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Date: 26 April 2022  2022أبريل  26: التاري    خ       

 

Mr. Hamad Ahmed Ali                                                                             

Chief Executive Officer 

Dubai Financial Market               

Dubai, UAE                                                                                                                     

م  السيد/ حامد أحمد علي     المحتر

 الرئيس التنفيذي

ي المالي   سوق دب 

، اإلمارات العربية المتحدة ي  دب 

 

Subject: Confirmation of news 

 

 الموضوع: تأكيد أخبار

We are writing to confirm the news printed on 26 April 2022 

that DEWA shall invest AED 40 billion in capital expenditure 

over the next five years with a focus on increasing renewable 

energy generation capacity.  In particular, the article states 

that DEWA intends to spend AED 16 billion to strengthen the 

water and electricity network, AED 12 billion on existing 

projects in the framework of independent power production 

projects, AED 3 billion on district cooling services, and the 

remaining expenditures are intended to complement various 

existing projects, especially smart systems and infrastructure. 

DEWA confirms that the above was mentioned in an 

interview between H.E. Saeed Al Tayer, and Bloomberg news, 

and that this was also printed in Al Bayan news. 

Yours Faithfully, 

On Behalf of Dubai Electricity Water Authority  

 

ي صحيفة البيان بتاري    خ 
بعنوان   2022إبريل  26باإلشارة إىل الخبر المنشور ف 

ويذكر المقال عىل " مليار درهم كنفقات رأسمالية  40"ديوا تخطط الستثمار 

ي وجه ا م إنفاق  لخصوص أن هيئة كهرباء ومياه دبر مليار درهم لتقوية   16تعب  

مليار درهم سيتم إنفاقها عىل المشاري    ع القائمة،  12شبكات المياه والكهرباء، و

ي إطار إنتاج الطاقة المستقلة، وحواىلي 
ايد عىل   3ف  مليارات لتلبية الطلب المب  

يد. أما النفقات المتبقية، فهي مخص صة بشكل أساسي لتكملة  خدمات التبر

 مختلف المشاري    ع الموجودة، ال سيما األنظمة الذكية المرتبطة والبن  التحتية. 

ي تؤكد ترصي    ح معاىلي سعيد الطاير، العضو  يرجر العلم بأن هيئة كهرباء ومياه دبر

ي المقابلة مع 
، المذكور ف  ي المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبر

ي صحيفة البيان. شبكة 
غ"، حيث تم نشر المقابلة ف   "بلومببر

 وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،

ي   عن هيئة كهرباء ومياه دب 

 
 
 
 

Aakash Nijhawan 
Head of Investor Relations 
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April 26th, 2022 
 

AlBayan 

 
 

 ،»كشف معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا
مليار درهم، على النفقات الرأسمالية خالل  40عن مخططات »ديوا« إلنفاق استثمارات بقيمة   

ألعوام الخمسة المقبلة، ال سيما من أجل تحسين قدرة توليد الطاقة المتجددةا . 

مليار درهم  16وقال الطاير، في مقابلة مع شبكة »بلومبيرغ« لألنباء، إن هذا المبلغ يتضمن  ، 
مليار درهم سيتم إنفاقها على المشاريع  12ستذهب إلى تقوية شبكة المياه والكهرباء، و  

مليارات لتلبية الطلب المتزايد على 3القائمة، في إطار إنتاج الطاقة المستقلة، وحوالي   
لتبريد. أما النفقات المتبقية، فهي مخصصة بشكل أساسي لتكملة مختلف المشاريعخدمات ا  

 .الموجودة، ال سيما األنظمة الذكية المرتبطة والبنى التحتية

واألعمال األصعدة  كافة في  ازدهارا   الهيئة تشهد  أن  الطاير  وتوقع . 


