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كة العالم�ة القابضةا "  صفقة مجموعة  تكمل ل�ش ي

 "ادايف
ي  7.3بــــــ 

 مل�ار درهم إمارايت
 

استثمار  � • القابضة  مثل  العالم�ة  كة  مجموعةال�ش ي 
"   �ف ي

ف    4.87٪"ادايف بني التجارة  إجما�ي  من 
 .اإلمارات والهند

ا�ة  الستولد   • ف �ش كة    بني "    القابضة  العالم�ةال�ش ي
"ادايف غ�ي   من ٪ 9ومجموعة  الطاقة  قدرة 

ي الهند بحلول عام 
 . 2030األحفور�ة �ف

كة •  2025ج�جاواط بحلول عام    25تنتج    لتط��ر و�شغ�ل الطاقة المتجددة Adani AGEL �ش
 . 2030ج�جاوات بحلول عام  45و

ي  كة العالم�ة القابضة (ش.م.ع)، ومقرها   :2022  مايو  17،  أبوظيب ، اليوم إنجاز صفقة  أعلنت ال�ش ي أبوظيب
ي (  7.3استثمار�ة بق�مة  

)  2مل�ار درهم إمارايت ، و�ي   مل�ار دوالر أم���ي ي
كات ادايف ي محفظة مجموعة �ش

�ف
ي   ي ج��ن انر�ب

كة "ادايف ي    )،Adani Green Energy Limited( "  ل�متد�ش
كة "ادايف ترانزمشون"   ل�متد و�ش

Adani Transmission Limited)،( ك ي انت و�ش
 ).  (Adani Enterprises Limited �رايز ل�متد"�ي ة "ادايف

كة العالم�ة القابضة  هذە  و�موجب   ي ل�متد"،    سأر الصفقة، ستوفر ال�ش ي ج��ن انر�ب
كة "ادايف مال ل�ل من �ش

ي ل�متد ترانزمشون
كة "ادايف كة ،"و�ش ي بورصة بومباي    و�ش

كات مدرجة �ف �رايز ل�متد"، وجم�عها �ش ي ان�ت
"ادايف

 )BSE ) والبورصة الوطن�ة (NSE ي الهند
.  -) �ف  من خالل ط��ق التخص�ص التفض��ي

التنف�ذي   الرئ�س  شع�ب،  ب�  س�د  القابضة: وقال  العالم�ة  كة  لل�ش المنتدب  هذا   والعضو  "يتوافق 
كة العالم�ة القابضة بتوسيع وتن��ــــع محفظت ام ال�ش ف ي أعمالنا مع ال�ت

ي �ف ات��ب ا االستثمار�ة. ال  هالتوسع االس�ت
ي ع� طم�ح الهند الشامل   ي أن هذە الصفقة ستؤثر �شكل مبا�ش و��جايب

ط��لة األجل للطاقة    وخططها شك �ف
ف اإلمارات  4.87تمثل الصفقة  النظ�فة.   ي بلغت    والهند،٪ من إجما�ي التجارة بني مل�ار دوالر أم���ي   41واليت

عا�ي   ف  ف    ؛2021و  2020بني بني ا�ة  ال�ش القابضة  وتعكس  العالم�ة  كة  "    ومجموعةال�ش ي
�شكل كب�ي  "ادايف

ف اإلمارات والهند خارج قطاع النفط  . " العالقات االقتصاد�ة بني

ي الهند أ��� من    وتبلغ
  100والطاقة المتجددة تتجاوز    ج�جاواط،  390القدرة اإلجمال�ة لتول�د ال�ه��اء �ف

ي .  ج�جاوات 
ي    مؤتمر األمم المتحدة لتغ�ي المناخف�ف

، أعلنت الحكومة الهند�ة أنه بحلول  من العام الما�ف
ي الهند    2030عام  

كة العالم�ة القابضة    ا   وستدعمج�جاوات.    500ستكون قدرة الوقود غ�ي األحفوري �ف ال�ش
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"  ���ــــع خطة نمو مجموعة ي
و�د البالد بـ    "ادايف ف ي الهند)    )٪9ج�جاواط (   45ل�ت

من الطاقة غ�ي األحفور�ة �ف
 . 2030بحلول عام 

جانبه  ساجار  dومن  ،قال  ي
كة    أدايف ل�ش التنف�ذي  ل�متد"المدير  ي  انر�ب ج��ن  ي 

هذە "ادايف إتمام  “�سعدنا   :
مع   التار�خ�ة  القابضة الصفقة  العالم�ة  كة  نقدر  ال�ش نحن  الطاقة   ها ور د.  ي 

�ف ي  ات��ب اس�ت الرائد كمستثمر 
ي اإلمارات الع���ة المتحدة. تمثل هذە  

المستدامة والرعا�ة الصح�ة والغذاء والبن�ة التحت�ة ونقل الطاقة �ف
ف الهند واإلمارات الع���ة المتحدة واالتصال باأل ا من التع��ز للعالقة بني كة . نحن �شارك  فراد الصفقة م��د� ال�ش

ي ا ةالعالم�ة القابض
ات�جيتها �ف ي اس�ت

ق األوسط �ف ف األج�ال ". نعدها بدا�ة و  و�ف��ق�ا،لهند وال�ش  عالقة بني

كة وتعد  ي  �ش
كة ،"لل�ه��اء مومباي المحدودة "ادايف ي ل�متد ترانزمشون"  ذراع التوز�ــــع ل�ش

لديها أهداف  "ادايف
المتجددة من   الطاقة  تغلغل  ل��ادة  المال�ة  3قانون�ة  السنة  ي 

�ف المال�ة  60إ�    ٪21  السنة  بحلول   ٪27 
كة العالم�ة القابضةتدعم استثمارات وسوف  كة ال�ش ي هذە الرحلة التح��ل�ة ال�ش

 .�ف

كة  عهدتت  كما  ي انت   �ش
ي"  من خالل    ،"�رايز ل�متد�ي "ادايف ي نيو ل�متد انداصت�ي

كة "ادايف   والمملوكةالتابعة لها  �ش
ف   50بال�امل لها، باستثمار   مل�ار دوالر أم���ي ع� مدى السنوات التسعة المقبلة لتشك�ل عمود ه�دروجني

 .أخ�ف جد�د يركز ع� إزالة ال���ون من الطاقة الصناع�ة والتنقل

ي تم �سه�ل الصفقة عن ط��ق بنك  ولقد   كل من   قدمت  �التنسيق،و األول و�نك ستاندرد �شارترد.    أبو ظيب
كة كة الهند�ة  "نورتون روز"  �ش القانون�ة والدعم    االستشارات  "AZB Partners  "  للمحاماة اإلمارات�ة وال�ش

،اال�تواري ع�  .   WTS Dhruvaوعملت  التوا�ي ي �يب  كمستشار �ف

 

 - انتھى-

كة العالم�ة القابضة  عن ال�ش

كة العالم�ة القابضة عام   ي اإلمارات الع���ة المتحدة،  1998تأسست ال�ش
، كجزء من مبادرة لتن��ــــع وتنم�ة قطاعات األعمال غ�ي النفط�ة �ف

ي   ا بـ "رؤ�ة أبوظيب ام� ف ي لألوراق المال�ة إ� تنف�ذ مبادرات االستدامة واالبتكار والتن��ــــع  2030وال�ت ي سوق أبوظيب
كة المدرجة �ف "، �س� ال�ش

ي المنطقة القتصادي من خالل ما بات اآلن إحدى أ��ب التكتالت  ا 
كة العالم�ة القابضة إ� مؤ�ش    موظف. وانضمت   22,345مع    �ف ال�ش

ي  ي لألوراق المال�ة15"فادا�س    15فو��ي سوق أبوظيب ي سوق أبوظيب
ة األع� سيولة �ف كات الخمسة ع�ش  ." والذي �ضم ال�ش

كة العالم�ة القابض ات�ج�ة وتجميع األعمال.  وتتمثل أهداف ال�ش ي تع��ز محفظتها من خالل عمل�ات االستحواذ واالستثمارات االس�ت
ة �ف

كة أ��� من   ال�ش    30وتضم 
�
العقارات، والزراعة،    ك�انا ي ذلك 

القطاعات، بما �ف ا�د من  ف ، و�س� إ� توسيع أصولها وتن��عها ع�ب عدد م�ت
و�ات، والخدمات، ف�ه، ورأس   والرعا�ة الصح�ة، واألغذ�ة والم�ش والصناعات، وتكنولوج�ا المعلومات واالتصاالت، وتجارة التجزئة وال�ت

 .المال
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التآزر التشغ��ي وتعظم كفاءات   القابضة  العالم�ة  كة  النمو، تقود ال�ش ف وتحقيق  ات�ج�ة أساس�ة لتع��ز ق�مة المساهمني ومن خالل اس�ت

ي دولة اإلمارات الع���ة  التكلفة ع�ب جميع القطاعات. كما تواصل تقي�م فرص االستث
ا�ات �ف ي �ش

ة والدخول �ف مار من خالل المل��ة المبا�ش
كة العالم�ة القابضة ع� المرونة واالبتكار و�عادة تحد�د السوق لنفسه ا  المتحدة وخارجها. ومع تغ�ي العالم وظهور فرص جد�دة، تركز ال�ش

كائها   www.ihcuae.com   : قم ب��ارة  المعلومات،لم��د من .وعمالئها و�ش
 

ي ل�متد" نبذة عن   ي ج��ن انر�ب
كة "ادايف  �ش

 
ي ل�متد ي ج��ن انر�ب

كة "ادايف ي �ي منصة الطاقة المتجددة   "،�ش
" وتمتلك �ف ي

ي   مجموعة "ادايف
كة واحدة من أ��ب المحافظ المتجددة �ف ال�ش

ي احت�اجات    والمكتسبة،واألصول الممنوحة    اإل�شاء،وق�د    التشغ�ل�ة،ج�جاوات ع�ب األصول    20.4نمو ثابت قدرە    العالم مع ي تليب واليت
كة بتط��ر و�ناء وتملك و�شغ�ل وص�انة مشار�ــــع مزارع الطاقة الشمس�ة وطاقة    وتقوماألطراف المقابلة من الدرجة االستثمار�ة.   ال�ش

ي ل�متد  � نطاق المرافق. تركزال��اح المتصلة بالشبكة ع  ي ج��ن انر�ب
كة "ادايف إزالة ال���ون من تول�د الطاقة و�ساعد الهند ع�   ع�" �ش

"  و�ي مؤسسة فك��ة مقرها الوال�ات    ،Mercom Capital تحقيق أهداف االستدامة. صنفت ي
ع� أنها المالك  المتحدة مجموعة"ادايف

ا جائزة الرا�ي العال�ي لهذا العام من قبلها  تم منحو   وى العالم. األول ألصول تول�د الطاقة الشمس�ة ع� مست   Project Finance أ�ض�
International (PFI) بـ ا 

�
اف الطاقة  AGELاع�ت لتحول  رئ��ي  من  . كمحرك  ب��ارة   المعلومات،لم��د   : 31Tقم 

www.adanigreenenergy.com 
 

ي ل�متد ترانزمشون"نبذة عن 
 "ادايف

 
" و�ي �ي ذراع أعمال النقل والتوز�ــــع لم   ي

ي   جموعة "ادايف
كة نقل خاصة �ف   مكعب، م�ت   18،875مع شبكة نقل ترا�م�ة تبلغ  الهند   أ��ب �ش

ي مراحل مختلفة من البناء. تدير 4،596وك�لوم�ت مكعب تعمل   14،279منها 
ي ل�متد ترانزمشون" م�ت مكعب �ف

كة توز�ــــع   "ادايف ا �ش أ�ض�
ي مومباي  12تخدم حوا�ي  

ي الس  معو .  مليون مستهلك �ف
ي الهند إ� أر�عة أضعاف �ف

ف متطلبات الطاقة �ف كة   فإن  القادمة،نوات  تعيني ال�ش
بال�امل إل�شاء شبكة نقل طاقة ق��ة وموثوقة والعمل بنشاط من أجل خدمة عمالء التجزئة وتحقيق "الطاقة للجميع" بحلول    مه�أة
 .2022عام 

 www.adanitransmission.com لم��د من المعلومات قم ب��ارة: 
 

�رايز ل�متد"نبذة عن   ي ان�ت
كة "ادايف  �ش

 
كة ،ع� مر   �ي ذراع لمحفظة  �ش ف �رايز ل�متد"  ركزت السنني ي ان�ت

ي بناء الدولة    الناشئة،بناء أعمال البن�ة التحت�ة    ع�   "ادايف
والمساهمة �ف

ي بناء  
كات وتقسم إ� ك�انات منفصلة مدرجة. بعد أن نجحت �ف  Adani Transmissionو Adani Ports & SEZ Limited مثل  �ش

و  Adani Wilmar Limitedو Adani Total Gas Limitedو Adani Green Energy Limitedو Adani Power Limitedو
ي  

كة �شكل كب�ي �ف .  ن�ع ال���ون عن الصناعات والتنقل لا الق��ة ألعما هجعل البالد تعتمد ع� نفسها من خالل محفظتساهمت ال�ش
كز و  ات�ج�ة الج�ل التا�ي اآلخر من االستثمارات التجار�ة    ��ت كة لل   االس�ت حول إدارة المطارات والطرق ومركز الب�انات والبن�ة التحت�ة للم�اە   �ش

ي لديها مجال كب�ي   .إلطالق الق�مةواليت
 www.adanienterprises.com قم ب��ارة:  المعلومات،لم��د من 
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 www.ihcuae.com  :بزیارة قم  المعلومات، من لم��د 

كة العالم�ة القابضة، ير�ب التواصل مع  :لالستفسارات اإلعالم�ة المتعلقة بال�ش

 إبراه�م أحمد 

 رئ�س إدارة االتصاالت المؤسس�ة والشؤون اإلعالم�ة 

Ahmad.ibrahim@ihcuae.com 

 

 روي بوال

ي 
 مجموعة ادايف

 25556628-79-91+جوال: 

roy.paul@adani.com 
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