
1 MUBADALA Investment Company 

Fond de investiții stabilit de guvernul din Abu Dhabi ca agent principal în diversificarea economiei emiratului  Abu 

Dhabi. 

Șeicul Mohamed Bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor și comandantul suprem adjunct al forțelor armate 

Emirateze, este președintele consiliului de administrație.

Fiind cea mai importantă companie de investiții strategice din Abu Dhabi, Mubadala activează in 13 sectoare fiind 

prezentă în peste 30 de țări din întreaga lume, creând o valoare durabilă pentru guvernul din Abu Dhabi.  Investițiile 

companiei sunt menite să genereze profituri durabile pe termen lung, acestea oferind și câștiguri sociale puternice în 

Abu Dhabi și Emiratele Arabe Unite.

Concentrat pe investiții și dezvoltare în mai multe sectoare, portofoliul companiei Mubadala este evaluat la peste 

122,4 miliarde USD (449.7 mld AED). Mubadala este un investitor activ în sectoare și zone geografice care dețin 

potențial și profituri tangibile, lucrând în parteneriat cu o serie de organizații internaționale.

Sectoare de activitate: Information & Comunication Tehnology; industria aerospațiala; 

sectorul medical; servicii financiare; infrastructură; investiții; transport și logistică; prelucrare metale și minerit; 

imobiliare; energie regenerabilă; semiconductori; petrol și gaze naturale; utilități; 


www.mubadala.com

2 Al Dahra Holding

Holdingul guvernamental emiratez „Al Dahra” este un lider proeminent în domeniul agrobusinessului. Specializat în 

cultivarea, producerea și comercializarea hranei pentru animale și a produselor alimentare esențiale pentru om 

(orez, făină, fructe și legume). De la înființare, Al Dahra a cunoscut o creștere continuă, alimentată de o strategie 

activă de investiții în exterior, stabilind diverse achiziții directe și asocieri în comun cu producători specializați în 

domeniul hranei pentru animale și alimente din întreaga lume.  Grupul deține și exploatează o bază mare de active, 

incluzând o suprafață de peste 200 mii ha, 8 fabrici de presare și producție de furaje, 4 unități de măcinare a orezului 

și 2 instalații de măcinare a făinii. Holdingul este prezent și în România, prin investițiile efectuate în sectorul agricol.

Indicatori:  Cifra de afaceri anuală: 1 mld USD; Cel mai mare trader de cereale din Orientul Mijlociu; 1 mil. MT cereale 

procesate și comercializate / an; 2 mil MT furaje pentru animale produse și comercializate/an; 1.5 mil MT fructe 

produse și comercializate /an; Cel mai mare client al portului Khalifa din Abu Dhabi; Portofoliu de peste 200.000 ha; 

Afaceri în peste 20 țări printre care și România.

Nota: este interesată să investească aprox. 500 mil USD în sectorul agricol român prin concesionarea, achiziționarea 

a 58.000 Ha de teren agricol,  achiziționarea unui teren în apropierea  portului Constanta, care să poată fi folosit ca și 

dry doc,  centru de logistica si export;

www.aldahra.com 
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http://www.mubadala.com/
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3 DP World Dubai 

Compania „DP World” deținută de guvernul emiratului Dubai, desfășoară operațiuni multiple de afaceri - terminale 

maritime și terestre, servicii maritime, logistică și servicii auxiliare.  DP World deține 78 de terminale operaționale în 

peste 40 de țări de pe șase continente, cu o prezență semnificativă atât pe piețele emergente cât și pe cele mature.  

Cei  peste 36.500 angajati ai DP World cultivă relații de lungă durata cu guvernele, liniile maritime, importatorii și 

exportatorii internaționali și cu ceilalți pioni importanți din lanțul de aprovizionare și comerț global, oferind servicii de 

calitate. 

Manipularea containerelor este principala activitate a companiei, ceea ce  generează trei sferturi din veniturile sale. 

În 2016, DP World a gestionat o capacitate de operare de  64 milioane (TEU). Odata cu evoluția și extinderea sa, 

capacitatea brută actuală a crescut la 84,6 milioane TEU,  urmând ca aceasta să ajungă la 100 milioane TEU în 2020, 

în conformitate cu cererea pieței.

DP World a fost creată pentru a oferi cele mai bune servicii pentru clienții săi,  acest lucru fiind demonstrat în cadrul 

companiei sale emblematice, Jebel Ali din Dubai, care a primit distincția de "cel mai bun port maritim din Orientul 

Mijlociu" timp de 18 ani consecutiv.

Firma emirateză DUBAI PORTS WORLD a obtinut în 2003 prin licitație internațională, contractul de management al 

noului terminal pentru operare containere din portul Constanţa. Conform acestui contract operatorul emiratez va 

avea în concesiune respectivul terminal pentru o perioadă de 18 ani, perioadă în care s-a angajat să tripleze 

capacitatea de operare actuală a acestuia (350.000 TEU), care ar urma să ajungă la 900.000 TEU, inclusiv prin 

efectuarea de investiții în echipamentele specifice. 

Nota: DP World este interesată de: prelungirea actualului contract de concesiune pe care îl are la un terminal din 

Portul Constanța (valabil până în 2027) până în anul 2099;  extinderea domeniului de activitate a respectivului 

terminal pentru a cuprinde și acțiuni de însilozare;  construirea unui doc uscat în România.

web.dpworld.com

4 Mawarid Finance and Investment Group 

Este un grup islamic de finanțe și investiții licențiat de Banca Centrala din EAU. A fost înființat în 2006 în Dubai, 

Emiratele Arabe Unite, având capital de 1 miliard de AED (280 mil. USD). Concentrarea grupului este pe sprijinirea și 

dezvoltarea economiei naționale prin furnizarea de produse și servicii financiare islamice pentru întreprinderile mici 

și mijlocii, sprijinindu-le creșterea.

În prezent grupul deține un portofoliu sănătos și diversificat de investiții într-o gamă largă de sectoare industriale se 

de active  în regiunea MENA, „Mawarid Finance” primind numeroase premii, la nivel local și internațional, în afaceri.

Grupul esta alcătuit din 12 companii: Mawarid Excahnge LLC- schimb valutar; Mawarid Securirty LLC -  intermediar 

financiar ce oferă clientilor posibilitatea de a investi în acțiuni conforme cu Shariah, listate pe piața financiară  și pe 

piața de valori mobiliare din Abu Dhabi; Mawarin Consultancy LLC – firmă de consultanță financiară "one-stop-shop" 

pentru Islamic Banking și Takaful.  Este specializată în proiectarea produselor și serviciilor islamice și în 

implementarea operațiunilor islamice fără întreruperi pentru IMM-uri; Al Takaful PJSC (Emiratele Arabe Unite) – 

operațiuni financiare și investiții; Falcon Eye Technology LLC operează în peste 11 țări. Oferă soluții la cheie prin 

integrarea proiectelor de securitate, telecomunicații și automatizări; Technical Art Concepts (TACME) LLC – furnizor 

de servicii IT; Plus International Medical Center LLC - operator de facilități de îngrijire medicală pe termen lung; 

QuickNet LLC – platformă de plăți on-line; Al-Raya for Foodstuff Company – sectorul alimentar deține un lanț de 30 

supermarketuri în Arabia Saudită; Etisalat Egypt – subsidiara a companiei de telefonie din EAU; Panco – comerț cu 

haine pentru copii în Turcia; Mawrain Real Estate  - sectorul imobiliar în EAU; 


http://mawarid.ae

5 New Medical Center (NMC) 

Este cea mai mare companie privată din sectorul medical din EAU, unul dintre cei mai importanți distribuitori de 

produse farmaceutice, echipamente și consumabile medicale și echipamente de laborator din Emiratele Arabe Unite. 

NMC deține o echipă de peste 2.000 de medici, 18.000 de paramedici și personal suport, deține și administrează 

peste 135 de facilități de asistență medicală care includ spitale, centre medicale, facilități de îngrijire pe termen lung, 

centre de chirurgie, clinici de fertilitate și servicii de sănătate la domiciliu. în fiecare an tratează peste 8,5 milioane de 

pacienți.

https://nmc.ae 

http://web.dpworld.com/
http://mawarid.ae/
https://nmc.ae/


6
Abu Dhabi investment Office (Biroul de 

Investitii Abu Dhabi) 

Biroul a fost lansat în anul 2016 de către Autoritatea Guvernamentală „Departamentul de Dezvoltare Economica al 

Abu Dhabi (DEDAD)” și se concentrează pe atragerea de investiții și diversificarea economiei din Abu Dhabi. 

Acționează ca un centru unic pentru investitori oferindu-le sprijin și oportunități de investiții în diferite sectoare. 

Promovează oportunități de investiții și rezolvă provocarile cu care se confruntă investitorii în Abu Dhabi. La nivelul 

anului 2016, biroul a atras investiții directe în valoare de 20 mld. USD.

Departamentul de Dezvoltare Economică se așteaptă ca Abu Dhabi să atingă o creștere medie de 3% in perioada 

2018-2021, cu o crestere de 4,2% în sectorul non-petrolier și de 2% în sectorul petrolier.

7 Abu Dhabi Aviation (ADA) 

Compania furnizează servicii de transport aerian pentru pentru companiile ce activează în industria petrolieră și a 

gazelor naturale. Compania ofera, de asemenea, servicii de transport de pasageri VVIP, fertilizarea aeriană a 

culturilor agricole, suport seismic, lupta împotriva incendiilor în Europa, operațiuni de salvare în EAU. ADA oferă și 

servicii de întreținere elicoptere și aeronave. Compania are contracte  pentru întreținerea și modificarea unor flote 

de elicoptere din regiune, precum și o serie de contracte similare cu  armata EAU. Prin subsidiara „Maximus Air 

Cargo” compania oferă și servicii de transport cargo cu avioane de mare viteză.

http://www.abudhabiaviation.com 

8
Shurooq - Sharjah Investment and 

Development Authority 

Autoritatea de Investitii si Dezvoltare Sharjah, cunoscuta si sub denumirea de Shurooq, este o entitate 

guvernamentala independentă care identifică și faciliteaza parteneriate pentru investitorii  și  corporațiile din 

portofoliu. Sprijină atragerea de investiții directe în  Emiratul Sharjah în domenii precum: turism, infrastructura, 

comerț, etc. Realizează proiecte de infrastructură în diferitele sectoare: infrastructură, turism și patrimoniu și 

stabilește programele necesare pentru finalizarea acestora.

Acorda autorizații, pregătește infrastructura pentru diferite proiecte de investiții în Sharjah și le actualizează pe cele 

existente. Investește direct în proiecte și stabilește parteneriate cu autorități și instituții similare din EAU și alte țări.

www.shurooq.gov.ae 

9 Masdar City  

Lider regional și un împortant jucător în domeniul energiei regenerabile și al dezvoltării urbane durabile. Compania 

cu sediul în Emiratele Arabe Unite, a dezvoltat și comercializat soluții de vârf în industria energetică regenerabilă de 

mai bine de un deceniu, în special pentru emiratul Abu Dhabi. De asemenea compania activează și ca un dezvoltator 

urban.

Entitatea este deținută în totalitate de compania de investiții Mubadala a Guvernului de la Abu Dhabi. 

Compania Masdar detine și zona liberă „Masdar City Free Zone” , situată în imediata apropiere a Aeroportului 

Internațional Abu Dhabi și la 17 kilometri de centrul orașului Abu Dhabi. Acest Cluster se adresează în special 

companiilor din domeniul energiei sustenabile.

Domenii de activitate: dezvoltare proiecte de energie regenerabila, servicii de consultanta în domeniul proiectelor de 

energie regenerabilă, dezvoltare urbana sustenabilă energetic. 


www.masdar.ae 

10 DUCAB Company 

Este unul dintre cei mai importanți producători de cabluri electrice din Orientul Mijlociu, cu o vechime de peste 37 

ani pe piață.

Oferă o întreagă gamă de cabluri și accesorii electrice, de până la 400kV. Ca furnizor agreat de BASEC, operează la 

cele mai înalte standarde internaționale în domeniul calității, mediului și siguranței. 

Produse: tije și fire de cupru, cabluri electrice de înaltă, medie și joasă tensiune, etc.

www.ducab.com 

11
Food security Center – Abu Dhabi (Centrul 

pentru Securitate Alimentara Abu Dhabi 

Este autoritatea guvernamentală care se ocupă de implementarea strategiilor și  politicilor de securitate alimentară 

la nivelul Emiratului Abu Dhabi, fiind de asemenea responsabil de supravegherea și gestionarea partenerilor privind 

securitatea alimentară în colaborare cu sectorul privat. 

Coordonează împreună cu marile fonduri de investiții și investitorii privați din EAU, realizarea de investiții strategice 

pentru asigurarea securității alimentare în emirate.

Prin aplicarea celor mai bune practici internaționale, „Centrul pentru Securitate Alimentar” susține creșterea 

producției interne (agricole, zootehnie si pescuit), pentru a obtine autosuficienta pentru unele produse alimentare.

http://www.fscad.ae/English 

http://www.abudhabiaviation.com/
http://www.shurooq.gov.ae/
http://www.masdar.ae/
http://www.ducab.com/
http://www.fscad.ae/English


12 Emirates Future 

Compania emirateză activeză în sectorul agricol și zootehnic.

Grupul dezvoltă următoarele activități in domeniul zootehnic: îngrășare și reproducere; tuns; abatorizare și 

procesare piei; sisteme de hrănire; servicii veterinare;

Sisteme de etichetare și cântărire; ferme experimentale; unități de prelucrare a gunoiului. 

Compania deține ferme de ovine și bovine în țări precum: Australia, Iordania și Emiratele Arabe Unite.

http://www.emiratesfuture.com 

13
Departamentul de Dezvoltare Economica 

Dubai (DED Dubai) 

DED Dubai este o autoritate guvernamentală responsabilă cu stabilirea agendei economice a emiratului Dubai. 

Entiatea dezvoltă planuri și politici economice, identifică si sprijina dezvoltarea sectoarelor strategice și oferă servicii 

investitorilor și intreprinderilor locale și internaționale.

Departamentul este responsabil cu eliberarea licențelor comerciale pentru companiile înființate în Emiratul Dubai.

Oferă urmatoarele tipuri de eservicii: protecția consumatorilor; afaceri juridice; servicii de înregistrare și de licențiere 

companii.

În cadrul acestei instituții funcționează 4 departamente principale: Dubai Exports – responsabilă de  promovarea 

exporturilor emirateze, Dubai FDI – autoritatea ce oferă asistență investitorilor străini și promovează investițiile în 

Dubai, Dubai SME – dedicată IMM-urilor și Dubai Economy – care gestionează aspectele legate de competitivitatea 

emiratului Dubai prin coordonarea cu organismele locale, federale, regionale și internaționale.

http://www.dubaided.ae 

14 Danat LLC

Este o companie emirateză, înființată în anul 2007, specializată în ambalarea, comercializarea și livrarea de diverse 

produse tradiționale din EAU, condimente și medicamente pe bază de plante. Portofoliul de produse al companiei 

este foarte variat, incluzând alimente organice precum și suplimente dedicate femeilor, după naștere.

http://aldanat.ae/en/ 

15 National Advisor Bureau Limited 

Oferă consultanță în afaceri atât pentru companii existente cât și pentru cele noi înființate. De asemenea, National 

Advisor Bureau Limited oferă un serviciu unic de tip „all in one”, ce include înființarea și înregistrarea companiei și 

asistență în organizarea și desfășurarea activităților economice în EAU.

http://www.national-advisor.ae/index.html 

16

National Company for manufacturing tiles & 

marbles Umm Al Quwain / Umm Al Quwain 

Chamber of Commerce

Produce o gamă largă de plăci din ceramică și marmură, de diferite dimensiuni și grosimi în conformitate cu 

specificațiile standard britanice nr.4131, având o capacitate de producție de 9000 mp/zi. De asemenea, compania 

produce și diferite tipuri de trepte, contratrepte și bănci.

http://www.nationaltileuaq.com 

17 Soufi Scape Properties LLC 
Este o companie imobiliară din Abu Dhabi, înființată în anul 2008, specializată în vânzarea și închirierea de proprietăți 

rezidențiale și comerciale din EAU.
http://soufiscape.wixsite.com/soufiscapeproperty 

18
Taweelah Aluminium Extrusion Company 

L.L.C (Talex) 

Este cea mai avansată fabrică de extrudare de aluminiu din Orientul Mijlociu. Fabrica este situată în zona industrială 

Khalifa din Abu Dhabi (KIZAD) (www.kizad.com/en). Compania este un joint-venture între SENAAT (www.senaat.co) 

din Abu Dhabi și Al Ghurair Group’s Gulf Extrusions (www.gulfex.com), cu expertiză în producție industrială și cu o 

rețea globală de vânzări. Având un proces de producție integrat pe verticală, TALEX întreprinde activități de export, 

atât către piețele din Golf cât și în întreaga lume, prin portul Khalifa KIZAD. Compania furnizează servicii de turnare, 

extrudare și tratare a suprafețelor.

http://www.talex.ae/index.php/en 

19 Sawaeed Group of Companies 

Cu sediul în Abu Dhabi, compania este specializată în recurtarea de personal. Cu o experiență în domeniu de peste 10 

ani, compania a externalizat și gestionat peste 30.000 de angajați, reprezentând 200 de categorii de muncă diferite 

din peste 25 de industrii.

http://sawaeed.ae/en/home.aspx 

20 Tam Perfumes Factory Este un producător de parfumuri specifice regiunii Golfului. Gama de produse include și odorizante. https://tamuae.com/ 

21 Al Rouli Group Este o companie specializată în vânzarea și închirierea de proprietăți precum și în dezvoltarea imobiliară.

22
Adilof - Al Dhafra International Lubricants 

Oil Factory 

Este un producător de lubrifianți din Fujairah, EAU. Compania oferă o gamă largă de lubrifianți convenționali 

specializați, cum ar fi uleiuri auto pentru motoare diesel și benzină, ulei hidraulic, ATF, ulei industrial, lubrifianți de 

calitate superioară și agent de răcire. Adilof are un portofoliu dezvoltat de clienți din diferite țări, precum și din piața 

din Emiratele Arabe Unite.

http://www.adilof.com/

http://www.emiratesfuture.com/
http://www.dubaided.ae/
http://aldanat.ae/en/
http://www.national-advisor.ae/index.html
http://www.nationaltileuaq.com/
http://soufiscape.wixsite.com/soufiscapeproperty
http://www.talex.ae/index.php/en
http://sawaeed.ae/en/home.aspx
https://tamuae.com/
http://www.adilof.com/


23 Al Maskari Holding (AMH) 

Este un holding privat ce cuprinde în portofoliul său companii subsidiare, companii de tip joint-venture și fonduri de 

capital privat. Grupul de companii are operațiuni în următoarele domenii : petrol și gaze, industria de apărare, IT&C, 

servicii financiare, comerț, dezvoltare imobiliară, sănătate, energie, consultanță și management. 

http://www.almaskariholding.com/index.php

24

White Emotion for events and conferences - 

International Academy for Training, 

Development and Consultancy – 

Companie specializată în organizarea de evenimente precum conferințe, seminarii și work shop-uri dedicate mediului 

de afaceri și nu numai. De asemenea, compania organizează excursii și activități de agrement în EAU.
http://whiteemotion.org/en/index.php 

25 Emarat Al Mustaqbal General Trading Co. 

LLC

Animale vii, Transport, Securitate Alimentară, Cercetare și Dezvoltare N/A

26 Al Zahrawi Group 

Este un grup de companii ce activează în domeniul medical în piețele din EAU, Arabia Saudită, Qatar, Bahrain și 

Oman. Al Zahrawi furnizează produse și servicii unităților medicale și industriei analitice. În anul 2016, cifra de afaceri 

a grupului  a depășit 50 mil. euro, iar până la finalul anului 2019 se estimează dublarea acestei cifre.

http://www.zahrawimedical.com/

27
 Prestige Importing, Exporting & Exclusive 

Agencies 
Activități de import și export. N/A

28 Rashed Abdallah - Building Contracting   
Construcții N/A

29 Trans-perfect For Legal Translation WLL

Bait Ami Restaurant For Kuwaiti Foods LLC

Heritage of our ancestors for heritage gifts 

LLC

Industria alimentară N/A

30

Camera de Comerț și Industrie Ajman https://www.ajmanchamber.ae/en/Pages/default.aspx

31

Camera de Comerț și Industrie Fujairah http://mail.fujcci.ae/index.php/en/chamber

32 Consiliul Femeilor de Afaceri din Emiratele 

Arabe Unite http://www.uaebwc.ae/new/index.php

33
Federația Camerelor de Comerț și Industrie 

din Emiratele Arabe Unite http://www.fcciuae.ae/

http://www.almaskariholding.com/index.php
http://whiteemotion.org/en/index.php
http://www.zahrawimedical.com/
https://www.ajmanchamber.ae/en/Pages/default.aspx
http://mail.fujcci.ae/index.php/en/chamber
http://www.uaebwc.ae/new/index.php
http://www.fcciuae.ae/

