
                                                                                                     

على حصص األغلبية في شركتي ترانسمار  تستكمل االستحواذمجموعة موانئ أبوظبي 
 وترانسكارجو الدولية )تي سي آي( المصريتين

 
 

% من  70عملية االستحواذ على  مجموعة موانئ أبوظبي: استكملت 2022سبتمبر  13 –أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
ترانسمار الدولية للنقل البحري حصص األغلبية في شركتي ها ما يمنح ،التابعة الدولية لنقل البضائع"حصص "الشركة 

 .  2022يوليو  1بعد أن تم اإلعالن المبدئي عن عملية االستحواذ بتاريخ ، )"ترانسمار"(، و"ترانسكارجو الدولية" )"تي سي آي"(
 
مليون دوالر    140مليون درهم إماراتي أي ما يعادل    514التي استحوذت عليها المجموعة  %  70لحصة  بلغت القيمة اإلجمالية  و 

 .أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي هاتين الشركتينعلى االستحواذ صفقة  وتعد أمريكي.
 

مليون دوالر، وأرباحًا قبل استقطاع الفوائد والضرائب    137إلىتصل وتمضي الشركتان وفقًا للخطط المرسومة لتحقيق عائدات 
ومن المقرر أن تواصل عائلة األحول والفرق التنفيذية  .2022عام كامل  مليون دوالر عن 65واإلهالك واالستهالك تصل إلى 

تحت إدارة ودعم مجلس اإلدارة وبالتعاون مع مجموعة موانئ   اإلدارة وتقديم خطط النمو االستراتيجيللشركتين االضطالع بمهام 
 أبوظبي. 

 
 -انتهى-

 
 نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي 

 
، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل  2006في عام  تأسست مجموعة موانئ أبوظبي

 حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. 
 

(، نموذج عمل متكامل أسهم  ADX: ADPORTSتنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي لألرواق المالية تحت الرمز: )
 عجلة التنمية االقتصادية في اإلمارة خالل العقد الماضي. في دفع 

 



                                                                                                     
وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عددًا من قطاعات األعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن االقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع  

كيلومتر مربع من المناطق   550ضافة إلى أكثر من  موانئ ومحطات، باإل  10البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها  
 أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق األوسط.تي تعد االقتصادية ضمن كيزاد ال

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

 
 adportsgroup.comات، يرجى زيارة الموقع: للمزيد من المعلوم

 
 يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على: 

 https://www.linkedin.com/company/adportsgroup"لينكد إن": 
 https://instagram.com/adportsgroup"إنستغرام": 

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

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

 

https://www.adportsgroup.com/en/
https://www.linkedin.com/company/adportsgroup
https://instagram.com/adportsgroup
https://www.facebook.com/adportsgroup
https://twitter.com/adportsgroup
https://www.youtube.com/c/adportsgroup

