــار ع ال ـــــ  ة أو م  ل اتها  

أو أصـ لها، أو ی    على أ  ن   م  

ــالح  ــ  ة، أو  ع ز م ـــــــــــ ر   ة ال ـــــــــــ

 ال   ة أو م الح ال  اه    ف ها. 

 

 

ــ  ًا  تف ــــــــــــــــــ  3 -7 أغــــــــــــــــــ اض ال ــــــــــــــــــ  ة تف ــــــــــــــــ

 م سعًا.

 

 

 ال اب ال اني

 في رأس مال ال   ة 

 )8( الماّدة

 

ــلــــــغ  1 -8 ــ ــــ ــ ــــ ــة  ــــ ال ـــــــــــــــــــ  ـــــ ــال  مـــــ رأس  ــ د  حـــــ

مل ـــــــارات   )5,090,000,000( ــة  خ  ــــــــــــــــــ

دره  إمـــارات ـــًا م زع على وت ــــــــــــــع ن مل  ن  

ــ ــ ن   مــل وت ـــــــــــــــعــ ن  ــارات  ــ ـــــ مــل خــ  ـــــــــــــــــــــة 

ــ  ة    )5,090,000,000( ســــــــــه   ق  ة اســــــــ

ال اح ، لل ــــه  اماراتي دره     واح   )1ق رها (

  وهي  لها أسـه  نق  ة م زعة ب   ال  ـاه   

وم  ــــــــــاو ة في ال ق ق واالل  امات وم ف عة 

 . ال امل

 

 

 

(f) Issue and sale of new shares in the 

Company or any shares or in interests in 

any Affiliated Company. 

 

(g) Undertake any activity, or do any action that 

may support the Company’s financial 

position, or increase its value or the value of 

its assets.  

 

(h) Carry on any business or activity related or 

incidental to any of the business of the 

Company or which would enhance, whether 

directly or indirectly the value of all or any of 

the enterprises, properties or assets of the 

Company or in any way increase the 

profitability of the Company or enhance the 

interests of the Company or its 

shareholders.   

 

6.3 The objects of the Company shall be 

interpreted in a broad manner.  

 

 

PART II 

Share Capital of the Company 

Article (7)   

 

7.1 The capital of the Company has been set at 

the amount of AED (5,090,000,000) five 

billion ninety million UAE dirhams, divided into 

(5,090,000,000) five billion ninety million 

shares with a nominal value of AED (1) one 

UAE Dirham each. All the shares are fully paid 

cash shares allocated among the 

shareholders and carry the same rights and 

obligations. 
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مـــــــــــا لـــــــــــ   قـــــــــــ ر م لـــــــــــ  اإلدارة خـــــــــــالف  2 -8

لغ ــــــــــــــــ  ال ــــــــــــــــ ا        ــــــــــــــــ زال ذلــــــــــــــــ ، 

ــعة 49ت لــــــــــــــــ  أك ــــــــــــــــ  مــــــــــــــــ  ( %) ت ــــــــــــــ

  .وأر ع    ال ائة م  األسه 

 

 

 )9( الماّدة

 

ــ   ــ ار مـــ ــ ز  قـــ ــ  ة او   ـــ م لـــــ  اإلدارة ادراج ال ـــ

ــ   ــ ق و/او أ  مــ ــ   ال ــ ــة لــ ــا ال ال ــ ــ  اوراقهــ أ  مــ

  األس اق ال ال ة.    

 

 )10( الماّدة

 

ال یل ــــــــــــــــــ م ال  ــــــــــــــــــاه  ن  ــــــــــــــــــأ  ال  امــــــــــــــــــات أو 

خ ــــــــــــائ  علــــــــــــى ال ــــــــــــ  ة إال فــــــــــــي حــــــــــــ ود مــــــــــــا 

  ل ــــــــــــــــ ن مــــــــــــــــ  أســـــــــــــــــه ، وال   ــــــــــــــــ ز ز ـــــــــــــــــادة 

 ال  اماته  إال    افق ه  ج  عًا.

 

 )11( الماّدة

 

ــ   ــه  ق ــــــــ ــة ال ــــــــ ــى مل  ــــــــ ــاه  ی  تــــــــــ  علــــــــ ل ال  ــــــــ

ل  ـــــــــام ال ــــــــــ  ة األساســـــــــي ولقــــــــــ ارات ج ع اتهــــــــــا 

ــ   ــاه  أن   لـــــــــــــ ــ ز لل  ـــــــــــــ ة. وال   ـــــــــــــ ــّ الع  م ـــــــــــــ

اســـــــــ  داد مـــــــــا دفعـــــــــه لل ـــــــــ  ة    ـــــــــة فـــــــــي رأس 

 ال ال. 

 

 )12( الماّدة

 

ــة أو ت ل ــــــه  ــ ة ورثـــ ــى عـــ ــه  إلـــ ــة ال ـــ ــ  مل  ـــ إذا آلـــ

ــ ه   ــاروا مـــــ  ب ـــ ــ دون وجـــــ  أن    ـــ أشـــــ اص م عـــ

ــ الء  ــ ن هــــ ــ  ة، و  ــــ ــاه ال ــــ ــ ه  ت ــــ ــ ب عــــ مــــــ  ی ــــ

األشــــــ اص م ــــــ ول    ال  ــــــام  عــــــ  االل  امــــــات 

ال اشــــــــ ة عــــــــ  مل  ــــــــة ال ــــــــه ، وفــــــــي حــــــــال عــــــــ م 

اتفــــاقه  علــــى اخ  ــــار مــــ  ی ــــ ب عــــ ه    ــــ ز أل  

مـــــــ ه  الل ـــــــ ء لل    ـــــــة ال    ـــــــة ل ع   ـــــــه و ـــــــ   

 إخ ار ال   ة  ق ار ال    ة به ا ال أن.

 

 

7.2 Unless the Board resolves otherwise, Non-

UAE Nationals may not hold more than (49%) 

forty nine percent of the Shares.  

 

 

 

Article (8)    

 

The Board of Directors may by a resolution issued by 

it list the Company  and any of its securities, on the 

Market and/or any other stock exchange.  

 

Article (9)   

 

The Shareholders’ liability for obligations or losses 

incurred by the Company shall be limited to the 

value of their Shares, and their liabilities may only 

be increased pursuant to their unanimous consent. 

 

Article (10)   

  

The ownership of a Share entails the acceptance 

by the Shareholder of the Company’s Articles of 

Association and the decisions of its General 

Assemblies. No Shareholder may claim the 

recovery of the sum paid as share in the capital. 

 

Article (11)   

 

Should the title to a Share devolve upon several 

heirs or become owned by several persons, they 

are bound to select one of them to represent them 

towards the Company, and they shall be jointly 

responsible for the liabilities arising from the 

ownership of the Share. If they fail to agree on a 

representative, any of them may resort to the 

competent court to nominate the same and notify 

the Company in this respect. 
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 )13( الماّدة

 

ــي ح ـــــــــة  ــ  فـــــــ ــ ل مال ـــــــــه ال ـــــــ ــه    ـــــــ ــل ســـــــ كـــــــ

ــ  ــال ت   ــــــ ــ ه بــــــ ــة غ ــــــ ــة ل  ــــــ ــة  معادلــــــ ــي مل  ــــــ فــــــ

ــي  ــف  ها وفــــــــــــ ــ  ت ــــــــــــ ــ  ة ع ــــــــــــ ــ دات ال ــــــــــــ م جــــــــــــ

األر ــــــــــاح ال  زعــــــــــة علــــــــــى ال جــــــــــه ال  ــــــــــ   ف  ــــــــــا 

 عــــــــــــــ  وفــــــــــــــي ح ــــــــــــــ ر اج  اعــــــــــــــات ال  ع ــــــــــــــة 

  الع  م ة وال      على ق اراتها.

 

 )14( الماّدة

 

   ز ب ع أســه  ال ــ  ة أو ال  ازل ع ها أو   1 -14

ره ها أو ال  ـــــ ف أو ال عامل ف ها على أّ  

ة وجه وفقًا ألن  ة ال  ع  وال ـــــــــ اء وال قاصـــــــــّ

 وال    ات والق   ال ّ  عة ل   ال  ق.

 

فـــــــــــــي حـــــــــــــال وفـــــــــــــاة أحـــــــــــــ  ال  ـــــــــــــاه      2 -14

ــ   ــ  ال ــــــــ    ال   ع ــــــ ــه هــــــ ــ ن ور  ــــــ   ــــــ

ال ح ـــــــــ  الـــــــــ   ت افـــــــــ  ال ـــــــــ  ة  ـــــــــأن لـــــــــه 

حقـــــــــ ق مل  ـــــــــة أو م ـــــــــل ة فـــــــــي أســـــــــه  

ــ     ــ  تقـــــ ــ ،  عـــــ ــه ال ـــــ ــ ن لـــــ ــ فى و  ـــــ ال  ـــــ

مـــــــــــــــــا ی  ـــــــــــــــــ  اإلرث وت ـــــــــــــــــ  له لـــــــــــــــــ   

ی مــــــــًا مــــــــ  وفــــــــاة ال ــــــــ  ة خــــــــالل ثالثــــــــ   

ال  ـــــــــــــاه ، فـــــــــــــي األر ـــــــــــــاح واالم  ـــــــــــــازات 

ــّ   ــ فى ال ـــــــــ ــان لل  ـــــــــ ــي  ـــــــــ ــ   ال ـــــــــ األخـــــــــ

ف هــــــــــــــــــا، و  ــــــــــــــــــ ن لــــــــــــــــــه ذات ال قــــــــــــــــــ ق 

ك  ـــــــاه  فـــــــي ال ـــــــ  ة ال ـــــــي  ـــــــان ی   ـــــــع 

ــ  هـــــــــــــــ ه  ــ فى ف  ـــــــــــــــا   ــــــــــــ ــا ال  ــــــــــــ بهــــــــــــ

ــاه   ــة ال  ــــــــــــ ــى ت  ــــــــــــ ــه ، وال ُتعفــــــــــــ األســــــــــــ

ــ    ــا   ـــــــ ــ ام ف  ـــــــ ــ  أ  ال ـــــــ ــ فى مـــــــ ال  ـــــــ

.  ـــــــــأ  ســـــــــه   ـــــــــان   ل ـــــــــه وقـــــــــ  ال فـــــــــاة

ــإذا  ــ ه فــــــــ ــي هــــــــ ــة ف  ــــــــــ  فــــــــ ــ د ال رثــــــــ تعــــــــ

ــة أحــــــــــــــــ ه   ــح ال رثــــــــــــــ ــة أن ی شــــــــــــــ ال الــــــــــــــ

ــًا عـــــــــ ه  فـــــــــي ت  ـــــــــ له  فـــــــــي  ل  ـــــــــ ن نائ ـــــــ

ة لل ـــــــــــــ  ة.  قـــــــــــــ م  ات الع  م ـــــــــــــّ ال  ع ـــــــــــــّ

ــ ا ال ــــــــ    ــ ار ت   ــــــــل لهــــــ ــة  إصــــــ ال رثــــــ

علــــــــــــى أن ی اعــــــــــــى فــــــــــــي هــــــــــــ ا ال    ــــــــــــل 

ــ ع ة  ــ ل ة وال  ضــــــــــــــــــــ ــ و  ال ــــــــــــــــــــ ال ــــــــــــــــــــ

 لقان ن ج  ّ ة ال   في.

Article (12)   

  

Each Share entitles its owner to a portion that is equal 

to that attributable to any other Shareholder’s share, 

without any distinction, in the ownership of the 

Company’s assets upon liquidation, in the distributed 

dividends as indicated herein below, and in the 

attendance and voting at the General Assemblies. 

 

Article (13)   

 

13.1 The Shares may be sold, assigned, pledged, 

disposed of, or traded in accordance with the 

rules on sale, purchase, settlement and 

registration applicable in the Market. 

 

13.2 In the event of death of one of the 

Shareholders, the heir of his/her estate shall 

be the sole person whom the Company shall 

agree to have the rights of ownership or any 

interest in the deceased person's Shares. 

Such heir shall have the right, after presenting 

proof of inheritance and recording the same 

with the Company within thirty days after the 

death of the deceased, to profits and other 

benefits to which the deceased was entitled, 

and shall have the same rights as a 

Shareholder in the Company that were 

enjoyed by the deceased with respect to such 

Shares. The estate of the deceased 

Shareholder shall not be relieved of any 

obligation with respect to any Share he/she 

owned before the death. In case of several 

heirs, they shall nominate one of them to 

represent them at the General Assemblies of 

the Company. The heirs shall execute a 

power of attorney in favor of that person in a 

form and substance that is compliant with the 

laws of the country whose nationality the 
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في     على أ  شـــ     ـــ ح له ال     3 -14

ــ  ة ن   ة ل فاة أو إفالس  ــه  في ال ــ أ  أســ

ــادر  ــى أم  ح   صـــ ــاه  أو   ق  ـــ أ  م ـــ

ــة أن  ق م خالل  ع  أ  م   ـــة م   ــــــــــــــ

 ثالث   ی مًا: 

 

إلى  ) أ( ال    ــ ا  هــــ على  ــة  ال   ــــ ــ     ب قــــ

 اإلدارة؛ و م ل 

 

أن    ـــــــــــار إمـــــــــــا أن یـــــــــــ   ت ـــــــــــ  له  ) ب (

ــ    ك  ـــــاه  ــًا ل ـــ أو أن   ـــــ ي ش  ـــ

ت ــــ  له    ــــاه  ف  ــــا   ــــ   ب لــــ  

 األسه .

 

  )15( الماّدة

 

ال   ـــــــــــــ ز ل رثـــــــــــــة ال  ـــــــــــــاه  أو ل ائ  ـــــــــــــه  ـــــــــــــأ  

ــى  ــام علــــــ ــع األخ ــــــ ــ  أن   ل ــــــــ ا وضــــــ ــة  انــــــ ح ــــــ

دفــــــــــــــات  ال ــــــــــــــ  ة أو م  ل اتهــــــــــــــا وال أن   ل ــــــــــــــ ا 

ــ ة  ــان الق ــــــ ــ م إم ــــــ ــة لعــــــ ــا ج لــــــ ــ  ها أو ب عهــــــ ق ــــــ

ــ  فــــــــــي إدارة  ــأ     قــــــــــة  انــــــــ ــ خل ا  ــــــــ وال أن ی ــــــــ

ــ  ة و  ـــــــــــــــ  علـــــــــــــــ ه  لـــــــــــــــ   اســـــــــــــــ ع ال ال  ـــــــــــــ

ــ ائ  جــــــــــ د ال ــــــــــ  ة  حقــــــــــ قه  ال ع  ــــــــــل علــــــــــى قــــــــ

وح ــــــــــــــــــــــا اتها ال  ام ــــــــــــــــــــــة وعلــــــــــــــــــــــى قــــــــــــــــــــــ ارات 

 ج ع اتها الع  مّ ة.

 

 

  )16( الماّدة

 

ــه  ــ  ال ــــــ ــ  قة عــــــ ــاح ال  ــــــ ــ  ة األر ــــــ ــ فع ال ــــــ  تــــــ

ــى ال  ـــــــــــــاه    وفقـــــــــــــًا للقـــــــــــــ ارات ال    ـــــــــــــة  إلـــــــــــ

ــة  ــ  اله  ــــــــــــــ ــادرة عــــــــــــــ ــاح ال ــــــــــــــ ــع األر ــــــــــــــ ل  ز ــــــــــــــ

 وال  ق.

 

 

  )17( الماّدة

 

deceased carried. 

 

13.3 Any person becoming entitled to any Shares in 

the Company as a result of the death or 

bankruptcy of any Shareholder or pursuant to 

a writ of attachment issued by a competent 

court must within thirty days: 

 

(a) produce evidence of the said right to the 

Board; and 

 

(b) select either to be registered as 

Shareholder or nominate a person to be 

registered as Shareholder in respect of the 

said Shares. 

 

Article (14)   

 

The successors or creditors of the Shareholder may 

not, for any reason, request to affix seals on the 

Company’s books or property, neither may they 

request the division of such property or its sale as a 

whole for being indivisible, or interfere in any manner 

whatsoever in the Company’s management. They 

are also required, when exercising their rights to rely 

on the Company’s inventory and final accounts, as 

well as the decisions of the Company’s General 

Assemblies. 

 

Article (15)   

  

The Company shall pay dividends due on the 

Shares to the Shareholders in accordance with the 

regulations, resolutions and circulars regulating the 

distribution of profits issued by the Authority and 

the Market. 

 
Article (16)   
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ــ ز   1 -17 ــاص   ــــــ ــ ار خــــــ ــادة رأس مـــــــــال  قــــــ ز ــــــ

ــ ات  ــ ة بـــــــ ــه  ج یـــــــ ــ ار أســـــــ ــ  ة  إصـــــــ ال ـــــــ

الق  ـــــــــــــــــــة االســـــــــــــــــــ ّ ة ال ـــــــــــــــــــي لألســـــــــــــــــــه  

األصــــــــــــلّ ة أو  إضــــــــــــافة عــــــــــــالوة إصــــــــــــ ار 

ــ  ة،   ــــــــــــا   ــــــــــــ ز  ــى الق  ــــــــــــة االســــــــــ إلــــــــــ

  ال   ة.ت ف   رأس مال 

 

 

  ـــــــــ ن لل  ـــــــــاه    حـــــــــ  األول  ـــــــــة فـــــــــي   2 -17

االك  ـــــــــــــاب  األســـــــــــــه  ال  یـــــــــــــ ة و  ـــــــــــــ   

االســـــــــــــه   هـــــــــــــ هعلـــــــــــــى االك  ـــــــــــــاب فـــــــــــــي 

ــ   ــ  االدارةالق اعـــــــــ ــ دها م لـــــــــ ــي   ـــــــــ  ال ـــــــــ

ــي  ــة فـــــــــــ ــ  األول  ـــــــــــ ــ  حـــــــــــ ــ   ي مـــــــــــ وُ  ـــــــــــ

 اإلك  اب  األسه  ال  ی ة ما یلي: 

 

 

 دخ ل ش    اس  ات  ي؛ ) أ(

 

ت   ــــل الــــ ی ن ال قــــ  ــــة ال  ــــــــــــــ  قــــة   ) ب (

ــة االت اد ة وال   مات   ـــــــــــــــــ لل   مـــــــــــــــ

ال  ل ة واله  ات وال  ســـــ ـــــات العامة 

في ال ولة وال   ك وشــــــــــــ  ات ال    ل 

 إلى أسه  في رأس ال ال   ة؛

 

ب نـــــامج ت ف ـــــ  مـــــ  في ال ـــــ  ة مـــــ   )ج(

خــــالل إعــــ اد ب نــــامج یهــــ ف لل  ف ــــ  

علــــــى االداء ال    ــــــ  وز ــــــادة ر   ــــــة 

ال ـــــ  ة ب  لـــــ  ال ـــــ  ف   ألســـــه ها؛ 

 و

 

ت   ل ال ــ  ات او ال ــ  ك ال  ــ رة   ) د (

 م  ق ل ال   ة الى أسه  ف ها.

 

االســ   اذ م  ق ل ال ــ  ة على شــ  ة  )ه(

قائ ة و صــــــ ار أســــــه  ج ی ة ل ــــــالح  

ال   اء او ال  اه    في تل  ال   ة  

 ال     ذ عل ها. 

 

 

16.1 The share capital of the Company can be 

increased, by a Special Resolution, by issuing 

new Shares at the same nominal value as the 

original Shares or with a premium in addition 

to the nominal value, and the share capital of 

the Company may also be reduced.  

 

16.2 The existing Shareholders shall have a pre-

emption right to subscribe for the new Shares. 

Subscription for the new Shares shall be subject 

to the rules to be specified by the Board of 

Directors. As an exception to the foregoing, the 

following cases of issuance of new Shares shall 

not be subject to the priority right of existing 

Shareholders:   

 

(a) Subscription by a strategic shareholder;   

 

(b) Conversion of cash loans owed to the 

federal government, local government, 

public agencies and bodies, banks and 

finance companies into Shares in the 

Company; 

 

(c) Employee stock option where the 

Company adopts an incentive plan to 

reward the distinct performance and 

increase the profitability by offering 

Shares to its employees; and  

 

(d) Conversion of bonds and sukuk issued by 

the Company into Shares.  

 

(e) Acquisition by the Company of an existing 

company and the issuance of new shares 

to the partners or shareholders in the 

target.   
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لل  ــــــــــــــــاه  ال   في اال الع على دفـــات    3 -17

ــ   ات أو  ــ  ة ووثائقها وعلى أ ة م ـــــــــــ ال ـــــــــــ

وثائ  ت عل    ــــــفقة قام  ال ــــــ  ة  إب امها  

أحـــــ    العالقـــــة  ـــــإذن م    األ  افمع  ذات 

م ل  اإلدارة أو    جــ  ق ار م  ال  ع ــة 

 الع  م ة.

 

 

 

 ال اب ال ال  

 في س  ات الق ض 

 

 )18( الماّدة

 

أن  اله  ـــــــة،،  عـــــــ  م افقـــــــة   ـــــــ ن لل ـــــــ  ة  1 -18

ــ ع  ــ  أ  نــ ــ  ات قــــ ض مــ ــ ار ســ ــ ر إصــ تقــ

ــ ار  أو صـــــــــــــ  ك إســـــــــــــالم ة    جـــــــــــــ  قـــــــــــ

ــاص  ــة ال ــــــ  ات أو خــــ ــ ار ق  ــــ ــ   القــــ ، و  ــــ

ال ــــــــــــ  ك وشـــــــــــــ و  إصــــــــــــ ارها ومـــــــــــــ   

 .قابل  ها لل    ل إلى أسه 

 

صـ  ك     ز لل ـ  ة أن ت ـ ر سـ  ات أو  2 -18

قابلة لل  اول ســـــ اء  ان  قابلة أو غ   قابلة 

 لل   ل إلى أسه  في ال   ة. 

 

 ال اب ال ا ع 

 م ل  إدارة ال   ة

 )19( الماّدة

 

ال ــــــ  ة م لــــــ  إدارة م ــــــ ن  إدارةی ــــــ لى   1 -19

، یــــــــ   ان  ــــــــابه  ســــــــ عة أع ــــــــاء )7(مـــــــ  

ة ة الع  م ـــــــّ  ال  ـــــــ     مـــــــ  ق ـــــــل ال  ع ـــــــّ

 . ال    ال  اك ي

 

 )20( الماّدة

 

 ال  ل  ل ع ـــــــــــ  م  أع ـــــــــــاء   ی       1 -20

م  ـــــ ه ل  ة ثالث ســـــ  ات، وفي نها ة ه ه 

ال ـ ة  عـاد ت ــــــــــــــ  ـل ال  ل ، و   ز إعـادة 

16.3 A Shareholder shall have the right to inspect 

the Company’s records, books and 

documents related to a transaction that the 

Company enters into with a Related Party 

subject to approval of the Board or by virtue 

of a resolution of the General Assembly.  

 

 

 

Chapter 3 

Loan Bonds 

 

Article (17)   

 

17.1 The Company may, following the Authority’s 

approval, issue bonds of any type or Islamic 

sukuk by virtue of a Special Resolution, which 

shall state the value of such bonds or sukuk, the 

conditions of issuance and whether or not they 

are convertible into Shares. 

 

17.2 The Company may issue negotiable bonds or 

sukuk, which may or may not be convertible 

into Shares in the Company.  

 

PART IV 

BOARD OF DIRECTORS 

Article (18)   

 

18.1 The Company shall be managed by a Board 

of Directors consisting of (7) seven Directors, 

elected by the General Assembly through a 

secret ballot and cumulative voting.  

 

Article (19)   

 

19.1 Each Director shall be elected for a period of 

3 years, and upon the expiration of that period 

the Board shall be re-constituted. It shall be 
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مـــــ ة  ان هـــــ   الـــــ ی   ــاء  ان  ـــــاب األع ــــــــــــــــ

 ع    ه .

 

ــ ة   2 -20 ــ   خـــــــــــــــــالل مـــــــــــــــ لل  لـــــــــــــــــ  أن  عـــــــــــــــ

ــاها (أ ــاً 30ق ـــــــــ ــ   ی مـــــــــ ــاء  ) ثالثـــــــــ أع ـــــــــ

فــــــــــي ال  اكــــــــــ  ال ــــــــــي ت لــــــــــ  فــــــــــي أث ــــــــــاء 

ــ    ــ ا ال ع ـــــــ ــى أن  عـــــــــ ض هـــــــ ــ ة علـــــــ ال ـــــــ

ة فـــــــــــــــي أول  ة الع  م ـــــــــــــــّ علـــــــــــــــى ال  ع ـــــــــــــــّ

ــ    ــ ه  أو تع ــــــ ــ ار تع  ــــــ ــا إلقــــــ ــاع لهــــــ اج  ــــــ

ــاغ ة  ــ  ال ــــــــــ ــ  ال  اكــــــــــ ــ ه . إذا بلغــــــــــ غ ــــــــــ

ــاء  ــ د أع ـــــــ ــع عـــــــ ــ ة ر ـــــــ ــاء ال ـــــــ ــي أث ـــــــ فـــــــ

ــ  أو أك ــــــــــ  خــــــــــالل مــــــــــ ة وال ــــــــــة  ال  لــــــــ

ال  لـــــــــ    ــــــــــ  علـــــــــى ال  لــــــــــ  دعــــــــــ ة 

ة لالج  ــــــــــــاع خــــــــــــالل ال  ع ــــــــــــّ  ة الع  م ــــــــــــّ

ثالثــــــــ   ی مــــــــًا علــــــــى األك ــــــــ  مــــــــ  تــــــــار خ 

ــ    ـــــــأل  ــاب مـــــ ــ  الن  ـــــ ــ  م  ـــــ ــغ  آخـــــ شـــــ

ــ   ــل الع ـــــــــــــ ــاغ ة.    ـــــــــــــ ال  اكـــــــــــــــ  ال ـــــــــــــ

ال  یـــــــــــــــ  مـــــــــــــــ ة ســـــــــــــــلفه و  ـــــــــــــــ ن هـــــــــــــــ ا 

 الع   قابًال لالن  اب م ة أخ  .

 

 

ــ  ة مق ر لل  ل  وال   3 -20     أن    ن لل ــــــــــ

ــاء    ز أن    ن مق ر ال  ل  م   أع ـــــــــ

ــ قًال ع   م ل  اإلد  ارة و    أن    ن م ـــــــ

 .إدارة ال   ة

 

 )21( الماّدة

 

ــًا   1 -21 ــائه رئ  ــــــــ ی     ال  ل  م  ب   أع ــــــــ

ــ   ــ ه  عـ ــاع  عقـ ــًا لل ئ   في أول اج  ـ ــائ ـ ونـ

االن  ــاب. و ق م نــائــ  ال ئ   مقــام ال ئ   

 ع   غ ا ه أو ق ام مانع ل  ه.

 

  )22( الماّدة

 

ــ     1 -22 ــ  بــــــــ ــ   مــــــــ ــ  أن  عــــــــ ــ ز لل  لــــــــ   ــــــــ

ــ  ًا أو  ــائه ع ـــــــــــــــ ًا م  ــــــــــــ . أك ـــــــــــــــ أع ــــــــــــ

تع ــــــــــــ   رئ  ــــــــــــًا  ك ــــــــــــا   ــــــــــــ ز لل  لــــــــــــ 

ت ف ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ًا، و  ـــــــــــــــــــــــــــــــ د ال  لـــــــــــــــــــــــــــــــ  

permissible to re-elect Directors after their 

tenure has expired.  

 

19.2 The Board may, with thirty (30) days of a 

vacancy arising appoint persons to Board 

seats which become vacant during the year, 

provided that such appointment is presented 

to the General Assembly at the first 

subsequent meeting thereof to confirm their 

appointment or to appoint others. If the 

number of seats becoming vacant during the 

term of the Board reaches one quarter of the 

total number of Directors or more, the Board 

must call the General Assembly to convene 

within 30 days from the date of the last seat 

becoming vacant to elect persons to fill the 

vacant positions. The new Director shall 

complete the tenure of his predecessor and 

such new Director shall be eligible for re-

election.  

 

19.3 The Board must have a Board secretary. The 

Board secretary may not be a Director and 

shall be independent from Company’s 

management. 

 

Article (20)   

 

20.1 The Board shall elect a Chairman and Vice 

Chairman from among the Directors. In the 

absence of the Chairman, the Vice Chairman 

shall be the acting Chairman.  

 

Article (21)   

 

21.1 It shall be permissible for the Board to appoint 

one or more managing directors from among 

the Directors. The Board may also appoint a 

chief executive officer, and the Board shall 
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ــا   ــــــــــــ ز  ــه،   ــــــــــ اخ  اصــــــــــــاته وم افآتــــــــــ

ــ   أع ـــــــــــــائه  ــ  بـــــــــــ ــ ل مـــــــــــ ــه أن   ـــــــــــ لـــــــــــ

    هـــــــــــــــــــا  عــــــــــــــــــــ  ل ـــــــــــــــــــان والغ ـــــــــــــــــــ  

اخ  اصــــــــــــاته أو  عهــــــــــــ  إل هــــــــــــا    اق ــــــــــــة 

ســــــــــ   الع ــــــــــل  ال ــــــــــ  ة وت ف ــــــــــ  قــــــــــ ارات 

 .ال  ل 

 

 

 

 )23( الماّدة

 

ة ال ـــــــــــــــل ات   1 -23 ی   ـــــــــــــــع ال  لـــــــــــــــ    افـــــــــــــــّ

 األع ـــــــــــالإلدارة ال ــــــــــ  ة والق ــــــــــام   افــــــــــة 

ــ  ة  ــ  ال ـــــــــــــــ ــة عـــــــــــــــ ــ فات ن ا ـــــــــــــــ وال  ـــــــــــــــ

 ح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ا هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ح 

ــة ــة  افـــــــــ ــه، وم ارســـــــــ ــام  ـــــــــ ــ  ة الق ـــــــــ  لل ـــــــــ

ال ــــــــــــــــــــــالح ات ال  ل  ــــــــــــــــــــــة ل  ق ــــــــــــــــــــــ  

  ــــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــــ  هــــــــــــــــــــ ه  أغ اضــــــــــــــــــــها. وال

ــل ات وال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالح ات إال   ال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ا  ــ  ات وهــــــ ــان ن ال ــــــ ــه قــــــ ــ ف   ــــــ ــا احــــــ مــــــ

ة. مـــــــــــــــــع  ة الع  م ـــــــــــــــــّ ال  ـــــــــــــــــام لل  ع ـــــــــــــــــّ

ــ  ات  ــان ن ال ـــــــــــــــ ــام قـــــــــــــــ ــاة أح ـــــــــــــــ م اعـــــــــــــــ

والقـــــــــــ ارات ال  فـــــــــــ ة لـــــــــــه ال ـــــــــــادرة عـــــــــــ  

ــ  صـــــــــــــــ احة  ــة، ُ فـــــــــــــــ ض ال  لــــــــــــ اله  ــــــــــــ

) مـــــــــــ  قـــــــــــان ن 154وألغـــــــــــ اض ال ـــــــــــاّدة (

ة  ــّ ــات ال اصـــــــــ ــإب ام االتفاق ـــــــــ ــ  ات  ـــــــــ ال ـــــــــ

) 3 ـــــــــــاإلق اض ل ـــــــــــ ة ت  ـــــــــــاوز الـــــــــــ الث (

ســــــــــ  ات، و بــــــــــ اء ذمــــــــــة مــــــــــ ی ي ال ــــــــــ  ة 

  و جــــــــــ اء ال  ـــــــــــال ات مــــــــــ  م ـــــــــــ ول اته

 وال  افقة على ال     .

 

 

 

 

  ـــــــــــــــع ال  لـــــــــــــــ  اللـــــــــــــــ ائح ال  علقـــــــــــــــة   2 -23

ة وشـــــــــــــ ون   ال ـــــــــــــ ون اإلدار ـــــــــــــة وال ال ـــــــــــــّ

ــا  وم ـــــــــــ  قاته ال ـــــــــــ  ف    ة،   ـــــــــ ال ال ـــــــــــّ

ــ    ة ب   ــــــ ــّ   ــــــــع ال  لــــــــ  الئ ــــــــة خاصــــــ

ــع  ــه وت ز ـــــــــــــــــــــــــ ــه واج  اعاتـــــــــــــــــــــــــ أع الـــــــــــــــــــــــــ

specify the powers and remuneration of each 

post, and it may likewise form from among its 

Directors and others committees to be 

granted certain of its powers, or to be 

entrusted with the supervision of the conduct 

of the business of the Company and the 

implementation of the resolutions of the 

Board.  

 

Article (22)   

 

22.1 The Board shall have all the powers and the 

right to perform all acts and things on behalf 

of the Company as the Company may be 

permitted to do for the management of the 

Company, and to engage in all actions and 

exercise all the necessary powers to achieve 

its goals. Such powers and actions shall not 

be limited except for the matters reserved 

under the Companies Law or these Articles 

for the General Assembly. Subject to the 

provisions of the Companies Law and the 

implementing regulations thereof issued by 

the Authority, the Board has been expressly 

authorized, for the purposes of Article (154) of 

the Companies Law, to enter into loan 

agreements having a period in excess of 

three (3) years, to sell or grant encumbrances 

on the Company’s assets and moneys, to 

discharge the debtors of their liabilities 

towards the Company and to enter into 

settlement agreements and to agree to 

arbitration.  

 

22.2 The Board shall lay down the rules relating to 

administrative and financial matters, 

employee affairs and their entitlements, and 

shall likewise lay down a special regulation 

governing its business and meetings, and the 
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ــ ول ات علــــــــــــــــى  ــات وال  ــــــــــــــ االخ  اصــــــــــــــ

 أع ائه.

 

 )24( الماّدة

 

ــ  ال ــــــــــــ  ة   1 -24 ــ  ال  ق ــــــــــــع عــــــــــ ــ  حــــــــــ   لــــــــــ

علــــــــى انفــــــــ اد  ــــــــل مــــــــ  رئــــــــ   ال  لــــــــ  

ــّ  أّ   ــ ا ال ـــــــــ ــا   لـــــــــــ  هـــــــــ أو نائ ـــــــــــه   ـــــــــ

ع ــــــــــــ  مــــــــــــ  أع ــــــــــــاء ال  لــــــــــــ  أو أ  

ــ  في ال ــــــــــــ  ة  ف مــــــــــــ  مـــــــــ ــّ أو أ  م  ـــــــــ

ــ   ــي شــــــــــ   آخــــــــ ــه ال  لــــــــــ  فــــــــ  ف ضــــــــ

 ذل .

 

مـ    2 -24 غــ  ه  ـتفـ ـ    اـل ـ ــل   ـل ـئـ    ـ  ـ ز 

 أع اء ال  ل  في  ع  صالح اته. 

  

  ـــــــــــ ن رئـــــــــــ   م لـــــــــــ  اإلدارة ال   ـــــــــــل   3 -24

ــاء  ــام الق ـــــــــــــــ ــ  ة أمـــــــــــــــ ــان ني لل ـــــــــــــــ القـــــــــــــــ

ول ــــــــــــــــان أو ه  ــــــــــــــــات ال   ــــــــــــــــ   وفــــــــــــــــي 

 عالق ها  الغ  .

 

 )25( الماّدة

 

ــي  ــ  ال ئ  ــــ ــي ال   ــــ ــ  اج  اعاتــــــه فــــ ــ  ال  لــــ  عقــــ

لل ـــــــــ  ة أو فـــــــــي أ  م ـــــــــان آخـــــــــ  ی افـــــــــ  عل ـــــــــه 

ال  لــــــــــ   ل ــــــــــا دعــــــــــ  ال اجــــــــــة إلــــــــــى أع ــــــــــاء 

) أر ـــــــع مـــــــ ات ســـــــ   ًا، 4، وعلـــــــى األقـــــــل (انعقـــــــاده

فــــــي  ال   ــــــة ب ــــــاء علــــــى دعــــــ ة الــــــ ئ   أو نائ ــــــه

حالــــــة غ ا ــــــه أو ب ــــــاء علــــــى  لــــــ  ع ــــــ    مــــــ  

 أع اء ال  ل . 

 

 )26( الماّدة

 

ال   ـــــــــــ ن اج  ـــــــــــاع ال  لـــــــــــ  صـــــــــــ   ًا   1 -26

أغل  ـــــــــــــــــــــــــة أع ـــــــــــــــــــــــــائه     ـــــــــــــــــــــــــ رإال 

 .ش   اً 

 

  ــــــــــــــ ز لع ــــــــــــــ  ال  لــــــــــــــ  أن ی  ــــــــــــــ    2 -26

ع ــــــــه غ ــــــــ ه مــــــــ  أع ــــــــاء ال  لــــــــ  فــــــــي 

distribution of functions and responsibilities.  

 

 

Article (23)   

 

23.1 The Chairman of the Board, the Vice 

Chairman and the managing director shall 

individually have the right to sign on behalf of 

the Company. Other Directors, any employee 

of the Company, or any other person duly 

authorised by the Board shall likewise have 

the same right.  

 

23.2 The Chairman may delegate some of his 

power and authorities to another Director.  

 

23.3 The Chairman of the Board shall be the legal 

representative of the Company before all 

types of courts, arbitration panels and vis-à-

vis third parties. 

 

Article (24)   

 

The Board shall convene its meetings at the head 

office of the Company or in any other place agreed 

upon by the Directors as often as the need arises to 

convene and at least (4) four times a year, upon 

written request by the Chairman or the Vice 

Chairman, (in the case of the former's absence), or 

upon the written request of two Directors.   

 

Article (25)   

 

25.1 No meeting of the Board shall be valid unless 

attended by the majority of the Directors in 

person. 

 

25.2  It shall be permissible for any Director of the 

Board to depute another Director of the Board 
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ــ ن  ــة   ــــــــ ــ ه ال الــــــــ ــي هــــــــ ــ   ، وفــــــــ ال  ــــــــ

 ال أن   ــــــــــــ  لهــــــــــــ ا الع ــــــــــــ  صــــــــــــ تان، 

ی ـــــــ ب ع ـــــــ  ال  لـــــــ  عـــــــ  أك ـــــــ  مـــــــ  

ع ــــــــــ  واحــــــــــ  وأال  قــــــــــل عــــــــــ د أع ــــــــــاء 

ال  لـــــــــــــ  ال اضــــــــــــــ     أنف ــــــــــــــه  عــــــــــــــ  

 ن ف أع اء ال  ل .

 

 

ة أح ـــــــــام م الفـــــــــة فـــــــــي   3 -26 مـــــــــع م اعـــــــــاة أ ـــــــــّ

ال  ـــــــــام، ت ـــــــــ ر قـــــــــ ارات ال  لـــــــــ   هـــــــــ ا

ــ ات  ــة أصـــــــــــــــــــــــــ ــاء أغل  ـــــــــــــــــــــــــ  األع ـــــــــــــــــــــــــ

 ال اضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    وال   لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ، 

ــح ال انــــــــــ   ــ ات رجــــــــ ــاوت األصــــــــ و ذا ت ــــــــ

الـــــــــــــ   م ــــــــــــــه الــــــــــــــ ئ   أو مــــــــــــــ   قــــــــــــــ م 

مقامــــــــــــــــــــــــــه، وال   ــــــــــــــــــــــــــ ز ال  ــــــــــــــــــــــــــ    

ــ    ــ  الــــــــــــــ ــى الع ــــــــــــــ ــلة. وعلــــــــــــــ  ال  اســــــــــــــ

ی ــــــــــــــــ ب عــــــــــــــــ  ع ــــــــــــــــ  آخــــــــــــــــ  اإلدالء 

  ـــــــ ته عـــــــ  الع ـــــــ  الغائـــــــ  وفقـــــــًا ل ـــــــا 

 ا ة. تّ  ت  ی ه في س   االن

 

 

ــ    4 -26 ــات م لـــ ــ  اج  اعـــ ــي م اضـــ ــ ل فـــ ت ـــ

ــهاإلدارة أو  ــي  ل انـــــ ــائل ال ـــــ ــ ل ال  ـــــ تفاصـــــ

ن ــــ  ف هــــا والقــــ ارات ال ــــي تــــ  ات اذهــــا   ــــا 

ــاء أو آراء  فـــــي ذلـــــ  أ ـــــة ت ف ـــــات لألع ـــ

م الفـــــة ع ـــــ وا ع هـــــا، و  ـــــ  ت ق ـــــع  افـــــة 

ــ دات  ــى م ــــــــ ــ    علــــــــ ــاء ال اضــــــــ األع ــــــــ

م اضـــــــ  اج  اعـــــــات م لـــــــ  اإلدارة ق ـــــــل 

أن ت ســـــل ن ـــــخ مـــــ  هـــــ ه اع  ادهـــــا، علـــــى 

ــاد  ــ  االع  ــــــــــ ــاء  عــــــــــ ال  اضــــــــــــ  لألع ــــــــــ

ــ   ــا، وت فـــــــــــــــ  م اضـــــــــــــ ــا  بهـــــــــــــ لالح فـــــــــــــ

ــ   ــه مـــــــ اج  اعـــــــــات م لـــــــــ  اإلدارة ول انـــــــ

ق ـــــــــل مقـــــــــ ر م لـــــــــ  اإلدارة وفـــــــــي حالـــــــــة 

ــع ُی  ــــ   ــاع أحــــ  األع ــــاء عــــ  ال  ق ــ ام  ــ

ــ اب  ــُ    أســـــ ــه فـــــــي ال   ـــــــ  وتـــــ اع  اضـــــ

االع ـــــــــــــــ اض حـــــــــــــــال إبـــــــــــــــ ائها، و  ـــــــــــــــ ن 

م ـــــ ول    ال  قعـــــ ن علـــــى هـــــ ه ال  اضـــــ 

عــــ  صـــــ ة ال  انـــــات الـــــ اردة ف هـــــا، وتل ـــــ م 

ال ـــــــ  ة  ال ـــــــ ا   ال ـــــــادرة عـــــــ  اله  ـــــــة 

to vote on his/her behalf. In such cases, such 

Director shall have two votes provided that it 

shall not be permissible for a Director of the 

Board to act as proxy for more than one 

Director. The number of the Directors attending 

in person shall not be less than half of the 

number of the Directors.  

 

25.3 Subject to any contrary provision made 

elsewhere in these Articles, a resolution of the 

Board shall be adopted by a majority of the 

votes of the Directors present or represented 

who are entitled to vote on such resolution, 

and if there is an equal number of votes, the 

Chairman or acting Chairman shall have the 

casting vote. It shall not be permissible to vote 

by correspondence. The Director authorized 

by another must vote on behalf of the absent 

Board Member as per the directions set out in 

the proxy. 

 

25.4 The minutes of the Board meetings or its 

committees shall record the details of the 

matters discussed at such meetings and the 

resolutions adopted in respect thereof including 

any reservation or dissenting opinions 

expressed by the Directors. All present 

Directors must sign the draft minutes of Board 

meetings before endorsement of the same. 

Copies of minutes of meetings shall be sent to 

the Directors for safe keeping. Minutes of Board 

meetings and its committees shall be 

maintained by the Board secretary. In the event 

that a Director refuses to sign the minutes, 

his/her refusal shall be recorded in the minutes 

and the reason thereof, if disclosed. The 

signatories to the minutes shall be responsible 

for the accuracy of the minutes and information 

contained therein. The Company shall abide by 
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 في ه ا ال أن.

 

 

   ز ال  ـــار ة في اج  اعات م ل  إدارة   5 -26

ال ــ  ة م  خالل ف  ی  أو هاتف ال  ت  ات 

  ســ اعه  ــ   أن ی      اقي األع ــاء م   

و      ه  م  االس  اع إلى  اقي األع اء  

 ام  ال ـــــــــ ا   ال ـــــــــادرة ع  اله  ة مع االل 

 .به ا ال أن

 

ــ ن  ع ـــــ  م لـــــ  اإلدارة  ـــــ  علـــــى   6 -26 ت ـــ

لــــــــــه أو لل هــــــــــة ال ــــــــــي    لهــــــــــا  ــــــــــال  ل  

م ــــــــــــل ة م ــــــــــــ   ة أو م عارضــــــــــــة فــــــــــــي 

صــــــفقة أو تعامــــــل م ــــــ وح علــــــى ال  لــــــ  

الت ــــــاذ قــــــ ار   ــــــأنها أن    ــــــ  ال  لــــــ  

بــــــــــــ ل ، و   ــــــــــــ  إقــــــــــــ اره فــــــــــــي م  ــــــــــــ  

ــ   ــ ا الع ـــــــــــ ــ ز لهـــــــــــ ــاع، وال   ـــــــــــ االج  ـــــــــــ

ال  ـــــــــ    علـــــــــى القـــــــــ ار ال  علـــــــــ  بهـــــــــ ه 

 ال فقة أو ال عامل.

 

 

 

 )27( الماّدة

 

ــ    1 -27 ــاء ال  لــــــــــــ ــ  أع ــــــــــــ ــّ  أحــــــــــــ إذا تغ ــــــــــــ

عـــــــــ  ح ـــــــــ ر ثـــــــــالث جل ـــــــــات م  ال ــــــــــة 

أو خ ـــــــــــــ  جل ــــــــــــــات م ق عـــــــــــــة خــــــــــــــالل 

مــــــــــــــ ة ال  لــــــــــــــ  بــــــــــــــ ون عــــــــــــــ ر  ق لــــــــــــــه 

 م  ق ًال.أُع    ال  ل ، 

 

ــًا م  ــــ  ع ــــ  ال  ل    2 -27 ك ا   ــــغ  أ  ــ

 في إح   ال االت ال ال ة: 

 

ت فى أو أصــــــــــــــ ــــ   عــــارض م   ) أ( إذا 

ــاج ًا   ــة أو أصــــــــــــــ ح عـ ع ارض األهل ـ

  ــــــــــــــ رة أخ   ع  ال ه ض   هـامـه  

 كع   في ال  ل ، أو 

 

ــال ــــــــــــــ ف  ) ب ( ــة  ـ ــة م لـ ــة ج   ـ ــأ ـ أدی   ـ

any guidelines issued by the Authority in this 

respect.  

 

25.5 Participation in Board meetings may be 

conducted through video conference or 

teleconference provided that each Director is 

able to hear others and can be heard by 

others provided that the guidelines as may be 

issued by the Authority are adhered to. 

 

25.6 The Director who, or the entity he/she is 

representing on the Board, has a common or 

conflicting interest in any transaction or 

business presented to the Board for 

resolution must disclose such interest to the 

Board, and this must be recorded in the 

minutes. Such Director may not vote on the 

resolution pertaining to the relevant 

transaction or business.  

 

 

 

Article (26)   

 

26.1 If a Director fails to attend three consecutive 

or five intermittent meetings throughout the 

term of the Board without an excuse 

acceptable to the Board, such Director shall 

be deemed to have resigned.  

 

26.2 The seat of a Director shall be deemed vacant 

in the event such Director:  

 

(a) dies or becomes mentally 

deranged or becomes otherwise 

incapable of performing his 

duties as a Director; or  

 

(b) is convicted of any crime offensive to 
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 واألمانة، أو 

 

 أعل  إفالسه، أو )ج(

 

اســــ قال مــــ  م  ــــ ه    جــــ  إشــــعار  ) د (

ــى،  ــ ا ال ع ــ ــ  ة بهــ ــله لل ــ ــي أرســ خ ــ

 أو

 

ة )ه( ة الع  م ــّ  صــــــــــــــــ ر ق ار م  ال  ع ــّ

  ع له؛ 

 

ــ ق ًال وفقًا ألح ام ال    إذا أُع      )و( م ـــــــــــ

27- 1. 

 

عـ ل    3 -27 ة  ــّ اـلعـ ـ ـم ـــــ ــة  ـلـل ـ ـعـ ـــــ ـم  ـ  ـ ز  أ  

 أع اء م ل  اإلدارة.

 

 )28( الماّدة

 

لل  ل  ال   في أن  ع   م ی ًا لل   ة أو    1 -28

ع ة م ی    أو و الء مف ضــــــــــــ   وأن    د 

صــــــــــــــالحـ اته  وشــــــــــــــ و  خـ مـاته  وروات ه   

 وم افآته .

 

 )29( الماّدة

 

ــام    1 -29 ــاة أح ــ ــاّدة (مع م اعــ ــ ا   )30ال ــ هــ م  

ال  ام ال    ن أع ـــــــاء ال  ل  م ـــــــ ول    

م ـــــــــ ول ة شـــــــــ  ـــــــــّ ة ف  ا ی عل   ال  امات  

ال ــــات ــــة ع  ق ــــامه  ب اج ــــاته    ال ــــــــــــــ  ــــة 

كأع ــــــــاء في ال  ل  وذل   الق ر ال   ال 

 ی  اوزون ف ه ح ود سل اته . 

 

 )30( الماّدة

 

  ـــــــــــــــ ن رئـــــــــــــــ   ال  لـــــــــــــــ  وأع ـــــــــــــــاؤه   1 -30

وأع ــــــــــــــــــاء اإلدارة ال  ف   ـــــــــــــــــــة لل ـــــــــــــــــــ  ة 

ــاه     ــ  ة وال  ـــــــــ ــاه ال ـــــــــ ــ ول   ت ـــــــــ م ـــــــــ

والغ ــــــــــــ  عــــــــــــ  ج  ــــــــــــع أع ــــــــــــال الغـــــــــــــ  

honor or trustworthiness; or  

 

(c) is declared bankrupt; or  

 

(d) resigns from his post pursuant to written 

notice sent to the Company in this regard; 

or  

 

(e) a resolution to dismiss him is issued by 

the General Assembly;  

 

(f) is deemed to have resigned pursuant to 

Clause 26.1. 

 

26.3 The General Assembly shall have the right to 

remove the Directors. 

 

Article (27)   

 

27.1 The Board shall have the right to appoint a 

manager, several managers or authorized 

representatives of the Company and to 

specify their powers.  

 

Article (28)   

 

28.1 Subject to Article (29)  of these Articles, 

Directors shall not be personally liable for the 

liabilities of the Company by reason of their 

having carried out their duties as Directors to 

the extent they do not exceed the scope of 

their authorities.  

 

Article (29)   

 

29.1 The Chairman and the Directors and the 

Executive Management of the Company shall 

be liable vis-a-vis the Company and the 

Shareholders and to third parties in respect of 
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ــة  ــل ات ال    حــــــــ ــ ع ال ال ــــــــ ــاءة اســــــــ و ســــــــ

لهـــــــــــــــــــ  وعـــــــــــــــــــ  أ  م الفـــــــــــــــــــة لقـــــــــــــــــــان ن 

ــ ا  ــ  أو لهــــــــ ــان ن آخــــــــ ــ  ات أو أ  قــــــــ ال ــــــــ

 ال  ام.

 

 )31( الماّدة

 

) أر ــــع مـــــ ات فـــــي 4ُ عقــــ  م لـــــ  اإلدارة (  1 -31

االج  ــــاع ب ــــاًء ال ــــ ة علــــى األقــــل، و  ــــ ن 

علـــى دعــــ ة خ  ــــة مــــ  ق ــــل رئــــ   م لــــ  

، أو ب ـــــاًء أو نائ ـــــه فـــــي حالـــــة غ ا ـــــه اإلدارة

علــــــى  لــــــ  خ ــــــي  ق مــــــه ع ــــــ    مــــــ  

ــه  ــى األقــــــــل، وت جــــــ ــاء ال  لــــــــ  علــــــ أع ــــــ

الـــــــــ ع ة ق ـــــــــل أســـــــــ  ع علـــــــــى األقـــــــــل مـــــــــ  

ــ ول  ــف عة   ـــــــــــــ ــ د م ـــــــــــــ ــ  ال  ـــــــــــــ ال  عـــــــــــــ

 األع ال.

 

مــــــــــــع م اعــــــــــــاة االل ــــــــــــ ام  ال ــــــــــــ  األدنــــــــــــى  2 -31

ــ د  ــ  ال ــــــــــــ   رة لعــــــــــ اج  اعــــــــــــات ال  لــــــــــ

ــ  إصـــــــــ ار  ــه   ـــــــــ ز لل  لـــــــ ــاله، فإنـــــــ أعـــــــ

وُتع  ــــــــــ  تلــــــــــ    ــــــــــال       عــــــــــ  ق اراتــــــــــه

القــــــــــــ ارات صــــــــــــ   ة ونافــــــــــــ ة   ــــــــــــا لــــــــــــ  

أنهــــــــــــــا ات ــــــــــــــ ت فــــــــــــــي اج  ــــــــــــــاع ت ــــــــــــــ  

 ال ع ة ال ه وُعِقَ  أص ًال. 

 

ال   ـــــــــــــــــــ ز لع ــــــــــــــــــــ  م لــــــــــــــــــــ  اإلدارة   3 -31

  غ ــــــــــــــــــــــ  م افقــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــ  ال  ع ــــــــــــــــــــــة 

ــة لل ــــــــــــــــــ  ة ت ــــــــــــــــــ د ســــــــــــــــــ   ا   الع  م ـــــــــــــــ

   ك فـــــــــــــــــــي أ  ع ــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ  أن   ــــــــــــــــــ

 شــــــــــــــــــــــــــأنه م اف ــــــــــــــــــــــــــة ال ــــــــــــــــــــــــــ  ة أو أن 

 ی  ـــــــــ  ل  ــــــــــا ه أو ل  ـــــــــاب غ ــــــــــ ه فــــــــــي 

 أحــــــــــــــ  فــــــــــــــ وع ال  ــــــــــــــا  الــــــــــــــ   ت اولــــــــــــــه 

ــي  ــه أن  ف ـــــــــــــ ــ ز لـــــــــــــ ــ  ة، وال   ـــــــــــــ  ال ـــــــــــــ

ــات ت ــــــــــــــــــــ   ــات أو ب انــــــــــــــــــ  أ  معل مــــــــــــــــــ

ــه  ــا أن ت ال ـــــــــــــ ــان لهـــــــــــــ ــ  ة و ال  ـــــــــــــ ال ـــــــــــــ

ــار الع ل ـــــــــــــــــــات  ــال ع    أو  اع  ـــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــ

ــا  ــا ه  أنهــــــــ ــا ل  ــــــــ ال    ــــــــــة ال ــــــــــي زاولهــــــــ

 .ل  اب ال   ةأج    

 

all acts of deceit, misuse of the authority 

granted to them, any breach of the 

Companies Law  and any other law, or these 

Articles.  

 

Article (30)   

 

30.1 The Board shall hold at least (4) four meetings 

a year. The Chairman (or in his absence the 

Vice Chairman) shall send written invitations 

for Board meetings to the Board Members. A 

meeting of the Board may also be convened 

by written request of at least two Directors. 

Invitations for Board meeting shall be sent at 

least a week before the meeting and shall be 

accompanied by the meeting agenda. 

 

30.2 Without prejudice to the minimum number of 

Board meetings set out above, the Board may 

pass resolutions by circulation in emergency 

cases. Such written resolutions passed by 

circulation shall be deemed valid and 

enforceable as if passed in a duly convened 

and held meeting of the Board.  

 

30.3 A Director may not, without a resolution by the 

Company’s General Assembly to be renewed 

every year, engage in any business 

competing with the Company’s business or 

deal on his own account or for the account of 

a third party in one of the activities carried out 

by the Company. A Director may not disclose 

any information or data belonging to the 

Company. Failing which, the Company may 

either claim compensation from that Director, 

or consider the profitable transactions 

conducted for his own account as if 

transacted on behalf of the Company.  
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ــ ز لل ــــ  ة تقــــ    قــــ وض أل  مــــ    4 -31 ال   ــ

أع ــــــاء م لــــــ  إدارتهــــــا أو عقــــــ   فــــــاالت 

أو تقـــــــ    أ ـــــــة ضـــــــ انات ت علـــــــ   قـــــــ وض 

ــ مًا  ــًا مقــــــــ ــ ، و ع  ــــــــــ  ق ضــــــــ ــة لهــــــــ م   حــــــــ

ــ م إلــــــى  لع ــــــ  ال  لــــــ ،  ــــــل قــــــ ض مقــــ

ــ  لـــــــُه ح ـــــــى  ــه أو أب ائـــــــه أو أ  ق  ـــــ زوجـــــ

 ال رجة ال ان ة.

 

 ال   ـــــــــــ ز تقـــــــــــ    قـــــــــــ ض إلـــــــــــى شـــــــــــ  ة   5 -31

ــه أو    لــــــــــــ  ع ــــــــــــ  ال  لــــــــــــ  أو زوجــــــــــ

ــة  ــه ح ــــــــى ال رجــــــ ــاؤه أو أ  مــــــــ  أقار ــــــ أب ــــــ

%) مــــــــــــ  رأس 20ال ان ــــــــــــة أك ــــــــــــ  مــــــــــــ  (

 مالها.

 

 ال اب ال ام 

 في ال  عّ ة الع  مّ ة 
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ة لل ــــــــــــــ  ة   1 -32 ة الع  م ــــــــــــــّ ت عقــــــــــــــ  ال  ع ــــــــــــــّ

 في م ی ة أب   ي.

 

  ــــــــــــــ  علــــــــــــــى م لــــــــــــــ  اإلدارة دعــــــــــــــ ة   2 -32

 ال  ع ــــــــــــــــــــــــــــــة الع  م ــــــــــــــــــــــــــــــة خــــــــــــــــــــــــــــــالل 

ــه  األر عــــــــــــــــــة ال ال ــــــــــــــــــة ل ها ــــــــــــــــــة   األشـــــــــــــــ

ــا  ــا رأ  وجهــــــ ــ ل   ل ــــــ ــة و ــــــ ــ ة ال ال ــــــ ال ــــــ

 ل ل .

 

  ــــــــــــ ز لله  ــــــــــــة أو ل ــــــــــــ ق  ال  ــــــــــــا ات   3 -32

ــ ن  ــ    ل ـــــــــــــــــــــــ ــاه  أو أك ـــــــــــــــــــــــ أو ل  ـــــــــــــــــــــــ

%) مــــــــــ  رأس مــــــــــال ال ــــــــــ  ة علــــــــــى 10(

األقـــــــــــــــل   ـــــــــــــــ  أدنـــــــــــــــى تقـــــــــــــــ     لـــــــــــــــ  

الع  م ـــــــــــــــة لل  لـــــــــــــــ  لعقـــــــــــــــ  ال  ع ـــــــــــــــة 

ــ ه  ــي هـــــــــــ ــى ال  لـــــــــــــ  فـــــــــــ ــ   علـــــــــــ و  عـــــــــــ

ال الــــــــــــــــة دعــــــــــــــــ ة ال  ع ــــــــــــــــة الع  م ــــــــــــــــة 

خـــــــــالل خ  ـــــــــة أ ـــــــــام مـــــــــ  تـــــــــار خ تقـــــــــ    

ــة، ال لــــــــــــــــــ   ــاد ال  ع ــــــــــــــــ ــ   انعقــــــــــــــــ  و ــــــــــــــــ

خـــــــــــــــــالل مـــــــــــــــــ ة ال ت ـــــــــــــــــاوز  الع  م ـــــــــــــــــة

ــ ع ة 30( ــار خ الــــــ ــ  تــــــ ا مــــــ ــً ــ   ی مــــــ ) ثالثــــــ

30.4 The Company may not provide loans, to its 

Directors or provide guarantees, or any other 

form of security in respect of loans granted to 

them. Any loan granted to the spouse, 

children, or any relative of a Director up to the 

second degree shall be deemed a loan to the 

Director.  

 

30.5 The Company may not grant a loan to a 

company in which a Director, or a spouse, 

children, or a relative up to the second degree 

of such Director owns more than 20% of its 

capital.  

 

Chapter 5 

The General Meeting 

 

Article (31)   

 

31.1 The Company’s General Assembly shall be 

held in the city of Abu Dhabi.  

 

31.2 The Board shall invite the General Assembly 

to convene within the four months following 

the end of the financial year and whenever the 

Board considers the meeting of the General 

Assembly is required. 

 

31.3 The Authority, the auditor of the Company, or 

any one or more Shareholders holding at 

least (10%) of the share capital of the 

Company may request the Board to invite the 

General Assembly to convene. In such case, 

the Board must invite the General Assembly 

within five days from the date of receipt of 

such request, and the General Assembly shall 

convene within (30) thirty days as of the date 

of the date of the invitation to convene.  
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 لالج  اع.

 )33( الماّدة

 

ــي ح ــــــــــــ ر   1 -33 ــ  فــــــــــ ــاه  ال ــــــــــ ــل م ــــــــــ ل ــــــــــ

ــاه   ،  ة لل  ـــــــــــــــــــ ة الع  م ـــــــــــــــــــــّ ال  ع ـــــــــــــــــــــّ

ــادل و  ـــــــ ن لـــــــه  عـــــــ د مـــــــ  األصـــــــ ات  عـــــ

 ع د أسه ه.

 

 

  ــــــــــ ز لل  ــــــــــاه  أن ی  ــــــــــ  ع ــــــــــه مــــــــــ    2 -33

ــاء ال  لــــــ  فــــــي  ــاره مــــــ  غ ــــــ  أع ــــ    ــــ

ة وفـــــــــــــــي  ــّ ة الع  م ـــــــــــــ ــّ ح ـــــــــــــــ ر ال  ع ـــــــــــــ

ــه  ــة ع ــــــــ ــا ن ا ــــــــ ــى ق اراتهــــــــ ــ    علــــــــ ال  ــــــــ

ــ  ت   ــــل خــــاص ثابــــ   ال  ا ــــة. إذا     جــ

ــًا اع  ار ـــــًا   ـــــ ز لـــــه  كـــــان ال  ـــــاه  ش  ـــ

ــى  ــائ    علـــ ــه أو القـــ ــ  م  ل ـــ أن  فـــــ ض أحـــ

إدارتــــــه    جــــــ  قــــــ ار مــــــ  م لــــــ  إدارتــــــه 

ة  أو مــــ   قــــ م مقامـــــه فــــي ح ــــ ر ال  ع ـــــّ

ة وفــــــي ال  ــــــ    علــــــى ق اراتهــــــا.  الع  م ــــــّ

ــ ض ال ـــــــالح ات  ــ ن لل ـــــــ   ال فـــــ و  ـــــ

 ال ق رة    ج  ق ار ال ف   .

 

 

 )34( الماّدة

 

ت جــــــه الــــــ ع ة إلــــــى ال  ــــــاه    ل  ــــــ ر   1 -34

ة  ـــــــــإعالن  ة الع  م ـــــــــّ  اج  اعـــــــــات ال  ع ـــــــــّ

ــة  ــ ران  اللغــــ ــ م     ت ــــ ــ  ف    یــــ فــــــي صــــ

ــي  ــة فــ ــائل و  ولــــة الالع   ــ ــ     ــــ  ال ســ عــ

(إن  ) وال   ـــــــــ  اإلل   ونـــــــــيSMSال  ـــــــــ ة (

ــل ال  عــــــــــــ  ال  ــــــــــــ د  ــ ) وذلــــــــــــ  ق ــــــــــ وجــــــــــ

ــاع  ی مـــــــــًا علـــــــــى  ب احـــــــــ  وع ــــــــ   لالج  ــــــ

ــى م افقــــــة  ــ ل علـــ ــ   عــــــ  ال  ـــ ــل وذلـــ األقـــ

اله  ـــــة، و  ـــــ  أن ت  ـــــ   الـــــ ع ة جـــــ ول 

ــ رة مــــ   ــل صــ ــ  االج  ــــاع وت ســ ــال ذلــ أع ــ

ــل ة  ــ  اله  ـــــــة وال ـــــ أوراق الـــــــ ع ة ل ـــــــل مـــــ

 ال    ة.

 )35( الماّدة

 

 

Article (32)   

 

32.1 Each Shareholder shall have the right to 

attend the General Assembly of the 

Shareholders, and shall have a number of 

votes equivalent to the number of his/her 

Shares.  

 

32.2 A Shareholder may authorize another person 

of his own choice, provided that such person 

is not a Director, to attend and vote at the 

General Assembly on the Shareholder’s 

behalf by way of written proxy. In case the 

Shareholder is a corporate person, it may 

authorize one of its managers or 

representatives to attend and vote at the 

General Assembly by virtue of Board 

resolution or a resolution of equivalent body. 

The authorized person shall have the 

authorities specified in the resolution granting 

the authorization.  

 

Article (33)  

 

33.1 Invitations to the Shareholders to attend 

meetings of the General Assembly shall be 

published in two daily newspapers published 

in Arabic language in the UAE, and invitations 

to attend shall also be sent via text messages 

(SMS) or email (if any) at least twenty one 

days prior to the meeting after obtaining the 

approval of the Authority. The invitations shall 

include the agenda of such meeting. A copy 

of the invitations and the agenda shall be sent 

to the Authority and the Competent Authority. 

 

Article (34)   
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ی غ  ن    1 -35 الــــــ ی   ــاه  ن  ال  ـــــــــــــــــ    ــــــــــــــ ــــــل 

في ح ــ ر ال  عّ ة الع  مّ ة أســ اءه  وفًقا 

ال ي   ــعها   لل ــ ا   وال ــ و  واإلج اءات 

 .م ل  اإلدارة 

 

 غلـــــــــــــــــ  بــــــــــــــــــاب ال  ـــــــــــــــــ  ل ل  ـــــــــــــــــ ر   2 -35

ة  ة الع  م ـــــّ ال قـــــ  فـــــي اج  اعـــــات ال  ع ـــــّ

فـــــــــي إعـــــــــالن الـــــــــ ع ة لالج  ـــــــــاع ال  ـــــــــّ د 

ــ    ــ  رئــ ــ ها  علــ ــاع، وع ــ ــاع لالج  ــ االج  ــ

ــاع  ــ ل  االج  ـــ ــّ د لـــ ــاب ال  ـــ ــال ال  ـــ اك  ـــ

أو عـــــــــ م اك  الـــــــــه، وال   ـــــــــ ز  عـــــــــ  ذلـــــــــ  

ــه  ــ  ع ــــ ــاه  أو نائــــ ــ  ل أّ  م ــــ ــ ل ت ــــ ق ــــ

ــا ال   ـــــــ ز  ــ  االج  ـــــــاع   ـــــ ــ ر ذلـــــ ل  ـــــ

االع ـــــــ اد   ـــــــ ته أو ب أ ـــــــه فـــــــي ال  ـــــــائل 

 ال ي ت  ح في ذل  االج  اع.

 

 

  ـــــــــــــ ز لل  ــــــــــــــاه    ال  ــــــــــــــ    فــــــــــــــي   3 -35

ــات  ــ  ة اج  اعـــــــ ة لل ـــــــ ــّ ة الع  م ـــــــ ــّ ال  ع ـــــــ

ــًا  عـــــــ     ـــــــ  ال  ـــــــ    االل   ونـــــــي وفقـــــ

لآلل ــــة ال   عــــة لــــ   ال ــــ ق وال ع  ــــ ة مــــ  

اله  ــــة مــــع م اعــــاة  افــــة ال ــــ ا   القان ن ــــة 

ــا  ــًا ل ـــ ــي وفقـــ ــ    اإلل   ونـــ ــة  ال  ـــ ال  علقـــ

 تق ره اله  ة م  ح   إلى آخ .

 

 

 )36( الماّدة

 

ت ـــــــــــ   ال  ع ـــــــــــة الع  م ـــــــــــة ال ـــــــــــ   ة   1 -36

وجـــــــــــــــــه ال  ـــــــــــــــــ ص لل ـــــــــــــــــ  ة علـــــــــــــــــى 

 ــــــــــــال    وات ــــــــــــاذ قــــــــــــ ار فــــــــــــي ال  ــــــــــــائل 

 اآلت ة:

 

تق    م ل  اإلدارة ع  ن ا  ال   ة   ) أ(

وع  م   هـــا ال ـــالي خالل ال ــــــــــــــ ـــة 

ــ ی   ــا ات وال  ـــــ وتق    م ققي ال  ـــــ

 عل ها؛

 

م  ان ـة ال ــــــــــــــ  ـة وح ـــــــــــــــاب األر ـاح  ) ب (

34.1 The Shareholders who desire to attend the 

General Assembly shall register their names in 

accordance with the rules and procedures 

issued by the Board.  

 

34.2 The registration for attending the meetings of 

the General Assemblies shall be closed at the 

time determined in the invitation for the 

meeting to commence.  The chairman of the 

meeting shall then announce whether or not 

the quorum is met. It is not permissible 

afterwards to accept the registration of any 

Shareholder or his/her representative to 

attend such meeting nor to take into account 

his/her vote or his/her opinion on matters 

addressed at the meeting. 

 

34.3 Shareholders may vote in the General 

Assembly meetings of the Company through 

electronic voting in accordance with the 

mechanism applied by the Market and 

approved by the Authority, taking into account 

all legal controls related to electronic voting 

which the Authority may issue from time to 

time.  

 

Article (35)   

 

35.1 The annual General Assembly of the 

Company shall in particular have the 

jurisdiction to consider and decide the 

following matters:  

  

(a) The Board report on the Company’s 

business and its financial standing and 

the report of the Company’s auditor and 

approve same; 

 

(b) The Company’s balance sheet and profit 
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 وال  ائ ؛

  

ــ     ان  ـــاب  ) ج (  ــاء م ل  اإلدارة ع ـ أع ـــــــــــــ

 االق  اء؛ 

 

ــ   ) د ( ــ یـ ــات وت ـ ــ ققي ال  ـــــــــــــــــا ـ تع    مـ

 أتعابه ؛

 

ــأن ت ز ع   )ه( مق  حات م ل  اإلدارة   ــــــــ

ــ اء  ان  ت ز عات نق  ة أم  األر اح ســـ

 أسه  م  ة؛

 

ــأن  )و( مق ـــــــــــــــــ ح م لـــــــــــــــــ  اإلدارة   ـــــــــــــــ

م افــــــــــــــــــــــأة أع ــــــــــــــــــــــاء ال  لــــــــــــــــــــــ  

 وت  ی ها؛

 

إب اء ذمة أع ــــــــــاء م ل  اإلدارة، أو  )ز(

ــ ول ة عل ه   ع له  ورفع  دع   ال  ـــــــــ

 ح   األح ال؛

 

إب اء ذمة م ققي ال  ـا ات، أو ع له   )ح(

ورفع دع   ال  ــــــ ول ة عل ه  ح ــــــ  

 األح ال.

 

   ن ســـ ل ال  ـــاه    في ال ـــ  ة ال ی  له     2 -36

ال   في ح ـــــــــــــ ر اج ـ اع ال  عـ ة الع  مـ ة  

ــ    على ق اراتها   قا لل  ام    لل ــــــــ  ة وال  ـــــ

ال اص  ال  اول وال قاصـــــــــة وال  ـــــــــ  ات ونقل  

ال ل  ــة وحف  األوراق ال ــال ــة والق اعــ  ال ع  ــة 

ال ــــــــائ ة في ال ــــــــ ق ال الي ال  رج ف ه أســــــــه   

 ال   ة. 

  

ــ     3 -36  ف  ـــــــــــــا عـــــــــــــ ا القـــــــــــــ ارات ال ـــــــــــــي ی عـــــــــــ

ال ـــــاّدة صـــــ ورها  قـــــ ار خـــــاص وفقـــــأ لـــــ   

ــ ر قـــــــ ارات  )40( ــام، ت ـــــ ــ ا ال  ـــــ مـــــــ  هـــــ

 ال  ع ـــــــــــــة الع  م ـــــــــــــة لل ـــــــــــــ  ة  أغل  ـــــــــــــة 

ــة فـــــــي ــه  ال   لـــــ ــ ن  األســـــ ــاع، وت ـــــ االج  ـــــ

قــــــ ارات ال  ع ــــــة الع  م ــــــة مل مــــــة ل   ــــــع 

ال  ــــــــاه    ســــــــ اًء  ــــــــان ا حاضــــــــ    فــــــــي 

and loss account;  

 

(c) Elect the Board Members, when required;  

 

(d) Appoint the Company’s auditor and fix 

their remuneration; 

 

(e) The Board’s recommendation in respect 

of the distribution of profits whether in 

cash or in the form of granting Shares;  

 

(f) The Board’s recommendation in respect 

of the remuneration of the Board and fix 

same; 

 

(g) Discharge the Directors of their liability or 

remove them and initiate legal action 

against them; and  

 

(h) Discharge the Company’s auditor of their 

liabilities, or remove them and initiate 

legal action against them.  

 

35.2 The Share Register containing the details of 

the Shareholders who have the right to attend 

the General Assembly and vote shall be 

maintained in accordance with the system of 

trading, clearance, settlement, transfer and 

trading of stocks and the applicable rules of 

the Market. 

 

35.3 Except for the matters requiring Special 

Resolution as set out in Article (39) of these 

Articles, the General Assembly resolutions 

shall be passed by the affirmative vote of the 

majority of Shareholders represented in the 

meeting. General Assembly resolutions shall 

be binding on all Shareholders whether they 

were present in the meeting in which such 
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االج  ــــــــــــاع الــــــــــــ   صــــــــــــ رت ف ــــــــــــه هــــــــــــ ِه 

القــــــــ ارات أو غــــــــائ    ع ــــــــه وســــــــ اًء  ــــــــان ا 

مــــــ افق   عل هــــــا أو معارضــــــ   لهــــــا، و ــــــ   

و بـــــالغ صـــــ رة م هـــــا إلـــــى  ـــــل مـــــ  اله  ـــــة 

وال ـــــــــ ق وفقـــــــــًا لل ـــــــــ ا   ال ـــــــــادرة عـــــــــ  

 به ا ال أن. اله  ة

 

ت ــــــ   ال  ع ــــــة الع  م ــــــة  ــــــال    فــــــي   4 -36

ــة  ال ـــــــــــــ  ة،  ــائل ال  علقـــــــــــ ــع ال  ـــــــــــ ج  ـــــــــــ

و   قــــــ  ال  ـــــــاب فــــــي اج  ـــــــاع لل  ع ـــــــة 

ــ ن أو  ــاه      ل ــــ ــ ر م ــــ الع  م ــــــة    ــــ

%) 50(    لــــــ ن  ال  الــــــة مــــــاال  قــــــل عــــــ 

ــ اف   ــ  ی ــــــــ ــ  ة. إذا لــــــــ ــ ال ال ــــــــ ــ  رأســــــــ مــــــــ

ال  ــــــــــاب فــــــــــي االج  ــــــــــاع األول، وجــــــــــ  

ال  ع ــــة الع  م ــــة إلــــى اج  ــــاع ثــــان دعــــ ة 

ــ ة ال تقــــــل عــــــ  ( ــ  م ــــــي مــــ ــ   عــــ ) 5 عقــــ

) خ  ـــــــــــة 15خ  ـــــــــــة أ ـــــــــــام وال ت ـــــــــــاوز (

ــًا مـــــــ  تـــــــار خ االج  ـــــــاع األول  ع ـــــــ  ی مـــــ

وُ ع  ـــــــ  االج  ـــــــاع ال  جـــــــل صـــــــ   ًا أ ـــــــًا 

 كان ع د ال اض   .

 

 

 )37( الماّدة

 

ة رئـــــــــــــــ     1 -37 ة الع  م ـــــــــــــــّ  یـــــــــــــــ أس ال  ع ـــــــــــــــّ

ــها نائــــــــــ   ــه ی أســــــــ ــ  غ ا ــــــــ ال  لــــــــــ  وع ــــــــ

ــ رًا  ة مقــــــــــــــ ــّ ــ   ال  ع ــــــــــــــ ــ ئ  . وتعــــــــــــــ الــــــــــــــ

ــ   الـــــــــــــ ئ    ــاع و عـــــــــــ ــامع   لالج  ـــــــــــ جـــــــــــ

ــ ات  لفــــــــــــ ز األصــــــــــــ ات علــــــــــــى أن  لألصـــــــــ

ــ ه . إذا  ة تع  ـــــــــ ــّ ة الع  م ـــــــــ ــّ ــ  ال  ع ـــــــــ تقـــــــــ

ة ت  ـــــــــ  أمـــــــــ ًا  ة الع  م ـــــــــّ كانـــــــــ  ال  ع ـــــــــّ

ی علــــــــــــ  بــــــــــــ ئ   االج  ــــــــــــاع أ ــــــــــــا  ــــــــــــان 

ة مــــــــــ  بــــــــــ    وجــــــــــ  أن ت  ــــــــــار ال  ع ــــــــــّ

ــاه     ــة ال  ــــــــــــــــ ــ  ی ــــــــــــــــــ لى رئاســــــــــــــــ مــــــــــــــــ

 ال  عّ ة خالل م اق ة ه ا األم .

 

 

  ـــــــــــــ ر م  ـــــــــــــ   اج  ـــــــــــــاع ال  ع ـــــــــــــة   2 -37

ــاه     الع  م ــــــــــة ی  ــــــــــ   أســــــــــ اء ال  ــــــــ

resolutions were passed or absent and 

whether they voted for or against such 

resolutions. A copy of the resolutions shall be 

sent to the Authority and the Market as per the 

guidelines issued by the Authority in this 

respect.   

 

35.4 The General Assembly shall have jurisdiction 

to consider and decide all matters relating to 

the Company. The quorum of the General 

Assembly shall be met if Shareholders 

owning, or representing by proxy, at least 

50% of the Company’s share capital are 

present at the meeting. If the quorum in not 

met in the first meeting, the General 

Assembly shall be called for a second 

meeting to be held after not less than (5) days 

and not more than (15) days from the date of 

the first meeting. The second meeting shall be 

quorate regardless of the percentage of 

Shareholders attending. 

 

Article (36)   

 

36.1 The General Assembly shall be chaired by the 

Chairman of the Board or, in his absence, by 

the Vice Chairman. The General Assembly 

shall appoint a secretary for the meeting, and 

the Chairman shall appoint two vote collectors 

to count votes, provided that the General 

Assembly endorses their appointment. If the 

General Assembly will discuss a matter 

relating to the chairman of the General 

Assembly, the General Assembly should 

appoint any Shareholder to chair the meeting 

while discussing this matter.  

 

36.2 The minutes of the General Assembly 

meeting shall be drawn up and shall include 



73  

ــ د  ــ   وعـــــــــــــــــــــ ــ    أو ال   لـــــــــــــــــــــ ال اضـــــــــــــــــــــ

ــالة  ــازته   األصـــــــ األســـــــــه  ال ـــــــــي فـــــــــي ح ـــــــ

ــ رة  ــ ات ال قـــــــــ ــ د األصـــــــــ أو  ال  الـــــــــــة وعـــــــــ

لهـــــــــــــــــــ  والقـــــــــــــــــــ ارات ال ـــــــــــــــــــادرة وعـــــــــــــــــــ د 

ــا أو  األصـــــــــــــــ ات ال ـــــــــــــــي وافقـــــــــــــــ  عل هـــــــــــــ

عارضــــــــــــــــــــــــــــ ها وخالصـــــــــــــــــــــــــــــة واف ـــــــــــــــــــــــــــــة 

لل  اق ــــــــــــــــــــــــــــات ال ــــــــــــــــــــــــــــي دارت فــــــــــــــــــــــــــــي 

ــاع  ــ  اج  ــــــــــ ــ ون م اضــــــــــ ــاع. تــــــــــ االج  ــــــــــ

ــة  ــفة م    ـــــــــــ ــة   ـــــــــــ ــة الع  م ـــــــــــ ال  ع ـــــــــــ

عقـــــــــ   ـــــــــل جل ـــــــــة فـــــــــي ســـــــــ ل خـــــــــاص 

ــادرة  ــ ا   ال ـــــــــ ــأنه ال ـــــــــ ــي شـــــــــ ــع فـــــــــ ی  ـــــــــ

ــ   ــ  مــــــ ــل م  ــــــ ــع  ــــــ ــة و  قــــــ ــ  اله  ــــــ عــــــ

 يرئــــــــــــــ   ال  ع ــــــــــــــة ومق رهــــــــــــــا وجــــــــــــــامع

ــا ات،  ــ ق  ال  ـــــــــــــــــــــ ــ ات ومـــــــــــــــــــــ األصـــــــــــــــــــــ

 و  ـــــــــــــــ ن ال  قعـــــــــــــــ ن علـــــــــــــــى م اضـــــــــــــــ 

االج  اعـــــــــــــات م ـــــــــــــ ول   عـــــــــــــ  صـــــــــــــ ة 

 ال  انات ال اردة ف ه.

 

 )38( الماّدة

 

ة   1 -38 ــّ ة الع  م ـــ ــّ ــي ال  ع ـــ ــ    فـــ ــ ن ال  ـــ   ـــ

ة إّال  ــّ ــ   ال  ع ـــ ــا رئـــ ــي  ع  هـــ ــة ال ـــ  ال   قـــ

ــة  ة    قـــــــــ ــّ ة الع  م ـــــــــ ــّ إذا قـــــــــــ رت ال  ع ـــــــــ

ــاب  ــ   ان  ـــــــ ــ   ، و ذا تعلـــــــ ــة لل  ـــــــ مع  ـــــــ

أع ــــــــــــــــــــــاء ال  لــــــــــــــــــــــ  أو  عــــــــــــــــــــــ له  أو 

ــ     ــة ال  ــ ــاع    قــ ــ  ات ــ ــاءل ه  ف  ــ    ــ

 ال    ال  اك ي.

 

 )39( الماّدة

 

ــ  اك    1 -39 ــاء م ل  اإلدارة االشــ ال    ز ألع ــ

في ال  ــ    على ق ارات ال  ع ة الع  م ة 

ــ ول ة ع    ــة  إب اء ذم ه  م  ال  ــــــــ ال اصــــــــ

ــة له  أو  إدارته  أو ال ي ت عل     فعة خاصـ

ال  علقة ب عارض ال  ـــــــــالح أو   الف قائ   

 ب  ه  و    ال   ة. 

 

 

 

the names of Shareholders who attended or 

were represented in the meeting, the number 

of Shares they own or represent, number of 

votes, the resolutions passed, the number of 

votes for the resolution and the number of 

votes against the resolution and summary of 

the discussions that took place during the 

meeting. The minutes shall be prepared 

regularly after each meeting and recorded in 

a special register which shall be kept in 

accordance with the guidelines issued by the 

Authority. The minutes shall be signed by the 

chairman of the meeting, secretary of the 

meeting, vote collectors and the Company’s 

auditor. The persons who signed the minutes 

shall be responsible for the accuracy of data 

set out therein. 

 

Article (37)   

 

Voting at a General Assembly shall be in such 

manner as specified by the chairman of the 

General Assembly, unless the General Assembly 

decides on a different manner of voting. If it relates 

to the election, dismissal or removal of Directors 

the secret Cumulative Voting shall be followed.  

 

 

Article (38)   

 

Directors may not vote on the General Assembly 

resolutions relating to their discharge of liability for 

management of the Company, matters involving a 

personal interest or raising a conflict of interest or 

a dispute between them and the Company.  
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 )40( الماّدة

 

ی ع   على ال  ع ة الع  م ة إصــــــ ار ق ار   1 -40

 خاص في ال االت ال ال ة: 

  

 إص ار س  ات ق ض أو ص  ك؛ ) أ(

 

ــاه ات   ع ة في أغ اض  ) ب ( تق    م ــــــــــ

 خ مة ال    ع؛

 

حل ال ـــــــــــ  ة أو إدماجها في شـــــــــــ  ة  )ج(

 أخ  ؛

 

 إ الة م ة ال   ة؛ ) د (

 

 تع یل ال  ام االساسي؛ و )ه(

 

في ال ــاالت ال ي ی  لــ  ف هــا قــان ن   )و(

 إص ار ق ار خاص.  ال   ات 

 

 

 )41( الماّدة

 

ة أن   1 -41 ة الع  م ــــــــــــــــــــّ  ال   ـــــــــــــــــــ ز لل  ع ـــــــــــــــــــّ

ــي  ــ اردة فـــــ ــائل الـــــ ــ  ال  ـــــ ــي غ ـــــ ــ اول فـــــ ت ـــــ

ــ ول األع ـــــــــــــــال ال  فـــــــــــــــ   ـــــــــــــــإعالن  جـــــــــــــ

 ال ع ة.  

 

االل  ام    2 -41 ومع  أعاله،  ذ    ــا  م ـــ ــاء  اســــــــــــــ   ـــ

 ال ــــــ ا   ال ــــــادرة ع  اله  ة به ا ال ــــــأن 

    ن لل  ع ة الع  م ة ال الح ة ف  ا یلي: 

 

ح  ال ـ اولـة في ال قـائع ال    ة ال ي  ) أ(

 ت   ف أث اء االج  اع؛ و 

  

ــافي في جـ ول أع ـال  ) ب ( إدراج بـ   إضــــــــــــ

في  ال ــــــ ء  ق ــــــل  الع  م ــــــة  ال  ع ــــــة 

 ـال وذلـ  ب ـاء  م ـاق ـــــــــــــــة جـ ول األع

على  ل   ق م م  اله  ة أو ع د م  

Article (39)  

 

39.1 The General Assembly shall pass a Special 

Resolution in the following cases;  

  

(a) Issuance of bonds or sukuk;  

 

(b) Making voluntary contributions for the 

community service;  

  

(c) Dissolution of the Company or merge with 

another;  

  

(d) Extension of the Company’s duration;  

 

(e)  Amending the  Articles;   

 

(f) All cases where the Companies Law 

requires a Special Resolution. 

 

 

Article (40)   

 

40.1 It shall not be permissible for a General 

Assembly to deal with any matter other than 

those set out in the agenda attached to the 

notice to attend the meeting.  

 

40.2 By way of an exception to the above, the 

General Assembly shall, while abiding by the 

guidelines issued by the Authority, have the 

power to:  

 

(a) Discuss the serious matters discovered 

during the meeting; and  

 

(b) Include an additional item to the agenda 

before discussing the agenda if a request 

to add such additional item is submitted 
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%) م  رأس مال 5ال  ــاه       ل (

رـئـ    اـلى  ــل  األقـــــ عــلى  ــة  ــ  ـــــ ال ــــــــــــ

االج  اع إلدراج ال    االضـــــــــــافي و ال 

ــام   ــ م ال لـــ  االح  ـ ــان م  ح  مقـ كـ

الى ال  ع ة الع  م ة ل ق ر اضــــــــــــافة 

 ال    الى ج ول االع ال م  ع مه.

 

 

 

  )42( الماّدة

 

لل ـــــــــــــ  ة ابـــــــــــــ ام ال عـــــــــــــامالت ال   ـــــــــــــ ز   1 -42

أو ال ــــــــــــــــــــفقات مــــــــــــــــــــع األ ــــــــــــــــــــ اف ذات 

%) أو 5العالقـــــــــــة ال ـــــــــــي ت لـــــــــــغ ن ـــــــــــ  ها (

مـــــــ  ق  ـــــــة اصـــــــ ل ال ـــــــ  ة لل ـــــــ  ة  أقـــــــل

ــة م لــــــــــــــــــ   ــي إال    افقــــــــــــــــ اإلدارة، وال ــــــــــــــــ

%) مـــــــــــ  5(مـــــــــــ   أك ـــــــــــ  ت لـــــــــــغ ن ـــــــــــ  ها

ــ  ة إال  ــ  ة لل ـــــــــــــ ــ ل ال ـــــــــــــ ــة اصـــــــــــــ ق  ـــــــــــــ

   افقــــــــــــــــــــة م لــــــــــــــــــــ  االدارة وال  ع ــــــــــــــــــــة 

وفقـــــــــًا آلخـــــــــ  ب انــــــــــات  وذلـــــــــ  ،الع  م ـــــــــة

ــ ز  ــ   ة أو م حل ــــــــــــة، وال   ــــــــــ ــة ســــــــــ مال ــــــــــ

لل ــــــــــــ ف ذو العالقــــــــــــة ال  ــــــــــــ    علــــــــــــى 

ــ ر  ــ     ــــــــــــ ــ  االدارة الــــــــــــ ــ ار م لــــــــــــ قــــــــــــ

   أنه ال عامل ال      ه. 

 

 

وفي حال ح وث تغ    ج ه   على ش و    2 -42

ــ ل  ــفقة أو ال عامل ی ع   إعادة ال  ــــــ ال ــــــ

م ل  اإلدارة   وأعلى م افقــة م ل  االدارة  

. و  ـ  تق       ـقًا لل ـاـلة الع  مـ ة ال  عـ ةو 

ال ــــــــــــــفقــــــات   أو  ت  ــــــاوز  ال عــــــامالت  ال ي 

ق ل  % م  رأس مال ال ـــــــ  ة 5ق   هاعلى  

ال   ة و   ن  جهـــات  إب امهـــا   ع فــة إحــ    

 ال ق    على نفقة ال   ة.

 

 

ــع ال  ـــــــــ ول ة عـــــــــ  األضـــــــــ ار ال ـــــــــي   3 -42 تقـــــــ

ــامالت أو  ــ ام ال عــ ــ  إبــ ــ  ة إذا تــ ل قــــ   ال ــ

ــع  ــفقات مــــــــ ــة  األ ــــــــــ اف ذات ال ــــــــ العالقــــــــ

by the Authority or a number of 

Shareholders holding at least (5%) of the 

Company’s share capital to the chairman 

of the General Assembly. The party 

submitting such request may appeal to 

the General Assembly to decide whether 

or not such additional item can be added 

to the agenda. 

 

Article (41)   

 

41.1 The Company may not enter into dealings or 

transactions with the Related Parties whose 

value is (i) (5%) or less of the value of 

Company’s assets without the prior approval 

of the Board; or (ii) whose value is in excess 

of (5%) of the value of Company’s assets 

without the prior approval of the Board and 

the General Assembly; (the value of the 

Company’s assets in each case being 

calculated with reference to the last annual or 

interim financial statements of the Company). 

A Related Party may not vote on the Board’s 

decision issued regarding a dealing related to 

such Related Party. 

 

41.2 In the event of any substantial change in the 

transaction or deal conditions, the approval of 

the Board or the Board and the General 

Assembly (as the case maybe) must be re-

obtained. The said dealings or transactions 

are to be evaluated at the Company’s 

expense, before they are concluded, by an 

experienced firm.  

 

 

41.3 Liability for damages incurred by the 

Company due to dealings or transactions 

entered into with the Related Parties contrary 
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) مــــــــــــ  هــــــــــــ ا 1 -42 ال  الفــــــــــــة لل  ــــــــــــ  (

ــل أو  ــ  أن ال عامـــــــــــــــ ــام أو إذا ث ـــــــــــــــ ال  ـــــــــــــــ

ــ   علـــــــــى  ــة أو ت  ــــــ ــ  عادلــــــ ــفقة غ ــــــ ال ــــــ

ــاقي  ــ   ـــــــــــــــ ــالح وت ـــــــــــــــ تعـــــــــــــــــارض م ـــــــــــــــ

 ال  اه    على  ل م : 

 

العالقــــــة   ) أ( ذو  االدارة  م ل   ع ــــــــــــــ  

  ال عامل؛

 

م لــــــــــــ  االدارة إذا صــــــــــــ ر القــــــــــــ ار  ) ب (

راء، أمــــــــــــــــا إذا  ــــــــــــــــان  إج ــــــــــــــــاع اآل

ــة فـــــــــــــال  ــادرًا  األغل  ـــــــــــ القـــــــــــــ ار صـــــــــــ

  ــــــــــــأل ع ــــــــــــه ال عارضــــــــــــ ن م ــــــــــــى 

ــه   ــ ا اع  اضـــــــــــــ ــ  أث  ـــــــــــــ ــان ا قـــــــــــــ كـــــــــــــ

ــ   ــإذا تغ ـــــــــ ــة، فـــــــــ ــ  ال ل ـــــــــ     ـــــــــ

ــة  ــ  ال ل ـــــــــــ ــاء عـــــــــــ ــ  األع ـــــــــــ أحـــــــــــ

ــا القـــــــــــ ار فـــــــــــال  ال ـــــــــــي صـــــــــــ ر ف هـــــــــ

ت  فـــــــــــــــي م ـــــــــــــــ ول  ه إال إذا أث ـــــــــــــــ  

عـــــــــ م عل ـــــــــه  ـــــــــالق ار أو علـــــــــ   ـــــــــه 

ــ  اع ه االع ـــــــــ اض  ــ م اســـــــ مـــــــــع عـــــــ

 عل ه.

 

إب ام ال ـــ  ة تعامالت أو صـــفقات مع    حال في    4 -42

ــاه  أو   ــة    ز لل  ــــــــــــــــ العالقــــ األ  اف ذات 

%) فأك   م   5ال  ـــــــــاه    ال ال    ل  ـــــــــ ة ( 

 ال   ة ات اذ ما یلي:   أسه  

 

ــ ات  ) أ( ـــ  ـــــ اـل  ــــــــــــ جـ ــ ع  عــلى  اال ـالع 

أو  ــامالت  ــال عــــ ــة  ــــ ال  علقــــ ــائ   وال ثــــ

ــها  إذن م  م ل   ــفقات وف  ـــ ال ـــ

  قــًا ل ــا   االدارة أو ال  ع ــة الع  م ــة

 ؛ی   عل ه ه ا ال  ام

 

ــة  ) ب ( ــ  ة لل  افقــــ ــ  إلــــــى ال ــــ ــ     لــــ تقــــ

علـــــــــى تع ـــــــــ   مـــــــــ ق  ح ـــــــــا ات أو 

مقـــــــ   م ـــــــ قل علـــــــى نفق ـــــــه لف ـــــــ  

ال عامــــــــــــل أو ال ــــــــــــفقة أو العــــــــــــ ض 

علــــــــى ال  ع ــــــــة الع  م ــــــــة فــــــــي أول 

 ؛اج  اع لها

to Clause (41.1) above, or due to unfair 

dealing or transaction or involving a Conflict 

of Interest and jeopardizing the remaining 

Shareholders, shall be assumed by each of: 

 

 

(a) The relevant Director in respect of the 

dealing; 

 

(b) The Board if the decision was 

unanimously adopted, but in case of 

majority decision, then those having 

objected thereto will not be liable therefor 

if they recorded their objection in the 

minutes of meeting. Any Director who 

does not attend the meeting during which 

the decision was adopted shall only be 

relieved from liability if he/she proves not 

being aware of the decision or being 

aware but not being able to object thereto. 

 

 

41.4 Should the Company enter into dealings or 

transactions with the Related Parties, the 

Shareholder(s) owning (5%) or more of the 

Company’s Shares may: 

 

(a) peruse all documents and deeds related 

to the dealings or transactions and 

examine the same with the permission of 

the Board or General Assembly as 

stipulated in these Articles; 

 

(b) apply to the Company for approval to 

appoint at his/her own expense an auditor 

or independent evaluator to examine the 

dealing or transaction or present the 

same to the General Assembly at its first 

meeting; 
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بـــــــــ ع ة  اله  ـــــــــةتقـــــــــ     لـــــــــ  إلـــــــــى  )ج(

فــــي حــــال  ولله  ــــةال  ع ــــة الع  م ــــة 

ال أكــــــــ  مــــــــ  م الفــــــــة ال ــــــــ  ة لهــــــــ ا 

ــام أو القـــــــ ان   ال ع ـــــــ ل بهـــــــا،  ال  ـــــ

ــة  ــة الع  م ـــــــ ــام بـــــــــ ع ة ال  ع ـــــــ الق ـــــــ

لل  ــــــــــ  فــــــــــي ال عامــــــــــل أو ال ــــــــــفقة 

غ ـــــ  العادلـــــة أو ال ـــــي ت  ـــــ   علـــــى 

تعـــــــارض م ـــــــالح و  ـــــــ ز لل  ع ـــــــة 

الع  م ـــــــة ت ل ـــــــف م لـــــــ  اإلدارة أو 

ــه ب فــــــــــع دعــــــــــ    مــــــــــ   قــــــــــ م مقامــــــــ

ــة ــام ال    ـــــ ــائ ة أمـــــ ــة  ق ـــــ ال    ـــــ

ــل أو  ــاء ال عامـــــــــــــــ ــة  إلغـــــــــــــــ لل  ال ـــــــــــــــ

ــ ف ذو العالقــــــة  ــفقة و لــــــ ام ال ــــ ال ــــ

ــأن یــــــــــ د  لل ــــــــــ  ة أ  ر ــــــــــح أو   ــــــــ

م فعـــــــــة ت ققـــــــــ  لـــــــــه ف ـــــــــًال عـــــــــ  

ال عــــــــ    إذا ث ــــــــ  إل ــــــــاق ضــــــــ ر 

  ال   ة.

 

  )43( الماّدة

 

ــًا  ــادرة   قــــــــــ ة ال ــــــــــ ة الع  م ــــــــــــّ ــّ قــــــــــــ ارات ال  ع ــــــــــ

ألح ــــــــــــام قــــــــــــان ن ال ــــــــــــ  ات ال  ار ــــــــــــة وأح ــــــــــــام 

ل   ـــــــــع ال  ـــــــــاه      ـــــــــ  هـــــــــ ا ال  ـــــــــام مل مـــــــــة 

 ف ه  الغائ  ن وال  الف ن في ال أ .

 

  )44( الماّدة

 

ی عــــــــــ   علــــــــــى ال ــــــــــ  ة وضــــــــــع س اســــــــــة   1 -44

واضـــــــــ ة   ـــــــــأن ت ز ـــــــــع أر ـــــــــاح ال ــــــــــ  ة 

  ـــــــــــــــــا   قـــــــــــــــــ  م ـــــــــــــــــالح ال  ـــــــــــــــــاه    

وال ــــــــــ  ة، و   غــــــــــي إ ــــــــــالع ال  ــــــــــاه    

ــاع  ــة فـــــــــــــي اج  ـــــــــــ علـــــــــــــى هـــــــــــــ ه ال  اســـــــــــ

ــي  ــا فــــــ ــارة إل هــــــ ــة واإلشــــــ ــة الع  م ــــــ ال  ع ــــــ

 تق    م ل  اإلدارة. 

 

 

ل   ع أســــه  ال ــــ  ة حق ق م  ــــاو ة   ت  ن   2 -44

وت  ــــــــــــــع الل  امــات م  ـــــــــــــــاو ــة وال    ز 

 

(c) apply to the Authority to invite the General 

Assembly, and if the Authority is sure that 

the Company has breached these Articles 

or the laws in force, to invite the General 

Assembly to look into the unfair dealing or 

transaction, or involving a Conflict of 

Interest, and the General Assembly may 

assign the Board or anyone representing 

it to initiate a lawsuit before the competent 

court to claim for cancelation of the 

dealing or transaction and compel the 

Related Party to pay to the Company any 

profit or advantage realized by such Party 

in addition to compensating if it is 

established that the Company suffered 

damage. 

 

 

Article (42)   

 

The decisions of the General Assembly issued in 

accordance with the provisions of the Companies 

Law and these Articles are binding to all 

Shareholders, including absent and dissident ones. 

 

Article (43)   

 

43.1 The Company is required to lay down a clear 

policy on the allocation of the Company’s 

dividends in such a manner as to realize the 

interests of the Shareholders and the 

Company. The Shareholders shall have 

access to this policy at the meeting of the 

General Assembly and it shall be referred to 

in the Board’s report. 

 

43.2 All Shares in the Company shall rank pari 

passu and shall be subject to equal 



78  

ــأنها  ل  ل  اإلدارة أن   ــــ ر ق ارات م  شــ

الــ  ـــــــــــــــ  ـــــــ    تــغــ ــ ــ ات  ــ ــقــ ق  ــ اث  إحـــــ

 لل  اه   .

 

  )45( الماّدة

 

إذا  ـــــــــان ألحـــــــــ  األ ـــــــــ اف ذات العالقـــــــــة   1 -45

ــ  ة األم أو أ   ــ  ة أو ال ـــ ــع ال ـــ ــل مـــ تعامـــ

مـــــــ  شـــــــ   ها ال ا عـــــــة، تعـــــــ   علـــــــى ذلـــــــ  

ــ ر   ــاح الفـــــــ ــة اإلف ـــــــ ال ـــــــــ ف ذ  العالقـــــــ

   جـــــ    ـــــاب ی جـــــه ل  لـــــ  اإلدارة عـــــ  

ــع  ــ و ه وج  ــــــــــــ ــل وشــــــــــــ ــة ال عامــــــــــــ    عــــــــــــ

ــ  ح ــــــــــ ه أو  ــة عــــــــ ــات ال  ه  ــــــــ ال عل مــــــــ

ــاه  ه فــــــي ال ــــــ        فــــــي ال ــــــفقة  م ــــ

 أو ال عامل وم   م ل  ه أو م فع ه.

 

 

یـــــ   إدراج تفاصـــــ ل ال عامـــــل ال  ـــــار إل ـــــه   2 -45

ــ  ( ــادة 1 -45فـــــــــي ال  ـــــــ ــ ه ال ـــــــ ) مـــــــــ  هـــــــ

وشـــــــــ و ه وتعـــــــــارض ال  ـــــــــالح ال  علـــــــــ  

 ــــال  ف ذ  العالقـــــة فـــــي ال  انـــــات ال ال ـــــة 

ــة  ال ـــــــــ   ة ال ـــــــــي تعـــــــــ ض علـــــــــى ال  ع ـــــــ

ــ   ــات وفـــــــ ــ  ال  انـــــــ ــ  تلـــــــ ــة وت  ـــــــ الع  م ـــــــ

ال ـــــــ ا   ال ـــــــي ت ـــــــعها ال ـــــــ  ة وت افـــــــ  

 .اله  ةعل ها 

 

ال  ف ذو العالقة ع  اإلف ــاح    إذا ت لف  3 -45

ــ  ( ــه ال ارد في ال  ـ ــاملـ ) م  1  -45ع  تعـ

هــ ا ال  ــام، جــاز ل  ل  اإلدارة رفع دع    

ق ـــــــــــــــائ ـة على ع ــــــــــــــ  م ل  اإلدارة أو 

ال  ف ذ  العالقة أمام ال    ة ال    ــــة  

  لــ  إ قــاف ال عــامــل م ــل ال  ــالفــة و ل ام  

ع ــــ  م ل  اإلدارة أو ال  ف ذ  العالقة 

ی د  لل ــــــ  ة أ  ر ح أو م فعة ت قق      أن

 له.

 ال اب ال ادس 

 م ق  ال  ا ات

  )46( الماّدة

 

obligations. The Board may not decide to 

bring changes to the Shareholders’ voting 

rights. 

 

Article (44)   

 

44.1 Should any Related Party have a dealing with 

the Company, Parent Company or any 

Subsidiary thereof, the said Party must 

forthwith disclose, pursuant to a letter 

addressed to the Board, the nature and 

conditions of the dealing, all substantial 

information on its shares or shareholding in 

the two companies parties to the transaction 

or dealing and the extent of its interest or 

advantage. 

 

44.2 All details and conditions of the dealing 

referred to in Clause (44.1) of these Articles, 

as well as any Conflict of Interest related to 

the Related Party, shall be included in the 

annual financial statements to be presented 

to the General Assembly and published 

pursuant to the rules set by the Company and 

approved by the Authority. 

 

44.3 Should the Related Party fail to disclose its 

dealing as mentioned in Clause (44.1) of 

these Articles, the Board may file a lawsuit 

against the Director or Related Party before 

the competent court claiming the cancellation 

of the dealing subject of breach and 

compelling the Board or Related Party to pay 

to the Company any profits or benefit realized. 

 

PART VI 

AUDITOR 

Article (45)   
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لل ــــــــــــــ  ة مــــــــــــــ ق  ح ــــــــــــــا ات أو    ــــــــــــــ ن   1 -46

ــة  ــه ال  ع ــــــــ ــ د أتعا ــــــــ ــ  تع  ــــــــــه وت ــــــــ أك ــــــــ

الع  م ـــــــــــــة ب ـــــــــــــاًء علـــــــــــــى ت شـــــــــــــ ح مـــــــــــــ  

ــي مــــــــــــ ق   ــ    فــــــــــ ــ  اإلدارة، و  ــــــــــ م لــــــــــ

ــًا لـــــــــــــــه  ال  ـــــــــــــــا ات أن   ـــــــــــــــ ن م خ ـــــــــــــ

   اولـــــــــــــــة ال ه ـــــــــــــــة وتـــــــــــــــ ق   ح ـــــــــــــــا ات 

 ال   ات ال  اه ة.

 

ــا ات ال ارجي   2 -46     أن    ن م ق  ال  ـــــــــ

اإلدارة وال    ز م  قًال ع  ال   ة وم ل  

له أن    ن شـــ   ًا أو و  ًال ألح  م ســـ ـــي 

ــاء م ل  اإلدارة أو  ال ـــــــ  ة أو ألح  أع ـــــ

ق   ًا له ح ى ال رجة ال ا عة وعلى ال ـــــــــــــ  ة 

أن ت    خ  ات معق لة لل أك  م  اس قالل ة  

م ق  ال  ـــا ات ال ارجي وأن  افة األع ال  

 ال ي  ق م بها خال ة م  ت ارب ال  الح.

 

 

  )47( الماّدة

 

ــ ن ل ـــــــــ ق  ال  ـــــــــا ات ال ـــــــــالح ات وعل ـــــــــه  ت ـــــــ

ــان ن  ــي قــــــــــ ــا فــــــــــ االل  امــــــــــــات ال   ــــــــــــ ص عل هــــــــــ

ــي  ــ  فـــ ــاص ال ـــ ــه خـــ ــه ب جـــ ــة ولـــ ــ  ات ال  ار ـــ ال ـــ

ــات   ــع دفــــــ ــى ج  ــــــ ــ  علــــــ ــل وقــــــ ــي  ــــــ ــالع فــــــ اإل ــــــ

ال ــــــ  ة وســــــ التها وم ـــــــ   اتها وغ ــــــ  ذلــــــ  مـــــــ  

ــا  وثـــــــائ  ولـــــــه أن   لـــــــ  اإل  ـــــــاحات ال ـــــــي ی اهـــــ

مـــــــ   الزمـــــــة ألداء مه  ـــــــه ولـــــــه  ـــــــ ل  أن ی  قـــــــ 

ــ   ــ     مــ ــ  یــ ــا، و ذا لــ ــ  ة وال  اماتهــ ــ دات ال ــ م جــ

ــة فــــي  ــ    ا ــ ــالح ات أث ــــ  ذلــ ــ ع ال هــــ ه ال ــ اســ

تق  ــــــــ   قــــــــ م إلــــــــى م لــــــــ  اإلدارة فــــــــإذا لــــــــ   قــــــــ  

م لـــــــ  اإلدارة ب   ـــــــ   ال ـــــــ ق  مـــــــ  أداء مه  ـــــــه 

ــ   ــ  ال ق  ــ ــ رة مــ ــل صــ ــ ق  أن ی ســ ــى ال ــ وجــــ  علــ

ــى  ــةإلــ ــى  اله  ــ ــه علــ ــة وأن  ع ضــ ــل ة ال    ــ وال ــ

 ة الع  مّ ة.ال  ع ّ 

 

 

 )48( الماّدة

 

ة   قـــــــــ م   1 -48 مـــــــــ ق  ال  ـــــــــا ات إلـــــــــى ال  ع ـــــــــّ

45.1 The Board of Directors shall nominate an 

auditor to the Company who shall be 

appointed and whose fees are fixed according 

to the decision of the General Assembly of the 

Company, provided that such auditor(s) is/are 

authorized to practice the profession and 

audit the accounts of joint stock companies. 

 

45.2 The external auditor must be independent 

from the Company and the Board, and it may 

not a partner or proxy for any of the 

Company’s Founders or Directors or a 

relative thereto up to the fourth degree. The 

Company must take reasonable measures to 

ensure that the external auditor is 

independent and that all work conducted by 

the auditor is free of Conflict of Interest. 

 

Article (46)   

 

The auditor has the same powers and is bound by 

the same liabilities as those stipulated in the 

Companies Law. The auditor may particularly 

peruse at any time all the Company’s books, 

registers and documents, as well as any other 

deeds. The auditor may furthermore request any 

clarifications it may deem required for the 

performance of its duties, audit the Company’s 

assets and liabilities, and if being prevented from 

doing so, the auditor shall record this in writing in a 

report to be submitted to the Board. If the Board 

does not enable the auditor to perform its duties, 

the auditor is required to send a copy of its report 

to the Authority, and to the Competent Authority, 

and present it as well to the General Assembly. 

 

Article (47)   

 

47.1 The auditor shall submit to the General 
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ة تق  ــــــــ ًا   ــــــــ  ل علــــــــى ال  انــــــــات  الع  م ـــــــّ

ــاّدة ( ــي ال ـــــــ ــا فـــــــ ) 252ال   ـــــــــ ص عل هـــــــ

ــه أن  ــة، وعل ـــ ــ  ات ال  ار ـــ ــان ن ال ـــ ــ  قـــ مـــ

ة وأن  ة الع  م ـــــــّ    ـــــــ  اج  ـــــــاع ال  ع ـــــــّ

ــا  ــل مــــ ــي  ــــ ــه فــــ ــاع ب أ ــــ ــي االج  ــــ ــ لي فــــ یــــ

ــة  ــي م  ان ـــ ــاص فـــ ــه خـــ ــه و  جـــ ــ   ع لـــ ی علـــ

 ال   ة.  

 

مـــــــــ ق  ال  ـــــــــا ات م ـــــــــ وًال عـــــــــ     ـــــــــ ن   2 -48

ــ ه  ــي تق  ـــــــــ ــ اردة فـــــــــ ــات الـــــــــ ــ ة ال  انـــــــــ صـــــــــ

ــ  م  ـــــــــــــــــــــ ع  ــفه و ـــــــــــــــــــــ ًال عــــــــــــــــــ ب صــــــــــــــــــ

ــاه  فـــــــــي ــاه   ، ول ـــــــــل م ـــــــ ــاء  ال  ـــــــ أث ـــــــ

ــاق   ة أن ی ـــــــــــ ــّ ة الع  م ـــــــــــ ــّ ــ  ال  ع ـــــــــــ عقـــــــــــ

ــا  ــ ق  وأن     ضــــــــــــ ه ع ــــــــــ تق  ــــــــــــ  ال ــــــــــ

 ورد ف ه.

 

 

ل ـــ ق  ال  ــــــــــــــــا ــات اســــــــــــــ الم  ــافــة         3 -48

االشــعارات وال  اســالت األخ   ال  علقة  أ  

ــل م ــــــــــــــــاه    ة ال ي     ل ـ ــّ ة ع  م ـ ــّ ج ع ـ

 اس المها.

 

 ال اب ال ا ع 

 مالّ ة ال   ة 

  )49( الماّدة

 

علــــــــى م لــــــــ  اإلدارة أن   ــــــــ ف  بــــــــ فات    1 -49

ح ـــــــــــــا ات م    ـــــــــــــة ح ـــــــــــــ  األصـــــــــــــ ل 

إلع ــــــــاء صــــــــ رة صــــــــ   ة وعادلــــــــة عــــــــ  

ــا  ــ   تعامالتهـــ ــال ال ـــــ  ة ول ف ـــ وضـــــع أع ـــ

وت فــــــــــ  هـــــــــــ ه الـــــــــــ فات    قـــــــــــًا لل  ـــــــــــاد  

ال  اســــــــــ  ة ال  عــــــــــارف عل هــــــــــا وال   قــــــــــة 

ــ  ة  ــي ال ـــ ــاه  فـــ ــ  ألّ  م ـــ ــًا، وال   ـــ دول ـــ

 ف ـــــ  دفـــــات  ال  ـــــا ات تلـــــ  إال    جـــــ  

ــادر عــــ  م لــــ   ــ ا ال ع ــــى صــ تفــــ    بهــ

 اإلدارة. 

 

ة لل ـــــــــ  ة مـــــــــ  أول   2 -49 ــّ ــ ة ال ال ـــــــ ــ أ ال ـــــــ ت ـــــــ

مــــــــــ  د  ــــــــــ     31ی ــــــــــای  وت  هــــــــــي فــــــــــي 

Assembly a report including the data 

stipulated in Article (252) of the Companies 

Law. The auditor is required to attend the 

General Assembly’s meetings, express its 

opinion therein concerning all matters related 

to its work, and especially concerning the 

Company’s balance sheet.  

 

47.2 The auditor is responsible for the accuracy of 

the data included in its report in its capacity as 

agent for all the Shareholders. Each 

Shareholder may, during the General 

Assembly’s meeting, discuss the auditor’s 

report and request any clarifications related to 

the content of the said report. 

 

 

47.3 The auditor shall receive all notices and other 

correspondence related to any General 

Assembly which each Shareholder is entitled 

to receive. 

 

PART VII 

COMPANY’S FINANCE 

Article (48)   

 

48.1 The Board must keep regular account books 

in order to reflect an accurate and fair image 

of the Company’s business situation and 

explain its dealings. The said books shall be 

kept according to the internationally 

recognized and applicable accounting 

principles, and the Shareholders may only 

peruse the said books pursuant to an 

authorization issued by the Board for that 

purpose. 

 

48.2 The Company’s financial year starts on January 

first, and ends on December thirty first of each 
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مــــــــ   ــــــــل ســــــــ ة  اســــــــ   اء ال ــــــــ ة ال ال ــــــــة 

مـــــــ  تـــــــار خ  بـــــــ أت األولـــــــى لل ـــــــ  ة ال ـــــــي 

ــار   ــ ها فــــــــــي ال ــــــــــ ل ال  ــــــــ  وان هــــــــــ  ق ــــــــ

 . د      في ذات ال  ة في

 

  )50( الماّدة

 

ــ ة  ــل ســـــــ ــ   ـــــــ ــ  عـــــــ ــى م لـــــــــ  اإلدارة أن  عـــــــ علـــــــ

ة  ة ق ـــــــــــــــل االج  ـــــــــــــــاع ال ـــــــــــــــ    لل  ع ـــــــــــــــّ مال ـــــــــــــــّ

ــة ال ــــــــ  ة  ة   ــــــــه  علــــــــى األقــــــــل م  ان ــــــ الع  م ــــــــّ

ــاح وال  ــــــــــــائ ، وعلــــــــــــى  ــة وح ــــــــــــاب األر ـــــــــ م ققـــــــــ

م لـــــــــــــ  اإلدارة أ  ـــــــــــــًا أن  عـــــــــــــ  تق  ـــــــــــــ ًا عـــــــــــــ  

ة وعـــــــــــ   ن ــــــــــا  ال ــــــــــ  ة خـــــــــــالل ال ــــــــــ ة ال ال ــــــــــّ

م   هـــــــــــــا ال ـــــــــــــالي فـــــــــــــي خ ـــــــــــــام ال ـــــــــــــ ة ذاتهـــــــــــــا 

  قــــــــــــــة ال ــــــــــــــي  ق  حهــــــــــــــا ل  ز ــــــــــــــع األر ــــــــــــــاح وال 

ــة  ــ  ال   ان ــــــــــــ ــ رة مــــــــــــ ــل صــــــــــــ ــاف ة. وت ســــــــــــ ال ــــــــــــ

وح ــــــــــــاب األر ــــــــــــاح وال  ــــــــــــائ  وتق  ــــــــــــ  مــــــــــــ ق  

ال  ـــــــــــــــا ات عل ه ـــــــــــــــا وتق  ـــــــــــــــ  م لـــــــــــــــ  اإلدارة 

م فقــــــــــــــة مــــــــــــــع جــــــــــــــ ول أع ــــــــــــــال  اله  ــــــــــــــةإلــــــــــــــى 

ال  ع ــــــــــــة الع  م ــــــــــــة ال ــــــــــــ   ة لل  افقــــــــــــة علــــــــــــى 

 ن   ال ع ة في ال  ف ال  م ة.

 

  )51( الماّدة

 

ــاح ل  لـــــــــــــــــ  اإلدارة أن  ــ  األر ـــــــــــــــ ــع مـــــــــــــــ  ق  ـــــــــــــــ

ــ دها  ــ ة   ـــــــــــــ ــاف ة ن ـــــــــــــ ــ  ال ـــــــــــــ ــ   ة غ ـــــــــــــ ال ـــــــــــــ

الســــــــــــ هالك م جـــــــــــــ دات ال ــــــــــــ  ة أو ال عـــــــــــــ    

عــــــــ  نــــــــ ول ق   هــــــــا، و ــــــــ   ال  ــــــــ ف فــــــــي هــــــــ ه 

األمـــــــــ ال ب ـــــــــاء علـــــــــى قـــــــــ ار مـــــــــ  م لـــــــــ  اإلدارة 

 وال    ز ت ز عها على ال  اه   .

 

 

  )52( الماّدة

 

لل  ـــــــــاه    ج  ع ال ق ق ال   ـــــــــلة   ت      1 -52

   في  ال ـــــــــه ، وعلى وجه ال  ـــــــــ ص ال

ال  ــــــــــــ ل على ن ــــــــــــ   م  األر اح ال ي 

ی ق ر ت ز عهـا، وال   في ال  ــــــــــــــ ل على 

ن ــ   م  م ج دات ال ــ  ة ع   ال  ــف ة،  

year with the exception of the first financial year 

of the Company which started from the date of 

its entry into the Commercial Register and 

ended in December of the same year. 

 

Article (49)   

 

The Board shall prepare for each financial year at 

least one month prior to the annual meeting of the 

Company’s General Assembly, the balance sheet 

and profit and loss account. The Board is also 

required to prepare a report on the Company’s 

activity throughout the financial year, its financial 

position by the end of the same year, and the 

method proposed for the distribution of the net 

profits. Copy of the balance sheet, profit and loss 

account, auditor’s report on both of them and also 

the Board’s report shall be sent to the Authority, 

along with the agenda of the annual General 

Assembly for approval to have the invitation 

published in the newspapers. 

 

Article (50)   

 

The Board shall have the power to determine a 

percentage to be deducted from the gross annual 

profits in order to amortize the Company’s assets, 

or compensate for their devaluation. Such funds 

shall be disposed of pursuant to a decision of the 

Board and may not be distributed to the 

Shareholders. 

 

Article (51)   

 

51.1 All rights pertaining to the Shares shall belong 

to the Shareholders, and particularly the right 

to receive the dividends available for 

distribution, the right to obtain a share in the 

Company’s assets upon liquidation, the right 
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ــة،  الـعـ ـ مـ ـــــ ــات  الـ ـ ـعـ ـــــ ح ـــــــــــــــ ر  وحـ  

وال  ـــــــــــار ة في م اوالتها وال  ـــــــــــ    على 

ق ارتها، وح  ال  ــــــــ ف في األســــــــه ، وح  

ــة   ــاـل ـــــ اـل ـــــ واـلـق اـئ   ــارـ    اـلـ قـــــ عــلى  اال ـالع 

ا    ن له   ل  اال الع على لل ـــــــ  ة،   

ــائقهــا  ــإذن م  م ل   دفــات  ال ــــــــــــــ  ــة ووث

اإلدارة أو ال  ع ــة الع  م ــة   قــًا ل ــا ی   

 عل ه ه ا ال  ام. 

 

 

 

ــاف ة لل ـــــ  ة  ع  خ ـــــ    ــ   ة ال ـــ ت زع األر اح ال ـــ

ج  ع ال  ــــــــ وفات الع  مّ ة وال  ال ف األخ     ا 

 یلي:

 

ال ــاف ة %) م  األر اح  10    اق  اع (  2 -52

ــها ل        ــ  ــــــــــ ــ  ة  ل عام وت  ــــــــــ لل ــــــــــ

ــانـ نـي قـــــ ــا ـي  ــ ا   احـ ـ ـــــ هـــــ وقـف  و ـ ـ ز   .

ة ب ـــاء   ة الع  م ـــّ االق  ـــاع  ق ار م  ال  ع ـــّ

على اق  اح م  م ل  اإلدارة. و     م ه ا 

ــا   تــقــ رهـــــ الــ ــي  األغــ اض  فــي  ــا ــي  االحــ ــ ـــــ

م   اق  اح  على  ــاء  ب ــــ ة  ــّ الع  م ــــ ة  ــّ ال  ع ــــ

 م ل  اإلدارة. 

 

ال ـــــــــاقي مـــــــــ  صـــــــــافي األر ـــــــــاح أو  یـــــــــ زع   3 -52

ــاه     ــا  عـــــــ  ذلـــــــ  علـــــــى ال  ـــــ جـــــــ ء م هـــــ

أو ی حــــــــــــــــل إلــــــــــــــــى ال ــــــــــــــــ ة ال ق لـــــــــــــــــة أو 

   ــــــــــــ  إلن ــــــــــــاء اح  ــــــــــــا ي ن ــــــــــــامي 

م لـــــــ    ق  حـــــــهغ ـــــــ  عـــــــاد ، وفقـــــــًا ل ـــــــا 

 .وتقــــــــــــــــــ ره ال  ع ــــــــــــــــــة الع  م ــــــــــــــــــة اإلدارة

أر ـــــــــــــاح ل  لـــــــــــــ  اإلدارة ت ز ــــــــــــع   ــــــــــــ ز 

ــ   ة ــ   ة أو ن ـــــــــــــــف أو ر ـــــــــــــــع ســـــــــــــ  ســـــــــــــ

ــة ت ز ـــــــــع  ــًا ل  اســــــ ــاه    وفقــــــ ــى ال  ــــــ علــــــ

األر ــــــــــاح ال ع  ــــــــــ ة مــــــــــ  ق ــــــــــل ال  ع ــــــــــة 

 الع  م ة.

 

 

ن ــــــــــــــــــ ة ال ت  ــــــــــــــــــ  علــــــــــــــــــى  ت  ــــــــــــــــــ    4 -52

ــ ة 10( ــافي لل ــــــــــ ــ  ح ال ــــــــــ ــ  الــــــــــ %) مــــــــــ

to attend the General Assemblies, to 

participate in the deliberations and vote on the 

decisions, the right to dispose of the Shares, 

the right of access to the Company’s financial 

statements and reports, as well as the right to 

request access to the Company’s records and 

documents with the permission of the Board 

or General Assembly as stipulated in these 

Articles. 

 

 

The Company’s annual net profits shall, after 

deduction of all overheads and other costs, be 

distributed as follows: 

 

51.2  (10%) ten percent of the net profits shall be 

deducted every year to to constitute a 

statutory reserve. Such deduction may cease 

pursuant to a decision of the General 

Assembly at the proposal of the Board. The 

statutory reserve may be used for the 

purposes decided by the General Assembly 

at the proposal of the Board.   

 

51.3 The balance of the net profits or part thereof 

shall be thereafter distributed to the 

Shareholders, or shall be carried forward to 

the next year, or allocated to constitute 

extraordinary statutory reserve as may be 

proposed by the Board and decided by the 

General Assembly. The Board of Directors 

may distribute quarterly, semi-annual and 

annual dividends pursuant to the dividends’ 

policy approved by the General Assembly.    

 

 

 

51.4 A maximum percentage of (10%) ten percent 

of the remaining net profits of the ending 
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ال ال ــــــــة ال   ه ــــــــة  عــــــــ  خ ــــــــ   ــــــــل مــــــــ  

ــأة  ــات    افـــــــــــ ــ هالكات واالح  ا  ـــــــــــ االســـــــــــ

ألع ـــــــــــــــــــــاء م لـــــــــــــــــــــ  اإلدارة وت ـــــــــــــــــــــ د 

ــ ة  ــا  ــــــــــل ســــــــ ــة ق   هــــــــ ــة الع  م ــــــــ ال  ع ــــــــ

ــة، ــ  تلــــــــــــ  ال  افــــــــــــأة  مال ـــــــــ وت  ــــــــــــ  مـــــــــ

ــ  ُوقعـــــــ  علـــــــى  ــ ن قـــــ ــي ت ـــــ الغ امـــــــات ال ـــــ

ــ   ــ  ة مـــــــــــــــ ــةال ـــــــــــــــ ــل ة  اله  ـــــــــــــــ أو ال ـــــــــــــــ

ال    ـــــــــــــة   ـــــــــــــ   م الفـــــــــــــات م لـــــــــــــ  

ــة أو  ــ  ات ال  ار ــــــــــــ ــان ن ال ــــــــــــ اإلدارة لقــــــــــــ

ــة  ــ ة ال ال ــــــــــ ــام خــــــــــــالل ال ــــــــــ ــ ا ال  ــــــــــ لهــــــــــ

ــ م  ــة عــــــــــ ــة الع  م ــــــــــ ــة، ولل  ع ــــــــــ ال   ه ــــــــــ

ــها إذا  ــ  تلـــــــــــ  الغ امـــــــــــات أو  ع ـــــــــ خ ـــــــــ

امـــــــــــات ل  ـــــــــــ  ت ـــــــــــ   لهـــــــــــا أن تلـــــــــــ  الغ  

ــ   ــأ مــــــــــ ــ   أو خ ــــــــــ ــ  تق ــــــــــ ــة عــــــــــ نات ــــــــــ

 م ل  اإلدارة.

 

 

 

اح ـــــــــام قـــــــــان ن ال ـــــــــ  ات ومـــــــــع م اعـــــــــاة   5 -52

ــة و  ــ  ال  ار ــــــ ــ ر عــــــ ــي ت ــــــ ــ ا   ال ــــــ ال ــــــ

اله  ــــــــــــــــــة بهــــــــــــــــــ ا ال ــــــــــــــــــأن،   ــــــــــــــــــ ز أن 

ــًا  ــ  م لــــــــــ  اإلدارة أتعا ــــــــ ُ  ــــــــــ ف لع ــــــــ

ــي ــل فــــــــ ــاوز  ت   ــــــــ ــ ع ال ی  ــــــــ ــغ مق ــــــــ م لــــــــ

ــ  200,000( ) م  ـــــــــــــــــــــي ألـــــــــــــــــــــف درهـــــــــــــــــــ

فــــــــي  فــــــــي نها ــــــــة ال ــــــــ ة ال ال ــــــــةامــــــــاراتي 

، حـــــــــاالت عـــــــــ م ت ق ـــــــــ  ال ـــــــــ  ة ار احـــــــــاً 

إذا حققــــــــــــ  ال ــــــــــــ  ة أر احــــــــــــًا و ــــــــــــان او 

ــ   ــ  م لـــــــــــــ  اإلدارة مـــــــــــ ــ   ع ـــــــــــ ن ـــــــــــ

ــ  ( ــل مـــــــــ ــاح أقـــــــــ ــ  األر ـــــــــ ) 200,000تلـــــــــ

 ــــــــــذه  امـــــــــاراتي وفـــــــــي م  ـــــــــي ألـــــــــف درهـــــــــ 
ـــــــــ ن امل ـــــــــع بـــــــ ـــــــــوز ا  مـــــــ ـــــــــة ال يجـــــــ ــأة ا  الـــــــ ـــــــ  افـــــــ

   .واأل عاب

  

  )53( الماّدة

 

وفقًا لألن  ة ت فع ح ـــ  األر اح إلى ال  ـــاه     

 .ال ادرة ع  اله  ة في ه ا ال   ص 

 

 

financial year, after deducting all 

amortizations and reserves, is allocated as 

remuneration to the Directors, and the 

General Assembly shall decide the value of 

such remuneration on annual basis. Any 

penalties imposed by the Authority or 

Competent Authority on the Company due to 

acts undertaken by the Board in violation of 

the Companies Law or these Articles during 

the ending financial year, shall be deducted 

from the said remuneration. The General 

Assembly may decide not to deduct all or part 

of such penalties if it finds out that they are 

not attributable to the negligence or mistake 

by the Board. 

 

 

 

51.5 Without prejudice to the provisions of the 

Companies Law and the guidelines issued by 

the Authority, the Company may pay a 

maximum of UAE Dirham two hundred 

thousand (200,000) as a lump sum amount to 

the Board in cases where the Company does 

not achieve profits or if the Board fees out of 

the net profits were lower than UAE Dirham 

two hundred thousand (200,000) provided 

that in this latter case the fees and 

remuneration may not be combined.    

 

 

 

 

Article (52)   

 

 DDividends shall be paid to the Shareholders as 

shall be specified in regulations issued by the 

Authority in this regard. 
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 ال اب ال ام  

 ال  ازعات 

  )54( الماّدة

 

ــ  ال   1 -54 ــ ر مـــــــــ   ی  تــــــ ــى أ  قـــــــــ ار   ــــــ علــــــ

ة ســـــــــــــــق   دعـــــــــــــــ    ة الع  م ـــــــــــــــّ ال  ع ـــــــــــــــّ

ال  ــــــــــــــــ ول ة ال  ن ــــــــــــــــة ضــــــــــــــــ  أع ــــــــــــــــاء 

م لـــــــــــــــــــــ  اإلدارة، و ذا  ـــــــــــــــــــــان الفعـــــــــــــــــــــل 

ــ  عـــــــــ ض علـــــــــى  ــ ول ة قـــــــ ال  جـــــــــ  لل  ـــــــ

ة ب ق  ــــــــــــــــــ  مــــــــــــــــــ   ة الع  م ــــــــــــــــــّ ــّ ال  ع ـــــــــــــــ

ــا ات  م لــــــــــــــــ  اإلدارة أو مــــــــــــــــ ق  ال  ــــــــــــــ

ــ    ــإن دعــــــــــــــــــ ــه فــــــــــــــــــ ــادق  عل ــــــــــــــــــ وصــــــــــــــــــ

ال  ــــــــــ ول ة ت ــــــــــق     ــــــــــي ســــــــــ ة مــــــــــ  

   عّ ة. تار خ انعقاد ال

 

ــان الفعــــل ال   ــــــــــــــ ب إلى   ذلــــ  مع    2 -54 إذا  ــ

أع ـــــــــــاء م ل  اإلدارة    ن ج   ة ج ائ ة  

فال ت ــــــــــق  دع   ال  ــــــــــ ول ة إال   ــــــــــق   

 ال ع   الع  م ة.

 

  )55( الماّدة

 

ال ـــــــــ  ة فـــــــــي حـــــــــ ود م ج داتهـــــــــا  ت ـــــــــ ن   1 -55

م ــــــــ ولة عــــــــ  تعــــــــ    أ  ع ــــــــ  مــــــــ  

ــي  ــ ی  فــــــ ــ  اإلدارة، وأ  مــــــ ــاء م لــــــ أع ــــــ

ال ـــــــــــــ  ة عـــــــــــــ  أّ  م ـــــــــــــ ول ة ی   لهـــــــــــــا 

( اســــــــــ   اء ال  ــــــــــ ول ة ال  ائ ــــــــــة) ن   ــــــــــة 

ــام ب اج اتــــــه أو م  ــــــلة بــــــ ل  أو لهــــــا  للق ــــ

عالقـــــــــــة  ـــــــــــه، شـــــــــــ   ة أن   ـــــــــــ ن ذلـــــــــــ  

ــة ون   ـــة  ــ  ن ـ ــام بـــ ل     ـ ــ  قـ ــ   قـ ال ـ

ه ال عقــــ ل أن مــــا قــــام  ــــه إن ــــا هــــ  الع قــــاد 

ــالح أو علــــــى األقــــــل ال ی عــــــارض مــــــع  ل ــــ

ــ   ــاة أن ذلــــــ ــع م اعــــــ ــ  ة. مــــــ ــالح ال ــــــ م ــــــ

ال ــــــــــــــــــ   ال   ــــــــــــــــــ    أ  تعــــــــــــــــــ    

   ــــــــ ص أ  م ال ــــــــة أو م ــــــــألة ث  ــــــــ  

م ـــــــ ول  ه ع هـــــــا ت ـــــــاه ال ـــــــ  ة   ق  ـــــــى 

 ح   صادر م  م   ة م   ة. 

 

ــ   تقـــــ م   2 -55 ــ ولة عـــ ــ ن م ـــ ــ فع وت ـــ ــ  ة بـــ ال ـــ

PART VIII 

DISPUTES 

Article (53)   

 

53.1 No decision issued by the General Assembly 

may result in extinguishing any civil liability 

action against the Directors. In the event 

where the act giving rise to liability has been 

referred to the General Assembly through a 

report of the Board, or the auditor, and has 

been ratified by the General Assembly, the 

liability action shall abate after the lapse of 

one year from the date of the General 

Assembly. 

 

53.2 Nevertheless, if the act attributed to the 

Directors amounts to a crime, the liability 

action shall only abate if the public action is 

extinguished. 

 

Article (54)   

 

54.1 The Company shall be, within the limits of its 

assets, responsible for keeping any Director 

and any Manager of the Company 

indemnified from and against any liability 

he/she may incur (except for criminal liability) 

as a result of carrying out his/her duties or 

related thereto, provided that such person has 

acted in good faith reasonably believing that 

his/her act was in favor of or at least was not 

contradictory to the interests of the Company. 

However, such person shall not be entitled to 

compensation for any claim or matter when 

his/her liability towards the Company has 

been established pursuant to a judgment 

issued by a competent court. 

 

54.2 The Company shall pay and be liable to 
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ــة ال  ــاب تعـــــــــــ     افـــــــــ ــار   واألتعـــــــــ  ـــــــــ

وال  ـــــــال ف ال ـــــــي ی   ـــــــ ها ذلـــــــ  ال ـــــــ   

ــ   أو  ــة أو دعـــــــــ ــأ  م ال ـــــــــ ــة  ـــــــــ وال  علقـــــــــ

ــائ ة أو خـــــالف ذلـــــ ، وال ـــــي  إجـــــ اءات ق ـــ

تأكــــ  ال  امــــه بهــــا و  ــــ    تع   ــــًا ع هــــا 

  قــــًا ل ــــا تقــــ م (  ــــا فــــي ذلــــ  علــــى ســــ  ل 

ــ   ــ ة عـــــــ ــ  ال اشـــــــ ــ  تلـــــــ ــال ال ال  ـــــــ ال  ـــــــ

الــــــــ عاو  ال  ائ ــــــــة ال ــــــــي ت  هــــــــي ب  اءتــــــــه 

 ها أو إسقا  ال ه ة ع ه). م 

 

 

 ال اب العاش  

 في حل ال   ة  

 وت ف  ها 

 

  )56( الماّدة

 

ــل  ا ق ــــــــــ ــّ ــ  ة أو حلهــــــــــ ــ ة ال ــــــــــ ــاء مــــــــــ ــ  ان هــــــــــ ع ــــــــــ

ة  ــّ ة الع  م ـــــــــــ ــّ ــ   ال  ع ـــــــــــ ــ د تعـــــــــــ األجـــــــــــــل ال  ـــــــــــ

ب ــــــــــــــاء علــــــــــــــى  لــــــــــــــ  م لــــــــــــــ  اإلدارة    قــــــــــــــة 

ال  ـــــــــــــف ة وتعـــــــــــــ   م ـــــــــــــف ًا أو أك ـــــــــــــ  وت ـــــــــــــ د 

صــــــــــــــالح اته  وت  هــــــــــــــي و الــــــــــــــة م لــــــــــــــ  اإلدارة 

ة ب ع ــــــــــــــ    ــّ ــل ة ال  ع ــــــــــــ ــف  . أمــــــــــــــا ســــــــــــ ال  ــــــــــــ

ة ف  قـــــــــى قائ ـــــــــة  ـــــــــ ال مـــــــــ ة ال  ـــــــــف ة  الع  م ـــــــــّ

 إلى أن ی   إخالء عه ة ال  ف  .

 

 

  )57( الماّدة

 ال   ول ة ال    ع ة لل   ة 

 

ــاه ات   ع ة في أغ اض     ز لل ـــــــ  ة تق    م ـــــ

مع االل  ام  ــــاألح ــــام ال ق رة في خــــ مــــة ال    ع،  

 .قان ن ال   ات ال  ار ة في ه ا ال أن

 

 

 ال اب ال اد  ع  

 أح ام خ ام ة 

  )58( الماّدة

 

reimburse all expenses, fees and charges 

incurred by such person in relation to any claim, 

action or judicial proceedings or otherwise, 

whenever it is established such person was 

bound to incur the same and is entitled to such 

reimbursement pursuant to the foregoing 

(including without limitation the expenses or 

fees resulting from criminal lawsuits in which 

he/she is declared not guilty or charges have 

been dropped). 

 

PART IX 

COMPANY’S DISSOLUTION AND 

LIQUIDATION 

 

Article (55)   

 

Upon expiry of the Company’s term or in case of its 

dissolution prior to its term, the General Assembly 

shall, at the request of the Board, fix the liquidation 

method, appoint one or more liquidator(s), and fix his 

power (their powers). The authority of the Board ends 

upon appointment of the liquidators; but the authority 

of the General Assembly remains valid throughout 

the liquidation period and until full discharge of the 

liquidators. 

 

Article (56)   

Corporate Social Responsibility 

 

The Company may make voluntary contributions 

for social service purposes subject to compliance 

with the relevant provisions of the Companies 

Law..  

 

PART XI 

FINAL PROVISIONS 

Article (57)   
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 ت  ــــــــــــــ  أح ــــــــــــــام قــــــــــــــان ن ال ــــــــــــــ  ات ال  ار ــــــــــــــة

ــى  ــ  علـــــــــــ ــام ال ـــــــــــــي ال ت  ـــــــــــ ــ   اء األح ـــــــــــ ( اســـــــــــ

ــادة ( ــًا لل ـــــــ ــ  ة   قـــــــ ــام)1ال ـــــــ ــ ا ال  ـــــــ ــ  هـــــــ  ) مـــــــ

ف  ــــــا لــــــ  یــــــ د فــــــي شــــــأنه نــــــ  خــــــاص فــــــي هــــــ ا 

 ال  ام.

 

 )59( الماّدة

 

 ی دع ه ا ال  ام وُ       قًا للقان ن.

 

The provisions of the Companies Law (other than 

those which the Company is exempted from 

pursuant to Article (1) of these Articles), shall apply 

to any matter regarding which there is no specific 

provision in these Articles. 

 

Article (58)   

 

These Articles shall be filed and published in 

accordance with the law. 
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