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ة إدراج أسهم  ي إعالن بشأن نشر ي المالي  ش.م.عهيئة كهرباء ومياه دب  ي سوق دب 
 
كة"( ف  )"الشر

 

كة   اسم الشر

ي  ش.م.ع هيئة كهرباء ومياه دب   

 تفاصيل السجل التجاري 

   1029366 رخصة رقم

 رأس المال 

ي تاري    خ اإلدراج ليكون بقيمة   : رأس المال •
كة ف  )خمسمئة مليون(   500,000,000ُحدد رأس مال الشر

ي موزع عىل عدد  درهم  
   50)   50,000,000,000إمارات 

 
مدفوعة بالكامل، بقيمة   مليار( سهم نقديا

ي )  0.01 اسمية
 فلس( لكل سهم.  1درهم إمارات 

الطرح • أسهم  ونوع  وعدد  أسهم   تسع)   000,000,000,9عدد    : نسبة  وجميعها  سهم،  مليارات( 

 سهم.  ال بالمئة( من إجمالي  عشر  ةثماني% ) 18تمثل أسهم الطرح نسبة و عادية. 

 بيان تطور رأس المال  

كة كة عند االنتهاء من الطرح  :هيكل رأس مال الشر  هيكل رأس مال الشر

كة المدفوع  درهم   0.01سهم بقيمة  50,000,000,000موزع عىل  درهم 500,000,000رأس مال الشر

 فلس( لكل سهم.  1) 

كة،   وثمانون  اثنان% ) 82المؤسس    يمتلك كة بتقديم خطتها إل  بالمئة( من أسهم الشر وقد قامت الشر

البائع المساهم  يطرح  حت   سهم تسع  )   9,000,000,000عدد    الهيئة  مال   مليارات(  رأس  إجمالي  من 

كة.   الشر
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كة  ي الشر
 
 بيان كبار المساهمي   ف

 قبل الطرح 

نوع  الجنسية  االسم
األسهم 

 

إجمالي قيمة   عدد األسهم 
 األسهم*

نسبة الملكية 
من رأس 
 المال 

ي  دت   ح ك وم        ة 
ممثل  ة ب  دائ    

 المالية

اإلمارات العربية 
  المتحد 

50,000,000,000 عادية
  

500,000,000 100%  

 بعد الطرح

الجنسية  االسم
 

نوع 
 األسهم 

نسبة   إجمالي قيمة األسهم*  عدد األسهم 
الملكية  
من رأس 

  المال

ح   ك   وم        ة  
ي   دت 

م      م      ث     ل        ة  
ب            دائ                
 المالية

اإلم           ارات  
ال     ع     رب     ي        ة  
  المتحد 

28 410,000,000   41,000,000,000   عادية % 

 *استنادا عىل القيمة االسمية 

كة    نظرة عامة عن الشر

ي عام  
ي ف  إنشاء هيئة كهرباء ومياه دت  )"  1992تم  ي  كة كهرباء دت 

اندماج شر كة  نتيجة  ي شر "( كهرباء دب 

ي )" ي ودائ   مياه دت  ي عام  دائرة مياه دب 
ي تم تأسيس كل منهما ف 

من قبل صاحب السمو    1959"(، والت 

، لم تكن  ي ي ودائ   مياه دت  كة كهرباء دت 
ي آنذاك. قبل إنشاء شر الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دت 

ب   الشر مياه  وتوفير  الطاقة  توليد  عن  مسؤولة  محدد   اندماج  هناك سلطات  أدى  وقد   ، ي دت  إمار   ي 
ف 

ي  الكيانير  إل توفير هذه الم افق العامة الساسية ضمن مؤسسة تجارية واحد  تحت سيط   حكومة دت 

ومياه  للكهرباء  الحرصي  المورد  المجموعة  أصبحت   ، الحير  ذلك  ومنذ  لها.  الحرصي  المالك  بصفتها 

ي ظل توسع اقتصاد إ
ي ونمت أعمالها ف  ي إمار  دت 

ب ف  ي وازدياد عدد السكان والبنية التحتية.  الشر مار  دت 

ي الطلب عىل الكهرباء والمياه الذي تتمكن 
ي إل زياد  شيعة ف  ي إمار  دت 

وقد أدت وتير  التنمية الشيعة ف 
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ي   ي إمار  دت 
المجموعة حت  اآلن من تلبيته. وتعتقد المجموعة أنها جزء ال يتجزأ من النمو االقتصادي ف 

ي والحاض  
ي الماض 

 ، وقد استفادت منه، وال تزال تستفيد منه. ف 

ي  
ي ف  كة مساهمة عامة لتحل محل هيئة كهرباء ومياه دت 

كة بشكلها الحالي كشر
ديسمي    30تم تأسيس الشر

بشأن تأسيس    1992( لسنة  1)الذي ألغ  الم سوم رقم )   2021لسنة    27بموجب قانون رقم    2021

 ،) ي  عن الحكومة.  وتعود إلهيئة كهرباء ومياه دت 
ً
ا نيابة كة حالي  ي الشر

 دائ   المالية ملكية الحكومة ف 

 تاري    خ المجموعة 

 أعمال المجموعة.  فيما يىلي نظ   عامة عن الحداث ال ئيسية المتعلقة بتاري    خ ونمو

ي  كة كهرباء دب 
 شر

ي عام 
ي ف  ي إمار  دت 

ويد المستهلكير  بالكهرباء ف   
ي بي  كة كهرباء دت 

كان يتم إنتاج الكهرباء إذ   1961بدأت شر

ي ظل زياد  الطلب عىل  
ي محطات طاقة صغير . ومع ذلك، وف 

ي البداية عن طريق مولدات الديزل ف 
ف 

كة كهرباء  وري لشر الكهرباء وزياد  تكلفة زيوت الوقود المستخدمة لتشغيل المولدات، أصبح من الرص 

ي إنشاء محطات طاقة أكي  ذات كفاء  أعىل تستخدم التوربينا كة  دت  ت الغازية والبخارية. هذا وقامت شر

ي ببناء محطة السطو  لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازية )" ي عام  Cالمحطة  كهرباء دت 
ي    1974"( ف 

)والت 

( والم حلة الول من محطة جبل عىلي إلنتاج الطاقة وتحلية المياه  
تم إيقاف تشغيلها منذ ذلك الحير 

ي عام  Dالمحطة  )"
ي نفس العام. .  1979"( ف 

ي عىل نظام حتا للطاقة ف  كة كهرباء دت 
كما استحوذت شر

" قسم  ي 
ف  التفصيل  من  بمزيد  المحطات  هذه  من  بيان كل  ال ئيسية   – وي د    – الكهرباء    –العمليات 

 التوليد". 

ي   دائرة مياه دب 

. إذ كان يتم الحصول عىل  ي ي إمار  دت 
ب ف  ي المورد ال ئيسي لمياه الشر ي البداية كانت دائ   مياه دت 

المياه ف 

ي   . وقد افتتحت دائ   مياه دت  ي ي إمار  دت 
من احتياطيات المياه الجوفية أو مستودعات المياه الجوفية ف 

ي عام  
ي منطقة العوي  ف 

ي عام  1961مستودعات المياه الجوفية ف 
ومنطقة   1972، ومنطقة وحوش ف 

عام   ي 
ف  إل1977حباب  النابيب  خطوط  عي   المياه  نقل  يتم  وكان  عىل   .  توزيعها  يتم  ثم  ي  دت  إمار  

قيد  وحباب  وحوش  ي 
منطقت  ي 

ف  الجوفية  المياه  مستودعات  تزال  وال  توزي    ع.  شبكة  عي   المستهلكير  

ي تاري    خ نشر  االكتتاب الماثلة. 
 االستخدام كما ف 

ي  
ف  تجف  قد  الجوفية  المياه  مستودعات  أن  الواضح  من  أصبح   ، ي دت  إمار   سكان  عدد  نمو  ظل  ي 

وف 

استم  استخ اج المياه بنفس المعدل، وبالتالي كانت هناك حاجة إل إيجاد مصدر بديل   المستقبل إذا 

ب. وأصبحت تحلية مياه البح  الحل البديل الكير قابلية للتطبيق، وبناًء عىل ذلك،   مجدي لمياه الشر
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ي المحطة  
كيب وحدات تحلية ف  ي بي  كة كهرباء دت 

ب  Dقامت شر ي إنتاج مياه الشر
ي بدأت ف 

بغ ض ، والت 

ي يونيو من عام 
 . 1979بيعها ف 

ي  ي ودائرة مياه دب  كة كهرباء دب 
 تشكيل المجموعة من خالل اندماج شر

ي عام  
ي بموجب الم سوم رقم ) 1992ف  ي ودائ   مياه دت  كة كهرباء دت 

بشأن    1992( لسنة  1، تم دمج شر

ي )" حمد بن راشد آل "( الصادر عن صاحب السمو الشيخ م1مرسوم رقم  تأسيس هيئة كهرباء ومياه دت 

ي إسناد إمدادات الكهرباء والمياه تحت  
مكتوم لتأسيس المجموعة. يتمثل الغ ض من عملية الدمج ف 

ي عام    Dمسؤولية وإدار  مؤسسة تجارية واحد  وبيان حقيقة أنه منذ تطوي  المحطة  
، تم الجمع  1972ف 

ي موقع واحد، بحيث يمك 
ي توليد الكهرباء وتحلية المياه ف 

ن استخدام البخار المستخرج أو  بير  عمليت 

ي عملية تحلية المياه، مما جعل كلتا العمليتير  مكملتير  لبعضهما 
المستخ جة من عملية توليد الكهرباء ف 

 البعض. 

ي تضمنت إنشاء العديد من محطات توليد الطاقة وتحلية  
نفذت المجموعة خطة توسع بعد الدمج والت 

بإعاد  تطوي  أو تعزيز    2007إل    1992الفي   الممتد  من  المياه اإلضافية. وقامت المجموعة خالل  

من خالل تحويلها إل محطة ذات دور  م كبة، مما يحسن كفاء     Dقدر  الم حلة الثانية من المحطة  

توليد الكهرباء من خالل استخدام توربينات الغاز والبخار، كما أضافت خمسة محطات جديد  لتوليد  

: محطة جبل عىلي  طاقة وتحلية المياه إل ش المحطة الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية المياه )"  Eبكتها وهي

E  ومحطة جبل عىلي ،)"G  "( المحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية المياهG  ومحطة جبل عىلي ،)"K  

الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية   L"(، ومحطة جبل عىلي  Kالمحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية المياه )"

"، ويشار  Mالمحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية المياه )"  M"(، ومحطة جبل عىلي  Lالمحطة  المياه )"

مجمع جبل علي إلنتاج  ، باسم "Lوالمحطة    K، والمحطة  G، والمحطة  E، والمحطة  Dإليها مع المحطة  

 (. H" المحطة" أو "حطة العوير لتوليد الطاقةم"( ومحطة العوي  للطاقة )"الطاقة وتحلية المياه

 تعديل التعريفات وتحديد رسوم الوقود اإلضافية 

ي يناي   
، وافقت الحكومة عىل زياد  تعريفة الكهرباء والمياه، مما أدى إل زياد  التعريفة الساسية 2011ف 

ا15بنسبة   التعريفة  زياد   إل  باإلضافة  اإلضافية،  الوقود  رسوم  ف ض  وتم  لتمكير  %.  لساسية، 

الوقود   الثابتة. وقد سمحت رسوم  التكلفة الساسية  تزيد عن  تكلفة وقود  أي  داد  المجموعة من اسي 

اإلضافية للمجموعة بتمري  ارتفاع التكلفة المتغير  للغاز المف وضة إل المستهلكير  النهائيير  عىل أساس 

 شه ي. 

يناي    ي 
الطابع 2022كما ف  المجموعة بم اجعة عالقتها مع جميع أصحاب المصلحة وإضفاء  ، قامت 

 لهذه الم اجعة،  
ً
ال سمي عليها، وبالتالي سيتم إج اء كل المعامالت المستقبلية عىل أساس تجاري. ونتيجة

أن   من  للتأكد  وذلك  الم افق  فواتير  ي 
ف  امتيازات  أي  بتمويل  اآلن  الحكومة  عىل ستقوم  قادر   كة  الشر
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ي  
الحصول عىل التكاليف الكاملة المنطبقة عىل بعض فئات العمالء. وتتوقع المجموعة، من خالل تبت 

ا، زياد  المدفوعات النقدية السنوية اإلضافية من   ي إل   1.6هذا النهج رسمي 
مليار  1.8مليار درهم إمارات 

ي عام 
ي ف 
 محققة. نتيجة لمواءمة التعريفات ال  2022درهم إمارات 

ي نحو محطات المياه المستقلة  اتيج   التحول االستر

، أب مت المجموعة ت تيبات فيما يتعلق بستة محطات مياه مستقلة )منها خمس محطات 2013منذ عام  

اتيجية الحالية للمجموعة. من المتوقع أن   طاقة مستقلة ومحطة مياه مستقلة(، بما يتماشر مع اإلسي 

ي المستقبل من خالل محطات المياه المستقلة يستم  اتجاه أنشطة التوليد  
وتحلية المياه للمجموعة ف 

كة إمباور(.  يد المناطق، من خالل شر  )أو فيما يتعلق باستثمارات تي 

 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 

ي عام  
ا أكي     2013تم إطالق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية ف  مجمع للطاقة  وهو حالي 

ي العالم باستخدام نموذج محطات الطاقة المستقلة. بلغت الطاقة اإلجمالية 
ي موقع واحد ف 

الشمسية ف 

ميجاوات باستخدام اللواح الشمسية الكه وضوئية. تمتلك    1,527لمشاري    ع مجمع الطاقة الشمسية  

بقدر    مشاري    ع  ال  1,333المجموعة  اللواح  باستخدام  التنفيذ  قيد  الكه وضوئية ميجاوات  شمسية 

ميجاوات   5,000ونظام الطاقة الشمسية الم كز . ومن المستهدف أن تبلغ قدر  توليد الطاقة الشمسية  

% من إي ادات  1.5ويساهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنحو   . 2030بحلول عام  

كات التاب % من الرباح قبل  2.7عة( وحوالي  المجموعة )عمليات التعديل واالستبعاد السابقة بير  الشر

ائب واإلهالك واالستهالك المعدلة.   مصاريف التمويل والرص 

ا م كز االبتكار التابع للمجموعة، وهو منصة عالمية للطاقة المتجدد  والنظيفة،  
 
ويستضيف المجمع أيض

 ويتضمن م كز البحث والتطوي  التابع للمجموعة. 

كة ديوا الرقمية   شر

ي عام  
 لمبادر   ، شكل2018ف 

ً
ال قمية استجابة كة ديوا  ، وهو   10xت المجموعة شر ي المبتك   إلمار  دت 

ي لتشجيع الجهات الحكومية عىل إحداث تغيير جذري   التفويض الذي حدده صاحب السمو حاكم دت 

بنحو   ال قمية  ديوا  كة  وتساهم شر المستقبل.  ي 
ف  بعشر سنوات  ي  دت  لتقدم  االبتكاري  التفكير  وتشجيع 

كات التابعة( و% من إي2.2 % من  0.5 ادات المجموعة )عمليات التعديل واالستبعاد السابقة بير  الشر

كة ديوا ال قمية إل  ائب واإلهالك واالستهالك المعدلة. تهدف شر أرباحها قبل مصاريف التمويل والرص 

لالتص التحتية  والبنية  ال قمية  العمال  حلول  تقدم  ي 
الت  التابعة  كات  الشر من  العديد  بير  تجميع  االت 

المؤسسات التجارية وخدمات الطاقة المتجدد  وتخزين الطاقة الموزع والذكاء االصطناعي والخدمات  

كة ديوا ال قمية الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة  ال قمية الخ ى. وتشمل ال كائز الرب  ع الساسية لشر
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 الموزعة، والذكاء االصطناعي والخدمات ال قمية. 

 الهيدروجي   األخض  

ي مايو  
وع الهيدروجير  الخرص  ف  ي منطقة 2021أطلقت المجموعة مشر

وع الول من نوعه ف  ، وهو المشر

ي مجمع محمد بن  
ق الوسط وشمال إفريقيا الذي ينتج الهيدروجير  باستخدام الطاقة الشمسية ف  الشر

وم   االستخدامات  الستيعاب  وإنشائه  وع  المشر تصميم  وتم  الشمسية.  للطاقة  مكتوم  آل  افق راشد 

ي ذلك النقل واالستخدامات الصناعية. 
 االختبار المستقبلية لمختلف استخدامات الهيدروجير  بما ف 

كة إمباور  يد المناطق  -شر ك لتت 
وع مشتر  مشر

ي عام  
كة إمباور لتكون مزود 2003ف  كة تيكوم لتأسيس شر ك مع شر وع مشي  ي مشر

، دخلت المجموعة ف 

ي  ي إمار  دت 
يد المناطق ف  كة إمباور  رائد لخدمات تي  % من إي ادات المجموعة )عمليات 9.3. وُيعزى إل شر

كات التابعة( وما يق ب من   % من أرباحاها قبل مصاريف التمويل 10التعديل واالستبعاد السابقة بير  الشر

ائب واإلهالك واالستهالك المعدلة.   والرص 

ي األخض    صندوق دب 

ي عام  
ي الخرص  ف  ي منطقة   وهو أول صندوق  2017تأسس صندوق دت 

استثمار متخصص صديق للبيئة ف 

ي ذلك 
ي معامالت بارز ، بما ف 

ق الوسط وشمال إفريقيا. حت  اآلن، أج ى الصندوق استثمارات ف  الشر

وعي نور للطاقة   المستقلير  إلنتاج الطاقة فيما يتعلق بمشاري    ع الطاقة الشمسية   3وشعاع للطاقة    1مشر

ي 
 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإعاد  الكه وضوئية والطاقة الشمسية الم كز  ف 

ي الدولي لجعلها أكير كفاء  من حيث استخدام الطاقة. وقد  ي مطار دت 
ي ومدارج الطائ ات ف 

تجهير  المبات 

ق الوسط من قبل مجلة إم إي ايه  ي الشر
حصل الصندوق عىل جائز  أفضل إدار  مستدامة لألصول ف 

 . 2021م  فاينانس مجازين أوردز لعا

ي  كة ماي دب 
 شر

ي ديسمي  من عام  
ي ف  كة ماي دت 

ي منشأ  التصنيع  2012أنشأت المجموعة شر
، وبدأت أعمال التشييد ف 

ي 
ي    2013ف 

ي 2014وبدء التسويق ف 
كات تعبئة المياه ف  ا الم تبة الثانية بير  شر ي حالي  كة ماي دت 

. تحتل شر

ي إل أسواق متعدد  دولة اإلمارات العربية المتحد  فيما يتعلق بالتوزي    ع   كة ماي دت 
والمبيعات. وتصدر شر

ي   دت  ماي  كة 
شر إل  وُيعزى  المتحد .  العربية  اإلمارات  )عمليات  1.3خارج  المجموعة  إي ادات  من   %

كات التابعة( و ائب 0.8التعديل واالستبعاد السابقة بير  الشر % من أرباحها قبل مصاريف التمويل والرص 

 واإلهالك واالستهالك المعدلة. 
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كة   النشاط الرئيسي   للشر

كة الغ اض التالية   :تباشر الشر

الشبكة العامة، بما فيها محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه،  إنشاء وإدار  وتشغيل وصيانة وامتالك •
؛ ي ي إمار  دت 

 وحقول المياه، وشبكات وأنظمة نقل وتوزي    ع الطاقة والمياه ف 

ي   •
ب، وكذلك تخزين تطوي  كافة مصادر المياه، بما ف  ذلك معالجة مياه الحقول لتكون صالحة للشر

ي  ي إمار  دت 
   ؛ والمياه ونقلها وتوزيعها عىل المستهلكير  ف 

الجمهور  • حاجات  سد  لغايات  المياه؛  وتوفير  الكهرباء  بإنتاج  المتعلقة  وعات  المشر وإدار   إنشاء 
 . ي ي إمار  دت 

 ومتطلبات التنمية ف 

: يها لالغ اض المشار إ تحقيق لغايات  • كة القيام بما يىلي
 أعاله، يكون للشر

 للقواعد   •
 
كة مناسبة )وفقا ي ت اها الشر

وط الت  اء الكهرباء والمياه من أية جهة كانت، بالسعار والشر شر
ي هذا الشأن(؛ 

كة ف   واإلج اءات المعتمد  لدى الشر

الكهرباء   • إنتاج  مصانع  وتشغيل  وإدار   وإنشاء  لبناء  الغير  مع  ، التعاقد  ي دت  إمار   ي 
ف  المياه  وتحلية 

 للقانون رقم ) 
 
ي هذا الخصوص وفقا

كات التابعة ف  المنظم    2011( لسنة  6وتأسيس وتشغيل وحل الشر
ي هذا الشأن؛

يعات السارية ف  ، وللتشر ي ي إمار  دت 
ي إنتاج الكهرباء والمياه ف 

 لمشاركة القطاع الخاص ف 

ي أو كامل و/أو المسا  تأسيس •
كات مملوكة بشكل جزت  كات شر ي الشر

همة بشكل مباشر أو غير مباشر ف 
ي أو خارجها.   الم تبطة بأغ اضها وخططها داخل إمار  دت 

اء • يعات    شر للتشر  
 
وفقا والمياه  الكهرباء  بإنتاج  لها  المرصح  كات  والشر للجهات  الوقود  وتوريد  وبيع 

؛ ي ي إمار  دت 
 السارية ف 

ي والعقارات الالز  •
 مة لتحقيق أغ اضها؛ امتالك وحياز  واستئجار وتأجير الراض 

ي ت اها   استثمار  •
ي أي مجاالت تجارية، أو مالية، أو خدمية أو صناعية بالطريقة الت 

وتوظيف أموالها ف 
كاتها التابعة؛   مناسبة سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر و/أو من خالل شر

ي  أو    إق اض •
يعات السارية ف  اض الموال بضمان أو بدون ضمان بما يتفق مع التشر ي بشكل اقي  إمار  دت 

كاتها التابعة؛  مباشر أو غير مباشر و/أو من خالل شر

ي  •
كة تساهم ف  ي المملوكة لها لية جهة أو شر

منح حقوق االنتفاع وأية حقوق عينية أخ ى عىل الراض 
كات؛ و   لما يسمح به قانون الشر

 
ي أو وفقا ي إمار  دت 

 إنتاج الكهرباء والمياه ف 

اف عىل مشاري    ع وف •  لق ار المجلس التنفيذي رقم  تنفيذ واإلشر
 
 لما تحدده 2014لسنة    46قا

 
، وفقا

كة.   الشر

كة    أعمالأية   • أو أنشطة أخ ى سواًء بصور  مباشر  أو غير مباشر  فيما يتعلق بتحقيق أغ اض الشر
 وخططها
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كة   فروع الشر

 1ي ج  االطالع عىل الملحق 

كات التابعة   الشر

 1الملحق  ي ج  االطالع عىل

 أعضاء مجلس اإلدارة  

/ مطر حميد الطاير   معالي

ي المجموعة منذ عام  
/ مط  حميد الطاي  منصب عضو مجلس إدار  ف  ومنصب رئيس    1990يشغل معالي

، كما تول منصب نائب رئيس مجلس اإلدار  وعضو مجلس اإلدار  2004مجلس إدار  المجموعة منذ عام  

 عامي  
الطاي . وبير  كات  إدار  2011و  2003لمجموعة شر الطاي  منصب رئيس مجلس  السيد/  ، شغل 

، ومن الفي   الممتد  من   كة عمان للتأمير  ي    1997إل    1992شر
شغل منصب وكيل وزار  االتصاالت ف 

عام   من  الفي    ي 
ف  تول  المتحد ، كما  العربية  اإلمارات  عام    1997دولة  العمل   2004إل  وزي   منصب 

ي دولة
ي إدار    والشؤون االجتماعية ف 

/ مط  حميد الطاي  شهاد  ف  اإلمارات العربية المتحد . ويحمل معالي

ي الواليات المتحد  المريكية. 
ي كولورادو ف 

 العمال من جامعة دنف  ف 

 معالي / سعيد محمد أحمد الطاير 

ي عام  
ي منصب العضو المنتدب وال ئيس التنفيذي للمجموعة ف 

/ سعيد محمد الطاي  ف   معالي
تم تعيير 

ي مجاالت    30، وشغل منصب عضو مجلس إدار  منذ ذلك الوقت. ويتمتع بخي   تزيد عىل  2004
ا ف  عام 

ي عام 
ا للمجموعة ف  ا عام  / سعيد محمد ، يشغل معا1992االتصاالت والطاقة والمياه، وتم تعيينه مدي   لي

الشؤون  ومجلس  التنفيذي  المجلس  للطاقة، وعضو  العىل  المجلس  رئيس  نائب  منصب  ا 
 
أيض الطاي  

كة اإلمارات   ، ونائب رئيس مجلس إدار  شر ي ي دت 
، وعضو اللجنة العليا للشؤون المالية ف  ي ي دت 

اتيجية ف  االسي 

ي المملكة EIخرية من معهد الطاقة ) وهو أول شخصية إماراتية تحصل عىل زمالة فالعالمية لأللمنيوم.  
( ف 

جامعة المتحد .   من  العمال  إدار   ي 
ف  البكالوريوس  درجة  عىل  حاصل  الطاي   محمد  سعيد   / ومعالي

كولومبوس استيت، بوالية جورجيا، الواليات المتحد  المريكية، وحصل عىل درجة الدكتورا  الفخرية  

 . ي ي دت 
ي ف 
 من جامعة أميت 

 ظاهر  السيد/ هالل خلفان بن

ي منذ عام   ته 2003السيد/ هالل خلفان بن ظاه  عضو مجلس إدار  هيئة كهرباء ومياه دت  . وخالل خي 

ي مختلف    23المهنية عىل مدار  
أيه، شغل السيد/ هالل منصب نائب ال ئيس ف  ي بنك إن 

ي سيت 
ا ف  عام 

كات ومرصفية الف اد وقام بتأسيس مفهوم التعهيد ال ي دولة القطاعات مثل مرصفية الشر
ي بنك ف 

ول لسيت 
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اإلمارات العربية المتحد  مما ت تب عليه ظهور نموذج عمل ذائع الصيت. يشغل السيد/ هالل عضوية 

ية واللجنة المالية  ي لجنة الموارد البشر
كة اإلمارات العالمية لأللمنيوم. وهو كذلك عضو ف  ي القابضة وشر دت 

لأللمنيوم.  العالمية  اإلمارات  كة  ي شر
ف  مختلف    والتجارية  ي 

ف  اإلدار   مجلس  السابق، شغل عضوية  ي 
وف 

ي  كة دت 
، ومجموعة ماجد الفطيم وهيئة الوراق المالية والسلع وشر ي

الكيانات، مثل البنك الم كزي اإلمارات 

ي 
كة اإلمارات لأللمنيوم )إيمال(. وقد حصل السيد/ هالل عىل درجة البكالوريوس ف  لأللمنيوم )دوبال( وشر

المعادلة لدرجة   CADجامعة أريزونا بالواليات المتحد  المريكية. كما حصل عىل دور   إدار  العمال من  

ي أثينا باليونان، وقد شملت الدور  االئتمان والخزانة  
ي بنك ف 

ي م كز تدريب سيت 
ي إدار  العمال ف 

الماجستير ف 

 والعمليات التشغيلية. 

 السيد/ عبدهللا محمد الهاشمي 

ي مجلس إدار  االستثمار 2004مجلس إدار  بالمجموعة منذ عام  السيد/ الهاشمي عضو  
ا عضو ف  . وهو حالي 

ا للحكومة االتحادية اإلماراتية وحكومة  ، كما يعمل محكم  ي ال شي ( ت  كة اإلمارات ريت )شي اي آي شي ي شر
ف 

. ومن بير  ا ي يقوم بها مكتب االستشاري الهندشي الهاشمي
، ويعمل عىل تصميم المشاري    ع الت  ي لمناصب  دت 

ي وعضو  ي اإلسالمي ورئيس التخطيط ببلدية دت  ي بنك دت 
ي تقلدها منصب عضو مجلس إدار  ف 

السابقة الت 

ي  
ف  البكالوريوس  درجة  عىل  حاصل  الهاشمي  والسيد/  سكيم.  فاينانس  هاوسينج  ب ايفت  إدار   مجلس 

 العمار  من أكاديمية الفنون الجميلة بمرص. 

 السيد/ خلفان أحمد حارب

ي المجموعة منذ عام    / يشغل السيد 
إدار  ف  ، ويشغل  2002خلفان أحمد حارب منصب عضو مجلس 

الحكومية منذ عام   اإلدارات  ي 
الم كزية لموظف  التظلمات  للجنة  التنفيذي  ال ئيس  ا منصب    2008حالي 

وعضو مجلس إدار  الهيئة االستشارية للمجلس العىل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 

الفي   من  .  2010 ي 
ف  ي  ي بحكومة دت  ،  2008وحت     2005كما شغل مناصب مثل مدي  ديوان حاكم دت 

ي الفي   من  
، ومنصب رئيس 2012إل    2006وشغل منصب نائب رئيس ب نامج الشيخ زايد لإلسكان ف 

الفي   من   ي 
الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد ف  ي 

الوطت  ، ومنصب 2008إل    2004ب نامج اإلسكان 

ي الفي   من نائب ر 
ي ف  ي حكومة دت 

ي   2008وحت   2004ئيس مجلس القضاء ف  ومنصب رئيس مؤسسة دت 

ي الفي   من  
ي الفي   من  2008وحت     2002التعليمية ف 

ي ف  إل   2001، وهو المدي  العام إلدار  المالية بدت 

ي الفي   من  2006
ي ديوان الحاكم ف 

يد/ خلفان  . ويحمل الس2001إل    1996، ومدي  الشؤون المالية ف 

ي نظم المعلومات اإلدارية من جامعة أريزونا بالواليات المتحد  المريكية. 
 أحمد حارب شهاد  ف 

 

 السيد/ ماجد حمد الشامسي 
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ي منذ عام   ي دت 
وهو عضو مجلس   2007السيد/ الشامسي هو نائب ال ئيس الول لغ فة التجار  والصناعة ف 

ي المجموعة منذ عام  
ي دولة    . وهو ورئيس1991إدار  ف 

ي واالتحاد التعاون االستهالكي ف  تعاونية االتحاد بدت 

كة حمد رحمة الشامسي للتجار  العامة. كما شغل  ي وشر اإلمارات العربية المتحد  ومجلس أمناء جامعة دت 

شهاد    الشامسي  حمد  ماجد  السيد/  ويحمل  االتحادي.  ي 
الوطت  المجلس  عضوية  الشامسي  السيد/ 

ي اإلدار  
 والتمويل من جامعة نيويورك. البكالوريوس ف 

 السيد/ عبيد بن مسحار 

ي المجموعة منذ  
، ويتمتع بخي   1995تول السيد/ عبيد سعيد بن مسحار منصب عضو مجلس إدار  ف 

عىل   يربو  ما  مدار  عىل  تخصص    35عريضة  ي 
ف  ويعمل  والكهرباء  والمياه  االتصاالت  قطاعات  ي 

ف  ا  عام 

ا منصب رئيس لجنة االتصاالت لالستثمار، ورئيس مشغل  الوساطة/التحكيم بهذا المجال. كما ي
 
شغل أيض

الثابتة   الهواتف  )مشغل  زانتيل  كة  ورئيس شر السودان،  ي 
ف   ) مير 

الي  بتقسيم  المتعدد  )الوصول  كانارتيل 

ونية،  اإللكي  ي  دت  لحكومة  التنفيذي  الفريق  ي 
ف  وعضو  اتصاالت،  أكاديمية  ورئيس  انيا(،  تي   ي 

ف  والمتنقلة 

كة أتالنتيك تيليكوم )مشغل النظام وعضو مجلس إ كة اتحاد اتصاالت، وعضو مجلس إدار  شر دار  شر

ي غ ب إفريقيا( وعضو مجلس إدار  مؤسسة الشيخ محمد بن 
ي ست دول ف 

العالمي لالتصاالت المتنقلة ف 

التمويل وإدار  العمال من جامعة اإلمارات   ي 
الماجستير ف  راشد لإلسكان. يحمل السيد/ مسحار درجة 

ي إدار  العمال من جامعة مينيسوتا بالواليات المتحد  المريكية. 
 العربية المتحد  ودرجة الماجستير ف 

 السيد/ سعيد محمد الشارد

ي المجموعة منذ عام  
، وهو عضو 1990يشغل السيد/ سعيد محمد الشارد منصب عضو مجلس إدار  ف 

ي اتحاد المحاسبة وال
. وهو م اجع حسابات معتمد  مجلس إدار  تعاونية االتحاد وعضو ف  ي

م اجعة اإلمارات 

كة مواصالت اإلمارات، ورئيس   ي شغلها منصب المدي  العام لشر
لدى وزار  المالية. وتشمل المناصب الت 

درجة  عىل  حاصل  وهو  اتصاالت.  كة  شر إدار   مجلس  وعضو  اإلسالمي  اإلمارات  مرصف  إدار   مجلس 

ي المحاسبة وإدار  العمال من
 جامعة اإلمارات.  البكالوريوس ف 

 السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف 

ي المجموعة منذ عام  
، 1995يشغل السيد/ نبيل عبدال حمن أحمد عارف منصب عضو مجلس إدار  ف 

ي لالستثمار.   كة نجيت 
كة مصطف  بن عبداللطيف لالستثمار ذ.م.م وشر ي مجلس إدار  شر

كما أنه عضو ف 

نبيل   السيد/  اإلماراتية  ويتول  المهندسير   لجمعية  مؤسس  عضو  منصب  عارف  أحمد  عبدال حمن 

يك المؤسس لعارف وبن طوق لالستشارات الهندسية و المعمارية، ويحمل السيد/ نبيل عبدال حمن   والشر

ي الهندسة المدنية من جامعة لوبورو للتكنولوجيا بالمملكة المتحد  عام 
أحمد عارف بكالوريوس العلوم ف 

1973. 
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 يد/ محمد جمعة سيف السويديالس

ي المجموعة منذ عام  
،  2021يشغل السيد/ محمد جمعة سيف السويدي منصب عضو مجلس إدار  ف 

ي )من   ي إمار  دت 
يعات ف  ي  2015ويشغل منصب المير  العام المساعد اللجنة العليا للتشر

(، وهو عضو قضات 

)من   ي  دت  إمار   ي 
ف  اإليجارية  المنازعات  م كز فض  ي 

و 2014ف  من (.  ا 
 
المناصب عدد قبل هذه  قد شغل 

. يحمل السيد/ محمد  ي القانونية بحكومة دت  إدار  الشؤون  ي 
ال ئيسية ف  يعية  القانونية والتشر المناصب 

ي القانون من جامعة الشارقة. 
 جمعة سيف السويدي شهاد  البكالوريوس ف 

 الدكتورة/ موزة شيبان سويدان

ي المجموعة منذ عام  تشغل الدكتور  موز  شيبان سويدان منصب عض
، كما تتول  2021و مجلس إدار  ف 

ي ال قمية، وقد شغلت قبل انضمامها  اتيجية واالبتكار واستشاري المدي  العام لهيئة دت 
منصب مدي   لالسي 

ي لأللمنيوم.   كة دت 
ي شر
ي للثقافة. كما عملت ف  ي دت 

ي ال قمية منصب مدي   تقنية المعلومات ف  إل هيئة دت 

الدكتور    عىل  تحظ   تربو  بخي    وشغلت    20موز   ي  اتيج  االسي  والتخطيط  المعلومات  تقنية  ي 
ف  ا  عام 

ي إدار  
 الحكومي والخاص. تحمل الدكتور  موز  سويدان شهاد  الدكتوراه ف 

ي القطاعير 
مناصب رئيسية ف 

ي إدار  العمال من الجامعة المريكي
ي الجود  من جامعة حمدان بن محمد الذكية ودرجة الماجستير ف 

ة ف 

 . ي  دت 
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 اإلدارة التنفيذية العليا 

ي ج  م اجعة )مجلس اإلدار (  العضو المنتدب والرئيس التنفيذي -سعادة سعيد محمد الطاير 

 أعاله. 

 الرئيس المالي  -السيد/ توماس فارغت   

ي عام  
، و السيد/  2006ويشغل منصب ال ئيس المالي منذ عام    1998انضم السيد/ فارغير  إل المجموعة ف 

ي للمحاسبير  اإلداريير   
ويتمتع بخي   تزيد   CAواعتماد    CIMAفارغير حاصل عىل اعتماد المعهد القانوت 

كة   40عىل   ي ذلك منصب المدي  المالي لشر
ي مجموعة من المؤسسات الصناعية والتجارية، بما ف 

ا ف  عام 

كة اإلمارات لألحجار المحدود  ومدي  تمويل المشاري    ع   كلداري للسيارات المحدود ، والم اقب المالي لشر

ال ئ منصب  يشغل  ليمتد، كما  سيمنت كو  أسوشيتد  كة  شر كات  لدى  شر من  كتير   شر لدى  المالي  يس 

كة شعاع للطاقة   كة نور للطاقة    2المشاري    ع التابعة للمجموعة وهما شر ، كما يشغل السيد فارغير  1وشر

كة ديوا ال قمية،  ، وشر ي كة ماي دت 
كة االتحاد لخدمات الطاقة، وشر ي شر

ا منصب عضو مجلس إدار  ف 
 
أيض

كة فورورد لالستثمارات ي الخرص  وشر  .  وصندوق دت 

 المياه والهندسة المدنية  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ عبد هللا عبيد هللا 

ي عام  
ويشغل منصب نائب ال ئيس التنفيذي لقطاع المياه   1993انضم السيد/ عبيد هللا إل المجموعة ف 

، وكان يشغل قبلها منصب نائب رئيس قسم النظمة 2009والهندسة المدينة لدى لمجموعة منذ عام  

ي مجلس إدار  
ا منصب عضو ف 

 
ي المجموعة، كما يشغل السيد عبيد هللا أيض

وتول عد  مناصب أخ ى ف 

 . ي كة ماي دت 
 شر

 توزي    ع الطاقة  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ راشد حميدان 

ي عام  
ويشغل منصب نائب ال ئيس التنفيذي لقطاع توزي    ع   1993انضم السيد/ حميدان إل المجموعة ف 

ي ونائب رئيس ورئيس إدار  خدمة  2009الطاقة منذ عام  
، وكان يشغل قبل ذلك منصب مهندس كهربات 

كة إمباور.  ا منصب عضو مجلس إدار  لدى شر
 
 العمالء، كما يشغل أيض

 لتوليد )الطاقة والمياه(  –نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ نارص محمد حسي   بن لوتاه 

ي عام    انضم السيد/ ناض محمد حسير  بن
ويشغل منصب نائب ال ئيس   1996لوتاه إل المجموعة ف 

، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب مدي  2005التنفيذي لقطاع اإلنتاج )توليد الكهرباء والمياه( منذ عام  

ي العديد  
محطة جبل عىلي للطاقة. يشغل السيد/ ناض محمد حسير  بن لوتاه منصب عضو مجلس إدار  ف 

ي ذ
كة إمباور، وخمسة مشاري    ع من مشاري    ع محطات المياه المستقلة التابعة  من المجالس بما ف  لك، شر

، باإلضافة   ي كة سقيا، وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه دت 
للمجموعة، وم كز تجهير  حقول النفط المحدود، وشر
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 . ي ي دت 
 إل شغله منص رئيس الجنة االستشارية للمجلس العىل للطاقة ف 

 نقل الطاقة  -نائب الرئيس التنفيذي  -وتاه السيد/ حسي   عيس إبراهيم ل

عام   ي 
ف  المجموعة  إل  لوتاه  إب اهيم  السيد/ حسير  عيس  ال ئيس   1993انضم  نائب  منصب  ويشغل 

عام   منذ  الطاقة  نقل  لقطاع  ال ئيس 2009التنفيذي  نائب  منصب  يشغل  وكان  ذلك،  عىل  وعالو    ،

ي الفي   من    –التنفيذي  
ا من المناصب 2009إل    2006بقطاع النقل والتوزي    ع ف 

 
. كما شغل قبل ذلك عدد

وأربعة  إمباور،  كة  ي شر
ف  إدار   لوتاه منصب عضو مجلس  إب اهيم  السيد/ عيس  المجموعة. وشغل  ي 

ف 

 مشاري    ع من مشاري    ع محطات المياه المستقلة التابعة للمجموعة.  

يل   تخطيط الطاقة والمياه  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ يوسف جت 

ي عام  ان
يل إل المجموعة ف  ويشغل منصب نائب ال ئيس التنفيذي لقطاع   1997ضم السيد/ يوسف جي 

عام   منذ  والمياه  الطاقة  تبلغ  2009تخطيط  بخي    يتمتع  معتمد  مهندس  وهو  قطاع    41،  ي 
ف  ا  عام 

والتخطيط  النظمة  تحليل  ذلك  ي 
ف  بما  الكهربائية،  الطاقة  أنظمة  هندسة  ي 

وف  الم افق  استشارات 

وشغل و  النظمة.  وعمليات  واالختبارات  واإلنشاءات  الهندسية  والعمال  الفنية  والمعايير  المواصفات 

يل منصب رئيس قسم لست إدارات لدى المجموعة فيما يتعلق بالتخطيط للطاقة  السيد/ يوسف جي 

كة االتحاد لخدمات الطاقة.  ا منصب عضو مجلس إدار  لدى شر
 
 والمياه. كما أنه يشغل أيض

 تطوير األعمال والتمت    -نائب الرئيس التنفيذي  -يد/ وليد بن سلمان الس

ي عام  
ويشغل منصب نائب ال ئيس التنفيذي لقطاع   2007انضم السيد/ وليد بن سلمان إل المجموعة ف 

ي 2011تطوي  العمال والتمير  منذ عام  
ا منصب عضو مجلس إدار  ف 

 
. يشغل السيد/ وليد بن سلمان أيض

كات مشاري     كة  شر ، ومنصب مدي  شر ي الخرص  ع محطات المياه المستقلة التابعة للمجموعة، وصندوق دت 

رئيس   ونائب  ال قمية،  وديوا  لالستثمارات،  فورورد  كة  وشر  ، ي دت  ماي  كة 
وشر الطاقة،  لخدمات  االتحاد 

ي المجلس NPIOمجلس المنظمة العالمية لالقتصاد الخرص   
ا منصب عضو ف 

 
. ويشغل السيد سلمان أيض

ي للطاقة النووية، ويتمتع السيد/ وليد بن سلمان بخي   تزيد عىل ال   29عىل للطاقة ونائب رئيس لجنة دت 

ي قطاع الم افق. 
ا ف   عام 

 االبتكار والمستقبل  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ مروان بن حيدر 

ي عام  
التنفيذي لقطاع ويشغل منصب نائب ال ئيس    1996انضم السيد/ م وان بن حيدر إل المجموعة ف 

. ويشغل السيد/ م وان بن حيدر منصب ال ئيس التنفيذي للمجموعة 2016االبتكار والمستقبل منذ عام  

وأمن   المعلومات  وتقنية  المستقبل  وتشكيل  المجموعة  ابتكار  عمليات  ويقود  ال قمية،  ديوا  كة  شر ي 
ف 

حيدر منصب عضو مجلس إدار    المعلومات وسعاد  العمالء وتجربة العمالء. ويشغل السيد/ م وان بن

كات التابعة للمجموعة، ال سيما فيما يتعلق باالبتكار والتقنية. ويتول السيد/ م وان بن   ي العديد من الشر
ف 
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ي ذلك م كز الثور  الصناعية ال ابعة  
ي العديد من المؤسسات الدولية، بما ف 

حيدر منصب مدي  تنفيذي ف 

، وا كة ساب مينا ساوث والمجلس  التابع للمنتدى االقتصادي العالمي لمجلس االستشاري التنفيذي وشر

كة مايك وسوفت.   التنفيذي لخدمات شر

ية  -نائب الرئيس التنفيذي  - الدكتور/ يوسف األكرف   دعم األعمال والموارد البشر

ي عام  
ويشغل منصب نائب ال ئيس التنفيذي لدعم العمال   2000انضم الدكتور الك ف إل المجموعة ف 

ية منذ عام  والمو  ي وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه  2011ارد البشر كة ماي دت 
ي مجالس إدار  شر

ا ف 
 
، ويعمل أيض

 ( ي 
المهت  والتدريب  للتعليم  ي  أبوظت  ومعهد  التطبيقية  التكنولوجيا  ومعهد  ي  فاطمة ADVETIدت  وكلية   )

. كما أن الدكتور الك ف متحدث لب ي ي دت 
يطانية ف  ي العديد  للعلوم الصحية والجامعة الي 

ق ومساهم نشط ف 

ي  
ي واإلدار  والحوكمة، إل جانب أنه عضو ف 

ي مجاالت التدريب المهت 
من المنظمات والفعاليات، ال سيما ف 

ي 
ي كليات التقنية العليا وعضو بارز ف 

ت( ف  جمعية تنمية   م كز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب )سير

الجمعية   ا، 
 
)سابق من  المواهب  الدكتوراه  الك ف شهاد   الدكتور  يحمل  والتطوي (.  للتدريب  المريكية 

 جامعة والية أوهايو بالواليات المتحد  المريكية. 

 خدمات الفواتت   -نائب الرئيس التنفيذي  - السيد/ عبدهللا الهاجري 

ي عام  
لتنفيذي لقطاع ويشغل منصب نائب ال ئيس ا  2000انضم السيد/ عبدهللا الهاج ي إل المجموعة ف 

ي اإلمارات العربية   35. ويتمتع السيد/ الهاج ي بخي   تزيد عىل  2009خدمات الفواتير منذ عام  
ا ف  عام 

 . ي كة ماي دت 
ي مجلس إدار  شر

ا منصب عضو ف 
 
 المتحد ، كما يشغل أيض

ي  اتيجية واالتصاالت الحكومية  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيدة/ خولة المهت   االستر

ا ي عام  انضمت 
المجموعة ف  إل  ي  المهير التنفيذي    2009لسيد / خولة  ال ئيس  نائب  وتشغل منصب 

اتيجية واالتصاالت الحكومية منذ عام   ي التسويق    20. وتتمتع بخي   تزيد عىل  2017لقطاع االسي 
ا ف  عام 

ي  
ي كل من القطاعير  العام والخاص ف 

كات والشؤون الحكومية، ف  اتيجيات الشر اإلمارات واالتصاالت واسي 

ي مجالس اإلدار  وعضوية اللجان  
ي العديد من المناصب ف  العربية المتحد . وتشغل السيد / خولة المهير

ي  
، والشبكة العامة لالتصال الحكومي ف  ي للطبىلي ي للم أ ، ومجلس دت  ي ذلك مجلس إدار  مؤسسة دت 

بما ف 

ي لالتصاالت الدولية، ولجنة الم موم لالتصال اإلعال  ، ولجنة دت  ي ي دت  ، وشبكة دت  مي من المكتب اإلعالمي

شكلها   ي 
الت  الثكىل  لألش  العليا  واللجنة  المثالية،  للمنازل  العليا  واللجنة  واالتصال،  العامة  للدبلوماسية 

 . ي  المجلس التنفيذي إلمار  دت 

 كبت  المستشارين القانونيي     -السيد/ يوسف بادي 

ي عام  
حيث يشغل منصب كبير المستشارين القانونيير  ،  2006انضم السيد/ يوسف بادي إل المجموعة ف 

ي   كة فورورد لالستثمارات المحدود  وصندوق دت 
ي وشر كة ماي دت 

للمجموعة، كما يشغل منصب مدي  شر
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 عامي  
. بير  ي عام  1993و  1986الخرص 

ي المدنية وف  ي محكمة أبوظت 
 1985، عمل السيد/ بادي قاضيا ف 

ي السودان. 
ي المحكمة العليا ف 

ا ف  ي م اكز  1995ومنذ عام    عمل قاضي 
ا ف  ، كان السيد/ يوسف بادي عضو 

ي والبحرين ويتمتع بخي   تزيد عىل  ي دت 
ا.  40التحكيم التجاري ف   عام 

 التدقيق الداخلي  -نائب الرئيس  -السيد/ أحمد عبيد الطاير 

عام   ي 
ف  المجموعة  إل  الطاي   عبيد  أحمد  السيد/  للتدقيق   2016انضم  ال ئيس  نائب  منصب  ويشغل 

عام   منذ  عىل  2020الداخىلي  تزيد  بخي    يتمتع  معتمد  داخىلي  مدقق  وهو  من   17.  مجموعة  ي 
ف  ا  عام 

الماجستير  عبيد عىل شهاد   أحمد  السيد/  يحمل  والتدقيق.  المالية  الشؤون  ذلك  ي 
ف  بما  ي   المناصب 

ف 

 المحاسبة القانونية والمالية والمرصفية التطبيقية. 
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كة وعدد األسهم المملوكة 5الئحة بمالكي   % أو أكتر من أسهم الشر

 

نوع  الجنسية  االسم
 األسهم

نسبة الملكية من رأس   عدد األسهم
 المال 

ي  دت    حكومة 
بدائ     ممثلة 

 المالية

اإلمارات 
العربية 
 المتحد  

أسهم  
   عادية

41,000,000,000 82% 

 

 ملخص عن قرارات الجمعيات العمومية للسنتي   السابقتي   عل تقديم طلب اإلدراج 

 ال ينطبق. 

كة  ي أبرمتها الشر
 العقود الجوهرية التر

ي ذلك عقود األطراف ذات العالقة(
 
كة )بما ف مة من قبل الشر  األحداث والعقود الجوهرية المت 

ي عقودنا الجوهرية. ال تهدف الملخصات التالية إل وصف جميع فيما 
وط ف  يىلي ملخص لبعض الشر

ي مجملها بال جوع إل االتفاقيات الفعلية. 
وط السارية لهذه العقود وهي تق أ ف   الحكام والشر

 معامالت األطراف ذات العالقة 

كاتها  أب مت المجموعة اتفاقيات وت تيبات أخ ى مع أط اف ذات عالقة تضم ا كة وبعض شر لحكومة والشر

التابعة الخ ى. وي د أدناه وصف لب ز هذه المعامالت. للحصول عىل تفاصيل حول تأثير المعامالت مع  

ي  
ديسمي     31الط اف ذات العالقة عىل الم كز المالي والنتائج المالية للمجموعة للسنوات المنتهية ف 

ي الات الم، ي ج  ال جوع إل اإليضاح2021و 2020
 . 2021و 2020 قوائم المالية لعامي ذكور  ف 

 مع دائرة المالية  اتفاقية العالقة

باإلضافة إل ذلك، توجد عالقة مستم   بير  المجموعة ودائ   المالية، بخالف صفة الحكومة كمساهم 

ا مسؤولية تسوية المدفوعات  
 
. وتتول دائ   المالية أيض ي كة نيابة عن حكومة دت 

ي الشر
 عنف 

ً
ما يق ب   نيابة

فيما    70من   المبالغ  بعض  تسوية  إل  باإلضافة  الحكومية،  للجهات  والمياه  الكهرباء   من عمالء 
ً
عميال

ي دولة اإلمارات العربية المتحد  من عمالء المجموعة. ومع ذلك  
يتعلق ب سوم الكهرباء والمياه لمواطت 

امات الم ا أي اتفاق رسمي يحكم حقوق والي   جموعة تجاه دائ   المالية أو أي كيان أو إدار   ال يوجد حالي 

بتوفير  يتعلق  فيما  المالية،  دائ    قبل  من  تسويتها  تمت  ي 
الت  الحسابات  تحت  تندرج  أخ ى  حكومية 

الكهرباء والمياه بخالف إق ار من المساهم البائع بأنه سوف يقوم بتسوية كل الفواتير الخاصة لعمالء 
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ا اعتبار  
 
. ورغم أن مدد الدفع المتعلقة بمعظم عمالء المجموعة تبلغ  2022ا من يناي   الكهرباء والمياه نقد

ا، يتم منح المساهم البائع مدد دفع تصل إل  30 ا.  90يوم   يوم 

ي   العالقة مع حكومة دب 

السيط    أو  للسيط    الخاضعة  كات  والشر كة،  المشي  وعات  والمشر مالكها،  مع  المجموعة  تتعامل 

كة أو  ي ذلك الموردين والعمالء.  المشي 
ي سياق عملها المعتاد، بما ف 

الخاضعة لتأثير كبير من قبل المالك ف 

باسم  ك  مشي  بشكل  الكيانات  هذه  إل  يشار   ، ي دت  لحكومة  بالكامل  مملوكة  المجموعة  أن  إل  ا 
ونظ  

 "الكيانات الم تبطة بالحكومة". 

 توريد الوقود 

اء الوقود من الكيانات ي تملكها أو تسيط  عليها الحكومة. ويتعير  عىل المجموعة    تقوم المجموعة بشر
الت 

والمورد  للحكومة  بالكامل  المملوكة  ات،  للتجهير  ي  دت  هيئة  من  الطبيغي  الغاز  من  احتياجاتها  اء كل 
شر

الطلبات   بناًء عىل  اء  الشر وتتم عمليات  الحكومية.  الجهات  إل  ي  دت  ي 
ف  الطبيغي  للغاز  الوحيد  المعتمد 

ي ا
ات وال توجد اتفاقية سارية لتوريد الغاز الطبيغي من )السنوية ف 

ي للتجهير  لعاد ( المقدمة إل هيئة دت 

اء أنواع الوقود الخ ى من خالل الكيانات المملوكة   ا شر
 
ات إل المجموعة. ويتم أيض ي للتجهير  هيئة دت 

 للحكومة بناًء عىل طلب المجموعة. 

ي   اتفاقية التحصيل مع بلدية دب 

ي  أب مت المجموعة  
ي ف  يناي  من عام    5اتفاقية لتحصيل رسوم اإلسكان وإدار  الرصف الصجي مع بلدية دت 

ات مماثلة ما لم يقدم أي من الط فير  3لمد  أولية تبلغ ثالث )  2017
ا لفي  ( سنوات يتم تجديدها تلقائي 

ا بعدم تجديد االتفاقية قبل ثالثة )  تجديد لها. وافقت    ( أشه  من انتهاء المد  الولية أو أي في  3إشعار 

الصجي من كل   إدار  الرصف  االتفاقية، عىل تحصيل رسوم اإلسكان ورسوم  المجموعة، بموجب هذه 

ي مقابل رسوم مناولة وتحصيل تعادل ثالثة بالمائة )   عن بلدية دت 
ً
ي نيابة ي إمار  دت 

ا من 3الش ف  %( سنوي 

ي  50كافة المبالغ المحصلة بحد أقىص خمسير  ) 
السنة. ويجوز إنهاء االتفاقية من قبل ( مليون درهم ف 

ي للط ف المقرص   وطها عن طريق تقديم إشعار كتات 
ا من شر أي  أٍي من الط فير  إذا خالف الط ف اآلخ  

ي غضون ثالثة ) 
ي حال عدم معالجة االنتهاك المخط  به ف 

ي الط ف 3بهذا االنتهاك، وذلك ف 
( أشه  من تلف 

 المقرص لهذا اإلشعار. 

ي للسيليكون عمليات التحصيل  من واحة دب   

، يحق للمجموعة المطالبة ب سم  2016مايو    17بموجب خطاب من دائ   المالية للمجموعة بتاري    خ  

ي للسيليكون باإلضافة    0.005قدره   درهم وتحصيله عن كل جالون من المياه المقدمة إل سلطة واحة دت 



 

Page 18 of 51 

 

ي للسيليكون إل بلد .  إل أي رسوم أخ ى مستحقة من سلطة واحة دت  ي  ية دت 

 اتفاقية إدارة المشاري    ع والخدمات االستشارية 

ي  
، أب مت المجموعة اتفاقية إدار  المشاري    ع والخدمات االستشارية مع مجموعة ميدان  2016يونيو    22ف 

كة م اس للتطوي  ذ.م.م فيما يتعلق بتطوي  ثالث محطات ف عية بقدر    ي   132ذ.م.م وشر
كيلو فولت ف 

ي وبوابة ا وط االتفاقية،  قنا  دي إكس ت  ا لشر
 
كان من المف وض أن لقنا  والمحطات الف عية للقنا . وفق

كة م اس خطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء لصالح المجموعة مقابل  تصدر   كل من مجموعة ميدان وشر

ي  
، أب م الط اف اتفاقية تعديل لتغيير آلية الدفع من خطابات  2016نوفمي     13ال سوم المستحقة. ف 

ي   255,000,000د غير قابلة لإللغاء إل شيكات مؤجلة بقيمة إجمالية قدرها  اعتما
   درهم إمارات 

ً
)مناصفة

ا لخطاب بتاري    خ  2018يونيو    1، حيث استحق آخ ها بتاري    خ  بير  من ميدان وم اس( 
 
مارس    19. وفق

2020 ( ين  وعشر أربعة  المجموعة  استلمت  بمدفوعات 24،  يتعلق  فيما  ميدان  مجموعة  من  ا 
 
شيك  )  

ا    147,607,965استهالك كهرباء ومياه للمحطات الف عية ومصاريف التمويل بمبلغ إجمالي قدره   درهم 

ا من  ا مستحقة الدفع شهري   .2023ديسمي   31إل  2022يناي   31إماراتي 

 رسوم معالجة مياه الضف الصجي 

" من  ي  تقوم المجموعة بتحصيل "رسوم اإلسكان ورسوم إدار  الرصف الصجي  عن بلدية دت 
ً
العمالء نيابة

من خالل إصدار الفواتير للعمالء. ويتم تحويل المبالغ المحصلة من قبل المجموعة فيما يتعلق بتلك  

يد  (، كما تقوم المجموعة بتحصيل رسوم التي  ي ي )أو المساهم البائع نيابة عن بلدية دت  ال سوم إل بلدية دت 

ي كة نخيل لتي  كة إمباور وشر  عن شر
ً
كة إمباور، نيابة ا من قبل شر ي تم االستحواذ عليها مؤخ  

د المناطق، الت 

باستخدام البنية الساسية لعملية الفوت   الخاصة بالمجموعة، حيث يتم تحويل تلك المبالغ إل مقدم 

ا بحد 
 
، رهن ي  عن بلدية دت 

ً
. وتتلف  المجموعة رسوم تحصيل عن المبالغ المحصلة نيابة ي

الخدمة المعت 

ي امليون درهم إم 50يبلغ  أقىص سنوي
 . رات 

 العقود الجوهرية 

ي قد تؤث  بطريقة أخ ى عىل 
ها المجموعة جوهرية أو مهمة أو الت  ي تعتي 

فيما يىلي ملخص لالتفاقيات الت 

وط   ا لجميع الشر
 
ي هذه الملخصات ما يفيد أنها تقدم وصف

ي السهم. ولم ي د ف 
ق ار المستثم  باالستثمار ف 

ي تلك االتفاقيات.  والحكام المعمول بها 
ي مجملها بما ورد ف 

ي تلك االتفاقيات كما أنها مقيد  ف 
 ف 

 هيكل التعاقدات

وط عىل أساس االستقاللية والمساوا . وال يشكل   اء بشر ي العاد  عن طريق أوام  شر
تتعاقد المجموعة ف 

اء للمجموعة بمف ده أكير من خمسة بالمائة    )%( من إي اداتها السنوية. 5أي أم  شر
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اء اإلنتاج ات  فاقيات شر

كة حصيان  اء الطاقة مع شر  اتفاقية شر

ي  
كة حصيان للطاقة الم حلة الول ش.م.خ ف  اء الطاقة مع شر ،  2016يونيو    1أب مت المجموعة اتفاقية شر

ي  
وط االتفاقية وافقت المجموعة PPAحصيان للطاقة  )"  2016نوفمي     29وتم تعديلها ف  "(. بموجب شر

ي الطاق
اء صاف  كة حصيان للطاقة الم حلة الول ش.م.خ لمد  عىل شر ة الكهربائية المولد  من قبل شر

ين )  امات الدفع  25تبلغ خمسة وعشر ا من تاري    خ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان الي   ( عام 

ي  
ا ل2016يوليو    27المحدد  للمجموعة بتعهد سداد غير قابل لإللغاء صادر عن دائ   المالية ف 

 
تعهد  . وفق

 : ي تعادل القيمة القل مما يىلي
 السداد المقدم من دائ   المالية، تكون دائ   المالية مسؤولة عن المبالغ الت 

اء الطاقة؛ و  .أ امات الدفع المق ر  عىل المجموعة بموجب اتفاقية شر  الحد القىص إلجمالي الي  

 لم .ب
 
دوالر    5,360,000,000ا يىلي )أ(  مبلغ ال يتجاوز إجمالي كافة المطالبات أو الطلبات المقدمة وفقا

 ( العاشر   السنة  الممتد  حت   الفي    الطاقة؛ 10أمريكي عن  لمحطة  التجاري  التشغيل  تاري    خ  من   )

( من تاري    خ التشغيل 10دوالر أمريكي عن الفي   الممتد  من السنة العاشر  )   4,824,000,000و)ب(  

ين )    4,288,000ري    خ التشغيل التجاري؛ و)ج(  ( من تا20التجاري لمحطة الطاقة وحت  السنة العشر

ين )   ( من تاري    خ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. 20دوالر أمريكي عن الفي   الممتد  من السنة العشر

كة شعاع للطاقة  اء الطاقة مع شر  1اتفاقية شر

ي  
ف  المحدود   الشمسية  للطاقة  باور  أكوا  كة  مع شر الطاقة  اء  اتفاقية شر المجموعة  مارس   26أب مت 

كة شعاع للطاقة  2015 ي تم تعديلها لتصبح مع شر
ي    1، والت 

وتم تعديلها م      2015يوليو    7ش.م.خ. ف 

ي 
وط االتفاقية، عىل PPA 1شعاع للطاقة )"  2015يوليو  7أخ ى ف  "(. وافقت المجموعة، بموجب شر

كة شعاع للطاقة   ي الطاقة الكهربائية المولد  من قبل شر
اء صاف  ين ) ش.م.خ لمد  خم  1شر (  25سة وعشر

امات الدفع المحدد  للمجموعة بتعهد   ا من تاري    خ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان الي   عام 

ي  
ا لتعهد السداد المقدم من دائ    2015يوليو    7سداد غير قابل لإللغاء صادر عن دائ   المالية ف 

 
. وفق

ي ت
: المالية، تكون دائ   المالية مسؤولة عن المبالغ الت   عادل القيمة القل مما يىلي

امات الدفع المق ر  عىل المجموعة بموجب اتفاقية شعاع للطاقة   .أ ؛  PPA  1الحد القىص إلجمالي الي  

 و

المقدمة خالل مد     460,000,000مبلغ قدره   .ب الطلبات  أو  المطالبات  أمريكي إلجمالي كافة  دوالر 

 التعهد بالسداد. 
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كة شعاع  اء الطاقة مع شر  2للطاقة اتفاقية شر

ي  
كة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م ف  اء الطاقة مع شر ،  2016نوفمي     28أب مت المجموعة اتفاقية شر

ي تم حوالتها 
كة شعاع للطاقة    والت  ي    2لتصبح مع شر

"(  PPA  2شعاع للطاقة  )"  2017يونيو    12ش.م.خ ف 

ي  
ي  . وافقت المجموعة، بموجب  2017يونيو    12وتم تعديلها م   أخ ى ف 

اء صاف  وط االتفاقية، عىل شر شر

كة شعاع للطاقة   ين )   2الطاقة الكهربائية المولد  من قبل شر (  25ش.م.خ لمد  أولية تبلغ خمسة وعشر

امات الدفع المحدد  للمجموعة بتعهد   ا من تاري    خ التشغيل التجاري لمحطة الطاقة. ويتم ضمان الي   عام 

ا لتعهد السداد المقدم من  2017يونيو    12ة بتاري    خ  سداد غير قابل لإللغاء صادر عن دائ   المالي
 
. وفق

 : ي تعادل القيمة القل مما يىلي
 دائ   المالية، تكون دائ   المالية مسؤولة عن المبالغ الت 

امات الدفع المق ر  عىل المجموعة بموجب اتفاقية شعاع للطاقة   .أ ؛  PPA  2الحد القىص إلجمالي الي  

 و

 لما يىلي ) مبلغ ال يتجاوز إجمالي كافة   .ب
 
    1,288,536,793(  1المطالبات أو الطلبات المقدمة وفقا

 
دوالرا

حت    الممتد   بالفي    يتعلق  فيما   
 
التاري    خ   2024ديسمي     31أمريكيا ذلك  يشمل  و) بما  (  2؛ 

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد  من    963,837,659 ا أمريكي  ؛  2029ديسمي     31حت     2025يناي     1دوالر 

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد  من    752,394,918(  3و)  ا أمريكي  ديسمي    31حت     2030يناي     1دوالر 

ا   542,783,308(  4؛ و) 2034 ا أمريكي    31حت     2035يناي     1فيما يتعلق بالفي   الممتد  من    دوالر 

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد   302,227,485( 5و)  2039ديسمي   ا أمريكي   . 2040يناي   1دوالر 

كة نور للطاقة  اء الطاقة مع شر  1اتفاقية شر

كة نور للطاقة   اء الطاقة مع شر ي    1أب مت المجموعة اتفاقية شر
ي تم 2018مارس    15ش.م.خ ف 

، والت 

ي  
ف  صياغتها  وإعاد   ي    2018أكتوب     30تعديلها 

ف  أخ ى  م    تعديلها  تم  نور )" 2019مارس    14كما 

شر PPA 1للطاقة بموجب  المجموعة،  وافقت  الكهربائية "(.  الطاقة  ي 
صاف  اء  شر عىل  االتفاقية،  وط 

كة نور للطاقة   ا من تاري    خ التشغيل التجاري 35ش.م.خ لمد  خمسة وثالثير  )   1المولد  من قبل شر ( عام 

امات الدفع المحدد  للمجموعة بتعهد سداد غير قابل لإللغاء صادر عن   
لمحطة الطاقة. ويتم ضمان الي 

ي  
ف  المالية  المالية 2018  ديسمي    10دائ    دائ    تكون  المالية،  دائ    من  المقدم  السداد  لتعهد  ا 

 
وفق  .

 : ي تعادل القيمة القل مما يىلي
 مسؤولة عن المبالغ الت 

اء الطاقة؛ و  .أ امات الدفع المق ر  عىل المجموعة بموجب اتفاقية شر  الحد القىص إلجمالي الي  

) مبلغ ال يتجاوز إجمالي كافة المطالبات أو   .ب  لما يىلي
 
ا    6,225,526,099(  1الطلبات المقدمة وفقا دوالر 

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد  حت  السنة الخامسة من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة؛ ( 2)  و  أمريكي 

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد  من السنة الخامسة إل السنة العاشر    5,914,249,794 ا أمريكي  دوالر 
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التشغي تاري    خ  ؛ و) من  للمحطة  التجاري  بالفي     5,618,537,304(  3ل  يتعلق  فيما  ا  أمريكي  ا  دوالر 

التجاري للمحطة؛ و)  التشغيل  تاري    خ  العاشر  إل السنة الخامسة عشر  من  (  4الممتد  من السنة 

السنة    5,337,610,439 إل  الخامسة عشر   السنة  الممتد  من  بالفي    يتعلق  فيما   
 
أمريكيا  

 
دوالرا

ي  فيما يتعلق   5,070,729,917(  5ن من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و) العشر
 
 أمريكيا

 
دوالرا

ين من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة  ين إل السنة الخامسة والعشر بالفي   الممتد  من السنة العشر

ا فيما يتعلق بالفي   الممتد  من السنة الخامسة  4,563,656,925(  6؛ و)  ا أمريكي  ين   دوالر  والعشر

ا فيما   3,879,108,387(  7إل السنة الثالثير  من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة ؛ و)  ا أمريكي  دوالر 

  الممتد  من السنة الثالثير  من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة. 
 يتعلق بالفي 

كة شعاع للطاقة  اء الطاقة مع شر  3اتفاقية شر

اء   ي  أب مت المجموعة اتفاقية شر
ي هولدينج ليمتد ف 

كة سوالر ف  ي تم  2020ابريل    29الطاقة مع شر
، الت 

كة شعاع للطاقة   ي    3تعديلها وحوالتها لتصبح مع شر
  3شعاع للطاقة  )"  2020سبتمي     30ش.م.خ ف 

PPA ي الطاقة الكهربائية المولد  من
اء صاف  وط االتفاقية، عىل شر "(. وافقت المجموعة، بموجب شر

للطاق شعاع  كة  )   3ة  قبل شر ين  وعشر خمسة  تبلغ  أولية  لمد   التشغيل  25ش.م.خ  تاري    خ  من  ا  عام   )

 التجاري لمحطة الطاقة. 

كة حصيان للمياه  اء مع شر  1اتفاقية الشر

ي 
ي هولدينجز دي إم شي شي ف 

ي توينت  كة يوتيكو آي دابليو ت 
اء المياه مع شر أب مت المجموعة اتفاقية شر

المجموعة، بموجب شر   2021مارس    31 المنتجة من محطة وافقت  المياه  اء  االتفاقية، عىل شر وط 

 ( وثالثير   تبلغ خمسة  أولية    
لفي  العكسي  بالتناضح  البح   مياه  التشغيل  35معالجة  تاري    خ  من  ا  عام   )

 التجاري لتلك المحطة. 

 اتفاقيات المساهمي   

كة حصيان للطاقة ذ.م.م، المرحلة   1اتفاقية المساهمي   مع شر

كة حصيا  كة حصيان للطاقة  ذ.م.م )"  1ن للطاقة  أب مت كل من شر كة أكوا للطاقة  القابضة  -  1شر "( وشر

كة حصيانهاربير  القابضة المحدود  )" ي  1  للطاقة مساهمي شر
، 2016يونيو    1"( اتفاقية المساهمير  ف 

ي  
ف  المعدلة  ي  2016سبتمي     7بصيغتها 

ف  أخ ى  م    تعديلها  تم  ي 
والت  اتفاقية  )"  2016نوفمي     29، 

كة حصيان للطاقة  كة حصيان للطاقة الم حلة  المساهمي   مع شر "( المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدار  شر

وع  1 ي تأسست لمشر
وع الت  كة المشر كة حصيان للطاقة بطاقة   ش.م.خ، شر محطة الطاقة المستقل لشر

امات وحقوق الحوكمة   2400 كة حصيان للطاقة الي   مة مع شر ميجاواط. تحدد اتفاقية المساهمير  المي 

كة حصيان للطاقة الم حلة  كة حصيان للطاقة فيما يتعلق بتشغيل شر  وإدارتها.  1الخاصة بمساهمي شر
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مة ا التفاقية المساهمير  المي 
 
كة حصيان للطاقة    وفق كة حصيان للطاقة، يمتلك كل من مساهمي شر مع شر

كة حصيان للطاقة الم حلة  ي شر
 : 1الحصص ومقاعد مجلس اإلدار  التالية ف 

 مقاعد مجلس اإلدار   الحصة  المساهم

كة حصيان للطاقة   4 %51 القابضة  -شر

كة أكوا للطاقة هاربير  القابضة المحدود    3 %49 شر

 7 %100 المجموع 

كة حصيان للطاقة   ي تمتلك حصة بنسبة    –تعود ملكية شر
كة حصيان للطاقة  51القابضة، الت  % من شر

كة بالكامل.  1 كة جيه إي آي القابضة، والمملوكة للشر  ش.م.خ، بالكامل إل شر

كة شعاع للطاقة   ش.م.ع 1اتفاقية المساهمي   مع شر

كة شعاع للطاقة   كة أكوا باور للطاقة الشمسية المحدود  )"   -1أب مت كل من شر مساهمي القابضة وشر

كة شعاع للطاقة   ي  1شر
كة شعاع )"  2015مارس    26"( اتفاقية مساهمير  ف  اتفاقية المساهمي   مع شر

كة شعاع للطاقة  1للطاقة   ي   1"( المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدار  شر
وع الت  كة المشر ش.م.خ، وهي شر

وع محطة الطاقة ميجاواط    200الشمسية الكه وضوئية المستقل، الم حلة الثانية، بقدر     تأسست لمشر

كة شعاع للطاقة   مة مع شر ي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمير  المي 
 1ف 

للطاقة   كة شعاع  بمساهمي شر الخاصة  الحوكمة  امات وحقوق  كة شعاع   1الي   بتشغيل شر يتعلق  فيما 

 ا. وإدارته  1للطاقة 

كة شعاع للطاقة   مة مع شر ا التفاقية المساهمير  المي 
 
كة شعاع للطاقة  1وفق ، يمتلك كل من مساهمي شر

كة شعاع للطاقة  1 ي شر
 : 1الحصص ومقاعد مجلس اإلدار  التالية ف 

 مقاعد مجلس اإلدار   الحصة  المساهم

كة شعاع للطاقة   4 %51 القابضة  1شر

كة أكوا باور للطاقة   3 %49 الشمسية المحدود  شر

 7 %100 المجموع 

للطاقة   كة شعاع  ملكية شر بنسبة    -  1تعود  تمتلك حصة  ي 
الت  وع شعاع 51القابضة،  كة مشر ي شر

% ف 

كة. 1للطاقة  كة جيه إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشر  ، إل شر
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كة شعاع للطاقة   ش.م.ع 2اتفاقية المساهمي   مع شر

كة شعاع القابضة للطاقة  أب مت كل   كة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م )"  2من شر كة  وشر مساهمي شر

للطاقة   ي  2شعاع 
ف  مساهمير   اتفاقية  ي    2016نوفمي     28"( 

ف  اتفاقية  )"  2017يونيو    12المعدلة 

للطاقة   شعاع  كة  شر مع  للطاقة  2المساهمي    شعاع  كة  شر وإدار   وتشغيل  بتأسيس  المتعلقة   )"2 

المستقل،  ش.م.خ، و  الكه وضوئية  الطاقة الشمسية  وع محطة  ي تأسست لمشر
الت  وع  كة المشر هي شر

بقدر    الثانية،  اتفاقية   800الم حلة  تحدد  الشمسية.  للطاقة  راشد  بن  محمد  مجمع  ي 
ف  ميجاواط 

كة شعاع للطاقة   مة مع شر كة شعاع    2المساهمير  المي  امات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شر الي  

كة شعاع للطاقة  2للطاقة   وإدارتها.  2فيما يتعلق بتشغيل شر

كة شعاع للطاقة   مة مع شر ا التفاقية المساهمير  المي 
 
كة شعاع للطاقة  2وفق ، يمتلك كل من مساهمي شر

كة شعاع للطاقة  2 ي شر
 ش.م.ع:  2الحصص ومقاعد مجلس اإلدار  التالية ف 

  اإلدار  مقاعد مجلس الحصة  المساهم

hgghhg  اإلدار 
كة شعاع للطاقة   4 %60 القابضة  - 2شر

كة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م   3 %40 شر

 7 %100 المجموع 

كة شعاع للطاقة   ي تمتلك حصة بنسبة    -  2تعود ملكية شر
كة شعاع للطاقة  60القابضة، الت  ي شر

 2% ف 

كة جيه إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة  كة. ش.م.خ، إل شر  بالكامل للشر

كة نور للطاقة   ش.م.ع 1اتفاقية المساهمي   مع شر

كة نور للطاقة   كة أكوا باور للطاقة الشمسية القابضة المحدود    1أب مت كل من شر ديوا القابضة وشر

ي  1  مساهمي نور للطاقة)"
ي  2018مارس    15"( اتفاقية مساهمير  ف 

 22و  2018أكتوب     30، المعدلة ف 

"( المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدار  1اتفاقية مساهمي نور للطاقة  )"  2019ارس  م  14و  2018ديسمي   

كة نور للطاقة   وع محطة الطاقة المستقل نور للطاقة    1شر ي تأسست لمشر
وع الت  كة المشر   1ش.م.ع، شر

بطاقة   الكه وضوئية  والطاقة  الم كز   الشمسية  الطاقة  من    950إلنتاج  ال ابعة  الم حلة  ي 
ف  ميجاواط 

وع   كة نور للطاقة  مشر مة مع شر مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمير  المي 

للطاقة    1 كة شعاع  بمساهمي شر الخاصة  الحوكمة  امات وحقوق  نور    3الي   كة  بتشغيل شر يتعلق  فيما 

 وإدارتها.  1للطاقة 

كة نور للطاقة   مة مع شر ا التفاقية المساهمير  المي 
 
كة نور للطاقة    ، يمتلك كل من1وفق  1مساهمي شر
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كة نور للطاقة  ي شر
 : 1الحصص ومقاعد مجلس اإلدار  التالية ف 

 مقاعد مجلس اإلدار   الحصة  المساهم

كة نور للطاقة   4 %51 القابضة  - 1شر

ي هولدينج ليمتد  كة أكوا باور شي إس ت   3 %49 شر

 7 %100 المجموع 

كة نور للطاقة   ي تمتلك   -  1تعود ملكية شر
كة   1% من أسهم نور للطاقة 51القابضة، الت  ش.م.خ، إل شر

ي الخرص  )بنسبة  94جيه إي آي القابضة )بنسبة   كة بالكامل 6%( وصندوق دت  %(، وهما مملوكير  للشر

 . ، عىل التوالي
 بشكل مباشر وغير مباشر

كة شعاع للطاقة   ش.م.خ 3اتفاقية المساهمي   مع شر

كة شعاع ديوا القابضة للطاقة   ي ليمتد )"  3أب مت كل من شر
كة سوالر ف  "(  3  مساهمي شعاع للطاقةوشر

ي  
ي  2020أبريل    29اتفاقية مساهمير  ف 

ي تم تعديلها ف 
كة )"  2020سبتمي     30، الت  اتفاقية مساهمي شر

كة شعاع للطاقة الم حلة    "(3شعاع للطاقة   كة   3المتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدار  شر ش.م.خ، وهي شر

المستقل   الشمسية  الطاقة  محطة  وع  لمشر تأسست  ي 
الت  وع  الطاقة   –المشر إلنتاج  ال ابعة،  الم حلة 

ي مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. تحدد اتفاقية المساهمير    900الكه وضوئية بقو   
ميحاواط ف 

م كة شعاع للطاقة  المي  كة شعاع للطاقة    3ة مع شر امات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شر  3الي  

كة شعاع للطاقة الم حلة الثالثة ش.م.خ وإدارتها.   فيما يتعلق بتشغيل شر

كة شعاع للطاقة   مة مع شر ا التفاقية المساهمير  المي 
 
كة شعاع للطاقة  3وفق ، يمتلك كل من مساهمي شر

كة شعاع للطاقة ش.م.خ: الحصص ومقاعد م 3 ي شر
 جلس اإلدار  التالية ف 

 مقاعد مجلس اإلدار   الحصة  المساهم

كة شعاع للطاقة   4  %60 القابضة  - 3شر

ي القابضة المحدود  
 3 %40 سوالر ف 

 7 %100 المجموع 

للطاقة   كة شعاع  ملكية شر بنسبة    -   3تعود  تمتلك حصة  ي 
الت  كة شعاع  60القابضة،  ي شر

للطاقة % ف 

كة جيه إي آي القابضة )  ي الخرص  ) 66.66الم حلة الثالثة ش.م.خ، إل شر %(،  33.34%( وصندوق دت 

 . كة بشكل مباشر وغير مباشر  وهي مملوكة بالكامل للشر
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كة حصيان القابضة إلنتاج المياه   ش.م.خ 1اتفاقية المساهمي   لشر

المياه   إلنتاج  القابضة  كة حصيان  ي  أب مت شر
توينت  ي  ت  دابليو  آي  يوتيكو  كة 

العكسي مع شر بالتناضح 

كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العكسي هولدينجز دي إم شي شي )" "( اتفاقية مساهمي شر

ي  
كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح )"  2021مارس    31مساهمير  ف  اتفاقية المساهمي   لشر

كة حصيان للمياه  "( المتعلقة بتأسيس وحوكالعكسي  ي    1مة وإدار  شر
وع الت  كة المشر ش.م.خ، وهي شر

وع محطة المياه المستقل بالتناضح العكسي بطاقة   يالي من مياه   120تأسست لمشر مليون جالون إمي 

كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العكسي عىل حقوق  البح . وتنص اتفاقية المساهمير  لشر

امات الحوكمة ال كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العكسي فيما يتعلق  والي   خاصة بمساهمي شر

كة حصيان للمياه   ش.م.خ وإدارتها.  1بتشغيل شر

، يمتلك كل من   كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العكسي بموجب اتفاقية المساهمير  لشر

كة حصيان القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العك  سي مساهمي شر

كة حصيان للمياه  ي شر
 ش.م.خ:  1المناصب ومقاعد مجلس اإلدار  التالية ف 

 مقاعد مجلس اإلدار   الحصة  المساهم

كة حصيان القابضة للطاقة  شر

 بالتناضح العكسي 

60% 4 

ي 
ي توينت  كة يوتيكو آي دابليو ت 

شر

 هولدينجز دي إم شي شي 

40% 3 

 7 %100 اإلجمالي 

كة حصيان   ي تمتلك حصة بنسبة  تعود ملكية شر
، الت  ي 60القابضة إلنتاج المياه بالتناضح العكسي

% ف 

كة حصيان للمياه   ا العالمية القابضة للطاقة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل    1شر كة جمير ش.م.خ، إل شر

كة.   للشر

يات والبناء   EPCعقود الهندسة والمشتر

كة نور للطاقة  يات والبناء لشر  1عقد الهندسة والمشتر

كة نور للطاقة  أ يات وهندسة بمبلغ مقطوع عىل الساس اإلنجاز    1ب مت شر ش.م.خ عقد إنشاء ومشي 
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ي  
ي  2018أبريل    13الكىلي ف 

، كما تم تعديله م   أخ ى 2018نوفمي     22، الذي تم تعديله وإعاد  صياغته ف 

ي  
ي واتفاقية تنسيق 2019مارس    11ف  يات خارج  مع مقاول    ، حيث يشمل ذلك العقد عقد هندسة ومشي 

للطاقة   نور  كة  لشر يات  والمشي  للطاقة    1الهندسة  نور  كة  لشر اإلنشاء  تحملهما   1ومقاول  لضمان 

ا باسم " كة والمنف د  عن العمال )يشار إليهم مع  يات والبناء  المسؤولية المشي  عقد الهندسة والمشتر

للطاقة   نور  كة  والبناء  1لشر يات  والمشي  الهندسة  عقد  ويعكس  للطاقة  "(.  نور  كة  وط    1لشر الشر

نقدية   بالتأخير وتعويضات  تتعلق  نقدية  تعويضات  النص عىل  ي ذلك 
بما ف  السوق  ي 

ف  المتعارف عليها 

الهندسة   العيوب وضمان الداء. ويبلغ الحد اإلجمالي لمسؤولية مقاول  بالداء والمسؤولية عن  تتعلق 

كة نور للطاقة   يات لشر كة  1والمشي  يات   1نور للطاقة    ومقاول اإلنشاء لشر بموجب عقد الهندسة والمشي 

كة نور للطاقة   % من إجمالي قيمة العقد، ويستثت  من ذلك أمور متعارف 100ما يعادل    1والبناء لشر

نور   كة  والبناء لشر يات  الهندسة والمشي  لعقد  ال ئيسية  يىلي الحكام  فيما  تبعية معتاد .  عليها وخسائ  

 : 1للطاقة 

 

الولي   الم حلة القبول  تاري    خ 
 المضمون

يات   والمشي  الهندسة  قيمة عقد 
للطاقة   نور  كة  )بالدوالر   1لشر

 )  المريكي

اإلنشاء  عقد  قيمة 
للطاقة   نور  كة    1لشر
 )  )بالدوالر المريكي

الم حلة 
 CTالول 

اإلشعار    32 بعد  ا  شه  
 ببدء التنفيذ 

529,918,747 221,970,943 

الم حلة 
 PTالول 

اإلشعار    32 بعد  ا  شه  
 ببدء التنفيذ 

594,644,455 254,164,151 

الم حلة 
 الثانية 

اإلشعار    40 بعد  ا  شه  
 ببدء التنفيذ 

587,717,766 254,164,151 

الم حلة 
 الثالثة

اإلشعار    48 بعد  ا  شه  
 ببدء التنفيذ 

623,741,187 266,655,164 

 

للطاقة   نور  كة  )"  1أب مت شر تشغيل وصيانة  اتفاقية  نور ش.م.خ  كة  التشغيل والصيانة لشر اتفاقية 
ي  1للطاقة  

)"  2018ديسمي     13"( ف  كة نور للطاقة  مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة  مشغل شر
كة نور للطاقة  1 ي   1"(، بموجب االتفاقية يتوجب عىل مشغل شر

تشغيل المحطة وصيانتها من الفي   الت 
ي تاري    خ التش

ي تاري    خ انتهاء أو إنهاء اتفاقية  تبدأ ف 
غيل التجاري لكل م حلة من م احل المحطة وتنتهي ف 

للطاقة   نور  كة  لشر الطاقة  اء  وع،   1شر للمشر التجاري  التشغيل  تاري    خ  بعد  )تبلغ،  مقابل رسوم شهرية 
ات معينة(. ويجب دفع رسوم  2,755,131.45 ا، مع م اعا  ربط تلك ال سوم بمؤشر  دوالر أمريكي شهري 

والصيانة  التشغيل  اتفاقية  وتعكس  التشغيل.  لفي    السابقة  الفي    عن  ال سوم،  لجدول  ا 
 
وفق إضافية، 
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كة نور للطاقة   كة نور للطاقة    1لشر ي السوق، وتقترص مسؤولية مشغل شر
وط المتعارف عليها ف  ي   1الشر

ف 
ي تلك السنة، خاضعة ل 130أي سنة عىل ما يعادل  

 مور متعارف عليها. % من ال سوم المستحقة الدفع ف 

كة شعاع للطاقة  يات والبناء مع شر  1عقد الهندسة والمشتر

كة شعاع للطاقة   يات وهندسة بمبلغ مقطوع عىل الساس اإلنجاز    1أب مت شر ش.م.خ عقد إنشاء ومشي 
ي  
يات والبناء )"  2015يونيو    17الكىلي ف  يات والبناء مع مقاول هندسة ومشي  مقاول الهندسة والمشتر
كة   يات والتشييد وإتمام العمال عىل   ( "1شعاع للطاقة  لشر إلج اء أعمال التصميم والهندسة والمشي 

"( الكىلي  اإلنجاز  للطاقة  أساس  شعاع  كة  لشر والبناء  يات  والمشتر الهندسة  عقد  1عقد  ويعكس   .)"
كة شعاع للطاقة   يات والبناء لشر ي ذ  1الهندسة والمشي 

ي السوق بما ف 
وط المتعارف عليها ف  لك النص  الشر

عىل تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالداء والمسؤولية عن العيوب وضمان 
كة شعاع للطاقة   يات والبناء لشر بموجب   1الداء. ويبلغ الحد اإلجمالي لمسؤولية مقاول الهندسة والمشي 

كة شعاع للطاقة   يات والبناء لشر % من إجمالي قيمة ذلك العقد، 100مع يعادل    1عقد الهندسة والمشي 
 من ذلك أمور متعارف عليها وخسائ  تبعية معتاد . فيما يىلي الحكام ال ئيسية لعقد الهندسة 

ويستثت 
كة شعاع للطاقة  يات والبناء لشر  : 1والمشي 

كة   تاري    خ القبول الولي المضمون  لشر والبناء  يات  والمشي  الهندسة  عقد  قيمة 
( )بالدوالر ا 1شعاع للطاقة   لمريكي

 297,675,247 2017ابريل  2

 

كة شعاع للطاقة   كة شعاع ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة )"  1أب مت شر اتفاقية التشغيل والصيانة لشر
ي  1للطاقة  

كة شعاع للطاقة مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة )"  2015يونيو    17"( ف  مشغل شر
للطاقة  1 كة شعاع  بموجبها مشغل شر يقوم  من   1"(،  تبدأ  ي 

الت  الفي    من  المحطة وصيانتها   بتشغيل 
كة شعاع للطاقة   اء الطاقة لشر ي اتفاقية شر

ي تاري    خ  1"تاري    خ اإلتمام" )حسب التعريف الوارد ف 
( وتنتهي ف 

كة شعاع للطاقة   اء الطاقة لشر . مقابل تقديم تلك الخدمات، يتم دفع رسوم 1انتهاء أو إنهاء اتفاقية شر

: )   1طاقة  شهرية لمشغل شعاع لل   التشغيل ما يىلي
  35,167( رسوم تشغيل ثابتة بقيمة  1تبلغ خالل في 

ا، و)  ا شهري  ا أمريكي  ا(، مع   259,583( تكاليف تشغيل )تبلغ قيمتها اإلرشادية  2دوالر  ا شهري  ا أمريكي  دوالر 
التشغيل والصيانة لشر  اتفاقية  ات معينة. وتعكس  ال سوم والتكاليف بمؤشر كة شعاع  م اعا  ربط تلك 

كة شعاع للطاقة    1للطاقة   ي السوق، وتقترص مسؤولية مشغل شر
وط المتعارف عليها ف  ي أي سنة   1الشر

ف 
ي تلك السنة، 100خالل في   التشغيل عىل ما يعادل  

% من رسوم التشغيل الثابتة المستحقة الدفع ف 
 خاضعة لمور متعارف عليها. 

كة شعاع يات والبناء مع شر  2للطاقة  عقد الهندسة والمشتر

كة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م )" وع شعاع للطاقة  أب مت شر كة مشر "( عقد الهندسة األصلية  2شر
ي  
يات والبناء ف  يات والبناء مع شعاع للطاقة)"  2016ديسمي     6والمشي  "( وتم  2  عقد الهندسة والمشتر

كة شعاع للطاقة   يات والبناء مع شر ي    2تعديل عقد الهندسة والمشي 
ا التفاقية 2017يونيو    12ف 

 
، ووفق

ي  
ا ف 
 
مة أيض وع شعاع للطاقة  2017يونيو    12منفصلة مي  كة مشر امات شر الصلية   2، تم أحالة حقوق والي  
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كة شعاع للطاقة  1ومقاول آخ  لتصبح مع: )  يات    2( شر  تعديل عقد الهندسة والمشي 
 
ش.م.خ؛وتم الحقا

كة شعاع للطاقة   ي    2والبناء مع شر
كة شعاع للطاقة)"  2021يوليو    4ف  "(. ويعكس عقد  2  تعديل شر

كة شعاع للطاقة   يات والبناء لشر ي ذلك النص    2الهندسة والمشي 
ي السوق بما ف 

وط المتعارف عليها ف  الشر
عىل تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بحسن بالداء والمسؤولية عن العيوب  

كة شعاع للطاقة  وضمان حسن الداء. يبلغ حد المسؤ   من شر
ً
ش.م.خ والمقاول   2ولية مجتمعة بير  كال
كة شعاع للطاقة   يات والهندسة لشر يات والبناء   2الجديد لإلنشاء والمشي  بموجب عقد الهندسة والمشي 

للطاقة   كة شعاع  يعادل    2مع شر العقد  100ما  منه "قيمة  ا  العقد )مخصوم  قيمة ذلك  % من إجمالي 
لكل "م حلة"  " مع  الم حىلي والبناء  يات  والمشي  الهندسة  ي عقد 

ف  الوارد  التعريف  إن وجدت، حسب   ،
كة شعاع للطاقة    من ذلك أمور متعارف عليها وخسائ  تبعية معتاد . فيما يىلي الحكام  2شر

(، ويستثت 
كة شعاع للطاقة  يات والبناء لشر  : 2ال ئيسية لعقد الهندسة والمشي 

الهندسة  خ القبول المؤقت المق رتاري     تاري    خ بدء العمل المق ر الم حلة عقد  قيمة 
كة  لشر والبناء  يات  والمشي 

للطاقة   )بالدوالر    2شعاع 
 )  المريكي

الم حلة 
 )أ( 

 222,642,501 2018مارس  27 2016ديسمي   6

الم حلة 
 )ب( 

 322,862,397 2019مارس  27 2017ديسمي   2

الم حلة 
 )ج(

 303,768,322 2020مارس  26 2018ديسمي   1

 

كة شعاع للطاقة   أن إجمالي قيمة العقد بعد احتساب كل اإلضافات واالستقطاعات    2يؤكد تعديل شر
ا.  849,273,220يبلغ  ا أمريكي   دوالر 

كة شعاع للطاقة   ا اتفاقية تشغيل وصيانة قصير  الجل )"  2أب مت شر
 
اتفاقية التشغيل والصيانة أيض

كة شعاع   ة األجل لشر ي  2للطاقة  قصت 
(  1مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة: )   2017يونيو    12"( ف 

كة ج انسوالر أويم إس إل، و)  اسيون إس ايه، و) 2شر ي ايه )يشار  3( أكسيونا كونسي  كة غيال إس ت  ( شر
ا باسم   كة شعاع للطاقة  "(إليهم مع  القصت  األجل لشر القصير 2المشغل  "(، يقوم بموجبها المشغل 

كة شعاع للطاقة   ي تبدأ خالل   2الجل لشر
مقابل رسوم شهرية بتشغيل المحطة وصيانتها من الفي   الت 

ي تاري    خ انتهاء المد  الخير  أو اإلنهاء بموجب البند  
أيهما    15في   ما قبل التشغيل لكل م حلة وتنتهي ف 

. وقد تصل المد  إل خمس س
ً
ي أوال

ات ما قبل التشغيل،  يأت  نوات من اكتمال الم حلة )أ(. فيما يتعلق بفي 
المستحقة   ال سوم  و  336,000تبلغ  )أ(  للم حلة  أمريكي  )ب(    287,000دوالر  للم حلة  أمريكي  دوالر 

ي    258,454و
ف  التشغيل  في    المستحقة خالل  الخدمات  رسوم  وتتمثل  )ج(،  للم حلة  ا  أمريكي  ا  دوالر 

ال المقطوع  النحو المبلغ  عىل  معها،  يتناسب  بما  أو  تعاقدية  سنة  خالل كل  تشغيل  م حلة  لكل  ثابت 
 ( الملحق  ي 

ف  للطاقة  3المنصوص عليه  كة شعاع  التشغيل والصيانة قصير  الجل لشر اتفاقية  .  2( من 
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للطاقة   كة شعاع  لشر الجل  والصيانة قصير   التشغيل  اتفاقية  ي    2وتعكس 
ف  عليها  المتعارف  وط  الشر

كة شعاع للطاقة  السوق، وت ي أي سنة عىل ما يعادل    2قترص مسؤولية المشغل القصير الجل لشر
%  100ف 

ي تلك السنة، خاضعة لمور متعارف عليها. 
 من رسوم الخدمات المتوقعة المستحقة ف 

كة شعاع للطاقة   اتفاقية التشغيل والصيانة ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة الجل )"  2أب مت شر
كة شعاع للطاقة  طويلة األج ي  2ل لشر

مع اتحاد مقدمي خدمات التشغيل والصيانة   2017يونيو    12"( ف 
" باسم  ا  مع  إليهما  للطاقة  )يشار  شعاع  كة  لشر األجل  الطويل  المشغل 2المشغل  بموجبها  يقوم   ،)"

كة شعاع للطاقة   ي تبدأ من تاري    خ اتفاق  2الطويل الجل لشر
ية بتشغيل المحطة وصيانتها من الفي   الت 

للطاقة   كة شعاع  الجل لشر والصيانة طويلة  اء   2التشغيل  اتفاقية شر مد   من  الخير  اليوم  ي 
ف  وتنتهي 

كة شعاع للطاقة  ات ما قبل التشغيل، تبلغ ال سوم المستحقة 2الطاقة مع شر  64,711. فيما يتعلق بفي 
ا للم حلة )ج(، دوال  62,359دوالر أمريكي للم حلة )ب( و  72,929دوالر أمريكي للم حلة )أ( و  ا أمريكي  ر 

ي المبلغ المقطوع الثابت لكل م حلة تشغيل 
وتتمثل رسوم الخدمات المستحقة خالل في   التشغيل ف 

 ( الملحق  ي 
ف  عليه  المنصوص  النحو  معها، عىل  يتناسب  بما  أو  تعاقدية  اتفاقية 3خالل كل سنة  من   )

كة شعاع للطاقة   كس اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة الجل  . وتع2التشغيل والصيانة طويلة الجل لشر
كة شعاع للطاقة   ي السوق، وتقترص مسؤولية المشغل الطويل الجل    2لشر

المتعارف عليها ف  وط  الشر
كة شعاع للطاقة   ي أي سنة عىل ما يعادل    2لشر

ي تلك 100ف 
% من رسوم الخدمات المتوقعة المستحقة ف 

 السنة، ويستثت  من ذلك أمور متعارف عليها. 

كة شعاع للطاقة  يات والبناء لشر  3عقد الهندسة والمشتر

يات وهندسة بمبلغ مقطوع عىل الساس اإلنجاز الكىلي    3أب مت شعاع للطاقة   ش.م.خ عقد إنشاء ومشي 
ي  
كة شعاع للطاقة)"  2020يوليو    23ف  يات والبناء لشر "(. ويعكس عقد الهندسة عقد الهندسة والمشتر

كة ش يات والبناء لشر ي ذلك النص عىل   3عاع للطاقة  والمشي 
ي السوق بما ف 

المتعارف عليها ف  وط  الشر
تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بالداء والمسؤولية عن العيوب وضمان الداء. 

كة شعاع للطاقة   كة شعاع    3ويبلغ الحد اإلجمالي لمسؤولية شر يات والبناء لشر ومقاول الهندسة والمشي 
كة شعاع للطاقة    3  للطاقة يات والبناء لشر % من إجمالي 100مع يعادل    3بموجب عقد الهندسة والمشي 

المسؤولية   وتقترص  معتاد .  تبعية  وخسائ   عليها  متعارف  أمور  ذلك  من  ويستثت   العقد،  ذلك  قيمة 
كة شعاع للطاقة   ا عىل ما يعادل    3اإلجمالية لشر

 
يات  100أيض والبناء % من قيمة عقد الهندسة والمشي 

للطاقة   شعاع  كة  للطاقة  3لشر شعاع  كة  لشر والبناء  يات  والمشي  الهندسة  عقد  قيمة  وتبلغ   .3 
ا؛  144,226,795 ا أمريكي   دوالر 

القبول   -تاري    خ االكتمال المضمون   الم حلة
 الولي 

المضمون   االكتمال    - تاري    خ 
ي 
 القبول النهات 

 2023يوليو  28 2021يوليو  28 الم حلة )أ( 

 2024ابريل  2 2022ابريل  2 الم حلة )ب( 

 2025ابريل  2 2023ابريل  2 الم حلة )ج(
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كة شعاع للطاقة   كة شعاع ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة )"  3أب مت شر اتفاقية التشغيل والصيانة لشر
ي  3للطاقة  

كة شعاع  مع مقدم خدمات التشغيل والصيانة )"  2020أكتوب     14"( ف    للطاقة مشغل شر
كة شعاع للطاقة  3 ي تبدأ من تاري    خ    3"(، يقوم بموجبها مشغل شر

بتشغيل المحطة وصيانتها من الفي   الت 
كة شعاع للطاقة   يات    3اتفاقية التشغيل والصيانة لشر حت  تاري    خ انتهاء أو إنهاء اتفاقية الهندسة والمشي 

كة شعاع للطاقة   . وفيما يىلي هيكل ال سوم: 3والبناء مع شر

  التعبئة )بالدوالر المريكي لكل شه    حلةالم
رسوم في 
 )  تقويمي

 194,557 الم حلة )أ( 

الم حلة   
 )ب( 

229,940 

الم حلة 
 )ج(

216,390 

 

لكل  الم حلة المريكي  )بالدوالر  التشغيل    
في  رسوم 

 )  شه  تقويمي

 108,376 الم حلة )أ( 

)أ(  الم حلة 
 + )ب(

216,752 

)أ(  الم حلة 
  + )ب(   +

 )ج(

334,982 

 

كة شعاع للطاقة   ي السوق، وتقترص   3وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشر
وط المتعارف عليها ف  الشر

كة نور للطاقة   ي أي سنة عىل ما يعادل    3مسؤولية مشغل شر
ي كل سنة  100ف 

% من ال سوم المستحقة ف 
كة شعاع للطاقة   ي ذلك أي مكافآت مدفوعة لمشغل شر

ويستثت  من ذلك أمور متعارف (،  3تعاقدية )بما ف 
 عليها. 

كة حصيان للطاقة المرحلة األول  عقد يات والبناء لشر  الهندسة والمشتر

ي  
كة حصيان للطاقة الم حلة الول ش.م.خ ف  اء طاقة مع شر كة اتفاقية شر  2016يونيو    26أب مت الشر

ي 
ناشيونال كومبات  إني  يك  إليكي  وهاربير   المحدود   ناشيونال 

إني  يك  إلكي  ال  يضم جي  كات  اتحاد شر مع 
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كة حصيان للطاقة المرحلة األول)"ليمتد   اء الطاقة مع شر اء اتفاقية شر "(. وستنتهي مد  اتفاقية شر
كة حصيان للطاقة الم حلة الول فور إتمام )  ين من تاري    خ التشغيل  ( العام الثامن 1الطاقة مع شر والعشر

ين من تاري    خ التشغيل التجاري للمحطة. 2التجاري لول وحد ، و)   ( العام الخامس والعشر

يات وهندسة بمبلغ مقطوع عىل الساس   كة حصيان للطاقة الم حلة الول عقد إنشاء ومشي  أب مت شر
ي  
ف  الكىلي  إلك  2016يونيو    26اإلنجاز  ال  جي  كة  من شر يتكون  تحالف  هاربير  مع  كة  الدولية وشر يك  ي 

"( المحدود   الدولية  يك  المرحلة  إلكي  للطاقة  حصيان  كة  لشر والبناء  يات  والمشتر الهندسة  مقاول 
ي واالختبار األول التجريت  والتشغيل  التشييد  يات وبدء 

والهندسة والمشي  التصميم  أعمال  "( بشأن كل 
كة حصيان للطاقة  عقد الهندسوالعمال الخ ى الالزمة إلكمال العمال )" يات والبناء لشر ة والمشتر

األول الول  المرحلة  الم حلة  للطاقة  حصيان  كة  لشر والبناء  يات  والمشي  الهندسة  عقد  ويعكس   .)"
ي ذلك النص عىل تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات  

ي السوق بما ف 
وط المتعارف عليها ف  الشر

والمس الداء  وضمان  بالداء  تتعلق  الهندسة  نقدية  مقاول  مسؤولية  حد  ويبلغ  العيوب.  عن  ؤولية 
والبناء   يات  والمشي  الهندسة  عقد  بموجب  الول  الم حلة  للطاقة  كة حصيان  لشر والبناء  يات  والمشي 

كة حصيان للطاقة الم حلة الول مع يعادل   % من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثت  من ذلك 100لشر
يات والبناء  أمور متعارف عليها وخسائ  تبعي ة معتاد . فيما يىلي الحكام ال ئيسية لعقد الهندسة والمشي 

كة حصيان للطاقة الم حلة الول:   لشر

)بالدوالر  تاري    خ االكتمال المضمون النطاق العقد  قيمة 
 )  المريكي

تتكون  ي 
الت  الكهرباء  توليد  م فق  أي  المحطة 

بقدر     4من   طاقة  لتوليد   600وحدات 
 ميجاوات لكل منها

 2,130,000,000 2023سبتمي   1

م افق  ي 
تعت  ي 

والت  بالوقود  الخاصة  الم افق 
قياس  ونظام  الجاف  والفحم  الفحم  مناولة 

 الوقود االحتياطي 

 220,000,000 2020ديسمي   1

 

"( وصيانة  تشغيل  اتفاقية  ش.م.خ  الول  الم حلة  للطاقة  حصيان  كة  شر التشغيل  أب مت  اتفاقية 
كة  ي حصيان للطاقة المرحلة األولوالصيانة لشر

مقدم خدمات التشغيل  مع  2016أغسطس    11"( ف 
كة حصيان للطاقة المرحلة األول)"والصيانة   كة حصيان للطاقة مشغل شر "(، يقوم بموجبها مشغل شر

االتفاقية  تاري    خ  ي 
ف  تبدأ  ي 

الت  الفي    المحطة وصيانتها مقابل رسوم شهرية من  بتشغيل  الم حلة الول 
كة حصيان للطاقة الم حلة الول. وتنقسم مد   وتنتهي  اء الطاقة لشر ي تاري    خ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شر
 ف 

ال سوم  تبلغ  الوحدات.  من  وحد   لكل  التجاري  التشغيل  بتاري    خ  م تبطة  متعدد   ات  في  إل  االتفاقية 
ات م ، مع م اعا  ربط تلك ال سوم بمؤشر   تشغيل المحطة ما يىلي

 عينة: الشهرية خالل في 

 دوالر أمريكي  رسوم في   تشغيل المحطة
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 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس    1رسوم 
اي   29 - 2023  (2024في 

6,151,280.17 

 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس    1رسوم 
اي   28 - 2024  (2025في 

6,134,928.76 

 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس    1رسوم 
 نهاية المد ( - 2025

5,968,262.09 

 

تعكس   المحطة.  التشغيل  لفي    السابقة  الفي    ال سوم، عن  ا لجدول 
 
وفق إضافية،  دفع رسوم  ويجب 

ي السوق، بما  
وط المتعارف عليها ف  كة حصيان للطاقة الم حلة الول الشر اتفاقية التشغيل والصيانة لشر

ي ذلك النص عىل تعويضات نقدية تتعلق بالتواف  باإلضافة إل تعويضات نقدية أخ
 ى تتعلق بخسائ   ف 

ات السابقة لفي   تشغيل المحطة،  محدد . باإلضافة إل الحدود القصوى الف عية الخ ى المتعلقة بالفي 
ي أي سنة عىل ما يعادل  كما  

كة حصيان للطاقة الم حلة الول ف  % من 100تقترص مسؤولية مشغل شر
ي تلك السنة خالل "في   تشغيل المحطة" و 

% لل سوم المستحقة  130ما يعادل    عىلال سوم المستحقة ف 
ي أي سنة خالل المد ، ويستثت  من ذلك أمور متعارف عليها. 

 ف 

 

 وصف للقروض والتسهيالت البنكية 

 بعض ترتيبات التمويل الخاصة بالمجموعة 

ي دوار ذو أولوية غير مضمون )"
حتسهيل ائتمات  ي دوار المقتر

 "( تسهيل ائتماب 

 نظرة عامة 

ي دي كابيتال المحدود  )"    أن ت 
م بير  ي دي كابيتالبموجب خطاب تفويض مي  اي    24"( المؤرخ    ان ب  في 

ح بمبلغ يصل إل  خطاب التفويض )"  2022 ي الدوار المقي 
كة اب ام التسهيل االئتمات  م الشر مليار    2"(، تعي  

االكتتاب ومغظي  الممول  بصفته  ي 
الوطت  ي  دت  اإلمارات  بنك  مع  ي 

إمارات     درهم 
 
وفقا االستثمار،  ووكيل 

ي دي كابيتال المنسق ومدي  سجل االكتتاب والمنظم  وط معينة. وسوف تكون ان ت 
الستيفاء وتحقق شر

التسهيل   . وتبلغ مد   الدوار    5ال ئيسي ي 
النهائية للتسهيل االئتمات  سنوات. وسوف تتضمن االتفاقيات 

وط التالية من بير  جملة أ ح، بمج د إب امها، الشر  مور أخ ى: المقي 

( الهامش بمعدل  2( سع  الليبور عىل مدار شه ؛ و) 1يكون الرب  ح المستحقة بموجب التسهيل بمبلغ: ) 

بنسبة  0.70 ع  بالتي  ام   
االلي  معدل  عىل  وط  الشر تشتمل  . كما 

 
سنويا يخضع  %2  االقتضاء(.  )حال   %
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يكون   أن  عىل  ي،  اإلنجلير  للقانون  ح 
المقي  الدوار  ي 

االئتمات  المالي  التسهيل  ي  دت  م كز  ي 
ف  التحكيم  مق  

 .  العالمي

 الهدف

ي ذلك ال سوم والنفقات الم تبطة  
كة العامة، بما ف  ح مخصص لغ اض الشر ي الدوار المقي 

التسهيل االئتمات 

 بالتسهيل. 

 المتمول

ي ش.م.ع.   المتمول بموجب التسهيل هو هيئة كهرباء ومياه دت 

 الضمان

 ال يوجد. 

 تغيير السيط   

وط سداد معجل   خطاب التفويض ح عىل شر ي الدوار المقي 
وط التسهيل االئتمات  ض أن يتضمن شر يفي 

 حالة السداد المعجل بمج د وقوع تغيير للسيط  . أن تغيير السيط   تقع: ) 
 
ي  1متضمنا

( قبل الطرح، ف 

ي عن ملكية   ي 100حالة توقف حكومة دت  ي حالة توقف حكومة دت 
% من المتمول، وبعد هذا الطرح، ف 

 % من المتمول. 50.1كية أكير من عن مل 

 التعهدات 

ي إل الرباح قبل  
ح رافعة مالية )الصاف  ي الدوار المقي 

تشمل التعهدات المالية بموجب التسهيل االئتمات 

ي يتم االتفاق عىل تعريفها( بمعدل ثالثة 
ائب واالستهالك واإلطفاء، والت  اقتطاع مصاريف التمويل والرص 

 ها كل ثالثة أشه . أضعاف أو أقل، يج ي اختبار 

 خطاب عرض التسهيل  

 نظ   عامة 

ي  
اي     25ف  كة2022يناي  وفي  أب مت الشر المؤرخ    ،  يونيو   21تعديل خطاب استم ار )ع ض( التسهيل 

ي ذلك خطاب تعديل التسهيل رقم    2010
،  2020سبتمي     10بتاري    خ    4وكل التعديالت الالحقة عليه بما ف 

وط   ي ش.م.ع، حيث  والذي يكمل الشر
ي الوطت  والحكام العامة للتسهيالت االئتمانية لبنك اإلمارات دت 

 :  ينص عىل ما يىلي
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بقيمة  1 المكشوف  عىل  سحب  تسهيل  )"  مليون   835.  ي 
إمارات  عل  درهم  السحب  تسهيل 

 "(؛ و المكشوف

ي )"2
 "(، تسهيل خطاب االعتماد. تسهيل خطاب اعتماد بقيمة مليار درهم إمارات 

ي ش.م.ع. ولم 
ي الوطت  ي أو اليورو أو الدوالر المريكي من بنك اإلمارات دت 

يمكن سحبها بالدرهم اإلمارات 

ي خطاب 
ي ف 
وط والحكام العامة الملحقة اليتم تحديد تاري    خ االستحقاق النهات  ع ض ذات الصلة أو الشر

 به. 

 ( المكشوف:  التمويل المستحقة بموجب تسهيل السحب عىل  بالدرهم   ( 1تبلغ مصاريف  يتعلق  فيما 

ي 
ا إليه    ،اإلمارات 

 
ا؛ و) 0.7سع  الفائد  بير  البنوك اإلماراتية لمد  شه  واحد مضاف ( فيما يتعلق  2% سنوي 

ا إليه  
 
ا؛ و) 0.7باليورو، سع  اليوروبور لمد  شه  واحد مضاف ،  3% سنوي  ( فيما يتعلق بالدوالر المريكي

ا إليه معدل التمويل الليىلي المضمون لمد  يوم وا
 
ا. 0.7حد مضاف  % سنوي 

 ( من:  مجموع كل  االعتماد  خطاب  تسهيل  بموجب  المستحقة  العمولة  بالدرهم  1تبلغ  يتعلق  فيما   )

ا إليه  
 
، سع  الفائد  بير  البنوك اإلماراتية لمد  شه  واحد مضاف ي

ا، و) 2.75اإلمارات  ( فيما يتعلق 2% سنوي 

ا 
 
ا و) 2.75إليه    باليورو، سع  اليوروبور لمد  شه  واحد مضاف ، 3% سنوي  ( فيما يتعلق بالدوالر المريكي

ا إليه 
 
ا. 2.75معدل التمويل الليىلي المضمون لمد  يوم واحد مضاف  % سنوي 

ي والقوانير  االتحادية لدولة اإلمارات   ي لقانون إمار  دت  يخضع خطاب ع ض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دت 

ي 
  قد تم استخدام جزء من خطاب االعتماد االكتتاب  تاري    خ نشر     العربية المتحد  المعمول بها فيها. كما ف 

كة وتسهيالت السحب عىل المكشوف االجمالية    .الشر

 الغ ض

ي تلبية متطلبات رأس المال العامل. 
 يتمثل الغ ض من تسهيل السحب عىل المكشوف ف 

اد.  ي تلبية متطلبات االستير
 يتمثل الغ ض من تسهيل خطاب االعتماد ف 

 المتمول

ي ش.م.ع. الم ي هو هيئة كهرباء ومياه دت   تمول بموجب خطاب ع ض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دت 

كات التابعة التالية لهيئة  يمكن استخدام تسهيل السحب عىل المكشوف من قبل المجموعة وكل من الشر

 : ي  كهرباء ومياه دت 
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ي ذ.م.م )بحد أقىص   .1 (؛ 550ماي دت  ي
 مليون درهم إمارات 

كة م كز  .2  مليون(؛  50البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م )يصل إل شر

كة شخص واحد ذ.م.م(  .3 ي )شر كة االتحاد لخدمات الطاقة ذ.م.م المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دت 
شر

 مليون(؛ و 15)يصل إل 

كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة ذ.م.م  .4  . مليون(  150كل منهم بنسب مختلفة( )يصل إل (شر

ي ش.م.ع  يمكن استخدا كة ماي دت 
ي ش.م.ع وشر م تسهيل خطاب االعتماد من قبل هيئة كهرباء ومياه دت 

وُيسمح   .) الغير من  بصفتها  ي ش.م.ع  دت  ومياه  هيئة كهرباء  من  الحصول عىل كفالة  استيفاء  يطة 
)شر

بقيمة تصل إل   المتكاملة ذ.م.م  للحلول  البيانات  كة م كز  اعتماد لشر ي   50باصدار 
إمارات   مليون درهم 

 . ي ش.م.ع بصفتها من الغير يطة استيفاء الحصول عىل كفالة من هيئة كهرباء ومياه دت 
 شر

 الضمان

ي ش.م.ع بمنح رهن حساب.   قامت هيئة كهرباء ومياه دت 

 تغيير السيط   

ي   كة دون الموافقة المسبقة من اإلمارات دت 
ي الملكية أو الهيكل المؤسسي للشر

ال يسمح بإج اء تغيير ف 

ي ش.م.ع
امات المستحقة غير مسدد .  الوطت   

 طالما تبف  االلي 

 التعهدات 

وط والحكام العامة  ي أو الشر ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب ع ض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دت 

 الملحقة به. 

 حاالت اإلخالل 

المؤرخة   االئتمانية  للتسهيالت  العامة  وط  عىل حاالت إخالل    2010ديسمي     9تحتوي الحكام والشر

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: عدم السداد؛ و) 
( عدم 2معتاد  تتفق مع ممارسات السوق، بما ف 

؛ و)  ي عىل 4( التدليس؛ و) 3الوفاء بتعهد مالي ( اإلعسار. ينص خطاب ع ض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دت 

ي أي حالة من الحاالت التالية: 
 أنه تتوف  حالة اإلخالل ف 
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كة م كز يتجاوز الحد   .1 ، وشر ي كة ماي دت 
ي ش.م.ع، وشر الممول فيما يتعلق بهيئة كهرباء ومياه دت 

كة االتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه  البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م، وشر

كة شخص واحد ذ.م.م(  ي )شر ي أي وقت؛ أو  2.5دت 
ي ف 
 مليار درهم إمارات 

ي ش.م.ع. بشأن كل التسهيالت المرصفية وغير  لم ُيمنح حق الولوية لبنك   .2
ي الوطت  اإلمارات دت 

ي ذلك عىل سبيل  
بما ف  ي 

الوطت  ي  ي مجموعة بنك اإلمارات دت 
كات ف  ي تقدمها الشر

الت  المرصفية 

الموظفير   رواتب  الموظفير  ومدفوعات  كات وحسابات  الشر ائتمان  بطاقات  الحرص  ال  المثال 

وا  ، الموظفير  ائتمان  بطاقات  ومنتجات  ومتطلبات  الممتلكات،  إدار    / وتطوي   العام،  لتأمير  

  / السندات  طريق  عن  الموال  وجمع   ، الولي العام  الطرح  مثل  المال  رأس  سوق  وخدمات 

الصكوك، وإصدارات حقوق الولوية، والخدمات االستشارية مثل االكتتاب الخاص، واالندماج  

 واالستحواذ. 

ي  10,000,000,000اتفاقية تسهيالت مرابحة ألجل بقيمة 
 درهم إمارابر

 نظرة عامة 

ي  
وط تجارية )"2022يناي     28ف  كة اتفاقية شر وط التجارية بصيغتها المعدلة ، أب مت الشر اتفاقية الشر

ي كابيتال  ل آخرإمن وقت  
ي الوطت  كة اإلمارات دت 

ا، وشر م  كة بصفتها ملي   "( بير  عد  أط اف منهم الشر

ي المحدود  )"
ي الوطت  كة اإلمارات دب 

"( بصفتها منظم رئيسي مفوض ومدي  السجل الحرصي  كابيتال  شر

ي الخرص  كابيتال )" ي كابيتال وصندوق دت 
ي الوطت  كة اإلمارات دت 

ي األخض  والمنسق، وشر "(  صندوق دب 

المالية   والمؤسسات  استثمار  بصفته وكيل  ي ش.م.ع 
الوطت  ي  دت  اإلمارات  وبنك   ، رئيسي منظم  بصفته 

ي بموجب  المذكور  فيها كمشاركير  أصلي كة كمشي  وط التجارية عىل أن تعمل الشر . نصت اتفاقية الشر ير 

ي )"  10اتفاقية تسهيل م ابحة بقيمة  
ا إل جنب  اتفاقية تسهيالت المرابحةمليارات درهم إمارات  " جنب 

وط التجارية، " ي ش.م.ع التسهيالتاتفاقيات  مع اتفاقية الشر
ي الوطت  م وبنك اإلمارات دت 

"( بير  الملي  

 بصفته وكيل استثمار. 

كة غير 
كة بتسهيالت لجل مشي  ي إل تزويد الشر وتهدف اتفاقيات التسهيالت بموجب القانون اإلنجلير 

يعة اإلسالمية، لمد  خمس سنوات )"  "(. تسهيل المرابحةمضمونة ومتوافقة مع أحكام الشر

ات حساب (  1يبلغ معدل الرب  ح المستحق بموجب اتفاقيات التسهيالت مجموع كل من: )  اإليبور )مع في 

كة ووكيل  الم ابحة لمد  شه  واحد أو ثالثة أشه  أو أي مد  أخ ى عىل النحو المتفق عليه ما بير  الشر

ا. 0.70( هامش بنسبة 2االستثمار(؛ و)   % سنوي 
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والبالغ   بالكامل  التسهيل  استخدام  تم  االكتتاب  نشر   تاري    خ  ي 
ف  اتفاقية    10كما  بموجب  درهم  مليار 

ي حال تم    تسهيالت
ي تاري    خ االنتهاء )أو ف 

الم ابحة مع اجمالي المبلغ الساشي المستحق سداده بالكامل ف 

ي تاري    خ انتهاء المد  المجدد (. 
وط اتفاقية تسهيالت الم ابحة، ف   تجديد شر

 الغ ض

 ال سوم والمصاريف المتعلقة بإب ام 
 
كة، متضمنا سيتم استخدام تسهيل الم ابحة لألغ اض العامة للشر

 تسهيل الم ابحة والسحب منه. 

 الممول إليه

م الوحيد بموجب تسهيل الم ابحة.  كة هي الملي    الشر

 الضمان

 تسهيل الم ابحة غير مضمون. 

 السداد المعجل اإللزامي 

ام بالسداد المعجل اإللزامي ينشأ بموجب تسهيل الم ابحة، والذي يمنح  
سينتج عن تغيير السيط   الي  

ي 
 إعالن كل المبالغ المستحقة له عىل أنها واجبة السداد عىل الفور. كل مشارك الحق ف 

كة عن ملكية   ي أي  100قبل الطرح، تتغير السيط   إذا توقفت الشر
كة ف  % من رأس المال المصدر للشر

ي حال توقف الحكومة عن ملكية  
% عىل القل من رأس 50.1وقت. بعد الطرح، تتغير السيط   فقط ف 

كة   . المال المصدر للشر

ي حالة  
ي ذلك ف 

ي أي تسهيل من هذا النوع، بما ف 
يحتوي تسهيل الم ابحة عىل مدفوعات إلزامية معجلة ف 

والحدود  االستثناءات  بعض  م اعا   )مع  الصول  ي 
ف  الترصف  بعائدات  يتعلق  فيما  أو  القانونية  عدم 

 القصوى(. 

 التعهدات 

أساس  اختباره عىل  يتم  المالية،  التعهدات  بالحفاظ عىل  تعهد  التجارية عىل  وط  الشر اتفاقية  تحتوي 

ي الدين 
كة )محسوبة عىل أساس نسبة إجمالي صاف  نصف سنوي، بال جوع إل مستوى ال افعة المالية للشر

كات كة والشر ائب واإلهالك واالستهالك للشر التابعة لها )بخالف   إل الرباح قبل مصاريف التمويل والرص 

ائب واإلهالك واالستهالك منسوبة إل أي مشاري    ع منفصلة   أي دين أو أرباح قبل مصاريف التمويل والرص 

وط التجارية   ي تساوي ثالث أضعاف أو أقل. تحتوي اتفاقية الشر
كة(( الت  ال يمكن ال جوع فيها عىل الشر
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ي أي تسهيل من نوع اتفاقيات
ي ذلك )عىل سبيل المثال    عىل تعهدات متعارف عليها ف 

التسهيالت، بما ف 

ي أي عملية اندماج أو دمج 
كة بشأن منح الضمانات والدخول ف  ال الحرص( القيود المف وضة عىل الشر

ي كل حالة(. 
 ومعامالت الترصف )تخضع إل بعض االستثناءات والترصيحات معينة ف 

 حاالت اإلخالل 

حاالت   عىل  التجارية  وط  الشر اتفاقية  اتفاقيات    خاللإتحتوي  نوع  من  تسهيل  أي  ي 
ف  عليها  متعارف 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: 
ات سماح معينة وحدود معينة، بما ف  ي تخضع لفي 

التسهيالت، والت 

كة؛ و) 3( التعهدات المالية؛ ) 2( عدم السداد؛ و)1)  ( إعسار  4( وحاالت اإلخالل المقابل المتعلقة بالشر

كة.   الشر

كة عند استحقاقها )مع م اعا  أي  تقع حالة اإلخال سدد أي مديونية مالية للشر
ُ
ل المقابل حال )أ( لم ت

أو   ؛في   سماح مطبقة(  السداد  كة مستحقة وواجبة  للشر مالية  مديونية  أي  أن  اإلعالن عن  تم  و)ب( 

أصبحت مستحقة وواجبة السداد قبل تاري    خ استحقاقها المحدد )مع م اعا  أي إشعار أو في   سماح  

ام بأي مديونية مالية للمتمول مط ا كان وصفها(؛ و)ج( تم إلغاء أو تعليق أي الي   بقة( نتيجة لحالة إخالل )أي 

ا كان وصفها(؛ و)د( كان يحق لي دائن للمتمول اإلعالن    لحالة إخالل )أي 
ً
من قبل دائن للمتمول نتيجة

استحقاقها المحدد نتيجة لحالة   عن أن أي مديونية مالية للمتمول مستحقة وواجبة السداد قبل تاري    خ

المبلغ  إذا كان  اإلخالل  أي حالة من حاالت  الحاالت  ي كل 
ف  تقع  ال  أنه  ا كان وصفها(، عىل  )أي  اإلخالل 

ي تقع ضمن النطاق المذكور أعاله أقل من  
ام بالمديونية المالية الت  اإلجمالي للمديونية المالية أو االلي  

ي )أو ما  250,000,000
 يعادله بأي عملة أو عمالت أخ ى(. درهم إمارات 

ي ذ.م.م الدوار كة ماي دت 
 تسهيل شر

 نظ   عامة 

بدء  2020أغسطس    12بتاري    خ   لتسهيل  تعديل  خطاب  ي 
ف  بالدخول  ذ.م.م  ي  دت  ماي  كة 

شر قامت   ،

ي 
خطاب عرض تسهيل ماي  )" 2014مارس  19التشغيل، الذي يعدل خطاب ع ض التسهيل المؤرخ ف 

ي  الُملحق  دب  الوارد   "(،  التجارية  وط  ي ذلك الشر
)بما ف  العامة للتسهيالت االئتمانية  وط والحكام  بالشر

 : ي ش.م.ع، كما يىلي
ي الوطت   فيه( المقدمة من بنك اإلمارات دت 

ي )"  550تسهيالت سحب عىل المكشوف بقيمة    •
تسهيالت السحب عل  مليون درهم إمارات 

 "(؛ المكشوف

ي )" مليون 100تسهيل خطاب اعتماد بقيمة   •
 "(؛ تسهيل خطابات االعتماددرهم إمارات 
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ي )" 100تسهيالت ضمان الشحن بقيمة  •
 "(؛ وتسهيل ضمان الشحنمليون درهم إمارات 

ي )"  •
ي درهم إمارات 

 "(، تسهيل الضمان البنكي تسهيالت ضمان بنكي بقيمة مليوت 

يبلغ   للتسهيل  إجمالي  بحد  ا  652وذلك  بالدرهم  يمكن سحبها   ، ي
إمارات  بنك مليون درهم  من  ي 

إلمارات 

ي خطاب ع ض تسهيل ماي 
ي ف 
ي ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاري    خ االستحقاق النهات 

ي الوطت  اإلمارات دت 

وط والحكام العامة الملحقة به.  ي أو الشر  دت 

ا. 0.5تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب تسهيل السحب عىل المكشوف   % سنوي 

ا عىل كامل 180/ 1(  1االعتماد مجموع كل من: ) تبلغ العوائد المستحقة بموجب تسهيل خطاب   % شهري 

ي بداية كل شه ، و) 
( ويبلغ الحد الدت  لعمولة 2القيمة / ال صيد المستحق لتسهيل خطابات االعتماد ف 

ي لكل تسهيل خطاب اعتماد يتم فتحه، و)   100.00فتح تسهيل خطابات االعتماد  
( وتبلغ  3درهم إمارات 

ا، و) 180/ 1ت االعتماد  رسوم تمديد تسهيالت خطابا ( وتبلغ مصاريف التمويل مجموع اإليبور 4% شهري 

ي تم التفاوض عليها بموجب تسهيل خطاب االعتماد. 0.5لمد  شه  واحد و
ا عىل الفواتير الت 

 % سنوي 

 ال توجد عمولة مستحقة بموجب تسهيل ضمان الشحن. 

البنكي   الضمان  المستحقة بموجب تسهيل  العوائد  الضمان 1.50تبلغ  القيمة االسمية لتسهيل  % من 

حتسب لمد  ال تقل عن ثالثة أشه  وبحد أدت  قدره  
ُ
، يتم سدادها كل ثالثة    250.00البنكي ت ي

درهم إمارات 

ا.   أشه  مقدم 

العربية   اإلمارات  لدولة  االتحادية  والقوانير   ي  دت  إمار   لقانون  ي  دت  ماي  تسهيل  ع ض  يخضع خطاب 

 فيها. المتحد  المعمول بها 

ي تاري    خ نشر  االكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل. 
 كما ف 

 الغ ض

ي تلبية متطلبات رأس المال العامل.  •
 يتمثل الغ ض من تسهيل السحب عىل المكشوف ف 

اد.  • ي تلبية متطلبات االستير
ي ف 
 يتمثل الغ ض من خطاب التسهيل االئتمات 

ي إصدار ضمان الشحن •
لخطاب االعتماد ووثائق   يتمثل الغ ض من تسهيالت ضمان الشحن ف 

 التحصيل. 

ي إصدار خطاب ضمان تنفيذ / ضمان العطاء / ضمان  •
يتمثل الغ ض من تسهيل الضمان البنكي ف 
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ات العمل.   تأشير

 الضمان

ي ذ.م.م اتفاقية ضمان الصول المنقولة عىل )  كة ماي دت 
( جميع الصول المنقولة الحالية 1أب مت شر

( التنازل عن التأمير   2ون والذمم المدينة )عىل أساس التساوي(؛ و)والمستقبلية والمستودعات والمخز 

( ال هن المسجل عىل اآلالت )عىل أساس 3عىل المستودعات والمخزون والصول المنقولة / اآلالت؛ و) 

 التساوي(. 

كة بمنح تعزيز.   قامت الشر

 تغيير السيط   

كة   ي ملكية شر
ي السيط   إذا حدث تغيير ف 

ي دون الحصول عىل موافقة خطية  يقع حالة التغيير ف  ماي دت 

ي ش.م.ع. 
ي الوطت   مسبقة من بنك اإلمارات دت 

 التعهدات 

وط والحكام العامة الملحقة به.  ي أو الشر  ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب ع ض تسهيل ماي دت 

 حاالت اإلخالل 

وفق   معتاد   تقصير  حاالت  عىل  ي  دت  ماي  تسهيل  ع ض  خطاب  ي يحتوي 
ف  بها  المعمول  الممارسات 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: ) 
؛ و) 2و)   ؛( عدم السداد 1السوق، بما ف  ( 3( عدم الوفاء بتعهد مالي

 ( اإلعسار. 4؛ و) لتدليسا

كة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة   خطاب تسهيل شر

 نظ   عامة 

ي  
كة االتحاد لتطوي  الطاقة  2021سبتمي     27ف  النظيفة ذ.م.م خطاب تسهيل )تسهيل سحب  ، أب مت شر

ي   150عىل المكشوف بقيمة   ي مع بنك اإلمارات دت 
(، يمكن سحبه بالدرهم اإلمارات  ي

مليون درهم إمارات 

كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة  ي خطاب شر
ي ف 
ي ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاري    خ االستحقاق النهات 

الوطت 

وط والحكام العامة الملحقة   به. أو الشر

 ( من:  مجموع كل  التسهيل  بموجب  المستحقة  التمويل  مصاريف  البنوك  1تبلغ  بير   الفائد   سع    )

ا. 0.70( 2اإلماراتية لمد  شه  واحد و)   % سنوي 
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ي والقوانير  االتحادية    إمار  دت 
كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة لقوانير  يخضع خطاب ع ض تسهيل شر

 لمعمول بها فيها. لدولة اإلمارات العربية المتحد  ا

كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة ذ.م.م.   ي تاري    خ هذه النشر ، سحبت شر
ي    12كما ف 

مليون درهم إمارات 

 من التسهيل. 

 الغ ض

 الغ ض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس المال العامل. 

 المتمول

كة االتحاد لت  طوي  الطاقة النظيفة ذ.م.م. المتمول بموجب خطاب االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة هو شر

 الضمان

حالة  ي 
ف  كة  الشر دين  حساب  من  السحب  إمكانية  ش.م.ع  ي 

الوطت  ي  دت  اإلمارات  بنك  كة 
الشر منحت 

كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة.  ي خطاب تسهيل شر
 انخفاض معدل خدمة الفائد  و/ أو أي فائض ف 

 تغيير السيط   

كة االتحاد لتطوي  قبل الطرح، يقع تغيير السيط   إذا   ي الملكية الحالية لشر
ي أي وقت ف 

كان هناك تغيير ف 

االتحاد   كة  ( وسيخضع خطاب شر ي
الوطت  ي  اإلمارات دت  بنك  )بموجب سجالت  النظيفة ذ.م.م  الطاقة 

ي ش.م.ع. 
ي الوطت   لتطوي  الطاقة النظيفة للم اجعة من قبل بنك اإلمارات دت 

 التعهدات 

وط والحكام العامة  ال توجد تعهدات مالية بموجب خط كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة أو الشر اب شر

 الملحقة به. 

 حاالت اإلخالل 

كة االتحاد لتطوي  الطاقة النظيفة عىل حاالت تقصير معتاد  وفق الممارسات   يحتوي خطاب تسهيل شر

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: ) 
ي السوق، بما ف 

( عدم الوفاء  2و) ( عدم السداد؛  1المعمول بها ف 

؛ و)   ( اإلعسار. 4( التدليس؛ و) 3بتعهد مالي

ي األخض    تسهيل صندوق دب 
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 نظ   عامة 

ي  
كة الشخص الواحد( المملوك لصندوق  2021يونيو    30ف  ي الخرص  لالستثمارات )شر ، أب م صندوق دت 

ا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م، خطاب تعديل التسهيل   كة جمير ي الخرص  التابع لشر خطاب  )"  7رقم  دت 

ي األخض   م بتاري    خ  عرض تسهيالت صندوق دب  أكتوب    31"(، الذي يعدل خطاب ع ض التسهيل المي 

ي ذلك اإلشعار الملزم رقم    2019
)رقم   1وكل خطابات تعديل التسهيل / اإلشعارات الملزمة الالحقة بما ف 

CBGGRD / FA00571 / 21-1  بتاري    خ الصادر  ا2021مارس    29(  يكمل  والذي  والحكام  ،  وط  لشر

وط التمويل، والذي ينص عىل:   العامة لغ اض شر

بقيمة   • لجل  ق ض  لجل    75تسهيل  الق ض  )"تسهيل  ي 
إمارات  درهم  ي    1مليون  دت  لصندوق 

"(؛  الخرص 

ي )"تسهيل الق ض لجل    769,705,334.75تسهيل ق ض لجل بقيمة   •
لصندوق   2درهم إمارات 

"(؛  ي الخرص   دت 

الق ض لجل    308بقيمة  تسهيل ق ض لجل   • )"تسهيل  ي 
إمارات  ي   3مليون درهم  دت  لصندوق 

"(؛  الخرص 

بقيمة   • الق ض لجل    192تسهيل ق ض لجل  )"تسهيل  ي 
إمارات  ي   4مليون درهم  دت  لصندوق 

"(؛  الخرص 

بقيمة   • الق ض لجل    100تسهيل ق ض لجل  )"تسهيل  ي 
إمارات  ي   5مليون درهم  دت  لصندوق 

"(؛  الخرص 

ي )"تسهيل الق ض لجل    91,823,750ل بقيمة  تسهيل ق ض لج •
ي   6درهم إمارات  لصندوق دت 

"(؛ و  الخرص 

بقيمة   • الق ض لجل    150تسهيل ق ض لجل  )"تسهيل  ي 
إمارات  ي   7مليون درهم  دت  لصندوق 

"(؛  الخرص 

، يمكن سحبها بالدرهم    1,686,529,084.75وذلك بحد إجمالي للتسهيالت يبلغ   ي
مليون درهم إمارات 

: اإلمارا ي
ي ف 
ي ش.م.ع. يحل تاري    خ االستحقاق النهات 

ي الوطت  ي من بنك اإلمارات دت 
 ت 

؛ 1لتسهيل الق ض لجل   2022مارس  1 • ي الخرص   لصندوق دت 

؛ 2لتسهيل الق ض لجل  2022مارس  25 • ي الخرص   لصندوق دت 
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؛ 3لتسهيل الق ض لجل  2021أغسطس  10 • ي الخرص   لصندوق دت 

؛ 4ل لتسهيل الق ض لج 2021سبتمي   17 • ي الخرص   لصندوق دت 

؛ 5لتسهيل الق ض لجل  2021سبتمي   30 • ي الخرص   لصندوق دت 

؛ و 6لتسهيل الق ض لجل  2022مارس  10 • ي الخرص   لصندوق دت 

ا من تاري    خ السحب الول لتسهيل الق ض لجل  12 • .  7شه   ي الخرص   لصندوق دت 

ي الخرص   تبلغ مصاريف التمويل المستحقة الدفع بموجب خطاب ع ض تسهيال  %  0.90ت صندوق دت 

ي والقوانير    إمار  دت 
ي الخرص  لقوانير  ا عن كل تسهيل. يخضع خطاب ع ض تسهيالت صندوق دت  سنوي 

 االتحادية لدولة اإلمارات العربية المتحد  المعمول بها فيها. 

ي تاري    خ هذه النشر ، تم سحب التسهيالت بالكامل. 
 وكما ف 

 الغ ض

كة.  1الق ض لجل يتمثل الغ ض من تسهيل  ي تلبية الغ اض العامة للشر
ي الخرص  ف   لصندوق دت 

كة.  2يتمثل الغ ض من تسهيل الق ض لجل  ي تلبية الغ اض العامة للشر
ي الخرص  ف   لصندوق دت 

ي مشاري    ع /   7إل    3يتمثل الغ ض من تسهيل الق ض لجل من  
ي االستثمار ف 

ي الخرص  ف  لصندوق دت 

اء ول كات الطاقة الخرص  كة. شر  تلبية أغ اض عامة للشر

 المتمول

ي الخرص  لالستثمارات   هو صندوق دت 
ي الخرص  المتمول بموجب خطاب ع ض تسهيالت صندوق دت 

للطاقة  القابضة  العالمية  ا  كة جمير لشر التابع  الخرص   ي  دت  لصندوق  المملوك  الواحد(  الشخص  كة  )شر

 ذ.م.م. 

 الضمان

كة ا ي الخرص  لالستثمارات )شر ي الخرص  التابع  منح صندوق دت  لشخص الواحد( المملوك لصندوق دت 

ي حسابات معينة. 
ا العالمية القابضة للطاقة ذ.م.م رهن عىل ودائع ف  كة جمير  لشر

 تغيير السيط   
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ي الخرص  لالستثمارات  ي هيكل ملكية صندوق دت 
قبل الطرح، يقع تغيير السيط   إذا حدث أي تغيير ف 

لصندوق المملوك  الواحد(  الشخص  كة  للطاقة   )شر القابضة  العالمية  ا  كة جمير لشر التابع  الخرص   ي  دت 

ي ش.م.ع. 
ي الوطت   ذ.م.م دون الحصول عىل موافقة خطية مسبقة من بنك اإلمارات دت 

 التعهدات 

وط والحكام العامة  ي الخرص  أو الشر ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب ع ض تسهيالت صندوق دت 

 الملحقة به. 

 حاالت اإلخالل 

ي الخرص  عىل حاالت إخالل معتاد  وفق الممارسات المعمول  يحتوي   خطاب ع ض تسهيل صندوق دت 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال الحرص(: ) 
ي السوق، بما ف 

ام بتعهد 2( عدم السداد؛ و) 1بها ف  ( عدم االلي  

؛ و)   ( اإلعسار. 4( التدليس؛ و) 3مالي

كة االتحاد للطاقة  تسهيل شر

 نظ   عامة 

ي  
كة  2020سبتمي     16ف  ي )شر دت  ومياه  لهيئة كهرباء  المملوكة  الطاقة  االتحاد لخدمات  كة 

أب مت شر  ،

المكشوف بقيمة   )تسهيل سحب عىل  (   15شخص واحد ذ.م.م( خطاب تسهيل  ي
إمارات  مليون درهم 

الطاقة)" لخدمات  االتحاد  كة  تسهيل شر بنك خطاب  مع  ي 
اإلمارات  بالدرهم  يمكن سحبه  والذي   ،)"

كة اإلمارات   ي خطاب تسهيل شر
ي ف 
النهات  تاري    خ االستحقاق  يتم تحديد  ي بنك ش.م.ع. ولم 

ي الوطت  دت 

وط والحكام العامة الملحقة به.   االتحاد لخدمات الطاقة أو الشر

 ( من:  مجموع كل  التسهيل  بموجب  المستحقة  التمويل  مصاريف  البنوك  1تبلغ  بير   الفائد   سع    )

ا. 0.70( 2اإلماراتية لمد  شه  واحد و)   % سنوي 

لدولة   االتحادية  والقوانير   ي  دت  إمار    
لقوانير  الطاقة  لخدمات  االتحاد  كة  شر تسهيل  خطاب  يخضع 

 اإلمارات العربية المتحد  المعمول بها فيها. 

ي تاري    خ نشر 
 ، تم سحب التسهيل بالكامل. االكتتاب وكما ف 

 الغ ض

 مل. الغ ض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس المال العا
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 المتمول

كة االتحاد لخدمات الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه  المتمول بموجب خطاب االتحاد للطاقة هو شر

كة شخص واحد ذ.م.م(.  ي )شر  دت 

 الضمان

كة رهن حساب يغظي نسبة   % من مبلغ السحب عىل المكشوف وفق حد التسهيل. 100منحت الشر

 تغيير السيط   

كة االتحاد لخدمات قبل الطرح، يقع تغيير   ي الملكية الحالية لشر
ي أي وقت ف 

السيط   إذا كان هناك تغيير ف 

ي  كة شخص واحد ذ.م.م( )بموجب سجالت بنك اإلمارات دت  ي )شر الطاقة المملوكة لهيئة كهرباء ومياه دت 

ي  
الوطت  ي  اإلمارات دت  بنك  للم اجعة من قبل  الطاقة  االتحاد لخدمات  كة 

( ويخضع خطاب شر ي
الوطت 

 م.ع. ش. 

 التعهدات 

وط والحكام العامة الملحقة به.  كة االتحاد لخدمات الطاقة أو الشر  ال توجد تعهدات مالية بموجب شر

 حاالت اإلخالل 

كة االتحاد لخدمات الطاقة عىل حاالت تقصير معتاد  وفق الممارسات   يحتوي خطاب ع ض تسهيل شر

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال 
ي السوق، بما ف 

( عدم الوفاء  2( عدم السداد؛ و) 1 الحرص(: ) المعمول بها ف 

؛ و)   ( اإلعسار. 4( التدليس؛ و) 3بتعهد مالي

يد المركزي  التسهيل األول لمؤسسة اإلمارات ألنظمة التت 

 نظ   عامة 

ي  
يد الم كزي اتفاقية تسهيل )تسهيل ق ض 2018ديسمي     13ف  ، أب مت مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

ي بنك إن أيه )فرع لندن( مليون دو   400لجل بقيمة  
(، يمكن سحبه بالدوالر المريكي مع سيت  الر أمريكي

ي كابيتال المحدود  وبنك 
ي الوطت  كة اإلمارات دت 

ي بنك إن أيه )فرع لندن(، وشر
، وسيت  بصفة منسق عالمي

المالية بصفتهم منظمير  رئيسيير  مفوضير   ق ش.م.ع ومجموعة سامبا  ستاندرد تشارت د وبنك المشر

ي بنك إن ايه )فرع اإلمارات ومديري
ي ش.م.ع بصفة وكيل، وسيت 

ي الوطت  ن للسجالت، وبنك اإلمارات دت 

ي ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارت د )هونج كونج( ليمتد، وبنك 
ي الوطت  العربية المتحد (، وبنك اإلمارات دت 

ق، ومجموعة سامبا المالية بصفة مق ضير  أصليير  )" اإلمارات    مع مؤسسة  1اتفاقية التسهيل  المشر
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يد المركزي ي  ألنظمة التت 
ي ف 
. تبلغ مصاريف التمويل  2025ديسمي     13"(. ويحل تاري    خ االستحقاق النهات 

 ( هامش رب  ح. 2( معدل الليبور و) 1المستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: ) 

ي.   1تخضع اتفاقية التسهيل  يد الم كزي للقانون اإلنجلير   مع مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

ي تاري    خ نشر  االكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل. ك
 ما ف 

 الغ ض

التسهيل   اتفاقية  الغ ض من  تلبية الغ اض    1يتمثل  ي 
ف  الم كزي  يد  التي  اإلمارات لنظمة  مع مؤسسة 

ور .  كة والنفقات ال أسمالية للمجموعة وإعاد  تمويل التسهيالت البنكية الحالية عند الرص   العامة للشر

 المتمول

يد الم كزي هو مؤسسة اإلمارات  المتم ول بموجب اتفاقية التسهيل مع مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

يد الم كزي.   لنظمة التي 

 الضمان

 ال يوجد. 

ي 
ي الوطت   من بنك اإلمارات دت 

ي الخرص   تسهيل صندوق دت 

 تغيير السيط   

ي أي  
ي ف  % من  50.1وقت تمتلك أكير من  قبل الطرح، يقع تغيير السيط   إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دت 

 . يد الم كزي بشكل مباشر أو غير مباشر  أسهم مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

 التعهدات 

ا، بال جوع إل  ي عشر شه  
ي يتم م اجعتها م تير  كل في   اثت 

يخضع المتمول للتعهدات المالية التالية، والت 

يد الم كزي )حسب االقتضاء(: القوائم المالية السنوية أو نصف السنوية لمؤسسة   اإلمارات لنظمة التي 

ي القيمة الملموسة الموحد عن   •
ي الدين الموحد إل صاف 

 2.25يجب أال تزيد نسبة إجمالي صاف 

 ضعف؛ 

ائب واإلهالك واالستهالك إل  • يجب أن تزيد نسبة الرباح الموحد  قبل مصاريف التمويل والرص 

 ضعف؛ و 1.1خدمة الدين عىل 
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يك • أن  الفي   يجب  إل  ذات صلة  في    من كل  الخير  اليوم  ي 
ف  الموحد  الدين  ي 

إجمالي صاف  ون 

  3.25(  3، و) 2023ضعف لعام    3.50(  2، و) 2022لعام    3.75(  1الموحد  أقل من أو يساوي ) 

 . 2025ضعف لعام 3.00( 4، و)2024ضعف لعام 

 حاالت اإلخالل 

يد الم كزي عىل حاالت تقصير معتاد  تتفق مع مؤسسة اإلمارات لنظمة ا  1تحتوي اتفاقية التسهيل   لتي 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال 
مع مستندات سابقة من درجة استثمارية لمجموعة سوق الق وض، بما ف 

، و) 2( عدم السداد، و) 1الحرص(: )   ( اإلعسار. 4( التدليس، و) 3( عدم الوفاء بتعهد مالي

يد المركزي"( مع مؤسسة اإل  2اتفاقية التسهيل )"اتفاقية التسهيل   مارات ألنظمة التت 

 نظ   عامة 

ي  
اتفاقية تسهيل )تسهيل ق ض  2021أكتوب     14ف  الم كزي  يد  التي  أب مت مؤسسة اإلمارات لنظمة   ،

ي بنك إن إيه )فرع لندن(    250لجل بقيمة  
(، يمكن سحبه بالدوالر المريكي مع سيت  مليون دوالر أمريكي

ي كاب
ي الوطت  كة اإلمارات دت 

ي بنك إن ايه )فرع لندن( وشر
، وسيت  يتال المحدود  وبنك بصفة منسق عالمي

ي  ي بنك إن أيه )فرع سوق أبوظت 
ي ش.م.ع بصفة وكيل، وسيت 

ي الوطت  ، وبنك اإلمارات دت 
بصفة منظمير 

ي  
ي ف 
. ويحل تاري    خ االستحقاق النهات  ي ش.م.ع بصفة مق ضير  أصليير 

ي الوطت  ( وبنك اإلمارات دت  العالمي

 . 2022 بريلا 14

 ( هامش رب  ح. 2( معدل الليبور و) 1لتسهيل مجموع كل من: ) تبلغ مصاريف التمويل المستحقة بموجب ا

ي.   2تخضع اتفاقية التسهيل  يد الم كزي للقانون اإلنجلير   مع مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

ي تاري    خ نشر  االكتتاب تم سحب التسهيل بالكامل. 
 كما ف 

 الغ ض

ي  2يتمثل الغ ض من اتفاقية التسهيل   ي  1د الم كزي ) مع مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 
( للتسهيل )أ( ف 

كة والنفقات ال أسمالية للمجموعة وإعاد  تمويل التسهيالت البنكية الحالية  تلبية الغ اض العامة للشر

ور  و)  كة العامة والنفقات ال أسمالية. 2عند الرص  ي تلبية أغ اض الشر
 ( للتسهيل )ب( ف 

 المتمول
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يد الم كزي هو مؤسسة اإلمارات  مع مؤسسة اإل   2المتمول بموجب اتفاقية التسهيل   مارات لنظمة التي 

يد الم كزي.   لنظمة التي 

 الضمان

 ال يوجد. 

 تغيير السيط   

ي أي وقت تمتلك أكير من  
ي ف  % من  50.1قبل الطرح، يقع تغيير السيط   إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دت 

يد الم كزي بشكل مباشر أو غير  .  أسهم مؤسسة اإلمارات لنظمة التي   مباشر

 التعهدات 

ا، بال جوع إل  ي عشر شه  
ي يتم م اجعتها م تير  كل في   اثت 

يخضع المتمول للتعهدات المالية التالية، والت 

يد الم كزي )حسب االقتضاء(:   القوائم المالية السنوية أو نصف السنوية لمؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

ي الدين   •
ي القيمة الملموسة الموحد عن  يجب أال تزيد نسبة إجمالي صاف 

 2.25الموحد إل صاف 

 ضعف؛ 

ائب واإلهالك واالستهالك إل  • يجب أن تزيد نسبة الرباح الموحد  قبل مصاريف التمويل والرص 

 ضعف؛ و 1.1خدمة الدين عىل 

الفي    • إل  ذات صلة  في    من كل  الخير  اليوم  ي 
ف  الموحد  الدين  ي 

إجمالي صاف  يكون  أن  يجب 

 . 2021ضعف لعام  4.00ل من أو يساوي الموحد  أق

 حاالت اإلخالل 

يد الم كزي عىل حاالت تقصير معتاد  تتفق   2تحتوي اتفاقية التسهيل   مع مؤسسة اإلمارات لنظمة التي 

ي ذلك )عىل سبيل المثال ال 
مع مستندات سابقة من درجة استثمارية لمجموعة سوق الق وض، بما ف 

، و) ( 2( عدم السداد، و) 1الحرص(: )   ( اإلعسار. 4، و) لتدليس( ا 3عدم الوفاء بتعهد مالي

يات والبناء   اتفاقيات الهندسة والمشتر

محطات  بمشاري    ع  يتعلق  فيما  عليها  المنصوص  والبناء  يات  والمشي  الهندسة  اتفاقيات  إل  باإلضافة 

يات والبناء الج ا اتفاقيات الهندسة والمشي 
 
كة أيض  وهرية التالية: الطاقة المستقلة أعاله، أب مت الشر
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يات وهندسة عىل الساس اإلنجاز الكىلي بتاري    خ   • كة عقد إنشاء ومشي  اي   6أب مت الشر   2018في 

الم حلة ال ابعة مع تحالف يتكون من السويدي باور ش.م.م   -(  Hلمحطة العوي  لتوليد الطاقة ) 

كة سيمي   أكتينجيسيلشافت، وهما مسؤوالن مجتمعير  ومنف دين عن   العمال. تبلغ قيمة وشر

يبة القيمة    301,898,000العقد لألعمال المنصوص عليه بموجبه   ، باستثناء ض  دوالر أمريكي

ي  
اي     29المضافة، وتحل تواري    خ اإلكمال المضمونة ف    31و  1لوحد  التوربينات الغازية    2020في 

الغازية    2020مارس   التوربينات  بم  2020ابريل    30و  2لوحد   العمال  ي 
ي ذلك وحد   لباف 

ا ف 

كة لألعمال ويستند إل  3التوربينات الغازية   اء صادر عن الشر ي شكل أم  شر
. أب م العقد المذكور ف 

ي ذلك ما يتعلق بتوفير ضمان حسن  
يات والبناء النموذجية، بما ف  أحكام عقد الهندسة والمشي 

ي تم تحديدها الداء، والمسؤولية عن العيوب والتعويضات النقدية المتعلقة بالتأخير و 
الداء، والت 

وط العقد الصادر مع العطاء )الذي لم يتم تقديمه لم اجعته(.  ي شر
 ف 

يات وهندسة عىل الساس اإلنجاز الكىلي بتاري    خ   • كة عقد إنشاء ومشي    2019يوليو    29أب مت الشر

ا كة سي  ي وشر اباج ايه ج  كة سي  باج  لمحطة حتا لتوليد الطاقة الكه ومائية مع تحالف يتكون من شر

الذين  النمسا  هيدرو  أندريي    كة  ألمانيا وشر هيدرو  أندريي    كة  ت كيا وشر أوزكار  كة  ذ.م.م وشر ي  دت 

اء صادرين عن   يتحملون مجتمعير  ومنف دين المسؤولية عن العمال. يتكون العقد من أم ي شر

كة لألعمال )أحدهما لجزء العمال المقومة باليورو حيث تبلغ قيمة العقد    211,126,229الشر

اإلضافية   العقد  قيمة  تبلغ  حيث  ي 
اإلمارات  بالدرهم  المقومة  العمال  لجزء  واآلخ   يورو 

تاري    خ    551,176,836 يحل  منهما.  ي كل 
ف  المضافة  القيمة  يبة  ض  باستثناء  ا(،  إماراتي  ا  درهم 

ي  
ا من تاري    خ شيان العقد(   1640)   2024يناي     24االكتمال المضمون لألعمال المدنية ف  يوم 

وما ي تبط بها من ملحقات ووصالت إل مفاتيح كهربائية معزولة    2بالنسبة للوحد  رقم    ويحل

ي    SCADAو  SCMSكيلو فولت إل جانب نظامي    132بالغاز بقدر   
اي  )   23ف  ا من    1670في  يوم 

يات والبناء النموذجية،  اء إل أحكام عقود الهندسة والمشي  تاري    خ شيان العقد(. تستند أوام  الشر

ي ذلك ما يتعلق بأحكام ضمان حسن الداء، والتعويضات النقدية المتعلقة بالتأخير والداء، بم
ا ف 

وط العقد الصادر مع العطاء.  ي شر
ي تم تحديدها ف 

 والت 

كة   البيانات المالية للشر

كة عىلي ج  االطالع عىل   ي المالي فيما يتعلق بالب  موقع  افصاح الشر   2020لسنة    يانات الماليةسوق دت 
 . 2021وسنة 

كة أحد أطرافها  الدعاوى القضائية والتحكيمية سواء   كة أو ضدها أو تعد الشر  المرفوعة من الشر
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ي أي إج اءات جوهرية
ي ذلك أي إج اءات    لم تشارك المجموعة ف 

  عالقة قضائية أو اج اءات تحكيم )بما ف 

ي تسبق تاري    خ نشر  االكتتاب هذه،  
ا الماضية الت  ي عشر شه  

أو خطير  تعلم بها المجموعة( خالل االثت 

ي قد تكون أو كان لها تأثير كبير عىل م كزها المالي أو أرباحها
 .والت 

الديون خالل السنتي   السابقتي   لتاري    خ تقديم طلب وصف ألي حالة إعسار أو عدم قدرة عل سداد  
 اإلدراج 

 ال ينطبق. 
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1الملحق   

 

 

 

 


