
 

 

 ____________________________ 
 

  / Sean Magee شون ماجي

Acting Chief Legal Counsel/ ام باإلنابة مستشار قانوني عـ   

 

 2022  سبتمب   14التاري    خ: 
 

 Date: 14 September 2022  

م     مريم بطي السويديسعادة د.    ة المحبر
 الرئيس التنفيذي  

 هيئ  ة األوراق المالية والسلع 
ي   دولة اإلم ارات العربية المتحدة  –أبوظب 

 

 H.E Dr. Maryam Buti Al Suwaidi 
Chief Executive Officer  
Securities & Commodities Authority 
Abu Dhabi – UAE 
 

م            حامد علي   / سعادة  المحبر
ي المالي  - التنفيذيرئيس ال  سوق دب 

ي    دولة اإلمارات العربي ة المتحدة –دب 
 

 H.E Hamid Ali 
Chief Executive Officer- Dubai Financial Market 
Dubai – UAE 
 

ي جمهورية مرص العربية الموضوع: 
 
 طويل األمد ف

ً
يد امتيازا  توقيع تبر

 
 Subject:   Tabreed signing of a Long-term Concession 

Agreement in Egypt 
 

 ,Greetings  تحية طيبة وبعد، 

 بدخول  
ً
كة  نود أن نحيطكم علما يد شر  امتياز   تب 

ً
كة    طويل  ا األمد أطرافه شر

يد،   كة تابعة ومملوكة بالكامل لتب  يد المركزي ذ.م.م )شر يد لخدمات التب  تب 
كة المرصيون لخدمات الرعاية   ي جمهورية مرص العربية( و شر

تم تأسيسها ف 
يد   الصحية، وذلك بغرض تصميم، إنشاء، وتشغيل طويل األمد ألصول تب 

ال ميد  وع كابيتال  مشر يخدم  الذي  مرص  المناطق  جمهورية  ي 
ف  تطويري 

الحرم  تطوير  يخدم   
ً
وعا يمثل مشر والذي  التطويري(،  وع  )المشر العربية 

ى، مدينة بدر،   القاهرة الكب  ي منطقة 
ي اإلقليمي للمدينة الجامعية ف  الطب 

العربية  مرص  جمهورية  القاهرة،  ق  شر السويس،    بقيمة وذلك  ،  طريق 
 درهم.   306,400,000

 

 We would like to inform you that Tabreed has entered into    
Long term Concession Agreement signed between Tabreed 
Company for Central Cooling Services LLC (a wholly owned 
subsidiary of Tabreed, incorporated in Egypt) and Egyptians 
for Health Care Services SAE for the design, construction and 
long term operation of district energy assets at the Capital 
Med development, Egypt (“Development”), a new regional 
medical city campus development in Greater Cairo, Badr 
City, Suez Road, East Cairo, Egypt, for a deal value of AED 
306,400,00. 
 

ي هذا الصدد 
ي المرفق النموذج المعد لإلفصاح ف 

 Please find the applicable duly disclosure form attached to  حسب األصول.   تجدون ف 
this letter. 
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