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 في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط   كتتاب العامطرح أسهم لل 

 للطرح العام لألسهم في  نشرة االكتتاب 

 

 

 كهرباء ومياه دبي"( هيئةأو  هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع )"الشركة

  2022مارس  15 بتاريخ:

 العربية املتحدة( )شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة اإلمارات 

درهم إماراتي   0.01من األسهم العادية بقيمة اسمية  ( ثلثة مليارات ومائتان وخمسون مليون )  3,250,000,000 بيع عدد

في اكتتاب   "(أسهم الطرحمن إجمالي األسهم املصدرة في رأس مال الشركة( )"  %6.5نسبة   لكل سهم )تمثل   )فلس واحد(

"(. يحتفظ املساهم البائع بحق  دولة اإلمارات العربية املتحدة  أودولة اإلمارات  العربية املتحدة )"عام في دولة اإلمارات  

تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، ووفًقا للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة  

بالدرهم اإلماراتي ويتم تحديده من خالل نطاق سعري للطرح والذي  "(. يكون سعر الطرح  الهيئة)" األوراق املالية والسلع

النطاق )" 2022مارس  24نفس يوم افتتاح فترة االكتتاب في  سوف يتم اإلعالن عنه في إعالن اإلدراج الذي سيتم نشره في

سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب والصحيح في تاريخ إدراج أسهم    . االكتتاب  فترة   بدء"( وقبل  السعري للطرح

 "(. املالي  دبي سوق في سوق دبي املالي )" "(اإلدراجالطرح )"

 

بعد غلق  وحجم الطرح النهائي )"حجم الطرح النهائي"( سيتم اإلعلن عن سعر الطرح النهائي )"سعر الطرح النهائي"( 

باب االكتتاب. يرجى االطلع على الجزء الخاص بـ "سعر الطرح النهائي" في القسم األول من هذه النشرة والذي يوضح  

 كيفية احتساب سعر الطرح النهائي.

 

اإلمارات العربية املتحدة فقط، فإنه لم    حيث أن هذه النشرة سوف يتم نشرها بغرض االكتتاب في أسهم الطرح في دولةو 

 لهذه النشرة؛ أو حيازة أو تداول  
ً
ولن يتم اتخاذ أي إجراء في أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام في أسهم الطرح وفقا
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ير مباشرة،  أو توزيع هذه النشرة في أي دولة أخرى. وبناًء على ذلك، لن يتم بيع أو عرض أسهم الطرح، بصورة مباشرة أو غ

وال يجوز توزيع أو نشر هذه النشرة أو أي مواد أخرى متعلقة بالطرح أو اإلعالن عن الطرح أو أي مستند آخر يتعلق باألسهم،  

 للقوانين واللوائح املعمول بها في هذه الدولة أو االختصاص الوالئي. 
ً
 في أي دولة اختصاص والئي إال وفقا

 

 فترة الطرح

يحة األولى والشريحة الثانية والشريحة الثالثة )على النحو املوضح في هذه النشرة(، حيث تبدأ  تكون فترة الطرح للشر 

، وتنتهي  2022 ابريل  2وتنتهي للشريحة األولى والشريحة الثالثة في  2022مارس  24فترة الطرح لجميع الشرائح في  

 2022 ابريل  5للشريحة الثانية في 

 

،  "(جهاز اإلمارات للستثمار"(، بما في ذلك الطرح املخصص لجهاز اإلمارات لالستثمار )" الطرحهذا هو الطرح العام األولي )"

  عامة  ( من أسهم رأس مال الشركة، وهي شركة مساهمة مليون   ثلثة مليارات ومائتان وخمسون )3,250,000,000 عدد  

االكتتاب  مؤسسة في دولة اإلمارات، إذ سيتم طرحها للبيع من قبل املساهم البائع )على النحو املوضح في نشرة   "(ش.م.ع)"

في طرح عام حيث سيتم تحديد سعر    ( وخمسون مليون   ومائتانثلثة مليارات  )   3,250,000,000عدد  تمثل  سهم  ( أل هذه

للسهم، حيث يتم إنشاء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب  الطرح النهائي من خالل اتباع آلية البناء السعري 

 املقدمة فقط من املستثمرين املحترفين. 

من    ( باملئةستة ونصف  ) %  6.5نسبة   في حال تم االكتتاب في وتخصيص جميع أسهم الطرح فإن أسهم الطرح ستمثل

يحتفظ املساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي  ، و )"األسهمإجمالي األسهم العادية املصدرة في رأس مال الشركة )"

. قبل هذا الطرح، لم يتم  وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، ووفًقا للقوانين املعمول بها وموافقة الهيئة

وبعد غلق   أي تسويق عام لألسهم.  يتم ولم يحدث  مالي ولم  أي سوق  في  األسهم  ال إدراج  األولى    طرحفترة  الشريحة  أمام 

 .والشريحة الثانية والشريحة الثالثة سوف تتقدم الشركة بطلب إلدراج أسهم الشركة في سوق دبي املالي

 

 2022مارس  4 تاريخ اعتماد النشرة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع:

 

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح الصادرة من هيئة األوراق املالية والسلع  
ً
تحتوي نشرة الطرح هذه على بيانات تم تقديمها وفقا

وال يعد اعتماد الهيئة للنشرة    2022.  مارس  4بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، وقد تم اعتماد هذه النشرة من الهيئة بتاريخ  

بمثابة اعتماد لجدوى االستثمار وال توصية باالكتتاب باألسهم، وإنما يعني فقط أن هذه النشرة تتضمن الحد األدنى من  

 لقواعد اإلصدار واإلفصاح عن املعلومات واملعمول بها في نشرات االكتتاب والصادرة عن الهيئة،  
ً
املعلومات املطلوبة وفقا

عتبر الهيئة مسؤولة عن دقـــة أو اكتمال أو كفاية املعلومات الواردة في هذه النشرة وال تتحمل أي مسؤولية عن أية  وال ت

أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد على هذه النشرة أو أي جزء منها، ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة  
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يتعلق   فيما  املسؤولية  كامل  ومنفردين  ويؤكدون حسب  مجتمعين  الطرح،  نشرة  في  الواردة  والبيانات  املعلومات  بصحة 

علمهم واعتقادهم وبعد بذل العناية الالزمة وإجراء الدراسات املمكنة، بعدم وجود أية وقائع أخرى أو معلومات جوهرية  

  ي للمكتتبين. يؤدي عدم تضمينها بالنشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة أو مؤثرة في القرار االستثمار 
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 طريقة إصدار وبيع أسهم الطرح في اكتتاب عام 

، سيتم بيعها من قبل املساهم  سهم  ( ثلثة مليارات ومائتان وخمسون مليون )   3,250,000,000تمثل أسهم الطرح عدد  

حيث يتم إنشاء    ي من خالل اتباع آلية البناء السعر   يعام وسيتم تحديد سعر الطرح النهائ  طرحالبائع وطرحها لالكتتاب في  

املحترفين. املقدمة فقط من املستثمرين  أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب  البائع بحق   سجل  املساهم  يحتفظ 

 فقة الهيئة. تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، ووفًقا للقوانين املعمول بها وموا

عند إنشاء سجل أوامر االكتتاب، سوف تمثل أسهم الطرح املكتتب فيها من قبل املستثمرين املحترفين كامل أسهم الطرح  

املستخدمة عند احتساب سعر الطرح النهائي لكل سهم من أسهم الطرح. ويتعين لنجاح االكتتاب، أال تقل نسبة املستثمرين  

 % من أسهم الطرح.40% وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة مجتمعين عن 60املحترفين عن 

يتم   لم  وإذا  الثانية.  الشريحة  إلى  املتبقية  األسهم  يتم تخصيص  األولى،  الشريحة  أسهم  في  بالكامل  االكتتاب  يتم  لم  إذا 

ألسهم املتبقية إلى الشريحة األولى. ويلتزم بنوك تلقي االكتتاب  االكتتاب بالكامل في أسهم الشريحة الثالثة، يتم تخصيص ا

برد مبالغ االكتتاب الفائضة املستلمة من املكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة لغرض االكتتاب في أسهم الطرح  

إلى   املبالغ بعد يوم واحد من تاريخ غلق باب االكتتااملترتبة على    ألرباحاباإلضافة  ب وحتى يوم واحد قبل تاريخ ردها  تلك 

( خمسة أيام عمل من التاريخ  5مدة )خالل  رد املبالغ )الفائضة(    أن يتم للمكتتبين من الشريحة األولى والشريحة الثالثة، على  

 املحدد لتخصيص أسهم الطرح إلى املكتتبين من جميع الشرائح.  

، االكتتاب في  الشركة(  بخالف)  خالل أي من شركاته التابعة   وال يجوز للمؤسس، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من 

 أسهم الطرح.

 

 آلية البناء السعري 

 

 .تحديد سعر السهم عند اصداره أو طرحه لالكتتاب العام آلية البناء السعري هي آلية يتم بمقتضاها 

 

 تتضمن آلية البناء السعري الخطوات التالية: 

 

 أو أكثر تعيين الشركة املصدرة  .1
َ
مستشار مالي مرخص له  وهو  مدير االكتتاب للقيام بدور  –بنكا استثماريا واحدا

   -من قبل الهيئة  
ً
لقة بالطرح، والتنسيق مع  ععن الشركة بإدارة طرح األسهم، وتقديم االستشارات املت  للقيام نيابة

الشركة على تحديد النطاق السعري للورقة املالية إضافة  مساعدة  و عملية الطرح،    املشاركة في  طراف األ الهيئة و 

 إلى صياغة نشرة االكتتاب إلرسالها إلى املستثمرين. 

    املشتركين  يقوم مديري االكتتاب .2
ً
الذي تم تعيينهم من قبل الشركة بدعوة بعض املستثمرين املؤهلين )وهم عادة

 من كبار املشتريين من ذوي الخبرة ومدي
ً
ري الصناديق االستثمارية(، إلى تقديم عطاءات بشأن عدد  وليس حصرا
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آراء   استطالعات  وتسجيل  األسهم  تلك  مقابل  دفعها  في  يرغبون  التي  واألسعار  شرائها  في  يرغبون  التي  األسهم 

 املستثمرين املؤهلين في السجل الخاص بأوامر االكتتاب في األسهم املطروحة.  

البناء .3 آللية   
ً
وفقا السعر  تحديد  العروض    يتم  من  االصدار  على  الكلي  الطلب  تقييم حجم  من خالل  السعري 

املقدمة. يقوم مديري االكتتاب بتحليل املعلومات وعليه يتم تحديد السعر النهائي ألسهم الطرح من قبل الشركة  

 يطلق عليه السعر النهائي ألسهم الطرح.  املصدرة واملساهم البائع، والذي

بناًء على  يتم تخصيص األسهم بعد ذلك مل .4 الثانية  بالشريحة  املقبولين  العروض من املستثمرين املؤهلين  قدمي 

 تقدير الشركة واملساهم البائع. 

 قائمة بالتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة." التعريفات واالختصاراتالقسم املعنون بــ "  يتضمن

 هيكلة الشرائح 

 الشريحة األولى   .أ 

 لهذه النشرة، ويتم تخصيص نسبة  
ً
باملائة( من أسهم الطرح  ثمانية)  %8سوف يتم طرح أسهم للشريحة األولى وفقا

سهم للشريحة األولى والتي تقتصر على األشخاص التالي وصفهم:   (مائتان وستون مليون )  260,000,000والتي تمثل  

  

 املكتتبين من األفراد  •

في )بما  الطبيعيين  من    ذلك  األشخاص  يعتبرون  الذين  الطبيعين  املحترفيناألشخاص    املقيمين املستثمرين 

عدا أي شخص مقيم في الواليات    فيما(  ي( الذين يمتلكون حساب بنكالثانيةالذين ال يشاركون في الشريحة  

، وتعديالته 1933املتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق املالية للواليات املتحدة األمريكية لسنة  

وال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى على الجنسية أو مكان اإلقامة ليكون  "((.  قانون األوراق املالية األمريكي )"

 اد املؤهلين. كأحد املكتتبين األفر 

 لإلجراءات املعمول بها لدى بنوك تلق
ً
االكتتاب    ييجوز للقصر التقدم بطلبات لالكتتاب في أسهم الطرح وفقا

 والقوانين السارية واملطبقة في هذا الشأن.  

 املستثمرين اآلخرين  •

حة الثالثة والذين  املستثمرين اآلخرين )الشركات واملؤسسات( الذين ال يشاركون في الشريحة الثانية أو الشري

يمتلكون رقم حساب بنكي )فيما عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون  

 .) ، وتعديالتهاألمريكي األوراق املالية 

 ."(رقم مستثمر )" يجب أن يمتلك كافة املكتتبين من الشريحة األولى رقم مستثمر في سوق دبي املالي

متاحة   فيها  مكتتب  الغير  األسهم  تكون  سوف  األولى،  للشريحة  الطرح  أسهم  جميع  في  االكتتاب  يتم  لم  إذا 

أن  (  1الهيئة( )لالكتتاب من قبل املستثمرين املحترفين، أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل )وبالتشاور مع  
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( غلق الطرح عند الحد املستلم  2الثالثة و /أو )يقوم بتمديد تاريخ غلق باب االكتتاب في الشرائح األولى والثانية و 

 )االكتفاء بالحد املستلم من الطلبات(.  من الطلبات

يحتفظ املساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره 

سيؤدي إلى انخفاض في حجم   الشريحة األولىاملطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة. أي زيادة في حجم  

أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية  الشريحة الثانية و/أو الشريحة الثالثة )حسب االقتضاء(، شريطة 

%  40% من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة مجتمعين عن  60عن  

 .من أسهم الطرح

درهم    1,000درهم مع أي طلبات زيادة بقيمة   5,000األدنى لحجم طلبات االكتتاب في هذه الشريحة هو  الحد 

 أو مضاعفات ذلك. 

 ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب في هذه الشريحة.  

 الشريحة الثانية   . ب

ملياران وتسعمائة وخمسة  )  2,925,000,000تمثل    ي ( من أسهم الطرح والت ملئةتسعون با% )90يتم تخصيص نسبة  

قرار رئيس  على النحو املحدد في  ("  املحترفين  املستثمرين( سهم للشريحة الثانية والتي تقتصر على "وعشرون مليون 

رقم   الهيئة  إدارة  لسنة    13مجلس  وقت  2021ر.م  من  املعدلة  التحديد    إلى  بصيغته  وجه  على  تشمل  والتي  آخر( 

 املستثمرين الذين يتم تصنيفهم على النحو التالي: 

 

 والذي يشمل: املستثمر املحترف بطبيعته  -1

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية.  -أ 
ً
 أو بنوكا

ً
 الهيئات واملنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

اال  -ب اململوكة  الحكومات والجهات واملؤسسات والهيئات الخاصة بها  أو الشركات  ستثمارية وغير االستثمارية 

 بالكامل ألي منها. 

 بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو أي والية أو سلطة قانونية. -ت

 مؤسسات سوق رأس املال املرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة للهيئة.  -ث

 املنشآت املالية.  - ج

تثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة صندوق تقاعد منظم أو صندوق  مؤسسة مالية منظمة أو صندوق اس - ح

 تقاعد منظم. 

 أي جهة يمثل نشاطها الرئيس ي االستثمار في األدوات املالية أو توريق األصول أو املعامالت املالية.  - خ

 .  IOSCO أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في منظمة -د

 ال تقل عن  Trustee of a Trustأمين عهدة ) -ذ
ً
 املاضية أصوال

ً
مليون    35( ممن لديه خالل االثني عشر شهرا

 درهم. 
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مالك رخصة بموجب أنظمة )مكتب األسرة الواحدة( فيما يتعلق فقط بمزاولة أنشطته املالية ألداء واجباته   - ر

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  15)كمكتب أسرة واحدة( ولديه أصوال

أو املنشأة األهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت خالل العامين املاضيين صافي    شركات املحاصة  - ز

ماليين درهم وتحسب في حالة شركة املحاصة دون خصم القروض املستحقة    25أصول بقيمة ال تقل عن  

 ألي من الشركاء.

بيانات مالية له الثنين على األقل  إذا استوفى بتاريخ آخر    Large undertakingالشخص املتعهد بأعمال كبيرة   -س

 من املتطلبات اآلتية: 

 جل(.خصم االلتزامات قصيرة وطويلة األ  ل ( مليون درهم إماراتي )قب75إجمالي أصوله ال تقل عن ) .1

 ( مليون درهم إماراتي.150صافي إيرادات سنوية ال يقل عن ) .2

 منه رأس ماله  مجموع النقد واالستثمارات في قائمة املركز املالي أو   .3
ً
مجموع رأس ماله املصرح به مخصوما

 ( مليون درهم إماراتي.7املدفوع ال يقل عن )

 

 : والذي يتضمنمستثمر محترف مقيم  -2

( مليون درهم  4ال تقل عن )  – باستثناء قيمة مسكنه الرئيس ي    – الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول   -أ 

 إماراتي.

 الشخص الطبيعي:  - ب

 املعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.   (1

العامين   (2 خالل  منهما  أي  لدى   
ً
موظفا كان  من  أو  منظمة  مالية  مؤسسة  أو  املرخصة  الجهة  لدى  املوظف 

 املاضيين. 

 ملعايير املالءة أو تمثله جهة   (3
ً
لديه املعرفة والخبرة الكافيتين في مجال االستثمار املقدم عليه ومخاطره وفقا

 مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شروط ترخيصها. 

 تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شروط ترخيصها.  (4

 للبند )  - ت
ً
( 1الشخص الطبيعي الذي لديه حساب مشترك مع شخص طبيعي يمثل مستثمر محترف مقيم وفقا

 )صاحب الحساب الرئيس ي( على أن تستوفى الشروط اآلتية: 

 ن )املشترك في الحساب( أحد أفراد عائلة )صاحب الحساب الرئيس ي( حتى الدرجة الثانية. أن يكو  (1

 أن يتم استخدام الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيس ي واملشتركين معه.  (2

تأكيد كتابي من الشخص املشترك في الحساب أن قرارات االستثمار املتعلقة بالحساب املشترك يتم اتخاذها   (3

 
ً
  عنه من قبل صاحب الحساب الرئيس ي. نيابة
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( واملؤسسة املنشئتين فقط لتسهييل إدارة  Trustأي منشأة ذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالعهدة )  - ث

 للبند ) 
ً
 وفقا

ً
 (.1محفظة استثمارية لشخص طبيعي يمثل محترف مقيما

 الشخص املتعهد الذي لديه:  -ج

 منه رأس املالي  مجموع ما لديه من نقد واستثمارات في   .1
ً
قائمة املركز املالي أو مجموع رأس ماله املصرح به مخصوما

 مليون درهم إماراتي. 4املدفوع ال يقل عن 

2.   
ً
لديه الخبرة والفهم الكافيين لألسواق واملنتجات املالية واملعامالت املالية ذات الصلة واملخاطر املرتبطة بها وفقا

 ملعايير املالءة.

ع .3 مسيطر  طبيعي  حقوق  شخص  أغلبية  على  السيطرة  على  قادر  أو  ما  شركة  في  الحصص  غالبية  يمتلك  ليه 

 التصويت فيها أو لديه القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدراتها. 

 شركة قابضة أو تابعة.  .4

 ( a joint venturepartnerمشروع استثماري مشترك ) .5

وتنطبق   بالتشاور مع مديري االكتتاب املشتركين  ؤسسقبل الشركة وامل  وهم الذين تتم املوافقة عليهم في جميع األحوال من

  
ً
عليهم أي من املواصفات التالية: )أ( أن يكون شخص خارج الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم استنادا

ء من التسجيل بموجب  العاملي يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفا  سوق دبي( أن يكون شخص في  ب(، أو )Sلالئحة س )

( أن يكون شخص في سوق أبوظبي  جنموذج قواعد السوق املوجودة في الدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية؛ أو)

 لإلعفاء من التسجيل بموجب قواعد الخدمات املالية واألسواق ومن األشخاص  
ً
العاملي ممن يجوز تقديم عرض له وفقا

 لقواعد سير العمل الصادرة من قبل سلطة    (Professional Client)ميل ذو االحترافيةالذين تنطبق عليهم معايير الع
ً
وفقا

 تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي. 

 . رقم مستثمر لدى سوق دبي املالي جميع املستثمرين املحترفين يجب أن يحمل

 الثانية، سيتم سحب عملية الطرح. إذ لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة 

 . 1,000,000ثمرين املحترفين هو تالحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب للمس

 ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب من املستثمرين املحترفين.  

 الشريحة الثالثة   . ت

 لهذه النشرة، ويتم تخصيص نسبة    ثالثةسوف يتم طرح أسهم للشريحة ال
ً
  ي ( من أسهم الطرح والتباملائةاثنين  )  % 2وفقا

 سهم للشريحة الثالثة والتي تقتصر على األشخاص التالية وصفهم:   (خمسة وستون مليون ) 65,000,000تمثل 

 ؤهلين امل موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي

( الطبيعيين  فياألشخاص  من  األشخاص    ذلك  بما  يعتبرون  الذين  املحترفينالطبيعين  النحو    املقيمين  املستثمرين  )على 



 

9 

 

  وهم: أو الشريحة الثانية  املوضح في الشريحة الثانية( الذين لديهم حساب مصرفي والذين ال يشاركون في الشريحة األولى

في أو قبل تاريخ    تلقي االكتتاب الرئيس ي ببياناتهم  بموافاة بنك  الشركةقامت  الذين   ؤهلينامل هيئة كهرباء ومياه دبيموظفي  

األمريكي،    2022  ابريل  2 املالية  األوراق  قانون  في  املقصود  املعنى  املتحدة ضمن  الواليات  في  مقيم  أي شخص  )باستثناء 

 بصيغته املعّدلة(.

الغير مكتتب فيها متاحة لالكتتاب من قبل  إذا لم يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثالثة، سوف تكون األسهم  

( أن يقوم  1املكتتبين في الشريحة األولى، أو يمكن للمساهم البائع كحل بديل )وبالتشاور مع هيئة األوراق املالية والسلع( )

م من الطلبات  ( غلق الطرح عند الحد املستل2بتمديد تاريخ غلق باب االكتتاب في الشرائح األولى والثانية والثالثة و /أو )

 )االكتفاء بالحد املستلم من الطلبات(.

ويحتفظ املساهم البائع بحق تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، وذلك 

انخفاض في حجم  سيؤدي إلى   بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الثالثة

% من  60املكتتبين في الشريحة الثانية عن  أال تقل نسبة الشريحة األولى و/أو الشريحة الثانية )حسب االقتضاء(، شريطة 

 % من أسهم الطرح. 40نسبة املكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة مجتمعين عن . وأال تزيد أسهم الطرح

 ة الثالثة رقم مستثمر وطني لدى سوق دبي املالي.يجب أن يحمل جميع مكتتبي الشريح

  قدرها درهم إماراتي على أن يكون أي طلب إضافي بزيادات    5,000الحد األدنى لحجم الطلب للمكتتبين في هذه الشريحة هو  

  .أو مضاعفات ذلك درهم إماراتي 1,000

 ال يوجد حد أقص ى لحجم الطلب للمكتتبين في هذه الشريحة. 

 جهاز اإلمارات للستثمار   . ث

أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار،    كامل  % من5يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل  

رقم  قوف للمادة   
ً
رقم    127ا اتحادي  بقانون  املرسوم  )"  2021لسنة    32من  وتعديالته  التجارية  الشركات  قانون في شأن 

التفضيلية من  الشركات الحقوق  يتم خصم أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه  "(. وسوف 

الشريحة الثانية. وإذا لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب في أسهم الطرح سوف  

 .ملحترفيناملستثمرين ا تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل  

 للتقدم بطلب لالكتتاب 
ً
يتعين على كل مكتتب أن يمتلك رقم مستثمر في سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي لكي يكون مؤهال

أي  في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم  أسهم الطرح  في  االكتتاب  التقدم بطلبات  للمكتتبين  أسهم الطرح. يجوز  في 

مديري االكتتاب املشتركين  و   بنوك تلقي االكتتاب و   لبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي ق  شخص لالكتتاب في أكثر من شريحة، يح

 صرف النظر عن أحد أو كال الطلبين. 

العربية   الإلمارات  دولة  في  العام  لالكتتاب  األسهم  لطرح  وذلك  النشرة  هذه  إعالن  على  الهيئة  موافقة  على  الحصول  تم 

العاملياملتحدة )خارج   املالي  العاملي ومركز دبي  أبوظبي  أي    ولم) سوق  في  أخرى  أي هيئة رقابية  يتم تسجيل األسهم لدى 

 اختصاص والئي/دولة أخرى. 
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 ألحكام قانون الشركات.تمت 
ً
 املوافقة على نشر النسخة العربية من هذه النشرة من قبل الهيئة وفقا

التالي:   اإللكتروني  املوقع  على  يتوفر  للشريحة   www.dewa.gov.ae/ipoوسوف  بالطرح  املتعلقة  الوثيقة  من  نسخة 

إليها ب " الثانية )باللغة اإلنجليزية فقط(  الثانية)يشار  أو  الوثيقة املتعلقة بالطرح للشريحة  "(، والتي لم يتم مراجعتها 

يقة جزء من هذه النشرة وال تدرج املعلومات الواردة فيها في اعتمادها أو املوافقة عليها من قبل الهيئة وال تشكل هذه الوث

 هذه النشرة. 

)كما هو معرف أدناه(   في عملية الطرح  على عاتق األطراف املشاركة   في هذه النشرة   وتقع مسؤولية صحة البيانات الواردة

 ملا جاء في نص املادة    املساهم البائعبما في ذلك  
ً
ن قانون الشركات وذلك في نطاق عمل  م  121وأعضاء مجلس اإلدارة وفقا

   .وتخصص كل طرف من األطراف املشاركة

 

َمِلين قراءة الجزء 
َ
حت

ُ
ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على درجة عالية من املخاطرة؛ لذا، يتعين على املكتتبين امل

الحصول على  الذي يحمل عنوان "املخاطر املتعلقة باالستثمار" ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض  

 املعلومات الكافية عن العوامل التي ينبغي عليهم أخذها بعين االعتبار قبل االكتتاب في أسهم الطرح.

 .2022 مارس 15 تم إصدار هذه النشرة بتاريخ

 www.dewa.gov.ae/ipoهذه النشرة متاحة على املوقع اإللكتروني الخاص بالشركة  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewa.gov.ae%2Fipo&data=04%7C01%7CAdelineB%40emiratesnbd.com%7Cf4b7b458fc1d4c3b266408d9f83c759b%7Ccf29f56423034bfba13c29ef0689ffb9%7C0%7C0%7C637813760838622609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2AuUdw3rwVHAJ6I43aPMxTVsjAaK5u5HCx13kXZfd8%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewa.gov.ae%2Fipo&data=04%7C01%7CAdelineB%40emiratesnbd.com%7Cf4b7b458fc1d4c3b266408d9f83c759b%7Ccf29f56423034bfba13c29ef0689ffb9%7C0%7C0%7C637813760838622609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2AuUdw3rwVHAJ6I43aPMxTVsjAaK5u5HCx13kXZfd8%3D&reserved=0


 

11 

 

 في عملية الطرح باألطراف املشاركة أسماء وبيانات االتصال الخاصة 

 املشتركين    مديري االكتتاب

 شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال 

 ش.م.خ 

الطابق األول، املقر الرئيس ي لبنك  

 اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  

 شارع بني ياس، ديرة 

 2336ص.ب 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

   بنك أبوظبي األول ش.م.ع

األول، مجمع خليفة  بنك أبوظبي مبنى 

 األعمال، القرم  

   6316 ص.ب

  اإلمارات العربية املتحدةأبوظبي، 

  

 

بنك إتش إس بي س ي الشرق  

 األوسط املحدود 

، 17مبنى إتش إس بي س ي، الطابق 

 داون تاون 

  66ص.ب 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع

 املقر الرئيس ي لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  

 شارع بني ياس، ديرة 

 777ص.ب 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 بنوك تلقي االكتتاب 

 من هذه النشرة   3في امللحق قائمة بنوك تلقي االكتتاب املرفقة يرجى االطالع على 
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 القانونيون لعملية الطرح املستشارون 

املستشار القانوني للشركة فيما يخص قانون اإلمارات   

 العربية املتحدة 

   إبراهيم ومشاركوه

 ، برج السلع، مربعة سوق أبوظبي العاملي24الطابق 

 8668 2694 (971)+  هاتف رقم:

 Info@inp.legal البريد اإللكتروني: 

 5100746 ص.ب

 أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

املستشار القانوني للشركة فيما يخص القانون  

 اإلنجليزي واألمريكي

 وايت اند كيس 

 ، شارع املستقبل  ضمانبرج   السادس،الطابق 

  مركز دبي املالي العاملي

 9705ص.ب 

 اإلمارات العربية املتحدة، دبي

املشتركين فيما   املستشار القانوني ملديري السجل

 اإلماراتيالقانون يخص قانون القانون اإلنجليزي و 

 كليفورد تشانس ال ال بي 

 15برج ضمان، شارع املستقبل الطابق 

 مركز دبي املالي العاملي

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

املشتركين فيما   ملديري السجلاملستشار القانوني 

 يخص القانون األمريكي 

 كليفورد تشانس ال ال بي 

 E14 5JJشارع أبر بانك، لندن  10

 إنجلترا 

 مدققي الحسابات للشركة  

 كي بي ام جي لوار جلف ليمتد 

0097143569581هاتف رقم:   

 nmehrotra@kpmg.com البريد اإللكتروني:

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة 

mailto:Info@inp.legal
mailto:nmehrotra@kpmg.com
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 مدققي حسابات طرح األسهم 

 

 كي بي ام جي لوار جلف ليمتد 

0097143569581هاتف رقم:   

 nmehrotra@kpmg.com البريد اإللكتروني:

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة 

 

 مسؤول علقات املستثمرين   

 انانثرانج سندر السيد 

   043223489هاتف رقم: 

  ranganathan.sundar@dewa.gov.aeالبريد اإللكتروني

 ، اإلمارات العربية املتحدةدبي

  

  2022 مارس 15تم إصدار هذه النشرة بتاريخ 

mailto:nmehrotra@kpmg.com
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 إشـعـار هــام 

 بعناية( هذا اإلشعار)يتعين على جميع املكتتبين قراءة 

تهدف هذه النشـــــــرة إلى تزويد املكتتبين املحتملين بمعلومات من شـــــــأنها أن تســـــــاعدهم على اتخاذ القرار املناســـــــب فيما  •

ــهم الطرح، يتعلق بعملية  ـــ ـــــركة، قراءة هذه االكتتاب في أسـ ــتثمار في الشـ ـــ والذين ينبغي عليهم، عند اتخاذهم لقرار االسـ

ـــــ ـــ ـــــكـل    رةالنشـــــ ـــ ـكامـل ومراجعـة وفحص والنظر في جميع البيـانـات واملعلومـات الواردة فيهـا بعنـايـة قبـل اتخـاذ أي قرار بشـــــ

"( باإلضـــــافة إلى ســـــتثمار''املخاطر املتعلقة باال عنوان )  تحت 11باالكتتاب في أســـــهم الطرح وعلى األخص القســـــم رقم  

 النظام األساس ي للشركة.

ــهم الطرح اال  • ـــ ــتثمار، يجب على كل مكتتب محتمل في أســـــ ـــ ــته وتحليله للشــــــــــركة عند اتخاذ قرار باالســـــ عتماد على دراســــــــ

في ذلـك مـا ينطوي عليـه هـذا الطرح من مزايـا ومخـاطر، كمـا ينبغي على مقـدمي طلبـات االكتتـاب  وشـــــــــــــروط الطرح، بمـا 

الالزمة والضرورية من مستشاريهم القانونيين واملاليين بشأن االستثمار. سينطوي االستثمار في املشورة  الحصول على 

ـــــــهم الطرح إال   ـــ ـــــــهم الطرح على مخاطر كبيرة، لذلك ال ينبغي على املكتتبين املحتملين التقدم بطلب لالكتتاب في أسـ ـــ أسـ

 ثماراتهم.خسارة كل أو جزء من استإذا كانت لديهم القدرة على تحمل 

فقط، وال يجوز نســـ  يعتبر املســـتلمين لهذه النشـــرة مفوضـــين الســـتخدامها لغرض النظر في االكتتاب في أســـهم الطرح  •

غرض آخر باســـتثناء اتخاذ أو توزيع هذه النشـــرة أو أي جزء منها، وال يجوز اســـتخدام أي من املعلومات الواردة بها ألي  

هذه النشرة  ن الشريحة األولى والشريحة الثالثة. ويوافق مستلموا  القرار املناسب بشأن االكتتاب في أسهم الطرح ضم

  على الشروط السابقة بمجرد املوافقة على استالم هذه النشرة.

 ينبغي أال يتم تفسير محتويات هذه النشرة على أنها مشورة قانونية أو مالية أو ضريبية. •

ــــع ألي مراجعة أاملعلومات الواردة في هذه النشـــــرة   • و إضـــــافة دون الحصـــــول على موافقة الهيئة وإبال  الجمهور  ال تخضـ

 للقواعد الصادرة من قبل الهيئة. يحتفظ املساهم  وذلك بهذه املراجعة أو اإلضافة  
ً
بالنشر في صحيفتين يوميتين وفقا

بقة  البائع بحق إلغاء الطرح في أي وقت من األوقات ووفًقا لتقديره املطلق شـــــــريطة الحصـــــــول على موافقة خطية مســـــــ

 من هيئة األوراق املالية والسلع.

أسـهم الطرح املعروضـة للبيع بموجب هذه النشـرة مقدمة بغرض االكتتاب في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط. وال  •

أو إصدار أو حث على أي عرض لشراء أو االكتتاب في أي تشكل هذه النشرة أو تعتبر جزء من أي عرض أو دعوة لبيع 

خرى غير أســــــــــهم الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصــــــــــدار، أو حث على شــــــــــراء أو االكتتاب في أســــــــــهم  أوراق مالية أ

الطرح من قبـل أي شـــــــــــــخص في أي اختصـــــــــــــاص والئي خـارج دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة )بمـا في ذلـك ســـــــــــــوق أبوظبي  

 العاملي ومركز دبي املالي العاملي(. 

ـــــرة ويجـب   • ـــ ـــــر أو توزيع هـذه النشـــــ ـــ ــالهـا أو نقلهـا إلى أي دولـة أخرى بخالف دولـة اإلمـارات العربيـة لن يتم نشـــــ أال يتم إرســـــــــــ

ــــهم الطرح في أي هيئة تنظيمية )بما في ذلك ســـــوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي(املتحدة   ــــجيل أسـ . لم يتم تسـ

 في أي دولة أخرى بخالف الهيئة. 
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في   • الطرح  أسهم  طرح  تم  دولإذا  املتحدةوالية قضائية خارج  العربية  اإلمارات  الطرح  ة  أسهم  الشركة بطرح  تقوم   ،

 تتماش ى مع القوانين واألنظمة السارية واملقبولة للهيئات املختصة في الوالية القضائية املعنية. بطريقة 

خرى من هذه النشــــرة أن تكون بمثابة ترويل مالي، أو عرض أو بيع أو تســــليم ألية أســــهم أو أوراق مالية أ  املقصــــودليس  •

الخاص بمركز دبي املالي العاملي   األســـواقوفقا لقواعد ســـلطة تنظيم الخدمات املالية في ســـوق أبوظبي العاملي ولقانون  

 أو بموجب قواعد األسواق الخاصة بمركز دبي املالي العاملي.

ـــــلطـة دبي للخـدمـات   • ـــ ـــــه من جـانـب الهيئـة التنظيميـة للخـدمـات املـاليـة أو ســـــ ـــ لم يتم املوافقـة على هـذا الطرح أو ترخيصـــــ

 ألي أوراق مالية في ســـوق أبوظبي العاملي وفًقا لقواعد األســـواق لدى الهيئة التنظيمية  
ً
املالية، كما أنه ال ُيعد أي عرضـــا

 لقانون األسواق أو قواعد األسواق في مركز دبي للخدمات املالية أو في مركز دبي املالي 
ً
 املالي العاملي.العاملي وفقا

تمت املوافقة على إعالن هذه النشرة من قبل الهيئة، وال يجوز اعتبار موافقة الهيئة على إعالن هذه النشرة بمثابة   •

قد تم استيفاء الحد األدنى من    اعتماد أو موافقة على جدوى اإلستثمار وال توصية باالكتتاب، ولكن يعني فقط أنه

عن املعلومات املطبقة على نشرات االكتتاب والصادرة عن هيئة األوراق املالية    اإلفصاحمتطلبات قواعد اإلصدار و 

في هذه   الواردة  املعلومات  أو كفاية  اكتمال  أو  دقة  أي مسؤولية عن  املالي  دبي  الهيئة وال سوق  تتحمل  والسلع. وال 

ل أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسارة يتعرض لها أي شخص بسبب االعتماد على نشرة االكتتاب  النشرة، وال تتحم

 هذه أو أي جزء منها. 

 2022مارس   4 اعتمدت هذه النشرة بتاريخ
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 عرض البيانات املالية واملعلومات األخرى 

 معلومات مالية تاريخية 

)مع البيانات املالية املقارنة في    2020ديسمبر    31للسنوات املنتهية في  للشركة  تتضمن هذه النشرة البيانات املالية املدققة  

"(. وقد تم إعداد البيانات املالية املدققة وفقا ملتطلبات املعايير  البيانات املالية)"  2021ديسمبر    31( و2019ديسمبر    31

 "( الصادرة عن مجلس املعايير املحاسبية الدولية. املعايير املحاسبية العامليةاملالية )"الدولية للتقارير 

لم يتم تحديدها أو إدراجها بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية، أو    يتعريفات بعض عمليات القياس املالية الت 

باح قبل مصاريف التمويل والضرائب واالستهالك واإلطفاء  أية مبادئ محاسبية أخرى مقبولة بشكل عام، بما في ذلك األر 

اقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املاليةوصافي الدين )"  "( إلى جانب شرح مدى صلتها  عمليات القياس الو

 ل
ً
لمعايير الدولية إلعداد  والتسويات مع عمليات القياس األكثر قابلية للمقارنة بشكل مباشر التي تم احتسابها وعرضها وفقا

وإن عمليات القياس الواقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير    .التقارير املالية، في قسم "اإلفصاحات املالية"

 املالية مشتقة من البيانات املالية الواردة في البيانات املالية للشركة.  

 العملة 

 اإلشارات الواردة في هذه الوثيقة إلى: ما لم يذكر خالف ذلك، فإن جميع 

 " هي إشارة إلى العملة الرسمية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ و درهم" أو "الدرهم اإلماراتي" •

 " هي إشارة إلى العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية. دوالر" أو "الدوالر األمريكي" •

. وقد 1997درهم إماراتي لكل دوالر أمريكي واحد منذ عام    3.6725ريكي بمعدل  تم ربط قيمة الدرهم اإلماراتي بالدوالر األم

 هذه على أساس هذا املعدل.   االكتتابتم احتساب جميع تحويالت الدرهم اإلماراتي / الدوالر األمريكي في نشرة 

 

 التقريب 

 لهذا التقريب، فإن  تم تقريب بعض البيانات في هذه الوثيقة، بما في ذلك البيانات املالية  
ً
واإلحصائية، والتشغيلية، ونتيجة

 عن مجموع الحساب الفعلي لهذه البيانات. لقد تم تقريب النسب  
ً
مجموع البيانات الواردة في هذه الوثيقة قد يختلف قليال

 %.100املئوية في الجداول وبناًء على ذلك فإنها قد ال تصل في مجموعها إلى 
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 لتطلعيةالبيانات ذات النظرة ا

التطلعية التي تحمل نظرة تطلعية، تهدف البيانات ذات النظرة  البيانات  النشرة على بعض  الواردة في هذه    تحتوي هذه 

النشرة إلى استعراض الرؤية املستقبلية كما هي في تاريخ هذه النشرة، وتنطوي تلك البيانات على املخاطر والشكوك املعلومة  

وغير املعلومة والتي قد يكون الكثير منها خارج عن سيطرة الشركة وجميعها مبني على توقعاتنا الحالية وكذلك األحداث  

تعرف   أو  املستقبلية.  "يتوقع"  أو  "يعتقد"  مثل  التطلعية  النظرة  مصطلحات  باستخدام  األحيان  بعض  في  البيانات  تلك 

"يمكن" أو "سوف" أو "قد" أو "ينبغي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو  

  تتضمن  هذه املصطلحات أو مرادفاتها املختلفة أو ما يماثلها."يفترض" أو "يتمركز" أو "من املتوقع" أو ما يفيد السلب من  

هذه البيانات كافة األمور التي ال تشكل حقائق تاريخية. وتوجد هذه البيانات في عدد من الفقرات في هذه النشرة والتي تشمل  

الحالية بخصوص   عمليات الشركة، ووضعها  نتائل    -من بين العديد من األمور األخرى    -بيانات حول النوايا والتوقعات 

 املالي، والسيولة، والتوقعات، والنمو، واالستراتيجيات، وسياسة األرباح، والقطاع الذي تعمل به الشركة.  

 

إن هذه البيانات ذات النظرة التطلعية والبيانات األخرى املتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق باألمور التي ال تعتبر حقائق  

يخ هذه النشرة قد تشتمل على تنبؤات. وال يمكن التأكيد أنه سوف يتم تحقيق هذه النتائل املستقبلية.  تاريخية وكما في تار 

 من هذه البيانات لتعكس أي تغيير في توقعاتهم أو أي تغير في األحداث، أو األوضاع  
ً
وال يوجد أي التزام أو تعهد بتحديث أيا

 في حالة: )أ( وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في أو الظروف التي تستند عليها هذه البيانات إال إذ
ً
ا كان ذلك ضروريا

 نتيجة  
ً
 جوهريا

ً
هذه النشرة، أو)ب( بموجب القوانين املعمول بها في الدولة. قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائل اختالفا

ر في نتائل فعلية تغاير بشكل جوهري النتائل  ملخاطر أو األمور غير املؤكدة التي تواجهها الشركة. وقد تتسبب هذه املخاطا

املستقبلية املشار إليها، أو املنصوص عليها صراحة أو املذكورة بشكل ضمني في البيانات ذات النظرة التطلعية. وللمزيد من  

 "(. املخاطر املتعلقة باالستثمارتحت عنوان )" 11املعلومات في هذا الصدد، يرجى االطالع على الجزء رقم 
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 معلومات هامة

ال تشكل أو تمثل هذه النشرة أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو التشجيع على أي عرض لشراء أو االستثمار في أي أوراق  

مالية أخرى غير األوراق املالية موضوع هذه النشرة. كما أنها ال تشكل أي عرض أو دعوة لبيع أو إصدار أو تشجيع أو توصية  

شخص تحت أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض غير    أيالستثمار في تلك األوراق املالية من قبل  على أي عرض لشراء أو ا

 قانوني. 

يكون مستلمي هذه النشرة مفوضين باستخدامها فقط لغايات النظر في جدوى االستثمار في أسهم الطرح وال يجوز لهم  

استخدام املعلومات الواردة بها ألي غرض غير النظر    نس  أو توزيع هذه النشرة سواء بشكل كلي أو جزئي كما ال يجوز لهم 

لهذه النشرة على ما سبق وقت استالمهم لهذه النشرة، علما بأنه    املستلمينفي جدوى االستثمار في أسهم الطرح. ويوافق  

اال  في  الراغبين  املكتتبين  على  النشر يجب  هذه  قراءة  الطرح  أسهم  في  باالستثمار  قرار  أي  اتخاذ  قبل  بأكملها  ستثمار  ة 

  قراءة  "( عند التفكير باالستثمار في أسهم الشركة باإلضافة إلىاملخاطر املتعلقة باالستثمار)وبالتحديد القسم املعنون بـ "

النظام األساس ي للشركة. عند اتخاذ قرار االكتتاب، يجب على املكتتبين االعتماد على تحرياتهم وتحليالتهم واستفساراتهم  

 الخاصة عن الشركة وشروط الطرح بما في ذلك ما ينطوي عليه من املزايا واملخاطر. 

بالطرح  لواردة في هذه النشرة فيما يتعلق  ال يوجد أي شخص مفوض بتقديم أية معلومات أو تعهدات أو ضمانات غير تلك ا

أو أسهم الطرح. وفي حال تقديم أي منها فإنه ال يجوز االعتماد على هذه املعلومات أو التعهدات والضمانات على أنها مقدمة  

على املعلومات   يعتمد(  1من قبل الشركة أو املساهم البائع أو غيرهم من املشاركين في عملية الطرح. ويقر املكتتب بأنه ) 

البائع أو غيرهم  ( ال توجد أية معلومات أخرى مقدمة من قبل الشركة أو املساهمين  2) الواردة في هذه النشرة فقط وبأنه

 "(. املستشارون)"من املشاركين في عملية الطرح أو أي من مستشاري الشركة  

  10 نوك تلقي االكتتاب املذكورين في الصفحات رقمال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف مديري االكتتاب املشتركين وب

دولة    12و  11و في  الطرح  العام ألسهم  الطرح  يديرون  أو  العام  الطرح  اكتتاب من  أموال  أي  يتلقون  أو  الطرح  في عملية 

سؤولية  اإلمارات العربية املتحدة. وال يتحمل بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود وال أي من الشركات التابعة له م 

من   يعتبرون  الذين  الطبيعين  األشخاص  ذلك  في  )بما  الطبيعيين  لألشخاص  الطرح  جوانب  من  جانب  أي  في  املشاركة 

 املستثمرين املحترفين املقيمين( أو تسويقه أو إدارته. 

إليه من الروابط    الوصول ال تعتبر محتويات املوقع اإللكتروني للشركة أو أي موقع إلكتروني آخر أو أي موقع الكتروني يمكن  

محتويات هذه النشرة أو جزء منها. كما ال تتحمل أو تقبل الشركة  لكترونية، بأنها من  املوجودة على أي من هذه املواقع اإل

املواقع  الطرح أو أي من املستشارون، أية مسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه  أو املساهم البائع أو املشاركين في عملية  

 ية.اإللكترون

ال تقبل الشركة أو املساهم البائع أو أي من املشاركين في عملية الطرح أو مديري االكتتاب املشتركين أو مديري السجل  

املشتركين أو املستشارين أية مسؤولية عن دقة أو كفاية أي من املعلومات املقدمة من قبل الصحافة أو وسائل اإلعالم  

األخرى و مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلعالم  األخرى وال عن نزاهة أو مصداقية أ

فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح. ال تقدم الشركة أو املساهم البائع لألسهم أو غيرهم من املشاركين في عملية  
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أو دق أو أي من املستشارون أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة  أو  الطرح  أو  ة  كفاية أو مصداقية أي من تلك املعلومات 

 النشرات. 

الطرح عملية  في  املشاركين  أو  البائع  املساهم  أو  الشركة  تقدم  ال  مد  كما  املشتركين،  االكتتاب  مديري  السجل  أو  يري 

االستثمارات التي تتم بموجب  أية ضمانات أو تعهدات بشأن األداء املستقبلي للشركة أو عائدات   املشتركين أو املستشارين

 هذه النشرة. 

وال  تم تقديم البيانات الواردة في هذه النشرة كما هي في تاريخ إصدارها، ما لم يتم تحديد وقت سابق يتعلق بهذه البيانات.  

 لها( بأنه تفسير على أنه لم يطرأ أي تغيير على وضع الشركة
ً
الحقائق  أو    يعني نشر هذه النشرة )أو أي إجراٍء ُيتخذ وفقا

 الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك التاريخ.

تعديالت على قد تخضع هذه النشرة للتنقيح واملراجعة بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الهيئة. ولن تسري أية  

ع بحقه في سحب  ويحتفظ املساهم البائهذه النشرة إال بعد اإلعالن عنها في صحيفتين يوميتين تصدران في دولة اإلمارات.  

الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الهيئة. اذا تم سحب  النشرة وإلغاء الطرح في أي وقت وفق تقديره وذلك شريطة  

الطرح، سيتم إعادة مبالغ االكتتاب بالكامل إلى املكتتبين، باإلضافة إلى أي أرباح مستحقة عليها. ال يعتبر تسليم هذه النشرة  

من الظروف، بمثابة إشارة ضمنية إلى عدم وجود أي تغيير في شؤون الشركة منذ  ا، تحت أي ظرف  أو أي بيع يتم بموجبه

 يعني أن املعلومات الواردة بها صحيحة في أي وقت الحق لتاريخ النشر.تاريخ إعداد هذه النشرة كما ال  

  وبنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود وبنك أبوظبي األول ش.م.ع   وقد تم تعيين اإلمارات دبي الوطني كابتال ش.م.خ

 5/11/2017و  11/2017/ 29و    10/10/2018م مرخصين من قبل الهيئة بتاريخ  هوجميع  مديري االكتتاب املشتركينك

"( وسيتولى اصدار أسهم الطرح وتسويقها  املشتركيناالكتتاب  مديري  على التوالي )ُيشار إليهم مجتمعين فيما يلي باسم "

والترويل لطرح األسهم والتنسيق مع كل من الشركة والهيئة واألطراف املشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بعملية االكتتاب  

االكتتاب    بنك تلقيأيضا كبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي )"  اإلمارات دبي الوطني ش.م.عالعام في دولة اإلمارات. كما تم تعيين  

للقواعد  الرئيس ي  
ً
وفقا النشرة  بهذه  املحددة  االكتتاب  أموال  تلقي  عن  مسؤول  يكون  سوف  الصفة،  هذه  على  وبناًء   )"

األولى   للشريحة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  داخل  وذلك  بالدولة  بها  املعمول  والشريحة   الشريحةو والقوانين    الثانية 

 الثالثة.  

املساهم  يتحمل كل طرف من األطراف املشاركة في عملية الطرح املسؤولية عن مشاركتهم في إجراءات الطرح بما في ذلك  

عمل    البائع نطاق  في  وذلك  النشرة  هذه  في  الواردة  البيانات  عن صحة  باملسؤولية  يتعلق  فيما  اإلدارة  مجلس  وأعضاء 

 ح. وتخصص كل طرف من األطراف املشاركة في عملية الطر 

الحليفة  ال يشارك بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود في تلقي أموال االكتتاب أو سجالت    أو أي من شركاته 

األشخاص  بصورة أخرى في أي جانب من جوانب الطرح لألشخاص الطبيعين )بما في ذلك  أو يدير  االكتتاب وال يشارك  

 . (قيمينالطبيعين الذين يعتبرون من املستثمرين املحترفين امل

شخص آخر فيما يتعلق يعمل مديري االكتتاب املشتركين بشكل حصري لصالح الشركة واملساهم البائع وليس لصالح أي 

األطراف املشاركة في عملية   بالطرح، وال يعتبر أي شخص آخر )سواء كان أحد مستلمي هذه الوثيقة أم ال( كعميل ألي من
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تحمل كل مشارك في عملية الطرح املسؤولية، بما في ذلك املساهم البائع وأعضاء  حيث ي  .الطرح فيما يتعلق بعملية الطرح 

مجلس اإلدارة، فيما يتعلق باكتمال ودقة املعلومات الواردة في هذه النشرة ضمن حدود نطاق عمل وخبرة كل طرف مشارك  

 في عملية الطرح. 

  املشتركين و مديري السجل  و   املشتركين االكتتاب  مديري  قد يكون   
ً
األطراف املشاركة في عملية الطرح قد اشتركوا )مباشرة

التابعة لهم(   في معامالت مع الشركة واملساهم البائع وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمارية  أو من خالل الشركات 

ها وال تشكل املعامالت  مالية وغيرها من الخدمات لهم، وقاموا بتحصيل الرسوم املعتادة لقاءمتنوعة وخدمات استشارية  

 االكتتاب واألطراف املشاركة في عملية الطرح والشركة ثمة أي تعارض مصالح بينهما.    مديرالسابقة بين 

الفردية   املسؤولية  النشرة  في هذه  أسماؤهم  الواردة  الشركة  إدارة  أعضاء مجلس  والتضامنية عن دقة واكتمال  يتحمل 

عد إجراء تحقيقات العناية الواجبة، بأن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما هي  وصحة محتويات هذه النشرة. ويقرون، ب

أية معلومات من شأنها أن تجعل أية   في تاريخ اصدارها، هي معلومات واقعية ودقيقة، وكاملة وصحيحة ولم يتم إغفال 

 بيانات في هذه النشرة مضللة.  

 لقواع
ً
 د اإلصدار واإلفصاح الصادرة عن الهيئة.  تحتوي هذه النشرة على بيانات مقدمة وفقا

يجب أن يعتمد كل من املكتتبين املحتملين على تشخيصهم وتحليلهم معتمدين على مراجعة  عند اتخاذ قرار االستثمار،  

النشرة )في مجملها( الواردة في  املعلومات  إدارة الشركة    وقراءة  البائع وأعضاء مجلس  والتي تم تزويدها من قبل املساهم 

 الوارد أسماؤهم في هذه النشرة. 

لم ولن ُيتخذ أي إجراء في أي بلد )بخالف دولة اإلمارات العربية املتحدة( من شأنه أن يسمح باالكتتاب العام أو بيع أسهم  

رح  أو نشرها أو توزيعها أو حيازة أو نشر أو توزيع أية مواد أخرى متعلقة بالشركة أو أسهم الطالطرح أو حيازة هذه النشرة  

منطقة حيثما يلزم اتخاذ إجراء لذلك الغرض. وبناًء عليه، ال يتم طرح األسهم أو بيعها بشكل مباشر أو غير  في أي بلد أو  

أو معلومات أخرى متعلقة بأسهم  مباشر،   أو مستندات  وال يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى 

في تلك الدولة و والية قضائية باستثناء الحاالت التي تسمح بها القواعد واألنظمة السارية  الطرح أو نشرها في أو من أية دولة أ

القيود   بهذه  علًما  أنفسهم  يحيطوا  أن  النشرة  هذه  على  حصلوا  الذين  األشخاص  على  يجب  القضائية.  الوالية  وأن  أو 

 يحرصوا على مراعاتها.  

م من املشاركين في عملية الطرح أو مديري االكتتاب املشتركين، أو مديري  ال تتحمل الشركة وال املساهم البائع وال غيره 

السجل املشتركين أو مديري السجل املشتركين وال أي من املستشارون اآلخرون أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية  

 لتلك األسهم في أية    لشراء أسهم الطرح، سواًء كان مشترًياقيود متعلقة بالطرح أو عرض البيع أو حث أي شخص 
ً

محتمال

)بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي(، وسواًء تم هذا العرض أو الحث  والية قضائية خارج دولة اإلمارات  

، بما في ذلك البريد اإللكتروني. كما  
ً
 أو كتابيا

ً
وال أي من املشاركين في عملية الطرح    ال تقدم الشركة وال املساهم البائعشفويا

من املستشارون )أو ممثليهم( أية تعهدات ألي من املكتتبين  أو مديري االكتتاب املشتركين، أو مديري السجل املشتركين أو 

 بموجب القوانين السارية واملطبقة عليهم.  املحتملين فيما يتعلق بمدى قانونية تقدمه لالكتتاب في أسهم الطرح

ل  أصدر  التنفيذي  والعضو  ش.م.ع  الرئيس  الوطني  دبي  اإلمارات  لبنك  الداخلية  الشرعية  الرقابة  الرقابة  و لجنة  لجنة 
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بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم متوافق مع  الشرعية الداخلية ل

لى هذه التصريحات ويجب عليهم بذل العناية الواجبة الخاصة  مبادئ الشريعة اإلسالمية. ال يجوز للمستثمرين االعتماد ع

 . بهم لضمان أن الطرح متوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية ألسبابهم الخاصة

باستثناء املسؤوليات وااللتزامات، إن وجدت، والتي قد يتم فرضها على أي من مديري االكتتاب املشتركين ومديري السجل  

املشتركين بموجب القوانين واالنظمة املطبقة في أي بلد حيثما يكون استثناء املسؤولية بموجب القوانين واالنظمة املعمول  

قابل غير  أو  باطل  أو  قانوني  غير  أي  للتنفيذ،    بها  يتحمل  املشتركين  ال  السجل  ومديري  املشتركين  االكتتاب  مديري  من 

أو   لهم(  الشقيقة  أو  التابعة  الشركات  إدارة  )أو مجالس  إدارتهم  منهم وأعضاء مجلس  التابعة والشقيقة لكل  والشركات 

يرية أو التعاقدية أو خالفه، كما ال  مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم أية مسؤولية سواء كانت ناشئة عن املسؤولية التقص 

يقدم أي منهم أي تعهد أو ضمان، صريح أو ضمني، بشأن دقة محتويات هذه النشرة أو استيفائها أو التحقق منها، أو أي  

 
ً
كما أنه ال يجوز  عنه، فيما يتعلق بالشركة أو أسهم الطرح أو الطرح،    بيان آخر صدر أو ُيزعم صدوره من جانبه، أو نيابة

أو تعهًدا في هذا الصدد، سواء كان يتعلق باملاض ي أو   املاثلة باعتباره وعًدا  االعتماد على أي ش يء يرد في نشرة االكتتاب 

مديري االكتتاب املشتركين ومديري السجل املشتركين وكل من شركاتهم التابعة  ال يتحمل كل من  املستقبل. وبناًء عليه،  

أي مسؤولية  م )أو شركاتهم التابعة أو الشقيقة( أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم  والشقيقة وأعضاء مجلس إدارة كل منه 

عن املسؤولية التقصيرية أو التعاقدية أو خالفه )باستثناء ما هو مشار إليه أعاله(،  ناجمة  عن جميع االلتزامات، سواء كانت  

ا لذلك فيما يتعلق بهذه النشرة أو أي بي
ً
ان أو طرح عام ألسهم الطرح في دولة اإلمارات العربية  والتي قد يتحملونها خالف

 املتحدة بشكل عام. 

 

 2022 مارس   4اعتمدت هذه النشرة من قبل الهيئة بتاريخ 
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  التعريفات واالختصارات

 .سوق أبوظبي العاملي سوق أبوظبي العاملي 

 املتحدة.العملة الرسمية في دولة اإلمارات العربية  درهم أو درهم إماراتي

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 

ـــــنوات املالية املنتهية في  البيانات املالية املدققة  ـــــركة كما في وللسـ ــمبر   31البيانات املالية املدققة للشـ ـــ ديسـ

 .2021و  2020

 هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  الهيئة

 مجلس إدارة الشركة. املجلس/مجلس اإلدارة  

CAGR معدل النمو السنوي   اإلجمالي 

 للشريحة الثانية.  2022 ابريل 5وة لثللشريحة األولى والثا 2022 ابريل 2 تاريخ غلق باب االكتتاب  

ـــــنـة 32املرســـــــــــــوم بقـانون اتحـادي رقم ) قانون الشركات  ـــ ــأن الشـــــــــــــرـكات التجـاريـة    2021( لســـــ في شـــــــــــ

 وتعديالته.  

 هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، شــــركة مســــاهمة عامة في إمارة دبي وفق الشركة أو هيئة كهرباء ومياه دبي
ً
للقوانين   ا

 .ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة

دبيموظفي   ومياه  كهرباء   هيئة 

 املؤهلين 

 وهم: املوظفين املعينين من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي

 الذين يعملون بداوم كامل.   بعقود دائمة هيئة كهرباء ومياه دبيموظفي   -1

  ؛املتمتعين بمنح هيئة كهرباء ومياه دبيموظفي  -2

 ؛األكاديمين هيئة كهرباء ومياه دبيموظفي  -3

ــــية دولة  هيئة كهرباء ومياه دبيموظفي   -4 ـــ املتقاعدين من املتمتعين بجنسـ

 اإلمارات العربية املتحدة.

 سوق دبي املالي في دولة اإلمارات العربية املتحدة. سوق دبي املالي 

 العاملي. املالي املتعلقة بمركز دبيسلطة دبي للخدمات املالية  سلطة دبي للخدمات املالية 

. مركز دبي املالي العاملي  مركز دبي املالي العاملي   

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين وغير التنفيذيين. أعضاء مجلس اإلدارة 



 

23 

 

  - والتسوية  التقاص واإليداع  إدارة

 دبي 

Dubai CSD 

والتسوية  إدارة واإليداع  لألوراق  دبي    - التقاص  إيداع مركزي مستقلة  جهة  هي 

واإليداع    التقاص  إدارةاملالية ومرخصة من قبل هيئة األوراق املالية والسلع. تقوم  

والتسوية في دبي بتقديم خدمات اإليداع لجميع األوراق املالية املدرجة في سوق  

 .دبي املالي

EBITDA والضرائب واإلهالك واالستهالكات. الربح قبل خصم الفائدة ينسبة صاف 

 عبر تطبيقات الخدمات املصــــرفية عبر اإلنترنت أو من   طلبات االكتتاب اإللكتروني 
ً
الطلبات املقدمة إلكترونيا

ــــراف   خالل الخدمات البنكية املصــــــــرفية الهاتفية/ الهاتف املحمول، ـــ وأجهزة الصـ

ــــريحة األولى  اآللية على النحو الذي توفره بنوك تلقي االكتتاب للمك تتبين من الشـ

 والشريحة الثالثة.

 أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين للشركة. أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين

في الشــريحة األولى والشــريحة    ســوف يكون ســعر الطرح الذي يشــتري به املكتتبون  سعر الطرح النهائي

 الثانية والشريحة الثالثة كل سهم من أسهم الطرح هو سعر الطرح النهائي. 

ـــــهم الطرح  ـــــهم من أسـ ـــــعر الطرح النهائي لكل سـ البناء   من خالل آليةيتم تحديد سـ

املساهم  و   املشتركيناالكتتاب    ي الثانية، بعد التشاور بين مدير شريحة للالسعري  

 البائع والشركة.

ويجب أن تكون أســـــــــهم الطرح املخصـــــــــصـــــــــة للمســـــــــتثمرين املحترفين ممثلة لكامل  

ــــعر الطرح النهائي ــــاب سـ ــــتخدمة في احتسـ ــــهم الطرح املسـ ــــهم   أسـ ــــهم من أسـ لكل سـ

 .الطرح

عقب إغالق الشــريحة الثانية، ســوف تقوم الشــركة بنشــر إعالن ينص على ســعر 

والذي سـينشـر في صـحيفتين  "( إعلن سـعر الطرح النهائيالطرح النهائي للسـهم )"

يوميتين محليتين تصـدران باللغة العربية وأخرى تصـدر باللغة اإلنجليزية في دولة 

  www.dewa.gov.ae/ipoاإلمارات العربية املتحدة وعلى املوقع اإللكتروني

ـــــــاهم البائع حجم الطرح النهائي ـــ ـــــــها للبيع من قبل املسـ ـــ ـــــــيتم عرضـ ـــ ـــــــهم الطرح التي سـ ـــ  العدد النهائي ألسـ

 عقب إغالق الشريحة الثانية.والذي سيتم تحديده 

ــــنوات   1للشــــــــــــركة وهي مذكورة في امللحق رقم    املدققة البيانات املالية البيانات املالية   ـــ كما في الســـــ

ـــــمبر   31 املنتهية في ـــ ـــــمبر  31)مع البيانات املالية املقارنة في  2020ديسـ ـــ ( 2019ديسـ

 .2021ديسمبر   31و

 من كل عام.ديسمبر  31 تبدأ السنة املالية للشركة في األول من يناير وتنتهي في السنة املالية 

 طرح أسهم الطرح في دولة اإلمارات على املكتتبين في الشريحة األولى.  الشريحة األولى 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewa.gov.ae%2Fipo&data=04%7C01%7CAdelineB%40emiratesnbd.com%7Cf4b7b458fc1d4c3b266408d9f83c759b%7Ccf29f56423034bfba13c29ef0689ffb9%7C0%7C0%7C637813760838622609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2AuUdw3rwVHAJ6I43aPMxTVsjAaK5u5HCx13kXZfd8%3D&reserved=0
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املكتتبون من األفراد واملســـــــــــــتثمرين اآلخرين )بمـا في ذلـك األشـــــــــــــخـاص الطبيعيين   املكتتبون في الشريحة األولى  

ــــريحة   ــــريحة الثانية أو الشـــــ ــــاركوا في الشـــــ ــــات( الذين لم يشـــــ ــــســـــ ــــركات واملؤســـــ والشـــــ

 رقم مستثمر وطني في سوق دبي املالي وحساب بنكي.  الثالثة والذين يمتلكون 

 ممثلة بدائرة املالية.  حكومة دبي املؤسس  

   نظام التحويلت النقدية 

(FTS)   
 .(”FTS“) نظام التحويالت النقدية لدى مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي 

 سوق أبوظبي العاملي. فيسلطة تنظيم الخدمات املالية  سلطة تنظيم الخدمات املالية  

 قواعد الخدمات املالية واألسواق املطبقة بسوق أبوظبي العاملي.لوائح و   قواعد الخدمات املالية واألسواق

  ،اإلمــــارات العربيــــة املتحــــدة   دولــــةدول مجلس التعــــاون الخلياي والتي تتــــألف من   دول مجلس التعاون الخليجي 

ـــــلطنـة عمـان  ـــ ـــــعوديـة وســـــ ـــ ودولـة الكويـت ومملكـة ودولـة قطر  اململكـة العربيـة الســـــ

 البحرين.

هيئة كهرباء  من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع ومجموعة الشــركات اململوكة   املجموعة  

 .ومياه دبي ش.م.ع.

دولـة اإلمـارات العربيـة املتحـدة  مـا لم ينص على خالف ذلـك، الحكومـة االتحـاديـة لـ الحكومة 

 وحكومة دبي وأي جهاز أو هيئة ألي منهما.

ـــــنــة  3قرار رئيس مجلس إدارة الهيئــة رقم ) قواعد الحوكمة   ـــ ـــــــــأن اعتمــاد دليــل   2020/ر.م( لســـــ بشـــــ

 حوكمة الشركات املساهمة العامة وتعديالته.

الطبيعيين   املكتتبين من األفراد  رقم  األشخاص  يمتلكون  املالي،  الذين  دبي  سوق  في  وطني  مستثمر 

فيهم املستثمر املحترف املقيم   األشخاص الطبيعين بما)بما في ذلك    يوحساب بنك

على الجنسية أو    خر(. وال يوجد أي متطلب آالذي ال يشاركون في الشريحة الثانية

 مكان اإلقامة. 

 ؛  ش.م.خ شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال مديري االكتتاب املشتركين 

 و  بنك أبوظبي األول ش.م.ع؛

 بنك إتش إس بي س ي الشرق األوسط املحدود.

ــهم لهم  عقب غلق باب االكتتاب والتخصـــيص للمكتتبين   إدراج األسهم   الذين تم تخصـــيص أسـ

 ، سوف تتقدم الشركة إلدراج جميع أسهم الشركة في سوق دبي املالي. بنجاح
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وســــيتم تفعيل تداول األســــهم في ســــوق دبي املالي من خالل ســــجل األســــهم بســــوق  

 دبي املالي. 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.ع.م  بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي 

 املالي.في سوق دبي  ليتم تداولهاإدراج األسهم   اإلدراج  

شـيك مصـرفي )شـيك مدير( مصـدق مسـتحق الصـرف من بنك مرخص ويعمل في  شيك املدير )املصدق( 

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 ال يوجد حد أقص ى لالكتتاب في أسهم الطرح.  الحد األقص ى للستثمار

ـــــــهم الطرح  الحد األدنى للستثمار  ـــ ـــــــتثمار في أسـ ـــ ـــــــريحة  تم تحديد الحد األدنى لالسـ ـــ ـــــــريحة األولى والشـ ـــ للشـ

درهم، على أن يكون أي اســــتثمار إضــــافي يتم بزيادات بقيمة   5,000الثالثة بقيمة  

درهم أو مضاعفات ذلك. وتم تحديد الحد األدنى لالستثمار ألسهم الطرح  1,000

ـــــــريحة الثانية بقيمة   ـــ درهم )ملزيد من التفاصـــــــــــيل يرجى االطالع    1,000,000في الشـ

 بـ"مبالغ االكتتاب" في القسم األول من هذه النشرة(.على الجزء الخاص 

 رقم املستثمر  

NIN 

ــــوية   التقاص واإليداع  إدارةإصـــــــــداره للمســـــــــتثمر من قبل تعريف يتم  رقم     -والتســـــ

على األســــهم  بالتداول  يجب أن يمتلكه أو يحصــــل عليه املكتتب وذلك ليقوم . دبي

 .في الطرح العام االكتتابفي سوق دبي املالي بما في ذلك 

غير   اإلدارة  مجلس  أعضاء 

 التنفيذين 
 أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذين للشركة.

ثالثة مليارات ومائتان وخمسون  )   3,250,000,000في عدد أسهم  االكتتاب العام االكتتاب العام  / الطرح

  سهم من إجمالي أسهم الشركة يتم طرحها للبيع من قبل املساهم البائع. (مليون 

فترة   نهاية  قبل  وقت  أي  في  الطرح  حجم  تعديل  بحق  البائع  املساهم  يحتفظ 

االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، ووفًقا للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق  

 .املالية والسلع

سوف يتم عرض أسهم الطرح من خالل نطاق سعري سوف يتم نشره واإلعالن   نطاق سعر الطرح

 عنه ونشره في اليوم األول من بداية فترة االكتتاب.  

 من هذه النشرة. 12و 11و 10الكيانات املدرجة في الصفحات    املشاركين في عملية الطرح  

ـــــريحة األولى و  فترة الطرح/ االكتتاب  ـــــوف تبدأ فترة االكتتاب للشـ ـــــريحة الثالثة فيسـ  2022مارس  24 الشـ

 .2022 بريلا 2وتنتهي في 
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 ابريل 5وتنتهي في  2022 مارس  24 وسـوف تبدأ فترة االكتتاب للشـريحة الثانية في

2022. 

سهم من األسهم     (ثالثة مليارات ومائتان وخمسون مليون )   3,250,000,000عدد أسهم الطرح  

ـــــاهم البائع في اكتتاب عام. ـــ ـــــاهم البائع بحق تعديل   التي يبيعها املســـــ ـــ يحتفظ املســـــ

ا  ا لتقـــديره املطلق، ووفقـــً حجم الطرح في أي وقـــت قبـــل نهـــايـــة فترة االكتتـــاب وفقـــً

 للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.

دولة  و   الجزائر نفط تتكون من األعضـــــــــاء التاليين: دولةمنظمة الدول املصـــــــــدرة لل  (OPEC) أوبك

 ودولـة ليبيـا ودولـة  تالكويـ ودولـة العراق ودولـة  إيران ودولـة الغـابون  ودولـة  أنغوال

ـــــعوديـــة و جمهوريـــة الكونغو ودولـــة  يجيريـــان ـــ   اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة ودولـــة  الســـــ

 .فنزويال ودولة

  (OPEC).والتي تشمل دول إضافية ملنظمة أوبكمنظمة الدول املصدرة للنفط   (+OPEC) أوبك+

% 49ال يجوز أن يمتلك غير مواطني دول مجلس التعاون الخلياي نسبة تزيد عن   قيود امللكية 

 من أسهم الشركة.

 العميل املحترف 

(Professional Client)   

ـــــخـاص ممن تنطبق عليهم معـايير العميـل  ـــ  (Professional Client) املحترفاألشـــــ

 للقـــاعـــدة  
ً
ــا من قواعـــد ســـــــــــــير العمـــل الصـــــــــــــــادرة من قبـــل ســـــــــــــلطـــة دبي   2.3.2وفقـ

 للخدمات املالية.

 املستثمر املحترف 
كما هو معرف في قرار مجلس إدارة هيئة األوراق املالية    " املستثمرين املحترفين"

ى وجه الخصوص  وتعديالته، والذي يتضمن عل  2021ر.م لسنة    13والسلع رقم  

 املستثمرين الذي يمكن تصنيفهم على النحو اآلتي:

 : "املستثمر املحترف بطبيعته" -1

 مركزية أو   -أ 
ً
 أو بنوكا

ُ
الهيئات واملنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

 سلطات نقدية وطنية. 

بها االستثمارية وغير   -ب الخاصة  الحكومات والجهات واملؤسسات والهيئات 

 االستثمارية أو الشركات اململوكة بالكامل ألي منها. 

بنك مركزي أو سلطة نقدية وطنية أخرى في أي بلد أو أي والية أو سلطة   -ت

 قانونية. 

مؤسسات سوق رأس املال املرخصين من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة   -ث

 للهيئة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%84%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7
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 املنشآت املالية.  - ج

أجنبي أو شركة إدارة  مؤسسة مالية منظمة أو صندوق استثمار محلي أو   - ح

 صندوق تقاعد منظم أو صندوق تقاعد منظم. 

توريق  - خ أو  املالية  األدوات  في  االستثمار  الرئيس ي  نشاطها  يمثل  جهة  أي 

 األصول أو املعامالت املالية. 

أي شركة يتم إدراج أسهمها أو قبول تداولها في أي سوق لدولة عضو في  -د

 .  IOSCO منظمة

) -ذ عهدة      (Trustee of a Trustأمين 
ً
شهرا عشر  االثني  خالل  لديه  ممن 

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  35املاضية أصوال

يتعلق فقط  - ر فيما  الواحدة(  األسرة  )مكتب  أنظمة  بموجب  مالك رخصة 

  
ً
بمزاولة أنشطته املالية ألداء واجباته )كمكتب أسرة واحدة( ولديه أطوال

 مليون درهم.  15ال تقل عن 

هلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت  شركات املحاصة أو املنشأة األ  - ز

بقيمة ال تقل عن   املاضيين صافي أصول  العامين  ماليين درهم    25خالل 

دون خصم القروض املستحقة ألي من  )وتحسب في حالة شركة املحاصة  

 .(الشركاء

كبيرة   -س بأعمال  املتعهد  بتاريخ    Large undertakingالشخص  استوفى  إذا 

 له الثنين على األقل من املتطلبات اآلتية:  آخر بيانات مالية

1. ( عن  تقل  ال  أصوله  إماراتي75إجمالي  درهم  مليون    ل )قب  ( 

 .جل(.خصم االلتزامات قصيرة وطويلة األ 

 ( مليون درهم إماراتي.150صافي إيرادات سنوية ال يقل عن ) .2

أو مجموع   .3 املالي  املركز  في قائمة  النقد واالستثمارات  مجموع 

 منه رأس ماله املدفوع ال يقل  رأس ماله  
ً
املصرح به مخصوما

 ( مليون درهم إماراتي.7عن )

 : "مستثمر محترف مقيم" -2

باستثناء قيمة مسكنه    –الشخص الطبيعي الذي يملك صافي أصول   -أ 

 ( مليون درهم إماراتي. 4ال تقل عن )  –الرئيس ي 

 الشخص الطبيعي:  - ب
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 املعتمد من الهيئة أو من سلطة رقابية مثيلة لها.   (1

املوظف لدى الجهة املرخصة أو مؤسسة مالية منظمة أو من كان   (2

 لدى أي منهما خالل العامين املاضيين. 
ً
 موظفا

عليه   (3 املقدم  االستثمار  مجال  في  الكافيتين  والخبرة  املعرفة  لديه 

 ملعايير املالءة أو تمثله جهة مرخصة
ً
من قبل الهيئة   ومخاطره وفقا

 بما ال يتعارض مع شروط ترخيصها.

شروط   (4 مع  يتعارض  ال  بما  الهيئة  قبل  من  مرخصة  جهة  تمثله 

 ترخيصها.

طبيعي   - ت شخص  مع  مشترك  حساب  لديه  الذي  الطبيعي  الشخص 

 ( للبند   
ً
وفقا مقيم  محترف  مستثمر  ) 1يمثل  الحساب  "(  صاحب 

 ( على أن تستوفى الشروط اآلتية: "الرئيس ي

املشترك في الحساب( أحد أفراد عائلة )صاحب الحساب أن يكون ) (1

 الرئيس ي( حتى الدرجة الثانية. 

الحساب  (2 صاحب  استثمارات  إلدارة  الحساب  استخدام  يتم  أن 

 الرئيس ي واملشتركين معه.

قرارات  (3 أن  الحساب  في  املشترك  الشخص  من  كتابي  تأكيد 

 ع
ً
نيابة اتخاذها  يتم  املشترك  بالحساب  املتعلقة  نه من  االستثمار 

 قبل صاحب الحساب الرئيس ي. 

(  Trustأي منشأة ذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالعهدة )  - ث

استثمارية  محفظة  إدارة  لتسهييل  فقط  املنشئتين  واملؤسسة 

 للبند ) 
ً
 وفقا

ً
 (.1لشخص طبيعي يمثل محترف مقيما

 : املستوفي للشروط اآلتيةالشخص املتعهد  -ج

واستثمارات في قائمة املركز املالي أو مجموع  مجموع ما لديه من نقد   -1

 منه رأس املالي املدفوع ال يقل عن  
ً
 4رأس ماله املصرح به مخصوما

 مليون درهم إماراتي.

لديه الخبرة والفهم الكافيين لألسواق واملنتجات املالية واملعامالت  -2

 ملعايير املالءة.
ً
 املالية ذات الصلة واملخاطر املرتبطة بها وفقا
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طبيعي مسيطر عليه يمتلك غالبية الحصص في شركة ما    شخص -3

لديه   أو  فيها  التصويت  أغلبية حقوق  السيطرة على  قادر على  أو 

 القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدراتها. 

 شركة قابضة أو تابعة.  -4

 ( a joint venturepartner)مشروع استثماري مشترك  -5

في   عليهم  املوافقة  تتم  الذين  واملوهم  الشركة  قبل  من  األحوال    ؤسس جميع 

بالتشاور مع مديري االكتتاب املشتركين وتنطبق عليهم أي من املواصفات التالية:  

)أ( أن يكون شخص خارج الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم  

 لالئحة س )
ً
العاملي يجوز تقديم    سوق دبي( أن يكون شخص في  ب(، أو )Sاستنادا

له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في    عرض

( أن يكون شخص في سوق  جالدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية؛ أو)

بموجب   التسجيل  من  لإلعفاء   
ً
وفقا له  تقديم عرض  يجوز  ممن  العاملي  أبوظبي 

ع تنطبق  الذين  األشخاص  ومن  واألسواق  املالية  الخدمات  معايير  قواعد  ليهم 

الصادرة    (Professional Client)العميل ذو االحترافية العمل   لقواعد سير 
ً
وفقا

 من قبل سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي. 

 

ــــاركــة في عمليــة الطرح بقيــادة بنــك تلقي االكتتــاب   بنوك تلقي االكتتاب   ـــ ـــ هي مجموعــة من البنوك املشـــــ

ـــــار لهم  الرئيســــــــــ ي في حين أن بنوك تلقي االكتتاب األخرى   في قائمة بنوك تلقي مشـــــ

  هذه النشرة. من 3في امللحق االكتتاب 

 الئحة قانون الواليات املتحدة االتحادي لألوراق املالية. - Sالالئحة س/ Sاللئحة س/ 

   الشريحة الثانية 
ً
وثيقــة املتعلقــة بــالطرح للعرض أســـــــــــــهم الطرح على املســـــــــــــتثمرين املحترفين وفقــا

 .للشريحة الثانية

الوثيقة املتعلقة بالطرح للشريحة 

 الثانية

املحترفين  هي مذكرة عرض تم صـــــــــــياغتها بشـــــــــــكل خاص وحصـــــــــــري للمســـــــــــتثمرين  

ــــهم الطرح ــ ى مع القوانين    املكتتبين في أسـ ــ ــــريحة الثانية وبطريقة تتماشـ ــــمن الشـ ضـ

واألنظمة الســـــــارية واملقبولة للهيئات املختصـــــــة في الوالية القضـــــــائية املعنية، ولم 

ــــكل هذه الو  ــــادقة عليها من قبل الهيئة وال تشـ ــــرة  يتم املصـ ثيقة جزء من هذه النشـ

 وال تدرج املعلومات الواردة فيها في هذه النشرة.

 وستكون الوثيقة املتعلقة بالطرح للشريحة الثانية متوفرة على املوقع اإللكتروني

www.dewa.gov.ae/ipo 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.dewa.gov.ae%2Fipo&data=04%7C01%7CAdelineB%40emiratesnbd.com%7Cf4b7b458fc1d4c3b266408d9f83c759b%7Ccf29f56423034bfba13c29ef0689ffb9%7C0%7C0%7C637813760838622609%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U2AuUdw3rwVHAJ6I43aPMxTVsjAaK5u5HCx13kXZfd8%3D&reserved=0
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 .املستثمرين املحترفين املكتتبين في الشريحة الثانية

 .وتمثلها دائرة املالية حكومة دبي املساهم البائع 

  درهم )فلس واحد( للسهم الواحد. 0.01الشركة العادية، بقيمة اسمية أسهم  األسهم  

 .في رأس مال الشركة مالك األسهم املساهم 

 أي شخص طبيعي أو اعتباري يتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح. املكتتب 

 الثالثة.  عرض أسهم الطرح على املكتتبين في الشريحة الشريحة الثالثة 

 موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي. املكتتبين في الشريحة الثالثة  

دولة   أو  أو  اإلمارات  اإلمارات 

 العربية املتحدة 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. املصرف املركزي 

 اململكة املتحدة )بريطانيا العظمى( وإيرلندا الشمالية. اململكة املتحدة 

ـــــنـة  قـانون األوراق املـاليـة للواليـات املتحـدة األ  قانون األوراق املالية األمريكي ـــ  US) ، وتعـديالتـه1933مريكيـة لســـــ

Securities Act.) 

األمريكية  املتحدة  الواليات 

 (United States or US ) 

الواليـات املتحـدة   الواليـات املتحـدة األمريكيـة، أراضـــــــــــــيهـا وممتلكـاتهـا، أي واليـة من

 األمريكية ومقاطعة كولومبيا.



 

31 

 

 

 القسم األول: 

 شروط وأحكام االكتتاب 

 جمهور ال  للكتتاب من قبل التفاصيل الرئيسية لألسهم املطروحة

 هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع اسم الشركة:  •

ة مليون( درهم إماراتي موزع  مئ)خمس  500,000,000: ُحدد رأس مال الشركة في تاريخ اإلدراج ليكون بقيمة  رأس املال  •

   50)  50,000,000,000على عدد  
ً
فلس( لكل    1درهم إماراتي )  0.01 مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية  مليار( سهم نقديا

 سهم. 

الطرح • أسهم  ونوع  وعدد  و   ثةثال)  3,250,000,000عدد  :  نسبة  وجميعها    مائتان وخمسون مليارات  مليون( سهم، 

من إجمالي  (  باملئة  ستة ونصف)%  6.5أسهم عادية. في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، ستمثل أسهم الطرح نسبة  

األسهم. ويحتفظ املساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق،  

 وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.ووفًقا للقوانين املعمول بها 

 . االكتتاب  بدءقبل    2022 مارس   24في  سيتم نشر النطاق السعري للطرح واإلعالن عنه    نطاق سعر الطرح لكل سهم: •

 أهلية الفئات املؤهلة من املكتتبين للتقدم بطلب الحصول على أسهم الطرح:  •

الغالف(    الشريحة األولى: −  ملا هو موضح )في صفحة 
ً
أمام املكتتبين وفقا يتم فتح باب االكتتاب للشريحة األولى 

"التعريفات واالختصارات" الواردة في هذه النشرة. ويجب على جميع املكتتبين في الشريحة األولى    والجزء الخاص بــ

% )ثمانية باملئة( من  8تخصيص نسبة  يتم    أن يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي.

البائع  سهم للشريحة األولى.    ( مائتان وستون مليون )  260,000,000أسهم الطرح والتي تمثل   ويحتفظ املساهم 

بحق تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، وذلك بعد الحصول  

سيؤدي إلى انخفاض في حجم الشريحة   األوراق املالية والسلع وأي زيادة في حجم الشريحة األولىعلى موافقة هيئة  

% من  60أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن  الثانية أو الشريحة الثالثة )حسب االقتضاء(، شريطة  

 % من أسهم الطرح.40ين عن أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى والثالثة مجتمع

 ملا هو موضح  الشريحة الثانية:   −
ً
يتم فتح باب االكتتاب الخاص بالشريحة الثانية أمام املستثمرين املحترفين وفقا

في   املكتتبين  النشرة، ويجب على جميع  في هذه  "التعريفات واالختصارات"  بـ  الخاص  الغالف والجزء  في صفحة 

% )تسعون باملائة( من  90رقم مستثمر في سوق دبي املالي. يتم تخصيص نسبة    الشريحة الثانية أن يكون لديهم

 سهم للشريحة الثانية.( ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون ) 2,925,000,000أسهم الطرح والتي تمثل 

يتم فتح باب االكتتاب الخاص بالشريحة الثالثة أمام املكتتبين وفقا ملا هو موضح في صفحة  الشريحة الثالثة:   −

الشريحة   في  املكتتبين  على جميع  ويجب  النشرة،  هذه  في  واالختصارات"  "التعريفات  بـ  الخاص  والجزء  الغالف 

% )اثنان باملئة(  2ص نسبة  يكون لديهم رقم مستثمر في سوق دبي املالي ورقم حساب بنكي. يتم تخصيالثالثة أن  
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ويحتفظ املساهم البائع    سهم للشريحة الثالثة.   (خمسة وستون مليون )  65,000,000من أسهم الطرح والتي تمثل  

بحق تعديل حجم الشريحة الثالثة في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، وذلك بعد الحصول  

على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع. أي زيادة في حجم الشريحة الثالثة سيؤدي الى انخفاض في حجم الشريحة  

% من  60)حسب االقتضاء(، شريطة أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن األولى و/أو الشريحة الثانية 

 % من أسهم الطرح.40أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى والثالثة مجتمعين عن 

 

ُيحظر االكتتاب العام على أي مكتتب تكون  ُيحظر االكتتاب من قبل الجمهور في أسهم الطرح كما هو مبين أدناه:   •

بها في موطن إقامته أو بموجب قوانين الدولة/االختصاص  العملية شراؤه لألسهم مقيدة بموجب   قوانين املعمول 

الوالئي التي ينتمي إليها. ويتحمل املكتتب املسؤولية عن تحديد ما إذا كانت عملية الشراء التي قام بها تتوافق مع قوانين  

 ولة/االختصاص الوالئي املعمول بها أم ال. الد

درهم،   5,000هو  الثالثة  الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للشريحة األولى والشريحة    الحد األدنى للستثمار: •

درهم ومضاعفاته. وتم تحديد الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح  1,000 استثمار إضافي بمبلغ  على أن يكون أي

  درهم.1,000,000 بقيمة  شريحة الثانية الخاصة بال

 ال يوجد حد أقص ى لالستثمار في أسهم الطرح.    الحد األقص ى للستثمار: •

املؤسس: • أو من خالل    اكتتاب  مباشرة  غير  أو  مباشرة  الطرح سواًء بصورة  أسهم  في  االكتتاب  للمؤسس  يجوز  ال 

 . )بخالف الشركة(  شركاته التابعة

   فترة الحظر: •

، يجوز للمساهم  من ذلك  استثناءً و   يحظر على املساهم البائع التصرف في أسهمه ملدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ اإلدراج.

( أي مستثمر استراتياي أجنبي على النحو املحدد في قانون  2( أي حكومة أجنبية؛ أو )1: )من  أليالبائع بيع أسهمه  

التي    ملا تبقى من فترة الحظر   شرط ألن تخضع الجهة املشتريةالشركات. يجب أن يتضمن أي اتفاق مع الجهة املشترية  

امل لها  البائعيخضع  بين    ساهم  عليها  متفق  أطول  فترة حظر  أي  باإلعالنكما  (.  األطراف)أو  البائع  املساهم    /يتعهد 

وذلك  ( أعاله  2( أو )1)   السابقين  وفًقا لالستثناء املنصوص عليه في البندينتمت  عن أي تصرف في األسهم    االفصاح

 هذا التصرف خالل فترة الحظر. به  قيامعلى الفور بعد 

 عوائد الطرح حصيلة   استخدام •

السماح للمساهم    - لن تتلقى الشركة أي عائدات من الطرح. هذا ويكمن الهدف الرئيس ي من الطرح من بين أمور أخرى  

البائع ببيع جزء من حصته مع توفير سيولة تداول متزايدة على األسهم إضافة إلى رفع مكانتنا لدى مجتمع االستثمار  

 .الدولي

 نفقات/ مصاريف الطرح  •

 املساهم البائع جميع نفقات/ مصاريف الطرح )بما في ذلك عموالت االكتتاب وأي رسوم تقديرية(.سيتحمل  
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 املزيد من املعلومات حول الشريحة األولى والشريحة الثالثة 

 

 طلبات االكتتاب  .1

الشخص ي، في  ( باسمه  1يتعين على مكتتبي الشريحة األولى والشريحة الثالثة تقديم طلب اكتتاب واحد فقط )

 ملكتتب آخر( في هذه الحالة سيتم  
ً
حالة إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

، في حالة ما إذا تم تقديم طلب االكتتاب  شخص اعتباري ( باسم  2أو )  ؛تقديم طلب االكتتاب باسم املكتتب

من   أكثر  املكتتبين  أحد  قدم  وإذا  مؤسس ي.  كيان  أي  باسم  بواسطة  أو  الشخص ي  باسمه  اكتتاب واحد  طلب 

االكتتاب  تلقي  بنك  يحتفظ  اعتباري،  االكتتاب  الرئيس ي شخص  جميع    ومديري  قبول  في  بالحق  املشتركين 

لهذا   أي أسهم  املكتتب وعدم تخصيص  املقدمة من هذا  االكتتاب  أو بعض طلبات  كل  استبعاد  أو  الطلبات 

 املكتتب.  

استكمال كافة البيانات املطلوبة في طلب االكتتاب  و   كهم رقم مستثمر وطني ساري التأكد من امتال  على املكتتبين

وإرفاق كافة املستندات املطلوبة وتقديمها إلى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب مع مبلغ االكتتاب وذلك خالل  

 فترة االكتتاب املتعلقة بالشريحة األولى والشريحة الثالثة. 

 وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض  يجب أن يكون طلب االكتتاب  
ً
املستوفي للبيانات واضحا

بنك تلقي االكتتاب استالم الطلب من املكتتب لحين قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلوبة قبل 

 غلق باب االكتتاب. 

املهتمين باملشاركة في الشريحة الثالثة تقديم ما يفيد   املؤهلين  هيئة كهرباء ومياه دبييتعين على جميع موظفي  

إبداء اهتمامهم باإلضافة إلى تفاصيل رقم املستثمر الوطني الخاصة بهم من خالل املنصات التي توفرها هيئة  

الذين    املؤهلين  هيئة كهرباء ومياه دبي. وسيتم إرسال قائمة موظفي  2022  ابريل  2أو قبل  في    كهرباء ومياه دبي

موظفي )"  2022مارس    24كما في تاريخ  موا مستند إبداء االهتمام/ الرغبة إلى بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي  قّد 

إلى قائمة  "(  هيئةكهرباء ومياه دبي املؤهلين  قبل يوم من بدء فترة االكتتاب وسيتم تقديم أي إضافات أخرى 

 في    12:00املوظفين إلى بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي بصورة يومية حتى الساعة  
ً
. وأي  2022  ابريل  2أو قبل  ظهرا

  
ً
مؤهال يكون  لن  التوقيت  ذلك  بعد  استالمه  يتم  الرغبة  االهتمام/  إبداء  ملستند  م  الشريحة  ُمقّدِّ لتخصيص 

 عن التأكد من صحة ودقة  .الثالثة
ً
 هيئة كهرباء ومياه دبيقائمة موظفي    لن يكون بنك تلقي االكتتاب مسؤوال

 . املؤهلين

املشاركين في الشريحة الثالثة إبداء االهتمام/ الرغبة    املؤهلين  إذا لم يقدم أٌي من موظفي هيئة كهرباء ومياه دبي

لالكتتاب قبل التاريخ والوقت املذكورين أعاله، فسيتم تحويل اكتتابهم إلى الشريحة األولى. في حالة قيام موظفي  

دبي ومياه  كهرباء  االهتمام    املؤهلين   هيئة  واكتتب   لالكتتاب بإبداء  أعاله،  املذكورين  والوقت  التاريخ  في قبل  وا 

 الشريحة الثالثة.   يعتبروا مقبولين ضمنفس الشريحة األولى
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ويترتب على االكتتاب في أسهم الطرح املوافقة على النظام األساس ي للشركة وااللتزام بكافة القرارات الصادرة  

قبل أي نس  ضوئية من  
ُ
ضاف إلى الطلب كأن لم تكن، وال ت

ُ
عن الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط ت

االكتتاب والنظام األساس ي للشركة   االكتتاب فقط بعد قراءة نشرة  االكتتاب. ويجب استكمال طلب  طلبات 

بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي فروع تابعة لبنك تلقي االكتتاب الوارد ذكرها في هذه النشرة، ويقر املكتتبون  

دم االكتتاب إليه وُيوقع أو وكالئهم بصحة املعلومات الواردة بطلب االكتتاب بحضور ممثل  
ُ
عن البنك الذي ق

 املكتتب أو من ينوب عنه على طلب االكتتاب أو ُيصدق عليه بصورة واضحة.

لبن الشريحة األولى والشريحة  و يحق  في  أي مكتتب  االكتتاب املقدمة من  االكتتاب عدم قبول طلبات  تلقي  ك 

 الثالثة ألي من األسباب التالية:  

إذا كان الطلب غير كامل أو غير صحيح فيما يتعلق باملبلغ املدفوع أو املستندات املقدمة )وال يتحمل أي من   •

املشاركين في عملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم ملىء 

 عنوان املكتتب بشكل صحيح ومقروء(؛ أو 

 بطريقة مغايرة لطرق الدفع املسموحة؛ أو   إذا تم تقديم مبلغ االكتتاب •

إذا لم يتطابق مبلغ االكتتاب املبين في الطلب أو مبلغ االكتتاب املقدم مع الطلب مع شروط الحد األدنى  •

 املطلوب لالستثمار أو الزيادات املحددة لطرح الشريحة األولى والشريحة الثالثة؛ أو  

 غير مقروء؛ أو   إذا كان طلب االكتتاب املقدم غير واضح أو •

 إذا ارتجع شيك املدير )املصدق( ألي سبب من األسباب؛ أو   •

إذا كان املبلغ املتواجد في الحساب البنكي املذكور في طلب االكتتاب املقدم غير كافي لسداد مبلغ االكتتاب   •

املذكور في نموذج طلب االكتتاب املقدم أو عدم مقدرة بنك تلقي االكتتاب على تحصيل املبلغ مقابل الطلب  

 سواٌء كان ذلك لعدم تطابق التوقيع أو ألي أسباب أخرى؛ أو  

 غير ساري أو غير صحيح؛ أو  من سوق دبي املالي ا كان رقم املستثمر إذ •

التقديرية   • السلطة  إلى  الطلبات  هذه  مثل  على  املوافقة  )وتعود   
ً
متعددا أو   

ً
مكررا االكتتاب  كان طلب  إذا 

 للمساهم البائع فقط(؛ أو  

 إذا ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو   •

كتتاب في أي من  دم أكثر من طلب اكتتاب واحد )غير مسموح بالتقدم بطلبات لالإذا تبّين أن املكتتب قد ق •

 الشرائح األولى أو الثانية أو الثالثة(؛ إن أي قبول ملثل هذا الطلب يخضع لتقدير املساهم البائع املطلق؛ أو  

 أو    إذا كان املكتتب شخص طبيعي وتبّين أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه الشخص ي )اال إذا •
ً
كان وكيال

 عن مكتتب آخر(؛ أو 
ً
 ممثال

عدم التزام املكتتب بالقواعد املعمول بها في الطرح الخاص بالشريحة األولى أو الشريحة الثانية أو الشريحة   •
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 الثالثة؛ أو 

األساس ي   • والنظام  الشركات  قانون  االمتثال ألحكام  االكتتاب لضمان  الضروري رفض طلب  من  أنه  ُوجد 

 أوأو سوق دبي املالي؛   ،الهيئةأو   ، صرف املركزي متطلبات املو  أ ،النشرةوهذه 

للتحويالت املالية/ نظام السويفت/ نظام بوابة   صرف املركزي إذا فشل تحويل األموال من خالل نظام امل •

أو في حالة عدم كفاية املعلومات املطلوبة في الحقول    الدفع )بي جي اس(/ قنوات أموال إلكترونية أخرى 

 في التعامل مع الطلب؛ أو
ً
 الخاصة للمض ي قدما

رفض الطلب ألي من تلك األسباب املذكورة أعاله في    يجوز لبنوك تلقي االكتتاب وبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي 

أي وقت حتى تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار املكتتب املرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص  

 األسهم. 

 رفقة بطلبات االكتتاباملستندات امل

 يجب على جميع املكتتبين تقديم املستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم: 

 من مواطني دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخلياي أو أي دولة أخرى:   باألفراد يتعلقفيما 

 وطني في سوق دبي املاليالستثمر املرقم  تفاصيل   −

 سفر/ بطاقة الهوية اإلماراتية  جواز −

 في حال كان املوقع وص ي على قاصر، يتم تقديم ما يلي:  −

من   ▪ للتحقق  بالتوقيع  الوص ي  للشخص  اإلماراتية  الهوية  /بطاقة  السفر  جواز  من  وصورة  أصل 

 توقيعه؛ 

 من قبل املحكمة، أصل وصورة عن سند وصاية مصدق من املحكمة ومن   ▪
ً
في حال كان الوص ي معينا

 جهات مختصة أخرى )مثل كاتب العدل(. أي 

يتعلق االعتبارية    فيما  ذلكباألشخاص  في  من    بما  وغيرها  االستثمار،  وصناديق  املالية  واملؤسسات  املصارف 

 الشركات واملؤسسات: 

 العربية املتحدة:  بخصوص األشخاص االعتبارية املسجلين في دولة اإلمارات −

التجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل   ▪

 الهيئات التنظيمية في اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة؛ 

▪  
ً
   أصل وصورة من املستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة

ً
  عن املكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة

 عنه وقبول الشروط واألحكام املنصوص عليها في نشرة االكتتاب ونموذج االكتتاب؛ و 
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 وطني في سوق دبي املالي.الستثمر املرقم  تفاصيل   ▪

الشركة   − طبيعة  على  بناًء  ستختلف  املطلوبة  املستندات  فإن  األجنبية  االعتبارية  األشخاص  بخصوص 

اال مديري  مراجعة  يرجى  فإنه  ولذا  تسجيلها،  باملستندات  ومكان  قائمة  على  للحصول  املشتركين  كتتاب 

 املطلوبة.

 املشاركين في الشريحة الثالثة:املؤهلين  هيئة كهرباء ومياه دبيمن موظفي    باألفرادفيما يتعلق 

 بتفاصيل رقم املستثمر الوطني من خالل  ▪
ً
تسليم ابداء االهتمام/ الرغبة في املشاركة بالطرح مصحوبا

 املتاحة لذلك. املنصة 

 من خالل أحد بنوك تلقي االكتتاب.  أن يتقدموا بطلب لالكتتاب ▪

 جواز سفر/ بطاقة الهوية اإلماراتية  ▪

 آخر بخالف املكتتب، يجب تقديم ما يلي:  −
ً
 في حالة كان املوقع شخصا

سند وكالة مصدق حسب األصول لصالح الشخص املخول له بالتوقيع أو صورة معتمدة من إحدى   ▪

 الجهات/ الهيئات التنظيمية في دولة اإلمارات مثل الكاتب العدل أو حسب األصول املرعية في الدولة؛

أصل جواز سفر/ بطاقة الهوية اإلماراتية للشخص املخول له بالتوقيع للتحقق من توقيعه وصورة   ▪

 من جواز السفر /بطاقة الهوية اإلماراتية؛ و 

 .بي املاليوطني في سوق دالستثمر املرقم  تفاصيل   ▪

 طريقة االكتتاب والدفع للشريحة األولى والشريحة الثالثة  .2

وتقديم  يتعين على املكتتب تقديم طلب االكتتاب إلى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب املذكورة في هذه النشرة  

و  املالي  دبي  لدى سوق  املستثمر  يرقم  التي  الطرح  أسهم  قيمة  سداد  إلى  باإلضافة  املصرفي  رغب  رقم حسابه 

 باالكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: 

العربية   • اإلمارات  دولة  في  ويعمل  مرخص  بنك  من  الصرف  مستحق  مدير( مصدق  )شيك  شيك مصرفي 

 املتحدة لصالح الشركة تحت اسم 

؛ ”Dubai Electricity and Water Authority PJSC – IPO“طرح عام أولي" /    –هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع  "  

 أو

 الخصم من حساب املكتتب لدى بنك تلقي االكتتاب؛ أو   •

 االكتتاب اإللكتروني )يرجى االطالع على الجزء الخاص باالكتتاب اإللكتروني املوضح أدناه(. •

ال يجوز، ولن يتم قبول سداد قيمة أسهم الطرح املرغوب االكتتاب فيها من قبل بنك تلقي االكتتاب بأي من  
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 الطرق التالية: 

 نقًدا؛ أو   •

 شيك )غير مصدق(؛ أو  •

 أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله. •

 ركة لبنوك تلقي االكتتاب.من هذه النشرة لالطالع على الفروع املشا 3يرجى الرجوع إلى ملحق رقم 

 

 االكتتاب اإللكتروني  

 االكتتاب اإللكتروني من خلل سوق دبي املالي 

وتطبيق الهاتف املتحرك لسوق دبي املالي للمكتتبين    www.dfm.aeسيقوم سوق دبي املالي بإتاحة املوقع اإللكتروني الرسمي  

أو تطبيق الهاتف املتحرك الخاص بسوق دبي  www.dfm.aeالذين لديهم رقم مستثمر مسجل على موقع سوق دبي املالي  

أو من خالل الخدمات    iVESTOR Cardاملالي ويحمل بطاقة آيفستر   املصرفية عبر اإلنترنت من خالل مصرف  صالحة 

نظام اإلمارات العربية املتحدة املركزي بوابة الدفع أو من نظام اإلمارات للتحويالت املالية من البنك املركزي اإلماراتي )"

   ."(التحويلت املالية

إلى:     financialservices@dfm.aeبمجرد تحويل مبلغ االكتتاب، يجب إرسال نسخة من إيصال الدفع بالبريد اإللكتروني 

الهاتف املتحرك الخاص بسوق دبي املالي  وتطبيق    www.dfm.aeسوف يكون املوقع اإللكتروني الرسمي لسوق دبي املالي  

 للمكتتبين الذين لديهم رقم مستثمر مسجل في الخدمات اإللكترونية على موقع  
ً
، ويمتلكون بطاقة  www.dfm.aeمتاحا

سارية لتقديم طلب االكتتاب اإللكتروني الخاص بهم لبنك تلقي االكتتاب. يجوز لبنك تلقي االكتتاب أن يكون له   آيفستر

إلك الهواتف  قنوات  عبر  املصرفية  الخدمات  تطبيقات  اإلنترنت،  عبر  املصرفية  الخدمات  )تطبيقات  بها  خاصة  ترونية 

املتحركة، أجهزة الصراف اآللي، ال ( والتي يتم ربطها بنظام سوق دبي املالي الخاص باالكتتاب العام. ويعتبر تقديم العميل  

 لطلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة منه على ش
ً
 عن املكتتب، كما يعتبر ذلك تفويضا

ً
روط وأحكام االكتتاب نيابة

للبنك املصدر لبطاقة آيفستر وبنك تلقي االكتتاب بسداد إجمالى قيمة األسهم التي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن طريق  

املبلغ من بطاقة آيفستر املبلغ   خصم  للعميل وتحويل  الحساب املصرفي  لأو  صالح هيئة كهرباء لحساب عملية الطرح 

، على النحو املوضح في طلب االكتتاب. ويعد تقديم الطلبات ومياه دبي ش.م.ع املفتوح لدى بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي

 فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في 
ً
 كافيا

ً
إلكترونيا

على طلبات االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي  هذه النشرة لن تطبق  

لألسهم املطروحة ورد عائدات األسهم املطروحة التي لم تخصص )إن وجدت( مع األرباح املتحققة من إيداعها عقب إغالق  

ومعالج األمر  هذا  تنفيذ  ويتم  األسهم،  إدارج  وقبل  االكتتاب  طلب  فترة  تقديم  تم  التي  االكتتاب  تلقي  بنك  بواسطة  ته 

   االكتتاب األصلي إليها فقط.

في حالة عدم التزام أي من املستثمرين بما جاء بهذه النشرة وخاصة فيما يتعلق باالكتتاب اإللكتروني واستخدام بطاقة  

دارة، وال بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي وال  آيفستر فلن يكون أي من سوق دبي املالي، وال املؤسس، وال الشركة، وال مجلس اإل 

http://www.dfm.ae/
http://www.dfm.ae/
mailto:financialservices@dfm.ae
http://www.dfm.ae/
http://www.dfm.ae/
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االكتتاب   استخدام خدمة  عن  األحوال  من  بأي حال  مسؤولين  آيفستر  لبطاقة  املصدر  البنك  وال  االكتتاب  تلقي  بنوك 

اإللكتروني من قبل عميل البنك أو املكتتب وال عن الخصم من حساب العميل من قبل بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي أو  

تلقي بأي    بنوك  يتعلق  فيما  آيفستر، وذلك  لبطاقة  املصدر  البنك  قبل  من  آيفستر  بطاقة  الخصم من  االكتتاب وال عن 

خسائر أو أضرار يتكبدها املكتتب بصورة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة استخدامه لخدمة االكتتاب اإللكتروني و/أو بطاقة 

 آيفستر. 

االكتتاب عن طري يتم استالم طلبات  أن  للكما يمكن  املالية  التحويالت  الذين    مصرف املركزي ق نظام  وعلى املستثمرين 

يختارون استخدام نظام التحويالت املالية تقديم رقم مستثمر في سوق دبي املالي باإلضافة إلى قيمة أسهم الطرح املكتتب  

 فيها في حقل التعليمات الخاصة. 

 بنك اإلمارات دبي الوطني 

 

 اإلمارات دبي الوطني أصحاب حسابات بنك  

عبر قناة الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للبنك وكذلك    االكتتابيمكن ألصحاب الحسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني  

دبي   اإلمارات  لبنك  التابعة  اآللي  الصراف  أجهزة  إلى  الوصول  املؤهلين  يمكن لألشخاص  اآللي.  الصراف  أجهزة  من خالل 

الخصم الخاصة بهم، والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور   الوطني باستخدام بطاقة

ذات الصلة )كما هو معتاد مع هذه القنوات(. يعتبر هذا كافًيا ألغراض تحديد الهوية، وبالتالي فإن املستندات الداعمة فيما  

 .هذه لن تنطبق على التطبيقات اإللكترونية  باالكتتايتعلق بالتطبيق املنصوص عليها في مكان آخر في نشرة 

 

 أصحاب الحسابات من خارج بنك اإلمارات دبي الوطني 

كانوا في اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها،    الذين ليس لديهم حساب في بنك اإلمارات دبي الوطني، سواءً   للمكتتبينيمكن  

املخصص  االكتتاب العام  لالكتتاب  اإللكتروني  املوقع  خالل  خالل   https://IPO.EmiratesNBD.com من  من  والدفع 

املتحدة   العربية  اإلمارات  بنك  خالل  من  اإلنترنت  عبر  املصرفية  العربية  الخدمات  اإلمارات  لدولة  الدفع  بوابة  املركزي 

 .SWIFT أو ("FTS") أو من خالل اإلمارات العربية املتحدة تحويل األموال من البنك املركزي  ("PGS") املتحدة

 

:  خالل املوقع اإللكتروني للشركة املصدرة من االكتتابمثل نشرة   املستندات املتعلقة بالطرحيمكن أيًضا الوصول إلى 

www.dewa.gov.ae/ipo   

 ”(.DEWA IPO 800، )“8003392476 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو 

استالمه جزئًيا، فسيتم   أو   / مبلغ االكتتاب في حال كانت التفاصيل املقدمة غير كافية / غير صحيحة و / أو لم يتم استالم 

 . املكتتبوسيتم رد املبلغ، إن وجد، إلى   بالرفض املكتتبوإخطار  طلب االكتتابرفض 

 

 

https://ipo.emiratesnbd.com/
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 اإلمارات اإلسلمي 

عبر قناة الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت للبنك وكذلك من    االكتتاب يمكن ألصحاب الحسابات لدى اإلمارات اإلسالمي  

خالل أجهزة الصراف اآللي. يمكن لألشخاص املؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي باستخدام بطاقة الخصم الخاصة  

ا مع  معتاد  هو  )كما  املرور  وكلمة  املستخدم  اسم  باستخدام  اإلنترنت  عبر  املصرفية  الخدمات  وحسابات  لقنوات  بهم، 

 .باكتتاباتهماملصرفية اإللكترونية(. يعتبر هذا كافًيا ألغراض التعريف فيما يتعلق 

العمالء من غير اإلمارات اإلسالمي لن يكونوا مؤهلين   اإللكترونية    االكتتابمن خالل قنوات    لالكتتابيرجى مالحظة أن 

 .الخاصة بمصرف اإلمارات اإلسالمي

 (."DEWA IPO 800") 8003392476 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 

 بنك أبوظبي األول 

 اإللكتروني لبنك أبوظبي األول  االكتتاب

 https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription ادخل إلى

 .للشريحة األولى والثالثة االكتتابات" واتبع التعليمات وأرسل  االكتتابراجع "صفحة كيفية 

مساًء )منتصف    12.00الساعة    2022  ابريل   1اإللكتروني لبنك أبوظبي األول في    االكتتابيرجى مالحظة أنه سيتم إغالق  

 .اليوم( )يوم عمل واحد قبل تاريخ اإلغالق العادي(

 

 0097126161800 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 

 أبوظبي اإلسلمي مصرف 

اإللكترونية في مصرف أبوظبي اإلسالمي، بما في ذلك الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت،    االكتتابيمكن الوصول إلى قنوات  

وتطبيق الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول.   www.adib.ae عبر املوقع اإللكتروني الرسمي ملصرف أبوظبي اإلسالمي

 .اجب بقاعدة بيانات سوق دبي املالي وهي متاحة فقط ألصحاب حسابات مصرف أبوظبي اإلسالمييتم ربطها على النحو الو 

 

أبوظبي اإلسالمي إلى قنوات   أبوظبي اإلسالمي    االكتتابسيصل أصحاب حسابات مصرف  اإللكترونية الخاصة بمصرف 

 ألغراض ا
ً
 .ستيفاء متطلبات التعريفباستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور ذوي الصلة، وسيعتبر ذلك كافيا

الطلب اإللكتروني ذي الصلة بشريحتهم من خالل   أبوظبي اإلسالمي بإكمال نموذج  يقوم أصحاب الحسابات في مصرف 

تقديم جميع التفاصيل املطلوبة بما في ذلك تحديث لسوق دبي املالي ورقم حساب نشط في مصرف أبوظبي اإلسالمي واملبلغ 

 .فيه واختيار حساب الوساطة املحدد االكتتابالذي يرغبون في 

 

اإلسالمي على شروط وأحكام الطرح،   اإللكتروني، يوافق صاحب حساب مصرف أبوظبي االكتتابمن خالل تقديم نموذج 

ويفوض مصرف أبوظبي اإلسالمي بخصم املبلغ من حساب مصرف أبوظبي اإلسالمي املعني وتحويله إلى حساب االكتتاب  

صدر لدى مصرف أبوظبي اإلسالمي، كما هو مفصل. في طلب  
ُ
 .االكتتابلصالح حساب امل
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ناجح تلقائًيا إقراًرا باالستالم عبر البريد اإللكتروني    اكتتابيهم  يتلقى أصحاب حساب مصرف أبوظبي اإلسالمي الذين لد

 .ويتعين عليهم االحتفاظ بهذا اإليصال حتى يتلقوا إشعار التخصيص

 

 0097126520878 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 

 بنك املشرق 

  االكتتابستوفر الرحلة الرقمية لبنك املشرق الوظائف الوظيفية للعمالء الحاليين اللتقاط طلبات 
ً
 .في االكتتاب رقميا

 .ستبدأ هذه الرحلة في قناة املشرق الرقمية

  ipo-https://mashreq.com/dewaملزيد من التوضيحات، يرجى الرجوع إلى

 

 009714424444دعم يرجى االتصال للفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 مصرف الشارقة اإلسلمي 

 009716599999دعم يرجى االتصال للفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 

 مصرف عجمان 

 اإلنترنتفي االكتتاب العام من خالل الخدمات املصرفية عبر  االكتتابسيتمكن أصحاب حسابات مصرف عجمان من 

 

 بنك دبي اإلسلمي

 0097146092222دعم يرجى االتصال للفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 

 بنك أبوظبي التجاري 

 الطرح العامفي  االكتتابرابط  والنقر https://www.adcb.com/dewa لعمالء بنك أبوظبي التجاري زيارة 1الخطوة # 

 )معّرف العميل ورقم الهاتف املحمول وكلمة املرور ملرة واحدة(استكمال مصادقة تسجيل الدخول   2الخطوة # 

 الوطني  املستثمر  رقمأدخل   3الخطوة # 

 ، حدد الحساب ثم أرسل. االكتتابحدد الوسيط، أدخل مبلغ   4الخطوة # 

 600502030 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو 

 م بنك املارية املحلي ذ.م. 

  Mbank UAE Banking Applicationالخدمات املصرفية الهاتفية لبنك املارية املحلي ذ.م.م تطبيق 

https://mashreq.com/dewa-ipo
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االكتتاب  للتقدم   تطبيق بطلبات  ذ.م.  من خالل  املحلي  املارية  زيارة    مبنك  يرجى  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة    الخاص 

https://www.mbank.ae/IPO 

تطبيق   من خالل والشريحة الثالثةلشريحة األولى  االكتتاب في اكيفية  املتعلقة ب  االكتتاب"تعليمات القسم "يرجى مراجعة 

املارية املحلي ذ.م.م   على هاتفكم املحمول )التطبيق متاح للتحميل من    Mbank UAEالخدمات املصرفية الهاتفية لبنك 

 (. Google Playوغوغل بلي    Apple’s App storeقبلكم على تطبيق أبل ستور 

العربية املتحدة    اإلمارات سيتم قبول طلبات االكتتاب من خالل بنك املارية املحلي ذ.م.م. إذا قدمت من قبل مقيمي دولة    *

 1111 57 600 دعم يرجى االتصالللفي حالة وجود أي مشاكل أو  فقط.

  مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب 

في حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة الثانية عشر   •

 من يوم ظ
ً
 . 2022مارس  31هرا

نظام التحويالت    / االكتتاب اإللكتروني عبر االنترنت أو الخدمات املصرفية الهاتفية في حالة االكتتاب عن طريق  •

 من يوم  يجب أن يتم تقديم طلبات االكتتاب قبل الساعة الثانية عشر    السويفتاملالية / نظام  
ً
 ابريل  1ظهرا

2022 . 

 مبالغ االكتتاب 

درهم أو   5,000بمبلغ  تقديم طلبات شراء أسهم الطرح    والشريحة الثالثة األولى  الشريحةيتعين على املكتتبين في  

. وبناًء عليه،  أو مضاعفاتهادرهم  1,000درهم بزيادات ال تقل عن    5,000  على أن يكون أي استثمار يزيد عنأكثر،  

بمبلغ بالدرهم اإلماراتي والذي سيتم استعماله  والشريحة الثالثة  كتتاب في الشريحة األولى  يتقدم املكتتبون لال

  يلشراء أسهم الطرح بسعر الطرح النهائ
ً
 من التقدم لالكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح. بدال

 

 سعر الطرح النهائي

 سعر الطرح الذي سيشتري به كافة املكتتبين أسهم الطرح سيكون هو سعر الطرح النهائي. 

السعري    البناءسيتم بيع أسهم الطرح في طرح عام أولي وسوف يتم تحديد سعر الطرح النهائي من خالل اتباع آلية  

للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من املستثمرين املحترفين )ملزيد  

كتتاب في أسهم الشريحة الثانية(. سوف يتم دعوة من التفاصيل يرجى االطالع على من يحق له التقدم بطلب لال

  دقيقطلبات ذات سعر  املستثمرين املحترفين لتقديم عطاءات ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام  

(price sensitive orders  وسوف .)من خالل اإلشارة إلى مبلغ الطلب والذي سيختلف حجمه بناًء على السعر( ،)

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mbank.ae%2FIPO&data=04%7C01%7CEssaM%40emiratesnbd.com%7C524031a0705a4cf7d1cb08da00c43cec%7Ccf29f56423034bfba13c29ef0689ffb9%7C0%7C0%7C637823140113965842%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vzn%2BHN969TCOK48pvS8Oh3ciRqX%2FOHFtU%2B55ARsrszc%3D&reserved=0
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االكتتا مديري  املشتركين  يوص ي  في  ب  يكون  أن  يجب  )الذي  النهائي  الطرح  بسعر  البائع  واملساهم  الشركة  إلى 

 النطاق السعري للطرح( املتعلق بكافة املشاركين في عملية الطرح. 

املستخدمة الحتساب  ويجب   الطرح  أسهم  لغالبية  ممثلة  املحترفين  املستثمرين  من  املكتتبون  أسهم  تكون  أن 

  . الطرحالسعر النهائي ألسهم 

 عملية االكتتاب 

يجب على املكتتبين تعبئة نموذج الطلب الخاص بشريحتهم، وتوفير كافة البيانات املطلوبة. إذا لم يتم تقديم  

املالي   دبي  في سوق  مؤهلين    بنكيحساب    ورقمرقم مستثمر ساري  املكتتبين  يكون هؤالء  لن  الحالة  ففي هذه 

 لالكتتاب في األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم لهم.  

يجب على املكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في شريحة واحدة فقط. في حالة تقدم شخص لالكتتاب في أكثر  

االكتتاب املشتركين صرف النظر   بنوك تلقي االكتتاب ومديري بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي و من شريحة، يحق ل

 عن أحد أو كال الطلبين. 

سوف يقوم بنك تلقي االكتتاب والذي تتم من خالله عملية االكتتاب بإصدار إقرار باالستالم إلى املكتتب والذي  

تقديمها   عند  االكتتاب  طلب  نسخة  وتعتبر  التخصيص.  إشعار  تلقيه  حتى  عليه  الحفاظ  املكتتب  على  يتعين 

 باستالم طلب االكتتاب. يجب أن يتضمن إيصال الشراء  موقعة ومخ
ً
تومة من قبل بنك تلقي االكتتاب اقرارا

بيانات املكتتب وعنوانه واملبلغ املدفوع وطريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح املرغوب االكتتاب فيها. وسوف  

 عن طريق ا
ً
لخدمات املصرفية عبر اإلنترنت وأجهزة  يتضمن اإلقرار/اإليصال، في حالة الطلبات املقدمة إلكترونيا

 الصراف اآللي، على املعلومات األساسية للطلب مثل رقم املستثمر واملبلغ والتاريخ ورقم حساب العميل.  

  االكتتاب املشتركين وفي حالة عدم تسجيل عنوان املكتتب بشكل صحيح، فإن الشركة واملساهم البائع ومديري  

 عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص الخاص به.  مسؤوليةلون أي وبنوك تلقي االكتتاب ال يتحم

 املزيد من املعلومات حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح .3

 الطرح فترة

للشريحة األولى    2022  ابريل  2خ  للشرائح األولى والثانية والثالثة وتنتهي بتاري  2022  مارس  24تبدأ فترة الطرح في  

 للشريحة الثانية.   2022 ابريل  5والثالثة وتنتهي بتاريخ 

 

 بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي: 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع 

 :  بنوك تلقي االكتتاب

 . من هذه النشرة 3في امللحق   قائمة بجميع بنوك االكتتابمرفق طي نشرة االكتتاب 
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 املكتتبين املختلفةطريقة التخصيص لفئات 

إدارة الهيئة رقم ) )بموجب  رئيس مجلس  النظام الخاص بطرح وإصدار أسهم    2016ر.م( لسنة    11قرار  بشأن 

 الشركات املساهمة العامة وتعديالته(. 

في حالة تجاوز الحجم الكلي لالكتتبات التي تم استالمها عدد أسهم الطرح سيقوم املساهم البائع بتخصيص أسهم  

 لسياسة التخصيص املبينة أدناه وسيقومون   الطرح
ً
 برد مبالغ االكتتاب الفائضة واألرباح املترتبة عليها  أوفقا

ً
يضا

 للمكتتبين. 

 اإلشعار بالتخصيص 

سوف يتم إرسال إشعار إلى املكتتبين في الشريحة األولى والشريحة الثالثة الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق  

هم قبول طلب االكتتاب وعدد األسهم املطروحة املخصصة لهم، وسوف يعقب هذا  رسالة نصية قصيرة تؤكد ل

األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم املخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن طريق البريد املسجل  

 إلى كل مكتتب في الشريحة األولى والشريحة الثالثة.  

 طريقة رد املبالغ الفائضة للمكتتبين 

)أي خالل خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب االكتتاب للشريحة الثانية(، يتعين   2022  ابريل  11عد أقصاه  في مو 

  ألرباح تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خالل خمسة أيام من تاريخ التخصيص، رد املبالغ الفائضة وا

ة وكذلك رد قيمة  لثاملترتبة عليها إلى املكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة األولى والشريحة الثا

وا الثا  ألرباحاالكتتاب  والشريحة  األولى  الشريحة  في  للمكتتبين  عليها  لألسباب  لثاملترتبة  طلباتهم  الذين رفضت  ة 

إلى نفس حساب املكتتب الذي تم من خالله دفع املترتبة عليها    ألرباح وايتم إعادة املبلغ الفائض  و   . املذكورة أعاله

من خالل شيك مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك  االكتتاب  ال قيام املكتتب بدفع مبلغ  املبلغ األصلي للطلب، وفي ح

 املبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان املكتتب املوضح على طلب االكتتاب. 

 لبنود نشرة االكتتاب هذه، سوف يسترد املكتتب الفرق، )إن وجد( بين مبلغ االكتتاب الذي تمت امل
ً
وافقة  وفقا

 عليه من قبل الشركة واملساهم البائع ومبلغ طلب االكتتاب املسدد من قبل ذلك املكتتب.  

 االستعلم والشكاوى 

أو   املرفوضة  بالطلبات  املتعلقة  األمور  حول  شكاوى  تقديم  أو  االستفسار  في  يرغبون  الذين  املكتتبين  على 

الذي تم االكتتاب من خالله، وإذا لم يستطع بنك   االكتتابالتخصيص أو رد األموال الفائضة االتصال ببنك تلقي  

إحالة املوضوع إلى مسؤول عالقات املستثمرين    التوصل إلى حل فإنه يتعين على بنك تلقي االكتتاب  تلقي االكتتاب

 وإبال  املكتتب بما يتم التوصل إليه وتبقى عالقة املكتتب مستمرة مع بنك تلقي االكتتاب فقط.  

 ول األسهم إدراج وتدا

 للقوانين واإلجراءات  
ً
عقب تخصيص أسهم الطرح، سوف يتم إدراج جميع أسهم الشركة في سوق دبي املالي وفقا

. وسيتم تفعيل التداول على األسهم وفقا ألنظمة التداول اإللكترونية من  2022  ابريل 13  السارية في تاريخ اإلدراج
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 خالل سجل األسهم بسوق دبي املالي، مع التداول املتوقع أن يبدأ عقب االنتهاء من التسجيل. 

 حقوق التصويت 

الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في جمي ع الحقوق  تنتمي جميع األسهم لنفس 

 ( فيما يتعلق بجميع قرارات املساهمين. 1واإللتزامات األخرى. ويمنح كل سهم لحامله الحق في اإلدالء بصوت واحد )

 املخاطر 

بــ   املعنون  الجزء  في  املخاطر  هذه  مناقشة  تمت  ولقد  الطرح.  هذا  في  باالستثمار  الخاصة  املخاطر  بعض  هناك 

النشرة ويجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم    " في هذهاملخاطر املتعلقة باالستثمار"

 الطرح.

 جهاز اإلمارات للستثمار

%( من أسهم الطرح، ويجب أن يتم تخصيص  5يحق لجهاز اإلمارات لالستثمار االكتتاب في نسبة خمسة باملائة )

ار قبل بداية التخصيص. سوف يتم خصم األسهم  النسبة املخصصة لالكتتاب فيها من قبل جهاز اإلمارات لالستثم

املخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضيلية هذا، لجهاز اإلمارات لالستثمار من الشريحة الثانية. وفي حالة عدم  

ممارسة جهاز اإلمارات لالستثمار للحقوق التفضيلية الخاصة به فإن النسبة املحجوزة له تكون متاحة لالكتتاب  

   رين املحترفين.من قبل املستثم 

 الجدول الزمني للكتتاب واإلدراج .4

تغيير أي من   في  بالحق  للطرح. ومع ذلك، تحتفظ الشركة  املتوقع  الزمني  الجدول  أدناه  املذكورة  التواريخ  توضح 

السلطات   موافقة  على  الحصول  املحددة عقب  الزمنية  الفترات  تمديد  أو  تقصير  أو  االكتتاب،  تواريخ/مواعيد 

 املعنية ونشر ذلك التعديل خالل فترة الطرح في الصحف اليومية. 

 التاريخ    الحدث 

  (أ)
 تاريخ بداية االكتتاب   

 

  2022مارس  24

 2022 ابريل 2 غلق باب االكتتاب للشريحة األولى والشريحة الثالثة  تاريخ   (ب)

  2022 ابريل 5 غلق باب االكتتاب للشريحة الثانية   تاريخ   (ج)

  2022 ابريل 6 تاريخ إعلن سعر الطرح النهائي   ( د)

 2022 ابريل 11في موعد أقصاه  الشريحة األولى والشريحة الثالثة تاريخ تخصيص   (ه)
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  ( و)
في  النهائي  بالتخصيص  النصية  الرسائل  خلل  من  اإلخطار 

 الشريحتين األولى والثالثة 

 2022 ابريل 11

  (ز)

تبدأ عملية إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة مع األرباح املترتبة عليها  

وإرسال   الثالثة،  والشريحة  األولى  الشريحة  من  املكتتبين  إلى 

 البريد املسجل. من خلل إخطارات التخصيص 

 2022 ابريل 11

 2022ابريل  13 التاريخ املتوقع إلدراج األسهم في سوق دبي املالي   (ح)

 

 الشرائح  .5

 سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يلي:  

  الشريحة األولى: 

 :  الحجم

  ( مائتان وستون مليون )  260,000,000باملائة( من أسهم الطرح والتي تمثل    % )ثمانية  8يتم تخصيص نسبة  

األولى للشريحة  فترة    .سهم  نهاية  قبل  وقت  أي  في  األولى  الشريحة  تعديل حجم  بحق  البائع  املساهم  ويحتفظ 

االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع. أي زيادة في حجم  

الثالثة،  الثانية و/أو الشريحة  في حجم الشريحة  انخفاض  إلى  أال تقل نسبة    الشريحة األولى سيؤدي  شريطة 

الثانية عن   في الشريحة  األولى والشريحة  60املكتتبين  بالشريحة  املكتتبين  تزيد نسبة  الطرح. وال  % من أسهم 

 % من أسهم الطرح. 40الثالثة مجتمعين عن 

 األهلية:  

 ملا هو موضح )في صفحة الغالف( له
ً
ذه النشرة والجزء  يتم فتح باب االكتتاب للشريحة األولى أمام املكتتبين وفقا

 " الواردة في هذه النشرة.التعريفات واالختصاراتالخاص ب" 

 الحد األدنى لحجم الطلب: 

  درهم ومضاعفات ذلك. 1,000على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمة درهم،  5,000 

 :الحد األقص ى لحجم الطلب

 ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب.  

 :سياسة التخصيص

في حالة زيادة حجم االكتتاب في أسهم الشريحة األولى عن عدد األسهم املخصص لها، سوف يتم تخصيص   

أسهم الطرح إلى املكتتبين في الشريحة األولى بالتناسب مع مبلغ االكتتاب املحدد في الطلب املقدم من كل مكتتب  
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ذا األساس �� حالة ز�ادة حجم االكتتاب ��  و�ناًء ع�� سعر الطرح ال��ائي. وسيتم تقليص الطلبات بناًء ع�� ه

رقم   أقرب  إ��  الطرح  التناس�ي ألسهم  التوزيع  ناتجة عن  مستحقات جزئية  أي  تقر�ب  األو�� وسيتم  الشر�حة 

ع�� سعر الطرح ال��ائي. ي�ون ل�ل    ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص سالفة الذكر و�ناءً   �حيح. 

 . سهم 1,000 وي د�ى مضمون �ساأمكتتب تخصيص حد 

 :  األسهم غ�� املكتتب ف��ا

متاحة   ف��ا  الغ�� مكتتب  األسهم  ت�ون  سوف  األو��،  للشر�حة  الطرح  أسهم  من  �� جزء  االكتتاب  يتم  لم  إذا 

بديل   كحل  البائع  للمساهم  يجوز  أو  ا�ح��ف�ن،  املستثمر�ن  من  االكتتاب  طلبات  مقدمي  قبل  من  لالكتتاب 

الهيئة) أن يقوم بتمديد تار�خ غلق باب االكتتاب �� الشرائح األو�� والثانية والثالثة. أو غلق الطرح    (و�التشاور مع

 عند ا�حد املستلم من الطلبات (االكتفاء با�حد املستلم من الطلبات).

 :  الشر�حة الثانية

 ا�حجم: 

  )مائتان وستون مليون (260,000,000% (�سعون باملائة) من أسهم الطرح وال�ي تمثل  90يتم تخصيص �سبة  

 سهم للشر�حة الثانية. 

 :  األهلية

 ملا هو مو�ح (�� صفحة الغالف) وا�جزء  
ً
يتم فتح باب االكتتاب للشر�حة الثانية أمام املستثمر�ن ا�ح��ف�ن وفقا

 " الواردة �� هذه النشرة.  التعر�فات واالختصاراتا�خاص ب" 

 :  ا�حد األد�ى �حجم الطلب

  .درهم1,000,000�حجم طلبات االكتتاب ا�حد األد�ى 

 :ا�حد األق�ىى �حجم الطلب

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب.   

 :سياسة التخصيص

مديري  الشركة واملساهم البائع وذلك بالتشاور مع  قبلالشر�حة الثانية سوف يتم تخصيص األسهم ا�خاصة ب 

بالطرح لأل�خاص  يتعلق  فيما  ا�حدود  األوسط  الشرق  �ىي  �ي  إس  إ�ش  بنك  (باستثناء  املش��ك�ن  االكتتاب 

ولذلك فإنھ من املمكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتب�ن الذين يقدمون طلبات اكتتاب �� الشر�حة    الطبيع�ن)

 �� طلب االكتتاب ا�خاص ��م.   الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد املذ�ور 

 :التخصيص االختياري 

با�حق �� تخصيص أسهم الطرح ا�خاصة بالشر�حة الثانية بأي طر�قة  واملساهم البائع يحتفظ �ل من الشركة  

يرو��ا ضرور�ة. لذلك من املمكن أال يتم تخصيص أي أسهم للمكتتب�ن الذين قدموا طلبات �� هذه الشر�حة أو  
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   سهم لهم أقل من عدد األسهم املذ�ورة �� طلب االكتتاب ا�خاص ��م.تخصيص عدد من األ 

 أسهم الطرح الغ�� مكتتب ف��ا: 

 إذا لم يتم االكتتاب �� جميع أسهم الطرح للشر�حة الثانية سوف يتم �حب عملية الطرح.   

 :  الشر�حة الثالثة

 ا�حجم: 

سهم  )  خمسة وستون مليون (  65,000,000باملائة) من أسهم الطرح وال�ي تمثل    اثنان  (%  2يتم تخصيص �سبة   

املساهم و�حتفظ  الثالثة.  ف��ة    للشر�حة  ��اية  قبل  وقت  أي   �� الثالثة  الشر�حة  حجم  �عديل  بحق  البائع 

ة �� حجم  االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، وذلك �عد ا�حصول ع�� موافقة هيئة األوراق املالية والسلع. أي ز�اد

الشر�حة الثالثة سيؤدي إ�� انخفاض �� حجم الشر�حة األو�� و/أو الشر�حة الثانية، شر�طة أال تقل �سبة  

�سبة املكتتب�ن �� الشر�حة األو�� والشر�حة  وأال تز�د  % من أسهم الطرح.60املكتتب�ن �� الشر�حة الثانية عن 

 % من أسهم الطرح. 40الثالثة مجتمع�ن عن 

 : األهلية

 ملا هو مو�ح (�� صفحة الغالف) وا�جزء ا�خاص   
ً
يتم فتح باب االكتتاب للشر�حة الثالثة أمام املكتتب�ن وفقا

 ب"التعر�فات واالختصارات" الواردة �� هذه النشرة.  

 :ا�حد األد�ى �حجم الطلب

  درهم ومضاعفات ذلك.1,000ع�� أن ي�ون أي استثمار إضا�� بقيمة درهم، 5,000 

 :�حجم الطلب ا�حد األق�ىى

 ال يوجد حد أق�ىى �حجم طلبات االكتتاب.   

 :سياسة التخصيص

�� حالة ز�ادة حجم االكتتاب �� أسهم الشر�حة الثالثة عن عدد األسهم ا�خصص لها، سوف يتم تخصيص   

املقدم من �ل مكتتب  أسهم الطرح إ�� املكتتب�ن �� الشر�حة الثالثة بالتناسب مع مبلغ االكتتاب ا�حدد �� الطلب  

و�ناًء ع�� سعر الطرح ال��ائي. وسيتم تقليص الطلبات بناًء ع�� هذا األساس �� حالة ز�ادة حجم االكتتاب ��  

التوزيع التناس�ي ألسهم الطرح إ�� أقرب رقم   الشر�حة الثالثة وسيتم تقر�ب أي مستحقات جزئية ناتجة عن 

سالفة الذكر و�ناًء ع�� سعر الطرح ال��ائي. ي�ون ل�ل  ستخصص األسهم وفقا لسياسية التخصيص    �حيح. 

 سهم.  1,000 وي د�ى مضمون �ساأمكتتب تخصيص حد 

 أسهم الطرح الغ�� مكتتب ف��ا: 

إذا لم يتم االكتتاب �� جزء من أسهم الطرح للشر�حة الثالثة، سوف ت�ون األسهم الغ�� مكتتب ف��ا متاحة   

البائع كحل بديل (و�التشاور    ب �� الشر�حة األو��، أو يجوز للمساهملالكتتاب من قبل مقدمي طلبات االكتتا
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مع الهيئة( أن يقوم بتمديد تاريخ غلق باب االكتتاب في الشرائح األولى والثانية والثالثة. أو غلق الطرح عند الحد  

 املستلم من الطلبات )االكتفاء بالحد املستلم من الطلبات(.

 طلبات االكتتاب املتعددة 

التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. سيتم تجميع  يجب     الطلبات على املكتتبين 

الوطني واحد املطبق  )  ،املتعددة ضمن شريحة واحدة تحت رقم املستثمر  األدنى  الحد  في  سيتم تطبيق  أعاله 

  لبنوك  وفي حالة تقدم أي مكتتب لالكتتاب في أكثر من شريحة، يحق "سياسة التخصيص" على رقم املستثمر(  

 مديري االكتتاب املشتركين اعتبار أحد أو كال الطلبين غير صحيح أو غير ساري.  تلقي االكتتاب و 

 جهاز اإلمارات للستثمار

 %( من أسهم الطرح( 5خمسة باملائة ) نسبة )حقوق التخصيص التفضيلية لـما يعادل 

%( من إجمالي أسهم الطرح ليتم االكتتاب بها من  5يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل خمسة باملائة )

للمادة    
ً
وفقـا لالستثمار،  اإلمارات  جهاز  الطرح    127قبل  أسهم  تخصيص  يتم  وسوف  الشركات.  قانون  من 

ار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة الثانية. وإذا  املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثم

لم يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه  

 .  املحترفيناألسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املستثمرين 

 ملحظات هامة

من قبل  (  SMSن في الشريحة األولى والشريحة الثالثة عن طريق رسالة نصية قصيرة ) سوف يتم إشعار املكتتبي 

بقبول أو رفض طلب االكتتاب املقدم منهم في    دبي  - التقاص واإليداع والتسويةمن خالل إدارة  سوق دبي املالي  

 أسهم الطرح.

إلكتروني وفًقا ملا هو معمول به في  بمجرد إدراج األسهم في سوق دبي املالي سوف يتم تسجيل األسهم في نظام  

املالي التقاص واإليداع والتسوية    سوق دبي  إدارة  النظام  دبي  -من خالل  في هذا  الواردة  املعلومات  . وستكون 

اإللكتروني ُملزمة وغير قابلة لإللغاء، ما لم ُينص على خالف ذلك في القواعد واإلجراءات واجبة التطبيق بسوق  

 دبي املالي.

صول على موافقة الهيئة، تحتفظ الشركة بالحق في تغيير النسبة املئوية ألسهم الطرح التي سيتم إتاحتها  بعد الح

 الشريحة الثالثة.   والثانية، أالشريحة  إما للشريحة األولى، أو 
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 القسم الثاني: التفاصيل الرئيسية للشركة 

 نظرة عامة عن الشركة  .1

 هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع  اسم الشركة: 

الشركة   أغراض 

 األساسية: 

   :تباشر الشركة األغراض التالية

وامتالك • وصيانة  وتشغيل  وإدارة  توليد   إنشاء  محطات  فيها  بما  العامة،  الشبكة 

الكهرباء وتحلية املياه، وحقول املياه، وشبكات وأنظمة نقل وتوزيع الطاقة واملياه في  

 إمارة دبي؛

كافة مصادر املياه، بما في ذلك معالجة مياه الحقول لتكون صالحة للشرب،  تطوير   •

  ؛ ووكذلك تخزين املياه ونقلها وتوزيعها على املستهلكين في إمارة دبي

إنشاء وإدارة املشروعات املتعلقة بإنتاج الكهرباء وتوفير املياه؛ لغايات سد حاجات   •

 الجمهور ومتطلبات التنمية في إمارة دبي.

 أعاله، يكون للشركة القيام بما يلي: يها األغراض املشار إل تحقيقيات لغا •

الشركة   • تراها  التي  والشروط  باألسعار  كانت،  جهة  أية  من  واملياه  الكهرباء  شراء 

 للقواعد واإلجراءات املعتمدة لدى الشركة في هذا الشأن(؛
ً
 مناسبة )وفقا

ع إنتاج الكهرباء وتحلية املياه  التعاقد مع الغير لبناء وإنشاء وإدارة وتشغيل مصان •

  
ً
وفقا الخصوص  هذا  في  التابعة  الشركات  وحل  وتشغيل  وتأسيس  دبي،  إمارة  في 

( رقم  لسنة  6للقانون  الكهرباء    2011(  إنتاج  في  الخاص  القطاع  ملشاركة  املنظم 

 واملياه في إمارة دبي، وللتشريعات السارية في هذا الشأن؛

و كامل و/أو املساهمة بشكل مباشر أو غير  شركات مملوكة بشكل جزئي أ  تأسيس •

 مباشر في الشركات املرتبطة بأغراضها وخططها داخل إمارة دبي أو خارجها. 

   شراء •
ً
وبيع وتوريد الوقود للجهات والشركات املصرح لها بإنتاج الكهرباء واملياه وفقا

 للتشريعات السارية في إمارة دبي؛

 ي والعقارات الالزمة لتحقيق أغراضها؛ امتالك وحيازة واستئجار وتأجير األراض  •

وتوظيف أموالها في أي مجاالت تجارية، أو مالية، أو خدمية أو صناعية    استثمار  •

خالل   من  و/أو  مباشر  غير  أو  مباشر  بشكل  سواًء  مناسبة  تراها  التي  بالطريقة 

  شركاتها التابعة؛
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ريعات السارية  اقتراض األموال بضمان أو بدون ضمان بما يتفق مع التشأو    إقراض •

 في إمارة دبي بشكل مباشر أو غير مباشر و/أو من خالل شركاتها التابعة؛

منح حقوق االنتفاع وأية حقوق عينية أخرى على األراض ي اململوكة لها ألية جهة أو   •

قانون   به  يسمح  ملا   
ً
وفقا أو  دبي  إمارة  في  واملياه  الكهرباء  إنتاج  في  تساهم  شركة 

 الشركات؛ و

 لقرار املجلس التنفيذي رقم  تنفيذ واإلش •
ً
،  2014لسنة    46راف على مشاريع وفقا

 ملا تحدده الشركة.
ً
 وفقا

أو أنشطة أخرى سواًء بصورة مباشرة أو غير مباشرة فيما يتعلق بتحقيق    أعمالأية  

 .أغراض الشركة وخططها

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.564 : املكتب الرئيس ي

  1029366 رخصة رقم تفاصيل السجل التجاري:  

 سنة. 99 مدة الشركة: 

 ديسمبر. 31يناير إلى  1من  السنة املالية: 

 كي بي ام جي لوار جلف ليمتد  املدققون املستقلون: 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع البنوك الرئيسية التي تتعامل مع الشركة: 

 تفاصيل مجلس اإلدارة الحالي: 

  

   املنصب الجنسية   سنة امليلد االسم 

اإلمارات العربية     1957   معالي/ مطر حميد الطاير

   املتحدة

   -اإلدارةرئيس مجلس  

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية   1959 معالي/ سعيد محمد الطاير 

   املتحدة

العضو املنتدب  

   -والرئيس التنفيذي

 تنفيذي 
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اإلمارات العربية     1954 هالل خلفان بن ظاهر السيد/  

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية     1955 عبدهللا محمد الهاشمي السيد/  

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية     1957 أحمد حارب   السيد/خلفان 

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية     1954 حمدالشامس ي  السيد/ ماجد 

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية   1958 السيد/ عبيد سعيد بن مسحار 

 املتحدة 

 غير تنفيذي 

اإلمارات العربية     1958 محمد الشارد  السيد/ سعيد  

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية   1949 السيد/ نبيل عبدالرحمن عارف 

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية   1984 السيد/ محمد جمعة السويدي 

   املتحدة

   غير تنفيذي 

اإلمارات العربية   1980 موزه شيبان سويدان  الدكتورة/

   املتحدة

   غير تنفيذي 

 

 كما يلي: اإلمارات  في دولة األخرى   أعضاء مجلس اإلدارة عضوية في مجالس إدارة الشركات املساهمةبعض يشغل 

  في دولة األخرى  العضوية في مجالس إدارة الشركات املساهمة االسم 

 * اإلمارات

 شركة اينوك   -رئيس مجلس اإلدارة معالي/ سعيد محمد الطاير 

 ش.م.ع  – اإلمارات العاملية لألملنيوم -  رئيس مجلس اإلدارةنائب 
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  دوبال القابضة -عضو مجلس إدارة هالل خلفان بن ظاهر السيد/ 

 ش.م.ع  -اإلمارات العاملية لألملنيوم  -عضو مجلس إدارة

 

 من قانون الشركات  149الشركة مستثناة من املادة  *

حكم   يصدر  اإلدارة  لم  أعضاء  أو  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  عضو  أي  على  اإلفالس  من  واق  ترتيب صلح  أو  باإلفالس 

 التنفيذية للشركة. 

 ال يملك أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا وأقاربهم من الدرجة األولى أي أسهم في الشركة

 

 التنفيذيين ملخص عقود العمل الحالية ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار 

 

 ما مجموعه 
ً
درهم في السنة املالية  مليون  61.97بلغ إجمالي ما يتقاضاه مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة سنويا

 .2021ديسمبر  31املنتهية في 

 

 وصف األعمال:  .2

النشرة بما في ذلك  التفصيل في هذهيجب على املستثمرين قراءة هذا القسم باالقتران مع املعلومات الواردة بمزيد من  

املعلومات املالية وغيرها من املعلومات. وتم استخالص املعلومات املالية املدققة للشركة املوضحة في هذا القسم، أينما  

كرت، من البيانات املالية للشركة.
ُ
 ذ

 نظرة عامة

إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي في عام   "( ودائرة مياه دبي شركة كهرباء دبيء دبي )"نتيجة اندماج شركة كهربا  1992تم 

من قبل صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم،    1959"(، والتي تم تأسيس كل منهما في عام  دائرة مياه دبي)"

حاكم دبي آنذاك. قبل إنشاء شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، لم تكن هناك سلطات محددة مسؤولة عن توليد الطاقة  

ر مياه الشرب في إمارة دبي، وقد أدى اندماج الكيانين إلى توفير هذه املرافق العامة األساسية ضمن مؤسسة تجارية  وتوفي

الحصري   املورد  املجموعة  أصبحت  الحين،  ذلك  ومنذ  لها.  الحصري  املالك  بصفتها  دبي  حكومة  سيطرة  تحت  واحدة 

توسع اقتصاد إمارة دبي وازدياد عدد السكان والبنية التحتية.  للكهرباء ومياه الشرب في إمارة دبي ونمت أعمالها في ظل  

وقد أدت وتيرة التنمية السريعة في إمارة دبي إلى زيادة سريعة في الطلب على الكهرباء واملياه الذي تتمكن املجموعة حتى  

املاض ي والحاضر، وقد استفادت  اآلن من تلبيته. وتعتقد املجموعة أنها جزء ال يتجزأ من النمو االقتصادي في إمارة دبي في  

 منه، وال تزال تستفيد منه. 
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بموجب    2021ديسمبر    30تم تأسيس الشركة بشكلها الحالي كشركة مساهمة عامة لتحل محل هيئة كهرباء ومياه دبي في  

 د إلىوتعو بشأن تأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي(،    1992( لسنة  1)الذي ألغى املرسوم رقم )  2021لسنة    27قانون رقم  

 عن الحكومة. 
ً
 دائرة املالية ملكية الحكومة في الشركة حالًيا نيابة

 الرؤية والرسالة 

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون شركة مبتكرة مستدامة رائدة عاملًيا ويتم االلتزام برسالتها ومواءمتها مع املبادئ الثمانية  

التوجهات االستراتيجية لدولة اإلمارات العربية املتحدة من خالل تقديم  إلمارة دبي ووثيقة الخمسين، حيث تتمثل في دعم  

 خدمات رائدة عاملية وحلول طاقة مبتكرة تثري الحياة مع توفير السعادة والرفاهية ألصحاب املصلحة بطريقة مستدامة.

 التاريخ ومراحل التطور  

 أعمال املجموعة.  بتاريخ ونموفيما يلي نظرة عامة عن األحداث الرئيسية املتعلقة 

 شركة كهرباء دبي

إذ كان يتم إنتاج الكهرباء في البداية عن    1961بدأت شركة كهرباء دبي بتزويد املستهلكين بالكهرباء في إمارة دبي في عام  

زيوت الوقود طريق مولدات الديزل في محطات طاقة صغيرة. ومع ذلك، وفي ظل زيادة الطلب على الكهرباء وزيادة تكلفة  

أعلى   كفاءة  ذات  أكبر  طاقة  محطات  إنشاء  دبي  كهرباء  لشركة  الضروري  من  أصبح  املولدات،  لتشغيل  املستخدمة 

تستخدم التوربينات الغازية والبخارية. هذا وقامت شركة كهرباء دبي ببناء محطة السطوة لتوليد الكهرباء بالتوربينات  

ي تم إيقاف تشغيلها منذ ذلك الحين( واملرحلة األولى من محطة جبل علي إلنتاج  )والت  1974"( في عام  C  املحطةالغازية )"

. كما استحوذت شركة كهرباء دبي على نظام حتا للطاقة في نفس العام.  1979"( في عام D  املحطةالطاقة وتحلية املياه )"

 التوليد".  –الكهرباء   –العمليات الرئيسية  –"ويرد بيان كل من هذه املحطات بمزيد من التفصيل في قسم 

 دائرة مياه دبي

كانت دائرة مياه دبي املورد الرئيس ي ملياه الشرب في إمارة دبي. إذ كان يتم الحصول على املياه في البداية من احتياطيات  

املياه الجوفية أو مستودعات املياه الجوفية في إمارة دبي. وقد افتتحت دائرة مياه دبي مستودعات املياه الجوفية في منطقة  

. وكان يتم نقل املياه عبر خطوط األنابيب  1977ومنطقة حباب في عام    1972وحوش في عام  ، ومنطقة  1961العوير في عام  
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إلى إمارة دبي ثم يتم توزيعها على املستهلكين عبر شبكة توزيع. وال تزال مستودعات املياه الجوفية في منطقتي وحوش وحباب  

 قيد االستخدام كما في تاريخ نشرة االكتتاب املاثلة.

دد سكان إمارة دبي، أصبح من الواضح أن مستودعات املياه الجوفية قد تجف في املستقبل إذا استمر  وفي ظل نمو ع

استخراج املياه بنفس املعدل، وبالتالي كانت هناك حاجة إلى إيجاد مصدر بديل مجدي ملياه الشرب. وأصبحت تحلية مياه  

،  Dامت شركة كهرباء دبي بتركيب وحدات تحلية في املحطة البحر الحل البديل األكثر قابلية للتطبيق، وبناًء على ذلك، ق

 . 1979والتي بدأت في إنتاج مياه الشرب بغرض بيعها في يونيو من عام 

 تشكيل املجموعة من خلل اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي 

بشأن تأسيس هيئة كهرباء    1992  ( لسنة1، تم دمل شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي بموجب املرسوم رقم )1992في عام  

( الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتأسيس املجموعة. يتمثل  "1"مرسوم رقم  ومياه دبي )

الغرض من عملية الدمل في إسناد إمدادات الكهرباء واملياه تحت مسؤولية وإدارة مؤسسة تجارية واحدة وبيان حقيقة  

، تم الجمع بين عمليتي توليد الكهرباء وتحلية املياه في موقع واحد، بحيث يمكن  1972ي عام  ف  Dأنه منذ تطوير املحطة  

العمل كلتا  مما جعل  املياه،  تحلية  عملية  في  الكهرباء  توليد  عملية  من  املستخرجة  أو  املستخرج  البخار  تين  ياستخدام 

 مكملتين لبعضهما البعض. 

منت إنشاء العديد من محطات توليد الطاقة وتحلية املياه اإلضافية.  نفذت املجموعة خطة توسع بعد الدمل والتي تض 

من   Dبإعادة تطوير أو تعزيز قدرة املرحلة الثانية من املحطة    2007إلى    1992وقامت املجموعة خالل الفترة املمتدة من  

توربينات الغاز والبخار،   خالل تحويلها إلى محطة ذات دورة مركبة، مما يحسن كفاءة توليد الكهرباء من خالل استخدام

الغازية إلنتاج الطاقة    Eكما أضافت خمسة محطات جديدة لتوليد طاقة وتحلية املياه إلى شبكتها وهي: محطة جبل علي  

  K(، ومحطة جبل علي "G"املحطة  )الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية املياه  G(، ومحطة جبل علي "E"املحطة وتحلية املياه )

(،  "L"املحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية املياه )  L(، ومحطة جبل علي  "K"املحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية املياه )

، واملحطة  E، واملحطة  D، ويشار إليها مع املحطة  "M"املحطة  الغازية إلنتاج الطاقة وتحلية املياه )  Mومحطة جبل علي  

G  واملحطة ،K    واملحطةL  محطة العوير ( ومحطة العوير للطاقة )مجمع جبل علي إلنتاج الطاقة وتحلية املياه""، باسم"

 .(H""املحطة أو   لتوليد الطاقة"

 تعديل التعريفات وتحديد رسوم الوقود اإلضافية 

%. وتم  15، وافقت الحكومة على زيادة تعريفة الكهرباء واملياه، مما أدى إلى زيادة التعريفة األساسية بنسبة  2011في يناير  

فرض رسوم الوقود اإلضافية، باإلضافة إلى زيادة التعريفة األساسية، لتمكين املجموعة من استرداد أي تكلفة وقود تزيد  

د سمحت رسوم الوقود اإلضافية للمجموعة بتمرير ارتفاع التكلفة املتغيرة للغاز املفروضة  عن التكلفة األساسية الثابتة. وق
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 إلى املستهلكين النهائيين على أساس شهري. 

 

، قامت املجموعة بمراجعة عالقتها مع جميع أصحاب املصلحة وإضفاء الطابع الرسمي عليها، وبالتالي  2022في يناير  كما  

 سيتم إجراء كل املعامالت 
ً
لهذه املراجعة، ستقوم الحكومة اآلن بتمويل أي امتيازات   املستقبلية على أساس تجاري. ونتيجة

الكاملة املنطبقة على بعض فئات العمالء.    التكاليف قادرة على الحصول على    الشركة في فواتير املرافق وذلك للتأكد من أن  

مليار درهم إماراتي    1.6زيادة املدفوعات النقدية السنوية اإلضافية من  وتتوقع املجموعة، من خالل تبني هذا النهج رسمًيا،  

 نتيجة ملواءمة التعريفات املحققة.  2022مليار درهم إماراتي في عام  1.8إلى 

 

 التحول االستراتيجي نحو محطات املياه املستقلة 

ترتيبات  2013منذ عام   )منها    فيما ، أبرمت املجموعة  محطات طاقة مستقلة    خمسيتعلق بستة محطات مياه مستقلة 

ومحطة مياه مستقلة(، بما يتماش ى مع اإلستراتيجية الحالية للمجموعة. من املتوقع أن يستمر اتجاه أنشطة التوليد وتحلية  

يتعلق باستثمارات تبريد املناطق، من خالل شركة   فيماياه املستقلة )أو املياه للمجموعة في املستقبل من خالل محطات امل

 إمباور(. 

 

 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 

وهو حالًيا أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع    2013تم إطالق مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في عام  

نموذج   باستخدام  العالم  في  الشمسية  واحد  الطاقة  مجمع  ملشاريع  اإلجمالية  الطاقة  بلغت  املستقلة.  الطاقة  محطات 

ميجاوات قيد التنفيذ    1,333ميجاوات باستخدام األلواح الشمسية الكهروضوئية. تمتلك املجموعة مشاريع بقدرة    1,527

الكهروضوئية ونظام الطاقة الشمسية املركزة. ومن املستهدف أن تبلغ قدرة توليد الطاقة   باستخدام األلواح الشمسية 

% من  1.5محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بنحو    ويساهم مجمع .2030ميجاوات بحلول عام    5,000الشمسية  

التعديل واال )  إيرادات املجموعة التعمليات  السابقة بين الشركات  % من األرباح قبل مصاريف  2.7وحوالي    ابعة(ستبعاد 

 . املعدلة التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك

 

، وهو منصة عاملية للطاقة املتجددة والنظيفة، ويتضمن مركز  ويستضيف املجمع أيًضا مركز االبتكار التابع للمجموعة 

 البحث والتطوير التابع للمجموعة.

 

 شركة ديوا الرقمية 

 ملبادرة 2018في عام 
ً
املبتكرة إلمارة دبي، وهو التفويض الذي حدده   10x، شكلت املجموعة شركة ديوا الرقمية استجابة

حاكم دبي لتشجيع الجهات الحكومية على إحداث تغيير جذري وتشجيع التفكير االبتكاري لتقدم دبي صاحب السمو  
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ستبعاد  عمليات التعديل واال )  % من إيرادات املجموعة2.2بعشر سنوات في املستقبل. وتساهم شركة ديوا الرقمية بنحو  

. تهدف  املعدلة  % من أرباحها قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك0.5و  السابقة بين الشركات التابعة(

شركة ديوا الرقمية إلى تجميع العديد من الشركات التابعة التي تقدم حلول األعمال الرقمية والبنية التحتية لالتصاالت 

ملتجددة وتخزين الطاقة املوزع والذكاء االصطناعي والخدمات الرقمية األخرى.  بين املؤسسات التجارية وخدمات الطاقة ا

االصطناعي   والذكاء  املوزعة،  الطاقة  وتخزين  الشمسية،  الطاقة  الرقمية  ديوا  لشركة  األساسية  األربع  الركائز  وتشمل 

 والخدمات الرقمية. 

 الهيدروجين األخضر 

الهيدروجين األخضر في ، وهو املشروع األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط  2021مايو    أطلقت املجموعة مشروع 

وشمال إفريقيا الذي ينتل الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.  

الهيدروجين بما  وتم تصميم املشروع وإنشائه الستيعاب االستخدامات ومرافق االختبار املستقبلية ملختلف استخدامات 

 في ذلك النقل واالستخدامات الصناعية.

 مشروع مشترك لتبريد املناطق  -شركة إمباور 

لتكون مزود رائد لخدمات تبريد   ، دخلت املجموعة في مشروع مشترك مع شركة تيكوم لتأسيس شركة إمباور 2003في عام  

إمارة دبي.   في  إمباور  املناطق  إلى شركة  املجموعة  9.3وُيعزى  إيرادات  التعديل واال )% من  بين  عمليات  السابقة  ستبعاد 

 . املعدلة قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك % من أرباحاها 10وما يقرب من   الشركات التابعة(

 األخضر صندوق دبي 

وهو أول صندوق استثمار متخصص صديق للبيئة في منطقة الشرق األوسط   2017تأسس صندوق دبي األخضر في عام 

وشعاع للطاقة   1وشمال إفريقيا. حتى اآلن، أجرى الصندوق استثمارات في معامالت بارزة، بما في ذلك مشروعي نور للطاقة  

ع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية املركزة في مجمع محمد  املستقلين إلنتاج الطاقة فيما يتعلق بمشاري  3

بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وإعادة تجهيز املباني ومدارج الطائرات في مطار دبي الدولي لجعلها أكثر كفاءة من  

األوسط من قبل مجلة    حيث استخدام الطاقة. وقد حصل الصندوق على جائزة أفضل إدارة مستدامة لألصول في الشرق 

 . 2021إم إي ايه فاينانس مجازين أوردز لعام 

 شركة ماي دبي

التصنيع في  2012أنشأت املجموعة شركة ماي دبي في ديسمبر من عام   وبدء    2013، وبدأت أعمال التشييد في منشأة 
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في دولة اإلمارات العربية املتحدة    . تحتل شركة ماي دبي حالًيا املرتبة الثانية بين شركات تعبئة املياه 2014التسويق في  

وُيعزى إلى شركة    إلى أسواق متعددة خارج اإلمارات العربية املتحدة.. وتصدر شركة ماي دبي  فيما يتعلق بالتوزيع واملبيعات

% من أرباحها  0.8و  ستبعاد السابقة بين الشركات التابعة(عمليات التعديل واال )  % من إيرادات املجموعة1.3ماي دبي  

 .املعدلة  ل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالكقب

 املزايا التنافسية 

 اإلمارات العربية املتحدة ودبي: ظروف إيجابية مواتية وأساسيات السوق لدعم النمو املستقبلي 

تتمتع إمارة دبي بسجل حافل في تحقيق نمو مستقر طويل األجل من خالل اقتصادها النابض بالحياة وأساليب إدارتها  

 3.5ما يقرب من  املقيمين في إمارة دبي  عدد  عاًما حيث بلغ    50املرنة. وقد حققت إمارة دبي تطوًرا سريًعا متميًزا على مدار  

. إن دبي هي موطن ألحد أكبر  2021مليون شخص في عام   4.7النهار أكثر من  مليون شخص بينما بلغ عدد السكان خالل  

وأكثر املطارات    وأطول مبنى،   مراكز التسوق في العالم، وأكبر مقدم خدمات تبريد للمناطق، وأكبر شركة طيران دولية،

يقارب   ما  الدوليين حيث استقبل  الركاب  العالم من حيث  في  في    16.7ازدحاًما  زائر  أن  ،  2019عام  مليون  املتوقع  ومن 

% من الناتل  1. وتتمتع دبي باقتصاد متنوع مع اعتماد محدود على السلع )حوالي  2025مليون زائر بحلول عام    25تستقبل  

ا قوية "
ً
" 2050لتصبح مدينة خالية من االنبعاثات بحلول عام  املحلي اإلجمالي( حيث وضع قادتها أصحاب الرؤى أهداف

ناجًحا بشكل خاص مع تعافي عاملي املستوى من    19-محمد(. وكان تعامل دبي مع جائحة كوفيد  )صاحب السمو الشيخ

على  19-كوفيد يزيد  ما  التطعيم  معدل  بلغ  املالية  90، حيث  والتدابير  السفر،  على  املحدودة  والقيود  السكان،  من   %

 .19-املناسبة التي تم وضعها للتخفيف من األزمة االقتصادية خالل جائحة كوفيد

، وتحقيق طموحاتها في مجال تحييد الكربون. دعمت  النظيفة  أطلقت إمارة دبي عدًدا من املبادرات لتسريع تحول الطاقة  

بنسبة   للبيئة  الرئيسية  100حكومة دبي رؤية ديناميكية خضراء وصديقة  الحضرية  % إلمارة دبي من خالل خطة دبي 

جعل دبي أفضل    وتهدف الخطة إلىزيز التنمية املستدامة في إمارة دبي،  لتع  2021التي تم إطالقها في مارس من عام    2040

مناطق من مناطقها الحضرية الرئيسية، مع الحفاظ على    خمسمدينة مالئمة للعيش فيها في املستقبل من خالل تطوير  

 % من مساحة إمارة دبي كمحميات طبيعية.  60ما يصل إلى 

 تدعم إمارة دبيبنية تحتية متكاملة على نطاق واسع  

ذلك،  إلى  باإلضافة  الشرب.  ومياه  الكهرباء  بخدمات  يتعلق  فيما  مليون عميل  أكثر من  املجموعة حالًيا  تخدم شبكات 

السنين حيث تضاعف طول خطوط أنابيب شبكة    على مر 
ً
 كبيرا

ً
املياه توسعا املياه  نقل  شهدت خطوط أنابيب شبكة 

. هذا وتتكون نسبة    13,593لتصل إلى    1992كم في عام    3,349أربع مرات من  وتوزيعها  
ً
% من خطوط نقل  94كم حاليا

افتتحت املجموعة في  و % املتبقية من خطوط علوية.   6للمجموعة من كابالت أرضية بينما تتكون نسبة   ها وتوزيعالكهرباء 
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بقيمة    16عدد    2021عام   )نتل عنها تكبد نفقات رأسمالية  إماراتي( ملي  2,597محطة تحويل فرعية جديدة    ون درهم 

محطة تحويل فرعية جديدة )نتل    25بإنشاء    2020بينما قامت في عام    محطة توزيع فرعية جديدة   1,406وقامت ببناء  

 مليون درهم إماراتي(. 3,119عنها تكبد نفقات رأسمالية بقيمة 

، 2021% من حصة سوق تبريد املناطق في دبي في عام  79%، على  70استحوذت شركة إمباور، اململوكة للشركة بنسبة  

، وفًقا 2030% بحلول عام  40إلى    2021% في عام  23طاعات تبريد املناطق من  ومن املتوقع أن ينمو اختراق سوق في ق

مركز   أحدث  مع  القياس  بيانات  نظاًما مركزًيا إلدارة  إمباور  دبي. وتستخدم شركة  املتكاملة إلمارة  الطاقة  الستراتيجية 

ركة إمباور خدماتها ألكثر من  ، قدمت ش2021ديسمبر    31للتحكم واملراقبة وتشغيل محطاتها وشبكتها بكفاءة. كما في  

 .أنحاء دبي  جميعكم في  369غرفة محطة وشبكة بطول  76مبنى من خالل  1,413

 إمباور: أكبر مقدم خدمات تبريد مناطق في العالم 

إمباور  في  يتم دعم شركة  العضوي. كما  التوسع  االندماج واالستحواذ وخطط  بأنشطة    31، وهي محرك نمو للشركة، 

إمباور حوالي  2021ديسمبر   املتصلة لشركة  اإلنتاجية  القدرة  بلغت  إلى جانب    1.4،  تبريد  غرفة محطة    76مليون طن 

شركة إمباور ذات أهمية خاصة في  % في دبي. وتعتبر أنظمة تبريد املناطق التي تستخدمها  79وحصة سوقية تزيد على  

% من إنتاج الكهرباء ألغراض التبريد، حيث تستهلك تلك األنظمة  50منطقة الشرق األوسط التي يتم فيها استخدام حوالي  

% مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية. تقدم شركة إمباور مقترحات استثمارية صديقة  50كمية أقل من الكهرباء بما يصل إلى  

وتأتي في طليعة املبتكرين حيث إنها تستخدم نظام إدارة بيانات قياس مركزي فعال وتستخدم أيًضا مياه الصرف  للبيئة  

 من املياه العذبة
ً
 70لى  إ%  60والتي كون أكثر فعالية من حيث التكلفة بنسبة    الصحي املعالجة بدال

ً
باستخدام    % مقارنة

% من إجمالي  9، مثل استخدام مياه الصرف الصحي املعالجة  2021م  . في عابمجرد احتساب تكلفة العالجاملياه العذبة  

 استخدام املياه لشركة إمباور. يمكن أن يساعد استخدامه لتخزين الطاقة الحرارية أيًضا في تحسين تشغيل نظام الطاقة.

حيث بلغت إيرادات  شركة إمباور هي شركة تبريد مناطق حائزة على جوائز وتتمتع بنتائل مالية قوية على أساس سنوي،  

مليون درهم إماراتي )بمعدل نمو سنوي مركب قدره    2,464ما قيمته    2021ديسمبر    31شركة إمباور للسنة املنتهية في  

من  6.1 املمتدة  للفترة  الدخ  (2021إلى    %2019  كان صافي  العام  لبينما  درهم  936  لنفس    (دوالرمليون    255)  مليون 

السنوي  ب) النمو  من  3.6  اإلجماليمعدل  للفترة  في  (2021إلى    %2019  الجوائز  من  عدد  على  إمباور  شركة  وحصلت   .

مجموعة من الفئات من قبل الرابطة الدولية لطاقة املناطق لالبتكار، بما في ذلك عدد املباني واملنطقة املخصصة وغير  

( من مؤسسة جولدن  2020تنفيذي للعام )  ( وجائزة أفضل إنجاز 2020ذلك. كما تم منحها جائزة أفضل شركة في العام )

بريدج أوردز. عالوة على ذلك، فإن شركة إمباور شريك في برنامل األمم املتحدة للبيئة ومستشار خاص ملبادرته العاملية  

"طاقة املناطق في املدن". كما أطلقت شركة إمباور، بالتعاون مع الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف  
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"دليل املالك للمباني التي يخدمها نظام تبريد املناطق" واإلصدار املحدث من "دليل تبريد املناطق" في   (،("ASHRAE“الهواء  

 .للمصممين ومالك املباني 2019عام 

 مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية: أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم 

طاقة الشمسية أكبر مجمع للطاقة الشمسية في العالم في موقع واحد حيث يبلغ  ُيعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لل

مراحل، حيث تم االنتهاء من    5. يتضمن اكتمال املشروع حالًيا  2030جيجاوات بحلول عام    5إجمالي قدرته املستهدفة  

وتتكون جميعها من    2020و   2017و  2013ميجاوات في  1,010املراحل الثالث األولى بقدرة إجمالية متعاقد عليها قدرها  

والطاقة   املركزة  الشمسية  الطاقة  من  تتكون  التي  الرابعة  املرحلة  من  االنتهاء  املقرر  ومن  الكهروضوئية.  الطاقة 

تبلغ   إجمالية  بقدرة  عام    950الكهروضوئية  بحلول  منها  2024ميجاوات  تم    217،  الكهروضوئية  الطاقة  ميجاوات من 

. ومن املقرر االنتهاء من املرحلة الخامسة التي تتكون من  املتبقية  واتميجا  600ل    مال التشييد أعبالشروع فيها بالفعل  

ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية    300، منها  2023ميجاوات بحلول عام    900الطاقة الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ  

 تم الشروع فيها بالفعل مع بدء أعمال التشييد. 

، بتكلفة 2030و  2025جيجاوات املتبقية من بين عامي    2.2لقدرة اإلنتاجية املتبقية للطاقة الشمسية  ومن املقرر إطالق ا

% منها بديون دون حق  85% و75مليار درهم إماراتي، حيث سيتم تمويل ما بين    0.75مليار درهم و  0.7تقديرية تتراوح بين  

  زراعة   مليون طن سنوًيا، أي ما يعادل  6.5كربون بمقدار  ، من املتوقع أن تنخفض انبعاثات ال2030الرجوع. بحلول عام  

مليون شجرة سنوًيا وذلك من خالل استخدام الطاقة املتجددة املولدة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم    32أكثر من  

 للطاقة الشمسية. 

التحتية ذات   البنية  إنجازات  لهيئة كهرباء ومياه دبي: تؤدي  التحتية  البنى  في كفاءة  أبرز  إلى تحسينات  العاملي  املستوى 

 اإلنتاج 

 تشتهر املجموعة ببنيتها التحتية الواسعة النطاق واملتكاملة بالكامل في دبي، وبعضها يشمل: 

في العالم(  للطاقة الشمسية املركزة  )بما في ذلك أطول برج    :مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية .1

 ؛ 2030جيجاوات بحلول عام  5إلى   ته اإلنتاجيةقدر  والذي من املتوقع أن يصل إلى

من إجمالي سعة توليد الكهرباء، بطاقة إجمالية لتوليد الطاقة تبلغ   %65محطة جبل علي: التي تستوعب حالًيا   .2

  490جيجاوات وقدرة إجمالية لتحلية املياه تبلغ  8.7
ً
 ؛مليون جالون إمبراطوري يوميا

 ؛2022جيجاوات بحلول عام  2.825 تبلغ قدرتها اإلنتاجية التي من املقرر أن  محطة العوير: .3
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مياه بقدرة  مشروع   .4 للمياه: تحلية     240حصيان 
ً
إمبراطوري يوميا حيث تصل ،  2030بحلول عام    مليون جالون 

 ؛ و2023بحلول عام جيجاوات   2.4قدرته إنتاجية إلى 

حتا .5 تنتل  الطاقة  لل  محطة  أن  املتوقع  من  التي  وجمي  250كهرومائية:  تخزين  جمي  1500اواط  من  ساعة  اواط 

 .2024الطاقة، ومن املقرر أن تكتمل بحلول عام 

 تحسين الكفاءة

٪، 37.6، مما أدى إلى زيادة كفاءة اإلنتاج بنسبة  2006تحسينات تشغيلية كبيرة منذ عام  عمليات  املجموعة  أجرت  

الكفاءة من خالل الجمع بين تصميم  تحقيق  يتم  و مليار درهم إماراتي.    21مما أدى إلى توفير في التكاليف بقيمة  

نة وزيادة الوتحديث  محطة الطاقة   حسَّ
ُ
نة.  التوربينات املبتكرة وخطة االنقطاع امل حسَّ

ُ
تتوقع و طاقة والعمليات امل

 (. 2006)مقارنة بعام  2030٪ بحلول عام 78.9املجموعة تحسًنا مستمًرا في كفاءة اإلنتاج بنسبة 

ومن املتوقع أن تؤدي هذه التحسينات في الكفاءة التشغيلية إلى تحسين االستفادة من حرارة الوقود في محطات 

على املعيار    Mبالفعل تقدًما كبيًرا حيث تفوق امللحق  وقد أحرزت املجموعة    .%90لتصل إلى    املجموعة الخمسة

بنسبة   الوقود  حرارة  الستخدام  عاملًيا  األعلى  خالل  90-%80املرجعي  من  وذلك  للطاقة  املشترك  للتوليد   %

 %.91استخدامها حرارة الوقود بنسبة  

 : 2030ءة اإلنتاج بحلول عام األثر التراكمي ملبادرات تحسين كفافيما يلي 

 ؛مليار درهم  55 التكلفة  إجمالي مدخرات .1

 ؛مليون طن 185إجمالي االنخفاضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون  .2

 ؛طن 111,533إجمالي خفض انبعاثات أكاسيد النيتروجين:  .3

 .طن 6,107إجمالي االنخفاضات في انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت:  .4

افق مع أهداف التنمية املستدامة لألمم  نموذج عمل   مستدام مع إدارة قوية للحوكمة البيئية واالجتماعية بما يتو

 املتحدة

 قيادة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير املناخ - الريادة في املنطقة 

تستهدف املجموعة الحد  و تطورت ممارسات املجموعة في مجال الحوكمة البيئية واالجتماعية وأهدافها على مر السنين.  

حيث أطلقت الشركة في عام في األعمال املعتادة   2030٪ بحلول عام  35بنسبة    1من انبعاثات الغازات الدفيئة من النطاق  

 2006من عام    2014كربون، تاله إطالق استراتيجية االبتكار الوطنية في عام  برنامل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد ال  2012

، أنجزت املرحلة الثانية  2015وفي عام  %.  37.63، قامت املجموعة بتحسين الكفاءة التراكمية للطاقة بنسبة  2021عام  إلى  

التك بأقل  عاملًيا  قياسًيا  رقًما  الشمسية  للطاقة  آل مكتوم  راشد  بن  )"من مجمع محمد  للكهرباء  املتوازنة  "( LCOEاليف 
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وكان ذلك بداية لسجل حافل للمجموعة بتحطيم األرقام القياسية العاملية في    للكيلوواط في الساعةسنت    5.62بمقدار  

للمرحلة الخامسة )شعاع    2019سنت لكل كيلوواط ساعة في عام    1.69تسجيل أسعار الكهرباء القياسية، وكان آخرها  

ميجاوات كما بلغ معدل    13.4حيث وصلت إلى    2021هذا وقد بلغت قدرة التوليد لدى املجموعة ذروتها في عام  و   (.3للطاقة  

  3.3نسبة  الكهرباء  فقد  
ً
 عامليا

ً
 قياسيا

ً
%، وهو من أدنى معدالت فقد املياه في العالم. وحققت املجموعة في العام نفسه رقما

دقيقة في السنة. باإلضافة إلى ذلك، تندرج املجموعة    1.43م حيث بلغت  آخر مع أدنى معدل دقائق عميل مفقودة في العال

واالعتماد على    2030% بحلول عام  25بنسبة    نظيفة ضمن أهم األهداف إمارة دبي املتمثلة في تحقيق قدرة توليد طاقة  

   املحرز للهدف  طاقة نظيفةمصادر 
ً
 . 2050% بحلول عام 100بنسبة  مؤخرا

 لتقنيات التي تمكن من إزالة الكربون االستثمار والتميز في ا

عد املجموعة رائدة في االستثمار في التقنيات املتقدمة التي تمكن من إزالة الكربون. ففي قطاع الطاقة الشمسية
ُ
من عام    .ت

 64.7%، وهو ما يعادل تخفيض  37.63، قامت املجموعة بتحسين كفاءة الطاقة التراكمية بنسبة  2021إلى عام    2006

طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مدفوعة بتوفير الوقود الذي تم تحقيقه بسبب تحسينات الكفاءة من خالل  مليون  

والصيانة. والتشغيل  الهندسة  وإعادة  األمثل  والتصميم  الكفاءة،  ومبادرات  املياه،  وإنتاج  الطاقة  توليد  تمتعت  و   فصل 

% من الطاقة الشمسية. كما قررت املجموعة زيادة 11طاقة نسبة  بقدرة على توليد ال  2021ديسمبر    31املجموعة كما في  

، قامت املجموعة بتحسين الكفاءة التراكمية للطاقة 2014في عام    قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 

تكلفة  . وتمكنت أيًضا من توفير أدنى  2030جيجاوات بحلول عام    5لتصل إلى    2021الى عام    2006من عام    %37.63بنسبة  

للكيلوواط ساعة في  سنت    5.62موحدة للكهرباء من خالل مشاريع محطات الطاقة الشمسية الخاصة بها بدًءا بتكلفة تبلغ  

مريكي سنت للكيلوواط ساعة  دوالر أ  1.69و  (مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية)املرحلة الثانية من    2015

من    2020في   الخامسة  الشمسية)املرحلة  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مشروع  (مجمع  املجموعة  أطلقت  كما   .

% 100إلنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية ووضعت مستهدفاتها املتمثلة في إنتاج  التجريبي  الهيدروجين األخضر  

وكانت املجموعة في طليعة الرقمنة حيث وصلت    م الطاقة النظيفة والحرارة املهدورة بحلول عام.من املياه املحالة باستخدا

مع تركيب أكثر من مليوني عداد ذكي للكهرباء واملياه    2021% في عام  98.7نسبة التبني الذكي للخدمات الرقمية للشركة إلى  

وبدأت املجموعة في تنفيذ عدد من املشاريع التجريبية  محطة من محطات الشاحن األخضر في كل أنحاء دبي.    325وتركيب  

 لتشمل السعة التخزينية للطاقة الشمسية. 

 نموذج عمل مستدام مع ممارسات إدارة قوية للحوكمة البيئية واالجتماعية  

يتم إعداد تقارير االنبعاثات الكربونية    .تتمتع املجموعة بنظام إدارة بيئية قوي يتكون من برنامل شامل لخفض االنبعاثات

% بحلول    35من انبعاثات الغازات الدفيئة. ويتوقع البرنامل بانخفاض انبعاثات الكربون بنسبة    2و  1املدققة على النطاق  

انبعاثات  ( عدد من املبادرات للحد من  1يتضمن نظام إدارة البيئة للمجموعة أيًضا ما يلي: )  في األعمال املعتادة.  2030عام  

( برامل كفاءة استخدام املياه وإعادة  3و)  ؛( خارطة طريق االقتصاد الدائري 2و)  ؛أكاسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت

( وشهادات  4، و)2030% بحلول عام  30استخدامها لدعم مستهدف إمارة دبي املتمثل في تقليل استخدام املياه بنسبة  

 ISOلنظام إدارة الجودة و  ISO 9001لنظام إدارة البيئة، و  ISO 14001شهادة  األيزو لكل مواقعها حيث حصلت على  
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لنظام إدارة الصحة والسالمة. وتتبنى املجموعة أيًضا عدًدا من السياسات املعمول بها فيما يتعلق بعدة أمور منها    45001

 نظام اإلدارة املتكاملة وإدارة الطاقة وإمدادات الكهرباء واملياه.

ؤولية املؤسسية واالجتماعية للمجموعة في صميم نموذج أعمالها وأولوياتها. وتركز املجموعة باستمرار على  وتقع املس 

، ومعدل سعادة 2021% في عام 2.23تنمية املوارد البشرية وتمكنت من تحقيق معدل دوران منخفض للموظفين بنسبة 

مقارنة بنسبة   2021خالل عام  0.71عة للوقت بنسبة ومعدل تكرار اإلصابات املضي 2020% في عام 92املوظفين بنسبة 

باستمرار من تحقيق انخفاض في معدل تكرار اإلصابات املضيعة   2016وتمكنت املجموعة منذ عام   .2016في عام  3.13

 للوقت.  

في  اراتيون  شكل املواطنون اإلمتركز سياسة التوطين للمجموعة على التدريب والتطوير الوظيفي للمواطنين اإلماراتيين.  

ساعة    83.78في املتوسط  % من قيادة املجموعة، حيث تلقى كل منهم  88.33حوالي    2021ديسمبر    31السنة املنتهية في  

من التدريب والتطوير الوظيفي لكل موظف إماراتي. وتفتخر املجموعة بمجلس الشباب في هيئة كهرباء ومياه دبي الذي  

( الوصول إلى  1املوظفين الشباب. تشمل التأثيرات املجتمعية األخرى للمجموعة ما يلي: )أطلق عدًدا من املبادرات لتكريم  

املنازل    ،البرامل األساسية إلى  التوصيالت  الدخل املنخفض لتوفير  التي توفر، من بين أمور أخرى، الدعم لألفراد ذوي 

 ساعة من العمل التطوعي. 15,998( 3) ؛مبادرة إنسانية 22( 2و) ؛الجديدة، وخصومات فواتير الخدمات

( املمارسات  4( الشفافية؛ و)3( املساءلة؛ و)2( الثقة؛ و)1تتمتع الشركة بإطار حوكمة قوي قائم على أربع ركائز رئيسية: ) 

الحوكمة   مسائل  على  لإلشراف  اإلدارة  مجلس  مستوى  على  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  لجان  أنشأت  وقد  العادلة. 

 . والتي تشمل لجنة تغير املناخ واالستدامةية البيئية واالجتماع

 مؤسسة متكاملة عاملية مبتكرة للغاية تضم فريق إدارة مرموق 

 رحلة مستمرة من التميز التشغيلي

واملوثوقية والتوافر واالستدامة. وتتمتع بسجل رائد في مجال السالمة والكفاءة   تعمل الشركة بمعايير عالية من الكفاءة

بفضل استخدامها للتكنولوجيا واالبتكار. وتتفوق املجموعة على عدد من املعايير الدولية في مختلف الفئات. على سبيل  

 بنسبة3.3  ، سجل خط أعمال الكهرباء خسائر بنسبة2021املثال، في عام  
ً
% لدى أقرانها في أوروبا وأمريكا  6.5  % مقارنة

% لدى أقرانها في أوروبا وأمريكا الشمالية. هذا وبلغ مؤشر  15% من املياه املهدورة مقارنة بنسبة  5.3الشمالية، وسجلت  

للمجموعة   للنظام  االنقطاع  تكرار  بمعدل    2021لعام    0.05معدل  عام    0.10مقارنة  ملدة    2017في  متوسط  ومؤشر 

 بمعدل    2021عام  ل  1.43مؤشر دقائق العميل املفقودة    -نظام  االنقطاع لل
ً
 ألقرانها في أوروبا وأمريكا الشمالية.  15.0مقارنة

 إدراج االبتكار التقني في صميم استراتيجية الشركة  
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( استراتيجية  1الشركة )قادت  أثبتت الشركة أنها شركة رائدة رقمية عاملية من خالل استراتيجيتها الرائدة في التحول الرقمي.  

أول منشأة  ( وكانت  3و)  ؛اإلمارات العربية املتحدةدولة  من أوائل الذين تبنوا الذكاء االصطناعي في    ت( كان2)و؛التحول الرقمي

املعامالت غير الورقية بالكامل، وأول شركة من غير شركات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة  حكومية تعتمد  

( ولديها أول  6و)  ؛( تتمتع الشركة بسجل خاٍل من أي انتهاكات لألمن السيبراني5و)  ؛تحصل على ترخيص إلنترنت األشياء

إلكتروني مزود بالذكاء االصطناعي والبيانات % من قبل  98.7( حققت معدل تبني ذكي بنسبة  7و)  ؛الضخمة  نظام دفاع 

عام   في  األخرى  الحكومية  بالجهات  مقارنة  معدل  أعلى  وهو  التنبيهات  8و)  ؛2021عمالئها،  من خالل  الشركة،  تمكنت   )

( تحظى  10و)  ؛املستندة إلى الذكاء االصطناعي للمستخدمين، من تحقيق توفير مياه برقم قياس ي بلغ ثالثة مليارات جالون 

 شراكة عاملية في مجال الفضاء الرقمي من خالل شركة ديوا الرقمية.  40بأكثر من 

كجزء من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية،    :مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  .1

يفة واملتجددة باإلضافة  مجهز بأحدث تقنيات الطاقة النظ  من معلم معروف أقامت الشركة مركًزا لالبتكار يتكون  

 متر مربع.  4,400إلى مركز لألبحاث والتطوير تبلغ مساحته 

الرقمنة: في إطار سعيها نحو الرقمنة، أطلقت املجموعة ذراعها الرقمي "ديوا الرقمية" إلعادة تحديد دور املرافق    .2

ة وتخزين الطاقة واعتماد  ولتصبح أول مقدم خدمات في العالم يستخدم أنظمة مستقلة لتوليد الطاقة املتجدد

 الذكاء االصطناعي وتوفير الخدمات الرقمية. 

عالية   .3 بكفاءة  للعمالء  خدمة  أفضل  تقدم  ذكية  شبكة  لتوفير  الذكية  الشبكة  مبادرة  تهدف  الذكية:  الشبكة 

 . (big data) الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة باستخدام 

 مع خارطة طريق واضحة للمستقبل  ةغير مسبوقفرص نمو صديقة للبيئة  

 إن الشركة في وضع متميز لالستفادة من روافع النمو املرئية 

النمو املستقبلي للشركة. ومن   إمارة دبي سوف تدعم  التحتية للمبادرات الخضراء الصديقة للبيئة في  البنية  إن تطور 

 لهدف إمارة املتوقع أن يزداد  
ً
 %100لالعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة  دبي   االستثمار في مصادر الطاقة املتجددة دعما

  .2040، ومن املتوقع أن تنتشر مشاريع البنية التحتية الرائدة لتنفيذ الخطة الحضرية الرئيسية لدبي  2050بحلول عام  

إنشاء مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية  وقد تجلى الدفع الواضح للبنية التحتية الخضراء من خالل  

 جيجاوات وتطويره بشكل مستمر واالستكشاف املستمر لقدرات الرياح في إمارة دبي. 5البالغة قدرته 

هذا ومن املتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة واملياه في ضوء محرك النمو في إمارة دبي والتحفيز الستخدام السيارات  

داخل اإلمارة. وتتمكن الشركة لكونها املزود الوحيد للمياه والكهرباء في دبي من االستفادة من الطلب املتزايد    الكهربائية 

 على الخدمات التي تقدمها.  
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ومن املتوقع أيًضا حدوث نمو في سوق تبريد املناطق سريع النمو والذي من املتوقع أن يشهد عدًدا من فرص االندماج.  

أيًضا بإمكانات كبيرة للنمو بشكل عضوي من خالل محفظتها الحالية من املشاريع املتنوعة جيًدا.    وتتمتع شركة إمباور 

كما تتمكن شركة إمباور، بفضل مكانتها الرائدة في السوق، من االستفادة من النمو نظًرا إلى حجمها وإمكانية وصولها إلى  

 رأس املال ومعرفتها الواسعة.  

عد الشركة من    ومن املتوقع أيًضا أن ينتل 
ُ
النمو عن االستثمارات املختلفة التي تقوم بها املجموعة في التقنيات الجديدة. وت

مقدمي الخدمات الرائدين من حيث التبني الرقمي واالبتكار والكفاءة نتيجة توسع الشركة في مجال الهيدروجين األخضر،  

 لذكية. وتخزين الطاقة، وشحن املركبات الكهربائية، ومشاريع املياه ا

 في وضع متميز يمكنها من تحقيق النمو في جوانب متعددة لتحول الطاقة الشركة إن  

في مجال الطاقة والطاقة املتجددة، من املتوقع أن تستفيد الشركة من النمو الكبير في مصادر الطاقة املتجددة في إمارة  

راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بحلول    جيجاوات في مجمع محمد بن   5دبي حيث تبلغ الطاقة الشمسية املخطط لها  

ميجاوات    700والخبرة املكتسبة في الطاقة الشمسية املركزة حيث تبلغ القدرة اإلنتاجية قيد اإلنشاء حالًيا    2030عام  

ضمن املرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية مما سيساعد في تنفيذ مشاريع مماثلة في 

وسوف يتم دعم هذا النمو بشكل أكبر من خالل فرص طاقة الرياح التي يتم استكشافها حالًيا في دبي باإلضافة   املستقبل.

 ميجاوات قيد اإلنشاء في حتا.  250إلى طاقة كهرومائية بقدرة 

 730أن تصل إلى    في قطاع املياه، من املتوقع أن يتم دعم النمو من خالل زيادة القدرة اإلنتاجية للمياه املحالة واملتوقع 

% من خالل الطاقة النظيفة والحرارة املهدرة  100وعدد من املبادرات مثل املياه املحالة بنسبة    2030مليون جالون في عام  

هيدرونت، وهو مشروع ذكاء اصطناعي يتعلق باملياه ستطلقه الشركة في املستقبل القريب ملراقبة  حل  و   2030بحلول عام  

 ياه بشكل مستقل. وتحسين كفاءة شبكات امل

أنحاء دبي كما في    جميعمحطة شحن في    325تدعم الشركة استخدام املركبات الكهربائية حيث قامت بالفعل بتركيب  

ما مجموعه    2021ديسمبر   لتركيب  عام    1,056وتخطط  بحلول  في    2030محطة  الكهربائية  املركبات  انتشار  زيادة  مع 

 الدولة.

أطلقت الشركة أيًضا أول منشأة إلنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا في مايو  

املؤقت إلنتاج الطاقة املتجددة، سواًء الستخدامات االستجابة السريعة أو التخزين طويل    والتي ستسمح بالتخزين  2021

تم بناء املرفق الستيعاب االستخدامات املستقبلية ومنصات االختبار لالستخدامات املختلفة للهيدروجين، بما في   األجل.

 ذلك إمكانية التنقل واالستخدامات الصناعية.  
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نامل الشركة لتوليد الطاقة املتجددة املوزعة، والذي يدعم تنويع مزيل الطاقة من خالل تشجيع  مبادرة شمس دبي هي بر 

املنازل   املبادرة أصحاب  لبناء مستقبل مستدام إلمارة دبي. وتشجع هذه  النظيفة واملتجددة  الطاقة  استخدام مصادر 

بكة الشركة. ويتم استخدام الكهرباء في املوقع ويتم واملباني على تركيب األلواح الكهروضوئية لتوليد الكهرباء، وربطها بش

في ديسمبر   الشركة. كما  إلى شبكة  الفائض  بالفعل توصيل  2021تصدير  تم  إلى جانب    399،  بالشبكة   225ميجاوات 

 . 2021موقًعا كما في عام  6,924ميجاوات أخرى من املشاريع الجارية. يتضمن برنامل شمس دبي حالًيا 

 مع رؤية ثاقبة فيما يخص توليد التدفقات النقدية وعوائد املساهمين وضع مالي متميز  

تتمتع املجموعة بوضع استثماري جيد، كونها املورد الوحيد للكهرباء واملياه واملورد الرائد للتبريد في إمارة دبي إذ تتمتع بأداء  

مالية قوية وسياسات حكومية داعمة   رافعة  في فئته ومقاييس  األفضل  بلغت تشغيلي هو  وربحية وهوامش ربح قوية. 

تيراواط ساعة    44.7تيراواط ساعة و  40.6تيراواط ساعة و  41.3نحو    2021و  2020و  2019مبيعات الكهرباء خالل األعوام  

مليار   118مليار جالون   115مليار جالون و 116على التوالي، بينما بلغت مبيعات املياه في تلك السنوات املالية ما مقداره 

 مليار مقاومة حرارية.  2.0و 1.7و 1.7جالون على التوالي. بلغ التبريد الذي قدمته شركة إمباور خالل تلك الفترات 

وبلغت  للمجموعة.  اإلجمالية  لإليرادات  الرئيسية  املحركة  العوامل  أهم  من  دبي  في  للمرافق  املستدامة  املبيعات  كانت 

إماراتي و  22.9ما قيمته    2021و  2020و  2019إيرادات املجموعة لألعوام    23.8مليار درهم إماراتي و  22.5مليار درهم 

 %. 2.0مليار درهم إماراتي على التوالي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 

تتمتع املجموعة بإطار تعريفة تعكس التكلفة، مما يدعم قوة الربحية والتي تتضح من خالل أرباح املجموعة قبل مصاريف  

وأرقام وهوامش الدخل الصافي على مدار السنوات الثالث املاضية. بلغت   املعدلة  ب واإلهالك واالستهالكالتمويل والضرائ

  10.8ما قيمته    2021و  2020و  2019أرباح املجموعة قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك لألعوام  

 10.1%(، و47.4بنسبة   املعدلة  واإلهالك واالستهالك مليار درهم إماراتي )بهامش أرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب

  12.1%( و45.1بنسبة    املعدلة  مليار درهم إماراتي )بهامش أرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك 

التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك  أرباح قبل مصاريف  )بهامش  إماراتي  %( على  50.7بنسبة    املعدلة  مليار درهم 

مليار درهم إماراتي )بهامش دخل صاٍف    6.6ما قيمته    2021و  2020و  2019التوالي. بلغ صافي دخل املجموعة لألعوام  

بنسبة    5.3%(، و29.0بنسبة   )بهامش دخل صاٍف  إماراتي  )بهامش دخل    6.6%( و23.6مليار درهم  إماراتي  مليار درهم 

 %( على التوالي. 27.5صاٍف بنسبة 

لتصل تقريبا لنسبة  تتوقع املجموعة أن يستمر هامش األرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك  

   2023% في عام  56
ً
لخفض تكاليف الوقود من محطات الطاقة املستقلة وارتفاع املساهمة النسبية من محطات    نتيجة

ى، باإلضافة إلى مكاسب هوامش الربح الناتجة عن التحول  الطاقة املستقلة وشركة إمباور التي حققت هوامش ربح أعل
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 إلى الطاقة النظيفة واملبادرات الخضراء األخرى. 

مليار دوالر   5.1نحو    2021و  2020و  2019كما تتمتع املجموعة بميزانية عمومية قوية حيث بلغ صافي الدين لألعوام   

و و11.9أمريكي  أمريكي  دوالر  قبل  17.6مليار  الربح  إلى  الدين  صافي  نسبة  وبلغت  هذا  التوالي.  على  أمريكي  دوالر  مليار 

  2021و  2020و  2019ضعف للسنوات  1.5 ضعف و  1.2ضعف و  0.5  مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك

  على التوالي.

 االستراتيجية 

أنشطتها    كافةستراتيجية املجموعة على تعزيز نهج االستدامة القائم على "محاسبة املحصلة النهائية الثالثية" في  اترتكز  

وعملياتها. وُيعد النمو املستدام هو الهدف األسمى للمجموعة الذي سيسمح للمجموعة بتعبئة قدراتها للمساهمة في خطط  

الحفاظ على رأس املال الطبيعي للمجموعة وازدهارها االقتصادي طويل األمد  التنمية املحلية واالتحادية القوية مع ضمان و 

 للمجموعة. وتهدف املجموعة إلى تحقيق رؤيتها اإلستراتيجية من خالل ما يلي: 

 موازنة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية الستراتيجية النمو الخاصة بنا؛  •

 استراتيجية سعادة أصحاب املصلحة الفعالة؛  •

 املكانة العاملية الرائدة في خدماتنا والنتائل الرئيسية؛ و  •

 . املواءمة الفعالة مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة •

نة واإليرادات واالستثمارات العاملية املتنوعة: تعزز األداء املالي للشركة باعتباره الركيزة االقتصادية   حسَّ
ُ
التكاليف امل

 ة إلطار االستدامة للمجموع

تعتزم املجموعة االستفادة من مكانتها املميزة باعتبارها املورد الوحيد للكهرباء واملياه واملورد الرئيس ي لتبريد املناطق في دبي 

لتعزيز األداء املالي للشركة باعتباره الركيزة االقتصادية إلطار االستدامة للمجموعة. وكانت املبيعات املستدامة للمرافق  

 ات الرئيسية لإليرادات اإلجمالية للشركة. في دبي من املحرك 

 2021تهدف املجموعة إلى مواصلة هذا اإلنجاز من خالل تنفيذ استراتيجية االستثمار الخاصة بهيئة كهرباء ومياه دبي لعام  

استكشاف   مثل  لديها،  القيمة  سالسل  من  سلسلة  كل  عبر  التكلفة  تحسين  فرص  واستغالل  استكشاف  خالل  ومن 

للمجموعة باستخدام الطاقة املتجددة خالل كل ساعات اليوم  استخدام تقنيات التخزين الجديدة واملبتكرة التي ستسمح  

بتكلفة أقل واستكشاف التوسع الدولي لخدمات شركة إمباور إلى اململكة العربية السعودية وقطر واألسواق األخرى التي  

 تتبنى على نطاق واسع خدمات تبريد املناطق أو من املحتمل أن تتبناها.  

الرقمي، فإن الشركة في صميم االبتكار الرقمي من خالل األنظمة واألدوات الرقمية املتقدمة   بصفتها شركة رائدة في العالم

استخدام   خالل  من  الجديدة  اإليرادات  تدفقات  واستكشاف  تطوير  وستواصل  وشاملة،  قوية   
ً
حلوال تقدم  التي  تقنًيا 

نظام   مثل  الرقمي،  تو SCADAاالبتكار  يضمن  ومركزي  متطور  مراقبة  نظام  وهو  واملياه  ،  للكهرباء  موثوقة  إمدادات  فير 

، والذي  ((ASRللمستهلكين من خالل االستفادة من الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة، وتخزين املياه الجوفية وانعاشها  
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ُيعد أرخص بستة أضعاف في تعزيز تخزين املياه االستراتياي مقارنة بالخزانات الخرسانية التقليدية. وستواصل الشركة  

وتحسين  إ التكاليف  لتقليل  كطريقة  الرقمية  التقنيات  في  استثماراتها  لتنويع  بفعالية  األساسية  التابعة  الشركات  دارة 

اإليرادات. على سبيل املثال، تتوقع املجموعة أن تستمر شركة ديوا الرقمية كذراع تكنولوجي للمجموعة مع توسيع فرص  

 مركز التكلفة السابق للمجموعة إلى مركز إيرادات. تحقيق اإليرادات من األطراف الثالثة، وتحويل

ممارسات رائدة مراعية للمسؤولة االجتماعية: املساهمة في التنمية املستدامة إلمارة دبي باعتبارها الركيزة االجتماعية  

 إلطار االستدامة للمجموعة 

املسؤولية   مجال  في  الرائدة  ممارساتها  تطوير  على  املجموعة  التنمية  تركز  في  مساهمتها  مواصلة  من خالل  االجتماعية 

املستدامة لدبي باعتبارها الركيزة االجتماعية إلطار االستدامة للمجموعة. يجب تحقيق هذه املساهمة من خالل الوفاء  

واملبادرات   البرامل  تقديم  أخرى،  أمور  بين  من  تشمل،  والتي  للمجموعة،  االجتماعية  للمسؤولية  السنوية  بالخطة 

الجتماعية الرئيسية التي تدعم جهود املسؤولية االجتماعية للشركات الوطنية والدولية. وستواصل املجموعة التركيز على  ا

تنمية رأس املال البشري من خالل تنفيذ العديد من السياسات واملمارسات لتشجيع ثقافة التطوع بين موظفيها، ودعم  

ن، ومن خالل االستمرار في العمل على أساس نموذج أعمال يركز على الحوكمة  املوردين واملقاولين ورجال األعمال املحليي 

 . 2030البيئية واالجتماعية والذي يتماش ى مع أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة 

االستدامة  إلطار  البيئية  الركيزة  باعتبارها  وإدارتها  بيئًيا  مسؤولة  أصول  محفظة  إنشاء  البيئية:  االنبعاثات    تقليل 

 للمجموعة 

تؤدي املجموعة دوًرا رئيسًيا في عملية التحول إلى الطاقة الخضراء في دبي، الذي يشكل ركيزة أساسية لالتجاه االستراتياي  

التوجه   ودعم  عاًما  الخمسين  وميثاق  الثمانية  دبي  مبادئ  مع  التوافق  في  املجموعة  رؤية  من  ويتمثل جزء  للمجموعة. 

( الحد  1لعربية املتحدة في حل الطاقة املبتكر. تهدف املجموعة إلى تحقيق ذلك من خالل: )االستراتياي لدولة اإلمارات ا

من التلوث البيئي والنفايات من خالل تطوير وإدارة محفظة األصول مسؤولة بيئًيا يمكن أن تضمن أن انبعاثات غازات  

( الحد من التلوث والنفايات الناتجة  2و) ؛وداالحتباس الحراري، على األقل، تتماش ى مع مستوى املساهمة الوطنية املنش

املجموعة عمليات  املشاريع3)  ؛عن  لكل  البيئي  التأثير  تقييم  اكتمال  التنمية  4و)  ؛( ضمان  أهداف  تحقيق  من خالل   )

االستثمار   استراتيجيات  مواءمة  على  املجموعة  وتعمل  اإلنمائي.  املتحدة  األمم  برنامل  على  بناء  للمجموعة  املستدامة 

واملشاركة املجتمعية مع القضايا املهمة ليس فقط إلدارة أصولها، ولكن أيًضا بما يضمن مصالح املجتمعات املحيطة.  

 
ً
ى ذلك، استمرت املجموعة وستستمر في تبني نهج مسؤول إلدارة األصول، مدعوًما بإطار عمل إلدارة األصول  عل  عالوة

 وسياسة إدارة األصول.   ISO 55001 ملعياروفًقا 

افر إمدادات الكهرباء واملياه وموثوقيتها وارتفاع جودتها  تو

تتم اإلشادة بالشركة دائًما لتطبيقها أعلى معايير جودة الخدمة حيث حصلت على عدد من الجوائز والتصنيفات األولى 



 

68 

 

بين أقرانها. تخطط املجموعة لالستمرار في تقديم أعلى معايير الجودة لتوليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها وإنتاج املياه وتوزيعها  

التقني استخدام  استكشاف  خالل  نظام  من  مثل  واملبتكرة  الجديدة  توصيل  SDMSات  من  املجموعة  ن 
ّ
مك والذي   ،

التي أطلقتها املجموعة، والتي تمكن فنيي    AMI i-Serviceإمدادات الكهرباء واملياه دون انقطاع إلى عمالئها. تعد مبادرة  

الشكوى من العمالء، واحدة  املجموعة من معالجة االنقطاعات غير املخطط لها وحاالت الكسر والتسربات، قبل تلقي  

فعاليتها في التعاممل  من العديد من االبتكارات التي ستواصل املجموعة استكشافها واالستفادة منها من أجل الحفاظ على  

 .املشاكل الفنية للعمالء وحلها

ال وتصورات  املصلحة  بتوقعات أصحاب  للتنبؤ  الكافية  املوارد  تخصيص  وإرضائهم:  املصالح  علمة  إسعاد أصحاب 

 التجارية وتحليلها وتحقيقها وتجاوزها

تلتزم املجموعة بتخصيص موارد كافية للتنبؤ بتوقعات أصحاب املصلحة وتصورات العالمة التجارية وتحليلها وتحقيقها   

وتجاوزها. تهدف إلى تحقيق ذلك من خالل وضع استراتيجية شاملة إلسعاد أصحاب املصلحة وتطبيقها من خالل التركيز  

على   على وتعزيز سمعتها  للمجموعة  التجارية  العالمة  انتشار  تسريع  أجل  من  للشركة  التجارية  العالمة  قدرات  تطوير 

 الصعيدين اإلقليمي والدولي.

( أجل:  من  ذات صلة  اتصال  قنوات  كل  عبر  املصلحة  أصحاب  مجموعات  مع  بنشاط  املجموعة  وتوقع 1ستعمل  فهم   )

(  2ذين يشملون املوظفين الحكوميين والعمالء والشركاء واملجتمع واملوظفين، و)احتياجات وتوقعات أصحاب املصلحة ال

 تقديم املنتجات والخدمات التي تتجاوز توقعات املساهمين واحتياجاتهم. 

 

% من قبل هيئة  98، احتلت الشركة املرتبة األولى في مقياس السعادة الفورية حيث حصلت على درجة بنسبة  2021في عام   

الجهات الحكومية، وقياس مستوى رضا  دبي الرقم ية. ومن أجل الحفاظ على املركز الريادي للمجموعة في السعادة بين 

 أصحاب املصلحة باستمرار واالستجابة له بشكل مناسب. 

 

الذي يركز على قدرة املجموعة على اإلبتكار في قطاع    ’املستقبل  10x‘موضوع رئيس ي آخر الستراتيجية املجموعة هو  كما أن  

الطاقة واملياه سريع الحركة والذي يحضر املجموعة وإمارة دبي للمستقبل. يركز هذا املوضوع على إيجاد حلول دائمة وأكثر  

ستقبل مستدام من  م  لىإ بتكار. يهدف  مالئمة لتحديات الحالية واملستقبلية ألعمال املجموعة من خالل البحث والتطير واال 

الفضاء   –هيئة كهرباء ومياه دبي    د(و )  ؛إدارة جانب الطلبج(  )  ؛ب( وتنويع مصادر الطاقة)  ؛أ( الرقمنة)خالل تطبيق  

 وانترنت األشياء. 

 نترنت األشياءاالفضاء، و  الروبوتات،علم  ،صطناعي التكنولوجيا املتطورة: الذكاء اال 

لب  الرئيسية  الوظيفة  من  ح تتمثل  املجموعة  تمكين  في  للمجموعة  والتطوير  املواءمة  ث  خالل  من  املستقبل  احتضان 

الخارجية مع  املتطلبات الداخلية أ( عرض  (البحث والتطوير، ويالتالي السماح للمجموعة  االبتكار و   انشطة  واالتجاهات 

ج( تطوير (  ؛بالطاقة واملياه  وتقيم التقنيات املتطورة املتعلقة  تطويرب( و   ؛وتقييم التقنيات املتطورة املتعلقة بالطاقة واملياه



 

69 

 

التي تتضمن تخزين    باستخدام التكنولوجيا املتطورة  والطاقة، واملياه  ؛حلول فعالة في الشبكات الذكية،والطاقة الشمسية

اال و الطاقة،   الروبوتات،  و صطناعي،  الذكاء  األشياءD-الفضاءعلم  وإنترنت  املتقدمة  ،  واملواد  األبعاد،  ثالثية  الطباعة   ،

ستواصل    خلق املزيد من القيمة من مخرجات البحث.األخرى. تهدف املجموعة الى األستفادة من امللكية الفكرية من أجل  

 املجموعة في تعزيز مشاركة أصحاب املصلحة من أجل مواصلة دفع االبتكار.

 دبي الرقميةهيئة كهرباء ومياه الريادة من خلل 

 ملبادرة حكومة دبي  
ً
ن تطبيق اليوم ما ستطبقة مدن العالم األخرى بعد عشر سنوات"  إ، وهي مبادرة تهدف إلى "10Xاستجابة

من خالل التركيز االستراتياي على التكنولوجيا املبتكرة والحلول التطويرية، قامت املجموعة بتطوير ديوا الرقمية لتكون  

الذي مك الرقمي  الطاقة  ذراعها  في  للتحكم  بأنظمة ذاتية  معززة  العالم  في  مزود خدمات  أول  تكون  أن  من  املجموعة  نت 

املتجددة وتخزين الطاقة والتوسع في استعمال الذكاء االصطناعي وتوفير الخدمات الرقمية. تهدف املجموعة من خالل ديوا  

أساس الذكاء االصطناعي. تهدف املجموعات إلى مواصلة  الرقمية إلى جعل دبي أول مدينة تقدم خدمات الكهرباء واملياه على  

( مبادرة الشبكة الذكية وهي شبكة ذكية تقدم أفضل خدمة للعمالء 1هذا التحول الرقمي من خالل التنفيذ الفعال ملا يلي:  

يد الطاقة  ( شمس دبي، وهو برنامل موزع لتول2بكفاءة عالية من خالل استخدام الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة؛  

دبي إلمارة  مستدام  مستقبل  لبناء  النظيفة  الطاقة  مصادر  تنويع  لدعم  األخضر 3  ؛املتجددة  للتنقل  دبي  استراتيجية   )

مجاالت  2030 في  التوسع  إلى  أيًضا  املجموعة  تهدف  الكهربائية.  املركبات  استخدام  لتشجيع  إطالقها  تم  مبادرة  وهي   ،

لطاقة، والذكاء االصطناعي، وغيرها من الخدمات الرقمية من خالل هيئة كهرباء مختلفة، مثل الطاقة الشمسية، وتخزين ا

 ومياه دبي الرقمية. 

 

 وإدارة جانب الطلبمزيج الطاقة املستدامة واإلدارة الفعالة للعرض  

التي تهدف    2030إدارة جانب الطلب    ستراتيجية اللطاقة في دبي بالتعاون مع الشركة  ، أطلق املجلس األعلى  2011في عام  

  تهدف املجموعة   املعرفة.من خالل مجموعة من الرامل    2030بحلول عام  %  30بنسبة    واملياه  ستهالك الطاقةاالى تخفيض  

 جديد املوثوقة والفعالة من حيث التكلفة. تالومواصلة دمل تقنيات الى تطوير محفظة األصول  لتحقيق أهدافها 

  

 العلقة مع الحكومة 

 شركة مساهمة عامةتحول الشركة إلى  

  
ً
الذي دخل   الصادر عن صاحب السمو حاكم دبيبشأن إنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي    2021لسنة  (  27)  رقمللقانون وفقا

(، تم تعديل الطبيعة القانونية لهيئة كهرباء ومياه  1املرسوم رقم    ى)والذي ألغ   2021ديسمبر من عام    30حيز التنفيذ في  

رقم   نفسه، صدر مرسوم  الوقت  وفي  عامة.  لتصبح شركة مساهمة  معالي/ سعيد محمد    2021لسنة  (  56)دبي  بتعيين 

بتعيين أعضاء مجلس   2021لسنة    55، كما صدر مرسوم رقم  للشركةالطاير في منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  

 اإلدارة الحاليين.
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 من خالل دائرة املالية.  املجموعةمساهمة الحكومة في   إن

 الحكومة بصفتها املساهم املالك لغالبية رأس املال 

بعد الطرح، ستبقى الحكومة هي املساهم الرئيس ي ومالك األغلبية في الشركة. وتتمتع الحكومة بالقدرة على السيطرة على  

أغلبية   وامتالك  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  أغلبية  تعيين  على  سيطرتها  خالل  من  وإدارتها  وعملياتها  املجموعة  استراتيجية 

ومية ملساهمي الشركة )بخالف أي حاالت يتعين فيها على املساهم البائع  أصوات املساهمين في اجتماعات الجمعية العم

 االمتناع عن التصويت(. تتمتع الحكومة بالقدرة على السيطرة على سياسة وأعمال وإدارة املجموعة.

فقة  ، لم يعد يتعين على الشركة وشركاتها التابعة الحصول على موا2021( لسنة  27بعد تطبيق قانون حاكم دبي رقم )

. ولم تعد الشركة مطالبة بضمان املوافقة على  تمويالتمسبقة من اللجنة العليا للسياسة املالية عند الحصول على أي  

 على مستوى الشركة من قبل كل من اللجنة العليا للسياسة املالية ومجلس إدارتها.   تمويالتها

في   التحكم  على  القدرة  لديها  الحكومة  أن  من  الرغم  ليست    تمويالتعلى  للمجموعة  املالية  االلتزامات  فإن  املجموعة، 

عض محطات الطاقة املستقلة  مضمونة من قبل الحكومة في حال عدم وجود أي ضمان صريح. ومع ذلك، فيما يتعلق بب

(، هناك ضمانات صادرة عن  1، وحصيان للطاقة املرحلة  1، ونور للطاقة  2، وشعاع للطاقة  1القديمة )مثل شعاع للطاقة  

الحكومة فيما يتعلق بالتزامات الشركة الخاصة بالتعهد بالشراء والسداد. ومع ذلك، ال توجد أي ضمانات حكومية من هذا  

ا. وفي حالة عدم وجود أي تمويل و/ أو  القبيل فيما يتعل
ً
ق بمحطات الطاقة املستقلة ومحطة املياه املستقلة املنشأة حديث

بها    لتمويالتأي ضمان حكومي صريح   التمويل الخاصة  املجموعة، تكون املجموعة وحدها مسؤولة عن تلبية متطلبات 

 والتزامات الدفع تجاه دائنيها. 

 الحكومة بصفتها الجهة املنظمة

املجموعة. ولم يخضع قطاع املاء والكهرباء  أنشطة  تتمتع الحكومة أيًضا، بصفتها مالك األغلبية في الشركة، بصالحية تنظيم  

في إمارة دبي في الفترات السابقة إلى تنظيمات صارمة أو مكثفة، باستثناء تعريفة املياه والكهرباء، والتي تحددها الحكومة في 

 لس التنفيذي )بعد مراجعة املجلس األعلى للطاقة(.نهاية املطاف من خالل املج

 ري الكهرباء واملياه تالحكومة بصفتها مش 

تعتبر الحكومة، بما في ذلك كافة الوزارات واملكاتب الحكومية، إحدى املشترين الرئيسيين للمياه والكهرباء من املجموعة.  

هلكين )باستثناء مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة،  وُيفرض على الحكومة نفس تعريفة كهرباء ومياه كغيرها من املست

 الذين يتم تحصيل رسوم مخفضة منهم للفواتير السكنية لكل من الكهرباء واملياه(. 

 ، بتسوية فواتير الكهرباء واملياه غير املسددة  دائرة املالية، قامت الحكومة، من خالل  2021ديسمبر    31لغاية تاريخ   
ً
  نيابة

ولصالح   وتم  عن  للمجموعة.  شهري  أساس  على  دائمة  اشعارات  إصدار  طريق  عن  الحكومية  واإلدارات  الوزارات  بعض 

 عن الجهات الحكومية مع تسجيل الرصيد  
ً
 بدفعة شهرية ثابتة قدمتها دائرة املالية نيابة

ً
استكمال إشعارات دائمة جزئيا

 املتبقي ضمن الذمم املدينة الحكومية. 



 

71 

 

 الحكومية لتغطية التسعير املخفض للمواطنين والرسوم اإلضافية للوقوداملدفوعات  

،  2022من يناير    افي الفترات السابقة، تم تحصيل مدفوعات تعريفة مخفضة ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة. بدءً 

 يوًما. 90تماني تبلغ ستغطي دائرة املالية األسعار املخفضة حتى نقطة التعادل للشركة، من خالل فترة سداد ائ

بتكاليف   املتعلقة  اإلضافية  الوقود  رسوم  دفع  من  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  إعفاء  تم  ذلك،  إلى  باإلضافة 

يناير   من  بدًءا  اإلمارات  2022الوقود.  دولة  ملواطني  اإلضافية  الوقود  رسوم  من  املستحق  الجزء  املالية  دائرة  ستغطي   ،

 يوًما. 90ن خالل فترة سداد ائتماني تبلغ العربية املتحدة م 

 الحكومة بصفتها مانح األرض وحقوق املرور 

تم بناء مكاتب املجموعة ومحطات الطاقة وتحلية املياه على أرض حصلت عليها من الحكومة. بموجب أمر حكومي صادر  

ض ي التي سبق أن منحتها الحكومة للمجموعة  ، تم النص على أن امللكية القانونية الكاملة لجميع األرا2008يوليو    26بتاريخ  

سيتم نقلها إلى املجموعة. وعلى الرغم من أن املجموعة قد ُمنحت امللكية القانونية لألرض، ال يجوز للمجموعة استخدام  

حقوق   ، يجوز للمجموعة منح حق انتفاع أو9األرض إال ألعمالها وعملياتها التجارية )على الرغم من أنه وفًقا للمرسوم رقم 

مماثلة على هذه األرض ألي منشأة تساهم في إنتاج الكهرباء واملياه في إمارة دبي(. ومع ذلك، في حين ال ُيسمح للمجموعة ببيع  

أراضيها ألطراف خارجية، فإنه يمكنها استخدام تلك األراض ي فيما يتعلق بالتمويل املتوافق مع الشريعة اإلسالمية، بما في  

لها رهن أراضيها ألطراف خارجية. وإذا رغبت الحكومة في استعادة أي أرض ممنوحة للمجموعة،    ذلك الصكوك، كما يجوز 

فيجب عليها توفير بديل مناسب وتحمل تكلفة نقل أي بنية تحتية مشيدة عليها. كما في تاريخ هذه النشرة، لم تقم الحكومة  

باستث للمجموعة،  منحتها  التي  األراض ي  من  كبيرة  قطع  أي  تم  باستعادة  )التي  الرئيس ي  مكتبها  عليها  أقيم  التي  األرض  ناء 

( واألرض التي شيدت عليها وحدة التخزين املركزية ملخزون النقل والتوزيع )والتي تم استعادة  1992استعادة ملكيتها في عام 

في عام   املركز   2012ملكيتها  التخزين  تحويل وحدة  وتم  لهما.  بديلة  أرض  توفير  تم  النقل  إلنشاء طريق(، وقد  ية ملخزون 

والتوزيع بالكامل إلى أرض بديلة. ومع ذلك، لم تتم استعادة ملكية أي من محطات الطاقة وتحلية املياه التابعة للمجموعة  

إلى حجم املحطات واملنشآت والتكاليف واالضطرابات التي ينطوي عليها نقلها،   الرئيسية، وبالنظر  أو غيرها من املنشآت 

من غير املرجح أن تستعيد الحكومة أي أرض مملوكة للمجموعة في املستقبل، على الرغم من أنه ال  تعتقد املجموعة أنه  

 يمكن تقديم أي ضمانات بذلك.

تم منح املجموعة حقوق املرور لفترة غير محددة عبر بعض املمرات أو املسارات املحددة املحفوظة الستخدام املجموعة  

نابيب املياه لنقل الكهرباء واملياه وكذلك كابالت األلياف الضوئية لنقل البيانات. وتم  والتي من خاللها قد تمد الكابالت وأ

،  2010منحها حق املرور عبر املمرات سابًقا من قبل بلدية دبي ولكن تولت هذه املهمة الحًقا هيئة الطرق واملواصالت في عام  

املجمو  أن  إلى  ونظًرا  للحكومة.  بالكامل  مملوكة  عامة  هيئة  يمكن  وهي  املمرات،  عبر  القانونية  املرور  حقوق  تمتلك  عة 

للمجموعة تأجير املمرات ألطراف خارجية. كما في تاريخ هذه النشرة، تؤجر املجموعة، من خالل شركة انفرا إكس ذ.م.م  

خدم لشركة  املمرات  تلك  في  وضعتها  التي  الضوئية  األلياف  كابالت  استخدام  الرقمية(،  ديوا  لشركة  تابعة  ات  )شركة 

االتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وهي شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة ش.م.ع. وعندما تطلب املجموعة أي  

 حقوق مرور أخرى من أطراف خارجية، فإنها تسعى للحصول على املوافقات حسب املسار املعتاد.
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 الحكومة بصفتها مورد للغاز الطبيعي  

لتشغيل محطاتها.    النظيفة، تعتمد املجموعة على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة  2021منذ أوائل شهر ديسمبر من عام  

على الرغم من أن  و القائم على الغاز الطبيعي حالًيا هو املصدر الرئيس ي لتوليد الطاقة لدى املجموعة.  وُيعد توليد الطاقة  

تتمكن  حطات  امل املجموعة  لدى  عام  التقليدية  الوقود،  بشكل  وزيوت  الطبيعي  الغاز  من  كل  حرق  الغاز يستخدم  من 

يتم ترتيب    الكفاءة والتكلفة(.مزايا  تبًعا للسياسة الحالية للمجموعة )وكذلك بسبب  )بخالف الحاالت الطارئة(  الطبيعي  

غاز الطبيعي للمجموعة. وفًقا  إمدادات الغاز الطبيعي في دبي من قبل الحكومة من خالل هيئة دبي للتجهيزات، وهي مورد ال

للوائح الحكومية، ال يمكن للمجموعة شراء الغاز الطبيعي إال من هيئة دبي للتجهيزات وال يجوز لها إبرام عقود مباشرة مع  

الطبيعي   الغاز  الطبيعي، وتتلقى  الغاز  الغاز مع موردي  موردي الغاز الطبيعي. وتبرم هيئة دبي للتجهيزات اتفاقيات شراء 

عد حالًيا  املن
ُ
قول عبر خطوط األنابيب إلى محطة التحكم في الغاز في جبل علي، ثم تبيع الغاز الطبيعي للعمالء داخل دبي. وت

املجموعة أكبر عمالء هيئة دبي للتجهيزات. ولم تبرم هيئة دبي للتجهيزات أي اتفاقية رسمية لتوريد الغاز مع املجموعة،  

من قبل الحكومة للحصول على إمدادات غاز كافية لتلبية كل متطلبات املجموعة.    ولكن يتم تكليف هيئة دبي للتجهيزات

ونتيجة لتلك التكليفات من قبل الحكومة، تخصص هيئة دبي للتجهيزات الغالبية العظمى من توريداتها للمجموعة وفًقا  

 لذلك بمعدل كان يعتمد فيما سبق على أسعار محددة مسبًقا.  

الغا بتوريد  يتعلق  دبي  فيما  هيئة  تكون  املجموعة،  إلى  للتجهيزات  دبي  هيئة  قبل  من  املسال  الطبيعي  والغاز  الطبيعي  ز 

للتجهيزات مسؤولة أمام املجلس األعلى للطاقة املكلف باإلشراف على توريد وتوزيع الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي املسال في 

 دبي. 

 العمليات الرئيسية 

 .2021ديسمبر    31طاقة وتحلية املياه التشغيلية للمجموعة، وقدرات كل منها كما في  يوضح الجدول أدناه محطات توليد ال

 اسم املشروع 

 شركة املشروع
 مصدر

 الطاقة

 اإلجمالي 

 بامليجاواط 

 اإلجمالي 

جالون   باملليون 

 إمبراطوري

 حصة

هيئة  

كهرباء  

ومياه 

 دبي

العمر 

املتبقي 

 بالسنين

تاريخ  

الشتغيل 

 التجاري 

تاريخ  

عن التوقف  

 الشتغيل

 املخطط له

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

 1مشروع نور  -للطاقة الشمسية 

 2056 2021 35 % 51 - 217 طاقة متجددة  1نور للطاقة 

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

الشمسية   املرحلة   -للطاقة 

 الخامسة 

 2048 2021 25 % 60 - 300 طاقة متجددة  3شعاع للطاقة 

معالجة مياه " K" -محطة جبل علي  

 البحر بالتناضح العكس ي 

من  - طاقة 

 الشبكة 

- 40.0 100 %  2021 2061 

الطاقة   لتوليد  حصيان    - محطة 

 2و 1الوحدتان 

 2048 2021 25 % 51 - 1،200 غاز طبيعي حصيان للطاقة
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 اسم املشروع 

 شركة املشروع
 مصدر

 الطاقة

 اإلجمالي 

 بامليجاواط 

 اإلجمالي 

جالون   باملليون 

 إمبراطوري

 حصة

هيئة  

كهرباء  

ومياه 

 دبي

العمر 

املتبقي 

 بالسنين

تاريخ  

الشتغيل 

 التجاري 

تاريخ  

عن التوقف  

 الشتغيل

 املخطط له

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

املرحلة الثالثة   - للطاقة الشمسية  

 (ج)

 2048 2021 25 % 60 - 300 طاقة متجددة  2للطاقة شعاع 

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

املرحلة الثالثة   - للطاقة الشمسية  

 )ب(.

 2045 2020 24 % 60 - 300 طاقة متجددة  2شعاع للطاقة 

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

املرحلة الثالثة   - للطاقة الشمسية  

 ( أ)

 2045 2019 23 % 60 - 200 طاقة متجددة  2شعاع للطاقة 

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

 الثانية املرحلة  -للطاقة الشمسية 

 2045 2018 22 % 51 - 200 طاقة متجددة  1شعاع للطاقة 

مكتوم   آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

 املرحلة األولى -للطاقة الشمسية 

 2042 2017 21 % 100 - 10 طاقة متجددة  ديوا 

 2039 2013 18 % 100 - 700 غاز طبيعي - توسعة  -" Mمحطة جبل علي " 

 2062 2019 41 % 100 - 728 غاز طبيعي - 3بلوك  -" Mمحطة جبل علي " 

 2062 2012 41 % 100 - 72 غاز طبيعي - 2بلوك  -" Mمحطة جبل علي " 

 2062 2012 41 % 100 134 728 غاز طبيعي - 1بلوك  -" Mمحطة جبل علي " 

 " علي  جبل  املرحلة    - "  Lمحطة 

 الثانية 

- 

 % 100 52.0 1،43 غاز طبيعي

41 2012 2062 

 2059 2008 38 % 100 67.0 969 غاز طبيعي - األولىاملرحلة    -"  Lمحطة جبل علي "

 2055 2007 34 % 100 56.0 948 غاز طبيعي - "Kمحطة جبل علي " 

املرحلة   -" Hمحطة كهرباء العوير "

 الثالثة 

 غاز طبيعي -

968 - 100 % 

31 2003 2052 

املرحلة   -" Hمحطة كهرباء العوير "

 الثانية 

 غاز طبيعي -

421 - 100 % 

48 2008 2069 

املرحلة   -" Hمحطة كهرباء العوير "

 األولى 

 غاز طبيعي -

607 - 100 % 

47 2007 2068 

 " علي  جبل    2بلوك    -"  Gمحطة 

 )محطة تحلية مياه( 

من طاقة   -

 % 100 . 23  الشبكة 

38 1998 2059 
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 اسم املشروع 

 شركة املشروع
 مصدر

 الطاقة

 اإلجمالي 

 بامليجاواط 

 اإلجمالي 

جالون   باملليون 

 إمبراطوري

 حصة

هيئة  

كهرباء  

ومياه 

 دبي

العمر 

املتبقي 

 بالسنين

تاريخ  

الشتغيل 

 التجاري 

تاريخ  

عن التوقف  

 الشتغيل

 املخطط له

 2052 2007 31 % 100 32.2 4 غاز طبيعي - 2بلوك  -" Gمحطة جبل علي " 

 2040 1996 19 % 100 25 338 غاز طبيعي - 1بلوك  -" Gمحطة جبل علي " 

 " علي  جبل  املرحلة   -"  Eمحطة 

 الثانية 

 غاز طبيعي -

289 - 100 % 

19 1994 2040 

 2037 1992 16 % 100 25.0 327 غاز طبيعي - املرحلة األولى  -"  Eمحطة جبل علي " 

" علي  جبل  املرحلة   -"  Dمحطة 

 الثانية 

 غاز طبيعي -

607 19.5 100 % 

16 1989 2037 

" علي  جبل  املرحلة   -"  Dمحطة 

 األولى 

 غاز طبيعي -

420 15.0 100 % 

22 1984 2043 

 2031 1980 10   490  13,417    التشغيلي  -اإلجمالي 

 

 

توليد الطاقة وتحلية املياه التشغيلية قيد اإلنشاء التابعة للمجموعة، والقدرات املتوقعة  يوضح الجدول أدناه محطات  

 .2021ديسمبر  31لكل منها كما في 

 اسم املشروع  اسم املشروع 
 مصدر

 الطاقة

 اإلجمالي 

 بامليجاواط 

 اإلجمالي 

جالون   باملليون 

 إمبراطوري

 حصة

هيئة  

كهرباء  

ومياه 

 دبي

املتبقي  العمر 

 )بالسنوات(

تاريخ  

التشغيل  

 التجاري 

الطاقة   لتوليد  حصيان   -محطة 

 4و 3الوحدتان 
 حصيان للطاقة

 --   1,200 غاز طبيعي
 51 % 

25 2023 

 " املرحلة   -  Hمحطة كهرباء العوير 

 الرابعة"
 1نور للطاقة 

 % 100  --   829 غاز طبيعي

40 2022 

للطاقة   نور  الطاقة   -  1شركة 

 املركزةالشمسية 
 1نور للطاقة 

 % 51  --   700 طاقة متجددة 

35 2024 

للطاقة   نور  الطاقة   -  1شركة 

 2الكهروضوئية 
 3للطاقة شعاع 

 % 51  --   33 طاقة متجددة 

35 2024 
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 اسم املشروع  اسم املشروع 
 مصدر

 الطاقة

 اإلجمالي 

 بامليجاواط 

 اإلجمالي 

جالون   باملليون 

 إمبراطوري

 حصة

هيئة  

كهرباء  

ومياه 

 دبي

املتبقي  العمر 

 )بالسنوات(

تاريخ  

التشغيل  

 التجاري 

مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مجمع 

الشمسية   املرحلة    - للطاقة 

 الخامسة )ب( و )ج(

- 

 --   600 طاقة متجددة 

 60 % 

25 2023 

املرحلة الثالثة    -  Kمحطة جبل علي  

 1الطور  -
- 

 % 100  --   590 غاز طبيعي

40 2023 

مياه  )معالجة  حصيان  مجمع 

 البحر بالتناضح العكس ي( 

معالجة  حصيان ل

مياه البحر  

 بالتناضح العكس ي 

من  الطاقة 

 الشبكة

 60  -- )متجددة( 

 60 % 

35 2023 

مياه  )معالجة  حصيان  مجمع 

 بالتناضح العكس ي( البحر 

عالجة  حصيان مل

مياه البحر  

 بالتناضح العكس ي 

من  الطاقة 

 الشبكة

 60  -- )متجددة( 

 60 % 

35 2024 

الطاقة  لتوليد  حتا  محطة 

 الكهرومائية 
- 

 % 100  -- 250 طاقة متجددة 

80 2024 

     120  4,202    قيد اإلنشاء -اإلجمالي 

 

والقدرات   للمجموعة،  التابعة  املياه  وتحلية  الطاقة  توليد  ملحطات  املخطط  الحالي  األنابيب  خط  أدناه  الجدول  يوضح 

 : 2021ديسمبر  31كما في أو املقترحة املتوقعة 

 اسم املشروع 
 مصدر 

 الطاقة

 اإلجمالي

 بامليجاواط 

 اإلجمالي

جالون   باملليون 

 إمبراطوري 

التشغيل   تاريخ 

 التجاري 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2025الشمسية الكهروضوئية 
 2025 --   300 طاقة متجددة 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2026الشمسية الكهروضوئية 
 2026 --   300 طاقة متجددة 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2027الشمسية الكهروضوئية 
 2027 --   300 طاقة متجددة 
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 اسم املشروع 
 مصدر 

 الطاقة

 اإلجمالي

 بامليجاواط 

 اإلجمالي

جالون   باملليون 

 إمبراطوري 

التشغيل   تاريخ 

 التجاري 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2028الشمسية الكهروضوئية 
 2028 --   300 طاقة متجددة 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2029الشمسية الكهروضوئية 
 2029 --   300 طاقة متجددة 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2029الشمسية املركزة 
 2029 --   300 طاقة متجددة 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2029الشمسية الكهروضوئية 
 --   100 طاقة متجددة 

2029 

مجمع حصيان )معالجة مياه البحر بالتناضح  

 2029العكس ي( 

الشبكة  من    الطاقة 

 (متجددة)
--  60 

2029 

للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  محطة 

 2030الشمسية الكهروضوئية 
 --   300 متجددة طاقة 

2030 

مجمع حصيان )معالجة مياه البحر بالتناضح  

 2030العكس ي( 

الشبكة  من    الطاقة 

 (متجددة)
--  60 

2030 

  120  2,200   املشاريع املستقبلية  -اإلجمالي 

 

 

 نظرة عامة حول إطار عمل تعريفة الكهرباء واملياه 

 الكهرباء واملياه فيما يتعلق بالشركة: فيما يلي ملخص لعملية تحديد تعريفة 

 قد يقترح مجلس اإلدارة تعديالت للتعريفة املفروضة على مستهلكي الكهرباء واملياه؛ •

 سيقوم املجلس األعلى للطاقة بمراجعة وتقييم أي تعديالت للتعريفة تقترحها الشركة؛  •

 عديالت املقترحة على التعريفة؛ وسيقدم املجلس األعلى للطاقة توصياته إلى املجلس التنفيذي بشأن الت •
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وبعد ذلك، ينظر املجلس التنفيذي في املوافقة على التوصيات التي قدمها مجلس اإلدارة، وفًقا لقانون دبي رقم   •

 ، مع مراعاة مراجعة املجلس األعلى للطاقة وتوصياته. 2021لسنة  27

تعريفات املقترحة، تحقيق نتيجة عادلة للعمالء والشركة  سيأخذ املجلس األعلى للطاقة في االعتبار، عند تقييم تعديالت ال

 )بما في ذلك املساهمين( وأصحاب املصلحة الرئيسيين اآلخرين كما سيهدف إلى تحقيق ذلك.

ستأخذ أي تعديالت للتعريفات في االعتبار، من بين أمور أخرى، قاعدة األصول، وخطط االستثمار، وتكاليف التشغيل  

 والهيكل املالي للمجموعة.والصيانة، 

 ستسعى التعريفات أيًضا إلى ضمان الكفاءة، بما في ذلك:

 

 ؛• جودة الخدمة، بما في ذلك الحفاظ على السالمة وتحسينها وأمن التوريد ومعايير خدمة العمالء

 واإلمارات العربية املتحدة؛ و • االستدامة، بما في ذلك التوافق مع أهداف السياسة البيئية واالجتماعية لدبي 

في ذلك   بما  املتكبدة على نحو فعال،  املال  التشغيل وتكاليف رأس  تكاليف  استرداد  في ذلك  بما  • االستثمار والعمليات، 

 العائد العادل على االستثمار. 

 الكهرباء 

 توليد الكهرباء 

في   املوجودة  الطاقة  محطات  من  الكهرباء  بتوليد  حالًيا  املجموعة  املياه،  تقوم  وتحلية  الطاقة  إلنتاج  علي  جبل  مجمع 

 والعوير، وحتا، وسيح الدحل، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية )القدرة(.  

األولي   التجريبي  املشروع  يكن  ولم  املتجددة.  الطاقة  الطاقة عن طريق  توليد  زيادة  للمجموعة على  الحالي  التركيز  ينصب 

ميجاوات. ومنذ ذلك    10ه املجموعة عبارة عن محطة طاقة مستقلة، وكان يقتصر على حوالي  للطاقة الشمسية الذي نفذت

ميجاوات،    1,527الوقت، ازداد توليد الطاقة الشمسية بشكل كبير، حيث بلغ إجمالي قدرة الطاقة الشمسية للمجموعة  

. ومن املتوقع أن يستوعب املوقع 2021ديسمبر    31وكلها في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية كما في  

)ومن املتوقع أن يكون ما يقرب من   2030ميجاوات من سعة الطاقة الشمسية املخطط لها لهذا املوقع بحلول عام  5,000

 ميجاوات من الطاقة الشمسية املركزة(.  1,000

مكتوم للطاقة الشمسية خالل  من املتوقع أن يبدأ تشغيل محطة الطاقة الشمسية املركزة في مجمع محمد بن راشد آل  

. وتتمثل إحدى امليزات الرئيسية للطاقة الشمسية  2024مع استمرار تشغيلها حتى أوائل عام    2022النصف األول من عام  

وتخطط   املخزنة.  الشمسية  الطاقة  باستخدام  الليل  أثناء  بالتشغيل  تسمح  والتي  الحراري،  التخزين  إمكانات  في  املركزة 

 ونهاًرا. املجموعة حالًيا 
ً
 الستخدام مزيل من الطاقة الشمسية املركزة والطاقة الكهروضوئية إلدارة متطلبات الطاقة ليال

 

 2021ميجاوات إضافية بحلول نهاية عام    399  فيهناك أيًضا كمية محدودة من الطاقة الشمسية املوزعة التي ساهمت   
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املوزعة من أصول العمالء املتصلة بالشبكة، وتخضع حالًيا لحدود  من خالل برنامل شمس دبي. وتتكون الطاقة الشمسية  

للتوليد وضعتها املجموعة. وال ُيسمح إال لألطراف الخارجية املعتمدة بتنفيذ األعمال املتعلقة بتركيبات الطاقة الشمسية  

يس ترصيد  الشبكة وهناك مخطط  إلى  املنتجة  الطاقة  من  فائض  أي  تغذية  ويتم  دبي.  في  املشاركة  املوزعة  مح لألطراف 

 باستخدام تلك الطاقة الزائدة في أي وقت )على غرار بنك الطاقة(.

 

تستخدم املجموعة أحدث التقنيات، بما في ذلك أحدث التقنيات الكهروضوئية )مثل األلواح الكهروضوئية ثنائية الوجه(  

 بمستويات معينة  للمساعدة في ضمان االستخدام الفعال ملوارد الطاقة الشمسية. باإلضافة إ
ً
لى ذلك، يلتزم املطورون عادة

عاًما(. تعتزم املجموعة أيًضا تركيب وحدات تخزين للطاقة الشمسية، كجزء    25من الكفاءة لرفع املحطة )على سبيل املثال  

بن راشد    من مشاريع الطاقة الشمسية املركزية ومحطة حتا لتوليد الطاقة الكهرومائية في املرحلة الرابعة من مجمع محمد 

آل مكتوم للطاقة الشمسية. وستسمح زيادة قدرة التخزين للمجموعة باستخدام الطاقة املتجددة خالل جميع ساعات  

 اليوم. وتستكشف املجموعة أيًضا استخدام تقنيات التخزين الجديدة واملبتكرة. 

 

لتوليد الطاقة لخطة التنمية الشاملة في  تعمل املجموعة أيًضا على تطوير تخزين الطاقة في حتا، كجزء من مشروع حتا  

حتا، والتي ستنتل أول محطة للطاقة الكهرومائية في دول مجلس التعاون الخلياي. ومن املتوقع أن تكتمل املحطة في يونيو 

عاًما. وستعمل    80ميجاوات في الساعة وعمر افتراض ي يصل إلى    1,500ميجاوات بسعة تخزين تبلغ    250وأن تنتل    2024

ة الطاقة الكهرومائية على توليد الكهرباء من خالل االستفادة من املياه املوجودة في سد حتا، والتي يمكن أن تخزن ما  محط

 مليون جالون.  880مليون جالون، وخزان علوي سيتم بناؤه في الجبل لتخزين ما يصل إلى  1,716يصل إلى 

 

املتجددة،   غير  الطاقة  بتوليد  يتعلق  املجمو فيما  الدورة  اعتمدت  ذات  الغازية  التوربينات  مولدات  على  البداية  في  عة 

البسيطة والتوربينات البخارية التي تعمل بالغاز، ثم تحولت الحًقا إلى محطات التوليد املشترك ذات الدورة املركبة املرتبطة  

يد الكهرباء وتحلية مياه البحر  بوحدات تحلية املياه التي تعمل بتقنية التقطير الومض ي متعدد املراحل والتي تجمع بين تول

، يتم توليد الطاقة الحرارية عن  Dفي موقع واحد. في التوربينات البخارية التي تعمل بالغاز، مثل تلك املوجودة في املحطة  

ثم    طريق إطالق الغاز الطبيعي )أو زيوت الوقود كوقود احتياطي( في الغاليات البخارية من أجل توليد بخار عالي الضغط.

البخارية  يت التوربينات  الثابتة والدوارة. وتقوم  م تمرير البخار عبر توربين بخاري يتكون من عدة مستويات من الشفرات 

الناتل عن التوربينات   أيًضا استخراج جزء من البخار  الكهرباء. ويتم  بها، وبالتالي توليد  املقترن  الكهربائي  املولد  بتشغيل 

 ة املياه.البخارية واستخدامه في عملية تحلي

تستخدم املجموعة أيًضا محطات التوليد املشترك ذات الدورة املركبة والتي تتكون من توربينات الغاز ومراجل استعادة  

الحرارة املفقودة والتوربينات البخارية ومحطات التحلية التقطير الومض ي متعدد املراحل. وتعتمد محطات التوليد املشترك  

بينات الغاز التي تضغط الهواء الجوي إلى ضغط مرتفع، مع تدفق الهواء املضغوط الساخن  ذات الدورة املركبة على تور 

الناتل إلى غرفة االحتراق التي يتم فيها إطالق الغاز الطبيعي أو زيت الوقود. وتتدفق الغازات الساخنة من غرفة االحتراق عبر  

الثا الشفرات  من  مختلفة  مراحل  من  املكونة  الغازية  تشغيل  التوربينات  على  الساخنة  الغازات  وتعمل  والدوارة.  بتة 

التوربينات الغازية، والتي بدورها تقوم بتشغيل املولد املقترن بالتوربينات، ومن ثم توليد الكهرباء. والستخدام الحرارة املهدرة  
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لتوربينات الغازية التي تستخدم  املتوفرة في عادم التوربينات الغازية، يتم تركيب مراجل استعادة الحرارة املفقودة إلى جانب ا

 الحرارة املهدرة إلنتاج البخار، والذي يستخدم بدوره في التوربينات البخارية إلنتاج كهرباء إضافية وفي عملية تحلية املياه. 

  تم تحويل العديد من محطات التوربينات الغازية ذات الدورة البسيطة السابقة لدى املجموعة الحًقا إلى محطات التوليد 

في   )كما  املكثفة  البخارية االستخراجية  الغازية والتوربينات  التوربينات  بين  الدورة املركبة من خالل الجمع  املشترك ذات 

املرحلة الرابعة(. تعمل الطاقة    Eاملرحلة الثانية( أو التوربينات البخارية ذات الضغط الخلفي )كما في املحطة    Eاملحطة  

أو   التوربينات البخارية باالستخالص املكثف  البخار املنتل في مراجل استعادة الحرارة املفقودة على تشغيل  املوجودة في 

التوربينات البخارية ذات الضغط الخلفي ويتم استخدام البخار املستخرج من التوربينات البخارية باالستخالص املكثف  

ادم التوربينات البخارية ذات الضغط الخلفي في عملية تحلية املياه. وتتمتع محطات الدورة املركبة بقدرات أعلى  أو من ع 

وتولد الكهرباء بشكل أكثر كفاءة من محطات الدورة الواحدة. فعند التشغيل بأقص ى طاقتها التشغيلية، يتم استخدام ما  

الدورة ا90يقرب من   النسبة  % من املدخالت الحرارية في  ملركبة لعملية التوليد املشترك وتحلية املياه، في حين يتم فقد 

% تقريًبا من خالل عادم غاز املداخن من املداخن، أو من خالل تبريد مياه البحر ومصادر متنوعة أخرى  10املتبقية البالغة  

 % من أسطول املجموعة. 62ا ما يقرب من  مثل تصريف البخار أو املياه. وتشكل التوربينات الغازية ذات الدورة املركبة حاليً 

عاًما تقريًبا، وبعد ذلك ستحتاج    30تم تصميم كل محطة تقليدية لتوليد الطاقة في العادة ليكون متوسط عمرها اإلنتاجي   

املناسبة في محطا العمر  املتبقي وإجراءات تمديد  العمر  أيًضا تقييم  أو االستبدال. وتنفذ املجموعة  التحديث  إلى  تها  إما 

إلجراءات    D)املحطة  (عاًما. على سبيل املثال، خضعت املرحلة األولى واملرحلة الثانية من    50إلى    40ليتراوح عمر املحطة من  

 ، على التوالي.2043و 2031تمديد العمر واسعة النطاق وتم تمديد عمرهما اإلنتاجي إلى 

 

الع الغالب على مدار  الطلب على الكهرباء في دبي في  ام )حيث يزيد ثالثة أضعاف في األشهر األكثر دفًئا في يوليو  يتفاوت 

 باألشهر األكثر برودة بسبب زيادة استخدام أنظمة التبريد(
ً
وتتوقع املجموعة نمو الطلب على    ،وأغسطس وسبتمبر مقارنة

 ُيعد الطلب على  . ومع ذلك، على عكس الطلب على الكهرباء، ال2026تيراواط ساعة بحلول عام    59.4الكهرباء ليصل إلى  

املياه موسمًيا. وللمواءمة مع هذا االختالف في الطلب على الطاقة، تم تجهيز كل محطة من محطات الطاقة وتحلية املياه  

 للبخار الذي تنتجه مراجل استعادة الحرارة املفقودة  
ً
بمراجل إضافية، والتي تنتل البخار لعملية التحلية، والذي ُيعد مكمال

عنية، والذي قد يكون غير كاٍف بسبب انخفاض الطلب على الكهرباء خالل أشهر الشتاء. باإلضافة إلى ذلك،  في املحطة امل

يتنبأ مركز اإلرسال التابع للمجموعة بالطلبات اليومية والطلبات املقدمة على مدار الساعة ويوجه املشغلين حول كيفية  

 تشغيل كل محطة بكفاءة. 

 IPPs املستقلةتفاصيل مشاريع محطات الطاقة  

 املستقل لتوليد الطاقة 1مشروع نور للطاقة 

للطاقة   الطاقة الشمسية املركزة و  700هو مشروع محطة طاقة مستقلة بقدرة    1نور  ميجاوات من    250ميجاوات من 

محمد بن راشد  الطاقة الكهروضوئية املتجددة )توليد الكهرباء املتعاقد عليها(، ويقع في ويشكل املرحلة الرابعة من مجمع  

"(. ومن  املستقل لتوليد الطاقة  1مشروع نور للطاقة  آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي باإلمارات العربية املتحدة )"

املتوقع، عند اكتماله، أن يصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية املركزة في موقع واحد في العالم حيث يستخدم مزيل من  
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 ع املكافئ من خالل تقنيات الطاقة الشمسية املركزة.البرج املركزي وأحواض القط

 

 املستقل لتوليد الطاقة 3مشروع شعاع للطاقة  

للطاقة   والذي    3شعاع  الكهروضوئية  الشمسية  للطاقة  مستقل  مشروع  بقدرة  سيتهو  كهرباء  توليد  على    900عاقد 

من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي باإلمارات العربية    الخامسةميجاوات، ويقع في ويشكل املرحلة  

 "(.املستقل لتوليد الطاقة 3مشروع شعاع للطاقة املتحدة )"

 

 املستقل لتوليد الطاقة 2مشروع شعاع للطاقة  

ميجاوات،    800قدرة  هو مشروع مستقل للطاقة الشمسية الكهروضوئية والذي تعاقد على توليد كهرباء ب  2شعاع للطاقة  

ويقع في ويشكل املرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي باإلمارات العربية املتحدة  

 "(.املستقل لتوليد الطاقة 2مشروع شعاع للطاقة )"

 

 املستقل لتوليد الطاقة 1مشروع شعاع للطاقة  

ميجاوات، ويقع    200مسية الكهروضوئية يتعاقد على توليد كهرباء بقدرة  هو مشروع مستقل للطاقة الش  1شعاع للطاقة  

املتحدة   العربية  باإلمارات  دبي  في  الشمسية  للطاقة  مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  مجمع  من  الخامسة  املرحلة  ويشكل  في 

 "(.املستقل لتوليد الطاقة 1مشروع شعاع للطاقة )"

 

 مشروع حصيان للطاقة املستقل لتوليد الطاقة 

الكهرباء    لتوليد  اإلجمالية  طاقته  تبلغ  الطاقة  لتوليد  مستقل  مشروع  هو  )"  2,400حصيان  مشروع حصيان  ميجاوات 

 "(.للطاقة املستقل لتوليد الطاقة 

 املركبات الكهربائية

عد دبي حالًيا من أكبر املناطق من حيث انتشار شواحن املركبات  
ُ
الكهربائية في العالم، وُيعزى ذلك إلى حد كبير إلى مبادرات  ت

املجموعة. تم إطالق مبادرة الشاحن األخضر للمركبات الكهربائية لتعزيز النقل األخضر في املدينة. ومن خالل هذه املبادرة،  

أكبر شبكة على مستوى العالم. في تم تطوير أول بنية تحتية عامة لشحن املركبات الكهربائية في املنطقة والتي ال تزال رابع 

املجموعة وركبت  2015عام   أنحاء دبي، لتشجيع    100، طورت  كل  في  التردد  في مناطق عالية  للبيئة  جهاز شحن صديق 

شاحن للمركبات الكهربائية في كل    300، توسعت الشبكة لتشمل أكثر من  2021استخدام املركبات الكهربائية. وفي عام  

مركبة كهربائية، ومن املتوقع أن يزداد    6,750. ويوجد في دبي  2025بحلول عام    1,056طة لزيادتها إلى  أنحاء دبي، مع وضع خ



 

81 

 

إلى   إلى الحفاظ على حصة سنوية لنسبة منافذ  2025مركبة كهربائية بحلول عام    22,781هذا العدد  . تهدف املجموعة 

جموعة في البداية حافًزا يتمثل في الشحن املجاني لشبكتها  . قدمت امل7:  1الشحن املركبة إلى املركبات الكهربائية بمقدار  

 وذلك لتشجيع التنقل األخضر داخل دبي.  

العامة  2022يناير    1منذ   الشحن  محطات  في  الكهربائية  املركبات  شحن  تكلفة  بلغت  ساعة    29،   / للكيلوواط   
ً
فلسا

 للمستخدمين املسجلين في نظام الشاحن األخضر التجاري وغير التجاري.

ونظًرا إلى أن االتجاه العاملي ملصنعي السيارات واملستهلكين يميل أكثر نحو املركبات الكهربائية، فإن املجموعة تسعى إلى   

 زيادة تطويرها لتبقى رائدة في مجال االستدامة. 

 املياه  

 التناضح العكس ي  

 تحلية املياه 

.  (من البحر)القريبة أيًضا  ( في جبل علي  Mو  Lو  Kو  Gو  Eو  Dالتابعة للمجموعة )املحطات  األخرى  تقع محطات تحلية املياه  

درجة مئوية وعملية تشغيلية    37ويتم تحديد قدرة محطات التحلية من قبل املجموعة بناًء على درجة حرارة مياه البحر تبلغ  

عند درجة حرارة مرتفعة. وتستخدم معظم محطات التحلية الحالية للمجموعة تقنية التقطير الومض ي متعدد املراحل  

  حيث يتم تمرير مياه البحر عبر مجموعة من م
ً
راحل املبخر التي تعمل كمبادالت حرارية. ويتم تسخين مياه البحر تدريجيا

عن طريق البخار الذي يرفع درجة حرارة مياه البحر إلى درجة الغليان. ويتم استخراج البخار إما من التوربينات البخارية  

واملحطة    Eغط الخلفي )كما في املحطة  ( أو من عادم التوربينات البخارية ذات الض Dباالستخالص املكثف )كما في املحطة 

G    واملحطةK  ويتم تسخين مياه البحر إلى درجة الغليان وُيسمح لها بالتمدد عبر مجموعة من مراحل التبخير التي يتم .)

" إلى بخار. ويجتمع البخار بعد ذلك على  بالتقطير الومض ياالحتفاظ بها في صهريل تفريغ مما يؤدي إلى تحويل مياه البحر "

السطح الخارجي ألنابيب التبريد املعدنية التي تمر من خاللها مياه البحر في درجات حرارة منخفضة، مما يؤدي إلى استخالص  

الحرارة من البخار ثم يتم جمع املاء في صواني ماء داخل جهاز التقطير. ويتم بعد ذلك معالجة املاء املقطر في محطة مزج  

حوالي ثلثي املياه عالية امللوحة أو املحلول امللحي الناتل عن عملية التحلية إلى البحر  لجعله صالًحا للشرب. ويتم تصريف  

مرة أخرى. ومع ذلك، نظًرا للتيارات البحرية التي تحدث بشكل طبيعي، ال تعتقد املجموعة أن املحلول امللحي له تأثير سلبي  

 جوهري على البحر أو البيئة. 

 ها وتوزيعاملياه نقل 

ض  املياه
ُ
 إلى نظام النقل ثم إلى خزانات املياه من خالل    ت

ً
املحالة من مجمع جبل علي إلنتاج الطاقة وتحلية املياه مباشرة

محطات الض  الداعمة. بعد ذلك، يتم نقل املياه عبر خط أنابيب النقل الرئيس ي    28مجموعة من خطوط النقل الرئيسية و

يتراوح قط النقل،  أنابيب  من خطوط  أخرى  من  إلى شبكة  إلى   550رها  االستهالك    1200مم  مناطق  إلى  املياه  لنقل  مم، 

مم،    450مم إلى    225الرئيسية. ويتم توفير سعة نقل إضافية من خالل عدة خطوط أنابيب توزيع أكبر يتراوح قطرها من  

 حيث تعمل بالتوازي مع خطوط النقل. 



 

82 

 

، بلغ 2021يتم نقل املياه عن طريق خطوط التوزيع التي يتم بعد ذلك استغاللها لتزويد كل املنازل أو واملباني باملياه. في عام   

 (. 2020كم في عام  10,898كم )مقارنة بـ  11,140الطول اإلجمالي لشبكة التوزيع في دبي 

 تبريد املناطق  

مع شركة تيكوم، وهي شركة   2003ل الدخول في مشروع في ديسمبر من عام قامت املجموعة بتنويع نطاق عملياتها من خال

 تابعة لشركة دبي القابضة، لتأسيس شركة إمباور. 

 مشاريع التوسع 

الجيل   في  االستثمار  على  التركيز  مع  وتحسينها  الحالية  والتوزيع  النقل  شبكة  لتوسيع  كبيرة  استثمارات  املجموعة  بدأت 

املالجديد من خالل   املستقلة  محطات  الجديدة من خالل  ياه  املناطق  تبريد  لوأنشطة  إمباور، وذلك  الزيادة  شركة  تلبية 

 املستقبلية املتوقعة في الطلب على املياه والكهرباء.  

وتتوقع خطة التوسع سيناريو نمو متوسط قائم على توقعات بأن يستمر الطلب على الكهرباء ومياه الشرب في النمو بوتيرة  

ال اختلف النمو املتوقع في أعمال املجموعة عن التوقعات الحالية، تتمتع املجموعة باملرونة للتحرك نحو خطة  ثابتة. وفي ح

املرتفع. أو  املنخفض  النمو  سيناريو  على  قائمة  الرأسمالي    توسع  اإلنفاق  زيادة  املرتفع  النمو  ذات  التوسع  تتطلب خطة 

ال    - املخاطر املتعلقة باملجموعة    - يرجى الرجوع إلى "عوامل املخاطرة    باملقارنة مع سيناريوهات النمو املتوسط واملنخفض. 

تعتقد   ذلك،  على  عالوة  دبي".  في  الشرب  ومياه  الكهرباء  على  املستقبلي  للطلب  توقعاتها  دقة  املجموعة ضمان  تستطيع 

ات الطاقة وتحلية املياه خارج  املجموعة، في إطار إستراتيجيتها طويلة األجل، أنه سيكون من الضروري إنشاء املزيد من محط

ا وكذلك للتخفيف من املخاطر املحتملة الناجمة عن تركيز الطاقة ومحطات  
ً
منطقة جبل علي لخدمة املناطق املطورة حديث

تحلية في جبل علي. ونتيجة لذلك، تم إطالق مشاريع توليد الطاقة وتحلية املياه في موقع حصيان وهي قيد التنفيذ حالًيا.  

، كما في تاريخ هذه النشرة، تعتقد املجموعة أن لديها القدرات الكافية )القائمة، وقيد اإلنشاء واملخطط لها( على  ومع ذلك

. بعد ذلك، قد تنظر املجموعة في إطالق مشاريع إضافية  2030توليد الطاقة وإنتاج املياه لتلبية الطلب املتوقع حتى عام  

 حسب الضرورة لتلبية احتياجات العمالء.

الوصول إلى الطاقة النظيفة  بهدف  املتجددة بهدف  ينصب التركيز الحالي للمجموعة بالنسبة لتوليد الطاقة على الطاقة   

. وبخالف محطات الغاز الطبيعي قيد اإلنشاء حالًيا في العوير 2050بحلول عام  النظيفة  الطاقة امصادر  االعتماد كلًيا على  و 

الحالية للمجموعة في أن يكون توليد الطاقة املتبقية من خالل الطاقة الشمسية في مجمع  وجبل علي، هذا وتتمثل الخطة 

 محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية. 

وفيما يتعلق بإنتاج املياه، فإن الخطة الحالية هي التركيز على معالجة مياه البحر بالتناضح العكس ي، والتي سيتم تشغيلها  

 ة باستخدام توليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما يجعل العملية أكثر كفاءة. بالكهرباء وتسمح للمجموع 

 الشركات التابعة األساسية واملشاريع املشتركة 

 ديوا الرقمية 

ذ.م.م)" الرقمية  الرقميةديوا  قابضة  ديوا  هي شركة  إلى    ضمن "(  وتهدف  الشركة(،  قبل  من  بالكامل  )مملوكة  املجموعة 
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تجميع العديد من الشركات التابعة التي تقدم حلول األعمال الرقمية، والبنية التحتية التصاالت بين املؤسسات التجارية،  

مل الركائز األربع  وخدمات الطاقة املتجددة، وتخزين الطاقة املوزعة، والذكاء االصطناعي والخدمات الرقمية األخرى. وتش

 األساسية لشركة ديوا الرقمية: الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة املوزعة، والذكاء االصطناعي والخدمات الرقمية.  

 ملبادرة دبي  
ً
الصادرة بتوجيه من صاحب السمو حاكم دبي لتشجيع    10xقامت املجموعة بتأسيس ديوا الرقمية استجابة

 سنوات في املستقبل.  10ير جذري فيها وتشجيع التفكير االبتكاري للتقدم بدبي الجهات الحكومية على إحداث تغي

إلنتاج   2050ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لشركة ديوا الرقمية في املساعدة في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  

ي ستشمل أكبر مجمع للطاقة الشمسية  % من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة، والت100ما نسبته  

 . 2030ميجاوات بحلول عام  5,000في موقع واحد في العالم، بقدرة مخططة تبلغ 

التابع   الطاقة  لتوليد  حتا  مشروع  الرقمية  ديوا  دعمت  الرقمية،  ديوا  لشركة  الرقمية  الطاقة  تخزين  ركيزة  من  كجزء 

 2024دول مجلس التعاون الخلياي، والتي من املتوقع أن تكتمل في  للمجموعة لتطوير أول محطة للطاقة الكهرومائية في  

 ميجاوات.  250وستنتل 

الخاصة بشركة ديوا الرقمية، تهدف املجموعة إلى جعل دبي أول مدينة تقدم    (الذكاء االصطناعيالثالثة )ركيزة  الفي إطار  

"(. فمن خالل هذه الركيزة، نشرت  لذكاء االصطناعي رّماس لمبادرة  خدمات الكهرباء واملياه على أساس الذكاء االصطناعي )"

عمليات   وتحسين  اإلنتاجية،  وتحسين  املوظفين  ودعم خدمات  العمالء،  تجربة  لتعزيز  اآللي  التعلم  الرقمية  ديوا  شركة 

 الشبكة األساسية. يتم تنفيذ املشروع من خالل ثالث مبادرات فرعية: 

في خدمتك   • لل  - رّماس  االصطناعي  الذكاء  وتحسين  يتضمن  العمالء  تجربة  لدعم  للعمالء  عمالء خدمة مواجهة 

مستوى تقديم الخدمة. ويعمل كموظف افتراض ي للمجموعة، ويتفاعل مع العمالء من خالل قنوات متعددة بما  

في ذلك التطبيق الذكي، ووسائل التواصل االجتماعي، ومساعد أمازون اليكسا، وتطبيق جوجل هوم والواتس آب  

 الخدمة واستفسارات العمالء.لتسهيل تقديم  

 وهي خدمة داخلية تتوفر ملوظفي املجموعة لتعزيز أنظمة املجموعة بالذكاء االصطناعي.  –رّماس في العمل  •

أنظمة مدعومة بالذكاء االصطناعي ملكبرات الصوت الذكية )أمازون اليكسا، وتطبيق    - أنظمة مدعومة من رّماس   •

 وأنظمة األمن السيبراني.  جوجل هوم( ودعم تكنولوجيا املعلومات

الرقمية(،   )الخدمات  الرابعة  الركيزة  الرقمية  من خالل  ديوا  إلى ستوسع شركة  التكنولوجية  وحلولها  الرقمية  خدماتها 

أطراف خارجية من خالل الشركات التابعة لها: شركة مورو وشركة انفرا إكس وشركة ديجيتال وشركة سمارت إنيرجي إكس  

 .إكس وشركة سبيس دي وشركة سيكيور 

 

 العمود الفقري واملنشأة الرئيسية لشركة ديوا  شركة موروإن شركة مركز البيانات للحلول املتكاملة ذ.م.م )"
ً
"( هي حاليا

تقدم شرك مورو، بصفتها شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة ديوا الرقمية، خدمات مركز البيانات والحلول  و الرقمية،  

الستضافة وحلول األعمال املدارة وخدمات تقنية املعلومات املدارة للمجموعة واملؤسسات الخارجية  السحابية وخدمات ا
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األخرى من القطاعين العام والخاص. ورغم أنه من املتوقع أن تواصل شركة مورو تقديم الخدمات الرقمية للمجموعة،  

 خارجية )من خارج املجموعة(.فإن ما يقرب من نصف خط املبيعات الحالي لشركة مورو ُيعزى ألطراف 

، أحدهما في جبل علي  مصنفين من الشريحة الثالثة من قبل معهد أبتايم  تمتلك شركة مورو حالًيا مركزين للبيانات في دبي 

  آل  راشد  بن  محمد  مجمع  في  ثالث  بيانات  مركز  بناء  على  العمل   وجاري والثاني في الياليس، الذي يعمل بالطاقة الشمسية. 

أن يتم بناؤه على  واملقرر  (  2022  عام  من  األول   بحلول نهاية النصف  تشغيله  يتم  أن  املتوقع  من)  الشمسية   اقةللط  مكتوم

مسية وسيكون أكبر  الش  بالطاقة  سيعمل مراحل ليصبح أكبر مركز بيانات للطاقة الشمسية )الخضراء( في املنطقة و   10

 مركز بيانات صديق للبيئة في املنطقة.

ن الجهات الحكومية من   
ّ
 للتحكم ومراقبة املدن الذكية والذي يمك

ً
 وآمنا

ً
أنشأت شركة مورو وتشغل أيًضا مركًزا متكامال

 قائًما 
ً

التعقب السريع العتماد التقنيات الرقمية الحديثة مثل إنترنت األشياء، واألمن السيبراني والسحابة مما يوفر تحليال

ستنيرة. تمتلك ديوا الرقمية حالًيا، باإلضافة إلى شركة مورو، خمس شركات تابعة مملوكة  على البيانات التخاذ قرارات م

 لها بالكامل كما يلي: 

وتركز على ربط خدمات القيمة املضافة لشركة   2019"( في أكتوبر  انفرا إكستأسست شركة انفرا إكس ذ.م.م )" •

للعمالء البيانات والخدمات السحابية  الرقمية من مراكز  التحتية  ديوا  البنية  انفرا إكس من  . وتستفيد شركة 

الرقمي   التحول  متطلبات  تلبي  السرعة  فائقة  ومستقلة  وموثوقة  آمنة  شبكة  لتقديم  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة 

شركة انفرا أول شركة من غير شركات االتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة تحصل على  وتعتبر    املستقبلية. 

األشياء ألغراض خاصة من هيئة تنظيم االتصاالت والحكومة الرقمية لتسويق شبكات وخدمات  ترخيص إنترنت  

الجيل  مع موفري الخدمات املحليين لتوفير تقنيات  شركة إنفرا إكس  باإلضافة إلى ذلك، تتعاون    إنترنت األشياء 

 ؛ الخامس

لتقديم الخدمات الرقمية، وزيادة املوارد، وتقديم حلول    2019ديجيتال إكس ذ.م.م في أكتوبر    شركةتأسست   •

الذكية   لو األتمتة  املتقدمة  البيانات  تحليل  وحلول  علمية  الروبوتات  النمذجة  تحسين  وأنظمة  القرار  اتخاذ 

ها وإدارتها لتعزيز قدراتها  تساعد خدمات شركة ديجيتال إكس الشركات في تصميم التقنيات وتنفيذ. و التحليلية

التجارية باإلضافة إلى تسريع التحول الرقمي من خالل بناء أنظمة متطورة وسهلة االستخدام مدعومة بالذكاء  

شركة سمارت إنيرجي إكس ذ.م.م، والتي تركز على الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة وشحن املركبات   االصطناعي؛

 الكهربائية؛ 

س ذ.م.م لتوفير خدمات األمن السيبراني. رغم أن هذه الخدمات يتم تقديمها حالًيا من  تأسست شركة سيكيور إك •

 خالل شركة مورو، فإن الهدف من تلك الشركة هو نقل خدمات األمن السيبراني إلى كيان منفصل؛ و

األقمار  ال تعمل هذه املنشأة في الوقت الحالي ولكن الغرض منها هو مراقبة عمليات    -شركة سبيس دي ذ.م.م   •

الصناعية واألنشطة ذات الصلة بالفضاء وتحويل كل مسائل املجموعة املتعلقة بالفضاء )حسب ما هو موضح  
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 بمزيد من التفصيل أدناه( إلى تلك املنشأة. 

 59فيما يتعلق ببرنامل سبيس دي الخاص باملجموعة، وهو جزء من شركة ديوا الرقمية، تم تخصيص ميزانية تبلغ حوالي  

د عام  مليون  في  يكتمل  أن  املتوقع  )من  سنوات  ثالث  مدته  بحثي  ملشروع  لألقمار  2024رهم  مرافق  تطبيقات  لتطوير   )

من   والتحقق  باملرافق  الخاصة  التطبيقات  الختبار  صغيرين  صناعيين  لقمرين  املقترح  اإلطالق  ذلك  في  بما  الصناعية، 

ا مركز  في  أرضية  تركيب محطة  أيًضا  املشروع  ويتضمن  باألقمار  صالحيتها.  لالتصال  للمجموعة  التابع  والتصميم  لبحث 

بالطقس   التنبؤ املحلي  تقييم  إمكانية  بين أمور أخرى،  برنامل سبيس دي، من  أهداف  الصناعية والتحكم فيها. وتشمل 

البحر ملحطات التحلية، والتي قد توفر فرًصا لتعزيز رؤية الشبكة وتحسين عمل ية  وامللوحة ودرجة الحرارة وجودة مياه 

اتخاذ القرارات وتحسين عملية الفحص )مما قد يؤدي في النهاية إلى تعزيز موثوقية الشبكة وكفاءتها وخفض التكاليف(.  

الصناعية.   باألقمار  املباشر  لالتصال  األشياء  إنترنت  تطبيقات متخصصة ومحطات  تطوير  أيًضا على  املجموعة  وتعمل 

املمكن إجراء مزيد من التوسع، والتطوير، واستخدام تلك التقنيات واالبتكارات  وبمجرد االنتهاء من املشاريع التجريبية، من  

 وتسويقها على نطاق أوسع. 

باألمن   تتعلق  انتهاكات  تتعرض ألي  ولم  السيبراني  لألمن  محاولة هجوم  مليوني  من  ألكثر  التصدي  في  املجموعة  نجحت 

 السيبراني. 

نها الذراع التقني للمجموعة )وإعطاء األولوية لتقديم الخدمات للمجموعة(،  من املتوقع أن تستمر شركة ديوا الرقمية في كو  

 مع توسيع فرص تحقيق اإليرادات من األطراف الخارجية، وتحويل مركز التكلفة السابق للمجموعة إلى مركز لإليرادات. 

 شركة جميرا كابيتال العاملية القابضة للطاقة  

"(، وهي شركة  شركة جميرا كابيتال العاملية القابضة للطاقةقابضة للطاقة ذ.م.م )"تعتبر شركة جميرا كابيتال العاملية ال

تابعة مملوكة بالكامل لهيئة كهرباء ومياه دبي، ذراع االستثمار املالي للمجموعة، وتمتلك محفظة من االستثمارات املالية  

 ها بالكامل: وتمتلك )بشكل مباشر أو غير مباشر( الشركات التابعة التالية اململوكة ل

 صندوق دبي األخضر لالستثمارات ذ.م.م؛  •

 شركة فورورد لالستثمارات املحدودة )تأسست في مركز دبي املالي العاملي(؛  •

 بنك صندوق دبي األخضر لالستثمار املحدود )تأسس في مركز دبي املالي العاملي(؛  •

 القابضة املحدودة؛  2شركة فورورد فينتشرز  •

 فينتشرز ذات األغراض الخاصة املحدودة )تأسست في مركز دبي املالي العاملي(؛شركة فورورد  •

 شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م؛  •

 شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م التابعة لصندوق دبي األخضر؛ و •

 واليات املتحدة األمريكية(؛وادي السيليكون ذ.م.م )تأسست في والية ديالوير بال -جميرا العاملية للطاقة  •

األخضر  • دبي  صندوق  هي  للطاقة  القابضة  العاملية  كابيتال  جميرا  لشركة  الرئيسية  التابعة  الشركات 
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 لالستثمارات ذ.م.م وشركة فورورد لالستثمارات املحدودة.

)"إن   ذ.م.م  األخضر لالستثمار  دبي  للستثماراتصندوق  األخضر  دبي  استثمصندوق  أول صندوق  هو  ار متخصص  "( 

%  100حكومة وهو مملوك حالًيا بنسبة  الصديق للبيئة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، كما أنه مدعوم من قبل  

 للشركة.

تتمثل مهمته في االستثمار في املشاريع الخضراء ودعم مكانة دبي كمركز عاملي لالقتصاد الصديق للبيئة. حتى اآلن، أجرى  

املستقلين إلنتاج الطاقة فيما   3وشعاع للطاقة  1استثمارات في معامالت بارزة، بما في ذلك مشروعي نور للطاقة الصندوق 

للطاقة   مكتوم  آل  راشد  بن  في مجمع محمد  املركزة  الشمسية  والطاقة  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  بمشاريع  يتعلق 

ار إمارة دبي الدولي لجعلها أكثر كفاءة من حيث استخدام الطاقة.  الشمسية، وإعادة تجهيز املباني ومدارج الطائرات في مط

مليون طن متري من    8.5ومن املتوقع أن توفر محفظة االستثمارات الخضراء الحالية لصندوق دبي األخضر ما يقرب من  

 انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوًيا على مدار الثالثين عاًما القادمة.

"( هي وحدة رأس مال استثماري تابعة للمجموعة. وتم تأسيس  فورورد للستثماراتت املحدودة )"شركة فورورد لالستثمارا 

حيث تتمثل مهمتها في إجراء استثمارات املشاريع في الطاقة املتجددة، والتوليد    2020شركة فورورد لالستثمارات في عام  

الذكية واألمن  ، والتقنية النظيفة، وفرص التنويع األخرى ذات الصلة  املوزع، وتخزين الطاقة، ورقمنة املرافق، والتقنية 

 باستراتيجية املجموعة. وقد أجرت الشركة، حتى اآلن، عدًدا من االستثمارات الناجحة في الواليات املتحدة وآسيا. 

ملستقبل،  تعزز املجموعة، من خالل صندوق دبي األخضر وشركة فورورد لالستثمارات، نهجها نحو االستثمار في االبتكار وا 

 وتتخذ خطوات إضافية نحو تحقيق أهداف االستدامة الخاصة بها. 

 شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة

 

"(، هي شركة تابعة مملوكة بالكامل  شركة جميرا العاملية القابضة للطاقةشركة جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م )"

تمتلك املجموعة من خاللها حصصها في مشاريع محطات الطاقة املستقلة ومحطات  لهيئة كهرباء ومياه دبي، واملنشأة التي 

املياه املستقلة. وتشمل حصص املجموعة في مشاريع محطات الطاقة املستقلة ومحطات املياه املستقلة التي تندرج في نهاية  

 املطاف ضمن شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة حالًيا ما يلي: 

  Kالقابضة  -   1% من خالل شركة نور للطاقة  51ش.م.خ )تمتلك املجموعة حصة ملكية تبلغ    1ة  شركة نور للطاق •

 % لصندوق دبي األخضر(؛6% لشركة جميرا العاملية القابضة للطاقة وبنسبة 94اململوكة بنسبة 

للطاقة   • تبلغ    1شركة شعاع  املجموعة حصة ملكية  )تمتلك  للطاقة  51ش.م.خ    -  1% من خالل شركة شعاع 

 القابضة(؛

للطاقة   • تبلغ    2شركة شعاع  املجموعة حصة ملكية  )تمتلك  للطاقة  60ش.م.خ    -  2% من خالل شركة شعاع 

 القابضة(؛

للطاقة   • تبلغ    3شركة شعاع  املجموعة حصة ملكية  )تمتلك  للطاقة  60ش.م.خ    -  3% من خالل شركة شعاع 
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 % لصندوق دبي األخضر(؛33.34ضة للطاقة و% لشركة جميرا العاملية القاب 66.66القابضة(، اململوكة بنسبة 

% من خالل شركة حصيان  51شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ )تمتلك املجموعة حصة ملكية تبلغ   •

 القابضة(؛ و - 1للطاقة 

% من خالل شركة حصيان إلنتاج املياه  60ش.م.خ )تمتلك املجموعة حصة ملكية تبلغ    1شركة حصيان للمياه   •

 القابضة(. - العكس ي  بالتناضح 

ش.م.خ   3ش.م.خ وشركة شعاع للطاقة  1كما هو مذكور أعاله، تمتلك املجموعة جزًءا من حصصها في شركة نور للطاقة 

 من خالل صندوق دبي األخضر )وليس من خالل شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة(.

 

ة أخرى، وهي شركة حصيان للمنتجات الثانوية ذ.م.م، والتي  تمتلك شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة أيًضا شركة تابع

تجري عمليات تجارية محدودة )متى أمكن( لدعم تركيز االقتصاد الدائري للمجموعة، ومن املتوقع أن تنهي عملياتها الحالية  

 في املستقبل القريب. 

 

 شركة إمباور 

مع شركة تيكوم، وهي شركة    2003من عام   مشروع مشترك في ديسمبرقامت املجموعة بتنويع عملياتها من خالل الدخول في  

"(، والتي تأسست بموجب قانون  إمباور تابعة لشركة دبي القابضة، لتأسيس مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي )"

وعة على حصة  ، استحوذت املجم2009نوفمبر    23. وبناًء على توجيه أصدرته الحكومة بتاريخ  2003من عام    10دبي رقم  

%، كما صدر  70، مما أدى إلى زيادة حصتها لتصل إلى  يمليون درهم إمارات  367% في شركة إمباور بتكلفة  20إضافية بنسبة  

بتعديل القانون السابق الصادر بتأسيس شركة إمباور. وتقوم الشركة بترشيح أغلبية أعضاء    2010لسنة    3قانون دبي رقم  

 ، بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة. وتبلغ مدة العضوية لكل عضو ثالث سنوات. مجلس اإلدارة في شركة إمباور 

 توفر شركة إمباور خدمات تبريد املناطق ملختلف املشاريع العقارية وهي أكبر مزود لخدمات تبريد املناطق في العالم.   

تحتفظ كل محطة تبريد مناطق في العادة ببعض القدرة الفائضة أو القدرة املحتفظ بها لحاالت الطوارئ، وفي حال الحاجة  

إلى زيادة القدرة، يمكن زيادتها في كثير من األحيان من خالل نهج معياري )في غضون أقل من ستة أشهر في العادة(. وتمتلك  

 الوحدات املتنقلة لتقديم كمية تبريد إضافية. شركة إمباور أيًضا القدرة على تعبئة

، كما  2021ديسمبر    31% من سوق تبريد املناطق في إمارة دبي كما في  79تتمتع شركة إمباور حالًيا بحصة سوقية تقارب   

قدرة    تبريد مًعامحطات  كيلومتًرا من األنابيب املعزولة، وتخدم من خالل    369تمتلك شركة إمباور حالًيا شبكة تزيد عن  

 مليون طن تبريد. 1.4تزيد على 

 شركة ماي دبي

"( هي شركة تصنيع وتوزيع املياه املعبأة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وأسواق أخرى.  ماي دبي شركة ماي دبي ذ.م.م )"
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تحتل شركة ماي دبي  .  2014وشركة ماي دبي من الشركات التابعة اململوكة بالكامل للشركة وقد بدأت عملياتها في عام  

 حالًيا املرتبة الثانية بين شركات تعبئة املياه في دولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق بالتوزيع واملبيعات. 

 وتعمل جميع محطات شركة ماي دبي حالًيا بالطاقة الشمسية على األسطح، وتشمل مرافقها نظام إنتاج مؤتمت بالكامل. 

 االتحاد إسكو 

)"  تأسست شركة  ذ.م.م  الطاقة  لخدمات  بالكامل  االتحاد إسكواالتحاد  تابعة مملوكة  بموجب  للشركة"(، وهي شركة   ،

تجارية   هي شركة  إسكو  االتحاد  أن  كما  دبي.  إمارة  في  الطاقة  كفاءة  مشاريع  لتنفيذ  للطاقة  األعلى  املجلس  من  تفويض 

الشم الطاقة  مشاريع  لتشمل  أنشطتها  توسيع  تم  وقد  الطاقة  الخدمات  لخدمات  عن   
ً
فضال الكهروضوئية،  سية 

من   لعمالء  املهمة  املباني  تأهيل  إعادة  مشاريع  من  عدًدا  بنجاح  الشركة  أكملت  وقد  املرافق.  وإدارة  الكهروميكانيكية 

، توسعت الشركة لتشمل إمارة أبوظبي من خالل  2020القطاعين العام والخاص في دولة اإلمارات العربية املتحدة. في عام 

% لكال الطرفين( مع مجموعة الشركاء االستراتيجيين امللكيين لتشكيل شركة  50مشروع مشترك )اململوك بنسبة    تأسيس

 االتحاد لحلول الطاقة الذكية ذ.م.م. 

 العلقة مع الغير واألطراف الخارجية 

 املوردون الرئيسيون 

ت فيما يتعلق بالتوليد والنقل واملعدات  تعتمد املجموعة على مقدمي خدمات خارجيين لتوريد مختلف املعدات والخدما

 و 47الفنية األخرى والعمليات والصيانة ومسائل أخرى. لدى املجموعة 
ً
 استراتيجيا

ً
  248موردا

ً
   4,896و رئيسًياموردا

ً
موردا

 
ً
يك  : شركة توشيبا، وشركة شنايدر إلكتر 2021و  2018للمجموعة بين عامي    االستراتيجيون وفيما يلي املوردون  .  أساسيا

ش.م.ح، وشركة جريد سولوشنز إس ايه إس )فرع دبي(، وشركة ميتسوبيش ي إلكتريك )فرع دبي(، وشركة تيرموميكانيكا  

بومب الشرق األوسط م.ح، وشركة تيسار إس آر إل، وشركة أنسالدو إنيرجيا إس بي ايه، وشركة جنرال إلكتريك الشرق  

ي إنداستريز، شركه دبي للكابالت )الخاصة( املحدودة، وشركة إمداد  األوسط ش.م.ح، وشركة سيمنز ذ.م.م، وشركة ايه بي ب

ايه   تي  إي  شركة  واملفاتيح    - ذ.م.م،  للمحوالت  االمارات  شركة  وشركة  ذ.م.م،  الكهربائية  املفاتيح  لتصنيع  إس  س ي  بي 

يونههمن، وشركة  تكنسش ي كنستروكت-الكهربائية املحدودة، وشركة جراندفوس الخليل للتوزيع ش.م.ح، وشركة إندوستري 

رينهوسن الشرق األوسط ش.م.ح، وشركة عبيد حميد الطاير للهندسة، وشركة لوس ي الشرق األوسط ش.م.ح، وشركة  

 دوسان للصناعات الثقيلة واإلنشاءات.

 شركات اإلنشاءات 

املياه   وتحلية  الطاقة  توليد  محطات  وبناء  لتصميم  خارجية  إنشاءات  شركات  على  املجموعة  الفرعية  تعتمد  واملحطات 

والشبكات ذات الصلة. وتسعى املجموعة إلسناد مشاريع اإلنشاءات على أساس املناقصات املفتوحة وتمنح العقود حصرًيا 

املجموعة وتشييدها   في تصميم مشاريع  الرائدة  العاملية  املقاوالت  كما شاركت جميع شركات  الكلي.  اإلنجاز  أساس  على 

 وتنفيذها. 
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 ريون املطورون العقا 

تخطط املجموعة أيًضا وتنسق عملية تطوير مشاريعها الجديدة من أجل تلبية متطلبات الكهرباء واملياه لشركات التطوير  

تقوم   وقد  ش.م.عالعقاري الكبيرة في دبي، مثل شركة دبي للعقارات ذ.م.م، وشركة إعمار العقارية ش.م.ع، وشركة نخيل  

مخططة رئيسية واسعة النطاق تضم وحدات سكنية وشركات وفنادق تتطلب  شركات التطوير العقاري ببناء مجتمعات  

 الوصول إلى شبكة توزيع الكهرباء واملياه. 

 املستشارون  

تستعين املجموعة بشركات استشارية هندسية لتقديم خدمات استشارية إلدارة املشاريع، بما في ذلك الهندسة والتصميم  

مرحلة اإلنشاءات وفيما يتعلق بتشغيل محطات الطاقة ومحطات التحلية واملحطات الفرعية  واإلشراف على املواقع، خالل  

إلى إجراء دراسات الجدوى وإجراء تقييمات للمخاطر فيما يتعلق بمشاريعها.  وتتم    ومحطات الض  والخزانات باإلضافة 

ع ترسية  يتم  ما  وعادة  التنافسية.  املناقصات  طريق  عن  االستشارات  عقود  بمشاريع ترسية  املتعلقة  االستشارات  قود 

 محطات الطاقة وتحلية املياه ملدة خمس سنوات وتتطلب من االستشاري تقديم ضمان أداء. 

 املوظفون  

مقارنة بنحو    11,300، بلغ إجمالي عدد املوظفين )الدائمين واملؤقتين( املعينين من قبل املجموعة  2021ديسمبر    31كما في   

 .2020ديسمبر  31لسنة املنتهية في موظًفا كما في ا 11,489

 التوطين  

تلتزم املجموعة بزيادة نسبة املوظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطوير تدريبهم وخبراتهم. في السنة املنتهية  

إلدارة الوسطى  % من ا60.16% من قيادة املجموعة، وحوالي  88.33، شكل املواطنون اإلماراتيون حوالي  2021ديسمبر    31في  

إلزامية على عدد املواطنين  39.33للمجموعة وحوالي   باقي املوظفين. وعلى الرغم من أن الحكومة ال تفرض حصة  % من 

اإلماراتيين الذين يجب على املجموعة توظيفهم، فقد اتخذت املجموعة مبادرات لتعيين املزيد من مواطني دولة اإلمارات في  

 أعمالها.

املجمو   أطلقت  وتقنيات  كما  أنظمة  في  مستقبلي  ماجستير  درجة  برنامل  بيركلي،  في  كاليفورنيا  جامعة  مع  بالشراكة  عة، 

واملعرفية   التقنية  املتطلبات  دعم  أجل  من  العالية  اإلمكانيات  ذوي  اإلماراتيين  املواطنين  يستهدف  املستقبلية  الطاقة 

 املستقبلية املتوقعة للمجموعة. 

املحالة والكهرباء بأسعار معقولة وبطريقة مسؤولة بيئًيا مع نموذج أعمال املجموعة في الوقت الحالي  يتماش ى إنتاج املياه  

وفي املستقبل على حد سواء، كما يتضمن نموذج أعمال املجموعة نهج االستدامة الذي تتبناه. وتعمل املجموعة على مواءمة  

املهمة ليس فقط إلدارة أصولها، ولكن أيًضا بما يضمن مصالح    استراتيجيات االستثمار واملشاركة املجتمعية مع القضايا

املجتمعات املحيطة. وتبني هذه املمارسات أساًسا قوًيا طويل األجل لخلق قيمة مشتركة للمجموعة واالقتصادات املحلية  

 للدول التي تعمل فيها املجموعة. 
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 الحوكمة البيئية واالجتماعية للمجموعة  مبادارت

"( واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  املجموعة  واالجتماعيةتلتزم  البيئية  البيئية  الحوكمة  الحوكمة  وتدرج   ،)"

ناخ  واالجتماعية ضمن أهم أولويات املجموعة ومبادراتها اإلستراتيجية. وتراعي املجموعة دائًما املسؤوليات البيئية وتغير امل

عن   وأفصحت  ذلك، وضعت  على  وبناًء  واالستثمارية،  التجارية  قراراتها  في  والحوكمة  للشركات  االجتماعية  واملسؤوليات 

، وفًقا لطموحها لدعم انتقال دبي إلى اقتصاد خاٍل  
ً
أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك أهداف محددة زمنيا

حالًيا على أساس نموذج أعمال يركز على الحوكمة البيئية واالجتماعية يتوافق مع    من الكربون بالكامل. وتعمل املجموعة

املتحدة لألمم  املستدامة  التنمية  وتعمل  أهداف  تتبناه.  الذي  االستدامة  نهج  املجموعة  أعمال  نموذج  يتضمن  كما   ،

امله  القضايا  مة ليس فقط إلدارة أصولها، ولكن  املجموعة على مواءمة استراتيجيات االستثمار واملشاركة املجتمعية مع 

أيًضا بما يضمن مصالح املجتمعات املحيطة. وتبني هذه املمارسات أساًسا قوًيا طويل األجل لخلق قيمة مشتركة للمجموعة  

التي تعمل فيها املجموعة.  والقتصاد وستواصل املجموعة مراجعة سياساتها وممارساتها وبرامجها املتعلقة    املحلي للدول 

 بالحوك
ً
  مة البيئية واالجتماعية وتعديلها عند الضرورة بهدف تلبية أعلى معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية املمكنة. عالوة

على ذلك، تعتزم املجموعة االمتثال لكل لوائح وسياسات وعمليات هيئة األوراق املالية والسلع املعمول بها لتعزيز حوكمة  

 الشركات القوية في هذا املجال. 

 

 أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة 

يتمثل نهج الشركة في مواءمة استراتيجياتها وعملياتها مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة من خالل تحديد أهداف  

ت. تتكون  التنمية املستدامة الخاصة بها بما يتماش ى مع أهداف التنمية املستدامة لألمم املتحدة وتصنيفها إلى ثالثة مستويا

املخاطر   النمو وإدارة  الشركة وقدرتها على  التجارية لسمعة  الناحية  بالغة األهمية من  تعتبر  التي  األول  أهداف املستوى 

(، والعمل  7(، وطاقة نظيفة وبأسعار معقولة )الهدف  6وخلق فرص عمل من: املياه النظيفة والنظافة الصحية )الهدف  

)الهدف   االقتصاد  ونمو  )الهدف  (،  8الالئق  التحتية  الصناعة والبنية  في  استهالك وإنتاج مسؤولة  9واالبتكار  وأنماط   ،)

 (.13(، والعمل املناخي )الهدف 12)الهدف 

 

 
 

وتتكون أهداف املستوى الثاني التي تعتبر أساسية اللتزامات قيادة الشركة بجعلها شركة عاملية رائدة ومبتكرة ومستدامة  

(، والسالم  14(، والحياة تحت املاء )الهدف  11(، ومدن ومجتمعات مستدامة )الهدف  5)الهدف  من: املساواة بين الجنسين  

 (.17( والشراكات من أجل األهداف )الهدف 16والعدل واملؤسسات القوية )الهدف 
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إمارة دبي وعلى من املرجح أن تصبح أهداف املستوى الثالث التي تعتبر مهمة للشركة بصفتها أحد أصحاب املصلحة في  

(، والصحة الجيدة والرفاه )الهدف  1الصعيد الدولي من األولويات في املستقبل، وتتألف من: القضاء على الفقر )الهدف  

 (.15(، والحياة في البّر )الهدف 10(، والحد من أوجه عدم املساواة )الهدف 4(، والتعليم الجيد )الهدف 3

 

 
 

 
ً
اإلدا  عالوة مجلس  أنشأ  ذلك،  الوفاء على  في  املجموعة  في دعم  املجلس  ملساعدة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  لجنة  رة 

 . بمسؤولياتها فيما يتعلق بمسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية

 

 البيئة 

إدارة  أنشأت املجموعة إدارة تغير املناخ واالستدامة إلنشاء برنامل االستدامة املؤسسية للمجموعة وتطويره وإدارته. تدير 

تقارير االستدامة، ويعمل على   تغير املناخ واالستدامة جميع برامل تغير املناخ واالستدامة الخاصة بالشركات، والتي تشمل

إشراك أصحاب املصلحة، ويطلق حمالت التوعية، وينفذ برنامل الحد من االنبعاثات وتعويض الكربون، كما يقوم بتحديد  

املناخ وتأثيره على ع تغير  التخفيف  مخاطر  املناخ ذات الصلة، وبرامل  تغير  التكيف مع  املجموعة، ووضع خطط  مليات 

والتكيف ضمن قطاع الكهرباء واملياه، وبرامل الكفاءة السلوكية للعمالء املقيمين، ويقوم بالحصول على شهادة نظام إدارة  

 . وشهادات املجموعة ISO 50001الطاقة 

 

عد املجموعة رائدة في  
ُ
إلى عام   2006االستثمار في التقنيات املتقدمة التي تمكن من إزالة الكربون. في الفترة املمتدة من عام  ت

بنسبة  2021 التراكمية  الطاقة  كفاءة  بتحسين  املجموعة  قامت  يعادل خفض  37.63،  ما  مليون طن من    72.7%، وهو 

مل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الذي وضع  ، أطلقت املجموعة برنا2012انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. في عام 

 . 2030خارطة طريق إلجراءات خفض االنبعاثات على املدى القصير واملتوسط والطويل حتى عام 
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 الصحة والسلمة

تسعى املجموعة لضمان االلتزام بمعايير الصحة والسالمة الصارمة خالل عملياتها، حيث أنشأت إدارة الصحة والسالمة   

املهنية تحت قطاع الخدمات املشتركة ملراقبة معايير الصحة والسالمة على كافة مستويات أعمال املجموعة. وتطبق إدارة  

المة التي تعتقد املجموعة أنها تتجاوز متطلبات القوانين االتحادية واملحلية  الصحة والسالمة املهنية معايير الصحة والس

وتقوم بانتظام بتدقيق ممارسات الصحة والسالمة في جميع القطاعات. وتقوم إدارة الصحة والسالمة املهنية، بالتنسيق  

ختبار اإلجهاد ورفاهية املوظفين.  الوثيق مع فريق املوارد البشرية، بإجراء فحوصات صحية منتظمة وفحوصات التغذية وا

باإلضافة إلى ذلك، تنظم إدارة الصحة والسالمة املهنية وتعقد ورش عمل ودورات تدريبية حول إدارة مخاطر الشركة وتقييم  

جلسة   121موظًفا    2416، حضر  2021االمتثال وإدارة الحوادث وإجراءات إدارة األزمات املتاحة لجميع املوظفين. في عام  

ب تتعلق بالصحة والسالمة. وتتضح نتيجة نهج املجموعة االستباقي في مجال الصحة والسالمة عند النظر إلى معدل  تدري

البالغ   للوقت  اإلصابات املضيعة  عام    0.71تكرار  بالشركات    2021في   
ً
مقارنة عاملًيا  املعدالت  أفضل  بين  من  ُيعد  والذي 

 املماثلة.

 التأمين  

وفير تأمين على املمتلكات فيما يتعلق بجميع أصولها، بما في ذلك كافة املباني واآلالت واملعدات  قامت املجموعة بالترتيب لت

ذلك   يغطي  حيث  املياه،  وأنابيب  األرضية  الكابالت  باستثناء  الغيار،  وقطع  الكهربائية  والسلع  والوقود  املخزون  وكذلك 

ال الربح  يغطي  ولكن ال  الحرائق،  اآلالت وكذلك  أعطال  األصول من قبل مستشارين مستقلين    فائتالتأمين  تقييم  ويتم 

يقدمون املشورة للمجموعة بشأن أي مخاطر معينة، كما يقومون بتقييم األصول وإجراء مسوحات لتقييم املخاطر من  

وحصلت املجموعة    أجل تمكين املجموعة من اتخاذ كل الخطوات الوقائية الالزمة للحد من مخاطر الحوادث والخسائر.

ا على تأمين ملسؤولية صاحب العمل ضد إهمال املوظفين واملطالبات العامة للتعويض عن الضرر. باإلضافة إلى ذلك،  أيضً 

 ترصد املجموعة مخصًصا للتأمين الذاتي لجزء معين من أعطال اآلالت.

 املمتلكات  

  26مر صادر عن الحكومة بتاريخ  من املمتلكات الرئيسية بموجب أ  148، تمتلك املجموعة إجمالي  2021ديسمبر    31كما في  

، حيث نص على أن امللكية القانونية الكاملة لكافة األراض ي التي سبق أن منحتها الحكومة للمجموعة سيتم  2008يوليو  

  25ومحطات طاقة    8مباني رئيسية، و  10أراض ي مملوكة، و  20نقلها إلى املجموعة. وتتكون هذه املمتلكات الرئيسية من  

أنظمة تشغيل  توزيع  و   محطات فرعية  132  لنظام تشغيل الشبكة  319،  للمحطات الفرعية  kV  400.  نظام تشغيل الشبكة

   .ضخمةالالشبكة  

األنابيب،   خطوط  وتركيبات  والتوزيع،  النقل  خطوط  ذلك  في  بما  أخرى  ممتلكات  املجموعة  تمتلك  ذلك،  إلى  باإلضافة 

 وأصول أراض ي أخرى. وخزانات املياه ومحطات الض ،  

 امللكية الفكرية 

العالمات  بما في ذلك  تجارية أخرى )وعالمات  شعار هيئة كهرباء ومياه دبي  عالمة تجارية بما في ذلك    27تمتلك املجموعة  
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التي تتكون من شعارات وكلمات، مسجلة في العديد من الدول، بما في ذلك دولة اإلمارات العربية    (التجارية للشركات التابعة

األمريكية   املتحدة  والواليات  املتحدة  واململكة  األوروبي  املتحدة  العربية  واالتحاد  واململكة  والكويت  والبحرين  وُعمان 

  ويتمثل الهدف االستراتياي للمجموعة في إنشاء مل  .السعودية
ً
كية فكرية يمكن استخدامها إلضافة قيمة إلى املجموعة، بدال

ممنوحة في اململكة املتحدة  براءات اختراع خمس من االعتماد على امللكية الفكرية ألطراف خارجية. تمتلك املجموعة أيًضا 

 . وخمسة حقوق طبع ونشر مسجلة في دولة اإلمارات العربية املتحدةوأستراليا ولوكسمبورج 

 املعلومات تقنية 

 SDMSومشروع نظام إدارة التوزيع الذكي للمياه   SCADAأنظمة التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات 

تستخدمها   والتي  دبي،  في  مختلفة  مناطق  في  تقع  للتوزيع(،  ومركزان  للنقل  )مركزان  تحكم  مراكز  أربعة  املجموعة  تدير 

تستخدم املجموعة نظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات    يها. املجموعة ملراقبة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والتحكم ف

SCADA    .وتم تصميم مهندس  واملراقبة الذكية وأنظمة التحكم واألتمتة لتوفير خدمات املياه والطاقة وفًقا للمعايير الدولية

لتوفير احتياطي وتوافر كامل. ويهدف كل مركز تحكم    SCADAنظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات  أجهزة وبرمجيات  

 احتياطًيا ملراكز التحكم األخرى مما يضمن أعلى مستوى من استمرارية األعمال. يساعد  
ً
نظام التحكم  إلى أن يكون بديال

لتحتية من خالل توسيع شبكات املياه والطاقة ومراقبة  عمليات املجموعة والبنية ا   SCADAاإلشرافي وتحصيل البيانات  

وحدة من الوحدات    704أداة و   8,500عمر خطوط األنابيب واألحوال الجوية القاسية واالستجابة لها. ويتم مراقبة أكثر من  

النائية مباشرة من خالل منصة   انقطاو   املتقدمة.  SCADAالطرفية  أو  عات  تمكنت املجموعة من تقليل حدوث أعطال 

البيانات   التحكم اإلشرافي وتحصيل  ن نظام 
ّ
انكسار خطوط األنابيب أو تسريبها. يمك  عن حاالت 

ً
الكهربائي، فضال التيار 

SCADA   املشغلين املاهرين من اكتشاف وعزل حاالت االنكسار وحاالت الطوارئ على الفور من خالل مراقبة التغيرات في

، بسبب  2017انقطاع التيار الكهربائي الجوهري في السنوات األخيرة في أبريل    حدث .  قراءات الضغط وأجهزة إرسال التدفق

دقيقة مع خسارة حمل إجمالية    96كيلوفولط، حيث استمر ملدة    132بقدرة    DMALانقطاع اإلمداد في املحطة الفرعية  

ة توليد كهرباء جبل علي بسبب  عندما تعطلت التوربينات الغازية املوجودة في محط  2021ميجاوات، وفي نوفمبر    42.5بلغت  

لم تتعرض مراكز التحكم في التوزيع ومراكز  ومع ذلك،    .2022عطل أرض ي في املولد الثابت، وال يتوقع تشغيلها حتى مايو  

 التحكم في النقل في القصيص، ورسان، ونجمة إلى أي إخفاقات تشغيلية جوهرية. 

 

تشغيلية متقدمة للمراقبة والتحكم في الوقت الفعلي لشبكة توزيع    ، وهو تقنية SDMSقامت املجموعة أيًضا بتطوير نظام  

إلى تحسين عملية تحديد موقع   SDMS. أدى نظام SCADAنظام التحكم اإلشرافي وتحصيل البيانات املياه، وُيعد امتداًدا ل

تكاليف   وانخفاض  االنقطاع  فترات  تقصير  إلى  أيًضا  أدى  مما  الخدمة،  واستعادة  العزل  إمكانات  إلى  باإلضافة  األعطال 

االنقطاع. باإلضافة إلى ذلك، تعمل أتمتة شبكة التوزيع على تبسيط إدارة شبكة املياه، مما يقلل من تكاليف الدعم ويعزز  

 ات املياه. ضمان إمداد

 

 i-Serviceمبادرة  

مايو   في  املياه بشكل    i-Serviceمبادرة    2019أطلقت املجموعة  الذكاء االصطناعي ملراقبة استمرارية خدمات  الستخدام 
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استباقي واكتشاف أي انقطاعات للخدمة في غضون ثالث ساعات من حدوثها، باستخدام بيانات البنية التحتية املتقدمة  

الذكية للعمالء دون نشر أي أجهزة أو أجهزة استشعار جديدة ودون تكبد أي تكاليف  للقياس املستمد ة من العدادات 

في الكشف املبكر، والتي تمكن الفرق ذات الصلة من معالجة االنقطاعات   i-Serviceإضافية. تتمثل امليزة الرئيسية ملبادرة 

قبل تلقي شكوى من العمالء، مما يقلل من عدد شكاوى العمالء  غير املخطط لها، مثل األعطال والتسربات، في شبكة املياه  

في مرحلة التصميم واالختبار املبكر.    i-Serviceبسبب االنقطاعات غير املتوقعة للمياه ونسبة املياه املهدرة. وتقع مبادرة  

باإلضافة إلى تقليل وقت % في اكتشاف إحداثيات مواقع الطوارئ،  100وستركز املراحل املستقبلية على تحقيق دقة بنسبة  

مبادرة   تنفيذ  يتم  تطبيقها    i-Serviceاالكتشاف.  نطاق  توسيع  إلى  املجموعة  تهدف  ولكن  دبي،  في  معينة  مواقع  في  فقط 

 ليشمل في نهاية املطاف جميع مناطق دبي. 

 الخدمات والقنوات الذكية 

خدمة مجمعة تحت ست مجموعات رئيسية. ويتم تقديم جميع خدمات املجموعة من خالل قنوات    26تقدم املجموعة  

 مختلفة، بما في ذلك:   رقمية

 ؛التطبيق الذكي واملوقع اإللكتروني لهيئة كهرباء ومياه دبي  •

 ؛الذكاء االصطناعي التفاعل واملساعدة االفتراضية من خالل رّماس، وهو املوظف االفتراض ي املعتمد على  •

عبر   • معامالتهم  إكمال جميع  للعمالء  يتيح  مما  االصطناعي،  بالذكاء  تعمل  التي  الشاملة  الذاتية  الخدمة  مراكز 

 ؛اإلنترنت

 ؛مركز خدمة العمالء واالستجابة الصوتية التفاعلية والواتس آب  •

 )تطبيق مستخدم على مستوى الحكومة(؛ تطبيق دبي اآلن  •

ذلك هيئة الطرق واملواصالت وبلدية دبي ودائرة األراض ي واألمالك في دبي ومؤسسة التنظيم    شركاء الخدمة بما في •

 ؛ و العقاري في دبي

الدفع الذكية من خالل الشركاء بما في ذلك: أجهزة إيداع الشيكات في بنك اإلمارات دبي الوطني، وأجهزة    قنوات •

ا يستخدمون قن 22اتصاالت ومحطات الوقود، وأكثر من 
ً
 ؛Empay واتهم على اإلنترنت وتطبيق إمباي بنك

 والتطوير  البحث

( تكامل الشبكة  3( املياه؛ و)2( الطاقة الشمسية؛ و)1تمتلك املجموعة مركًزا للبحث والتطوير يركز على أربع مجاالت: )

التطوير لتطوير  ( كفاءة الطاقة. ويتبنى مركز البحث والتطوير أفضل املمارسات الدولية في مجال البحث و 4الذكية؛ و)

الحلول لدعم أعمال املجموعة وأصحاب املصلحة بشكل عام في إمارة دبي. ويقوم مركز البحث والتطوير بتطوير تقنيات  

وتحليالت  االصطناعي  والذكاء  األشياء  وإنترنت  طيار  بدون  والطائرات  والروبوتات  األبعاد  ثالثية  الطباعة  مثل  التمكين، 

ويقع في مجمع محمد بن   2018وتحليل أنظمة الطاقة. وقد اكتمل مركز البحث والتطوير في عام البيانات واملواد املتقدمة 
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لتنويع مصادر   2050راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في إمارة دبي، وهو يدعم أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة  

في   املحلية.  االبتكارات  على  باالعتماد  الطاقة  كفاءة  وتعزيز  البحث  2021ديسمبر    31الطاقة  مركز  موظفي  عدد  بلغ   ،

 موظًفا من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة.  30موظًفا، منهم  43والتطوير 

 بيان تطور رأس املال   .3

 الهيكل الحالي لرأس مال الشركة قبل بداية الطرح: 

 كما في تاريخ هذه النشرة: 

 قبل الطرح  

 نسبة امللكية من رأس املال   عدد األسهم   املؤسس 

  %100   50,000,000,000 ممثلة بدائرة املالية  حكومة دبي

 

 بعد الطرح 

 

إجمالي قيمة   عدد األسهم   نوع األسهم   الجنسية   االسم 

 األسهم* 

نسبة امللكية من  

  1رأس املال 

  حكومة دبي

ممثلة بدائرة  

 املالية 

 %93.5 467,500,000   46,750,000,000  عادية   اإلمارات العربية املتحدة

 

 *استنادا على القيمة االسمية 

 هيكل رأس مال الشركة عند االنتهاء من الطرح  

  50,000,000,000موزع على    درهم  500,000,000عند االنتهاء من عملية الطرح، يصبح رأس مال الشركة املدفوع  

 فلس( لكل سهم. 1درهم ) 0.01سهم بقيمة 

،  باملئة( من أسهم الشركة صفنو  ثالث وتسعون )%    93.5في حال تخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك املؤسس  

الطرح وقد قامت   يتم زيادة حجم  لم  أنه  املعروضة وعلى فرض  األسهم  البائع ببيع كامل  املساهم  على فرض قيام 

( من إجمالي رأس مال الشركة.  باملئة ستة ونصف)%   6.5الشركة بتقديم خطتها إلى الهيئة حتى يطرح املساهم البائع 

يحتفظ املساهم البائع بحق تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره املطلق، ووفًقا 

 
 .المساهم البائع ببيع كامل األسهم المعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرحعلى فرض قيام  1
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 .للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع

وأ)  46,750,000,000                              سعدد أسهم املؤس وسبعمائة  ستة   
ً
مليارا ربعون 

 سهم ( وخمسون مليون 

جميع   تخصيص  فرض  )على  املكتتبين  أسهم  إجمالي 

وتتضمن جميع الشرائح املذكورة في هذه    أسهم الطرح

 النشرة(  

وخمسون  )  3,250,000,000 ومائتان  مليارات  ثالثة 

 سهم  ( مليون 

 سهم ( ون مليارخمس) 50,000,000,000   املجموع  

  

 املتعلقة بالشركة:  الحالية  اإلجراءات والنزاعات  بموقف القضايا و بيان  .4

أو خطيرة    عالقة قضائية أو اجراءات تحكيم )بما في ذلك أي إجراءات    لم تشارك املجموعة في أي إجراءات جوهرية 

تعلم بها املجموعة( خالل االثني عشر شهًرا املاضية التي تسبق تاريخ نشرة االكتتاب هذه، والتي قد تكون أو كان لها  

 . تأثير كبير على مركزها املالي أو أرباحها

 موظفي الشركة: فئاتبيان عدد و  .5

وظائف مؤسسية  املكتب الرئيس ي أو    والذين يعملون لدينا فيموظف    11,206بلغ عدد املوظفين لدينا ما مجموعه  

 وإدارية وميدانية. 

 السياسات املحاسبية املعتمدة واملعمول بها في الشركة:   .6

عايير املحاسبية  امل  مجلس  عنالصادرة  للمعايير املحاسبية العاملية    تقوم الشركة بإعداد الحسابات الخاصة بها وفقا

 دولة اإلمارات.   القوانين السارية في الدولية ومتطلبات 

 بيان بتمويلت الشركة والتسهيلت اإلئتمانية واملديونيات وأهم الشروط املتعلقة بها:   .7

 . من هذه النشرة "العقود الجوهرية" الرجاء الرجوع إلى قسم 

اقعة على أصول الشركة:  .8  بيان الرهونات الحالية واألعباء الو

 . "العقود الجوهرية"الرجاء الرجوع إلى قسم 

 

 : )مخاطر االستثمار(  املخاطر املتعلقة باالستثمار  .9

ينطوي االستثمار في األسهم وحيازتها على مخاطر مالية. ويتعين على املستثمرين املحتملين في هذه األسهم مراجعة جميع  

االنتباه بشكل خاص للمخاطر التالية املرتبطة باالستثمار في  ينبغي عليهم  املعلومات الواردة في هذه النشرة بعناية فائقة و 
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الشركة وفي األسهم، والتي يجب أخذها جميًعا في االعتبار مع جميع املعلومات األخرى الواردة في هذه النشرة. هذا وفي حالة 

أكثر من املخاطر التالية، فقد يؤثر ذلك سلًبا بشكل جوهري على أعمالنا   أو نتائل  ظهور خطر واحد أو  أو وضعنا املالي 

عملياتنا أو سعر األسهم وقد يخسر املستثمرون استثماراتهم بالكامل أو جزًءا منها. أن املخاطر الواردة فيما يلي قد ال تكون  

، وال تتضمن بالضرورة جميع املخاطر املرتبطة باالستثمار في شركتنا واألسهم الخاصة بها. قد تنشأ مخاطر وشكوك  
ً
شاملة

ية غير معلومة لنا حالًيا أو نعتبرها غير جوهرية في الوقت الحالي أو قد تصبح جوهرية في املستقبل وقد يكون لها تأثير  إضاف

 جوهري سلبي على أعمالنا أو نتائل عملياتنا أو وضعنا املالي أو توقعاتنا أو سعر األسهم. 

 

 املخاطر املتعلقة باملجموعة 

 

 رئيسًيا، بحصة مسيطرة في املجموعة بعد اكتمال الطرحستحتفظ الحكومة بصفتها مساهًما 

  

من رأس    %93.5الطرح، حيث تمتلك ما يقرب من    ستستمر الحكومة في كونها املساهم الرئيس ي في املجموعة بعد اكتمال

، وبالتالي ستستمر في امتالك حصة    مال الشركة )على افتراض بيع املساهم البائع كل أسهم الطرح وعدم زيادة حجم الطرح(

تعيين   من  يمكنها  مما  املجموعة  في  منمسيطرة  الشركة    عدد  إدارة  مجلس  الشركة  أعضاء  أسهم  في  يعادل حصتها  بما 

ملساهمي الشركة    اجتماعات الجمعية العمومية في نتيجة التصويت بشكل عام في  ( والتحكم  "املجلسأو "  " مجلس اإلدارة)"

مثل عدم املشاركة في انتخاب أعضاء مجلس  )بخالف أي حاالت يتعين فيها على املساهم البائع االمتناع عن ذلك التصويت

أعمالها علىاآلخرين بمزاولة  تأسيسها كشركة مساهمة عامة،  الشركة، منذ  تكليف  وتم  للمرسوم    (.  وفًقا  تجارية  أسس 

. ورغم أن الدعم الذي قدمته الحكومة قد ساعد على مدار الفترات  2021لسنة    27الصادر بتأسيسها وقانون دبي رقم  

السابقة في دفع نجاح املجموعة وتعزيزه، فقد ال تتماش ى مصالح غالبية أعضاء مجلس اإلدارة ومصالح املساهم الرئيس ي  

خر مع بعض األهداف اإلستراتيجية أو التجارية للمجموعة، باإلضافة إلى ذلك ال يوجد ما يضمن  في املجموعة من وقت آل 

 أن مصالح الحكومة سوف تتوافق مع مصالح املجموعة أو جميع املكتتبين في األسهم. 

 

 املجموعة اعتمدت الحكومة تعرفة الكهرباء واملياه التي قد ال تعكس تكلفة اإلنتاج املتكبدة من قبل 

 

تحقق املجموعة بشكل جوهري جميع إيراداتها من بيع الكهرباء واملياه لعمالئها في إمارة دبي، وبالتالي تعتمد إيراداتها على  

، تم تطبيق نظام فواتير متعدد الشرائح  2008التعرفة املفروضة على عمالئها مقابل استهالك الكهرباء واملياه. في مارس  

 شكل تدرياي على أساس االستهالك. حيث زادت التعريفات ب

 

ويتم إجراء أي زيادة مقترحة على مستويات تعريفة املجموعة بناًء على توصية من مجلس إدارة الشركة وتحتاج إلى موافقة  

"(. وقبل الحصول على هذه املوافقة، يحتاج املجلس املجلس التنفيذيالحكومة املمثلة في املجلس التنفيذي إلمارة دبي )"

للرئيس(، وهو هيئة حكومية تم إنشاؤها  صفة نائب  بالرئيس التنفيذي للشركة السيد الطاير  الذي يضم  )  لى للطاقةاألع

إمارة دبي إلى مراجعة أي تعديالت مقترحة للتعرفة وتقييمها وتقديم التوصيات للمجلس   لتنظيم قطاع املياه والطاقة في



 

98 

 

ملوافقة على التوصيات التي قدمها مجلس اإلدارة، وفًقا لقانون دبي رقم  التنفيذي. وبعد ذلك سينظر املجلس التنفيذي في ا

 ، مع مراعاة مراجعة املجلس األعلى للطاقة وتوصياته. 2021لسنة  27

 

، ال يوجد ما يضمن موافقة الحكومة على أي تعديل على  2011في عام  تمت    املوافقة على زيادة التعرفةأن  على الرغم من  

تنجح  تعريفات   ولم  التشغيل  تكاليف  ارتفعت  حال  وفي  املستقبل.  في  اإلدارة  مجلس  قبل  من  عليها  املقترحة  املجموعة 

الحالية   اإلضافية  الوقود  تعديل رسوم  من  تتمكن  لم  )أو  التعريفات  في  زيادة  للحصول على  بطلب  التقدم  في  املجموعة 

التشغيل بشكل جزئي أو كلي(، فه  ناك خطر يتمثل في أن املجموعة قد تتعرض لخسارة في  لتعويض االرتفاع في تكاليف 

إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي   دخلها التشغيلي إذا تجاوزت النفقات إيراداتها، مما قد يؤدي 

 ونتائل عملياتها. 

 

 تتركز إيرادات املجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية في دبي 

 

إلى  املجموعة  لتسديد    تعتمد  دبي  إمارة  في  عملياتها  عن  الناتجة  النقدية  والتدفقات  واألرباح  اإليرادات  على  كبير  حد 

التزاماتها   وأداء  الرأسمالية  نفقاتها  وتمويل  التشغيلية  املصاريف  عليها ودفع  التي تحصل  بالتمويالت  املتعلقة  املدفوعات 

  إجمالي   من%  100، شكلت إيرادات املجموعة إمارة دبي  2021عام  األخرى التي قد تنشأ من وقت آلخر. على سبيل املثال، في  

وفترة   19-كوفيد  جائحة  خالل  األرباح  تحقيق  في  املجموعة  استمرت.  حكومية  جهات  من%  17ما يقرب من    منها  إيراداتها،

إمارة دبي ومخاطر   يتعلق بكل من ، ومع ذلك نظًرا إلى هذا التركيز فيما  2009في عام    إمارة دبي شهدته  التي   االقتصادي  الركود

العمالء. قد تتأثر نتائل عمليات املجموعة سلًبا بسبب التطورات االقتصادية أو السياسية السلبية التي تشهدها إمارة دبي 

على  أو دولة اإلمارات العربية املتحدة، مما يؤثر على قدرة عمالء املجموعة في إمارة دبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة  

أداء التزاماتهم بموجب العقود املبرمة معهم أو الوفاء بالتزاماتهم تجاه املجموعة. ويمكن أن تؤثر هذه العوامل سلًبا على  

إيرادات املجموعة بما في ذلك من خالل التأثير السلبي الجوهري على عمالء املجموعة، أو اقتصاد إمارة دبي بشكل خاص  

 ية املتحدة بشكل عام. أو اقتصاد دولة اإلمارات العرب

 

املستقلة،    (واملياه)باإلضافة إلى ذلك، فيما يتعلق بالتوسعة املخطط لها للمجموعة )سواًء فيما يتعلق بمحطات الطاقة 

أو غير ذلك(، يعتمد النمو املستمر للمجموعة جزئًيا على قدرتها على مواكبة التطورات الجديدة أو النمو السكاني، كما  

قتصادي الكبير في إمارة دبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام يؤدي إلى تقليل عدد املشاريع  أن التباطؤ اال

 الجديدة املتاحة للمجموعة. 

 

 للمجموعة على الطلب على الكهرباء واملياه  داء املالي يعتمد األ 

 

الطلب على الكهرباء واملياه نتيجة عوامل السوق أي  قد يؤثر   الناتل عن عمليات  ،  انخفاض حجم  مثل انخفاض الطلب 

هيئة كهرباء ومياه دبي وأرباحها وتدفقاتها النقدية الناتجة  إيرادات  أو غير ذلك سلًبا على    19-اإلغالق الناجمة عن كوفيد

عن عملياتها مما قد يؤثر على قدرتها على سداد مدفوعات تمويلها ودفع مصاريف التشغيل، وتمويل نفقاتها الرأسمالية  
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 الوفاء بالتزاماتها األخرى التي قد تنشأ من وقت آلخر. و 

 

 لجائحة كوفيد2020على سبيل املثال، في عام  
ً
جيجاوات في الساعة في    41.3، انخفض الطلب على الكهرباء من  19-، نتيجة

مليار جالون    116، بينما انخفض الطلب على املياه من حوالي  2020جيجاوات في الساعة لعام    40.6إلى حوالي    2019عام  

. ورغم أن تعريفة الكهرباء واملياه املكونة  2020مليار جالون امبراطوري في    115إلى ما يقرب من    2019امبراطوري في عام  

إلى جانب املشاريع واملبادرات األخرى التي تقوم بها  ،  من عنصرين )تعرفة الشرائح الثابتة والرسوم اإلضافية للوقود املتغير(

اء هذا املبلغ منخفًضا عن صافي الدخل لعام مليار درهم إماراتي، ج  5.3ساهمت في تحقيق صافي الدخل بقيمة   ،املجموعة

 مليار درهم إماراتي. 6.6البالغ  2019

 

 تعتمد املجموعة على هيئة دبي للتجهيزات في توريد الغاز الطبيعي 

 

لتشغيل محطاتها، مع تركيز الجهود لزيادة    النظيفةتتمثل سياسة املجموعة في االعتماد على الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة  

وتحقيق هدف املجموعة املتمثل في توليد الطاقة من مصادر    نظيفة نسبة الطاقة التي يتم الحصول عليها من مصادر طاقة  

% من توليد 11.4، مثلت مصادر الطاقة املتجددة نسبة  2021ديسمبر    31)كما في    2050فقط بحلول عام    النظيفةالطاقة  

الذي تستخدمه املجموعة في    مصدر الطاقة، يعتبر الغاز الطبيعي هو  2021قة لدى املجموعة(. ومنذ أوائل ديسمبر  الطا

التشغيل الحالي للمحطات التقليدية. وتعمل محطات توليد الطاقة وتحلية املياه التابعة للمجموعة التي ال تعمل بالطاقة  

)ويمكن تشغي الطبيعي  الغاز  باستخدام  في حاالت  املتجددة  الوقود األخرى  السائل ومصادر  الوقود  باستخدام زيوت  لها 

ملصادر   استخدامها  زيادة  إلى  املجموعة  وتسعى  الطوارئ(.  في حاالت  أو  احتياطية  كوسيلة  األمر  لزم  إذا  للغاية  محدودة 

اإلن أنشطتها  في  وقود  زيوت  استخدامها ألي  من  والحد  وتقليل  الطبيعي  والغاز  املتجددة  بموجب سياستها  الطاقة  تاجية 

ألسباب بيئية وأسباب تتعلق بالتكلفة. وتعتمد قدرة املجموعة على توليد الكهرباء واملياه بطريقة مالئمة وفعالة من حيث  

التكلفة حالًيا إلى حد كبير على اإلمدادات الثابتة واملنتظمة للغاز الطبيعي )باإلضافة إلى قدرة املجموعة على توليد الطاقة  

 در متجددة(.من مصا

 

يتمثل الغرض األساس ي من تأسيسها في تزويد  دبي  "( هي منشأة مملوكة بالكامل لحكومة  هيئة دبيهيئة دبي للتجهيزات )"

املجموعة بالغاز الطبيعي، وهي املورد املعتمد الوحيد للغاز الطبيعي في إمارة دبي للجهات الحكومية. ويتعين على املجموعة  

من هيئة دبي للتجهيزات، والتي يتم تنفيذها بموجب طلبات  والغاز الطبيعي املسال ن الغاز الطبيعي شراء كافة متطلباتها م

قدم إلى هيئة دبي 
ُ
سنوية )بما في ذلك التوقعات املنتظمة املستقبلية لفترات تتراوح في العادة من خمس إلى سبع سنوات( ت

(، وليس بموجب عقد توريد رسمي مبرم بين هيئة دبي للتجهيزات  للتجهيزات )ومنسقة وفًقا لتعليمات املجلس األعلى للطاقة

واملجموعة. ويمكن أن تقدم املجموعة طلبات إضافية مخصصة إلى هيئة دبي للتجهيزات من وقت آلخر. وتستقبل هيئة  

لبات، تبرم هيئة  دبي للتجهيزات متطلبات عمالئها من الغاز الطبيعي من خالل املجلس األعلى للطاقة. وبناًء على هذه املتط

وتخصص الغالبية العظمى  والغاز الطبيعي املسال دبي للتجهيزات عقود طويلة األجل مع العديد من موردي الغاز الطبيعي 

من اإلمدادات التي تتلقاها للمجموعة وفًقا لذلك )والتي كانت فيما مض ى بأسعار محددة مسبًقا تقل بشكل عام عن سعر  

ر املحددة مسبًقا للمجموعة مع هيئة دبي للتجهيزات وإعادة تأكيدها على أساس سنوي؛ ومع  يتم تجديد األسعاو   السوق(. 
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إلى ذلك، سمح   العشر املاضية. باإلضافة  الرسوم اإلضافية للوقود فرض  ذلك، فإن هذه األسعار لم تتغير في السنوات 

بي للتجهيزات إلى املستهلكين النهائيين على أساس  للمجموعة بتمرير الزيادات في التكلفة املتغيرة للغاز التي تفرضها هيئة د

 شهري. 

 

تركز على املساعدة في ضمان  لجنة  تحافظ املجموعة على التشاور املستمر مع هيئة دبي للتجهيزات، بما في ذلك من خالل  

ي اإلستراتيجية في توفر إمدادات كافية من الغاز الطبيعي. وتحتفظ هيئة دبي للتجهيزات أيًضا بمرافق تخزين للغاز الطبيع 

)أكبر حقل نفط وغاز بري في اإلمارات العربية املتحدة، ويقع في دبي(، حيث تحتفظ بما يلبي الطلب املتوقع    منطقة مرغم

في كل  ذي ضغط مرتفع ومنخفض  ملدة تتجاوز العام، كما تحتفظ املجموعة بمخزن استراتياي للغاز الطبيعي  للمجموعة  

للسماح بالتحول الناجح للوقود إلى زيت وقود الديزل في حالة انقطاع إمدادات الغاز    بعة لهامحطة من محطات الطاقة التا

 الطبيعي.

 

وغيرها للمساعدة في ضمان استمرار  )"أدنوك"(  باإلضافة إلى ما سبق، هناك ترتيبات قائمة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية  

لكن ال يوجد ما يضمن أن إمدادات الطاقة املتجددة والغاز الطبيعي إمدادات الغاز الطبيعي للمجموعة في حالة الطوارئ، و 

أو أن هيئة دبي للتجهيزات ستكون قادرة  في املستقبل ستكون كافية في املستقبل لتلبية كل متطلبات املجموعة من الطاقة 

تفرضه.  لن تزيد السعر الذي  على تلبية كل املتطلبات املتوقعة للمجموعة من الغاز الطبيعي، أو أن هيئة دبي للتجهيزات  

لذلك، قد تزداد تكلفة اإلنتاج التي تتكبدها املجموعة، أو قد يصبح من الضروري للمجموعة استخدام زيوت وقود  ونتيجة  

إضافية من وقت آلخر، مما قد يؤدي إلى زيادة تكاليف اإلنتاج وإحداث تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها  

 ملياتها. املالي ونتائل ع

 

تتعرض محطات التوليد وتحلية املياه و/أو شبكة التوزيع و/أو شبكة النقل الخاصة باملجموعة لتعطل املعدات أو  قد  

 أي أعطال أخرى وقد ال تعمل كما هو مخطط لها ألي أسباب أخرى 

 

النقل    رغم أن املجموعة لديها فائض في شبكة النقل والتوزيع التوزيع مثل مراكز التحكم في  التحكم في    ة متعدد  ومراكز 

املواقع، باإلضافة إلى هوامش احتياطي فيما يتعلق بالطاقة واملياه، قد يتعرض تشغيل محطات توليد الطاقة وتحلية املياه  

وشبكة النقل والتوزيع الخاصة باملجموعة ملخاطر تشغيل جوهرية مثل حاالت إخفاق تقنية املعلومات أو االنقطاعات غير  

تشغيلها بأقل من طاقتها. وقد يؤثر حدوث مخاطر التشغيل على قدرة  بطط لها أو تعطل املعدات أو عدم كفاءة املرافق  املخ

املجموعة على توفير الكهرباء واملياه بمستويات تكفي لتلبية الطلب. وعلى الرغم من أن املجموعة تحتفظ بمرافق احتياطية  

 عن قدرتها على  ومخازن 
ً
شراء الكهرباء واملياه من أطراف خارجية، ال يوجد ما يضمن أن هذه املصادر    مياه إضافية فضال

البديلة ستكون متاحة عند الحاجة أو أن هذه املوارد ستكون قادرة على توفير إمدادات كافية من الكهرباء واملياه لتلبية  

ق في الشبكة إلى زيادة التكاليف و/أو  الطلب في حالة حدوث نقص في إمدادات املجموعة واحتياطياتها. وقد يؤدي أي إخفا

 خسارة اإليرادات، وهو ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري على سمعة املجموعة وأعمالها ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 

 قد تواجه املجموعة مخاطر تتعلق باعتماد توليد الطاقة من مصادر الطاقة املتجددة على ملئمة األحوال الجوية 
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أو الطاقة املتجددة لتوليد  و/ استثمرت املجموعة في العديد من املشاريع املتجددة التي تستخدم مصادر الطاقة الشمسية  

الكهرباء وقد تزيد من استثماراتها في الطاقة املتجددة. وتشمل موارد توليد الطاقة املتجددة الحالية للمجموعة محطات  

كانيات التخزين الحراري للسماح بالتشغيل أثناء الليل باستخدام الطاقة الشمسية  الطاقة الشمسية املركزة )التي لديها إم 

 املخزنة( واملحطات الكهروضوئية قيد التشغيل أو التشييد أو التطوير املتقدم في اإلمارات العربية املتحدة. 

 

في   من  2021ديسمبر    31كما  يقرب  ما  للمجموعة  التابعة  املتجددة  الطاقة  محطات  مثلت  طاقتها  11.4،  إجمالي  من   %

 من املوارد املتجددة. النظيفة تتوقع املجموعة أن تولد كل طاقتها   2050التشغيلية اإلجمالية، وبحلول عام 

 

مد لتقييم  التطوير  مرحلة  أبحاث خالل  بإجراء  املجموعة  األحوالتقوم  مالئمة  هذه  و  ى  فإن  ذلك،  ومع  الشمس.  ضوء 

األحوال خارجة عن سيطرة املجموعة ويمكن أن تختلف بشكل كبير من فترة إلى أخرى، وتخضع للتغيرات املوسمية، أو  

العامة واملناخ    عن األحوال الجوية 
ً
التقلبات، فضال بها. وقد تؤدي هذه  التنبؤ  املناخ، كما يصعب  في  املحتملة  التغيرات 

بشكل غير عادي، إلى تقلبات في مستويات إنتاج الطاقة الشمسية وربحيتها، والتي تعتمد، من بين أمور    والطقس القاس ي 

املالئم. الشمس  ضوء  على  الجوية    أخرى،  واألحوال  املناسبة  الشمسية  األحوال  على  الشمسية  الطاقة  مشاريع  تعتمد 

 اج الطاقة الشمسية.  املرتبطة بها، وقد تؤدي درجات الحرارة الزائدة إلى الحد من إنت

 

األجل  تاريخًيا طويل  ا 
ً
تمثل متوسط التي  العادية  الجوية  األحوال  بناًء على  الكهرباء  إنتاج  املجموعة  أعمال  لدولة    تتوقع 

. تستند تقديرات موارد الطاقة الشمسية إلى الخبرة التاريخية عند توفرها وعلى دراسات املوارد وال  اإلمارات العربية املتحدة

قع أن تعكس اإلنتاج الفعلي للطاقة الشمسية في أي سنة معينة. وال يوجد ما يضمن أن التخطيط من قبل املجموعة  ُيتو 

تلك   يمنع  أن  يمكن  وأعمالها  املجموعة  عمليات  على  املحتملة  والتأثيرات  العادية  الطقس  أنماط  في  املحتملة  للتغيرات 

 ية املستقبلية أو التغيرات املناخية. التأثيرات أو يؤدي إلى التنبؤ بدقة باألحوال الجو 

 

يمكن أن يكون ألي من اآلثار على املوارد الشمسية املذكورة أعاله تأثير سلبي جوهري على النتائل املتوقعة لعمليات توليد  

 الطاقة الشمسية لدى املجموعة.

 

ماعية، أو قد تتكبد تكاليف إضافية  قد ال تحقق املجموعة أهدافها أو استراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية واالجت

 فيما يتعلق بتلك االستراتيجيات

 

"( واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  املجموعة  واالجتماعيةتلتزم  البيئية  البيئية  الحوكمة  الحوكمة  وتدرج   ،)"

واالجتماعية  البيئية  عوامل  الواالجتماعية ضمن أهم أولويات املجموعة ومبادراتها اإلستراتيجية. وتراعي املجموعة دائًما  

التجارية واالستثمارية، وبناًء على ذلك، وضعت وأفصحت عن أهداف  مثل   في قراراتها  الحوكمة  املناخ ومسؤوليات  تغير 

، وفًقا لطموحها ل
ً
قائم على  إلى اقتصاد  دبي  انتقال  دعم  الحوكمة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك أهداف محددة زمنيا

 .%100النظيفة بنسبة الطاقة 
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في حالة عدم تحقيق املجموعة لتلك األهداف بشكل كامل أو جزئي أو في الوقت املناسب، فقد يؤثر ذلك على السهولة التي   

يتم عكس   املهم أن  أنه من  يعتبرون  الذين  املتزايد من املقرضين واملستثمرين  العدد  بها جمع رأس مال جديد من  يمكن 

 اللمقاييس املرتبطة بالحوكمة البيئية واالجتماعية في اختيارهم لالستثمارات. باإلضافة إلى ذلك،  االفصاحات واألداء و 
ً
فقا

في حالة اإلخفاق املتكرر في تحقيق تلك األهداف، قد تواجه املجموعة مخاطر في ارتفاع تكلفة جمع رأس املال من قبل هؤالء  

 لبي جوهري على أعمال الشركة وسمعتها.املقرضين أو املستثمرين، مما قد يؤدي إلى تأثير س

 

 

 يخضع اإلطار التنظيمي الذي يحكم املجموعة للتغيير تحت إشراف املجلس األعلى للطاقة 

 

لوضع استراتيجية لقطاع الطاقة في إمارة دبي وتنظيمه. يتمتع املجلس    2009تأسس املجلس األعلى للطاقة في يونيو من عام  

نب مع مكتب التنظيم والرقابة فيما يتعلق باملشاركين من القطاع الخاص( بصالحيات واسعة  األعلى للطاقة )جنًبا إلى ج

يتعلق   فيما  توصيات  وتقديم  وتوزيعها  الشرب  مياه  وتخزين  وإنتاج  ونقلها،  الكهرباء  توليد  بينها  من  أمور  عدة  لتنظيم 

ع ذلك، تتم املوافقة على فرض تعريفات الكهرباء  باملقترحات املقدمة إلى تعديل تعريفات الكهرباء واملياه ذات الصلة )وم

"التنظيم إلى  الرجوع  )يرجى  للطاقة(  األعلى  املجلس  وليس  التنفيذي  املجلس  قبل  من  وقيمتها  األعلى    —واملياه  املجلس 

نائب   للمجموعة حالًيا منصب  التنفيذي  املنتدب والرئيس  العضو  املعلومات(. ويشغل  للطاقة" للحصول على مزيد من 

يس املجلس األعلى للطاقة )ويمتنع عن التصويت على األمور املتعلقة باملجموعة(، ومع ذلك ال يوجد ما يضمن عدم تكبد  رئ

املجموعة التزامات أخرى بموجب توجيهات أو توصيات مستقبلية أو التأثير التنظيمي للمجلس األعلى، مما قد يؤدي إلى 

 ا املالي ونتائل عملياتها. تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعه

 

افق  املياه  محطات  و تواجه محطات الطاقة املستقلة   املستقلة التابعة للمجموعة مخاطر تتعلق بإنشاء محطات أو مر

 جديدة 

املستقلة   الطاقة   جديدة عدًدا من    /يواجه مشروع شركة محطات 
ً
أو مرفقا إنشاء محطة  املستقلة عند  املياه  محطات 

تدفقات نقدية من املشروع املعني إال في   عل ( متطلب تكبد نفقات رأسمالية كبيرة دون الحصول  1املخاطر ، بما في ذلك: )

و) مستقبلية؛  والت 2فترات  اإلنشاءات  لتمويل  الالزمة  النقدية  التدفقات  في  املحتمل  النقص  وما  (  الرأسمالية  حسينات 

يرتبط بذلك من احتمالية عدم توفر التمويل الالزم لذلك أمام شركة املشروع بشروط مناسبة أو عدم توفره على اإلطالق؛  

( التأخير في الحصول على جميع التصاريح واملوافقات والتراخيص الحكومية والتنظيمية الضرورية أو عدم الحصول  3و)

 جزًءا ال يتجزأ من تركيب أنابيب املياه املستخدمة في  عليها على اإلطالق، ب
ً
ما في ذلك تصاريح حق املرور )والتي تعد عادة

( عدم القدرة على استكمال املشاريع في املواعيد املحددة  4تبريد املناطق أو في عمليات النقل األخرى أو لخطوط التوزيع(؛ و)

لب على القدرة اإلنتاجية للمحطة نتيجة لعدد من العوامل، منها أحوال  ( حدوث تقلبات في الط5أو في حدود امليزانية؛ و)

السوق واألوضاع االقتصادية، وتأخر إنشاء موقع العميل واملنافسة من أطراف خارجية، مما قد تؤدي إلى عدم تحقيق  

ن أن املشاريع الحالية أو  استثمارات املجموعة ملستوى التدفقات النقدية الذي كان متوقًعا في البداية. وال يوجد ما يضم 
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املستقبلية للمجموعة ستكتمل في اإلطار الزمني املتوقع أو أنها ستكتمل من األساس، سواًء بسبب العوامل املحددة أعاله  

أم ألسباب أخرى. ويمكن ألٍي من العوامل املذكورة أعاله أن يؤخر بشكل جوهري اكتمال املشروع أو يؤدي إلى زيادة كبيرة في  

 يف املرتبطة باملشروع. التكال

 

مرافق جديدة من خالل مشروع شركة محطات   أو  إنشاء محطات  إلى ذلك، عند  املباإلضافة  محطات    / ستقلة  الطاقة 

الطاقة واملياه املستقلة، يتطلب ذلك توفير مجموعة من املعدات التقنية وتجميعها. وال يمكن تقديم أي ضمان بأن مشروع  

محطات الطاقة واملياه املستقلة ذات الصلة ستكون قادرة على شراء كمية كافية من    /ة  ستقلالطاقة املشركة محطات  

املعدات التقنية لتلبية أهدافها اإلنشائية، أو أن بعض املوردين لن يمنحوا األولوية ملشاركين آخرين في السوق، بما في ذلك  

كة في أداء التزاماتهم التعاقدية، أو أي عدم قدرة  املنافسون. وفي حال حدوث أي تأخير كبير من قبل موردي مشروع الشر 

مشروع   وتوقعات  احتياجات  تلبية  في  إخفاقها  أو  واملعدات  املكونات  توفر  عدم  أو  االلتزامات،  بتلك  الوفاء  على  مورديها 

تك وزيادة  الجديدة  اإليرادات  تدفقات  وتأخير  لإلنشاءات  الزمنية  الجداول  في  التأخير  ذلك  يؤدي  فقد  اليف  الشركة، 

 اإلنشاءات، مما قد يؤثر سلًبا في نهاية املطاف على ربحية املجموعة وأعمالها. 

 

 تخضع عمليات املجموعة ومشاريع التوسع األخرى ملجموعة من مخاطر التطوير واإلنشاءات 

الكهرباء وإنتاج  تمتلك املجموعة حالًيا، فيما يتعلق باستراتيجيتها التوسعية على املدى الطويل، قدرات كافية على توليد  

)وهو ما تتوقع  كحد أدنى املياه لتحلية % 15% لتوليد الكهرباء و25املياه لتلبية الطلب املتوقع بهامش احتياطي يبلغ حوالي 

أقل من املتوسط  املجموعة    مخطط  على الرغم من أن هامش احتياطي  على األقل(.  2030املجموعة الحفاظ عليه حتى عام  

 مع الهامش املحجوز للمخط  ة واملرافق العاماألمريكي  أنظمة الطاقة  املوجود فيإال أنه يتماش ى مع ذلك  األوروبي.  
ً
، وتماشيا

والبرازيل. الهند،  الصين،  إفريقيا، روسيا،  التي تشمل جنوب  النامية  املاثلة،   لالقتصادات  االكتتاب  تاريخ نشرة  في  وكما 

والتشييد  تنخرط   التطوير  من  مختلفة  بمراحل  حالًيا  تمر  التي  بها  الخاصة  والتوزيع  النقل  شبكة  توسيع  في  املجموعة 

 . والتشغيل التجريبي

 

ومن املتوقع أن تقوم املجموعة، للمض ي قدًما في ذلك، بتوسيع عمليات توليد الكهرباء وإنتاج املياه عن طريق محطات   

ل زيادة أصول شركة إمباور فيما يتعلق بتبريد املناطق. ويتم أخذ مخاطر انقطاع اإلمدادات  املياه املستقلة، وكذلك من خال 

 من االستجابة التفاعلية، إذ  
ً
في االعتبار على نطاق واسع في مرحلة تصميم املشاريع ويتم التعامل معها بشكل استباقي، بدال

 يتم تصميم كل نظام بحيث يكون له دعم احتياطي مزدوج.  

 

غم مما ذكر أعاله، ال تزال املجموعة تمتلك بعض املحطات قيد اإلنشاء وتتوقع بناء سعة نقل وتوزيع وتخزين إضافية.  بالر  

ويتم في العادة االستعانة بمقاولين خارجيين بموجب عقود "قائمة على أساس اإلنجاز الكلي" لتنفيذ كل مرحلة من مراحل  

ط والتصميم والتشييد. وغالًبا ما تتطلب تلك املشاريع نفقات رأسمالية كبيرة  مشاريع املجموعة، بما في ذلك مراحل التخطي

وقد تستغرق شهوًرا أو سنوات لتصبح جاهزة للتشغيل، وبالتالي قد تتعرض املجموعة خالل تلك الفترة لعدد من مخاطر  

لك، على سبيل املثال ال الحصر،  التشييد والتشغيل واملشاريع وغيرها من املخاطر الخارجة عن سيطرة املجموعة بما في ذ
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 املخاطر التالية: 

 

أم بعد تقصير أحد   • املشروع  بدء  الباطن مناسب سواًء عند  أو مقاول من  العثور على مقاول  القدرة على  عدم 

 املقاولين أو املقاولين الباطن؛

أجزاء منها في الوقت املحدد،    تقصير أو إخفاق املقاولين أو املقاولين من الباطن التابعين لها في إتمام املشاريع أو •

 وفًقا للمواصفات أو وفق حدود امليزانية؛

 تقصير من قبل الطرف املمول؛ أي في الحصول على تمويل أو  اإلخفاق •

عدم القدرة على توظيف أطراف خارجية واالحتفاظ بهم مثل املهندسين املعماريين أو املهندسين اآلخرين أو غيرهم   •

 من مقدمي الخدمات؛ 

 مواد التشييد وزيادة أسعار السلع العاملية أو ارتفاع تكاليفها؛نقص  •

 نقص تكاليف املعدات أو ارتفاع تكاليفها؛  •

  الخالفات مع املقاولين أو املقاولين من الباطن؛ •

 اإلضراب عن العمل أو املنازعات العمالية.  •

 

قدرة   على  سلًبا  األحداث  هذه  من  أكثر  أو  حدث  وقوع  يؤثر  أو  قد  الحالية  التوسعية  مشاريعها  إكمال  على  املجموعة 

املستقبلية في املوعد املحدد أو في حدود امليزانية في حال إكمالها من األساس، مما قد يفض ي إلى عدم قدرة املجموعة على  

ري على سمعة املجموعة  توفير الكهرباء أو املياه أو تبريد املناطق وفًقا لطلب العمالء ومن ثم يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي جوه

 وأعمالها ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 

 قد تتخلف األطراف املقابلة للمجموعة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية

واملشغلين ومقدمي   اآلخرين  املعماريين واملهندسين  واملهندسين  الباطن  واملقاولين من  املقاولين  مع  املجموعة عقوًدا  تبرم 

من املوردين فيما يتعلق بتطوير وتشييد محطات توليد الطاقة وتحلية املياه وشبكات النقل، وبالتالي،   الخدمات وغيرهم

تخضع املجموعة ملخاطر تتمثل في عدم وفاء الطرف املقابل عن قصد أو عن غير قصد بالتزاماته التعاقدية وعدم الوفاء 

وقد يتخلف هؤالء األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب    بأي ضمان أو ضمان حسن تنفيذ فيما يتعلق بتلك االلتزامات.

عدة أمور من بينها اإلفالس أو نقص السيولة أو اإلخفاق التشغيلي. وتصبح مخاطر الطرف املقابل أكثر حدة في ظل ظروف  

امل  الطرف  قبل  من  الجوهري  اإلخفاق  يؤدي  وقد  املقابلة.  األطراف  تقصير  فيها خطر  يزيد  التي  الصعبة  أو  السوق  قابل 

إلى تأخير إكمال املشروع أو التأثير على عمليات املشروع املكتمل. وعلى   الضامن، إن وجد، في الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

الرغم من أن الترتيبات التي أبرمتها املجموعة مع مقاوليها قد تحدد بعض مخاطر التأخير أو اإلخالل من جانب املقاولين من  

حسن التنفيذ، إال أن املجموعة قد ال يتسنى لها الحصول على تعويض من مقاوليها ف ما يتعلق    خالل استخدام سندات

 بأي انتهاك أو تقصير أو تأخير، لذلك قد تضطر إلى تحمل التكاليف اإلضافية املطلوبة الستكمال املشروع.
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ل مختلفة عمليات إغالق على مستوى  ، وفرضت حكومات دو 19-قد تتفاقم املخاطر املذكورة أعاله نتيجة لجائحة كوفيد 

. ورغم أن املجموعة استمرت تحقيق أداء مالي إيجابي  2020البالد، وفرضت قيوًدا بشكل متقطع وتم تخفيفها منذ مارس  

وتمكنت من تجنب برامل الفصل من العمل فيما يتعلق بموظفيها، شهدت املجموعة انخفاًضا في    19-خالل جائحة كوفيد 

رض عام  الطلب على الكهر 
ُ
دبي بسبب زيادة العمل عن ُبعد وتدابير التباعد    إمارة  في  2020باء واملياه خالل اإلغالق الذي ف

 االجتماعي والعزل الذاتي أو تدابير الحجر الصحي.

 

وفي حال فرض عمليات إغالق مستقبلية أو قيود محلية أخرى، ال يمكن للمجموعة التأكد من سرعة تشييد مشاريعها   

املرض  وتطويرها الرئيسيين بسبب  العمال  أيًضا  املجموعة  العمالة واملكونات واملواد ملشاريعها. وقد تفقد  توافر  أو من   ،

إخطارات بأحداث القوة    2020خالل عمليات اإلغالف في واملشكالت ذات الصلة. وقد تلقت املجموعة    19-املرتبط بكوفيد

، شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ وشركة  19- بب كوفيدالقاهرة من موردين اثنين على األقل من مورديها بس 

نور للطاقة ش.م.خ وتم إبرام اتفاقيات تسوية فيما يتعلق بكل من مطالبتي القوة القاهرة، مع عدم تحّمل املجموعة ألي  

 تكاليف إضافية جوهرية.

 
  12إلى    2020مارس    12ثالثة أشهر بدًءا من    كما قدمت املجموعة خصومات ملرة واحدة لعمالئها من كافة الشرائح ملدة 

كوفيد  2020يونيو   جائحة  الخصومات  19-خالل  تلك  إجمالي  بلغ  حيث  درهم  404،  أن    .إماراتي  مليون  من  الرغم  على 

لعام  املستهدف  الفائض  تحقيق  على  قادرة  املجموعة  للمجموعة، ستظل  النقدية  التدفقات  على  أثرت  قد  الخصومات 

 وتجاوزه.  2020

 

أو   الحالية  التوسعية  مشاريعها  إكمال  على  املجموعة  قدرة  على  سلًبا  األحداث  هذه  من  أكثر  أو  حدث  وقوع  يؤثر  قد 

املستقبلية في املوعد املحدد أو في حدود امليزانية في حال إكمالها من األساس، مما قد يفض ي إلى عدم قدرة املجموعة على  

ق وفًقا لطلب العمالء ومن ثم يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي جوهري على سمعة املجموعة  توفير الكهرباء أو املياه أو تبريد املناط

 وأعمالها ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 

 طويلة األجل تتطلب إستراتيجية املجموعة أن تتكبد نفقات رأسمالية كبيرة 

، من املتوقع أن تبلغ النفقات الرأسمالية طويلة األجل للمجموعة ما يقرب  االستراتيجية التوسعية للمجموعةتماشًيا مع  

املياه    40من   املتعلقة باالستثمارات في محطات  إماراتي على مدار السنوات الخمس املقبلة، بما في ذلك تلك  مليار درهم 

املياه وال خزانات والتركيبات األخرى والنفقات  املستقلة، وإنشاء شبكات نقل وتوزيع إضافية للطاقة وأنابيب نقل وتوزيع 

أعمالها.   لتشغيل  الالزمة  من خالل  الرأسمالية  املتوقعة  األجل  طويلة  الرأسمالية  النفقات  كل  تمويل  املجموعة  وتتوقع 

مليون درهم    13.7مليون درهم إماراتي و  17.9التدفقات النقدية التشغيلية. وبلغ إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة  

املنتهيتين في  إمارا التوالي. وتتوقع املجموعة النفقات الرأسمالية لعامي    2021و  2020ديسمبر    31تي للسنتين   2022على 

مليار درهم على التوالي، يعقبه انخفاض مطرد متوسط األجل في النفقات    10مليار درهم و  15  تقريبية تساوي   بقيمة  2023و

 نوًيا مع بدء تشغيل محطات الطاقة املستقلة الجديدة.مليار درهم إماراتي س 7-5الرأسمالية بحوالي 
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ومن املتوقع أن تقوم املجموعة، للمض ي قدًما في ذلك، بتوسيع عمليات توليد الكهرباء وإنتاج املياه عن طريق محطات   

اور فيما يتعلق  املياه املستقلة )التي يتم تمويلها على أساس تمويل املشاريع بدون حق الرجوع(، وكذلك من خالل شركة إمب

 بتبريد املناطق. 

 

مليون   9،6التي ستتطلب نفقات رأسمالية تبلغ ما يقرب من الفرعية وشبكة الدوائر النقل  محطات تتوقع املجموعة زيادة 

 .  2025و 2022درهم إماراتي بين 

على الرغم من أن الشركة والشركات التابعة لها مخولة باملشاركة في أي استثمار أو اقتراض أو إقراض أو إصدار ضمانات  

النفقات الرأسمالية طويلة  كل  ، تعتزم الشركة تمويل 2021لعام  (27)أو أي أدوات دين أخرى وفًقا لقانون حاكم دبي رقم 

أن تمتلك املجموعة التدفقات النقدية التشغيلية الكافية  وال يوجد ما يضمن  ،  ليةاألجل من خالل تدفقاتها النقدية التشغي

 نفقاتها الرأسمالية، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. لتمويل 

 

افعة  املياه املستقلة ا الطاقة و محطات    /املستقلة  الطاقة  تتعرض املجموعة ومحطات   لتابعة لها مخاطر تتعلق بالر

 املالية الحالية واملستقبلية 

 قدمت الشركة تعهدات إلى عدة جهات منها بنك اإلمارات دبي الوطني فيما يتعلق بضمان التزامات التمويل لشركاتها التابعة. 

 

فيما   املشروع  شركات  تتسم  املشاريع،  تمويل  معامالت  في  شائع  هو  كما  ذلك،  إلى  ب  باإلضافة  الطاقة    يتعلق  محطات 

املستقلة / محطات الطاقة واملياه بارتفاع نسبة الرافعة املالية وتتحمل مديونية مستحقة على مستوى املشروع على أساس  

التمويل   يتم ضمان سداد  وال  الصلة  ذي  املشروع  إيرادات  من  إال  يتم سداده  ال  الدين  أن  يعني  مما  الرجوع،  عدم حق 

 برأس املال واألصول املادية والعقود ووثائق التأمين والتدفقات النقدية لشركة املشروع املعنية.  )ومصاريف التمويل( إال

 على ذلك، لدى املجموعة اتفاقيات تحوط سارية فيما يتعلق بأسعار الفائدة على تمويالت محطات الطاقة املستقلة  
ً
عالوة

العظمى  / للغالبية  الطاقة واملياه، مما يوفر تغطية  ترتيبات تمويل    محطات  في  املشروع بشكل عام  منها. وتدخل شركات 

سارية املفعول بدًءا من تاريخ اإلتمام املالي لكل مشروع. باإلضافة إلى ذلك، قد تقوم شركات املشروع بجمع ديون إضافية في  

 في حالة إعادة التمويل  املستقبل إلى املدى املحدود املسموح به بموجب ترتيبات التمويل واملشاريع الخاصة بها، وتحديد
ً
ا

املسموح بها بهدف الحفاظ على كامل عائدات املساهمين. مع مراعاة أي قيود واردة في اتفاقيات التمويل الحالية أو اتفاقية  

التمويل الجديدة، يمكن أن تؤدي أي زيادة في الرافعة املالية ومديونية املجموعة أو أي شركة مشروع معينة إلى عدة أمور  

 نها ما يلي: من بي

زيادة    • حالة  في  املجموعة،  على  أرباح  توزيع  على  املشروع  شركة  قدرة  على  التمويل  لترتيبات  وفًقا  قيود  فرض 

 املديونية؛

• ( في حالة تمويل:  تأثيرات خاصة  املستقلة،  1إحداث  الطاقة  األولى من محطة  املرحلة  للطاقة  ( شركة حصيان 

ش.م.خ )يشار إليها أيًضا باسم املرحلة    3ة، وشركة شعاع للطاقة  محطة الطاقة املستقل  1وشركة نور للطاقة  

الخامسة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي املستقل إلنتاج الطاقة باستخدام الطاقة الكهروضوئية( والذي تم  
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ل،  ترتيبه كتمويل شبه دائم ميسر )أي التمويالت التي تضمن، رغم أن لها تواريخ استحقاق تعاقدية طويلة األج

إلى خمس سنوات    -حوافز تتمثل في استبدالها بإعادة تمويل دائم   العادة من ثالث  وذلك بعد وقت   - تتراوح في 

قصير من تشغيل املشروع، ويؤدي التقصير فيها إلى زيادة هامش ربح التمويل ويتم استخدام معظم، إن لم يكن  

األساس   املبلغ  لسداد  للمشروع  املتاحة  النقدية  التدفقات  و)كل،  للتمويل(  شعاع  2ي  شركة  تمويل  محطة    1( 

 في نهاية مدة عقد اتفاقية شراء الطاقة )والتي قد  
ً
الطاقة املستقلة الذي ينص على سداد املبلغ املستحق كامال

وغيرها،  املشاريع  لتلك  بالنسبة  املستقبلية(.  التمويل  لعمليات  بالنسبة  كذلك  تطبيقه  يضمن    يتم  ما  يوجد  ال 

إعادة تمويل ترتيبات التمويل الحالية وأي ترتيبات مستقبلية مماثلة، وذلك بشروط مماثلة أو على  القدرة على  

اإلطالق، وفي حال عدم قدرة شركة املشروع على الحصول على تمويل في املستقبل )بشروط مماثلة ال تكون أقل  

ال في  للمجموعة  املالي  األداء  يتأثر  فقد  الحالية(،  الترتيبات  من  من  مواءمة  كبير  جزء  تخصيص  بطلب  نهاية 

من   يحد  مما  عليه،  املستحقة  والعمولة  األصلي  املبلغ  لسداد  املشاريع  عمليات شركات  من  النقدية  التدفقات 

ما قد   الرأسمالية وتوزيعات األرباح، وهو  العمليات والنفقات  لتمويل  النقدية  التدفقات  قدرتها على استخدام 

 سلبي جوهري على أعمال املجموعة ومركزها املالي ونتائل عملياتها؛ يكون له في نهاية املطاف تأثير 

املشاريع،   • وتطوير  الرأسمالية،  والنفقات  العامل،  املال  لرأس  إضافي  تمويل  على  الحصول  على  قدرتها  تقييد 

 ومتطلبات خدمة الدين، واألغراض العامة للشركة أو غيرها من األغراض؛ و 

 زاماتها املالية والتزاماتها األخرى.زيادة احتمالية عدم الوفاء بالت •

محطات  يمكن أن تؤدي الرافعة املالية الحالية وأي زيادة محتملة في الرافعة املالية ألي شركة من شركات مشاريع   •

محطات الطاقة واملياه املستقلة في النهاية إلى الحد من التدفقات النقدية إلى املجموعة أو يكون  الطاقة املستقلة /  

 ير سلبي جوهري على إيرادات املجموعة وأعمالها ومركزها املالي ونتائل عملياتها. لها تأث

 

بحاالت   تتعلق  مخاطر  إلى  للمجموعة  العائدة  املستقلة  واملياه  الطاقة  املستقلة/محطات  الطاقة  محطات  تتعرض 

 اإلخلل بموجب ترتيبات التمويل 

 

هياكل تمويل املشاريع ويتم النص على تلك األحكام في وثائق التمويل املبرمة  تخضع حاالت اإلخالل ألحكام يشيع تطبيقها في  

بين املجموعة أو شركة املشروع واملقرض )املقرضين(. وقد يؤدي وقوع أي حاالت إخالل إلى تقييد قدرة شركة املشروع أو  

ما في ذلك املجموعة( )يرجى الرجوع إلى  الشركة التابعة للمجموعة على إجراء توزيعات أو دفع توزيعات أرباح ملساهميها )ب

املستقلة/محطات  " الطاقة  محطات  مشاريع  شركات  قدرة  بشأن  التمويل  ترتيبات  بموجب  لقيود  املجموعة  تخضع  قد 

 "(. الطاقة واملياه املستقلة على دفع توزيعات أرباح األسهم )أو ما في حكمها

قرض  باإلضافة إلى ذلك، فإن بعض أصول املجموعة )بما في ذ 
ُ
لك ملكيتها في العديد من شركات املشروع( مضمونة لصالح امل

)املقرضين( الذي يمكنه التنفيذ على ذلك الضمان عند حدوث حالة تقصير جوهرية مع استمرارها )يرجى الرجوع إلى القسم  

اجة إلى إجراء املزيد من  املخاطر املتعلقة بسداد ديون املجموعة، وتوافر التمويل أو تمويل حقوق امللكية أو الح"  2-3-1

األسهم املساهمين  استثمارات  خسارة  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  الضمان.  هذا  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  للحصول   )"
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الستثماراتهم في املشروع بشكل كلي أو جزئي مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على األعمال واملركز املالي ونتائل عمليات  

 ات مشروع متأثرة. الخاصة باملجموعة وأي شرك 

مشاريع    شركات  التزامات  ضمان  املستقلة/ويتم  الطاقة  التمويالت محطات  بموجب  املستقلة  واملياه  الطاقة  محطات 

املختلفة بعدة أشياء منها بعض حسابات املشاريع واآلالت واملعدات وامللكية الفكرية وعائدات التأمين وكذلك األسهم )في 

وقوع   وفي  الحاالت(.  خسارة بعض  إلى  ذلك  يؤدي  وقد  الضمانات.  تلك  على  التنفيذ  للممولين  يحق  تقصير،  حالة  أي 

 املساهمين كل استثماراتهم في املشروع أو بعضها. 

 

باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي حدوث حالة تقصير جوهري على مستوى شركة املشروع أو على مستوى أي شركة أخرى تابعة  

تزام طويل األجل إلى التزام متداول، مما قد يكون له تأثير سلبي على امليزانية العمومية  للمجموعة إلى إعادة تصنيف االل

 واملركز املالي على مستوى املجموعة.

 

 على ذلك، وكما هو معتاد بالنسبة لهياكل تمويل املشاريع، تحتوي معظم ترتيبات تمويل املشروع التي أجرتها   
ً
محطات  عالوة

الطاقة واملياه املستقلة على أحكام تتعلق باإلخالل املقابل بشأن الديون املالية، والتي قد تسري  محطات  الطاقة املستقلة/  

على شركة املشروع ذات الصلة وعلى املجموعة بصفتها الشركة املتعهدة بالشراء. وبصرف النظر عن أي ترتيبات تتعارض  

صير بموجب ترتيبات التمويل في حال تسببت املجموعة،  مع ذلك، تسمح هذه األحكام للمقرضين باإلعالن عن وقوع حالة تق

بصفتها شركة متعهدة بالشراء، أو شركة املشروع ذات الصلة و / أو طرف آخر معني باملشروع )مثل املساهمين أو املقاولين(  

ما يتعلق باإلخالل  في وقوع حالة تقصير )وهي تجاوز الحد النقدي املتفق عليه في الغالب( بموجب اتفاقيات تمويل أخرى. وفي

املقابل املحتمل، ال تسري تلك األحكام إال في حالة تخلف املجموعة عن السداد بصفتها الشركة املتعهدة بالشراء. ويمكن  

محطات الطاقة  محطات الطاقة املستقلة/    أن تؤدي الحقوق الخاصة باملقرضين بموجب اتفاقيات التمويل فيما يتعلق ب

ريع سداد القرض، مما قد يؤثر في النهاية بشكل سلبي جوهري على أعمال املجموعة ومركزها املالي  واملياه املستقلة إلى تس

 ونتائل عملياتها. 

 

التمويل في حالة حدوث إجراءات إفالس فيما   في بعض الحاالت، يمكن تطبيق أحكام اإلخالل املنصوص عليها في وثائق 

ول الهندسة واملشتريات والبناء للمشروع أو مقاول التشغيل والصيانة.  يتعلق بأي أطراف مقابلة لشركة املشروع، مثل مقا

املتعلقة باملشروع، فقد تقع بذلك حالة   املقابل إلى إجراءات إفالس، بما في ذلك اإلجراءات غير  وفي حال تعرض الطرف 

ركات املشاريع. وإذا تحقق  تقصير بموجب وثائق التمويل الخاصة باملشاريع، حتى في حالة عدم وجود أي تقصير من جانب ش 

أٍي من املخاطر املذكورة أعاله، فقد يؤثر ذلك بشكل جوهري وسلبي في النهاية على أعمال املجموعة ومركزها املالي ونتائل 

 أعمالها.

 

محطات الطاقة املستقلة / محطات    قد تخضع املجموعة لقيود بموجب ترتيبات التمويل على قدرة شركات مشاريع 

 ياه املستقلة على دفع توزيعات أرباح أسهم )أو ما في حكمها( الطاقة وامل
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مشاريع   شركات  املستقلة/ تقوم  الطاقة  آلية  محطات  خالل  من  الدفعات  بتسديد  املستقلة  واملياه  الطاقة  محطات 

روع مثل  التدفقات النقدية املنصوص عليها في مستندات التمويل الخاصة بها، والتي بموجبها يتم دفع تكاليف شركة املش

مساهميها   استالم  قبل  املماثلة  واملدفوعات  والرواتب  الديون  سداد  ومدفوعات  والضرائب  والصيانة  التشغيل  رسوم 

توزيعات لتدفقات نقدية مثل أرباح األسهم واملدفوعات على قروض املساهمين واملدفوعات الثانوية األخرى للمساهمين.  

أرباح األس  الدفع لصالح  وفي بعض الحاالت، قد يتم تخصيص  إلى  املساهمهم )وكل املبالغ األخرى( املستحقة  . باإلضافة 

ذلك، يتعين على معظم شركات املشروع تخصيص نسبة مئوية سنوية من صافي األرباح لالحتياطيات القانونية حتى تبلغ  

ا معيًنا ينطبق على الشركات القائمة في اإلمارات العربية املتحدة.  حدًّ

 

قروض   تسديد  )مدفوعات  املشروع  شركات  في  املساهمين  على  النقدية  التدفقات  توزيع  على  املشروع  شركات  قدرة  إن 

املساهمين، ومدفوعات حصص املساهمين، أو توزيعات األرباح( تعتمد على استيفاء بعض اختبارات وشروط التعهدات  

محطات الطاقة املستقلة  ( اكتمال مشروع  1العادة ما يلي: ) بموجب ترتيبات التمويل الخاصة بها، والتي يمكن أن تشمل في

( وحلول أول تاريخ سداد ودفع كل املبالغ املستحقة والواجبة الدفع في 2محطات الطاقة واملياه املستقلة ذي الصلة؛ )  /

و) املشروع؛  تمويل  في  املستخدمة  بالتسهيالت  يتعلق  فيما  التاريخ  تقصير ف3ذلك  أي حالة  أو محتملة  ( عدم وقوع  علية 

بموجب مستندات التمويل واستمرارها أو وقوعها نتيجة دفع تلك األرباح، وجود احتياطي )أو دعم ائتماني( يعادل قيمة  

خدمة الدين ملدة ال تقل عن ستة أو اثني عشر شهًرا )أي سداد التمويل باإلضافة إلى مصاريف التمويل املستحقة عليه(،  

ين تتجاوز مستوى اختبار نسبة تغطية خدمة الدين ملدفوعات األرباح لفترة الحساب ذات  وتوفر نسبة تغطية خدمة الد

بعض شركات مشاريع محطات الطاقة املستقلة / محطات املياه املستقلة    الحصول على التمويالت من طرفويتم    الصلة.

 الدخول في ترتيبات تحوط.  على أساس أسعار الفائدة املتغيرة، والتي غالًبا ما يتم تخفيف مخاطرها عن طريق 

 

محطات الطاقة واملياه املستقلة الفردية أيًضا بعض الشروط  محطات الطاقة املستقلة /  يجب أن تستوفي شركات مشاريع  

األخرى، على النحو املنصوص عليه في النماذج املالية للمشاريع حتى تتمكن من دفع أرباح األسهم، وإذا لم تتمكن أي من  

من دفع تلك األرباح نتيجة للقيود التي تفرضها اتفاقيات التمويل الخاصة بها، فسيكون لذلك تأثير سلبي  شركات املشروع  

 جوهري على أعمال املجموعة ومركزها املالي ونتائل أعمالها. 

 

ا  أعمال املجموعة ومركزها  تأثير سلبي وجوهري على  لها  املذكورة أعاله، فقد يكون  أي من املخاطر  ملالي  وفي حال تحقق 

 ونتائل أعمالها.

تعتمد املجموعة على التقنية التشغيلية والبنية التحتية لتقنية املعلومات الخاصة بها، التي قد تخفق أو تتأثر سلًبا  

 بالجرائم اإللكترونية أو االنتهاكات األخرى 

 

تعتمد املجموعة بشكل كبير على التشغيل املستمر للتقنية التشغيلية والبنية التحتية لتقنية املعلومات التي تشمل، من  

ومراكز   الصناعية،  واألقمار  والالسلكية،  السلكية  واالتصاالت  واملتطورة،  املعقدة  الكمبيوتر  أجهزة  أخرى،  أمور  بين 

وال البيانات،  ومعالجة  اإلشرافية،  السيارات  التحكم  وشحن  املراقبة  وأنظمة  البيانات،  ومراكز  البيانات،  على  حصول 

والبنية   التشغيلية  التقنية  أخفقت  حال  وفي  خارجية.  ألطراف  املعلومات  تقنية  خدمات  بعض  بيع  وكذلك  الكهربائية، 
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ومرا البيانات  ومراكز  التحكم  مراكز  ذلك  في  بما  باملجموعة،  الخاصة  املعلومات  لتقنية  االحتياطي  التحتية  النس   فق 

وإجراءات االسترداد في حاالت الطوارئ، أو أي تقنية معلومات أخرى مستخدمة في كل أعمالها بما في ذلك مرافقها اآللية،  

أو أصبحت عرضة لالنقطاع ألي سبب )بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، فيروسات الكمبيوتر، والشفرات الخبيثة  

صيد، وهجمات تعطيل الخدمة(، يمكن أن يؤدي ذلك اإلخفاق إلى زيادة كبيرة في التكاليف )بما في واملدمرة، وهجمات الت

الهامة، مما قد   املتاحة واملخرجات والبيانات  اإلنتاجية  القدرة  أو األصول األخرى(، وتقليل  املحطة  تكاليف إصالح  ذلك 

سمعة املجموعة، أو فقدان العمالء، ال سيما عندما  يؤدي إلى فقدان بيانات شخصية وتكبد خسائر مالية وإلحاق ضرر ب

تكون تقنية املعلومات املتأثرة مواجهة للعمالء. وقد يتفاقم هذا الخطر بشكل أكبر في ضوء أن مشاريع املجموعة تشكل  

، بما في  جزًءا مهًما من البنية التحتية الوطنية التي قد تصبح مستهدفة من قبل الجهات الفاعلة ذات الدوافع السياسية

الهجمات على األصول املادية أو الهجمات اإللكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التقنية التشغيلية  ذلك عن طريق  

 والبنية التحتية لتقنية املعلومات الخاصة باملجموعة.

 

كوفيد جائحة  عن  الناجم  اإلغالق  أثناء  ُبعد  عن  العمل  فإن  ذلك،  إلى  ي  19-باإلضافة  وال  وضع  من  قد  املزيد  يضع  زال 

في أن   يتمثل   على ذلك، هناك خطر 
ً
باملجموعة. عالوة املعلومات الخاصة  لتقنية  التحتية  البنية  الضغوط على موثوقية 

املعلومات   تسرب  منع  أو  اإللكترونية  الهجمات  منع  في  للمساعدة  املجموعة  أنشأتها  التي  املعلومات  تقنية  أمن  أنظمة 

رائم اإللكترونية. وفي حال أخفقت املجموعة في مراقبة عملياتها أو أنظمة األقمار الصناعية  الحساسة يمكن أن تتأثر بالج

الخاصة بها )التي تركز على توافر املحطات، والنشاط والكفاءة، واإلشراف التشغيلي، وقنوات اتصال العمالء، والصيانة  

للقواني والسالمة، واالمتثال  والصحة  التنبؤية،  والصيانة  االمتثال  العادية  إلى عدم  يؤدي ذلك  البيئية(، فقد  واللوائح  ن 

على   السلبي  التأثير  جانب  إلى  لألنظمة  املحتمل  الفشل  عن   
ً
فضال عقوبات،  أو  لغرامات  والتعرض  التصاريح  ملتطلبات 

 العمليات التجارية. 

 

ه تأثير سلبي جوهري على  وفي حالة حدوث أي من هذه املخاطر، يمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات املجموعة وأن يكون ل

 أعمالها ومركزها املالي ونتائل عملياتها. 

 

قد تتأثر عمليات املجموعة بشكل سلبي من جراء الهجمات اإلرهابية أو الكوارث الطبيعية أو تغير املناخ أو غيرها من  

 األحداث الكارثية الخارجة عن سيطرة املجموعة 

 

للمجموعة التجارية  العمليات  تتأثر  أن  ارتفاع    يمكن  )مثل  املناخ  تغير  آثار  أو  اإلرهابية  الهجمات  تتعطل بسبب  أو  سلًبا 

مستويات سطح البحر( أو الكوارث الطبيعية )مثل الزالزل أو التسونامي وغير ذلك( أو غيرها من األحداث الكارثية املحتملة  

تعطل بسبب الضرر الناجم عن أٍي مما  التي تقع خارج سيطرة املجموعة. وال يوجد ما يضمن أن عملياتها التجارية لن ت

تتركز   بينما  والعوير،  علي  جبل  منطقتي  في  للمجموعة  التقليدية  التوليد  محطات  غالبية  تتركز  ذلك،  على   
ً
عالوة سبق. 

محطات تحلية املياه في منطقة جبل علي )وتقع محطة واحدة خارج منطقة جبل علي وهي قيد التطوير في حصيان( في حين 

القدرة )مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية(، كما    تتركز أنشطة املتجددة العائدة للمجموعة في  الطاقة 

 لذلك،  
ً
تمتلك املجموعة مراكز للتحكم في النقل في ورسان ونجمة ومراكز التحكم في التوزيع في ورسان والقصيص. ونتيجة
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القدرة أو الورسان أو الروية أو تؤثر على نقل املياه أو الكهرباء أو  فإن أي حادثة كارثية تقع في مناطق جبل علي أو العوير أو  

 توزيعها من جبل علي أو العوير أو القدرة أو الورسان أو الروية قد تؤدي إلى تعطيل عمليات املجموعة بشكل جوهري. 

 

على مياه البحر املوردة ملحطات   تتعرض املجموعة أيًضا ملخاطر تغير املناخ والكوارث، الطبيعية أو غير ذلك، التي قد تؤثر

التسربات النفطية أو أي تلوث بيئي جوهري آخر، إلى أضرار جسيمة   التحلية. وقد تؤدي أي حوادث كبيرة، بما في ذلك 

 على ذلك، يتم نقل كل إمدادات الغاز الطبيعي التي تتلقاها  
ً
بإمدادات املياه أو التسبب في تعطيل عملية التحلية. عالوة

دبي إلى    هيئة  يؤدي  أو  الغاز  إمدادات  يؤثر على خط  كبير  أي حادث  وفي حال وقوع  الغاز.  إدارة  إلى محطات  للتجهيزات 

 انقطاعه، فقد يؤثر ذلك على توريد الوقود ملحطات توليد الطاقة وتحلية املياه التابعة للمجموعة.

 

والقدرة من توفير كمية كافية من الكهرباء لتلبية    وقد ال تتمكن املحطات االحتياطية للمجموعة التي تقع في منطقتي العوير

 على ذلك، ليس لدى املجموعة حالًيا أي محطات لتحلية املياه تقع خارج منطقة جبل علي )ومع ذلك، هناك  
ً
الطلب. عالوة

إضافية   كهرباء  إمدادات  إلى  الوصول  بإمكانية  املجموعة  وتتمتع  علي(.  منطقة جبل  خارج  تقع  التطوير  قيد  من  محطة 

أطراف خارجية عبر شبكة اإلمارات الوطنية للكهرباء، والوصول إلى احتياطيات املياه اإلضافية من الخزانات واآلبار لتلبية  

، كان لدى املجموعة احتياطي يكفي ملدة يوم واحد من إمدادات املياه املخزنة في 2021ديسمبر    31ذروة الطلب )كما في  

يكفي ملدة يومين داخل احتياطيات املجموعة(، وخزانات الغاز الجوفية ملعالجة النقص  مباني العميل ومخزون مواد سائبة  

املها   في محمية  الجوفية  للمياه  بإنشاء خزان  الطبيعي، كما تقوم حالًيا  الغاز  انقطاع إمدادات  أو  اإلمدادات  في  البسيط 

ق الجوفية واستخراجها. ومع ذلك،  املياه  تخزين  إطار مشروع  في  تلك  الصحراوية  من  الرغم  على  املجموعة،  تتمكن  د ال 

االحتياطيات، من توفير إمدادات كافية في حالة وقوع أي كارثة أو حدث كارثي آخر. وقد يؤثر وقوع أي من هذه األحداث على  

ونتائل   قدرة املجموعة على توفير الكهرباء واملياه مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على سمعتها وأعمالها ووضعها املالي

 عملياتها. 

 

 ال تستطيع املجموعة ضمان دقة توقعاتها للطلب املستقبلي على الكهرباء ومياه الشرب في دبي

 

في دبي.   الكهرباء واملياه  املتوقع على  الطلب املستقبلي  بنمذجة  للمجموعة واستراتيجية الشركة  التجارية  العمليات  تتأثر 

ستند إلى اإلحصائيات وتوقعات النمو السكاني املقدمة من الحكومة، لتحديد  وتستخدم املجموعة نتائل نمذجتها، والتي ت

وتنفيذ املبادرات اإلستراتيجية مثل زيادة قدرتها على توليد الطاقة وتحلية املياه وشبكات النقل. ومع ذلك، على الرغم من  

ا يضمن أن نماذج املجموعة ستستمر في الحفاظ على دقة توقعاتها على مدار العشرين عاًما املاضية تقريًبا، ال يوجد م

وعلى الرغم من أن عدم دقة توقعات املجموعة كانت دائًما ضمن  عكس الطلب الفعلي للكهرباء واملياه بدقة في املستقبل.  

%"، مما يدل على قدرة املجموعة على  5مستهدف مؤشرات األداء الرئيسية املتمثل في خطأ نسبة مئوية مطلقة "أقل من  

قد يؤدي أي اختالف جوهري بين نماذج الطلب املتوقعة للمجموعة والطلب الفعلي إلى زيادة القدرة   وقعاتها بدقة،تنفيذ ت

اإلنتاجية للكهرباء وإنتاج املياه عن الحاجة أو عدم كفايتها. ورغم أن املجموعة تربطها عالقات مع إمارة أبوظبي فيما يتعلق  

إمارات دبي وأبوظبي والشارقة واإلمارات الشمالية( لدعم إمدادات    باملياه، وشبكة اإلمارات الوطنية للكهرباء )التي تضم

أو نقص اإلمدادات، ال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستكون قادرة على سد النقص   الكهرباء في حالة االنقطاع املؤقت 
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،  األخرى   تعاون الخليايالكامل في إمدادات الكهرباء عن طريق الشراء من شبكات اإلمارات العربية املتحدة أو دول مجلس ال

أو أن سعة تخزين املياه ستكون كافية في حالة حدوث نقص في إمدادات املياه. وباملثل، ال يوجد ما يضمن أن املجموعة  

ستكون قادرة على بيع أي سعة فائضة من تلك الشبكات، ألن ذلك سيعتمد على الطلب على مستوى منطقة دول مجلس  

ي من األحداث املذكورة أعاله تأثير سلبي جوهري على سمعة املجموعة وأعمالها ومركزها املالي  التعاون الخلياي. وقد يكون أل 

 ونتائل عملياتها. 

 

 قد ال تتمكن املجموعة من توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر املقترنة بعمليات أعمالها. 

 

من املحتمل أن تتأثر عمليات املجموعة بعدد من املخاطر من بينها األحداث املرتبطة بالحروب واألعمال اإلرهابية التي ال  

توفر املجموعة تأميًنا لتغطية املطالبات ضد    لم،  ورغم ذلكتتوفر تغطية تأمينية كافية لها نهائًيا أو بشروط معقولة تجارًيا.  

نتيجة األعمال اإلرهابية. باإلضافة إلى ذلك، فإن مدى جسامة وتكرار أحداث مثل الحوادث املفاجئة  أي خسائر محتملة  

وغيرها من الحوادث املؤسفة وتوقف األعمال أو األضرار املحتملة بمرافق املجموعة وممتلكاتها ومعداتها الناجمة عن سوء 

الية والكوارث الطبيعية جميعها أمور قد تؤدي إلى تكبد املجموعة  األحوال الجوية واألخطاء البشرية والتلوث والنزاعات العم

خسائر كبيرة أو تحملها التزامات تتجاوز التغطية التأمينية أو تضر بسمعتها. وال تقدم املجموعة ضمانات للمستثمرين بأن  

أنها سوف تكون قادرة على    التغطية التأمينية ستكون كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن أي أو كل من هذه األحداث، أو

 تجديد التغطية التأمينية القائمة بشروط معقولة تجارًيا، أو حتى القيام بذلك من األساس. 

املال   رأس  املجموعة  تفقد  فقد  ما،  لحادث  كافية  تأمينية  تغطية  أو  تأمينية  تغطية  املجموعة  لدى  يتوفر  لم  حال  وفي 

خسر كذلك اإليرادات املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات، وقد تتعرض  املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد ت

املجموعة في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق املمتلكات املتضررة. وباملثل، في حالة إجراء أي تقييمات ضد املجموعة  

صادرة بموجب اإلجراءات القضائية  بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها املجموعة، فقد تتعرض أصولها للحجز أو امل

 املختلفة. وقد يكون ألي من هذه األحداث تأثير جوهري سلبي على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 قد ال تكون املجموعة قادرة على االستمرار في االلتزام بالقوانين البيئية املتغيرة 

 

البيئ  األضرار  مخاطر  على  القطاع  هذا  البيئية  ينطوي  للوائح  املجموعة  وتخضع  والتسرب.  املياه  وتلوث  التلوث  مثل  ية 

  ISOالصادرة على املستوى االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة واللوائح الصادرة عن الحكومة. تلتزم املجموعة بمعيار  

اللوائح معايير مختلفة لتنظيم جوانب معينة تتعلق بالجودة14001.2015 البيئية وتفرض عقوبات مدنية    . وتضع تلك 

املناطق   القانونية والتنظيمية الخاصة مطلوًبا في  إلى ذلك، قد يكون االمتثال لألحكام  وجنائية على املخالفات. باإلضافة 

الحساسة بيئًيا في عمليات املجموعة، مثل تصريف النفايات. ورغم أن املجموعة ال تنتهك ولم تنتهك املجموعة أي لوائح  

كما في تاريخ نشرة االكتتاب املاثلة، ال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستستمر في الحفاظ على االمتثال الكامل لها في  بيئية  

املستقبل. وقد يؤدي حدوث أي أضرار بيئية إلى تعطيل خدمات املجموعة ومشاريعها وعملياتها، مما يؤدي إلى إلحاق ضرر  

ات كبيرة تتعلق بتكاليف التنظيف أو األضرار التي لحقت بأطراف خارجية  بسمعة املجموعة وقد تتحمل املجموعة مسؤولي
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أو تخضع لعقوبات نتيجة عدم االمتثال للقوانين واللوائح البيئية. ومن شأن وقوع أي من األحداث السابقة أن يكون له  

 تأثير جوهري سلبي على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 

 على  
ً
 ذلك، ال تستطيع املجموعة التنبؤ بالتشريعات البيئية املحتملة التي قد يتم سنها، أو تفسير القوانين الحالية، عالوة

أو املستقبلية أو تنفيذها أو إنفاذها. باإلضافة إلى الهيئات التنظيمية املذكورة أعاله، تخضع املجموعة أيًضا للتنظيم من  

وعلى الرغم من أن  بصالحيات واسعة للغاية تشمل تنفيذ اللوائح البيئية وإنفاذها.  قبل املجلس األعلى للطاقة، الذي يتمتع  

 أو صرامة على املجموعة،
ً
قد يؤدي    املجموعة ال تتوقع من املجلس األعلى للطاقة فرض قوانين وأنظمة بيئية أكثر شموال

أو سياسات وأنشطة تنفيذ أكثر صرامة من قبل    قوانين ولوائح بيئية جديدة التي قد يتم تنفيذها في املستقبل، ي  االمتثال أل 

نتيجة تركيب   املثال  نفقاتها على سبيل  تزيد  لتكاليف إضافية جوهرية، وبالتالي  إلى تحّمل املجموعة  تنظيمية  أي سلطة 

 وتشغيل أنظمة تلزم لتدابير املعالجة أو دفع غرامات أو تحمل عقوبات.

 

 موظفين مؤهلين وذوي خبرة واالحتفاظ بهم  قد تتضرر أعمال املجموعة إذا أخفقت في جذب

 

إذا لم تتمكن املجموعة من االحتفاظ باملوظفين ذوي الخبرة والكفاءة واملوثوقية، وباألخص موظفي اإلدارة العليا والوسطى  

  واملهندسين ومتخصص ي تقنية املعلومات، الذين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة، أو أخفقت في تعيين موظفين مهنيين 

وفنيين مهرة، فقد يؤثر ذلك سلًبا على عمليات املجموعة. وال يزال الطلب على املوظفين ذوي الخبرة واإلمكانيات في املجاالت  

في   مرتفًعا  والتقنية  املوظفون    إمارةالهندسية  يترك  فعندما  وبالتالي،  املواهب.  جذب  على  كبيرة  منافسة  وهناك  دبي، 

 وعة صعوبة في توظيف من يحل محلهم وتتكبد تكاليف ومصاريف إضافية في ذلك.املوهوبون العمل، فقد تواجه املجم

املوظفين   من  أي  أو خسارة  املنتدب،  العضو  للمجموعة، وال سيما  العليا  اإلدارة  من فريق  أي عضو  تؤدي خسارة  وقد 

العمليات أو عدم القدرة على تحديد مبادرات  الرئيسيين اآلخرين لدى املجموعة إلى فقدان التركيز التنظيمي أو سوء تنفيذ  

إستراتيجية محتملة وتنفيذها مثل التوسع في قدرات املجموعة. ومن شأن وقوع أي من األحداث السابقة أن يكون له تأثير  

 جوهري سلبي على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها.

 محدودة في إدارة شركة مساهمة عامة مدرجة يتمتع بعض أعضاء اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة

 

عملت الشركة قبل تحولها كهيئة حكومية، وبالتالي تتمتع اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة محدودة في إدارة شركة مدرجة  

عامة والتقيد بالقوانين واللوائح املحددة املتعلقة بالشركات العامة املدرجة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وعلى الرغم  

مدار   على  عملت  املجموعة  أن  الرقابة  من  التزامات  فإن  صارمة،  داخلية  وإجراءات  لسياسات  وفًقا  السابقة  الفترات 

واالمتثال وإعداد التقارير التنظيمية املفروضة على الشركات املساهمة العامة ستتطلب اهتماًما كبيًرا من اإلدارة العليا،  

األساس البنية  في  املالية  واملوارد  للوقت  السريع  االستثمار  ذلك  في  عن جذب  بما   
ً
فضال واالمتثال،  للحوكمة  املناسبة  ية 

القانونية   املتطلبات  تفوق  أو  تلبي  بطريقة  بهم  واالحتفاظ  وتمكينهم  واالمتثال  الحوكمة  ضمان  على  القادرين  املهنيين 

تأثير  والتنظيمية ألي شركة مساهمة عامة. وال يوجد ما يضمن أن اإلدارة العليا ستنجح في هذا التحول، مما قد يكون له  

سلبي جوهري على أعمال املجموعة. ومن شأن عدم االمتثال في الوقت املناسب للوائح ومتطلبات اإلفصاح املفروضة على  
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تأثير سلبي على   الشركة  أن يكون لفرض غرامات على  تنظيمية. ويمكن  أن يعرض الشركة لعقوباٍت وغراماٍت  املجموعة 

 توقعاتها املستقبلية.و تها نتائل عملياو وضعها املالي و أعمال املجموعة 

 

 قد تواجه املجموعة مخاطر الصحة والسلمة املهنية 

 

تخضع عمليات املجموعة لقوانين وأنظمة شاملة تتعلق بالحفاظ على أوضاع آمنة في مكان العمل وحماية بيئة العمل، كما  

أن لدى املجموعة إجراءات مكثفة فيما يتعلق بتلك املسائل. ومع ذلك، فإن األعمال التي تزاولها املجموعة، بما في ذلك 

م عالية  درجة  على  تنطوي  والطاقة،  والحرائق  املياه  بالكهرباء  الصعق  ذلك  في  بما  املحتملة،  التشغيلية  املخاطر  ن 

املعدات.   وتلف  اللوجستية  الحوادث  أو  النقل  بالطقس وحوادث  املتعلقة  والحوادث  امليكانيكية  واالنفجارات واألعطال 

لوفاة، أو إتالف أو تدمير  ويمكن أن تؤدي تلك املخاطر إلى تعرض موظفي املجموعة إلصابات بالغة أو تعرضهم العجز أو ا

أو   العمليات  التأثير على  أو  إلى مطالبات  أن تؤدي  التبعية، كما يمكن  ممتلكات املجموعة ومعداتها، وغيرها من األضرار 

تحمل مسؤوليات أخرى. ورغم أن املجموعة تقوم بانتظام بمراجعة قدراتها املتعلقة بالصحة والسالمة والجهود املبذولة  

ضمان وجود سجل قوي للصحة والسالمة، فقد تؤثر أي حوادث من هذا القبيل في املستقبل أو أي تدهور  للمساعدة على 

املجموعة   أعمال  على  سلبي  بشكل  املجموعة  لدى  والسالمة  الصحة  سجل  املالي  و في  عملياتها  و وضعها  توقعاتها  و نتائل 

 املستقبلية. 

 

 ل ، منافسة في املستقبأو جزء منهاقد تواجه املجموعة، 

 

التفويض   إمارة دبي بموجب  في  ملياه الشرب  إمارة دبي واملورد  في  للكهرباء واملياه  الوحيدة  املجموعة حالًيا املؤسسة  عد 
ُ
ت

اإلمارات العاملية  الحصري املمنوح لها من قبل الحكومة )باستثناء بعض املنشآت مثل شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم )"

لها لألملنيوم ُيسمح  التي  الجمهور(،    "(  على  توزيعها  بغرض  وليس  الخاصة  عملياتها  في  لتستخدمها  واملياه  الكهرباء  بإنتاج 

وبالتالي ال تواجه املجموعة حالًيا أي منافسة في تقديم خدماتها. ال تزال املجموعة هي مشتري اإلنتاج الحصري ومشغل  

ظيم مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء واملياه  بشأن تن  2011( لسنة  6النقل واملوزع الحصري بعد سن القانون رقم )

ومع ذلك، ال يوجد ما يضمن أن الحكومة لن تلغي بمفردها    .2021( لسنة  27في إمارة دبي، وكذلك بموجب القانون رقم )

أخرى  التفويض الحصري للمجموعة وتفتح السوق أمام املنافسين في املستقبل، أو تعّين، ألي سبب من األسباب، منشأة  

لتنفيذ عناصر املهام التي تم تخصيصها للمجموعة على مدار الفترات املاضية )مثل إلغاء ترابط صناعة الكهرباء واملياه في  

دبي بحيث يتم تنفيذ توليد الكهرباء وتحلية املياه وتوزيع الكهرباء واملياه وبيعها بشكل منفصل من قبل منشآت مختلفة(.  

بيل تقوم به الحكومة أن يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى الحد من نطاق تفويض املجموعة  ويمكن ألي إجراء من هذا الق

أخرى   رأسمالية  أي مساهمة  أو  املستقبلية  األراض ي  منح  كمية  من  الحد  أو  املستقبلية،  أو  الحالية  اإلنشائية  للمشاريع 

 تتلقاها املجموعة من الحكومة أو إدخال منافسين إلى السوق.

 

إلى محدودة    باإلضافة  قدرة  دبي  شمس  برنامل  وفر  األسطح  للعمالء  ذلك،  على  املوزعة  الشمسية  الطاقة  إضافة  على 

لعميل وتبلغ حدها  الخاص باالسعة القصوى املسموح بها هي جزء بسيط من الحمل املتصل  لالستهالك الخاص بهم فقط.  
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وامل   2األقص ى   املنازل  أصحاب  املبادرة  هذه  وتشجع  موقع.  لكل  لتوليد  ميجاوات  الكهروضوئية  األلواح  تركيب  على  باني 

الكهرباء، وربطها بشبكة الشركة. ورغم أن تأثير هذه الطاقة الشمسية املوزعة ضئيل حالًيا، ال يوجد ما يضمن عدم توسع 

 توليد الطاقة الشمسية على األسطح أو توليد الطاقة الداخلية األخرى )خارج املجموعة(. 

 

 على ذلك، رغم أن
ً
ه يتم توفير الكهرباء واملياه داخل كل إمارة في دولة اإلمارات العربية املتحدة حالًيا من قبل مقدم  عالوة

خدمات مرافق منفصل يخدم تلك اإلمارة باستثناء الهيئة االتحادية للكهرباء واملاء، التي تخدم اإلمارات الشمالية في رأس  

 من  الخيمة، وأم القيوين والفجيرة(، ال يوجد ما يضمن ا 
ً
ستمرار إدارة إمدادات الكهرباء واملياه على املستوى املحلي بدال

املستوى االتحادي، أو أن املجموعة لن تواجه منافسة من إحدى هيئات الكهرباء واملياه األخرى داخل دولة اإلمارات العربية  

 املتحدة. 

 

، حيث يتولى املجلس األعلى  2050جية املجموعة لعام  ال تشكل األنشطة املتعلقة بالطاقة النووية حتى اآلن جزًءا من استراتي 

للطاقة مسؤولية مراجعة أي أنشطة مستقبلية تتعلق بالطاقة النووية. وقد يؤثر أي تنفيذ لتوليد الطاقة النووية من قبل  

 طاقة.  هيئة أخرى داخل دبي أو اإلمارات العربية املتحدة بشكل سلبي وجوهري على مكانة املجموعة في سوق توليد ال

 

 وقد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 ناجحة أو مجدية من الناحية االقتصادية   املجموعة في األعمال التجارية واالبتكارية الجديدة قد ال تكون استثمارات 

 

استثمارات في األعمال التجارية واالبتكارية  )بشكل مباشر من خالل الشركة أو من خالل شركاتها التابعة(  تجري املجموعة  

الجديدة، بما في ذلك تقنيات قد تكون غير مختبرة أو في مراحل مبكرة جًدا، بما في ذلك ما يكون في إطار استراتيجيات النمو  

ألساسية للمجموعة أو أعمال الشركات التابعة القائمة. وال يوجد ما يضمن  تتعلق هذه االستثمارات باألعمال ا  الخاصة بها.

أي من هذه االستثمارات تأثير سلبي   إلخفاق وقد يكون   أن تلك االستثمارات ستكون ناجحة أو مجدية من الناحية التجارية

 . على أعمال املجموعة ومركزها املالي ونتائل عملياتها

 

 املخاطر املتعلقة بالشركات التابعة الرئيسية للمجموعة 

 قد تواجه شركة إمباور منافسة متزايدة في ظل التوسع املستقبلي 

 

% من الربح قبل مصاريف  10من إيرادات املجموعة، و%  9.3إمباور هي شركة تابعة جوهرية للمجموعة ساهمت بحوالي  

%  79. وتمتعت شركة إمباور بحصة سوقية تبلغ  2021للمجموعة، في عام  املعدلة  التمويل والضريبة واإلهالك واالستهالك  

. ومع ذلك، من حيث القدرة املتصلة  وهي أكبر مقدم لخدمات تبريد املناطق في العالم  2021ديسمبر    31تقريًبا في دبي كما في  

تعمل شركة إمباور في بيئة يتزايد فيها مستوى التنافسية. ويشمل منافسو شركة إمباور في هذه األسواق الكيانات والكيانات  
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اململوكة للحكومة والتي يملكها كبار مطوري العقارات على املستوى اإلقليمي. وقد يفوق بعض املنافسين خارج دبي شركة  

ا املوارد  إلى  إمباور من حيث  إمباور  املوارد. وفي ظل سعي شركة  التسويقية وغيرها من  ملالية واملوظفين والتقنية واملوارد 

معارفهم   من  االستفادة  على  قادرين  يكونون  قد  منافسيها  بعض  أن  املجموعة  تعتقد  دبي،  خارج  األسواق  في  التوسع 

إلى ذلك، قد يواجه بعض املنافسين مستوى أقل  واتصاالتهم بشكل أكثر كفاءة من شركة إمباور أو املجموعة. باإلضافة  

من املنافسة على العمالء ألنهم يقدمون بشكل أساس ي أو بشكل حصري خدمات تبريد املناطق لشركاتهم األم أو الشقيقة.  

أفضل،   وخدمات  منتجات  ويقدمون  صرامة،  أكثر  تسعير  سياسات  آلخر،  وقت  من  إمباور،  شركة  منافسو  يتبنى  وقد 

زعون تقنيات جديدة أو محسنة بسرعة أكبر، ويوسعون ويعززون محطاتهم بسرعة أكبر، ويطلقون حمالت  ويطورون ويو 

ا مما تقوم به شركة إمباور. 
ً
 إعالنية وتسويقية أوسع نطاق

 

لكي تتمكن شركة إمباور من ترسيخ مكانتها كشريك تبريد املناطق املفضل في جميع األسواق التي تعمل فيها، فيتعين عليها  

)ا يلي:  بما  و)1لقيام  فيها؛  تعمل  التي  األسواق  في  املتصلة  القدرة  حيث  من  السوق  في  الرائدة  مكانتها  على  الحفاظ   )2 )

( الحفاظ على عالقات قوية مع 3االستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة لعمالئها؛ و)

( تقديم عطاءات تنافسية ملشاريع جديدة، سواًء من حيث السعر  4م؛ و)عمالئها لتعظيم فرص كسب أعمال جديدة منه

( مواصلة االبتكار، ال سيما فيما يتعلق  5أم من خالل تقديم نهج مرن لضمان تلبية احتياجات كل عميل على أكمل وجه؛ و)

الطاقة   على  املتزايد  االعتماد  يؤدي  قد  ذلك،  إلى  باإلضافة  املتجددة.  والطاقة  تحمل  باالستدامة  على  والقدرة  املتجددة 

تكاليفها إلى أنظمة تبريد مبتكرة قائمة على الطاقة املتجددة والتي تكون أكثر كفاءة من حلول تبريد املناطق التي تقدمها  

 إذا كانت غير قادرة على الحفاظ على عملياتها دون  
ً
شركة إمباور. في حال أخفقت شركة إمباور في املنافسة بفعالية، خاصة

اعها، أو فقدت عالقات كبيرة مع العمالء، أو أخفقت في كسب أعمال جديدة نتيجة املنافسة أو لم تكن قادرة على  انقط

تحديد الفرص الجديدة واستغاللها، فقد يكون لذلك تأثير سلبي جوهري على شركة إمباور واإليرادات واألرباح املستقبلية  

 . ونتائل عملياتها للمجموعة

 

عقود طويلة األجل مع عملئها وقد تؤثر التغييرات الجوهرية على الشروط الرئيسية في تلك العقود    تبرم شركة إمباور 

 بشكل سلبي على املجموعة 

 

 وتوفر أربعة مصادر لإليرادات: عاًما  25تزيد على  تتضمن عقود شركة إمباور مع عمالئها في العادة مدًدا 

 

إيرادات رسوم االستهالك، وهي الرسوم املطبقة لكل ساعة استهالك كناتل ملعدل رسوم االستهالك وعدد ساعات   •

االستهالك. معدل رسوم االستهالك هي عبارة عن آلية تمرير تتضمن تكلفة املياه والطاقة التي توفرها املجموعة  

وعلى هذا النحو، يتم تمرير أي زيادات في تكاليف    فيما يتعلق بدبي، ومياه الصرف الصحي املعالجة بهامش إضافي.

تتغير   لم  الزيادات.  بتلك  مباشر  بشكل  إمباور  شركة  ربح  هوامش  تتأثر  ال  بحيث  العميل  إلى  واملياه  الكهرباء 

تم   )والتي  واملياه  الكهرباء  مدخالت  تكاليف  في  التغييرات  عكس  بخالف  إمباور  شركة  تأسيس  منذ  التعريفات 

 اس التمرير(. إجراؤها على أس
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إيرادات رسوم الطلب، وهي السعر املحدد لتقديم خدمات تبريد املناطق لكل طن تبريد. وتتمثل الرسوم في ناتل  •

سعر الطلب املحدد )درهم إماراتي لكل طن تبريد( وحجم الطلب )بطن التبريد(. ظل سعر الطلب الحالي لحجم  

 تبريد مطبًقا ألكثر من خمس سنوات.  درهًما إماراتًيا لكل طن 750الطلب العضوي البالغ 

 إيرادات رسوم التوصيل والخدمات، وهي رسوم مطبقة لكل توصيل جديدة.  •

إيرادات أخرى، تشمل بيع األنابيب املعزولة وعناصر مثل رسوم درجة الحرارة اإلضافية نتيجة انخفاض درجة   •

حرارة منخفضة محددة حينها، يتم تحصيل    ( )وذلك في حال أعاد العمالء املياه عند درجةDelta Tحرارة دلتا )

 رسوم منهم(. 

 

نجحت شركة إمباور بشكل عام حتى اآلن في تطبيق تلك الرسوم بما يتماش ى مع الشروط التعاقدية، بما في ذلك أحكام  

التي لم يتم  التمرير في حال ارتفاع تكاليف املرافق، واستمرت أيًضا في تلقي مدفوعات متعلقة بالقدرة املنتجة في الحاالت  

فيها استخدامها بالكامل. ومع ذلك، ال يزال هناك خطر يتمثل في تخلف عميل أو أكثر قد عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية،  

اشتراطه ذلك   أو  العقد  التعاقدية خالل مدة  ترتيباته  بشأن  التفاوض  إعادة  أو محاولة  املدفوعات،  تقديم  في  تأخره  أو 

 عمالء أيًضا إلى االعتراض على بعض أحكام الشروط التعاقدية التي وافقوا عليها. لتجديد العقد، وقد يسعى ال

 

وانخفاض   19-وقد تتفاقم تلك املخاطر في أوقات معينة بسبب سوء األداء االقتصادي، بما في ذلك نتيجة لجائحة كوفيد 

هرية أخرى في أعماله، والتي قد تزيد  أسعار النفط، أو عندما يواجه العميل صعوبات مالية كبيرة أو تغييرات سلبية جو 

احتمالية حدوثها في حال تدهور األوضاع االقتصادية. وفي حالة تحقق أي من املخاطر املذكورة أعاله املتعلقة بتنفيذ العقود  

ي أو  املبرمة مع العمالء، ستتأثر إيرادات املجموعة وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وقد تنخرط املجموعة في إجراءات تقاض 

دعاوى تحكيم قد تكون مكلفة ونتائجها غير مؤكدة. وقد تؤثر تلك العوامل أيًضا بشكل سلبي على ربحية املجموعة وسمعتها.  

باإلضافة إلى ذلك، هناك مخاطر تتمثل في أن شركة إمباور قد تكون مطالبة بتعديل أحكام عقودها نتيجة تغيير القانون  

 الت املطلوبة آثار سلبية على املجموعة. أو اللوائح، وقد تكون لتلك التعدي

 

 لدى شركة إمباور وبعض أعضاء املجموعة اآلخرين تركز كبير على العملء

وهم شركة دبي للعقارات ذ.م.م، وشركة نخيل  ، لشركة إمباور  ، استحوذ أكبر ثالثة عمالء2021و 2020ي كل من عامي ف

 . % على التوالي من إيرادات شركة إمباور 3% و4% و6مًعا على  ،ش.م.ع، وفندق أتالنتس

وقد يكون ألي عامل، بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر عدم السداد أو التنصل أو اإلنهاء أو أحداث القوة القاهرة  

امل  اإليرادات  مبالغ  كامل  استرداد  إمباور على  يؤثر على قدرة شركة  مما  امللكية،  نزع  أو  أحد  املمتدة  بموجب  لها  ستحقة 

عقودها مع هؤالء العمالء أو بموجب عقودها بشكل عام، تأثير سلبي جوهري على شركة إمباور ومن ثم على املجموعة. وفي 

العمالء   أو  العميل  من  تعاقدية  انتصاف  الحصول على سبل  لها  يحق  إمباور قد  أن شركة  من  الرغم  الحالة، على  تلك 
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 وال يوجد أي تأكيد بأن شركة  املعنيين، يمكن أن تكون عم
ً
لية تنفيذ سبل االنتصاف التعاقدية مكلفة وتستغرق وقًتا طويال

 إمباور ستنجح في استرداد كل املبالغ املستحقة لها أو أي منها. 

 وقد تتقيد قدرة شركة إمباور على تنفيذ كافة بنود عقودها وتكون محدودة في حاالت معينة 

يتولى تطوير نسبة كبيرة من مشاريع إمباور كيانات أو شركات حكومية تخضع لسيطرة الحكومات بشكل مباشر أو غير  

مباشر. وقد تكون تلك الكيانات املرتبطة بالحكومة قادرة على التفاوض بشأن شروط تعاقدية أفضل من بعض العمالء 

بال مرتبطة  كيانات  أي  قيام  حالة  في  للمجموعة.  الشروط  اآلخرين  على  باالعتراض  إمباور  شركة  معها  تتعاقد  حكومة 

التعاقدية التي وافقت عليها تلك الكيانات، فقد يكون من الصعب على شركة إمباور تنفيذ تلك الشروط نتيجة للحصانة  

يل، ستتأثر  السيادية التي تتمتع بها تلك الكيانات باإلضافة إلى اعتبارات أخرى. وفي حالة حدوث أي مخاطر من ذلك القب

إيرادات شركة إمباور وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي، ومن ثم تتأثر ربحيتها وسمعتها سلًبا، مما سيؤثر على املجموعة بشكل  

 سلبي.

 

قد تؤدي األعطال غير املتوقعة في املعدات، أو أي أضرار تسببها أطراف خارجية لشبكات توزيع شركة إمباور، إلى تعطيل  

 على تشغيل محطاتها  قدرة شركة إمباور 

تراجع   إلى  إمباور  لشركة  التابعة  املناطق  تبريد  محطات  من  أكثر  أو  ملحطة  اإلنتاجية  القدرات  انقطاع  حاالت  تؤدي  قد 

لخطر التعرض لخسائر كارثية   إيرادات شركة إمباور وأرباحها خالل الفترة ذات الصلة. كما تتعرض محطات شركة إمباور 

 نتيجة أي أحداث غير متوقعة.

تعتمد كل من محطات تبريد املناطق التابعة لشركة إمباور على معدات مهمة، مما قد يحد من القدرة اإلنتاجية للمحطة  

وترتبط   ،SCADAذات الصلة أو يؤدي إلى توقف العمل نتيجة لعيوب أو أعطال غير متوقعة. طبقت شركة إمباور تقنية  

كل من محطات شركة إمباور في دبي بمركز التحكم واملراقبة التابع لها والذي يراقب عمليات كل محطاتها عن ُبعد ويراقب  

ويتم التنبيه بأعطال الشبكة وعيوب  . SCADAالشبكة بالكامل على مدار الساعة خالل كل أيام األسبوع باستخدام تقنية 

يق متخصص بمعالجتها. وعلى الرغم مما ورد أعاله، قد تخفق شركة إمباور في املستقبل  املعدات على الفور، مما يسمح لفر 

في قدرتها على التشغيل أو انخفاض القدرات اإلنتاجية في محطة أو أكثر من محطاتها نتيجة تعطل املعدات. باإلضافة إلى  

تابعة لشركة إمباور، من قبل أي أطراف خارجية  ذلك، يمكن أن تؤدي أي أضرار تلحق بأي من شبكات توزيع املياه املبردة ال

 تتولى أعمال اإلنشاء واألنشطة األخرى املجاورة للشبكات، إلى تعطيل عمليات محطة تبريد املناطق ذات الصلة.

القدرات اإلنتاجية سلًبا على أعمال املحطة ذات الصلة وقدرتها اإلنتاجية ووضعها    ستؤثر االنقطاعات غير املتوقعة في 

 على ذلك، قد يتطلب أي انقطاع في القدرة اإلنتاجية نفقات رأسمالية كبيرة ملعالجة املشكلة، مما يقلل من  امل
ً
الي. عالوة

املبالغ النقدية املتاحة لعمليات شركة إمباور. وقد ال يغطي تأمين املجموعة أو تأمين شركة إمباور تلك الخسائر. باإلضافة  

األجل إلى اإلضرار بسمعة شركة إمباور أو املجموعة وخسارة بعض العمالء، مما قد    إلى ذلك، قد يؤدي االضطراب طويل

 يؤثر سلًبا على املجموعة. 
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 يتم إنشاء محطات وخطوط أنابيب وبنية تحتية للتبريد ألغراض معينة لشركة إمباور 

ا لتلبية متطلبات عمالء معينين في  تقوم شركة إمباور بإنشاء محطاتها وخطوط األنابيب والبنية التحتية للتبريد الخاصة به

مواقع محددة. وفي حال تخلف أحد العمالء عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو ترك املبنى أو عملية اإلنشاء أو املشروع الذي  

و  تم بناء نظام تبريد املناطق من أجله، فقد يكون من الصعب أو املستحيل استخدام نظام تبريد املناطق لعمالء بدالء أ

أغراض أخرى، مما يدفع شركة إمباور لشطب األصول ذات الصلة. وقد ال يتمتع العمالء البدالء بجدارة ائتمانية مماثلة،  

أو قد ال يكونوا على مقربة من املحطة الحالية أو ليس لديهم احتياجات للقدرة اإلنتاجية أو طلب عالي على التبريد. وحتى  

ء بديلين ملحطة معينة، فال يوجد ما يضمن أن تكون الشروط التعاقدية مماثلة للشروط  لو كان من املمكن العثور على عمال

التعاقدية األولية أو أن تكون رسوم القدرة اإلنتاجية مربحة أو يمكن استرداد تكلفة النفقات الرأسمالية اإلضافية لخدمة  

ت الصلة. ويمكن أن تؤثر تلك العوامل بشكل  الجديد بالكامل، مما قد يدفع شركة إمباور أيًضا لخفض قيمة األصول ذا

 سلبي وجوهري على ربحية شركة إمباور في أي فترة ذات صلة وبالتالي على ربحية املجموعة. 

باإلضافة إلى ذلك، في حين أن شركة إمباور قد وضعت أساليب مبتكرة ملعالجة تلك املخاطر، فهناك خطر يتمثل في أنه  

ديدة قد تكتمل املحطة في حين يتأخر أو ال يكتمل تشييد مبنى أو أكثر من املباني التي كان  عند إنشاء محطة تبريد مناطق ج

من املقرر أن يتم توصيله باملحطة، سواًء بسبب إعسار املطور أو لعدم جدوى التشييد من الناحية االقتصادية أو ألسباب  

قيات التعاقدية محدودة، ال سيما إذا أصبح العميل  أخرى. وفي تلك الحاالت، قد تكون قدرة املجموعة على تنفيذ االتفا

 أو في حال توقف التشييد. ولذلك، قد ال تحصل شركة إمباور على أي إيرادات، أو قد تحصل على إيرادات  
ً
النهائي معسرا

يرادات من  أقل مما كان متوقًعا في البداية، من تلك املحطة حتى ينتهي العميل من مرحلة اإلنشاء ويبدأ في الحصول على إ

 املبنى أو عملية اإلنشاء أو املشروع الخاص به. 

تواجه املجموعة مخاطر تتعلق بتوسيع خدماتها وحلولها ومنتجاتها وقدراتها الرقمية والتقنية نتيجة التطورات التقنية  

 سريعة التطور وطلب العملء 

جاتها وقدراتها لتلبية احتياجاتها أو احتياجات  ال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستكون قادرة على االستمرار في توسيع منت 

عمالئها عبر مختلف القطاعات. ونظًرا إلى أن سوق خدمات تقنية املعلومات في املنطقة ال سيما اإلمارات العربية املتحدة  

ت تركز على  يتطور بشكل أكبر ويحتاج العمالء إلى حلول تقنية معلومات أكثر تخصًصا، فقد يتعين على املجموعة بناء قدرا

 القطاعات األخرى، من أجل توسيع قاعدة عمالئها من املؤسسات.

قطاعات   احتياجات  تلبي  كي  املجموعة،  على  ويتعين  متنوعة،  ومنتجات  خدمات  متطلبات  املختلفة  العمالء  ولقطاعات 

ها وفًقا لذلك.  العمالء املختلفة بشكل مناسب، تطوير األدوات والقدرات ذات الصلة وتخصيص عرض القيمة الخاص ب

التنافس ي سلبًيا.   يتأثر مركزها  ا، فقد 
ً
في سوق أوسع نطاق بيع خدماتها بشكل فعال  املجموعة غير قادرة على  وإذا كانت 

املجموعة   إدارة  على  ا 
ً
ضغوط تفرض  وقد  جديدة،  وتحديات  مخاطر  على  وخدماتها  املجموعة  منتجات  توسيع  وينطوي 

 ومواردها. 

يتميز سوق خدمات تكنولوجيا املعلومات بالتغير التقني السريع، واستحداث منتجات جديدة بشكل متكرر، والتعزيزات   

في  املستقبلي  املجموعة  نجاح  ويعتمد  املتطورة.  الصناعة  ومعايير  متزايد،  بشكل  املتطورة  العمالء  ومتطلبات  التقنية، 
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على االستمرار في تطوير خدمات وحلول جذابة وتسويقها وتنفيذها لعمالئها  الخدمات الرقمية والحلول التقنية على قدرتها  

وتستجيب   تتوقع  أن  املجموعة  من  يتطلب  وهذا  التكلفة.  حيث  من  فعال  وبشكل  املناسب  الوقت  في  والجدد  الحاليين 

ل املقدمة الشركات  للتغيرات السريعة واملستمرة في التقنية وتطورات الصناعة وخدمات تقنية املعلومات وعروض الحلو 

الجديدة من أجل تلبية االحتياجات املتطورة لعمالء املجموعة. وإذا لم توائم املجموعة خدماتها وحلولها وتوسعها وتطورها  

بناًء على التغيرات التكنولوجية أو طلب العمالء، فقد تتأثر سلًبا قدرة املجموعة على تطوير ميزة تنافسية والحفاظ عليها  

 في النمو، مما سيكون له تأثير سلبي على أعمال املجموعة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. واالستمرار 

ويمكن أن تؤدي التطورات في الصناعات أو القطاعات التي تخدمها املجموعة إلى تحويل الطلب إلى خدمات وبرامل وحلول  

 جديدة، فقد تتأثر قدرة املجموعة على املنافسة  جديدة. ونتيجة لذلك، إذا طلب عمالء املجموعة  
ً

خدمات أو برامل أو حلوال

 في هذه املجاالت الجديدة أو تحتاج إلى القيام باستثمارات كبيرة لتلبية هذا الطلب.

جديدة  بيئة التي تتواجد فيها حالًيا، وتتوقع املجموعة االستمرار في دخول، شركات  الباإلضافة إلى ذلك، تعمل املجموعة في  

 جديدة. وقد تؤثر الخدمات والبرامل والحلول الجديدة التي يقدمها املنافسون أو الشركات  
ً

تقدم خدمات وبرامل وحلوال

الجديدة على عروض املجموعة من حيث الجاذبية أو والتنافسية، مقارنة بالبدائل األخرى. وقد ال تتمكن املجموعة أيًضا  

الء بنجاح أو التكيف معها في الوقت املناسب. وإذا لم تواكب املجموعة هذه التغييرات  من توقع التغييرات أو متطلبات العم

أو لم تستطع إقناع العمالء بقيمة خدماتها وبرامجها وحلولها في ضوء التقنيات الجديدة أو العروض الجديدة املقدمة من  

ونت املجموعة  أعمال  على  جوهري  سلبي  تأثير  لذلك  فسيكون  املنافسين،  وتوقعاتها  قبل  املالي  ومركزها  عملياتها  ائل 

 املستقبلية. 

 تواجه املجموعة مخاطر تتعلق بالحصول على أعمال إضافية من العملء الحاليين 

عام   بشكل  املجموعة  عقود  تمنح  ال  التقنية.  والحلول  الرقمية  الخدمات  مختلف  لتقديم  العمالء  مع  املجموعة  تتعاقد 

د الحصري للخدمات والحلول لعمالئها. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه العقود ليست طويلة  املجموعة الحق في أن تكون املور 

 األجل بطبيعتها. 

 

يعتمد جزء كبير من نجاح املجموعة على قدرتها على الحصول على أعمال إضافية من العمالء الحاليين. إذا كان عمالء  

إلى إعادة  املجموعة غير راضين عن جودة عمل املجموعة أو أنواع   الخدمات أو الحلول املقدمة أو يسعون بخالف ذلك 

التفاوض على عقودهم )على سبيل املثال، لتنفيذ مبادرات خفض التكاليف الداخلية الخاصة بهم(، فقد تتحمل املجموعة  

لربح أو لزيادتها،  تكاليف إضافية ملعالجة الوضع ومن ثم تتأثر أرباح أعمالها. يجب على املجموعة، لكي تحافظ على هوامش ا

املتقاطع أو البيع االرتقائي لخدماتها األخرى.   البيع  العمالء املتجددون من خالل  الحصول على أعمال إضافية من هؤالء 

باإلضافة إلى ذلك، قد يرفض العمالء أيًضا تمديد العقود أو قد يمنحون األعمال املستقبلية إلى منافس ي املجموعة. وبالتالي، 

ل عمليات املجموعة في الفترات الالحقة أقل بشكل جوهري من املتوقع، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري  قد تكون نتائ

 على أعمال املجموعة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 
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 تواجه األعمال التقنية للمجموعة مخاطر تتعلق باالحتفاظ بالعملء

التقنية على قدرتها على الحفاظ على مستويات عالية من الخدمة. وقد بعمالء أعمال  الحتفاظ  تعتمد قدرة املجموعة على ا 

تلبية متطلبات خدمة عمالء   في  إخفاق من قبل املجموعة  أي  التقنية  يؤدي  العميل  أعمال  أعمال  إلى تعطيل  باستمرار 

على   املجموعة  ويؤثر على قدرة  إلى  وخسارته  تأثير سلبي على سمعة    ، التقنيةأعمال  جذب عمالء جدد  له  يكون  مما قد 

 املجموعة. 

املجموعة بإنهاء أي من اتفاقياتهم مع املجموعة، أو رفضوا تجديدها  أعمال التقنية مع  وفي حال قامت األطراف املتعاقدة مع  

العقود أو    على اإلطالق أو بشروط مقبولة للمجموعة، فسيؤدي ذلك إلى خسارة املجموعة لجزء من إيراداتها. عند إنهاء

. غالًبا ما تتطلب املراحل األولية  
ً
عدم تجديدها، تفقد املجموعة اإليرادات املتوقعة، والتي قد يستغرق استبدالها وقًتا طويال

 بعالقات العمالء القائمة إذ  التقنية  لعالقة عمالء  
ً
أن تستثمر املجموعة الوقت واملال في فهم احتياجات العميل، مقارنة

فهم املجموعة الحتياجات العميل بتقديم منتجاتها وخدماتها بكفاءة أكبر. وإذا تم استبدال العمالء على    غالًبا ما يسمح

املدى الطويل بعمالء جدد بشروط أقل موائمة للشركة، أو إذا لم يصبح العمالء الجدد عمالء دائمين على املدى الطويل،  

 ل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.فقد تؤثر حركة العمالء سلًبا على أعمال الشركة ونتائ

 

 قد تواجه املجموعة مخاطر تتعلق بأخطاء أو عيوب خفية في املنتجات أو الحلول 

يمكن أن تحتوي منتجات املجموعة أو حلولها، بما في ذلك األجهزة والبرامل والخدمات املقدمة من قبل مختلف املوردين،  

املجموعة من اكتشافها والتي قد تؤثر سلًبا على أداء املنتجات أو الحلول والطلب عليها. وفي   على أخطاء أو عيوب لم تتمكن

حال اكتشاف أخطاء أو عيوب، فقد تضطر املجموعة إلى تكبد نفقات رأسمالية كبيرة ملعالجتها وقد ال تتمكن من تصحيحها  

عطال املتعلقة باملنتجات أو الحلول إلى فقدان أو تأخير  بنجاح في الوقت املناسب أو على اإلطالق. وقد تؤدي األخطاء واأل 

قبول السوق لهذه املنتجات أو الحلول، كما يمكن أن يضر بسمعة املجموعة. وقد تؤدي أي أخطاء أو عيوب من هذا القبيل  

العديد من عمالء املجموعة والعمالء املحتملين يتأثرو  ن للغاية بعيوب  إلى ردود فعل سلبية للعمالء ودعاية سلبية، ألن 

 على ذلك، فإن أي أخطاء في املنتجات أو الحلول قد تؤدي إلى الحاجة إلى تقديم  
ً
املنتجات أو الحلول التي يستخدمونها عالوة

تنازالت وتدابير تصحيحية للعمالء الحاليين من أجل الحفاظ على أعمالهم. وتعتمد املجموعة أيًضا على البرامل واألجهزة  

املق البرامل  والتطبيقات  لبعض  استخدامها  إلى  باإلضافة  وحلولها،  خدماتها  لتقديم  مختلفة  خارجية  أطراف  من  دمة 

مفتوحة املصدر. وقد أبرمت املجموعة عدًدا من االتفاقيات مع املوردين والتي تشمل الحلول التقنية. وإذا أصبح أي من  

اع طويلة أو ألنها لم تعد متوفرة بشروط معقولة تجارًيا  هذه البرامل أو األجهزة أو التطبيقات غير متاح بسبب فترات انقط

التعاقدية بموجب تلك  إنهاء االتفاقيات املبرمة مع املوردين ألي سبب بما في ذلك انتهاك املجموعة لشروطها  أو في حالة 

صول عليها ودمجها،  االتفاقيات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات في تقديم خدمات املجموعة حتى يتم تحديد تقنية معادلة والح

إلى التعاون الوثيق مع مورديها من   مما قد يؤدي إلى زيادة نفقات املجموعة أو اإلضرار بأعمالها. في حين تسعى املجموعة 

األطراف الخارجية للبرامل واألجهزة والتطبيقات بهدف تبسيط الحصول على التقنية ودمجها، ال يوجد ما يضمن استمرار  

قائمة بين املجموعة ومورديها في شكلها الحالي. وقد تؤثر التغييرات التي تطرأ على العالقات مع املوردين العالقات الحالية ال
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على قدرة املجموعة على شراء خدمات وتقنية مصممة خصيًصا من هؤالء املوردين، مما قد يزيد من نفقات املجموعة أو  

 قدراتها أو يضر بأعمالها. 

أ إلى ذلك، قد تؤدي  إلى  باإلضافة  الخارجية  أو التطبيقات املقدمة من األطراف  أو عيوب في البرامل أو األجهزة  ي أخطاء 

حدوث أخطاء أو عيوب أو أعطال في خدمات املجموعة وحلولها، مما قد يضر بأعمالها وقد يكون تصحيحها مكلًفا. ويحاول  

أو العيوب أو األعطال، وفي حال قابلية تنفيذها    العديد من هؤالء املوردين فرض قيود على مسؤوليتهم عن مثل هذه األخطاء

أو املوردين من األطراف الخارجية مما قد يضر بسمعة املجموعة   قد تتحمل املجموعة مسؤولية إضافية تجاه عمالئها 

أعمال   على  جوهري  سلبي  تأثير  لها  فسيكون  أعاله،  املذكورة  املخاطر  من  أي  وقعت  وإذا  التشغيل.  تكاليف  من  وتزيد 

 جموعة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.امل

 تواجه األعمال الرقمية للمجموعة مخاطر تتعلق بتعطل أنظمة تقنية املعلومات ومراكز البيانات

تعتمد األعمال الرقمية للمجموعة على أنظمة املعلومات والتقنية الخاصة بها في أعمالها اليومية، وقد يؤدي حدوث أي  

اإلدارية  عط الكفاءة  في  كبير  تباطؤ  إلى  يؤدي  مما  العادية،  التجارية  العمليات  توقف  إلى  األنظمة  تلك  في  إخفاق  أو  ل 

والتشغيلية خالل مدة ذلك العطل أو اإلخفاق. وقد يؤثر أي عطل يمتد لفترة طويلة على قدرة الشركة على تقديم الخدمات  

عمال الشركة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. وال يوجد ما  لعمالئها، مما قد يكون له تأثير سلبي على أ

يضمن عدم ابتكار تقنية معلومات جديدة في املستقبل تؤدي إلى أي انقطاعات في األعمال. ويمكن أن يؤثر أي تأخير أو  

 انقطاع كبير في تقديم الخدمات بشكل سلبي على سمعة املجموعة.

لك، تعتمد املجموعة على املوردين من األطراف الخارجية وصيانة الكثير من تقنية املعلومات الداخلية لديها.  باإلضافة إلى ذ

الداخلية ودعمها وتحديثها وفق   املعلومات  تقنية  للحفاظ على  بإبرام عقود سنوية مع مختلف املزودين  املجموعة  تقوم 

امل من  أكثر  أو  مورد  توقف  وفي حالة  الدعم  أحدث اإلصدارات.  لتقديم  املجموعة  معهم  تتعاقد  الذين  الخارجيين  وردين 

تلبية   في  راغبين  غير  أو  قادرين  غير  أصبحوا  أو  باملجموعة  الخاصة  املعلومات  تقنية  بمكونات  يتعلق  فيما  والتحديثات 

عقولة تجارًيا في  احتياجاتها، فال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستكون قادرة على إيجاد مورد بديل على الفور أو بشروط م

ونتائل عملياتها   الشركة  أعمال  بديل مناسب بشكل سلبي على  العثور على  في  الفشل  أو  التأخير  يؤثر  حال وجوده. وقد 

 ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

يجب على املجموعة لخدمة عمالئها الحفاظ على عمليات مركز البيانات املستمرة، بما في ذلك عمليات الشبكة والتخزين  

والخادم. وفي حالة حدوث أي انقطاع كبير في العمليات أو أي إخفاق كبير في النظام، أو إذا لم تكن املجموعة قادرة على  

ع بديلة إذا اضطرت إلى القيام بذلك ألي سبب، بما في ذلك عدم وجود موقع بديل نقل مراكز البيانات الخاصة بها إلى مواق

مناسب، فقد يؤثر ذلك على قدرة املجموعة على تقديم الخدمات وفًقا لعقودها أو إكمال املشاريع لعمالئها في الوقت املحدد  

إلى خسارة العمالء أو انخفاض العمليات،  )مما قد يؤدي إلى تعرض املجموعة للغرامات و / أو دفع تعويضات(، مما يؤدي  

املستقبلية.   وتوقعاتها  املالي  ومركزها  عملياتها  ونتائل  املجموعة  أعمال  على  جوهري  سلبي  تأثير  ذلك  من  ألي  يكون  وقد 

باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي الخسائر في العمالء بسبب مشكالت األداء أو انقطاع النظام أو حاالت الفشل األخرى  

الفشل والتعرض  إ معالجة حاالت  أجل  اإلضافية من  التشغيل  بالسمعة ومصاريف  الضرر  اإليرادات وإلحاق  لى خسارة 
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للخسائر أو االلتزامات األخرى، بما في ذلك تلك املتكبدة في حل املشكالت املتراكمة بمجرد استعادة األنظمة، والتي قد يكون  

 نتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. لها تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة و 

 قد تنتهك املجموعة حقوق امللكية الفكرية الخاصة بأطراف خارجية

يمكن أن تنتهك املجموعة من خالل خدماتها وبرامجها وحلولها حقوق ملكية فكرية ألطراف خارجية عندما تدمل املجموعة  

لخدمات التي تقدمها املجموعة لعمالئها ضمن عروض خدماتها الرقمية. وعلى  خدمات وبرامل وحلول ألطراف خارجية في ا

الخارجية، في املستقبل، مطالبات ضد   انتهاك، فقد يقدم األطراف  الرغم من أن املجموعة ليست على علم بأي دعاوى 

أو اختالس أو خرق براءات االختراع أو حقوق الطبع والنش  أو عمالئها بدعوى انتهاك  التجارية أو  املجموعة  ر أو العالمة 

حقوق امللكية الفكرية األخرى. ويمكن أن تضر دعاوى االنتهاك بسمعة املجموعة، أو تؤدي إلى تحملها املسؤولية أو تمنعها  

من تقديم بعض الخدمات أو البرامل أو الحلول. في حال وجود أي دعاوى بأن خدمات املجموعة أو برامجها أو حلولها تنتهك  

ة فكرية خاصة بأطراف خارجية، بغض النظر عن مدى صحة هذه الدعاوى أو تسويتها، فقد يؤدي ذلك إلى  حقوق ملكي

تكاليف باهظة في الدفاع في هذه الدعاوى وتسويتها، وقد تصرف جهود واهتمام الجهاز اإلداري والفني للمجموعة عن أعمال  

املل إلى ذلك، نتيجة لدعاوى التعدي على  أو تقرر  املجموعة. باإلضافة  الفكرية، قد تكون املجموعة مطالبة بما يلي،  كية 

أو حلول أو تقنية أو عمليات معينة تخضع لدعاوى انتهاك    استخدام برامل (  1)  :بطريقة أخرى أنه من املناسب: التوقف عن

تطوير تقنية أخرى ال تخضع لدعاوى انتهاك امللكية الفكرية ولكن قد تكون  ( 2)امللكية الفكرية أو ترخيصها أو عرضها؛ أو 

ت تسوية مع الطرف  الدخول في مناقشا(  4أو )الحصول على حقوق استخدام امللكية الفكرية؛  (  3)مكلفة أو غير ممكنة؛ أو  

 الخارجي الذي يقيم دعوى انتهاك امللكية الفكرية. 

وقد يؤدي حدوث أٍي مما سبق إلى زيادة غير متوقعة في النفقات. باإلضافة إلى ذلك، في حال غيرت املجموعة أي خدمة أو   

ر إيرادات املجموعة. وفي حال  برنامل أو حل معين أو توقفت عن تقديمها نتيجة لدعوى انتهاك امللكية الفكرية، فقد تتأث

نجحت دعوى االنتهاك ضد املجموعة أو عمالئها، فقد يتم إصدار حكم قضائي ضد عمالء املجموعة أو عملياتها الخاصة،  

 مما يتسبب في مزيد من األضرار. 

البرا  ومالكي  الخارجية  األطراف  من  متنوعة  مجموعة  من  الفكرية  امللكية  بترخيص  حالًيا  املجموعة  املسجلين  تقوم  مل 

السعي   أو  التراخيص  تلك  جوانب  بمختلف  املتعلقة  التراخيص  تجديد  املستقبل  في  الضروري  من  يكون  وقد  اآلخرين. 

للحصول على تراخيص جديدة ملنصات قائمة أو جديدة أو منتجات أو خدمات أخرى. وال يوجد ما يضمن أن التراخيص  

أو تجارًيا  مقبولة  بشروط  متاحة  بإنهاء    الضرورية ستكون  الخارجية  األطراف  يقوم  قد  األساس.  من  متاحة  أنها ستكون 

تراخيصهم مع املجموعة ألسباب مختلفة، بما في ذلك اإلخفاقات الفعلية أو املتصورة أو انتهاكات األمن أو الخصوصية، أو  

يص أو حقوق أخرى  مخاوف تتعلق بالسمعة، أو قد يقررون عدم تجديد تراخيصهم مع املجموعة. وفي حال فقدان تراخ

معينة من أطراف خارجية معينة أو عدم القدرة على الحصول عليها نهائًيا أو بشروط مواتية، أو االضطرار إلى إقامة دعوى  

قضائية بشأن تلك املسائل، فقد يؤدي ذلك إلى إرجاع املنتجات أو التأخير في إصدارات املنتجات لحين العثور على التقنية  

ها أو تطويرها، إن وجدت، ودمجها في خدمات املجموعة أو منصاتها، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري  املكافئة أو ترخيص 

 على أعمال املجموعة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. 
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علق بعدد املستخدمين  باإلضافة إلى ذلك، تحتوي تراخيص البرامل التي يقدمها املوردون بانتظام على شروط محددة فيما يت 

لكل ترخيص ونطاق الترخيص. وفي حال أي انتهاك لتلك التراخيص من قبل الشركة أو عمالئها، على سبيل املثال نتيجة  

إلى تكبد املجموعة   التراخيص، يمكن أن يؤدي ذلك  التراخيص أو لتجاوز نطاق  العدد الصحيح من  عدم الحصول على 

فرض بموجب شروط تلك التراخيص، مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال    تكاليف باهظة نتيجة أي غرامات أو
ُ
عقوبات ت

 املجموعة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 

 ومقدمي الخدمات واملقاولين من الباطن وشركات التصنيع تعتمد املجموعة على شركاء التقنية واملوردين 

جات والخدمات التي تقدمها أطراف خارجية من املوردين واملقاولين من الباطن وذلك من أجل  تعتمد املجموعة على املنت

تشغيل أعمالها وإدارتها. وتتعاون املجموعة أيًضا مع موردي التقنية العامليين وتدمجهم في الحلول التي تقدمها للعمالء. وقد  

ل الحلول التقنية. كما تعاقدت املجموعة من الباطن مع عدد  أبرمت املجموعة عدًدا من االتفاقيات مع املوردين والتي تشم

املوردين   مع  املبرمة  االتفاقيات  حول  التفاصيل  من  مزيد  على  )للحصول  للعمالء  محددة  مشاريع  لتنفيذ  الكيانات  من 

ات الشركاء،  "(. وفي حال فقدت املجموعة الوصول إلى منتجاالتفاقيات الجوهريةوالتعاقد من الباطن، يرجى الرجوع إلى "

تتمكن   ولم  مورديها  من  أي  مع  املجموعة  اتفاقيات  مدة  انتهت  أو  شركائها،  منتجات  على  الربح  هوامش  تخفيض  تم  أو 

املجموعة من تجديدها أو استبدالها باتفاقيات أخرى مع موردين آخرين نهائًيا أو بشروط مواتية، فقد يؤثر ذلك بشكل 

جموعة سلًبا بأي قيود من قبل أي موردين ومقاولين من الباطن خارجيين والذين  سلبي على أعمال املجموعة. وتتأثر امل

أو   بأسعار  القدرة على تقديم خدماتهم  أو عدم  املؤقت والدائم ألعمالهم  التوقف  إلى  املجموعة، باإلضافة  تعتمد عليهم 

ل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها  شروط مقبولة للمجموعة، مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ونتائ

 املستقبلية. 

 على ذلك، ال تستطيع املجموعة أن تضمن بشكل مباشر فعالية وجودة املقاولين من الباطن عند تنفيذ العقود. قد 
ً
عالوة

في   الباطن  املوردين واملقاولين من  إذا أخفق هؤالء  املسؤولية بشكل غير مباشر  املجموعة  العقود  يترتب على  تلك  تنفيذ 

وتقديم الخدمات ضمن اإلطار الزمني املحدد واملعايير املتفق عليها، بالنظر إلى أن املجموعة هي الطرف املتعاقد مع العمالء  

املجموعة عدة   أبرمت  الباطن. وقد  التعاقد من  النظر عن  التعاقدية، بغض  تنفيذ االلتزامات  أمامهم عن  وهي مسؤولة 

 من الباطن. اتفاقيات مع مقاولين

ومع ذلك، إذا لم تتمكن املجموعة من تمرير أي خسائر )كلًيا أو جزئًيا( نتيجة التقصير من قبل املورد أو املقاول من الباطن  

بموجب العقود من الباطن ألي سبب من األسباب، ستتحمل املجموعة بالضرورة تلك الخسارة. مما سيكون له تأثير سلبي  

 ة ونتائل عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. جوهري على أعمال املجموع

 

 املخاطر املتعلقة بإمارة دبي واإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا
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قد تؤثر األوضاع االقتصادية واملالية والسياسية العامة، ال سيما في دبي ومناطق أخرى في اإلمارات العربية املتحدة  

 ي تجري فيها املجموعة كل عملياتها، بشكل سلبي وجوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتهاالت

في   العامة، ال سيما  والسياسية  واملالية  االقتصادية  األوضاع  تؤثر  العربية  مارة  إقد  اإلمارات  في  املناطق  دبي وغيرها من 

، بشكل سلبي جوهري على أعمال املجموعة ونتائل عملياتها ووضعها املالي  املتحدة التي تجري فيها املجموعة كل عملياتها

وتوقعاتها املستقبلية. يمكن أن يساهم أي تغيير سلبي في التصنيف االئتماني لدولة اإلمارات العربية املتحدة و / أو تراجع  

التضخ والتغيرات  البطالة،  في  والتغيرات  املستهلكين،  إنفاق  /أو  و  املستهلك  األحداث  ثقة  أو  الكبيرة  االنكماشية  أو  مية 

التنظيمية أو الجيوسياسية املضطربة، في زيادة التقلبات وتقليل التوقعات لالقتصاد واألسواق، بما في ذلك سوق منتجات  

املجموعة وخدماتها، ويؤدي إلى ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة  

نتائل عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. وقد يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة سلًبا نتيجة صعوبة  و 

األوضاع االقتصادية العاملية والصدمات الخارجية، بما في ذلك تقلبات األسواق املالية واالضطرابات التجارية والسياسات  

ات املرتبطة بذلك. على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي التحول العاملي في السياسات، بما في  التجارية الحمائية أو التهديد 

التجارة والهجرة وتدفقات   العاملي بسبب انخفاض  التوجه نحو سياسة حماية اإلنتاج الوطني، مع انخفاض النمو  ذلك 

بية املتحدة ودبي. ويمكن أن تؤثر تلك األوضاع  االستثمار عبر الحدود، إلى تقويض مسيرة النمو غير النفطي في اإلمارات العر 

 على كل قطاعات أعمال املجموعة. ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه األوضاع ما يلي:

 تدهور عام أو طويل األمد في االقتصاد الكلي اإلقليمي أو العام أو تعرضه للصدمات؛ •

 تعمل فيها املجموعة؛ و التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر في األسواق التي  •

الضغوط االقتصادية االنكماشية، والتي يمكن أن تعيق قدرة املجموعة على العمل بشكل مربح نظًرا للتحديات   •

 الكامنة في إجراء التعديالت االنكماشية املقابلة في هيكل التكلفة الخاص بنا. 

عب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها، مما يفاقم  وتتسم طبيعة هذه األنواع من املخاطر بعدم إمكانية توقعها، لذا يص 

 تأثيرها املحتمل على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

يتأثر اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير بالتقلبات في األسعار الدولية للنفط الخام، وقد تأثر اقتصادها في 

 بفترات طويلة
ً
 سلبيا

ً
 من انخفاض أسعار النفط الخام ومن املرجح أن يستمر تأثره في املستقبل.  املاض ي تأثرا

يتأثر اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير بأسعار النفط الخام العاملية ويعتمد بشكل كبير على عائدات املواد  

متنوع ملجموعة   
ً
استجابة مض ى  فيما  الخام  النفط  أسعار  وتقلبت  سيطرة  الهيدروكربونية.  عن  الخارجة  العوامل  من  ة 

 املجموعة، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: 

التطورات االقتصادية والسياسية في كل من املناطق املنتجة للنفط في العالم، ال سيما منطقة الشرق األوسط   •

العامة، ال سيما في دبي   قد تؤثر األوضاع االقتصادية واملالية والسياسية—وشمال افريقيا )يرجى الرجوع إلى "

وغيرها من املناطق في اإلمارات العربية املتحدة التي تجري فيها املجموعة كل عملياتها، بشكل سلبي جوهري على  

 "(؛ عمليات املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها
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العرض   • بمستوى  املتعلقة  والتوقعات  واإلقليمي  العاملي  املستوى  على  والطلب  املستقبل  العرض  في  والطلب 

 ملنتجات النفط والغاز؛

 قدرة أعضاء منظمة أوبك وأوبك+ على التوافق على مستويات إنتاج وأسعار عاملية محددة والحفاظ عليها؛ •

 تأثير اللوائح البيئية الدولية املعدة للحد من انبعاثات الكربون والظروف املناخية والبيئية العاملية؛ و •

 تجاهات املتعلقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة.األسعار والتوافر واال •

ال تزال العديد من القطاعات االقتصادية داخل اإلمارات العربية املتحدة تعتمد جزئًيا بشكل مباشر أو غير مباشر على  

الوضع االقتصادي    أسعار النفط الخام، لذلك قد يكون للفترات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثير سلبي على

إلمارة دبي وغيرها من اإلمارات. على سبيل املثال، قد تقرر دبي أو أبوظبي أو الحكومات اإلماراتية األخرى خفض النفقات  

الحكومية نظًرا إلى ضغوط امليزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام، مما قد يؤدي بدوره إلى خفض اإلنفاق املالي  

تية واملشاريع األخرى التي تخلق تدفقات إيرادات لكل من الكيانات العامة والخاصة. وقد تواجه املؤسسات  على البنية التح

العجز( أو   املالية املحلية انخفاض في السيولة )إذا تم سحب ودائع كبيرة للحكومة والشركات اململوكة للحكومة لتمويل 

 عل
ً
ى ذلك، قد تتأثر األعمال التجارية التي تعتمد على االستهالك املنزلي،  ارتفاع خسائر التمويالت أو انخفاض القيمة. عالوة

النشاط   مستويات  انخفاض  بسبب  سلًبا  واإلسكان،  الصحية  والرعاية  والتعليم  االستهالكية  املنتجات  ذلك  في  بما 

 االقتصادي الناتل عن فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام.

الق والقيود املفروضة على السفر والنقل الدولي واملحلي على مستوى العالم، قد تزيد الدول  نظًرا إلى تخفيف إجراءات اإلغ 

املنتجة للنفط من اإلنتاج لتلبية الطلب املتعافي، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار النفط الخام على مستوى  

 العالم ال سيما اإلمارات العربية املتحدة. 

)وإمكانية    19-من العوامل املوضحة أعاله، بما في ذلك التطورات األخرى املتعلقة بجائحة فيروس كوفيديمكن أن يكون ألي   

تأثير سلبي جوهري على الوضع االقتصادي والسياس ي   أو أوبك +،  حدوث موجات إضافية أو تجددها( واتفاقيات أوبك 

قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها  واملالي إلمارة دبي )واإلمارات العربية املتحدة بشكل عام(، مما  

 املالي ونتائل عملياتها. 

 

قد يؤثر استمرار حالة عدم االستقرار واالضطراب في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أو تصاعد النزاع املسلح،  

 بشكل سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

رغم من أن إمارة دبي واإلمارات العربية املتحدة تتمتعان ببيئة سياسية مستقرة وعالقات دولية سليمة بشكل عام،  على ال

كانت هناك اضطرابات سياسية في عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، بما فيها    2011فمنذ عام  

وتونس   وسوريا  وليبيا  والعراق  وإيران  ومصر  في البحرين  ووصلت  عامة  مظاهرات  االضطرابات  هذه  وتضمنت  واليمن. 

الحاالت القصوى إلى الصراع املسلح والحروب األهلية، وأدت إلى عدد من التغييرات في األنظمة وزيادة حالة عدم اليقين  
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حرب أو األعمال  السياس ي في كل أنحاء املنطقة. وال يمكن التنبؤ بحدوث حاالت أو أحداث مثل االضطرابات املدنية أو ال 

العدائية األخرى، أو ما يترتب على ذلك من آثار على إمارة دبي واإلمارات العربية املتحدة. تخضع منطقة الشرق األوسط  

وشمال افريقيا حالًيا لعدد من النزاعات املسلحة بما في ذلك تلك تشهدها في اليمن وسوريا )التي تشارك فيها جهات فاعلة  

وغي  الدول  من  مع  متعددة  وكذلك صراعات  وفلسطين،  والعراق  وإيران(  وتركيا  وروسيا  املتحدة  الواليات  مثل  الدول،  ر 

 .املسلحين املرتبطين بالدولة اإلسالمية

املتحدة، مثل اقتصادات العديد من األسواق الناشئة، بمشاركة حكومية كبيرة من   ز اقتصاد دبي واإلمارات العربية  تميَّ

لل املباشرة  امللكية  الخارجية  خالل  والتجارة  األجنبي  االستثمار  ذلك  في  بما  السوق،  ألوضاع  الشامل  والتنظيم  شركات 

السنوات   في  نسبي  سياس ي  واستقرار  كبير  اقتصادي  بنمو  املتحدة  العربية  واإلمارات  دبي  تمتع  ورغم  املالية.  والخدمات 

 ع
ً
لى ذلك، في حين أن سياسات الحكومة قد ترتب عليها  األخيرة، ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك النمو أو االستقرار. وعالوة

بشكل عام تحسن في األداء االقتصادي، ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك املستوى من األداء. وقد يكون ألي ركود أو عدم  

أ تأثير جوهري سلبي على  اإلقليمي  االقتصاد  أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  في قطاعات محددة  عام  عمال  استقرار 

 .املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها

 على ذلك، تأثرت دبي واإلمارات األخرى وستظل تتأثر بالتطورات السياسية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة  
ً
عالوة

التطورات في أي بلد في   ومنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا أو التي تؤثر عليها، وقد تؤثر ردود فعل املستثمرين على 

منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا على األوراق املالية للمصدرين في أسواق أخرى، بما في ذلك اإلمارات العربية املتحدة.  

، تعرضت منشأة املعالجة في بقيق وحقل خريص النفطي في اململكة العربية السعودية ألضرار جسيمة  2019سبتمبر    14في  

ا طائرات بدون طيار وصواريخ، مما تسبب في انخفاض كبير وفوري في إنتاج النفط لشركة أرامكو  جراء الهجمات التي شنته 

، حدثت مواجهة مباشرة بين الواليات املتحدة وإيران عندما قتلت غارة جوية بطائرة مسيرة أحد  2020السعودية. وفي يناير  

اني باستخدام صواريخ باليستية على قاعدة عسكرية أمريكية  كبار القادة العسكريين اإليرانيين في العراق، أعقبها هجوم إير 

في العراق. في سياق هذه املواجهة، أكدت الحكومة اإليرانية أنها لن تلتزم بعد اآلن ببنود خطة العمل الشاملة املشتركة فيما  

الطاقة النووية اإليراني. في   التيار ال2021ابريل    11يتعلق ببرنامل  انقطاع كبير في  كهربائي في مجمع نطنز جنوب  ، حدث 

، تعرضت أبوظبي لهجوم بطائرة  2022يناير    18طهران، بإيران، نتيجة انفجار قيل أنه نتل عن هجوم على مجمع نطنز. في  

بدون طيار شنه متمردون حوثيون بالقرب من مطار أبوظبي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص على األقل. على الرغم من أن  

ة املتحدة لم تشهد بشكل عام هجمات إرهابية أو نزاًعا مسلًحا مثل تلك التي شهدتها عدد من الدول  دولة اإلمارات العربي

األخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، فإنه ال يوجد ما يضمن أن املتطرفين أو الجماعات اإلرهابية لن يشرعوا  

حدة، أو لن تتأثر بأي تصعيد للنزاع املسلح اإلقليمي. قد يكون ألي  في أنشطة إرهابية أو عنيفة أخرى في اإلمارات العربية املت 

حوادث إرهابية تشهدها دبي أو اإلمارات العربية املتحدة أو تؤثر فيهما وتزايد حالة عدم االستقرار الجيوسياس ي اإلقليمي  

العربية املتحدة أم ال(، أو أي تصاعد للصراع ا أو اإلمارات  تأثير سلبي  )سواًء كان ذلك يشمل دبي  املنطقة،  لعسكري في 

جوهري على مستوى جاذبية دبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة لالستثمار األجنبي ورأس املال، وقدرتهما على االنخراط في  

عمال  التجارة الدولية، وقطاع السياحة فيهما، وبالتالي على أوضاعهما االقتصادية والخارجية واملالية، مما قد يؤثر سلًبا في أ

 .املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها
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 على ذلك، تعتمد دولة اإلمارات العربية املتحدة على العمالة الوافدة، بما في ذلك العمال غير املهرة وكذلك املهنيين  
ً
عالوة

ب أعداد كبيرة  ذوي املهارات العالية في مجموعة من قطاعات الصناعة، وقد بذلت جهوًدا كبيرة في السنوات األخيرة لجذ

من الشركات األجنبية والسياح إلى الدولة. ومن شأن هذه الخطوات أن تجعل اإلمارات العربية املتحدة أكثر عرضة للخطر  

أو انخراط الجماعات املتطرفة أو   املقاتلين األجانب عملياتهم في اإلمارة،  أو بدء  في حالة زيادة عدم االستقرار اإلقليمي، 

أنشطة في  العربية    اإلرهابية  اإلمارات  اقتصاد دولة  تنويع  لزيادة  الحكومة  في ظل سعي  إلى ذلك،  الدولة. باإلضافة  داخل 

والتطورات   االقتصادية  لالتجاهات  التعرض  يزداد  أن  املرجح  من  السياحة،  فيها  بما  أخرى،  قطاعات  في  املتحدة 

 الجيوسياسية اإلقليمية والعاملية الشاملة. 

قد تقرر إمارة دبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة سن قوانين ولوائح جديدة والتي يمكن أن تؤثر سلًبا في حال إدخالها،  

 املجموعة ألعمالها ونتائج عملياتها ووضعها املالي.  ممارسةعلى طريقة 

املتحدة على وجه الخصوص ببيئات تشريعية  تتميز اقتصادات األسواق الناشئة بشكل عام واقتصاد دولة اإلمارات العربية  

 باملناطق األكثر تقدًما. ورغم تطّور هذه االقتصاديات، ومع رغبة بعض البلدان في منطقة  
ً
وتنظيمية أقل شمولية مقارنة

العاملية،   التجارة  منظمة  إلى  االنضمام  في  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  فيها  بما  افريقيا،  األوسط وشمال  فإن  الشرق 

حكومات تلك البلدان قد بدأت في تنفيذ قوانين ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تدير بها املجموعة أعمالها  

ويكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمالها ونتائل عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية، وتتوقع أن تواصل تنفيذها  

 .لتلك القوانين واللوائح

د تتسبب أي تغيرات تطرأ على السياسات االستثمارية أو املناخ السياس ي السائد في دولة اإلمارات العربية املتحدة عمل  ق

 :تغييرات باللوائح الحكومية فيما يتعلق بما يلي

 ضوابط األسعار؛  •

 ضوابط عمليات التصدير واالستيراد؛ •

 ضرائب الدخل على الشركات وغيرها من الضرائب؛  •

 كية على األجانب؛قيود املل •

 ضوابط الصرف األجنبي والعمالت؛ و •

 .سياسات مزايا العمالة والرفاهية •

دولة اإلمارات العربية املتحدة  ولم تطبق  ال تخضع املجموعة حالًيا لضريبة دخل الشركات في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  

٪  9بنسبة  اتحادية  نظام ضرائب  ستفرض  أنها    2022يناير    31أي نظام ضريبي. ومع ذلك، أعلنت وزارة املالية في  في السابق  

على الشركات ألول مرة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ليتم تطبيقه على صافي األرباح املحاسبية املعدلة لألعمال التجارية  

يونيو    1تاريخ  التنفيذ في   من املتوقع أن يدخل حيز والذي دوالر أمريكي(،   102،000درهم إماراتي )  375،000على  التي تزيد  

سؤولة عن إدارة ضريبة الشركات  هي املستكون الهيئة االتحادية للضرائب بدولة اإلمارات العربية املتحدة و . أو بعده 2023
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اإلمارات  يرجى الرجوع إلى "الضرائب في دولة    بما يتماش ى مع القواعد واللوائح التي ستصدرها وزارة املالية.  هاوفرض   هاوجمع

العربية املتحدة". وال يوجد ما يضمن أن فرض ضريبة دخل الشركات أو أي تغييرات أخرى على القوانين الحالية لن يؤدي  

 إلى زيادة التكاليف التي تتكبدها املجموعة أو يؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

اإلمارات العربية املتحدة إلى زيادة تكاليف املجموعة وقد تحد من قدرتها على خفض   قد تؤدي مبادرة التوطين في دولة

 القوى العاملة لديها. 

التوطين هو مبادرة أطلقتها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة لتوظيف مواطنيها بطريقة هادفة وفعالة في القطاعين  

األجنب العمالة  على  اعتمادها  وتقليل  والخاص  املواطنين  العام  توظيف  على  الشركات  تشجيع  يتم  املبادرة،  وبموجب  ية. 

 ما تكون أعلى بكثير  
ً
اإلماراتيين في اإلدارة واملناصب اإلدارية والفنية. ومع ذلك، فإن تكلفة توظيف املواطنين اإلماراتيين عادة

خاصة باملجموعة والحفاظ عليها يحد  من تكلفة توظيف العمال األجانب. باإلضافة إلى ذلك، فإن تحقيق أهداف التوطين ال

مما تتمتع به من مرونة لخفض القوى العاملة لديها، مما يقّوِّض قدرتها على خفض التكاليف في العديد من مجاالت عملياتها  

    19-وقد يصبح ذلك أكثر صعوبة نتيجة لجائحة كوفيد
ً
 في حال حدوث موجات أخرى له أو عودة ظهوره(. ونتيجة

ً
)خاصة

يوجد ما يضمن أن تحقيق أهداف التوطين للمجموعة والحفاظ عليها لن يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمالها    لذلك، ال 

 . ووضعها املالي ونتائل عملياتها 

قد يتأثر الوضع املالي للمجموعة ونتائج عملياتها بشكل سلبي جوهري إذا تغير سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل الدرهم  

 اإلماراتي.

ظ املجموعة بحساباتها وتعد تقارير نتائجها بالدرهم اإلماراتي. وعلى الرغم من ارتباط سعر صرف الدرهم اإلماراتي  تحتف

إماراتي مقابل    3.6725بالدوالر األمريكي بسعر   ، ال يوجد ما يضمن أن مصرف  1997دوالر أمريكي منذ عام    1.00درهم 

العربية املتحدة املركزي سيواصل الحفا   في حال استمرار زيادة  اإلمارات 
ً
الثابت في املستقبل، خاصة ظ على هذا السعر 

وأي موجات أخرى له أو عودة ظهوره. وقد يؤدي فك ربط الدرهم    19-الطلب على الدوالر األمريكي نتيجة لجائحة كوفيد 

عها املجموعة مقابل منتجاتها أو  اإلماراتي بالدوالر األمريكي أو أي تغيير في سعر الصرف بينهمها إلى زيادة التكاليف التي تدف

لخدمة مديونيتها، أو قد يتسبب في تقلب نتائل عمليات املجموعة ووضعها املالي بسبب آثار تحويل العملة، ويمكن أن يكون  

 ألٍي من ذلك تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائل عملياتها. 

 

 ماملخاطر املتعلقة بالطرح واألسه 

 سيستمر املساهم البائع بعد اكتمال الطرح في االحتفاظ بغالبية األسهم 

( تأخير أو منع أي  1% من أسهم الشركة قد تؤدي إلى )90إن ملكية للمساهم البائع الكبيرة لألسهم التي تبلغ ما يقرب من  

ل استحواذ  عرض  تقديم  من  خارجي  طرف  أي  منع  ذلك  في  )بما  الشركة  على  السيطرة  في  و)تغيير  حرمان  2لشركة(؛   )

( التأثير على سيولة األسهم؛  3املساهمين من فرصة الحصول على عالوة مقابل أسهمهم كجزء من عملية بيع بالشركة؛ و)

 وقد يكون ألي مما سبق تأثير سلبي جوهري على السعر السوقي لألسهم. 
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دار مستقبلية لألسهم من قبل املجموعة  قد تؤدي املبيعات الضخمة لألسهم من قبل املساهم البائع أو أي عمليات إص 

 إلى انخفاض سعر األسهم. 

قد يؤدي بيع عدد كبير من األسهم من قبل املساهم البائع بعد اكتمال الطرح أو عند أي إصدارات مستقبلية لألسهم من  

أشهر تبدأ من    يحظر على املساهم البائع التصرف في أسهمه ملدة ستةقبل املجموعة إلى خفض سعر السهم بشكل كبير،  

أو )1: )ألي من، يجوز للمساهم البائع بيع أسهمه   من ذلكاستثناءً و   تاريخ اإلدراج. ( أي مستثمر  2( أي حكومة أجنبية؛ 

الجهة املشترية   النحو املحدد في قانون الشركات. يجب أن يتضمن أي اتفاق مع  شرط ألن تخضع  استراتياي أجنبي على 

كما  (.  األطراف)أو أي فترة حظر أطول متفق عليها بين    التي يخضع لها املساهم البائع  رة الحظرملا تبقى من فت  الجهة املشترية

  السابقين   وفًقا لالستثناء املنصوص عليه في البندينتمت  عن أي تصرف في األسهم    االفصاح  /يتعهد املساهم البائع باإلعالن

 التصرف خالل فترة الحظر. هذا قيامه ب على الفور بعد وذلك ( أعاله 2( أو )1)

  

قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط أو سيولة في تداول األسهم، وقد تشهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم تنخفض.  

باإلضافة إلى ذلك، فإن حجم سوق دبي املالي أصغر بكثير من أسواق األوراق املالية األخرى، مما قد يؤثر أيًضا على  

 تسييل األسهم. 

ثمة سوق عامة لتداول األسهم قبل الطرح، وال يمكن للمجموعة ضمان وجود سوق تداول نشطة أو استمرارها    لم تكن 

بعد اتمام الطرح أو عدم انخفاض السعر السوقي لألسهم إلى أقل من سعر الطرح بعد اتمام الطرح. فقد يتعرض سعر  

 للعديد من العوامل إلى  
ً
جانب تقلبات سوق األسهم واألوضاع االقتصادية العامة أو  تداول األسهم إلى تقلبات كبيرة نتيجة

التغييرات التي تطرأ على التوجهات السياسية، وهو ما يمكن أن يؤثر سلًبا على السعر السوقي لألسهم، بغض النظر عن  

 األداء الفعلي للمجموعة أو أوضاعها في دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مت الشركة بطلب إدراج األ  سهم في سوق دبي املالي. وتجدر اإلشارة إلى أن سوق دبي املالي أصغر إلى حد كبير من حيث  تقدَّ

الحجم ومقدار التداول عن غيره من أسواق األوراق املالية القائمة، كتلك املوجودة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة.  

في   أنه كما  كان هناك  2021ديسمبر    31حيث  أو   68،  لديها  بقيمة سوقية  شركات  املالي  دبي  في سوق  متداولة  مالية  راق 

مليار درهم إماراتي في عام   72.3مليار درهم إماراتي. بلغ إجمالي حجم التداول املنتظم في سوق دبي املالي    411إجمالية تقارب

املطبقة في دول    ، كما أن عموالت الوساطة وتكاليف املعامالت األخرى في سوق دبي املالي أعلى بشكل عام من تلك2021

 أوروبا الغربية. 

ويمكن لهذه العوامل بوجه عام أن تقلل من السيولة وتزيد من تقلبات أسعار األسهم في سوق دبي املالي، وهو ما يمكن أن  

ُيسهم بدوره في زيادة تقلبات أسعار األسهم ويضعف من قدرة مالك األسهم على بيع أي أسهم بسوق دبي املالي بالحجم  

 . الوقت الذي يرغب به والذي كان في إمكانه تحقيقه في أسواق أكثر سيولةوالسعر و 

 

ما لم    همعلى أي عائد على استثمار املستثمرون  حصل  ي قد ال تدفع الشركة توزيعات أرباح على األسهم، وبالتالي قد ال  

 ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء.  يقوموا
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سوف يعتمد توزيع الشركة لألرباح على عدد من العوامل، من بينها األرباح املستقبلية واملركز املالي واملتطلبات الرأسمالية  

االحتياطي   العامة    القانونيومتطلبات  االقتصادية  واألوضاع  للشركة  املتاح  واالئتمان  للتوزيع  القابل  االحتياطي  ومقدار 

يعتبرها مجلس اإلدارة هامة بين الحين واآلخر. كما قد تكون قدرة الشركة لإلعالن عن أرباح نقدية على  قد  وعوامل أخرى  

في التسهيالت االئتمانية التي قد تبرمها الشركة في    القيود التعاقدية الواردةاألسهم وتوزيعها مقيدة بأمور عديدة من بينها  

 عن أحكام القانون اإلماراتي. ورغم أن الشركة تمكنت في الفترات  املستقبل واستعادة الخسائر املتكبدة في املستق
ً

بل فضال

ال يوجد ما يضمن أن دفع أي أرباح  إال أنه منتظم، وتعتزم دفعها فيما يتعلق باألسهم،  بشكل السابقة من دفع أرباح أسهم 

 .دفعها في أي سنة معينة يتمممكن أن ، إن وجدت، والتي ة هذه األرباحعلى اإلطالق، وال يوجد أي ضمان بشأن قيم

 على ذلك، في إطار أعمال املجموعة التي تزاولها من خالل شركات مشاريع  
ً
محطات الطاقة  محطات الطاقة املستقلة/ عالوة

واملياه املستقلة، تعتمد الشركة على التوزيعات من تلك الشركات في جمع التدفقات النقدية التي يتم من خاللها دفع أرباح  

محطات الطاقة  وقد يؤدي حدوث انخفاض جوهري في اإليرادات الناتجة عن شركة أو أكثر من شركات مشاريع  األسهم.  

محطات الطاقة واملياه املستقلة أو إجراء استثمار جوهري من قبل الشركة فيما يتعلق بأي شركة مشروع إلى منع  املستقلة/ 

ة إلى ذلك، في حالة إعسار أي شركة مشروع أو إفالسها أو تصفيتها  الشركة من إجراء توزيعات األرباح على مساهميها. باإلضاف

أو حلها، يحق للدائنين املضمونين وغير املضمونين لشركة املشروع الحصول على املبالغ املدينة لهم قبل إجراء أي توزيعات  

 .على املساهمين على الشركة. وقد يكون لهذه العوامل تأثير سلبي جوهري على قدرة الشركة على توزيع أرباح

 لتقدير مجلس اإلدارة كما سيعتمد  
ً
باإلضافة إلى ذلك، سيصدر أي قرار بشأن اإلعالن عن األرباح ودفعها في املستقبل وفقا

واملشاريع   التعاقدية  والقيود  النقدية  املالي واملتطلبات  املجموعة ووضعها  ونتائل عمليات  السارية  اللوائح والقوانين  على 

املستقبلية وذلك من بين جملة عوامل أخرى قد يعتبرها مجلس اإلدارة ذات صلة. ونتيجة لذلك، فقد ال تحصل  والخطط  

على أي عائد على استثمارك في األسهم ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء. ُيرجى الرجوع إلى القسم "سياسة  

 توزيع األرباح". 

تنفيذ األحكام ضد املجموعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة، أو ضد أعضاء قد يكون من الصعب على املساهمين  

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة

إدارتها  إن   مجلس  أعضاء  جميع  ويقيم  املتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  تأسست  عامة  مساهمة  شركة  هي  الشركة 

االقتص  واملنطقة  املتحدة  اململكة  خارج  للمجموعة  ومسؤوليها  الجوهرية  األصول  تقع  ذلك،  إلى  باإلضافة  األوروبية.  ادية 

 
ً
لذلك،    ومعظم أصول أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خارج اململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية. ونتيجة

ضد املجموعة أو أعضاء مجلس  قد ال يكون من املمكن للمستثمرين إقامة الدعاوى خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  

إدارتها واإلدارة العليا أو تنفيذ األحكام الصادرة ضدهم في محاكم خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، بما في ذلك األحكام  

 املبنية على بنود املسؤولية املدنية من قوانين األوراق املالية للمملكة املتحدة أو املنطقة االقتصادية األوروبية. 

ال يتمكن املساهمون في بعض الواليات القضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، من ممارسة حقوق األولوية    قد

 الخاصة بهم إذا قامت الشركة بزيادة رأس املال 

املقرر اعتماده فيما يتعلق بالطرح، يحق للمساهمين عموًما االكتتاب في   العادية بعدد   األسهم بموجب النظام األساس ي 

النسبية ودفع مقالبها قبل إصدار أي أسهم عادية جديدة مقابل عوض نقدي. قد ال   يكفي للحفاظ على نسب ملكيتهم 
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ملتحدة من ممارسة حقوق األولوية ما لم تكن هناك تسجيالت سارية  يتمكن املساهمون من خارج دولة اإلمارات العربية ا

فيما يتعلق بتلك الحقوق واألسهم العادية ذات الصلة أو اإلعفاء من متطلبات التسجيل الخاصة بهم. وال تعتزم الشركة  

أي ضمان بتوفر اإلعفاء من  حالًيا تسجيل األسهم بموجب قانون األوراق املالية أو قوانين أي بلدان أخرى، وال يمكن تقديم  

اإلمارات العربية املتحدة من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم أو  دولة  متطلبات التسجيل لتمكين املساهمين من خارج  

عالوة على ذلك، يجوز للشركة زيادة رأس مالها دون تطبيق حقوق األولوية  أن الشركة ستستخدم اإلعفاء في حالة توفره.  

(  3( لغرض رسملة ديون الشركة، و/أو )2( لغرض دخول شريك استراتياي، و/أو )1حاليين، مثل ما يكون )للمساهمين ال 

( االستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم  4لغرض تحويل السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة إلى أسهم، و/أو )

ا وذلك شريطة أن تحصل الشركة على كل املوافقات  جديدة في الشركة لشركاء أو مساهمين في تلك الشركة املستحوذ عليه

اإلمارات العربية  دولة  لم يتمكن املساهمون من خارج    وما ل وفي  العامة. املطلوبة من هيئة األوراق املالية والسلع وجمعيتها  

  بالنسبة والتناسب  نسبة امللكيةاملتحدة من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم، ستنقض ي تلك الحقوق وسيتم تخفيض  

 لهؤالء املساهمين.

 
 الضرائب في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 

ي دولة اإلمارات العربية 
ي الحاىلي المعمول به فر يب  ي طابعها وتستند إىل النظام الضر

التعليقات التالية عامة فر
ة االكتتاب. ال  ي تاري    خ نشر

يتوخر من التعليقات    المتحدة والممارسات الحالية للسلطات اإلماراتية كما فر
ر وال تتعلق بأي نظام   أنواع المساهمي  يبية المطبقة عىل جميع  أنها تحليل شامل لجميع التبعات الضر
ي حال  

ي الخاص، وفر يب  ي خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. كل مساهم مسؤول عن وضعه الضر يب  ضر
، فيجب عليك طلب المشورة ال ي يب  . كان لديك شكوك بشأن وضعك الضر  مهنية المستقلة دون تأخي 

 
 الضرائب على الشركة واألفراد 

 
تشريع ضريبي على الشركات على املستوى االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. ومع ذلك، فقد تم سن حالًيا  ال يوجد  

( من خالل املراسيم الخاصة بهم. ال يتم  أبوظبيإمارة  الشركات في بعض اإلمارات )بما في ذلك    على   تشريعات خاصة بضرائب

 حالًيا تطبيق هذه املراسيم الضريبية إال على شركات النفط األجنبية وفروع البنوك األجنبية. 

ركات في دولة اإلمارات العربية  ووفًقا للمارسات الواردة أعاله، ال تخضع الشركة في الوقت الحالي لضريبة الدخل على الش

 املتحدة أو في إمارة أبوظبي. 

آنًفا واألسئلة الشائعة املنشورة، يسري نظام الضرائب االتحادي على جميع الشركات واألنشطة   وبحسب اإلعالن الوارد 

 التجارية العاملة داخل اإلمارات السبع، باستثناء ما يلي: 

املوارد الطبيعية، على أن تظل خاضعة للمراسيم الضريبية الصادرة عن اإلمارة  الشركات العاملة في استخراج   •

 املعنية؛

 بصفتهم الشخصية )أي الراتب ودخل االستثمار( طاملا أن النشاط املدر للدخل ال   •
ً
األفراد الذين يكتسبون دخال

 يتطلب ترخيًصا تجارًيا؛ و 
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ا  الشركات املسجلة في مناطق التجارة الحرة، بشرط أن ت •
ً
متثل لكل املتطلبات التنظيمية، والتي ال تمارس نشاط

 تجارًيا في البر الرئيس ي لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 يقدم نظام ضريبة دخل الشركات اإلماراتي املعلن عنه نظام فئات بثالث معدالت:

 صفر؛درهم لنسبة  375,000تخضع كل األرباح السنوية الخاضعة للضريبة التي تقل عن  •

 %؛ و 9درهم ملعدل يبلغ  375,000تخضع كل األرباح السنوية الخاضعة للضريبة التي تزيد على  •

من إطار تآكل الوعاء الضريبي ونقل األرباح    2تخضع كل الشركات متعددة الجنسيات التي تقع ضمن نطاق الركيزة   •

ماراتي( ملعدالت مختلفة وفًقا لقواعد تآكل  مليار درهم إ  3.15)أي اإليرادات العاملية املوحدة التي تزيد على    2.0

 الوعاء الضريبي وتقاسم األرباح ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي. 

 األرباح الخاضعة للضريبة هي األرباح املحاسبية الخاضعة لتعديالت معينة. 

 عام من ضريبة الدخل:أكد نظام ضريبة دخل الشركات اإلماراتي املعلن أن الدخل التالي معفى بشكل 

أرباح رأس املال وإيرادات توزيعات األرباح التي تحققها أي شركة إماراتية من حصصها املؤهلة )سيتم تحديدها في  •

 القانون(؛ 

 أي أرباح من إعادة تنظيم املجموعة )في انتظار مزيد من التفاصيل(؛ •

 صيل(؛أي أرباح من املعامالت بين املجموعة )في انتظار مزيد من التفا •

املال   • رأس  ومكاسب  األرباح  توزيعات  من  األجنبي  املستثمر  التمويلدخل  االستثمار    ومصاريف  وعوائد  والريوع 

 األخرى.

 لن تكون هناك ضريبة استقطاع في اإلمارات العربية املتحدة على املدفوعات املحلية والعابرة للحدود.

 ن. لم يتم إصدار قانون ضريبة الشركات اإلماراتي حتى اآل و 

 

 ضريبة الشركات املقترحة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 
نظام ضراىب اتحادية على الشركات ألول مرة في دولة  ستطبق  ، أعلنت وزارة املالية في دولة اإلمارات أنها  2022يناير    31في  

 .ذلك التاريخ أو بعد 2023يونيو  1للسنوات املالية التي تبدأ من  اإلمارات

 

 ال توجد حالًيا ضريبة شخصية مفروضة على األفراد في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 

 سهم  األ الضرائب على شراء  

 
بأنه شراء   املتحدة  العربية  اإلمارات  في دولة  الطرح ألغراض ضريبية  إتمام  يتم وصف  أن  املرجح  سهم من جانب  األ ومن 
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املساهمين. في حال كان املساهم مقيًما ألغراض ضريبية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة و / أو يخضع للضريبة في بلد 

 قد يخضع للضريبة في تلك الوالية القضائية األخرى. آخر، فقد يتم تمييز الطرح بشكل مختلف و 

 

سهم إلى  األ سهم. ووفًقا لذلك، ال ينبغي أن يؤدي شراء  األ ال توجد ضرائب تحويل في دولة اإلمارات العربية املتحدة على شراء  

في دولة اإلمارات العربية    أي التزامات ضريبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة للمساهمين من األفراد أو الشركات الكائنة

املتحدة. قد يخضع املقيمون الخاضعون للضريبة من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، أو املقيمون الخاضعون لضريبة  

سهم  األ مزدوجة، واألفراد والشركات، للضرائب في واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق بملكية  

 الناتل عنها بناًء على اللوائح الضريبية املحلية.   أو الدخل

 
 الضرائب على أرباح األسهم وأرباح رأس املال بعد البيع 

 
سهم إلى  األ في دولة اإلمارات العربية املتحدة املوضحة أعاله، فيجب أال يؤدي شراء  الحالية  استناًدا إلى املمارسات الضريبية  

أي التزامات ضريبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة للمساهمين من األفراد أو الشركات املقيمة في دولة اإلمارات العربية  

املتحدة، بشرط أال يخضعوا للضريبة في دولة اإلمارات العربية املتحدة بموجب كونها شركة نفط أجنبية أو فرًعا لبنك  

ن الخاضعون للضريبة من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، أو املقيمون الخاضعون لضريبة  أجنبي. قد يخضع املقيمو 

سهم  األ مزدوجة، واألفراد والشركات، للضرائب في واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق بملكية  

 أو الدخل الناتل عنها بناًء على اللوائح الضريبية املحلية. 

 

الذين ال   املتحدة  العربية  اإلمارات  في دولة  املقيمون  أال يخضع املساهمون  أعاله، يجب  املبادئ املوضحة  بناًء على نفس 

أو واليات قضائية خارج املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  للضريبة  )الشركات    دولة  يخضعون  املتحدة  العربية  اإلمارات 

 . لألسهمعند استالم دخل األرباح من األسهم واملكاسب من البيع املستقبلي  واألفراد على حد سواء( للضريبة حالًيا

 

املساهمون الخاضعون للضريبة في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحكم كونهم شركة نفط أجنبية أو فرًعا لبنك أجنبي،  إن  

في واليات قضائية خارج للضرائب  مقيمين خاضعين  املتح  دولة  أو  العربية  املساهمين  اإلمارات  إلى ضريبة  باإلضافة  دة، 

اإلمارات العربية املتحدة  دولة  املقيمين في اإلمارات العربية املتحدة ولكنهم يخضعون أيًضا للضريبة في واليات قضائية خارج  

)سواء الشركات أو األفراد(، فإنه يجب عليهم استشارة مستشاري الضرائب الخاصين بهم فيما يتعلق بفرض الضرائب على  

 سهم بموجب القوانين املحلية املعمول بها في تلك الواليات القضائية.أل دخل توزيعات األرباح واملكاسب على البيع املستقبلي ل

 

ال توجد حالًيا ضريبة استقطاع في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وعلى هذا النحو، يجب أن تكون أي مدفوعات أرباح  

 . أبوظبيإمارة  استقطاع في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو   تقدمها الشركة ال تشمل أي ضريبة

 

تتوافق محتويات هذا القسم أيًضا بشكل عام مع األسئلة الشائعة الصادرة بشأن ضريبة الشركات املقترحة املقرر فرضها،  

 مع مراعاة استيفاء الشروط التي قد يتم تحديدها في القانون النهائي.
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 املضافة في اإلمارات العربية املتحدة ضريبة القيمة  

 
، وطبقت ضريبة القيمة املضافة،  2017أكتوبر   1اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة ضريبة إنتاج، سارية اعتباًرا من  

سبة  ٪ على املشروبات الغازية وضريبة بن50. تفرض ضريبة اإلنتاج ضريبة بنسبة  2018يناير    1التي كانت سارية اعتباًرا من  

نوفمبر   28، صدر قانون ضريبة القيمة املضافة في  2017أغسطس    27٪ على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة. في  100

. توفر اللوائح التنفيذية املزيد  2017لسنة    (8باملرسوم االتحادي بقانون رقم )  52بموجب قرار مجلس الوزراء رقم    2017

لضريبة القيمة املضافة وأي منتجات محددة حصلت على إعفاء صفري    من التفاصيل حول املنتجات والخدمات الخاضعة

أو استثناء. تحدد الالئحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة املضافة شروط ومعايير هذه املعاملة الضريبية. تحدد االتفاقية  

دول بين جميع دول مجلس  اإلطارية لضريبة القيمة املضافة لدول مجلس التعاون الخلياي، وهي اتفاقية على مستوى ال

املضافة  القيمة  قوانين ضريبة  في  الخلياي  التعاون  مجلس  دول  جميع  تتبعها  أن  يجب  عامة  مبادئ  الخلياي،  التعاون 

يتعلق   فيما  املضافة  القيمة  لتبني معاملة مختلفة لضريبة  التقديرية  الحرية  األعضاء بعض  الدول  منح  بها مع  الخاصة 

شرع كل
ُ
دولة من دول مجلس التعاون الخلياي تشريعاتها املحلية الخاصة بضريبة القيمة املضافة    ببعض األمور. سوف ت

 بناًء على املبادئ األساسية في هذا اإلطار املشترك. 

 

تطبق ضريبة القيمة املضافة على بيع السلع وتقديم الخدمات في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعلى الواردات إلى دولة  

اإلمارات العربية املتحدة. ما لم يندرج توريد السلع والخدمات ضمن فئة معفاة على وجه التحديد أو خاضعة لنسبة صفر  

من ضريبة القيمة املضافة. سيتم تطبيق ضريبة القيمة املضافة بالسعر القياس ي. معدل ضريبة القيمة املضافة القياس ي  

 ٪. 5في دولة اإلمارات العربية املتحدة هو نسبة 

 
درهم إماراتي   187,500درهم إماراتي والحد األدنى التسجيل االختياري هي  375,000إن الحد األدنى للتسجيل اإللزامي هو 

يجب على الشركات التسجيل لضريبة القيمة املضافة في حال كانت قيمة التوريدات والواردات الخاضعة للضريبة للسلع 

األدنى   الحد  تتجاوز  الخدمات  آخر  أو  في  اإللزامي  يوًما    12للتسجيل  الثالثين  في  الحد  هذا  يتجاوز  أن  املتوقع  شهًرا ومن 

القادمة. باإلضافة إلى ذلك، سيكون لدى الشركات خيار التسجيل في ضريبة القيمة املضافة على أساس طوعي إذا كانت  

(1( أو  الخدمات،  أو  للسلع  للضريبة  الخاضعة  والواردات  التوريدات  قيمة  )أي    (2(  للضريبة  الخاضعة  النفقات  قيمة 

شهًرا، أو من املتوقع أن يكون أعلى    12النفقات مع ضريبة القيمة املضافة( تتجاوز الحد األدنى للتسجيل اإللزامي في آخر  

 من هذا الحد في الثالثين يوًما القادمة.

 
ة املضافة لضريبة القيمة املضافة إما  سوف يخضع توريد السلع أو الخدمات من قبل الشركات املسجلة في ضريبة القيم

بالسعر القياس ي أو املعدل الصفري. يحق للشركات املطالبة بائتمان لضريبة القيمة املضافة املدفوعة على مشترياتها في  

حال كانت تتعلق بتوريد خاضع للضريبة القياسية أو خاضع للضريبة باملعدل الصفري. ومع ذلك، ال يمكن استرداد أي  

 قيمة مضافة متكبدة فيما يتعلق بتوريد معفى من ضريبة القيمة املضافة.ضريبة 
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من الالئحة التنفيذية نطاق الخدمات املالية املصنفة على أنها معفاة، وعلى هذا األساس، لن يتم تطبيق    42تحدد املادة  

سهم سوف  األ املتعلقة بنقل ملكية  ألسهم. ومع ذلك، تجدر اإلشارة إلى أن الرسوم  ا ضريبة القيمة املضافة على أي تحويل  

صنف بشكل قياس ي بنسبة 
ُ
 % 5ت
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 اإلفصاحات المالية القسم الثالث: 

ات الرئيسية  كة وملخص المالحظات الرئيسية والمؤشر ي للملخص البيانات المالية للشر
 
)مع أرقامها المقارنة   2020ديسمبر  31سنوات المنتهية ف

ي 
 
  2021ديسمبر  31و( 2019ديسمبر  31ف

كة، وااليضاحات المتعلقة بها، ا امن مع البيانات المالية المدققة الخاصة بالشر ر ة يجب أن يتم قراءة المناقشات والتحليالت التالية بالي  ي هذه النشر
لواردة فر

ي  
ي  بيانات المالية  )مع ال  2020ديسمي     31للسنوات المالية المنتهية فر

ي وللسنة المنتهية فر
ي  السنة المالية  و (  2019ديسمي     31المقارنة كما فر

المنتهية فر
ي القسم الخاص ب   "المخاطر المتعلقة باالستثمار".  ،  2021ديسمي     31

اء أسهم الطرح والواردة فر  كما يجب عىل المستثمرين قراءة المخاطر المرتبطة بشر

ي الرب  ح قبل خصم  
ي الدين تعتي  خارج نطاق المعايي  الدولية إلعداد التقارير    التمويلمصاريف  إن نسبة صافر

ائب واإلهالك واالستهالكات، وصافر والضر
كة.  كة بناء عىل البيانات المالية المستخرجة من البيانات المالية للشر  المالية وتم احتسابها من قبل الشر

 

 المختارة:  يةالتشغيلو المعلومات المالية  .1

ر  ي    يةمعلومات التشغيلالو   السابقةالموضحة أدناه معلوماتنا المالية    المختارةالمالية  المعلومات    تبي 
ي وللسنوات المنتهية فر

  31األخرى غي  المدققة كما فر
  . 2021و 2020و 2019ديسمي  

 

ي  سميات التوضيحية "مأدناه تحت ال  المبينةالمعلومات المالية    استخراجتم  
ي  " و "ئرأو الخسا  األرباحبيان  المعلومات الواردة فر

بيان  المعلومات الواردة فر
" و " ي  المركز الماىلي

ي  و "  بيان التدفقات النقدية"المعلومات الواردة فر
ي حقوق الملكية" من، ويجب قراءتها جنًبا إىل  المعلومات الواردة فر

ات فر بيان التغي 
ة  ي نشر

ي مكان آخر فر
 ه. هذ  االكتتابجنب مع البيانات المالية المدرجة فر
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 األرباح أو الخسائر   المعلومات الواردة في بيان .1

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  

 2019* 2020 2021 

 ( ألف درهــم) 

    
    

 23.823.968 22.461.895 22.886.986   اإليرادات

 ( 15.539.787) ( 14.201.213) ( 14.119.335) تكلفة المبيعات  

 8.284.181 8.260.682 8.767.651 إجمالي األرباح 

 ( 2.916.445) ( 3.012.311) ( 2.696.870) المصروفات اإلدارية  

 ( 83.822) ( 87.970) ( 21.212) خسائر انخفاض القيمة االئتمانية 
 921.993 378.018 331.890 إيرادات أخرى 

 6.205.907 5.538.419 6.381.459 األرباح التشغيلية 

 ( 382.866) ( 267.966) ( 243.778) تكاليف التمويل
 165.465 239.479 501.869 إيرادات التمويل 

 ( 217.401) ( 28.487) 258.091 صافي   -إيرادات / تكاليف التمويل  
 ( 4.785) - - مخصص انخفاض قيمة االستثمار في ائتالف مشترك 

 502 ( 2.392) ( 2.467) الحصة من أرباح / )خسائر( استثمارات في ائتالفات مشتركة  

الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي  أرباح السنة قبل صافي التغير في  
 5.984.223 5.507.540 6.637.083 المؤجل 

 569.224 ( 201.202) - الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل صافي التغير في 

 6.553.447 5.306.338 6.637.083 الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل أرباح السنة وصافي التغير في 

 1.518.845 ( 2.123.720) ( 1.780.506) األخرى للسنة  الشاملة )الخسائر(   /اإليرادات  

 8.072.292 3.182.618 4.856.577 اإليرادات الشاملة للسنة   إجمالي 

 
 ربحية السهم 

 0 .12 0 .10 0 .13 األساسية والمخفضة )درهم( 
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 الواردة في بيان المركز الماليالمعلومات  .2

 
 ديسمبر   31كما في  
 

2019* 2020 2021 
 ( ألف درهــم) 

    

 151.719.453 142.534.643 129.418,183 المتداولة الموجودات غير إجمالي 
 17.727.981 17.390.323 20.904.557 إجمالي الموجودات المتداولة 

 169.447.434 159.924.966 150.322.740 إجمالي الموجودات 

 93.591.708 90.021.579 87.874.349 حقوق الملكية إجمالي 
 58.105.641 52.021.973 41.727.470 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 

 17.371.061 16.933.166 19.973.875 المطلوبات المتداولة إجمالي 

 75.476.702 68.955.139 61.701.345 إجمالي المطلوبات 

 169.068.410 158.976.718 149.575.694 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 379.024 948.248 747.046 الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل  

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات والرصيد االئتماني للحساب التنظيمي  
 169.447.434 159.924.966 150.322.740 المؤجل 
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  الواردة في بيان التدفقات النقديةالمعلومات  .3

 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 

2019* 2020 2021 
 ( ألف درهــم) 

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  
 6.553.447 5.306.338 6.637.083 أرباح السنة 
    تعديالت لـ: 
 5.231.682 4.732.753 4.404.006 االستهالك

 81.121 57.619 66.560 الموجودات غير الملموسة   – اإلطفاء 
 28.621 19.508 7.869 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم

 ( 32.328) ( 53.529) ( 80.294) عكس انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 
 ( 48.832) - - تعديالت القيمة العادلة للذمم المدينة  

 7.204 31.399 75.690 عكس تعديالت القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية  
 83.822 87.969 21.212 مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  

 ( 933.167) ( 865.157) ( 762.435) إيرادات مؤجلة 
 124.204 124.973 124.267 مكافأة  – التزام تعويضات التقاعد 
 112.810 112.695 102.769 معاشات  – التزام تعويضات التقاعد 

 4.785 - - مخصص انخفاض القيمة من استثمار في ائتالف مشترك 

 ( 502) 2.392 2.467 الحصة من خسائر استثمارات في ائتالفات مشتركة  

 ( 5.969) 20.306 3.801 الجزء غير الفعال من أرباح أدوات مالية مشتقة 

 ( 181) 1.428 513 الخسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 382.866 267.966 243.778 إيرادات التمويل 

 ( 165.465) ( 239.479) ( 501.869) تكاليف التمويل

 11.424.118 9.607.181 10.345.417 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

    
    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية: 

 ( 64.368) ( 147.991) ( 45.260) المخزون  

 285.367 240.841 (141.149) موجودات أخرى 

 ( 1.064.227) ( 1.402.379) ( 1.429.105) الذمم المدينة التجارية قبل مخصص انخفاض القيمة 

    

 ( 661.766) ( 1.107.391) ( 344.730) موجودات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

 838.479 1.174.483 2.073.088 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 ( 569.225) 201.202 - الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

 10.188.376 8.565.946 10.458.261 صافي التدفقات النقدية التشغيلية 

    
 ( 51.883) ( 36.581) ( 30.811) مكافأة  –التزام تعويضات التقاعد سداد 
 ( 116.499) ( 111.784) ( 104.209) معاشات  –التزام تعويضات التقاعد سداد 

 10.019.994 8.417.581 10.323.241 صافي التدفقات النقدية الداخلة الناتجة عن األنشطة التشغيلية 

    
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

شراء ممتلكات وآالت ومعدات بعد خصم الحركة في الذمم الدائنة التجارية  
 ( 12.268.280) ( 13.103.101) (11.883.897) والمطلوبات األخرى طويلة األجل 

 ( 3.012.766) ( 601.375) ( 5.651.122) مودعة خالل السنة  –ودائع ألجل ذات فترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 

 325.000 8.272.067 6.205.314 مستحقة خالل السنة  –ودائع ألجل ذات فترات استحقاق تتجاوز ثالثة أشهر 



 

141 

 

 ( 381.752) ( 32.543) ( 18.794) شراء موجودات غير ملموسة  
 138.225 256.675 443.992 فائدة مستلمة  

 ( 10.039) 96.156 ( 16.628) الحركة في الموجودات المالية األخرى  
 797 - - بيع / االستثمار في ائتالف مشترك

 3.916 1.877 5.334 متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

 ( 15.204.899) ( 5.110.244) (10.915.801) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

    
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 ( 517.537) ( 5.605.224) ( 630.408) سداد قروض  

 8.552.340 7.717.351 6.013.610 متحصالت من قروض 
 ( 1.076.336) ( 1.024.347) ( 1.108.101) فائدة مدفوعة  

 ( 7.443) ( 8.397) ( 6.850) سداد التزامات ايجار  
 - 2.000 - مساهمة الحصص غير المسيطرة في رأس المال  

 ( 2.000.000) ( 1.500.000) ( 4.500.000) توزيعات أرباح مدفوعة إلى المالك 
 ( 96.585) ( 92.041) ( 92.394) توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير الُمسيطرة في شركات تابعة  

 4.854.439 ( 510.658) ( 324.143)   التمويلية األنشطة النقد )المستخدم في( / من صافي  

    
 - - 219.426 الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

    
 ( 330.466) 2.796.679 ( 697.277) صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله  

 بداية السنة  النقد وما يعادله في 
3.203.112 2.505.835 5.302.514 

 نهاية السنة  النقد وما يعادله في 
2.505.835 5.302.514 4.972.048 
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  بيان التغيرات في حقوق الملكيةالمعلومات الواردة في  .4

 

 
حساب حكومة  

 دبي 
 االحتياطي  

 العام  
االحتياطي  
 القانوني  

 احتياطي  
 التحوط 

 األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة  

الحصص غير  
 المسيطرة  

إجمالي حقوق  
 الملكية  

 )ألف درهم(  
         

 88.217.762 1.276.999 86.940.763 )2.012(  108.486 309.131 48.433.035 38.092.123 2019يناير  1في 

         إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  
 6.637.083 222.420 6.414.663 6.414.663 - - - - أرباح السنة  

 )1.780.506(  )897.610(  )882.896(  83.133 )966.029(  - - - اإليرادات الشاملة األخرى  

 4.856.577 ( 675.190) 5.531.767 6.497.796 ( 966.029) - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
 - - - ( 5.562.664) - 42.822 5.519.842 - التحويل إلى احتياطي 
         المعامالت مع المالك 
 )933.120(  - )933.120(  )933.120(  - - - - توزيعات غير نقدية  

مساهمة الحصص غير  
 6.710 6.710 - - - - - - المسيطرة في رأس المال  

مساهمة حكومة دبي في رأس  
 318.814 - 318.814 - - - - 318.814 قيمة األراضي )صافي(  – المال 

 )4.592.394(  )92.394(  )4.500.000(  - - - )4.500.000(  - توزيعات األرباح المدفوعة  

 87.874.349 516.125 87.358.224 - )857.543(  351.953 49.452.877 38.410.937 * 2019ديسمبر   31كما في 
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حساب حكومة  

 دبي 
 االحتياطي  

 العام  
االحتياطي  
 القانوني  

 احتياطي  
 التحوط 

 األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة  

الحصص غير  
 المسيطرة  

إجمالي حقوق  
 الملكية  

 )ألف درهم(  
         

 87.874.349 516.125 87.358.224 - )857.543(  351.953 49.452.877 38.410.937 2020يناير  1في 

إجمالي اإليرادات الشاملة  
         للسنة  

 5.306.338 211.610 5.094.728 5.094.728 - - - - أرباح السنة  
 )2.123.720(  )1.017.972(  )1.105.748(  19.696 )1.125.444(  - - - اإليرادات الشاملة األخرى  

إجمالي اإليرادات الشاملة  
 3.182.618 ( 806.362) 3.988.980 5.114.424 ( 1.125.444) - - - للسنة 

 - - - ( 4.286.849) - 150 4.286.699 - التحويل إلى احتياطي 
         المعامالت مع المالك 
 )827.575(  - )827.575(  )827.575(  - - - - توزيعات غير نقدية  

إعادة تصنيف مساهمة  
الحصص غير المسيطرة في  

 )6.713(  )6.713(  - - - - - - رأس المال إلى قروض* 
مساهمة الحصص غير  

 2.000 2.000 - - - - - - المسيطرة في رأس المال  
مساهمة حكومة دبي في رأس  

قيمة األراضي   – المال 
 1.418.941 - 1.418.941 - - - - 1.418.941 )صافي( 

 )1.622.041(  )122.041(  )1.500.000(  - - - )1.500.000(  - توزيعات األرباح المدفوعة  

 90.021.579 )416.991(  90.438.570 - )1.982.987(  352.103 52.239.576 39.829.878 2020ديسمبر   31كما في 
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 رأس المال  
حساب حكومة  

 دبي 
 االحتياطي  

 العام  
االحتياطي  
 القانوني  

 احتياطي  
 التحوط 

 األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة  

الحصص غير  
 المسيطرة  

إجمالي حقوق  
 الملكية  

 )ألف درهم(  

          

 90.021.579 )416.991(  90.438.570 - )1.982.987(  352.103 52.239.576 39.829.878 - 2021يناير  1في 

التحويل إلى حساب  
 - - - - - - - )500.000(  500.000 رأس المال 

إجمالي اإليرادات  
 الشاملة للسنة  

 
        

 6.553.447 430.335 6.123.112 6.123.112 - - - - - أرباح السنة  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى  
- 

- - - 746.842 96.851 843.693 675.152 1.518.845 

إجمالي اإليرادات  
 8.072.292 1.105.487 6.966.805 6.219.963 746.842 - - - - الشاملة للسنة 

 - - - ( 3.107.223) - 3.364 3.103.859 - - التحويل إلى احتياطي 

          المعامالت مع المالك 

 )3.112.740(  - )3.112.740(  )3.112.740(  - - - - - توزيعات غير نقدية  
مساهمة الحصص غير  

المسيطرة في رأس  
 - - - - - - - - - المال  

مساهمة حكومة دبي في  
قيمة   – رأس المال 

 707.162 - 707.162 - - - - 707.162 - األراضي )صافي( 
توزيعات األرباح  

 )2.096.585(  )96.585(  )2.000.000(  - - - )2.000.000(  - - المدفوعة  

ديسمبر    31كما في 
2021 500.000 40.037.040 53.343.435 355.467  )1.236.145( - 92.999.797 591.911 93.591.708 

 
تم   إال أنه. 19مقارنة بالسنة املالية   20السنة املالية و  21عرض البيانات املالية للسنة املالية طريقة يرجى مالحظة أنه كانت هناك عمليات إعادة تصنيف محدودة وتغيرات في *

 . 2019دققة للسنة املالية في هذا املستند بما يتوافق مع البيانات املالية امل 2019السنة املالية وطريقة عرض  االحتفاظ بأرقام 
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 سياسة توزي    ع األرباح 

تعتمد قدرة الشركة على دفع أرباح األسهم على عدد من العوامل، بما فيها توافر االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط النفقات  

املستقبلية، وليس هناك ما يضمن أن الشركة ستدفع توزيعات األرباح  الرأسمالية للشركة واملتطلبات النقدية األخرى في الفترات  

قد ال تدفع الشركة توزيعات أرباح على األسهم، وبالتالي قد ال  إن وجدت. يرجى الرجوع إلى "   املذكورة  أو مقدار توزيعات األرباح

." وسيعتمد أي مستوى  ى من سعر الشراءيحصل املستثمرون على أي عائد على االستثمار ما لم يقوموا ببيع األسهم بسعر أعل

 ألرباح األسهم أو دفعها، من بين أمور أخرى، على األرباح املستقبلية وخطة عمل الشركة، وفًقا لتقدير مجلس اإلدارة.

 

وتتوقع   عام.  كل  من  وأكتوبر  أبريل  في  الطرح  بعد  مالية  كل سنة  مرتين  األسهم  أرباح  دفع  الشركة  تعتزم  ما سبق،  مراعاة  مع 

  - 2022مليار درهم إماراتي سنوًيا على مدار السنوات الخمس املقبلة )أكتوبر  6.2 بقل تقدر على األ األرباحاملجموعة دفع مبلغ 

مليار درهم إماراتي بعد الطرح للنصف الثاني    3.1دفعة أرباح أولية بقيمة    سدادتتوقع الشركة    (. ولتجنب الشك،2027بريل  ا

مليار    10على توزيع أرباح بقيمة    2022يناير    31. باإلضافة إلى ذلك، وافق مجلس اإلدارة في  2022بحلول أكتوبر    2022من عام  

ح إلى تحقيق توقعات املجموعة املتمثلة في توليد تدفقات نقدية كبيرة درهم إماراتي للمساهم البائع. وتهدف سياسة توزيع األربا 

وإمكاناتها املتوقعة على تحقيق األرباح على املدى الطويل، مع السماح للمجموعة باالحتفاظ برأس مال كاٍف لتمويل متطلبات  

ألرباح للنظر من قبل مجلس اإلدارة في  التشغيل الحالية واالستثمار املستمر لتحقيق نمو طويل األجل. وتخضع سياسة توزيع ا

املتوقعة.   الرأسمالية  والنفقات  الفائدة  ومصاريف  التشغيلية  بالنفقات  يتعلق  فيما  املجموعة  ألعمال  النقد  إدارة  متطلبات 

جموعة،  باإلضافة إلى ذلك، تتوقع املجموعة أن ينظر مجلس اإلدارة أيًضا في ظروف السوق، وبيئة التشغيل الحالية في أسواق امل

  وتوقعات مجلس اإلدارة ألعمال املجموعة.

  

  المساهم البائع

ــــهم  ( كما في تاريخ نشــــــــــــرة االكتتاب،  1يوضــــــــــــح الجدول التالي املســــــــــــاهمين الذين يمتلكون أســــــــــــهمنا ) ـــ   اال قدره املرأس  بإجمالي أســـــ

، بافتراض بيع املســاهم البائع ( بعد إتمام الطرح  2درهم لكل ســهم، و))فلس واحد(   0.01ســهم بقيمة    50,000,000,000
ً
مباشــرة

 لجميع األسهم املطروحة:

 

 عدد 

كما في تاريخ   األسهم

 النسبة املئوية  نشرة االكتتاب املاثلة 

 عدد 

 األسهم

 النسبة املئوية  ( 1)بعد الطرح مباشرة

     املساهم 

  %93.5 46,750,000,000  %100   50,000,000,000 حكومة دبي 
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، على فرض قيام املساهم البائع ببيع كامل األسهم املعروضة  افتراض بيع الحد األقص ى لعدد األسهم املطروحة في الطرح( على 1)

   وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.

 

بالكامل. وال توجد أي أسهم تمنح حقوق تصويت تختلف عما تمنحه أي أسهم أخرى.    دبي هيئة كهرباء ومياه دبيتملك حكومة  

 ن الشركة ليست على علم بأي ترتيبات قد تؤدي إلى تغيير السيطرة على الشركة. أالنشرة، هذه  كما في تاريخ  

 

 األحداث والعقود الجوهرية املبرمة من قبل الشركة )بما في ذلك عقود األطراف ذات العلقة( 

 

عقودنا الجوهرية. ال تهدف امللخصات التالية إلى وصف جميع األحكام والشروط السارية لهذه  في  شروط  بعض الفيما يلي ملخص ل

 . في مجملها بالرجوع إلى االتفاقيات الفعلية تقرأالعقود وهي 

 

 

 معاملت األطراف ذات العلقة 

 

أبرمت املجموعة اتفاقيات وترتيبات أخرى مع أطراف ذات عالقة تضم الحكومة والشركة وبعض شركاتها التابعة األخرى. ويرد 

وصف ألبرز هذه املعامالت. للحصول على تفاصيل حول تأثير املعامالت مع األطراف ذات العالقة على املركز املالي والنتائل  أدناه  

ي  قوائم املالية لعامات املذكورة في ال، يرجى الرجوع إلى اإليضاح2021و  2020ديسمبر    31ملنتهية في  املالية للمجموعة للسنوات ا

 . 2021و 2020

 

 مع دائرة املالية اتفاقية العلقة

نيابة عن حكومة    اإلضافة إلى ذلك، توجد عالقة مستمرة بين املجموعة ودائرة املالية، بخالف صفة الحكومة كمساهم في الشركةب

 و .  دبي
ً
 من عمالء الكهرباء واملياه للجهات    70ما يقرب من    عن  تتولى دائرة املالية أيًضا مسؤولية تسوية املدفوعات نيابة

ً
عميال

فيما يتعلق برسوم الكهرباء واملياه ملواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة من عمالء   املبالغالحكومية، باإلضافة إلى تسوية بعض  

اتفاق رسم   املجموعة.  أي  يوجد حالًيا  إدارة    يومع ذلك ال  أو  أي كيان  أو  املالية  دائرة  تجاه  املجموعة  والتزامات  يحكم حقوق 

ة املالية، فيما يتعلق بتوفير الكهرباء واملياه بخالف إقرار من  حكومية أخرى تندرج تحت الحسابات التي تمت تسويتها من قبل دائر 

. ورغم أن مدد  2022املساهم البائع بأنه سوف يقوم بتسوية كل الفواتير الخاصة لعمالء الكهرباء واملياه نقًدا اعتباًرا من يناير  

 يوًما. 90مدد دفع تصل إلى  يوًما، يتم منح املساهم البائع  30الدفع املتعلقة بمعظم عمالء املجموعة تبلغ 

 

 العلقة مع حكومة دبي 

 

تتعامل املجموعة مع مالكها، واملشروعات املشتركة، والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة املشتركة أو الخاضعة لتأثير كبير  

من قبل املالك في سياق عملها املعتاد، بما في ذلك املوردين والعمالء. ونظًرا إلى أن املجموعة مملوكة بالكامل لحكومة دبي، يشار  
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 شكل مشترك باسم "الكيانات املرتبطة بالحكومة".إلى هذه الكيانات ب

 

 توريد الوقود 

تقوم املجموعة بشراء الوقود من الكيانات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة. ويتعين على املجموعة شراء كل احتياجاتها من  

ال املعتمد  واملورد  للحكومة  بالكامل  اململوكة  للتجهيزات،  دبي  هيئة  من  الطبيعي  الجهات  الغاز  إلى  دبي  في  الطبيعي  للغاز  وحيد 

الحكومية. وتتم عمليات الشراء بناًء على الطلبات )السنوية في العادة( املقدمة إلى هيئة دبي للتجهيزات وال توجد اتفاقية سارية  

ل الكيانات اململوكة  لتوريد الغاز الطبيعي من هيئة دبي للتجهيزات إلى املجموعة. ويتم أيًضا شراء أنواع الوقود األخرى من خال

 للحكومة بناًء على طلب املجموعة.

 اتفاقية التحصيل مع بلدية دبي

ملدة أولية تبلغ   2017يناير من عام    5أبرمت املجموعة اتفاقية لتحصيل رسوم اإلسكان وإدارة الصرف الصحي مع بلدية دبي في  

( 3يقدم أي من الطرفين إشعاًرا بعدم تجديد االتفاقية قبل ثالثة )( سنوات يتم تجديدها تلقائًيا لفترات مماثلة ما لم  3ثالث )

أشهر من انتهاء املدة األولية أو أي فترة تجديد لها. وافقت املجموعة، بموجب هذه االتفاقية، على تحصيل رسوم اإلسكان ورسوم  

 عن بلدية دبي مقابل رسوم منا 
ً
%( سنوًيا  3ولة وتحصيل تعادل ثالثة باملائة )إدارة الصرف الصحي من كل األسر في إمارة دبي نيابة

الطرفين إذا  50من كافة املبالغ املحصلة بحد أقص ى خمسين ) أٍي من  السنة. ويجوز إنهاء االتفاقية من قبل  ( مليون درهم في 

أًيا من شروطها عن طريق تقديم إشعار كتابي للطرف املقصر بهذا االنتهاك، وذلك في حال عد م معالجة  خالف الطرف اآلخر 

 ( أشهر من تلقي الطرف املقصر لهذا اإلشعار. 3االنتهاك املخطر به في غضون ثالثة )

 عمليات التحصيل من واحة دبي للسيليكون 

درهم وتحصيله    0.005، يحق للمجموعة املطالبة برسم قدره  2016مايو    17بموجب خطاب من دائرة املالية للمجموعة بتاريخ  

قدمة إلى سلطة واحة دبي للسيليكون باإلضافة إلى أي رسوم أخرى مستحقة من سلطة واحة دبي  عن كل جالون من املياه امل

 للسيليكون إلى بلدية دبي. 

 

 اتفاقية إدارة املشاريع والخدمات االستشارية

مراس  2016يونيو    22في   ذ.م.م وشركة  ميدان  مجموعة  مع  االستشارية  والخدمات  املشاريع  إدارة  اتفاقية  املجموعة  أبرمت   ،

يتعلق بتطوير ثالث محطات فرعية بقدرة   القناة واملحطات    132للتطوير ذ.م.م فيما  بي وبوابة  في قناة دي إكس  كيلو فولت 

كل من مجموعة ميدان وشركة مراس خطابات اعتماد غير  أن تصدر  وض  كان من املفر ،  الفرعية للقناة. وفًقا لشروط االتفاقية

، أبرم األطراف اتفاقية تعديل لتغيير آلية الدفع من 2016نوفمبر    13قابلة لإللغاء لصالح املجموعة مقابل الرسوم املستحقة. في  

 بين)  درهم إماراتي  255,000,000رها  خطابات اعتماد غير قابلة لإللغاء إلى شيكات مؤجلة بقيمة إجمالية قد
ً
من ميدان    مناصفة

، استلمت املجموعة أربعة وعشرين  2020مارس    19. وفًقا لخطاب بتاريخ  2018يونيو    1  بتاريخ ، حيث استحق آخرها  ومراس(
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ا من مجموعة ميدان فيما يتعلق بمدفوعات استهالك كهرباء ومياه للمحطات الفرعية  24)
ً
بمبلغ إجمالي  ومصاريف التمويل  ( شيك

 .2023ديسمبر  31إلى  2022يناير   31درهًما إماراتًيا مستحقة الدفع شهرًيا من  147,607,965قدره 

 رسوم معالجة مياه الصرف الصحي 

 عن بلدية دبي من خالل إصدار الفواتير  تقوم املجموعة بتحصيل "ر 
ً
سوم اإلسكان ورسوم إدارة الصرف الصحي" من العمالء نيابة

للعمالء. ويتم تحويل املبالغ املحصلة من قبل املجموعة فيما يتعلق بتلك الرسوم إلى بلدية دبي )أو املساهم البائع نيابة عن بلدية 

 عن شركة إمباور وشركة نخيل دبي(، كما تقوم املجموعة بتحصيل رسوم التبري
ً
، التي تم االستحواذ عليها لتبريد املناطق  د نيابة

، باستخدام البنية األساسية لعملية الفوترة الخاصة باملجموعة، حيث يتم تحويل تلك املبالغ إلى  مؤخًرا من قبل شركة إمباور 

 عن بلدية دبي،  و مقدم الخدمة املعني.  
ً
  50رهًنا بحد أقص ى سنوي يبلغ  تتلقى املجموعة رسوم تحصيل عن املبالغ املحصلة نيابة

 .راتيامليون درهم إم

 العقود الجوهرية  

ملخص لالتفاقيات التي تعتبرها املجموعة جوهرية أو مهمة أو التي قد تؤثر بطريقة أخرى على قرار املستثمر باالستثمار  فيما يلي  

في األسهم. ولم يرد في هذه امللخصات ما يفيد أنها تقدم وصًفا لجميع الشروط واألحكام املعمول بها في تلك االتفاقيات كما أنها  

 تلك االتفاقيات.  مقيدة في مجملها بما ورد في

 هيكل التعاقدات 

. وال يشكل أي أمر شراء للمجموعة  على أساس االستقاللية واملساواةتتعاقد املجموعة في العادة عن طريق أوامر شراء بشروط  

 )%( من إيراداتها السنوية. 5بمفرده أكثر من خمسة باملائة 

   اتفاقيات شراء اإلنتاج 

 حصيان اتفاقية شراء الطاقة مع شركة  

الطاقة مع شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ في     29، وتم تعديلها في  2016يونيو    1أبرمت املجموعة اتفاقية شراء 

على شراء صافي الطاقة الكهربائية املولدة    وافقت املجموعة   بموجب شروط االتفاقية  ."(PPAحصيان للطاقة  )"  2016نوفمبر  

( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة  25خمسة وعشرين )تبلغ  من قبل شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ ملدة  

. 2016يوليو    27الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع املحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل لإللغاء صادر عن دائرة املالية في  

 وفًقا لتعهد السداد املقدم من دائرة املالية، تكون دائرة املالية مسؤولة عن املبالغ التي تعادل القيمة األقل مما يلي: 

 الحد األقص ى إلجمالي التزامات الدفع املقررة على املجموعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة؛ و .أ

 ملا يليبات املقدمة  كافة املطالبات أو الطل  إجمالي  ال يتجاوز مبلغ   .ب
ً
املمتدة    الفترة  دوالر أمريكي عن  5,360,000,000)أ(    وفقا

دوالر أمريكي عن الفترة املمتدة    4,824,000,000( من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة الطاقة؛ و)ب(  10حتى السنة العاشرة )

( من تاريخ التشغيل التجاري؛  20( من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة الطاقة وحتى السنة العشرين )10من السنة العاشرة )

 ( من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة الطاقة.20من السنة العشرين )دوالر أمريكي عن الفترة املمتدة  4,288,000و)ج( 
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 1 طاقةللاتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع 

، والتي تم تعديلها لتصبح  2015مارس    26أبرمت املجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة أكوا باور للطاقة الشمسية املحدودة في  

. وافقت  ("PPA  1شعاع للطاقة  ")  2015يوليو    7وتم تعديلها مرة أخرى في    2015يوليو    7ش.م.خ. في    1مع شركة شعاع للطاقة  

املولدة من قبل شركة شعاع للطاقة   الكهربائية  الطاقة  ش.م.خ ملدة   1املجموعة، بموجب شروط االتفاقية، على شراء صافي 

( عاًما من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع املحددة للمجموعة بتعهد  25خمسة وعشرين )

. وفًقا لتعهد السداد املقدم من دائرة املالية، تكون دائرة املالية  2015يوليو    7دائرة املالية في    سداد غير قابل لإللغاء صادر عن

 مسؤولة عن املبالغ التي تعادل القيمة األقل مما يلي: 

 ؛ وPPA 1شعاع للطاقة الحد األقص ى إلجمالي التزامات الدفع املقررة على املجموعة بموجب اتفاقية  .أ

 دوالر أمريكي إلجمالي كافة املطالبات أو الطلبات املقدمة خالل مدة التعهد بالسداد. 460,000,000مبلغ قدره  .ب

 2 للطاقة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع

  لتصبح   حوالتها، والتي تم  2016نوفمبر    28أبرمت املجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م في  

وافقت  .  2017يونيو    12وتم تعديلها مرة أخرى في    "(PPA  2شعاع للطاقة  ")   2017يونيو    12ش.م.خ في    2مع شركة شعاع للطاقة  

ش.م.خ ملدة أولية    2املجموعة، بموجب شروط االتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية املولدة من قبل شركة شعاع للطاقة  

من تاريخ التشغيل التجاري ملحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع املحددة للمجموعة بتعهد  ( عاًما  25تبلغ خمسة وعشرين )

وفًقا لتعهد السداد املقدم من دائرة املالية، تكون دائرة  .  2017يونيو    12سداد غير قابل لإللغاء صادر عن دائرة املالية بتاريخ  

 القيمة األقل مما يلي: املالية مسؤولة عن املبالغ التي تعادل 

 ؛ وPPA 2شعاع للطاقة الحد األقص ى إلجمالي التزامات الدفع املقررة على املجموعة بموجب اتفاقية  .أ

يتجاوز   .ب ال  املقدمة    إجماليمبلغ  الطلبات  أو  املطالبات  يليكافة  ملا   
ً
فيما  1,288,536,793(  1)  وفقا  

ً
أمريكيا  

ً
يتعلق    دوالرا

التاريخ   2024ديسمبر    31املمتدة حتى    بالفترة ذلك  و) بما يشمل  أمريكًيا  963,837,659(  2؛  بالفترة    دوالًرا  يتعلق  فيما 

يناير    1من  دوالًرا أمريكًيا فيما يتعلق بالفترة املمتدة    752,394,918(  3؛ و)2029ديسمبر    31حتى    2025يناير    1املمتدة من  

  31حتى    2035يناير    1من  فيما يتعلق بالفترة املمتدة    دوالًرا أمريكًيا  542,783,308  (4و)  ؛2034ديسمبر    31حتى    2030

 . 2040 يناير 1 دوالًرا أمريكًيا فيما يتعلق بالفترة املمتدة 302,227,485( 5و) 2039ديسمبر 

 1اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نور للطاقة 

، والتي تم تعديلها وإعادة صياغتها في  2018مارس    15في    ش.م.خ  1أبرمت املجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة نور للطاقة  

في    2018أكتوبر    30 أخرى  مرة  تعديلها  تم  شروط    ."(PPA 1للطاقةنور  ") 2019مارس    14كما  بموجب  املجموعة،  وافقت 

( عاًما من تاريخ  35ش.م.خ ملدة خمسة وثالثين )  1االتفاقية، على شراء صافي الطاقة الكهربائية املولدة من قبل شركة نور للطاقة  

ائرة  التشغيل التجاري ملحطة الطاقة. ويتم ضمان التزامات الدفع املحددة للمجموعة بتعهد سداد غير قابل لإللغاء صادر عن د

. وفًقا لتعهد السداد املقدم من دائرة املالية، تكون دائرة املالية مسؤولة عن املبالغ التي تعادل القيمة  2018ديسمبر    10املالية في  

 األقل مما يلي: 
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 الحد األقص ى إلجمالي التزامات الدفع املقررة على املجموعة بموجب اتفاقية شراء الطاقة؛ و .أ

 ملا يليمبلغ ال يتجاوز إجمالي كاف .ب
ً
دوالًرا أمريكًيا فيما يتعلق    6,225,526,099(  1)ة املطالبات أو الطلبات املقدمة وفقا

للمحطة؛و)ة  بالفتر  التجاري  التشغيل  تاريخ  الخامسة من  السنة  أمريكًيا فيما    5,914,249,794(  2املمتدة حتى  دوالًرا 

املمتدة   بالفترة  للمحطةيتعلق  التجاري  التشغيل  تاريخ  من  العاشرة  السنة  إلى  الخامسة  السنة  و)  من  ( 3؛ 

املمتدة    5,618,537,304 بالفترة  يتعلق  فيما  أمريكًيا  تاريخ  دوالًرا  من  عشرة  الخامسة  السنة  إلى  العاشرة  السنة  من 

   5,337,610,439( 4لمحطة؛ و)التشغيل التجاري ل
ً
 أمريكيا

ً
السنة الخامسة عشرة  فيما يتعلق بالفترة املمتدة من  دوالرا

للمحطة التجاري  التشغيل  تاريخ  من  العشرين  السنة  و)  إلى  بالفترة   5,070,729,917(  5؛  يتعلق  فيما   
ً
أمريكيا  

ً
دوالرا

 4,563,656,925(  6؛ و)  ريخ التشغيل التجاري للمحطةالسنة العشرين إلى السنة الخامسة والعشرين من تااملمتدة من  

السنة الخامسة والعشرين إلى السنة الثالثين من تاريخ التشغيل التجاري  دوالًرا أمريكًيا فيما يتعلق بالفترة املمتدة من  

السنة الثالثين من تاريخ التشغيل التجاري  دوالًرا أمريكًيا فيما يتعلق بالفترة املمتدة من    3,879,108,387(  7؛ و)  للمحطة

   .للمحطة

 3 للطاقة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة شعاع

لتصبح مع    لتها حواو ، التي تم تعديلها  2020ابريل    29أبرمت املجموعة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة سوالر في هولدينل ليمتد في  

. وافقت املجموعة، بموجب شروط االتفاقية، على  "(PPA  3شعاع للطاقة  ")  2020سبتمبر    30ش.م.خ في    3شركة شعاع للطاقة  

( عاًما من تاريخ  25ش.م.خ ملدة أولية تبلغ خمسة وعشرين )  3شراء صافي الطاقة الكهربائية املولدة من قبل شركة شعاع للطاقة  

 التشغيل التجاري ملحطة الطاقة.

 1اتفاقية الشراء مع شركة حصيان للمياه 

وافقت    2021مارس    31أبرمت املجموعة اتفاقية شراء املياه مع شركة يوتيكو آي دابليو بي توينتي هولدينجز دي إم س ي س ي في  

املجموعة، بموجب شروط االتفاقية، على شراء املياه املنتجة من محطة معالجة مياه البحر بالتناضح العكس ي لفترة أولية تبلغ  

 اريخ التشغيل التجاري لتلك املحطة.( عاًما من ت35خمسة وثالثين )

 اتفاقيات املساهمين 

 1 ذ.م.م، املرحلة  للطاقةحصيان اتفاقية املساهمين مع شركة  

للطاقة  أبرمت كل من شركة   )"  1حصيان  للطاقة  "القابضة  -  1للطاقة  حصيان  شركة  ذ.م.م  أكوا  القابضة  ( وشركة  هاربين 

، والتي  2016سبتمبر    7، بصيغتها املعدلة في  2016يونيو    1"( اتفاقية املساهمين في  1للطاقة   حصيانمساهمي شركة  )"املحدودة  

"( املتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة  للطاقةحصيان  اتفاقية املساهمين مع شركة  )"  2016نوفمبر    29تم تعديلها مرة أخرى في  

حطة الطاقة املستقل لشركة حصيان للطاقة  شركة املشروع التي تأسست ملشروع م ش.م.خ،    1املرحلة  للطاقة  حصيان  شركة  

للطاقة التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي  حصيان  . تحدد اتفاقية املساهمين املبرمة مع شركة  ميجاواط  2400بطاقة  

 وإدارتها.  1املرحلة للطاقة حصيان للطاقة فيما يتعلق بتشغيل شركة حصيان شركة 
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للطاقة الحصص ومقاعد  حصيان  للطاقة، يمتلك كل من مساهمي شركة  حصيان  مع شركة  وفًقا التفاقية املساهمين املبرمة   

 :1 املرحلة للطاقةحصيان مجلس اإلدارة التالية في شركة  

 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 

 4 %51 القابضة -للطاقة حصيان شركة 

 3 %49 القابضة املحدودةهاربين  شركة أكوا للطاقة 

 7 % 100 املجموع 

إلى  بالكامل  ش.م.خ،    1للطاقة  حصيان  % من شركة  51التي تمتلك حصة بنسبة    ،القابضة  –للطاقة  حصيان  تعود ملكية شركة  

 . ، واململوكة للشركة بالكاملشركة جيه إي آي القابضة

 ش.م.ع  1اتفاقية املساهمين مع شركة شعاع للطاقة  

  مساهمي شركة شعاع للطاقة وشركة أكوا باور للطاقة الشمسية املحدودة )"  القابضة  -1أبرمت كل من شركة شعاع للطاقة  

"( املتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة  1اتفاقية املساهمين مع شركة شعاع للطاقة  )"  2015مارس    26"( اتفاقية مساهمين في  1

املستقل، املرحلة  الكهروضوئية  وهي شركة املشروع التي تأسست ملشروع محطة الطاقة الشمسية  ش.م.خ،    1شركة شعاع للطاقة  

. تحدد اتفاقية املساهمين املبرمة مع شركة شعاع للطاقة مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسيةفي  ميجاواط    200الثانية، بقدرة  

 وإدارتها.  1فيما يتعلق بتشغيل شركة شعاع للطاقة  1التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة  1

الحصص ومقاعد    1، يمتلك كل من مساهمي شركة شعاع للطاقة  1وفًقا التفاقية املساهمين املبرمة مع شركة شعاع للطاقة   

 :1مجلس اإلدارة التالية في شركة شعاع للطاقة 

 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 
 4 %51 القابضة 1شركة شعاع للطاقة 

 3 %49 شركة أكوا باور للطاقة الشمسية املحدودة
 7 % 100 املجموع 

 

، إلى شركة جيه  1% في شركة مشروع شعاع للطاقة  51، التي تمتلك حصة بنسبة  القابضة  -   1تعود ملكية شركة شعاع للطاقة  

 للشركة. إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل 

 ش.م.ع  2اتفاقية املساهمين مع شركة شعاع للطاقة  

"(  2  مساهمي شركة شعاع للطاقةوشركة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م )"  2أبرمت كل من شركة شعاع القابضة للطاقة  

"( املتعلقة  2اتفاقية املساهمين مع شركة شعاع للطاقة  )"  2017يونيو    12املعدلة في    2016نوفمبر    28اتفاقية مساهمين في  

للطاقة   وإدارة شركة شعاع  وتشغيل  الشمسية ش.م.خ،    2بتأسيس  الطاقة  ملشروع محطة  تأسست  التي  املشروع  وهي شركة 

الثانية، املرحلة  املستقل،  الشمسية  800بقدرة    الكهروضوئية  للطاقة  راشد  بن  محمد  مجمع  في  اتفاقية  ميجاواط  تحدد   .
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فيما يتعلق    2التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة    2املساهمين املبرمة مع شركة شعاع للطاقة  

 وإدارتها.  2بتشغيل شركة شعاع للطاقة 

الحصص ومقاعد    2، يمتلك كل من مساهمي شركة شعاع للطاقة  2وفًقا التفاقية املساهمين املبرمة مع شركة شعاع للطاقة   

 ش.م.ع:  2مجلس اإلدارة التالية في شركة شعاع للطاقة 

 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 
 4 %60 القابضة - 2شركة شعاع للطاقة 

 3 %40 الشمسية ذ.م.مشركة اإلمارات للطاقة 
 7 % 100 املجموع 

 

ش.م.خ، إلى شركة جيه    2% في شركة شعاع للطاقة  60التي تمتلك حصة بنسبة    القابضة،  -  2تعود ملكية شركة شعاع للطاقة  

 إي آي القابضة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشركة. 

 ش.م.ع 1للطاقة نور اتفاقية املساهمين مع شركة 

"مساهمي نور للطاقة  املحدودة )القابضة  للطاقة الشمسية  ديوا القابضة وشركة أكوا باور    1نور للطاقة  أبرمت كل من شركة  

اتفاقية مساهمي  )"  2019مارس    14و  2018ديسمبر    22و   2018أكتوبر    30املعدلة في  ،  2018مارس    15اتفاقية مساهمين في  (  "1

شركة املشروع التي تأسست ملشروع محطة الطاقة ،  ش.م.ع  1نور للطاقة  املتعلقة بتأسيس وتشغيل وإدارة شركة  "(  1نور للطاقة  

ميجاواط في املرحلة الرابعة من مشروع    950إلنتاج الطاقة الشمسية املركزة والطاقة الكهروضوئية بطاقة    1املستقل نور للطاقة  

التزامات وحقوق الحوكمة    1نور للطاقة  تحدد اتفاقية املساهمين املبرمة مع شركة  مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية.  

 وإدارتها.   1للطاقة نور شركة  فيما يتعلق بتشغيل 3الخاصة بمساهمي شركة شعاع للطاقة 

الحصص ومقاعد مجلس    1للطاقة  نور  ، يمتلك كل من مساهمي شركة  1للطاقة  نور  وفًقا التفاقية املساهمين املبرمة مع شركة  

 :1 للطاقةنور اإلدارة التالية في شركة 

 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 
 4 %51 القابضة   - 1للطاقة نور شركة 

 3 %49 هولدينل ليمتد أكوا باور س ي إس بي شركة 
 7 % 100 املجموع 

 

ش.م.خ، إلى شركة جيه إي آي القابضة    1للطاقة  نور  % من أسهم  51التي تمتلك    القابضة،  -  1للطاقة  نور  تعود ملكية شركة  

 مباشر وغير مباشر، على التوالي. %(، وهما مملوكين للشركة بالكامل بشكل  6%( وصندوق دبي األخضر )بنسبة 94)بنسبة 

 ش.م.خ  3للطاقة شعاع اتفاقية املساهمين مع شركة  
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اتفاقية مساهمين في  "(  3مساهمي شعاع للطاقةوشركة سوالر في ليمتد )"  3القابضة للطاقة  ديوا  شعاع  أبرمت كل من شركة  

"( املتعلقة بتأسيس وتشغيل  3  للطاقةشعاع  اتفاقية مساهمي شركة  )"  2020سبتمبر    30في  ، التي تم تعديلها  2020أبريل    29

املرحلة  شعاع  وإدارة شركة   التي تأسست  ش.م.خ،    3للطاقة  املشروع  املستقل  وهي شركة  الطاقة الشمسية    – ملشروع محطة 

الكهروضوئية بقوة   الطاقة  الرابعة، إلنتاج  الش  900املرحلة  للطاقة  في مجمع محمد بن راشد  اتفاقية  مسيةميحاواط  . تحدد 

فيما يتعلق    3للطاقة  شعاع  التزامات وحقوق الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة    3شعاع للطاقة  املساهمين املبرمة مع شركة  

 ش.م.خ وإدارتها. الثالثة للطاقة املرحلة شعاع بتشغيل شركة 

الحصص ومقاعد    3للطاقة  شعاع  ، يمتلك كل من مساهمي شركة  3  للطاقةشعاع  وفًقا التفاقية املساهمين املبرمة مع شركة   

 للطاقة ش.م.خ:شعاع مجلس اإلدارة التالية في شركة  

 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 
 4  %60 القابضة - 3للطاقة شعاع شركة 

 3 %40 املحدودةسوالر في القابضة  
 7 % 100 املجموع 

 

ش.م.خ، إلى  الثالثة  للطاقة املرحلة  شعاع  % في شركة  60التي تمتلك حصة بنسبة    القابضة،  -  3للطاقة  شعاع  تعود ملكية شركة  

 . بشكل مباشر وغير مباشر   ، وهي مملوكة بالكامل للشركة%(33.34%( وصندوق دبي األخضر )66.66)شركة جيه إي آي القابضة  

 ش.م.خ  1اتفاقية املساهمين لشركة حصيان القابضة إلنتاج املياه 

أبرمت شركة حصيان القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي مع شركة يوتيكو آي دابليو بي توينتي هولدينجز دي إم س ي س ي   

بالتناضح  )" املياه  إلنتاج  القابضة  حصيان  شركة  في  العكس يمساهمي  مساهمين  اتفاقية  اتفاقية  )"  2021مارس    31"( 

"( املتعلقة بتأسيس وحوكمة وإدارة شركة حصيان للمياه  املساهمين لشركة حصيان القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي

جالون إمبريالي    مليون   120وهي شركة املشروع التي تأسست ملشروع محطة املياه املستقل بالتناضح العكس ي بطاقة  ش.م.خ،    1

البحر مياه  والتزامات  من  حقوق  على  العكس ي  بالتناضح  املياه  إلنتاج  القابضة  حصيان  لشركة  املساهمين  اتفاقية  وتنص   .

الحوكمة الخاصة بمساهمي شركة حصيان القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي فيما يتعلق بتشغيل شركة حصيان للمياه  

 ش.م.خ وإدارتها.  1

تفاقية املساهمين لشركة حصيان القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي، يمتلك كل من مساهمي شركة حصيان  بموجب ا

 القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي 

 

 ش.م.خ: 1املناصب ومقاعد مجلس اإلدارة التالية في شركة حصيان للمياه   
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 مقاعد مجلس اإلدارة  الحصة  املساهم 

شركة حصيان القابضة للطاقة بالتناضح  

 العكس ي  

60% 4 

شركة يوتيكو آي دابليو بي توينتي هولدينجز  

 دي إم س ي س ي 

40% 3 

 7 % 100 اإلجمالي

 

  1% في شركة حصيان للمياه  60تعود ملكية شركة حصيان القابضة إلنتاج املياه بالتناضح العكس ي، التي تمتلك حصة بنسبة  

 ش.م.خ، إلى شركة جميرا العاملية القابضة للطاقة بالكامل، وهي مملوكة بالكامل للشركة. 

 EPCالهندسة واملشتريات والبناء عقود   

 1لشركة نور للطاقة الهندسة واملشتريات والبناء عقد 

، 2018بريل  ا  13ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على األساس اإلنجاز الكلي في    1أبرمت شركة نور للطاقة  

يشمل ذلك العقد عقد  ، حيث  2019مارس    11، كما تم تعديله مرة أخرى في  2018نوفمبر    22الذي تم تعديله وإعادة صياغته في  

للطاقة   نور  لشركة  واملشتريات  الهندسة  مقاول  مع  تنسيق  واتفاقية  خارجي  ومشتريات  نور    1هندسة  لشركة  اإلنشاء  ومقاول 

الهندسة واملشتريات والبناء عقد  لضمان تحملهما املسؤولية املشتركة واملنفردة عن األعمال )يشار إليهم مًعا باسم "   1للطاقة  

الشروط املتعارف عليها في السوق بما في    1لشركة نور للطاقة    الهندسة واملشتريات والبناء "(. ويعكس عقد  1طاقة  لشركة نور لل

ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق باألداء واملسؤولية عن العيوب وضمان األداء. ويبلغ  

الهندسة وامل بموجب عقد    1ومقاول اإلنشاء لشركة نور للطاقة    1شتريات لشركة نور للطاقة  الحد اإلجمالي ملسؤولية مقاول 

% من إجمالي قيمة العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها  100ما يعادل   1لشركة نور للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  

 :1لشركة نور للطاقة والبناء  الهندسة واملشترياتوخسائر تبعية معتادة. فيما يلي األحكام الرئيسية لعقد 

قيمة عقد الهندسة واملشتريات لشركة   تاريخ القبول األولي املضمون  املرحلة

 )بالدوالر األمريكي(  1نور للطاقة 

نور  لشركة  اإلنشاء  عقد  قيمة 

 )بالدوالر األمريكي( 1للطاقة 

األولى   املرحلة 

CT 

ببدء    32 اإلشعار  بعد  شهًرا 

 التنفيذ 

529,918,747 221,970,943 
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األولى   املرحلة 

PT 

ببدء    32 اإلشعار  بعد  شهًرا 

 التنفيذ 

594,644,455 254,164,151 

ببدء    40 املرحلة الثانية  اإلشعار  بعد  شهًرا 

 التنفيذ 

587,717,766 254,164,151 

ببدء    48 املرحلة الثالثة  اإلشعار  بعد  شهًرا 

 التنفيذ 

623,741,187 266,655,164 

 

ديسمبر    13"( في  1اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة نور للطاقة  ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة )"  1أبرمت شركة نور للطاقة  

"(، بموجب االتفاقية يتوجب على مشغل شركة نور  1مشغل شركة نور للطاقة  )"مقدم خدمات التشغيل والصيانة  مع    2018

تشغيل املحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ في تاريخ التشغيل التجاري لكل مرحلة من مراحل املحطة وتنتهي في تاريخ    1للطاقة  

للطاقة   نور  لشركة  الطاقة  اتفاقية شراء  إنهاء  أو  التشغ  1انتهاء  تاريخ  بعد  )تبلغ،  رسوم شهرية  للمشروع،  مقابل  التجاري  يل 

الرسوم بمؤشرات معينة(. ويجب دفع رسوم إضافية، وفًقا لجدول    2,755,131.45 تلك  أمريكي شهرًيا، مع مراعاة ربط  دوالر 

الشروط املتعارف عليها في   1الرسوم، عن الفترة السابقة لفترة التشغيل. وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة نور للطاقة 

الرسوم املستحقة الدفع في تلك  130في أي سنة على ما يعادل    1صر مسؤولية مشغل شركة نور للطاقة  السوق، وتقت % من 

 خاضعة ألمور متعارف عليها.السنة، 

 1مع شركة شعاع للطاقة الهندسة واملشتريات والبناء عقد 

 2015يونيو    17ساس اإلنجاز الكلي في  ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على األ   1أبرمت شركة شعاع للطاقة  

"( إلجراء أعمال التصميم  1لشركة شعاع للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  مقاول  )"  مقاول هندسة ومشتريات والبناءمع  

"( الكلي  اإلنجاز  أساس  األعمال على  والتشييد وإتمام  واملشتريات  واملشتريات والبناء  عقد  والهندسة  لشركة شعاع  الهندسة 

الشروط املتعارف عليها في السوق بما في ذلك النص   1لشركة شعاع للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  "(. ويعكس عقد  1  للطاقة

الحد اإلجمالي   على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق باألداء واملسؤولية عن العيوب وضمان األداء. ويبلغ

للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  ملسؤولية مقاول   لشركة شعاع  الهندسة واملشتريات والبناء  بموجب عقد    1لشركة شعاع 

% من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي  100مع يعادل    1للطاقة  

 :1لشركة شعاع للطاقة الهندسة واملشتريات والبناء قد األحكام الرئيسية لع

لشركة شعاع للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  قيمة عقد   تاريخ القبول األولي املضمون 

 )بالدوالر األمريكي(  1

 297,675,247 2017بريل ا 2
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 17"( في  1اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة  اتفاقية تشغيل وصيانة )"  ش.م.خ  1أبرمت شركة شعاع للطاقة  

"(، يقوم بموجبها مشغل شركة شعاع للطاقة  1مشغل شركة شعاع للطاقة  )"  مقدم خدمات التشغيل والصيانةمع    2015يونيو  

يف الوارد في اتفاقية شراء الطاقة لشركة شعاع  بتشغيل املحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ من"تاريخ اإلتمام" )حسب التعر  1

. مقابل تقديم تلك الخدمات، يتم دفع رسوم  1( وتنتهي في تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لشركة شعاع للطاقة  1للطاقة  

( 2دوالًرا أمريكًيا شهرًيا، و)  35,167( رسوم تشغيل ثابتة بقيمة  1تبلغ خالل فترة التشغيل ما يلي: )  1شهرية ملشغل شعاع للطاقة  

دوالًرا أمريكًيا شهرًيا(، مع مراعاة ربط تلك الرسوم والتكاليف بمؤشرات معينة.  259,583تكاليف تشغيل )تبلغ قيمتها اإلرشادية 

ة  الشروط املتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية مشغل شرك 1وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 

% من رسوم التشغيل الثابتة املستحقة الدفع في تلك السنة،  100في أي سنة خالل فترة التشغيل على ما يعادل  1شعاع للطاقة 

 خاضعة ألمور متعارف عليها. 

 2مع شركة شعاع للطاقة الهندسة واملشتريات والبناء عقد 

"( عقد الهندسة واملشتريات والبناء في  األصلية  2للطاقة  شركة مشروع شعاع  أبرمت شركة اإلمارات للطاقة الشمسية ذ.م.م )"

الهندسة واملشتريات والبناء مع شعاع للطاقة  )"  2016ديسمبر    6 الهندسة واملشتريات والبناء مع  2عقد  "( وتم تعديل عقد 

أحالة حقوق والتزامات ، تم  2017يونيو    12، ووفًقا التفاقية منفصلة مبرمة أيًضا في  2017يونيو    12في    2شركة شعاع للطاقة  

للطاقة   شعاع  مشروع  )  2شركة  مع:  لتصبح  آخر  ومقاول  للطاقة  1األصلية  شعاع  عقد    2( شركة  تعديل   
ً
الحقا ش.م.خ؛وتم 

"(. ويعكس عقد الهندسة  2  تعديل شركة شعاع للطاقة)"  2021يوليو    4في    2الهندسة واملشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة  

للطاقة    واملشتريات والبناء  تتعلق    2لشركة شعاع  نقدية  تعويضات  النص على  ذلك  في  بما  السوق  في  املتعارف عليها  الشروط 

بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق بحسن باألداء واملسؤولية عن العيوب وضمان حسن األداء. يبلغ حد املسؤولية مجتمعة بين  

للطاقة    من شركة شعاع 
ً
لإلن  2كال الجديد  واملقاول  للطاقة  ش.م.خ  والهندسة لشركة شعاع  واملشتريات  بموجب عقد    2شاء 

% من إجمالي قيمة ذلك العقد )مخصوًما منه "قيمة العقد  100ما يعادل   2الهندسة واملشتريات والبناء مع شركة شعاع للطاقة 

" لكل  مع شر مرحلةاملرحلي"  والبناء  واملشتريات  الهندسة  عقد  في  الوارد  التعريف  إن وجدت، حسب  للطاقة  "،  (، 2كة شعاع 

ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. فيما يلي األحكام الرئيسية لعقد الهندسة واملشتريات والبناء لشركة  

 :2شعاع للطاقة 

عقد   تاريخ القبول املؤقت املقرر  تاريخ بدء العمل املقرر  املرحلة واملشتريات قيمة  الهندسة 

للطاقة    والبناء شعاع   2لشركة 

 )بالدوالر األمريكي( 

 222,642,501 2018مارس  27 2016ديسمبر  6 املرحلة )أ( 

 322,862,397 2019مارس  27 2017ديسمبر  2 املرحلة )ب(

 303,768,322 2020مارس  26 2018ديسمبر  1 املرحلة )ج( 
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دوالًرا   849,273,220أن إجمالي قيمة العقد بعد احتساب كل اإلضافات واالستقطاعات يبلغ    2يؤكد تعديل شركة شعاع للطاقة  

 أمريكًيا. 

اتفاقية التشغيل والصيانة قصيرة األجل لشركة  أيًضا اتفاقية تشغيل وصيانة قصيرة األجل )"  2أبرمت شركة شعاع للطاقة  

( أكسيونا  2( شركة جرانسوالر أويم إس إل، و)1: )مقدم خدمات التشغيل والصيانة  مع  2017يونيو    12"( في  2شعاع للطاقة  

"(، 2املشغل القصير األجل لشركة شعاع للطاقة  "(( شركة غيال إس بي ايه )يشار إليهم مًعا باسم  3كونستراسيون إس ايه، و)

ل رسوم شهرية بتشغيل املحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ  مقاب  2يقوم بموجبها املشغل القصير األجل لشركة شعاع للطاقة  

. وقد تصل    15خالل فترة ما قبل التشغيل لكل مرحلة وتنتهي في تاريخ انتهاء املدة األخيرة أو اإلنهاء بموجب البند  
ً
أيهما يأتي أوال

دوالر أمريكي    336,000تبلغ الرسوم املستحقة    املدة إلى خمس سنوات من اكتمال املرحلة )أ(. فيما يتعلق بفترات ما قبل التشغيل،

)أ( و للمرحلة )ب( و  287,000للمرحلة  أمريكي  املستحقة    258,454دوالر  للمرحلة )ج(، وتتمثل رسوم الخدمات  دوالًرا أمريكًيا 

معها،   يتناسب  بما  أو  تعاقدية  سنة  كل  خالل  تشغيل  مرحلة  لكل  الثابت  املقطوع  املبلغ  في  التشغيل  فترة  النحو  خالل  على 

. وتعكس اتفاقية التشغيل  2( من اتفاقية التشغيل والصيانة قصيرة األجل لشركة شعاع للطاقة  3املنصوص عليه في امللحق )

للطاقة   القصير األجل    2والصيانة قصيرة األجل لشركة شعاع  املشغل  السوق، وتقتصر مسؤولية  في  املتعارف عليها  الشروط 

مور  أل   خاضعة% من رسوم الخدمات املتوقعة املستحقة في تلك السنة،  100ة على ما يعادل  في أي سن  2لشركة شعاع للطاقة  

 متعارف عليها.

اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة األجل لشركة ش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة طويلة األجل )" 2أبرمت شركة شعاع للطاقة  

"  التشغيل والصيانة  اتحاد مقدمي خدماتمع    2017يونيو    12"( في  2  شعاع للطاقة املشغل الطويل  )يشار إليهما مًعا باسم 

بتشغيل املحطة وصيانتها من    2"(، يقوم بموجبها املشغل الطويل األجل لشركة شعاع للطاقة  2األجل لشركة شعاع للطاقة  

اليوم األخير من مدة اتفاقية   وتنتهي في 2الفترة التي تبدأ من تاريخ اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة األجل لشركة شعاع للطاقة 

للطاقة   مع شركة شعاع  الطاقة  املستحقة  2شراء  الرسوم  تبلغ  التشغيل،  قبل  ما  بفترات  يتعلق  فيما  أمريكي    64,711.  دوالر 

دوالًرا أمريكًيا للمرحلة )ج(، وتتمثل رسوم الخدمات املستحقة خالل    62,359دوالر أمريكي للمرحلة )ب( و  72,929للمرحلة )أ( و

فترة التشغيل في املبلغ املقطوع الثابت لكل مرحلة تشغيل خالل كل سنة تعاقدية أو بما يتناسب معها، على النحو املنصوص  

التشغيل والصيانة  2( من اتفاقية التشغيل والصيانة طويلة األجل لشركة شعاع للطاقة  3عليه في امللحق ) اتفاقية  . وتعكس 

لشروط املتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية املشغل الطويل األجل لشركة شعاع  ا  2طويلة األجل لشركة شعاع للطاقة  

% من رسوم الخدمات املتوقعة املستحقة في تلك السنة، ويستثنى من ذلك أمور متعارف  100في أي سنة على ما يعادل    2للطاقة  

 عليها.

 3 لشركة شعاع للطاقة الهندسة واملشتريات والبناءعقد 

عقد  )"  2020يوليو    23ش.م.خ عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على األساس اإلنجاز الكلي في    3شعاع للطاقة  أبرمت  

الشروط    3لشركة شعاع للطاقة  الهندسة واملشتريات والبناء  "(. ويعكس عقد  لشركة شعاع للطاقةالهندسة واملشتريات والبناء  

يها في السوق بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق باألداء واملسؤولية عن  املتعارف عل

لشركة شعاع    الهندسة واملشتريات والبناءومقاول    3العيوب وضمان األداء. ويبلغ الحد اإلجمالي ملسؤولية شركة شعاع للطاقة  

عقد    3للطاقة   والبناء  بموجب  واملشتريات  للطاقة  الهندسة  يعادل    3لشركة شعاع  العقد،  100مع  ذلك  قيمة  إجمالي  من   %
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أيًضا على ما   3ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر تبعية معتادة. وتقتصر املسؤولية اإلجمالية لشركة شعاع للطاقة  

الهندسة واملشتريات والبناء  . وتبلغ قيمة عقد  3شعاع للطاقة    لشركة   الهندسة واملشتريات والبناء% من قيمة عقد  100يعادل  

 دوالًرا أمريكًيا؛ 144,226,795 3لشركة شعاع للطاقة 

 القبول النهائي  - تاريخ االكتمال املضمون  القبول األولي  - تاريخ االكتمال املضمون  املرحلة

 2023يوليو  28 2021يوليو  28 املرحلة )أ( 

 2024ابريل  2 2022ابريل  2 املرحلة )ب(

 2025ابريل  2 2023ابريل  2 املرحلة )ج( 

 

 14"( في  3  اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقةش.م.خ اتفاقية تشغيل وصيانة )"  3أبرمت شركة شعاع للطاقة  

والصيانة  مع    2020أكتوبر   التشغيل  للطاقة  )"مقدم خدمات  بموجبها مشغل شركة شعاع  3مشغل شركة شعاع  يقوم   ،)"

حتى تاريخ    3بتشغيل املحطة وصيانتها من الفترة التي تبدأ من تاريخ اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة    3للطاقة  

 . وفيما يلي هيكل الرسوم:3مع شركة شعاع للطاقة الهندسة واملشتريات والبناء انتهاء أو إنهاء اتفاقية  

شهر  رسو  املرحلة لكل  األمريكي  )بالدوالر  التعبئة  فترة  م 

 تقويمي(

 194,557 املرحلة )أ( 

 229,940 املرحلة )ب( 

 216,390 املرحلة )ج( 

 

شهر   املرحلة لكل  األمريكي  )بالدوالر  التشغيل  فترة  رسوم 

 تقويمي(

 108,376 املرحلة )أ( 

  + )أ(  املرحلة 

 )ب(

216,752 

  + )أ(  املرحلة 

 )ب( + )ج( 

334,982 
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الشروط املتعارف عليها في السوق، وتقتصر مسؤولية مشغل شركة   3وتعكس اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة شعاع للطاقة 

% من الرسوم املستحقة في كل سنة تعاقدية )بما في ذلك أي مكافآت مدفوعة ملشغل  100في أي سنة على ما يعادل    3نور للطاقة  

 ثنى من ذلك أمور متعارف عليها. (، ويست3شركة شعاع للطاقة 

 لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى  الهندسة واملشتريات والبناءعقد 

مع اتحاد شركات يضم   2016يونيو    26أبرمت الشركة اتفاقية شراء طاقة مع شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ في  

اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان  )"إنترناشيونال كومباني ليمتد  جنرال إلكتريك إنترناشيونال املحدودة وهاربين إليكتريك

( العام الثامن  1"(. وستنتهي مدة اتفاقية شراء الطاقة مع شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى فور إتمام )للطاقة املرحلة األولى 

 والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري للمحطة. ( العام الخامس 2والعشرين من تاريخ التشغيل التجاري ألول وحدة، و)

يونيو   26أبرمت شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى عقد إنشاء ومشتريات وهندسة بمبلغ مقطوع على األساس اإلنجاز الكلي في  

دسة واملشتريات  الهنمقاول  مع تحالف يتكون من شركة جنرال إلكتريك الدولية وشركة هاربين إلكتريك الدولية املحدودة )"  2016

األولى والبناء   املرحلة  للطاقة  حصيان  والتشغيل  لشركة  التشييد  وبدء  واملشتريات  والهندسة  التصميم  أعمال  كل  بشأن   )"

لشركة حصيان للطاقة املرحلة  الهندسة واملشتريات والبناء  عقد  التجريبي واالختبار واألعمال األخرى الالزمة إلكمال األعمال )" 

لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى الشروط املتعارف عليها في السوق بما في  الهندسة واملشتريات والبناء  عقد    "(. ويعكساألولى 

ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتأخير وتعويضات نقدية تتعلق باألداء وضمان األداء واملسؤولية عن العيوب. ويبلغ 

الهندسة واملشتريات والبناء  لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى بموجب عقد  ناء  الهندسة واملشتريات والبحد مسؤولية مقاول  

% من إجمالي قيمة ذلك العقد، ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها وخسائر  100لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى مع يعادل  

 لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى: بناء الهندسة واملشتريات والتبعية معتادة. فيما يلي األحكام الرئيسية لعقد  

)بالدوالر   املضمون   االكتمالتاريخ  النطاق العقد  قيمة 

 األمريكي(

من   تتكون  التي  الكهرباء  توليد  مرفق  أي    4املحطة 

 ميجاوات لكل منها   600وحدات لتوليد طاقة بقدرة 

 2,130,000,000 2023بتمبر س 1

والتي   بالوقود  الخاصة  مناولة  املرافق  مرافق  تعني 

 الفحم والفحم الجاف ونظام قياس الوقود االحتياطي 

 220,000,000 2020ديسمبر  1

 

اتفاقية تشغيل وصيانة )"اتفاقية التشغيل والصيانة لشركة حصيان للطاقة   أبرمت شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى ش.م.خ

"(،  مشغل شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى )"مقدم خدمات التشغيل والصيانة  مع    2016أغسطس    11املرحلة األولى"( في  

رسوم شهرية من الفترة التي تبدأ في يقوم بموجبها مشغل شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى بتشغيل املحطة وصيانتها مقابل  
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تاريخ االتفاقية وتنتهي في تاريخ انتهاء أو إنهاء اتفاقية شراء الطاقة لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى. وتنقسم مدة االتفاقية  

تشغيل املحطة ما  إلى فترات متعددة مرتبطة بتاريخ التشغيل التجاري لكل وحدة من الوحدات. تبلغ الرسوم الشهرية خالل فترة  

 يلي، مع مراعاة ربط تلك الرسوم بمؤشرات معينة: 

 دوالر أمريكي  رسوم فترة تشغيل املحطة 

 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس   1رسوم 

 ( 2024فبراير  29 - 2023

6,151,280.17 

 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس   1رسوم 

 ( 2025فبراير  28 - 2024

6,134,928.76 

 ( الثابتة  الشهرية  والصيانة  التشغيل  مارس   1رسوم 

 نهاية املدة(  - 2025

5,968,262.09 

 

ويجب دفع رسوم إضافية، وفًقا لجدول الرسوم، عن الفترة السابقة لفترة التشغيل املحطة. تعكس اتفاقية التشغيل والصيانة  

لشركة حصيان للطاقة املرحلة األولى الشروط املتعارف عليها في السوق، بما في ذلك النص على تعويضات نقدية تتعلق بالتوافر  

إلى تعويضات نقدية أخ املتعلقة بالفترات  باإلضافة  الفرعية األخرى  إلى الحدود القصوى  رى تتعلق بخسائر محددة. باإلضافة 

%  100تقتصر مسؤولية مشغل شركة حصيان للطاقة املرحلة األولى في أي سنة على ما يعادل  كما  السابقة لفترة تشغيل املحطة،  

% للرسوم املستحقة في أي سنة خالل املدة، 130ما يعادل    علىمن الرسوم املستحقة في تلك السنة خالل "فترة تشغيل املحطة" و 

 ويستثنى من ذلك أمور متعارف عليها.

 بعض ترتيبات التمويل الخاصة باملجموعة 

 "(دوار املقترحتسهيل ائتماني )" ذو أولوية غير مضمون  دوار تسهيل ائتماني 

 نظرة عامة 

"(،  خطاب التفويض)"  2022فبراير    24"( املؤرخ    ان بي دي كابيتالبموجب خطاب تفويض مبرم بين أن بي دي كابيتال املحدودة )"  

مليار درهم إماراتي مع بنك اإلمارات دبي الوطني بصفته    2  يصل إلى  بمبلغ  الدوار املقترحئتماني  اال تسهيل  ال  تعتزم الشركة ابرام

 الستيفاء وتحقق شروط معينةووكيل االستثما  مغطي االكتتاب و   املمول 
ً
املنسق ومدير    ان بي دي كابيتال . وسوف تكون  ر، وفقا

الدوار  ئتماني  اال سنوات. وسوف تتضمن االتفاقيات النهائية للتسهيل    5سجل االكتتاب واملنظم الرئيس ي. وتبلغ مدة التسهيل  

  مور أخرى:، بمجرد إبرامها، الشروط التالية من بين جملة أاملقترح

 0.70بمعدل    ( الهامش2( سعر الليبور على مدار شهر؛ و)1املستحقة بموجب التسهيل بمبلغ: )  الربحكون  ي
ً
. كما تشتمل  % سنويا

على  للقانون اإلنجليزي،    الدوار املقترحئتماني  اال التسهيل    % )حال االقتضاء(. يخضع2بنسبة    االلتزام بالتبرعمعدل  على  الشروط  
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 يكون مقر التحكيم في مركز دبي املالي العاملي.أن 

 الهدف  

 مخصص ألغراض الشركة العامة، بما في ذلك الرسوم والنفقات املرتبطة بالتسهيل.   الدوار املقترحئتماني اال   التسهيل

 املتمول  

 بموجب التسهيل هو هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.  املتمول 

 الضمان  

 ال يوجد. 

 تغيير السيطرة 

 حالة السداد  ئتماني  اال   التسهيل خطاب التفويض يفترض أن يتضمن شروط  
ً
الدوار املقترح على شروط سداد معجل متضمنا

% من  100( قبل الطرح، في حالة توقف حكومة دبي عن ملكية  1: )املعجل بمجرد وقوع تغيير للسيطرة. أن تغيير السيطرة تقع

 . املتمول % من 50.1الطرح، في حالة توقف حكومة دبي عن ملكية أكثر من   ، وبعد هذال املتمو 

 التعهدات  

  مصاريف التمويل رافعة مالية )الصافي إلى األرباح قبل اقتطاع   الدوار املقترح ئتماني  اال   تشمل التعهدات املالية بموجب التسهيل

 بمعدل ثالثة أضعاف أو أقل، يجري اختبارها كل ثالثة أشهر.( ، والتي يتم االتفاق على تعريفهاوالضرائب واالستهالك واإلطفاء

 خطاب عرض التسهيل  

 نظرة عامة 

وكل التعديالت الالحقة   2010يونيو    21خطاب استمرار )عرض( التسهيل املؤرخ    ، أبرمت الشركةتعديل2022  وفبراير  يناير  25في  

رقم   التسهيل  تعديل  في ذلك خطاب  بما  للتسهيالت  2020سبتمبر    10بتاريخ    4عليه  العامة  واألحكام  الشروط  يكمل  والذي   ،

 :ما يلي االئتمانية لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، حيث ينص على

 "(؛ وتسهيل السحب على املكشوفدرهم إماراتي )" مليار 2.5 لى املكشوف بقيمة. تسهيل سحب ع 1

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

 

يمكن سحبها بالدرهم اإلماراتي أو اليورو أو الدوالر األمريكي من بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ االستحقاق  

 أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.  ذات الصلةعرض الالنهائي في خطاب 

 

سعر الفائدة بين    ،( فيما يتعلق بالدرهم اإلماراتي1املستحقة بموجب تسهيل السحب على املكشوف: )  مصاريف التمويلتبلغ  

ا إليه  
ً
ا إليه  2و)  ؛% سنوًيا0.7البنوك اإلماراتية ملدة شهر واحد مضاف

ً
( فيما يتعلق باليورو، سعر اليوروبور ملدة شهر واحد مضاف

ا إليه ( فيما يتعلق بالدوالر األمريكي، معدل التمويل الليلي املضمون ملدة 3و)؛ % سنوًيا0.7
ً
 % سنوًيا. 0.7يوم واحد مضاف
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( العمولة املستحقة بموجب تسهيل خطاب االعتماد مجموع كل من:  بين  1تبلغ  الفائدة  اإلماراتي، سعر  بالدرهم  يتعلق  ( فيما 

ا إليه  
ً
ا    ( فيما يتعلق باليورو، سعر اليوروبور ملدة شهر واحد2% سنوًيا، و) 2.75البنوك اإلماراتية ملدة شهر واحد مضاف

ً
مضاف

ا إليه 3% سنوًيا و)2.75إليه 
ً
 % سنوًيا. 2.75( فيما يتعلق بالدوالر األمريكي، معدل التمويل الليلي املضمون ملدة يوم واحد مضاف

يخضع خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي لقانون إمارة دبي والقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة املعمول  

   .تسهيالت السحب على املكشوف االجماليةو  الشركة االعتماداستخدام جزء من خطاب قد تم كما في تاريخ هذه النشرة    بها فيها.

 

 الغرض

 يتمثل الغرض من تسهيل السحب على املكشوف في تلبية متطلبات رأس املال العامل. 

 االستيراد.يتمثل الغرض من تسهيل خطاب االعتماد في تلبية متطلبات 

 

 املتمول 

 بموجب خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي هو هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع.   املتمول 

 :ئة كهرباء ومياه دبيالتالية لهيوكل من الشركات التابعة املجموعة   يمكن استخدام تسهيل السحب على املكشوف من قبل

 

 إماراتي(؛مليون درهم   550ماي دبي ذ.م.م )بحد أقص ى  .1

 ؛ مليون( 50يصل إلى )شركة مركز البيانات للحلول املتكاملة ذ.م.م  .2

؛  مليون(  15)يصل إلى  شركة االتحاد لخدمات الطاقة ذ.م.م اململوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي )شركة شخص واحد ذ.م.م(   .3

 و

 .مليون( 150)يصل إلى  نسب مختلفة(ل منهم بك ( شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م .4

( دبي ش.م.ع  ماي  وشركة  دبي ش.م.ع  ومياه  كهرباء  هيئة  قبل  من  االعتماد  تسهيل خطاب  استخدام  استيفاء    شريطةيمكن 

لشركة مركز البيانات للحلول   باصدار اعتماد(. وُيسمح بصفتها من الغير هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.عمن كفالة  الحصول على

 هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.عمن  كفالة    استيفاء الحصول على  شريطةمليون درهم إماراتي    50املتكاملة ذ.م.م بقيمة تصل إلى  

 . بصفتها من الغير

 

 الضمان 

 قامت هيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع بمنح رهن حساب. 

 

 تغيير السيطرة 

تبقى    طاملا  اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  منللشركة دون املوافقة املسبقة  بإجراء تغيير في امللكية أو الهيكل املؤسس ي  ال يسمح   

 .االلتزامات املستحقة غير مسددة



 

163 

 

 التعهدات 

 ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به. 

 

 حاالت اإلخالل 

تتفق مع ممارسات    معتادة  إخاللعلى حاالت    2010ديسمبر    9تحتوي األحكام والشروط العامة للتسهيالت االئتمانية املؤرخة  

  . ( اإلعسار4و)   ؛التدليس(  3و)  ؛( عدم الوفاء بتعهد مالي2و)  ؛السوق، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: عدم السداد 

 في أي حالة من الحاالت التالية:  اإلخالل ينص خطاب عرض تسهيل هيئة كهرباء ومياه دبي على أنه تتوفر حالة 

 

البيانات للحلول املتكاملة    الحديتجاوز    -1 بهيئة كهرباء ومياه دبي ش.م.ع، وشركة ماي دبي، وشركة مركز  املمول فيما يتعلق 

مليار درهم إماراتي في    2.5كة لهيئة كهرباء ومياه دبي )شركة شخص واحد ذ.م.م(  ذ.م.م، وشركة االتحاد لخدمات الطاقة اململو 

 أي وقت؛ أو 

لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع. بشأن كل التسهيالت املصرفية وغير املصرفية التي تقدمها الشركات    األولويةلم ُيمنح حق   -2

على سبيل   ذلك  في  بما  الوطني  دبي  اإلمارات  بنك  مجموعة  املوظفين  في  الشركات وحسابات  ائتمان  بطاقات  الحصر  ال  املثال 

ومدفوعات رواتب املوظفين ومتطلبات بطاقات ائتمان املوظفين، والتأمين العام، وتطوير / إدارة املمتلكات، ومنتجات وخدمات  

قوق األولوية، والخدمات  سوق رأس املال مثل الطرح العام األولي، وجمع األموال عن طريق السندات / الصكوك، وإصدارات ح

 االستشارية مثل االكتتاب الخاص، واالندماج واالستحواذ.

 

  درهم إماراتي 10,000,000,000اتفاقية تسهيلت مرابحة ألجل بقيمة 

 نظرة عامة  

"( بين  لى آخرإ بصيغتها املعدلة من وقت  اتفاقية الشروط التجارية ، أبرمت الشركة اتفاقية شروط تجارية )"2022يناير  28في 

"(  شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتالعدة أطراف منهم الشركة بصفتها ملتزًما، وشركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال املحدودة )"

دبي   وصندوق  كابيتال  الوطني  دبي  اإلمارات  وشركة  واملنسق،  الحصري  السجل  ومدير  مفوض  رئيس ي  منظم  األخضر  بصفتها 

"( بصفته منظم رئيس ي، وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته وكيل استثمار واملؤسسات  صندوق دبي األخضركابيتال )"

املالية املذكورة فيها كمشاركين أصليين. نصت اتفاقية الشروط التجارية على أن تعمل الشركة كمشتري بموجب اتفاقية تسهيل  

اتفاقيات  " جنًبا إلى جنب مع اتفاقية الشروط التجارية، "اتفاقية تسهيلت املرابحةإماراتي )"مليارات درهم    10مرابحة بقيمة  

 التسهيالت"( بين امللتزم وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفته وكيل استثمار. 

 

ضمونة ومتوافقة مع  وتهدف اتفاقيات التسهيالت بموجب القانون اإلنجليزي إلى تزويد الشركة بتسهيالت ألجل مشتركة غير م

 . "(تسهيل املرابحة)" أحكام الشريعة اإلسالمية، ملدة خمس سنوات

)مع فترات حساب املرابحة ملدة شهر واحد  ( اإليبور  1مجموع كل من: )اتفاقيات التسهيالت  املستحق بموجب    الربح   معدليبلغ  

 % سنوًيا.0.70( هامش بنسبة 2و)؛ االستثمار( الشركة ووكيلأو أي مدة أخرى على النحو املتفق عليه ما بين   أو ثالثة أشهر
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مع اجمالي    اتفاقية تسهيالت املرابحة بموجب    درهم   مليار  10والبالغ    لالتسهيل بالكام  استخدامتم    االكتتابكما في تاريخ نشرة  

تاريخ انتهاء    املرابحة، فياتفاقية تسهيالت    تم تجديد شروط)أو في حال    االنتهاءتاريخ  في  سداده بالكامل  ألساس ي املستحق  املبلغ ا

 . (املدة املجددة

 الغرض

   لألغراض العامة للشركة، تسهيل املرابحة  سيتم استخدام  
ً
والسحب  املرابحة  الرسوم واملصاريف املتعلقة بإبرام تسهيل    متضمنا

 منه. 

 املمول إليه  

 . تسهيل املرابحةبموجب امللتزم الوحيد الشركة هي  

 الضمان 

 غير مضمون.املرابحة تسهيل  

 السداد املعجل اإللزامي

ينشأ بموجب تسهيل املرابحة، والذي يمنح كل مشارك الحق في إعالن   اإللزامي  بالسداد املعجلسينتل عن تغيير السيطرة التزام 

 كل املبالغ املستحقة له على أنها واجبة السداد على الفور. 

في أي وقت. بعد الطرح، تتغير    % من رأس املال املصدر للشركة100توقفت الشركة عن ملكية  قبل الطرح، تتغير السيطرة إذا  

 .رأس املال املصدر للشركةمن على األقل % 50.1عن ملكية  في حال توقف الحكومة فقط السيطرة 

أو فيما    القانونية في أي تسهيل من هذا النوع، بما في ذلك في حالة عدم    مدفوعات إلزامية معجلة يحتوي تسهيل املرابحة على  

 األصول )مع مراعاة بعض االستثناءات والحدود القصوى(. يتعلق بعائدات التصرف في 

 التعهدات 

، يتم اختباره على أساس نصف سنوي، بالرجوع إلى بالحفاظ على التعهدات املاليةتحتوي اتفاقية الشروط التجارية على تعهد  

التمويل والضرائب   األرباح قبل مصاريف  إلى  الدين  املالية للشركة )محسوبة على أساس نسبة إجمالي صافي  الرافعة  مستوى 

واإل  والضرائب  التمويل  مصاريف  قبل  أرباح  أو  دين  أي  )بخالف  لها  التابعة  والشركات  للشركة  واالستهالك  هالك  واإلهالك 

واالستهالك منسوبة إلى أي مشاريع منفصلة ال يمكن الرجوع فيها على الشركة(( التي تساوي ثالث أضعاف أو أقل. تحتوي اتفاقية  

في أي تسهيل من نوع اتفاقيات التسهيالت، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(    متعارف عليها الشروط التجارية على تعهدات  

 بعضتخضع إلى ) التصرفالضمانات والدخول في أي عملية اندماج أو دمل ومعامالت  ح لى الشركة بشأن منالقيود املفروضة ع

 (. ةتصريحات معينة في كل حالالو ستثناءات اال 

 اإلخالل  حاالت
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في أي تسهيل من نوع اتفاقيات التسهيالت، والتي تخضع لفترات    متعارف عليها  إخالل تحتوي اتفاقية الشروط التجارية على حاالت  

املالية2و)  ؛( عدم السداد1، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: )معينةسماح معينة وحدود   التعهدات  وحاالت  (  3)  ؛( 

 ( إعسار الشركة. 4و) ؛بالشركة املتعلقة اإلخالل املقابل 

 

سدد أي مديونية مالية للشركة عند استحقاقها )مع مراعاة أي فترة سماح مطبقة(حال  املقابل   حالة اإلخالل تقع 
ُ
و)ب(  ؛)أ( لم ت

تم اإلعالن عن أن أي مديونية مالية للشركة مستحقة وواجبة السداد أو أصبحت مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ استحقاقها  

و)ج( تم إلغاء أو تعليق أي التزام بأي    ؛)أًيا كان وصفها(  إخالل لة  املحدد )مع مراعاة أي إشعار أو فترة سماح مطبقة( نتيجة لحا

   تمول للممن قبل دائن    للمتمول مديونية مالية  
ً
اإلعالن    للمتمول و)د( كان يحق ألي دائن    ؛)أًيا كان وصفها(  إخالللحالة    نتيجة

)أًيا كان وصفها(،    اإلخالل مستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ استحقاقها املحدد نتيجة لحالة    للمتمول عن أن أي مديونية مالية  

إذا كان املبلغ اإلجمالي للمديونية املالية أو االلتزام باملديونية املالية التي    حاالت اإلخاللعلى أنه ال تقع في كل الحاالت أي حالة من  

 درهم إماراتي )أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت أخرى(.  250,000,000تقع ضمن النطاق املذكور أعاله أقل من 

 الدوار  شركة ماي دبي ذ.م.متسهيل  

 نظرة عامة 

، الذي يعدل خطاب  بدء التشغيل  خطاب تعديل لتسهيل  بالدخول فيشركة ماي دبي ذ.م.م    قامت،  2020أغسطس    12  بتاريخ

التسهيل   فيعرض  دبيخطاب عرض  )"  2014مارس    19  املؤرخ  ماي  للتسهيالت  "(تسهيل  العامة  واألحكام  بالشروط  لحق 
ُ
امل  ،

 االئتمانية )بما في ذلك الشروط التجارية الواردة فيه( املقدمة من بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، كما يلي: 

 "(؛تسهيلت السحب على املكشوفمليون درهم إماراتي )" 550تسهيالت سحب على املكشوف بقيمة   •

 "(؛تسهيل خطابات االعتمادمليون درهم إماراتي )" 100 تسهيل خطاب اعتماد بقيمة  •

 "(؛ وتسهيل ضمان الشحنمليون درهم إماراتي )" 100تسهيالت ضمان الشحن بقيمة   •

 "(،تسهيل الضمان البنكيتسهيالت ضمان بنكي بقيمة مليوني درهم إماراتي )"  •

ا بالدرهم اإلماراتي من بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.  مليون درهم إماراتي، يمكن سحبه 652يبلغ  للتسهيلوذلك بحد إجمالي  

 ولم يتم تحديد تاريخ االستحقاق النهائي في خطاب عرض تسهيل ماي دبي أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به. 

 % سنوًيا. 0.5املستحقة بموجب تسهيل السحب على املكشوف   مصاريف التمويلتبلغ  

% شهرًيا على كامل القيمة / الرصيد املستحق  1/180(  1بموجب تسهيل خطاب االعتماد مجموع كل من: )  املستحقة العوائد  تبلغ   

درهم إماراتي    100.00( ويبلغ الحد األدنى لعمولة فتح تسهيل خطابات االعتماد  2لتسهيل خطابات االعتماد في بداية كل شهر، و)

ف  يصار م( وتبلغ  4% شهرًيا، و)1/180غ رسوم تمديد تسهيالت خطابات االعتماد  ( وتبل3لكل تسهيل خطاب اعتماد يتم فتحه، و)

 % سنوًيا على الفواتير التي تم التفاوض عليها بموجب تسهيل خطاب االعتماد.0.5مجموع اإليبور ملدة شهر واحد و التمويل
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 ال توجد عمولة مستحقة بموجب تسهيل ضمان الشحن. 

حتسب ملدة ال تقل  1.50سهيل الضمان البنكي املستحقة بموجب ت العوائدتبلغ 
ُ
% من القيمة االسمية لتسهيل الضمان البنكي ت

 كل ثالثة أشهر مقدًما.  يتم سدادهادرهم إماراتي،  250.00أدنى قدره    بحدو عن ثالثة أشهر 

 يخضع خطاب عرض تسهيل ماي دبي لقانون إمارة دبي والقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية املتحدة املعمول بها فيها.  

 تم سحب التسهيل بالكامل.  االكتتابكما في تاريخ نشرة 

 الغرض

 يتمثل الغرض من تسهيل السحب على املكشوف في تلبية متطلبات رأس املال العامل.  •

 الغرض من خطاب التسهيل االئتماني في تلبية متطلبات االستيراد.يتمثل   •

 يتمثل الغرض من تسهيالت ضمان الشحن في إصدار ضمان الشحن لخطاب االعتماد ووثائق التحصيل.  •

 / ضمان العطاء / ضمان تأشيرات العمل.   خطاب ضمان تنفيذيتمثل الغرض من تسهيل الضمان البنكي في إصدار  •

 الضمان 

األصول املنقولة الحالية واملستقبلية واملستودعات    جميع(  1ركة ماي دبي ذ.م.م اتفاقية ضمان األصول املنقولة على )أبرمت ش

  ؛ ( التنازل عن التأمين على املستودعات واملخزون واألصول املنقولة / اآلالت2و)  ؛واملخزون والذمم املدينة )على أساس التساوي(

 ( الرهن املسجل على اآلالت )على أساس التساوي(.3و)

 . تعزيزبمنح قامت الشركة  

 تغيير السيطرة 

تغيير في السيطرة إذا حدث تغيير في ملكية شركة ماي دبي دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك اإلمارات  ال  قع حالةي

 دبي الوطني ش.م.ع. 

 التعهدات  -8

 مالية بموجب خطاب عرض تسهيل ماي دبي أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.ال توجد تعهدات 

 خالل اإل حاالت  -9

يحتوي خطاب عرض تسهيل ماي دبي على حاالت تقصير معتادة وفق املمارسات املعمول بها في السوق، بما في ذلك )على سبيل  

 ( اإلعسار. 4و) ؛لتدليسا( 3و) ؛الي( عدم الوفاء بتعهد م2و) ؛( عدم السداد1املثال ال الحصر(: )

 



 

167 

 

 خطاب تسهيل شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة 

 نظرة عامة 

، أبرمت شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م خطاب تسهيل )تسهيل سحب على املكشوف بقيمة  2021سبتمبر    27في  

ولم يتم تحديد تاريخ االستحقاق   . مليون درهم إماراتي(، يمكن سحبه بالدرهم اإلماراتي مع بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  150

 ير الطاقة النظيفة أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.النهائي في خطاب شركة االتحاد لتطو 

(  2( سعر الفائدة بين البنوك اإلماراتية ملدة شهر واحد و)1املستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: )  ريف التمويل مصاتبلغ  

 % سنوًيا.0.70

دبي والقوانين االتحادية لدولة اإلمارات العربية  يخضع خطاب عرض تسهيل شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة لقوانين إمارة  

 املتحدة املعمول بها فيها. 

 مليون درهم إماراتي من التسهيل.  12كما في تاريخ هذه النشرة، سحبت شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م. 

 الغرض

 الغرض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس املال العامل. 

 املتمول 

 جب خطاب االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة هو شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م.بمو  املتمول 

 

 الضمان 

الفائدة    انخفاض معدل خدمة الشركة في حالة  دين  منحت الشركة بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع إمكانية السحب من حساب  

 الطاقة النظيفة. االتحاد لتطوير  تسهيل شركة  و/ أو أي فائض في خطاب

 

 تغيير السيطرة 

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا كان هناك تغيير في أي وقت في امللكية الحالية لشركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة ذ.م.م 

)بموجب سجالت بنك اإلمارات دبي الوطني( وسيخضع خطاب شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة للمراجعة من قبل بنك  

 إلمارات دبي الوطني ش.م.ع. ا

 

 التعهدات 

 ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.

 

 حاالت اإلخالل 

في السوق،    يحتوي خطاب تسهيل شركة االتحاد لتطوير الطاقة النظيفة على حاالت تقصير معتادة وفق املمارسات املعمول بها

 ( اإلعسار. 4و) ؛التدليس( 3و) ؛( عدم الوفاء بتعهد مالي2و) ؛( عدم السداد1بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: )
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 تسهيل صندوق دبي األخضر 

 

 نظرة عامة 

األخضر التابع لشركة  ، أبرم صندوق دبي األخضر لالستثمارات )شركة الشخص الواحد( اململوك لصندوق دبي  2021يونيو    30في  

"(، الذي  خطاب عرض تسهيلت صندوق دبي األخضر)"  7جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م، خطاب تعديل التسهيل رقم  

وكل خطابات تعديل التسهيل / اإلشعارات امللزمة الالحقة بما في ذلك   2019أكتوبر    31يعدل خطاب عرض التسهيل املبرم بتاريخ  

، والذي يكمل الشروط واألحكام العامة  2021مارس    29( الصادر بتاريخ  CBGGRD / FA00571 / 21-1)رقم    1رقم  اإلشعار امللزم  

 ألغراض شروط التمويل، والذي ينص على: 

 لصندوق دبي األخضر"(؛ 1مليون درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  75تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

 لصندوق دبي األخضر"(؛  2درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  769,705,334.75تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

 لصندوق دبي األخضر"(؛ 3مليون درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  308تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

 لصندوق دبي األخضر"(؛ 4مليون درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  192تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

 لصندوق دبي األخضر"(؛ 5مليون درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  100بقيمة  تسهيل قرض ألجل •

 لصندوق دبي األخضر"(؛ و  6درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  91,823,750تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

 لصندوق دبي األخضر"(؛ 7مليون درهم إماراتي )"تسهيل القرض ألجل  150تسهيل قرض ألجل بقيمة  •

مليون درهم إماراتي، يمكن سحبها بالدرهم اإلماراتي من بنك اإلمارات دبي    1,686,529,084.75إجمالي للتسهيالت يبلغ  وذلك بحد  

 الوطني ش.م.ع. يحل تاريخ االستحقاق النهائي في:

 لصندوق دبي األخضر؛ 1لتسهيل القرض ألجل  2022مارس  1 •

 لصندوق دبي األخضر؛ 2لتسهيل القرض ألجل  2022مارس  25 •

 لصندوق دبي األخضر؛ 3لتسهيل القرض ألجل  2021أغسطس  10 •

 لصندوق دبي األخضر؛ 4لتسهيل القرض ألجل  2021سبتمبر  17 •

 لصندوق دبي األخضر؛ 5لتسهيل القرض ألجل  2021سبتمبر  30 •

 لصندوق دبي األخضر؛ و 6لتسهيل القرض ألجل  2022مارس  10 •

 لصندوق دبي األخضر. 7رض ألجل شهًرا من تاريخ السحب األول لتسهيل الق 12 •

التمويلتبلغ   الدفع بموجب خطاب عرض تسهيالت صندوق دبي األخضر    مصاريف  % سنوًيا عن كل تسهيل.  0.90املستحقة 

املتحدة   العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادية  والقوانين  دبي  إمارة  لقوانين  األخضر  دبي  تسهيالت صندوق  عرض  يخضع خطاب 

 املعمول بها فيها. 

 وكما في تاريخ هذه النشرة، تم سحب التسهيالت بالكامل. 
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 الغرض

 لصندوق دبي األخضر في تلبية األغراض العامة للشركة. 1يتمثل الغرض من تسهيل القرض ألجل 

 لصندوق دبي األخضر في تلبية األغراض العامة للشركة. 2يتمثل الغرض من تسهيل القرض ألجل 

لصندوق دبي األخضر في االستثمار في مشاريع / شركات الطاقة الخضراء   7إلى    3القرض ألجل من  يتمثل الغرض من تسهيل  

 ولتلبية أغراض عامة للشركة. 

 

 املتمول 

بموجب خطاب عرض تسهيالت صندوق دبي األخضر هو صندوق دبي األخضر لالستثمارات )شركة الشخص الواحد(    املتمول 

 التابع لشركة جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م. اململوك لصندوق دبي األخضر 

 

 الضمان 

العاملية   التابع لشركة جميرا  اململوك لصندوق دبي األخضر  الواحد(  منح صندوق دبي األخضر لالستثمارات )شركة الشخص 

 على ودائع في حسابات معينة.  رهنالقابضة للطاقة ذ.م.م 

 

 تغيير السيطرة 

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا حدث أي تغيير في هيكل ملكية صندوق دبي األخضر لالستثمارات )شركة الشخص الواحد(  

اململوك لصندوق دبي األخضر التابع لشركة جميرا العاملية القابضة للطاقة ذ.م.م دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من  

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع.

 

 هدات التع

 ال توجد تعهدات مالية بموجب خطاب عرض تسهيالت صندوق دبي األخضر أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به. 

 

 حاالت اإلخالل 

معتادة وفق املمارسات املعمول بها في السوق، بما في ذلك    إخاللعلى حاالت  صندوق دبي األخضر  يحتوي خطاب عرض تسهيل  

 ( اإلعسار. 4و) ؛التدليس( 3و) ؛بتعهد مالي االلتزام( عدم 2و) ؛( عدم السداد1)على سبيل املثال ال الحصر(: )

 

 شركة االتحاد للطاقة تسهيل   

 نظرة عامة 

اململوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي )شركة شخص واحد ذ.م.م( خطاب  ، أبرمت شركة االتحاد لخدمات الطاقة  2020سبتمبر    16في  

"(، والذي خطاب تسهيل شركة االتحاد لخدمات الطاقةمليون درهم إماراتي( )"  15تسهيل )تسهيل سحب على املكشوف بقيمة  
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تحقاق النهائي في خطاب تسهيل  يمكن سحبه بالدرهم اإلماراتي مع بنك اإلمارات دبي الوطني بنك ش.م.ع. ولم يتم تحديد تاريخ االس

 شركة االتحاد لخدمات الطاقة أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.

 

(  2( سعر الفائدة بين البنوك اإلماراتية ملدة شهر واحد و)1املستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: )  مصاريف التمويل تبلغ  

 % سنوًيا.0.70

االتحاد   املتحدة  يخضع خطاب تسهيل شركة  العربية  اإلمارات  االتحادية لدولة  والقوانين  دبي  إمارة  لقوانين  الطاقة  لخدمات 

 املعمول بها فيها. 

 وكما في تاريخ هذه النشرة، تم سحب التسهيل بالكامل. 

 الغرض

 الغرض من التسهيل هو تلبية متطلبات رأس املال العامل. 

 املتمول 

كة االتحاد لخدمات الطاقة اململوكة لهيئة كهرباء ومياه دبي )شركة شخص واحد  بموجب خطاب االتحاد للطاقة هو شر   املتمول 

 ذ.م.م(. 

 الضمان 

 مبلغ السحب على املكشوف وفق حد التسهيل. % من 100نسبة منحت الشركة رهن حساب يغطي 

 

 تغيير السيطرة 

قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا كان هناك تغيير في أي وقت في امللكية الحالية لشركة االتحاد لخدمات الطاقة اململوكة لهيئة  

كهرباء ومياه دبي )شركة شخص واحد ذ.م.م( )بموجب سجالت بنك اإلمارات دبي الوطني( ويخضع خطاب شركة االتحاد لخدمات  

 إلمارات دبي الوطني ش.م.ع. الطاقة للمراجعة من قبل بنك ا 

 

 التعهدات 

 ال توجد تعهدات مالية بموجب شركة االتحاد لخدمات الطاقة أو الشروط واألحكام العامة امللحقة به.

 

 حاالت اإلخالل 

يحتوي خطاب عرض تسهيل شركة االتحاد لخدمات الطاقة على حاالت تقصير معتادة وفق املمارسات املعمول بها في السوق،  

 ( اإلعسار. 4و) ؛التدليس( 3و) ؛( عدم الوفاء بتعهد مالي2و) ؛( عدم السداد1ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: ) بما في

 

 التسهيل األول ملؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي 

 

 نظرة عامة 

اتفاقية تسهيل )تسهيل قرض ألجل بقيمة  2018ديسمبر    13في   أبرمت مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي  مليون    400، 

دوالر أمريكي(، يمكن سحبه بالدوالر األمريكي مع سيتي بنك إن أيه )فرع لندن( بصفة منسق عاملي، وسيتي بنك إن أيه )فرع لندن(،  
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كا الوطني  دبي  اإلمارات  بصفتهم  وشركة  املالية  سامبا  ومجموعة  املشرق ش.م.ع  وبنك  تشارترد  وبنك ستاندرد  املحدودة  بيتال 

منظمين رئيسيين مفوضين ومديرين للسجالت، وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة وكيل، وسيتي بنك إن ايه )فرع اإلمارات  

د تشارترد )هونل كونل( ليمتد، وبنك املشرق، ومجموعة سامبا  العربية املتحدة(، وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، وبنك ستاندر 

"(. ويحل تاريخ االستحقاق  مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي   1اتفاقية التسهيل  املالية بصفة مقرضين أصليين )"

( هامش  2عدل الليبور و)( م1املستحقة بموجب التسهيل مجموع كل من: )  مصاريف التمويل. تبلغ  2025ديسمبر    13النهائي في  

 ربح.

 مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي للقانون اإلنجليزي.  1تخضع اتفاقية التسهيل 

 تم سحب التسهيل بالكامل.   االكتتابكما في تاريخ نشرة 

 الغرض

 

األغراض العامة للشركة والنفقات  مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي في تلبية    1يتمثل الغرض من اتفاقية التسهيل  

 الرأسمالية للمجموعة وإعادة تمويل التسهيالت البنكية الحالية عند الضرورة. 

 املتمول 

 بموجب اتفاقية التسهيل مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي هو مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي.  املتمول 

 الضمان 

 ال يوجد. 

 األخضر من بنك اإلمارات دبي الوطني تسهيل صندوق دبي 

 

 تغيير السيطرة 

% من أسهم مؤسسة اإلمارات  50.1قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دبي في أي وقت تمتلك أكثر من  

 ألنظمة التبريد املركزي بشكل مباشر أو غير مباشر. 

 التعهدات 

املالية التالية، والتي يتم مراجعتها مرتين كل فترة اثني عشر شهًرا، بالرجوع إلى القوائم املالية السنوية  للتعهدات    املتمول يخضع  

 أو نصف السنوية ملؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي )حسب االقتضاء(:

 عف؛ض 2.25يجب أال تزيد نسبة إجمالي صافي الدين املوحد إلى صافي القيمة امللموسة املوحد عن  •

 1.1يجب أن تزيد نسبة األرباح املوحدة قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى خدمة الدين على   •

 ضعف؛ و

( 1يجب أن يكون إجمالي صافي الدين املوحد في اليوم األخير من كل فترة ذات صلة إلى الفترة املوحدة أقل من أو يساوي ) •

 . 2025ضعف لعام 3.00( 4، و)2024ضعف لعام  3.25( 3، و) 2023لعام ضعف  3.50( 2، و)2022لعام  3.75
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 حاالت اإلخالل 

تتفق مع مستندات سابقة من    معتادةمع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي على حاالت تقصير    1تحتوي اتفاقية التسهيل  

( عدم الوفاء بتعهد 2( عدم السداد، و)1لحصر(: )درجة استثمارية ملجموعة سوق القروض، بما في ذلك )على سبيل املثال ال ا 

 ( اإلعسار. 4، و)التدليس( 3مالي، و)

 

 مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي"(  2اتفاقية التسهيل )"اتفاقية التسهيل 

 نظرة عامة 

مليون دوالر   250، أبرمت مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي اتفاقية تسهيل )تسهيل قرض ألجل بقيمة  2021أكتوبر    14في  

أمريكي(، يمكن سحبه بالدوالر األمريكي مع سيتي بنك إن إيه )فرع لندن( بصفة منسق عاملي، وسيتي بنك إن ايه )فرع لندن(  

يتال املحدودة وبنك بصفة منظمين، وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة وكيل، وسيتي بنك وشركة اإلمارات دبي الوطني كاب

إن أيه )فرع سوق أبوظبي العاملي( وبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع بصفة مقرضين أصليين. ويحل تاريخ االستحقاق النهائي في 

 . 2022بريل ا 14

 ( هامش ربح.2( معدل الليبور و)1مجموع كل من: ) املستحقة بموجب التسهيل  مصاريف التمويل تبلغ 

 مع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي للقانون اإلنجليزي.  2تخضع اتفاقية التسهيل 

 . تم سحب التسهيل بالكامل االكتتابكما في تاريخ نشرة 

  

 الغرض

 

التسهيل   اتفاقية  الغرض من  اإلمارات ألنظمة    2يتمثل  )مع مؤسسة  املركزي  العامة  1التبريد  األغراض  تلبية  في  )أ(  للتسهيل   )

البنكية الحالية عند الضرورة و) التسهيالت  الرأسمالية للمجموعة وإعادة تمويل  ( للتسهيل )ب( في تلبية  2للشركة والنفقات 

 أغراض الشركة العامة والنفقات الرأسمالية. 

 

 املتمول 

 سسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي هو مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي.مع مؤ  2بموجب اتفاقية التسهيل  املتمول 

 

 الضمان 

 ال يوجد. 

 

 تغيير السيطرة 

% من أسهم مؤسسة اإلمارات  50.1قبل الطرح، يقع تغيير السيطرة إذا لم تعد هيئة كهرباء ومياه دبي في أي وقت تمتلك أكثر من  

 مباشر أو غير مباشر. ألنظمة التبريد املركزي بشكل 
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 التعهدات 

للتعهدات املالية التالية، والتي يتم مراجعتها مرتين كل فترة اثني عشر شهًرا، بالرجوع إلى القوائم املالية السنوية    املتمول يخضع  

 أو نصف السنوية ملؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي )حسب االقتضاء(:

 ضعف؛ 2.25لدين املوحد إلى صافي القيمة امللموسة املوحد عن يجب أال تزيد نسبة إجمالي صافي ا •

 1.1يجب أن تزيد نسبة األرباح املوحدة قبل مصاريف التمويل والضرائب واإلهالك واالستهالك إلى خدمة الدين على   •

 ضعف؛ و

دة أقل من أو يساوي  يجب أن يكون إجمالي صافي الدين املوحد في اليوم األخير من كل فترة ذات صلة إلى الفترة املوح •

 . 2021ضعف لعام  4.00

 حاالت اإلخالل 

تتفق مع مستندات سابقة من    معتادةمع مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي على حاالت تقصير    2تحتوي اتفاقية التسهيل  

( عدم الوفاء بتعهد 2( عدم السداد، و)1درجة استثمارية ملجموعة سوق القروض، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: )

 ( اإلعسار. 4، و)لتدليسا( 3مالي، و)

 الهندسة واملشتريات والبناء اتفاقيات  

املنصوص عليها فيما يتعلق بمشاريع محطات الطاقة املستقلة أعاله، أبرمت  الهندسة واملشتريات والبناء باإلضافة إلى اتفاقيات 

 الجوهرية التالية:الهندسة واملشتريات والبناء الشركة أيًضا اتفاقيات 

عوير لتوليد  ملحطة ال  2018فبراير    6أبرمت الشركة عقد إنشاء ومشتريات وهندسة على األساس اإلنجاز الكلي بتاريخ    •

( أكتينجيسيلشافت، وهما    -(  Hالطاقة  باور ش.م.م وشركة سيمنز  السويدي  من  يتكون  تحالف  مع  الرابعة  املرحلة 

بموجبه   عليه  املنصوص  لألعمال  العقد  قيمة  تبلغ  األعمال.  دوالر   301,898,000مسؤوالن مجتمعين ومنفردين عن 

لوحدة التوربينات الغازية    2020فبراير    29اريخ اإلكمال املضمونة في  أمريكي، باستثناء ضريبة القيمة املضافة، وتحل تو 

.  3لباقي األعمال بما في ذلك وحدة التوربينات الغازية  2020 ابريل 30و 2لوحدة التوربينات الغازية  2020مارس  31و 1

هندسة واملشتريات والبناء  ال أبرم العقد املذكور في شكل أمر شراء صادر عن الشركة لألعمال ويستند إلى أحكام عقد  

النموذجية، بما في ذلك ما يتعلق بتوفير ضمان حسن األداء، واملسؤولية عن العيوب والتعويضات النقدية املتعلقة  

 بالتأخير واألداء، والتي تم تحديدها في شروط العقد الصادر مع العطاء )الذي لم يتم تقديمه ملراجعته(.

ملحطة حتا لتوليد    2019يوليو    29ات وهندسة على األساس اإلنجاز الكلي بتاريخ  أبرمت الشركة عقد إنشاء ومشتري  •

الطاقة الكهرومائية مع تحالف يتكون من شركة ستراباج ايه جي وشركة ستراباج دبي ذ.م.م وشركة أوزكار تركيا وشركة  

ين املسؤولية عن األعمال. يتكون  أندريتز هيدرو أملانيا وشركة أندريتز هيدرو النمسا الذين يتحملون مجتمعين ومنفرد

العقد   تبلغ قيمة  باليورو حيث  األعمال املقومة  )أحدهما لجزء  الشركة لألعمال  العقد من أمري شراء صادرين عن 

العقد اإلضافية    211,126,229   551,176,836يورو واآلخر لجزء األعمال املقومة بالدرهم اإلماراتي حيث تبلغ قيمة 

يناير    24استثناء ضريبة القيمة املضافة في كل منهما. يحل تاريخ االكتمال املضمون لألعمال املدنية في  درهًما إماراتًيا(، ب
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وما يرتبط بها من ملحقات ووصالت إلى مفاتيح    2يوًما من تاريخ سريان العقد( ويحل بالنسبة للوحدة رقم    1640)  2024

يوًما من تاريخ    1670فبراير )  23في    SCADAو  SCMSنظامي  كيلو فولت إلى جانب    132كهربائية معزولة بالغاز بقدرة  

عقود   أحكام  إلى  الشراء  أوامر  تستند  العقد(.  والبناء  سريان  واملشتريات  يتعلق  الهندسة  ما  ذلك  في  بما  النموذجية، 

قد الصادر  بأحكام ضمان حسن األداء، والتعويضات النقدية املتعلقة بالتأخير واألداء، والتي تم تحديدها في شروط الع

 مع العطاء.

 : تفاصيل أخرى الخامسالقسم 

 للشركة املقترح اإلداري  هيكل ال .1

   إدارة الشركة هيكل مجلس   •

 من   الحاليمجلس اإلدارة    يتألف
ً
 للمادة  عشرة    ، إحدى عشر شخصا

ً
( من قرار    19منهم أعضاء مجلس إدارة مستقلين وفقا

ً
)ثانيا

 . وتعديالته بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة العامة 2020لسنة /ر.م( 3رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )

 :عضو من أعضاء مجلس اإلدارة خبرات كلفيما يلي 

 مطر حميد الطاير /معالي 

ومنصب رئيس مجلس إدارة املجموعة    1990مطر حميد الطاير منصب عضو مجلس إدارة في املجموعة منذ عام    /معالييشغل  

 2003وبين عامي  ، كما تولى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس اإلدارة ملجموعة شركات الطاير.  2004منذ عام  

شغل   1997إلى    1992للتأمين، ومن الفترة املمتدة من  ، شغل السيد/ الطاير منصب رئيس مجلس إدارة شركة عمان  2011و

منصب وزير   2004إلى عام    1997منصب وكيل وزارة االتصاالت في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما تولى في الفترة من عام  

الطاير شهادة معالي/ مطر حميد  املتحدة. ويحمل  العربية  اإلمارات  في دولة  االجتماعية  والشؤون  األعمال من    العمل  إدارة  في 

 جامعة دنفر في كولورادو في الواليات املتحدة األمريكية. 

 

 الطاير أحمد / سعيد محمد  معالي 

، وشغل منصب  2004سعيد محمد الطاير في منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة في عام    /معاليتم تعيين  

عاًما في مجاالت االتصاالت والطاقة واملياه، وتم تعيينه مديًرا عاًما    30ويتمتع بخبرة تزيد على  عضو مجلس إدارة منذ ذلك الوقت.  

الطاير أيًضا منصب نائب رئيس املجلس األعلى للطاقة، وعضو املجلس  ، يشغل معالي/ سعيد محمد  1992للمجموعة في عام  

التنفيذي ومجلس الشؤون االستراتيجية في دبي، وعضو اللجنة العليا للشؤون املالية في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة شركة  

إدارة األعمال من جامعة كولومبوس    اإلمارات العاملية لألملنيوم. ومعالي/ سعيد محمد الطاير حاصل على درجة البكالوريوس في

 استيت، بوالية جورجيا، الواليات املتحدة األمريكية، وحصل على درجة الدكتوراة الفخرية من جامعة أميتي في دبي.
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 السيد/ هلل خلفان بن ظاهر

عاًما    23. وخالل خبرته املهنية على مدار  2003السيد/ هالل خلفان بن ظاهر عضو مجلس إدارة هيئة كهرباء ومياه دبي منذ عام  

في سيتي بنك إن أيه، شغل السيد/ هالل منصب نائب الرئيس في مختلف القطاعات مثل مصرفية الشركات ومصرفية األفراد  

تي بنك في دولة اإلمارات العربية املتحدة مما ترتب عليه ظهور نموذج عمل ذائع الصيت.  وقام بتأسيس مفهوم التعهيد األول لسي

يشغل السيد/ هالل عضوية دبي القابضة وشركة اإلمارات العاملية لألملنيوم. وهو كذلك عضو في لجنة املوارد البشرية واللجنة  

لسابق، شغل عضوية مجلس اإلدارة في مختلف الكيانات، مثل البنك  املالية والتجارية في شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم. وفي ا

املركزي اإلماراتي، ومجموعة ماجد الفطيم وهيئة األوراق املالية والسلع وشركة دبي لألملنيوم )دوبال( وشركة اإلمارات لألملنيوم 

أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية. كما  )إيمال(. وقد حصل السيد/ هالل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة  

املعادلة لدرجة املاجستير في إدارة األعمال في مركز تدريب سيتي بنك في أثينا باليونان، وقد شملت الدورة   CADحصل على دورة  

 االئتمان والخزانة والعمليات التشغيلية.

 

 السيد/ عبدهللا محمد الهاشمي

. وهو حالًيا عضو في مجلس إدارة االستثمار في شركة اإلمارات  2004باملجموعة منذ عام  السيد/ الهاشمي عضو مجلس إدارة  

ريت )س ي اي آي س ي( بي ال س ي، كما يعمل محكًما للحكومة االتحادية اإلماراتية وحكومة دبي، ويعمل على تصميم املشاريع التي  

بقة التي تقلدها منصب عضو مجلس إدارة في بنك دبي يقوم بها مكتب االستشاري الهندس ي الهاشمي. ومن بين املناصب السا

اإلسالمي ورئيس التخطيط ببلدية دبي وعضو مجلس إدارة برايفت هاوسينل فاينانس سكيم. والسيد/ الهاشمي حاصل على درجة 

 البكالوريوس في العمارة من أكاديمية الفنون الجميلة بمصر. 
 

 السيد/ خلفان أحمد حارب 

السيد/   عام  يشغل  منذ  املجموعة  في  إدارة  مجلس  منصب عضو  حارب  أحمد  الرئيس  2002خلفان  منصب  حالًيا  ويشغل   ،

وعضو مجلس إدارة الهيئة االستشارية للمجلس   2008التنفيذي للجنة التظلمات املركزية ملوظفي اإلدارات الحكومية منذ عام  

ا شغل مناصب مثل مدير ديوان حاكم دبي بحكومة دبي في الفترة  . كم2010األعلى ملجلس التعاون لدول الخليل العربية منذ عام  

الفترة من  2008وحتى    2005من   ، ومنصب رئيس  2012إلى    2006، وشغل منصب نائب رئيس برنامل الشيخ زايد لإلسكان في 

س مجلس القضاء ، ومنصب نائب رئي2008إلى    2004برنامل اإلسكان الوطني الذي اعتمده الشيخ محمد بن راشد في الفترة من  

، وهو املدير  2008وحتى    2002ومنصب رئيس مؤسسة دبي التعليمية في الفترة من    2008وحتى    2004في حكومة دبي في الفترة من  

.  2001إلى    1996، ومدير الشؤون املالية في ديوان الحاكم في الفترة من  2006إلى    2001العام إلدارة املالية بدبي في الفترة من  

 خلفان أحمد حارب شهادة في نظم املعلومات اإلدارية من جامعة أريزونا بالواليات املتحدة األمريكية.  /ويحمل السيد
 

 السيد/ ماجد حمد الشامس ي 

وهو عضو مجلس إدارة في املجموعة    2007السيد/ الشامس ي هو نائب الرئيس األول لغرفة التجارة والصناعة في دبي منذ عام  

عاونية االتحاد بدبي واالتحاد التعاون االستهالكي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ومجلس أمناء  . وهو ورئيس ت1991منذ عام  
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جامعة دبي وشركة حمد رحمة الشامس ي للتجارة العامة. كما شغل السيد/ الشامس ي عضوية املجلس الوطني االتحادي. ويحمل  

 لتمويل من جامعة نيويورك.السيد/ ماجد حمد الشامس ي شهادة البكالوريوس في اإلدارة وا
 

 بن مسحار السيد/ عبيد 

، ويتمتع بخبرة عريضة على مدار ما يربو  1995تولى السيد/ عبيد سعيد بن مسحار منصب عضو مجلس إدارة في املجموعة منذ 

غل أيًضا منصب  عاًما في قطاعات االتصاالت واملياه والكهرباء ويعمل في تخصص الوساطة/التحكيم بهذا املجال. كما يش  35على  

رئيس لجنة االتصاالت لالستثمار، ورئيس مشغل كانارتيل )الوصول املتعدد بتقسيم الترميز( في السودان، ورئيس شركة زانتيل  

)مشغل الهواتف الثابتة واملتنقلة في تنزانيا(، ورئيس أكاديمية اتصاالت، وعضو في الفريق التنفيذي لحكومة دبي اإللكترونية،  

إد مجلس  لالتصاالت وعضو  العاملي  النظام  )مشغل  تيليكوم  أتالنتيك  شركة  إدارة  مجلس  وعضو  اتصاالت،  اتحاد  شركة  ارة 

املتنقلة في ست دول في غرب إفريقيا( وعضو مجلس إدارة مؤسسة الشيخ محمد بن راشد لإلسكان. يحمل السيد/ مسحار درجة  

لعربية املتحدة ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة مينيسوتا  املاجستير في التمويل وإدارة األعمال من جامعة اإلمارات ا

 بالواليات املتحدة األمريكية. 
 

 السيد/ سعيد محمد الشارد 

، وهو عضو مجلس إدارة تعاونية 1990يشغل السيد/ سعيد محمد الشارد منصب عضو مجلس إدارة في املجموعة منذ عام  

املحاسبة واملراجعة اإلماراتي. وهو مراجع حسابات معتمد لدى وزارة املالية. وتشمل املناصب التي شغلها  االتحاد وعضو في اتحاد  

شركة   إدارة  مجلس  وعضو  اإلسالمي  اإلمارات  مصرف  إدارة  مجلس  ورئيس  اإلمارات،  مواصالت  لشركة  العام  املدير  منصب 

 ة األعمال من جامعة اإلمارات. اتصاالت. وهو حاصل على درجة البكالوريوس في املحاسبة وإدار 
 

 السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف 

، كما أنه عضو في مجلس  1995يشغل السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف منصب عضو مجلس إدارة في املجموعة منذ عام  

الرحمن أحمد عارف  ويتولى السيد/ نبيل عبد إدارة شركة مصطفى بن عبداللطيف لالستثمار ذ.م.م وشركة نجيبي لالستثمار.  

املعمارية،   و  الهندسية  لالستشارات  وبن طوق  لعارف  املؤسس  والشريك  اإلماراتية  املهندسين  لجمعية  مؤسس  منصب عضو 

املدنية من جامعة لوبورو للتكنولوجيا باململكة  الهندسة  العلوم في  السيد/ نبيل عبدالرحمن أحمد عارف بكالوريوس  ويحمل 

 .1973املتحدة عام 

 

 السيد/ محمد جمعة سيف السويدي 

، ويشغل منصب األمين  2021يشغل السيد/ محمد جمعة سيف السويدي منصب عضو مجلس إدارة في املجموعة منذ عام  

(، وهو عضو قضائي في مركز فض املنازعات اإليجارية في إمارة 2015العام املساعد اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي )من  

)من   القانونية (2014دبي  إدارة الشؤون  في  الرئيسية  القانونية والتشريعية  املناصب  املناصب عدًدا من  . وقد شغل قبل هذه 

 بحكومة دبي. يحمل السيد/ محمد جمعة سيف السويدي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة الشارقة.
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 سويدان شيبان   موزة /الدكتورة

منص  سويدان  شيبان  موزة  الدكتورة  عام  تشغل  منذ  املجموعة  في  إدارة  مجلس  عضو  مديرة  2021ب  منصب  تتولى  كما   ،

لالستراتيجية واالبتكار واستشاري املدير العام لهيئة دبي الرقمية، وقد شغلت قبل انضمامها إلى هيئة دبي الرقمية منصب مديرة  

الدكت تحظى  لألملنيوم.  دبي  في شركة  عملت  كما  للثقافة.  دبي  في  املعلومات  على  تقنية  تربو  بخبرة  موزة  تقنية    20ورة  في  عاًما 

املعلومات والتخطيط االستراتياي وشغلت مناصب رئيسية في القطاعين الحكومي والخاص. تحمل الدكتورة موزة سويدان شهادة  

 ريكية في دبي.الدكتوراه في إدارة الجودة من جامعة حمدان بن محمد الذكية ودرجة املاجستير في إدارة األعمال من الجامعة األم

 

 اإلدارة العليا 

 : على النحو التاليوهم   الحالي يتولى اإلدارة اليومية لعملياتنا فريق اإلدارة العليا أعضاء مجلس اإلدارة،إلى ضافة باإل 

 

 تاريخ التعيين  املنصب  االسم 

 2004 العضو املنتدب والرئيس التنفيذي  سعيد محمد الطاير معالي/ 

 2006 الرئيس املالي   فارغيز توماس السيد/ 

  الهندسةاملياه و   -نائب الرئيس التنفيذي   عبد هللا عبيد هللا السيد/ 

 املدنية 

2009 

 2009 توزيع الطاقة -نائب الرئيس التنفيذي  رشيد حميدان السيد/ 

التوليد )الطاقة   -نائب الرئيس التنفيذي  ناصر محمد حسين بن لوتاهالسيد/ 

 واملياه( 

2005 

 2006 نقل الطاقة -نائب الرئيس التنفيذي  حسين عيس ى إبراهيم لوتاهالسيد/ 

تخطيط الطاقة   -نائب الرئيس التنفيذي   يوسف جبريل السيد/ 

 واملياه 

2009 

تطوير األعمال   -نائب الرئيس التنفيذي   وليد بن سلمان السيد/ 

 والتميز 

2011 

االبتكار   -التنفيذي نائب الرئيس   مروان بن حيدر السيد/ 

 واملستقبل 

2016 

دعم األعمال   -نائب الرئيس التنفيذي   يوسف األكرف  الدكتور 

 واملوارد البشرية 

2011 

 2009 خدمات الفواتير  -نائب الرئيس التنفيذي   عبدهللا الهاجري السيد/ 

االستراتيجية    -نائب الرئيس التنفيذي   خولة املهيري السيدة/ 

 واالتصاالت الحكومية 

2017 
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 2006 كبير املستشارين القانونيين   يوسف باديالسيد/ 

 2020 التدقيق الداخلي  -نائب الرئيس   أحمد عبيد الطاير السيد/ 

 

 نوضح أدناه خبرات كل فرد من أفراد فريق اإلدارة العليا:

 
   عاله.أ)مجلس اإلدارة( يرجى مراجعة  التنفيذيالعضو املنتدب والرئيس  - سعادة سعيد محمد الطاير 

 

 الرئيس املالي   -السيد/ توماس فارغيز 

و السيد/ فارغير حاصل على  ،  2006ويشغل منصب الرئيس املالي منذ عام    1998انضم السيد/ فارغيز إلى املجموعة في عام  

اإلدارييناعتماد   للمحاسبين  القانوني  على    CAاعتماد  و   CIMA  املعهد  تزيد  بخبرة  املؤسسات    40ويتمتع  من  مجموعة  في  عاًما 

الصناعية والتجارية، بما في ذلك منصب املدير املالي لشركة كلداري للسيارات املحدودة، واملراقب املالي لشركة اإلمارات لألحجار  

الرئي كما يشغل منصب  ليمتد،  أسوشيتد سيمنت كو  لدى شركة  املشاريع  تمويل  من  املحدودة ومدير  لدى شركتين  املالي  س 

، كما يشغل السيد فارغيز أيًضا منصب  1وشركة نور للطاقة    2شركات املشاريع التابعة للمجموعة وهما شركة شعاع للطاقة  

عضو مجلس إدارة في شركة االتحاد لخدمات الطاقة، وشركة ماي دبي، وشركة ديوا الرقمية، وصندوق دبي األخضر وشركة  

   فورورد لالستثمارات.

 املدنية  لهندسةاملياه وا  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ عبد هللا عبيد هللا  

املدينة لدى    والهندسةاملياه    لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    1993انضم السيد/ عبيد هللا إلى املجموعة في عام  

، وكان يشغل قبلها منصب نائب رئيس قسم األنظمة وتولى عدة مناصب أخرى في املجموعة، كما يشغل  2009ملجموعة منذ عام  

 السيد عبيد هللا أيًضا منصب عضو في مجلس إدارة شركة ماي دبي. 

 توزيع الطاقة - نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ راشد حميدان 

، 2009توزيع الطاقة منذ عام  لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي   1993إلى املجموعة في عام انضم السيد/ حميدان 

وكان يشغل قبل ذلك منصب مهندس كهربائي ونائب رئيس ورئيس إدارة خدمة العمالء، كما يشغل أيًضا منصب عضو مجلس  

 إدارة لدى شركة إمباور. 

 ( واملياه )الطاقةلتوليد  –رئيس التنفيذي  نائب ال -السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه 

  لقطاع اإلنتاج ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    1996انضم السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه إلى املجموعة في عام  

، وكان يشغل قبل ذلك منصب نائب مدير محطة جبل علي للطاقة. يشغل السيد/ ناصر  2005)توليد الكهرباء واملياه( منذ عام 

محمد حسين بن لوتاه منصب عضو مجلس إدارة في العديد من املجالس بما في ذلك، شركة إمباور، وخمسة مشاريع من مشاريع  

ة، ومركز تجهيز حقول النفط املحدود، وشركة سقيا، وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي،  محطات املياه املستقلة التابعة للمجموع
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 باإلضافة إلى شغله منص رئيس الجنة االستشارية للمجلس األعلى للطاقة في دبي. 

 نقل الطاقة  -نائب الرئيس التنفيذي  -السيد/ حسين عيس ى إبراهيم لوتاه 

نقل الطاقة   لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    1993إلى املجموعة في عام  انضم السيد/ حسين عيس ى إبراهيم لوتاه  

إلى   2006بقطاع النقل والتوزيع في الفترة من    –منصب نائب الرئيس التنفيذي  وكان يشغل  وعالوة على ذلك،  ،  2009منذ عام  

قبل ذلك عدًدا من املناصب في املجموعة. وشغل السيد/ عيس ى إبراهيم لوتاه منصب عضو مجلس إدارة في  . كما شغل  2009

 شركة إمباور، وأربعة مشاريع من مشاريع محطات املياه املستقلة التابعة للمجموعة.  

 تخطيط الطاقة واملياه - ئيس التنفيذي نائب الر  -السيد/ يوسف جبريل 

تخطيط الطاقة واملياه    لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    1997انضم السيد/ يوسف جبريل إلى املجموعة في عام  

ة،  عاًما في قطاع استشارات املرافق وفي هندسة أنظمة الطاقة الكهربائي  41، وهو مهندس معتمد يتمتع بخبرة تبلغ  2009منذ عام  

وعمليات   واالختبارات  واإلنشاءات  الهندسية  واألعمال  الفنية  واملعايير  واملواصفات  والتخطيط  األنظمة  تحليل  ذلك  في  بما 

األنظمة. وشغل السيد/ يوسف جبريل منصب رئيس قسم لست إدارات لدى املجموعة فيما يتعلق بالتخطيط للطاقة واملياه.  

 رة لدى شركة االتحاد لخدمات الطاقة. كما أنه يشغل أيًضا منصب عضو مجلس إدا

 تطوير األعمال والتميز  -نائب الرئيس التنفيذي   - السيد/ وليد بن سلمان 

تطوير األعمال والتميز   لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    2007انضم السيد/ وليد بن سلمان إلى املجموعة في عام  

. يشغل السيد/ وليد بن سلمان أيًضا منصب عضو مجلس إدارة في شركات مشاريع محطات املياه املستقلة التابعة  2011منذ عام  

فورورد   وشركة  دبي،  ماي  وشركة  الطاقة،  لخدمات  االتحاد  شركة  مدير  ومنصب  األخضر،  دبي  وصندوق  للمجموعة، 

. ويشغل السيد سلمان أيًضا منصب  NPIOة، ونائب رئيس مجلس املنظمة العاملية لالقتصاد األخضر  لالستثمارات، وديوا الرقمي

عاًما في   29عضو في املجلس األعلى للطاقة ونائب رئيس لجنة دبي للطاقة النووية، ويتمتع السيد/ وليد بن سلمان بخبرة تزيد على  

 قطاع املرافق. 

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

االبتكار واملستقبل منذ   لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    1996انضم السيد/ مروان بن حيدر إلى املجموعة في عام  

. ويشغل السيد/ مروان بن حيدر منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة ديوا الرقمية، ويقود عمليات ابتكار  2016عام  

وعة وتشكيل املستقبل وتقنية املعلومات وأمن املعلومات وسعادة العمالء وتجربة العمالء. ويشغل السيد/ مروان بن حيدر  املجم

منصب عضو مجلس إدارة في العديد من الشركات التابعة للمجموعة، ال سيما فيما يتعلق باالبتكار والتقنية. ويتولى السيد/  

العديد من املؤسسات الدولية، بما في ذلك مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى  مروان بن حيدر منصب مدير تنفيذي في  

 االقتصادي العاملي، واملجلس االستشاري التنفيذي وشركة ساب مينا ساوث واملجلس التنفيذي لخدمات شركة مايكروسوفت.
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 دعم األعمال واملوارد البشرية -نائب الرئيس التنفيذي  -  يوسف األكرف /الدكتور 

ويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لدعم األعمال واملوارد البشرية منذ    2000انضم الدكتور األكرف إلى املجموعة في عام  

تكنولوجيا التطبيقية ومعهد  ، ويعمل أيًضا في مجالس إدارة شركة ماي دبي وأكاديمية هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد ال2011عام 

 ( املنهي  البريطانية في دبي. كما أن الدكتور األكرف  ADVETIأبوظبي للتعليم والتدريب  ( وكلية فاطمة للعلوم الصحية والجامعة 

ب  متحدث لبق ومساهم نشط في العديد من املنظمات والفعاليات، ال سيما في مجاالت التدريب املنهي واإلدارة والحوكمة، إلى جان

جمعية تنمية املواهب    أنه عضو في مركز التفوق لألبحاث التطبيقية والتدريب )سيرت( في كليات التقنية العليا وعضو بارز في

بالواليات   أوهايو  والية  جامعة  من  الدكتوراه  شهادة  األكرف  الدكتور  يحمل  والتطوير(.  للتدريب  األمريكية  الجمعية  )سابًقا، 

 املتحدة األمريكية. 

 خدمات الفواتير   -نائب الرئيس التنفيذي  -عبدهللا الهاجري السيد/   

خدمات الفواتير منذ    لقطاعويشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي    2000انضم السيد/ عبدهللا الهاجري إلى املجموعة في عام  

، كما يشغل أيًضا منصب عضو في مجلس عاًما في اإلمارات العربية املتحدة  35. ويتمتع السيد/ الهاجري بخبرة تزيد على  2009عام  

 إدارة شركة ماي دبي. 

 االستراتيجية واالتصاالت الحكومية  - نائب الرئيس التنفيذي  - خولة املهيري السيدة/ 

عام   في  املجموعة  إلى  املهيري  خولة  السيدة/  التنفيذي    2009انضمت  الرئيس  نائب  منصب  االستراتيجية    لقطاع وتشغل 

عاًما في التسويق واالتصاالت واستراتيجيات الشركات والشؤون    20. وتتمتع بخبرة تزيد على  2017واالتصاالت الحكومية منذ عام  

خاص في اإلمارات العربية املتحدة. وتشغل السيدة/ خولة املهيري العديد من املناصب  الحكومية، في كل من القطاعين العام وال 

في مجالس اإلدارة وعضوية اللجان بما في ذلك مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، ومجلس دبي للطبلي، والشبكة العامة لالتصال  

اإلعالمي من املكتب اإلعالمي، وشبكة دبي للدبلوماسية    الحكومي في دبي، ولجنة دبي لالتصاالت الدولية، ولجنة املرموم لالتصال

 العامة واالتصال، واللجنة العليا للمنازل املثالية، واللجنة العليا لألسر الثكلى التي شكلها املجلس التنفيذي إلمارة دبي.

 كبير املستشارين القانونيين   -السيد/ يوسف بادي 

، حيث يشغل منصب كبير املستشارين القانونيين للمجموعة، كما يشغل  2006  انضم السيد/ يوسف بادي إلى املجموعة في عام

، عمل السيد/  1993و  1986منصب مدير شركة ماي دبي وشركة فورورد لالستثمارات املحدودة وصندوق دبي األخضر. بين عامي  

، كان السيد/  1995لسودان. ومنذ عام  عمل قاضًيا في املحكمة العليا في ا  1985بادي قاضيا في محكمة أبوظبي املدنية وفي عام  

 عاًما.   40يوسف بادي عضًوا في مراكز التحكيم التجاري في دبي والبحرين ويتمتع بخبرة تزيد على 

 التدقيق الداخلي  -نائب الرئيس  -السيد/ أحمد عبيد الطاير 

. وهو 2020ويشغل منصب نائب الرئيس للتدقيق الداخلي منذ عام    2016انضم السيد/ أحمد عبيد الطاير إلى املجموعة في عام  

عاًما في مجموعة من املناصب بما في ذلك الشؤون املالية والتدقيق. يحمل السيد/    17مدقق داخلي معتمد يتمتع بخبرة تزيد على  
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 في املحاسبة القانونية واملالية واملصرفية التطبيقية.   أحمد عبيد على شهادة املاجستير

 

 : الشركة اإلداري هيكل 

 

 

 :املراكز الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة والشركات املساهمة األخرى  •

 ينطبق ال 

 : املساهمة األخرى املراكز الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات التابعة والشركات  •

 ينطبق ال 

 سماء املقترحة بالتشكيل األولي ملجلس إدارة الشركة: األهلية واالنتخاب واإلقالة واأل   شروط  •

االقتراع السري، وعلى  ب  يالتصويت التراكم  سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع جمعية عمومية عن طريق

   املؤسسالرغم من ذلك فقد تم تعيين مجلس اإلدارة األول من قبل  
ً
الصادر عن    2021لسنة    55رقم    مرسومللوفقا

 .صاحب السمو حاكم دبي

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:  •

 ملجلس اإلدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة األعمال   •
ً
عن الشركة وممارسة كافة    والتصرفات نيابة
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  قانون الشركات الصالحيات املطلوبة لتحقيق أغراضها. وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما نص عليه  

  عمومية   من   الحد  دون أو النظام األساس ي أو ما ورد بقرار من الجمعّية العمومّية.    دبي  ومياه   كهرباء  هيئة قانون  أو  

   دبي،  ومياه   كهرباء  هيئة   قانون   من   11  املادة   بموجب   اإلدارة   ملجلس  املخولة  والصالحيات  تقدم   ما
ً
على ذلك    وعالوة

 بموجب النظام
ً
ل مجلس اإلدارة صراحة عقد القروض    نون الشركاتقامن    154وألغراض املاّدة    األساس ي  ُيخوَّ

  أموال أو رهن  بيع أو رهن عقارات وأصول الشركة    االستحواذ على،   ( سنوات وكذلك ٣تزيد على ثالث )  قد   آلجال

  ، إجراء الصلح واالتفاق على التحكيم   أووغير املنقولة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم    املنقولة  الشركة

اتفاقياتها    واالتفاق من  أي  على  األجنبية  القوانين  تطبيق    وتأسيس   وتسويتها،  القضائية  الدعاوى   رفع  ،على 

 الشركات والشركات التابعة اململوكة كلًيا أو جزئًيا واالستثمار فيها وبيعها وحلها وتصفيتها. 

اللوائح  وافقوي • اإلدارة  واملالية    بالشؤون املتعلقة    والسياسات  مجلس  الشركة    نوشؤو اإلدارية  عمال/موظفي 

كما   املالية.  اإلدارة    ينظمومستحقاتهم  على  و  ،واجتماعاته ،شؤونهمجلس  ويوافق  وتفويض   توزيعيقرر 

 . واملسؤولياتاالختصاصات 

  قانون يتولى مجلس اإلدارة اإلشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها والقيام باالختصاصات املنوطة به بموجب   •

 والنظام األساس ي، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: كهرباء ومياه دبي هيئة

 اعتماد الخطط االستراتيجية والسياسات الخاصة بالشركة، ومتابعة تنفيذها؛  -1

 على قيام الشركة بتحقيق أغراضها؛  اإلشراف  -2

 إصدار اللوائح املالية واإلدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها؛  -3

 اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة؛ -4

تقسيم ونقل وتحويل ودمل وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات   -5

 الشركات اململوكة لها، أو التنازل عن أي منها والتصرف بأي منها بكافة أشكال التصرف القانونية؛ أو أموال أي من 

السماح للشركة والشركات اململوكة لها بمباشرة أي عملية استثمار، أو اقتراض، أو اقراض، أو إصدار ضمانات،   -6

 للتشريعات
ً
 السارية في اإلمارة؛  أو كفاالت، أو سندات أو صكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا

 االستحواذ على ودمل الشركات واملنشآت وتحديد قيمة االستحواذ؛ و  -7

 .أي مهام أو سلطات أو موافقات أخرى يراها املجلس في مصلحة الشركة وفًقا للقوانين املعمول بها  -8

 

 لجان مجلس اإلدارة -2

 لجنة التدقيق   •

والسياسة    ،والخارجي للمجموعة   ،الداخلييشكل بعض أعضاء مجلس اإلدارة لجنة ملراجعة واإلشراف على التدقيق  

األعضاء   يلي  فيما  سنوات.  ثالث  ملدة  اإلدارة  مجلس  قبل  من  التدقيق  لجنة  أعضاء  تعيين  ويتم  املاليةواملحاسبية. 
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 :2021الحاليون في لجنة التدقيق املعينون في عام 

 املنصب  االسم 

 رئيس لجنة التدقيق  سعيد محمد الشارد السيد/ 

  عبد هللا محمد الهاشمي  / السيد
ً
 عضوا

  خلفان أحمد حارب  السيد/ 
ً
 عضوا

 

 وتجتمع لجنة التدقيق أربع مرات في السنة. 

ومراقبة   للمجموعة،  واملحاسبية  املالية  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  التدقيق  لجنة  مهام  ومراجعة سالمة  تشمل 

القوائم والتقارير املالية للمجموعة وضوابطها، واإلشراف على املسائل املتعلقة بمدقق الحسابات الخارجي للمجموعة،  

العالقة وتقديم  التعامالت مع األطراف ذات  واإلشراف على املسائل املتعلقة بالتدقيق الداخلي للمجموعة ومراجعة 

 دارة فيما يتعلق بأي من تلك املسائل.التوصيات املناسبة إلى مجلس اإل 

 

 الترشيحات واملكافآت /الحوكمة البيئية واالجتماعية لجنة  •

يشكل بعض أعضاء مجلس اإلدارة لجنة ملراجعة واإلشراف على املسائل املتعلقة بالترشيحات واملكافآت لدى املجموعة  

 باإلضافة إلى مسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية. 
هم كما    2021املعينون في    لجنة ملراجعة واإلشراف على املسائل املتعلقة بالترشيحات واملكافآتاألعضاء الحاليون في  

 يلي:

 املنصب  االسم 

 رئيس اللجنة  هالل خلفان بن ظاهر السيد/ 

 عضًوا عبيد بن سحار السيد/ 

 عضًوا عارف أحمد  نبيل عبدالرحمن   /السيد

 

تشمل واجبات لجنة الحوكمة البيئية واالجتماعية والترشيحات واملكافآت وضع سياسة للتقدم لعضوية مجلس اإلدارة واإلدارة  

العليا مع مراعاة التنوع بين الجنسين واملتطلبات التنظيمية واالستقاللية ذات الصلة، وضمان استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة  
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وم مكافآت  ومراجعة  وتقديم  املستقلين،  للمجموعة  البشرية  املوارد  سياسات  ومراجعة  عليها،  واإلشراف  العليا  اإلدارة  زايا 

 التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأي من املسائل ذات الصلة عند االقتضاء.

 التدقيق.  أشهر على فترات مناسبة من تاريخ إعداد التقارير ودورة 6تجتمع لجنة الترشيحات واملكافآت على األقل كل 

يهدف تركيز اللجان على مسائل الحوكمة البيئية واالجتماعية إلى خدمة املساهمين واملجتمعات املضيفة واملوظفين واملوردين.  

ويتمثل الهدف األساس ي للجنة الحوكمة البيئية واالجتماعية في مساعدة مجلس اإلدارة على دعم الشركة في الوفاء بمسؤولياتها  

 ل الحوكمة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك:فيما يتعلق بمسائ

 وضع استراتيجية االستدامة للشركة، بما في ذلك األهداف املالية وغير املالية ومؤشرات األداء الرئيسية؛  •

 تطوير وتنفيذ ومراجعة ومراقبة املبادرات والسياسات القائمة على استراتيجية االستدامة؛ •

 الخارجية فيما يتعلق بالحوكمة البيئية واالجتماعية؛ و اإلشراف على االتصاالت الداخلية و  •

 مراقبة وتقييم التطورات املتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وتحسين فهم الشركة لها.  •

 تتضمن املهام الرئيسية للجنة ما يلي:

 ؛األهداف األساسية للشركةمراجعة واإلشراف على محتوى ونهج استراتيجية االستدامة مع األخذ في االعتبار   -1

 ؛ضمان اعتبار مجلس اإلدارة إستراتيجية االستدامة كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة للمجموعة -2

 ؛مراجعة تقارير املجموعة عن أداء االستدامة، إلى جانب أي توصيات أو إجراءات مقترحة -3

ال -4 لالستدامة  الرئيسية  األداء  مؤشرات  على  واملوافقة  وتحدي  مع  مراجعة  يتماش ى  بما  الصلة  ذات  واألهداف  سنوية 

 ؛ استراتيجية االستدامة

الحوكمة   -5 باملوقف والنهج تجاه  يتعلق  الداخلية والخارجية فيما  االتصاالت  في اإلشراف على  مساعدة مجلس اإلدارة 

ترحات املساهمين  البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، بما في ذلك تقديم املشورة إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمق

وغيرها من اهتمامات املساهمين املهمة املتعلقة أو املرتبطة بحوكمة الشركات واملمارسات البيئية واالجتماعية، وضمان  

 ؛ توافق التقارير الخارجية ألداء االستدامة مع املمارسات الجيدة في السوق 

 .النظر في أي مسائل أخرى قد يطلبها املجلس -6

 أشهر على فترات مناسبة من تاريخ إعداد التقارير ودورة التدقيق.  6الترشيحات واملكافآت على األقل كل تجتمع لجنة  

 هيئة كهرباء ومياه دبي دراسة موازنات لجنة 

يشكل بعض أعضاء مجلس اإلدارة لجنة ملراجعة واعتماد امليزانية السنوية للمجموعة ومكافآت موظفي املجموعة. يتم  

وقد كان األعضاء   من قبل مجلس اإلدارة على أساس سنوي.هيئة كهرباء ومياه دبي دراسة موازنات تعيين أعضاء لجنة 

 لتالي: على النحو ا 2022في   للجنة دراسة موازناتالحاليون 

 املنصب  االسم 

 رئيس اللجنة  ماجد حمد الشامس ي السيد/ 
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 عضًوا سعيد محمد الشارد السيد/ 

 عضًوا خلفان أحمد حارب السيد/ 

 عضو أحمد عارف نبيل عبدالرحمن   /السيد

 مرة واحدة كل سنة.  دراسة موازنات الهيئةتجتمع لجنة 

 املساهمين  ومسؤوليات حقوق  .3

 حقوق  ن إ
ً
 هي كما يلي:  للشركة لقانون الشركات والنظام األساس ي  املساهمين الرئيسية وفقا

 الحق في توزيع األرباح املقررة من الجمعية العمومية؛ و  −

 عند التصفية؛ و موالحصول على حصتهاالكتتاب باألسهم الجديدة في حال زيادة رأسمال الشركة الحق في األولية في  −

 اجتماع الجمعية العمومية واستالم نسخة من البيانات املالية للشركة؛ و الحق في حضور  −

 الحق في طلب إبطال أي قرار تم تمريره في الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة؛ و −

 لعضوية مجلس اإلدارة؛ و الترشحالحق في  −

 ؛ وتعابهمأالحق في تعيين مدققي حسابات الشركة وتحديد   −

−  
ً
 ؛ وللقانون  الحق في التصرف باألسهم وفقا

اال   مسؤوليةتنحصر   − القيمة  في حدود  إال  الشركة  في سداد قيمة شراء األسهم، وليس مديونيات  سمية غير  املساهم 

 املدفوعة لألسهم الخاصة به.

 النظام األساس ي   .4

 األساس ي للشركة.  ظام للنهذه النص الكامل  االكتتاب مرفق طي نشرة  

 األمور القانونية  .5

 ومواد قانون الشركات ذات الصلة.  للشركة  األساس ييقرأ امللخص التالي في ضوء أحكام النظام 

 النظام األساس ي  -

 ليه في هذه النشرة على الحقوق واالإينص النظام األساس ي للشركة املشار  
ً
 . لتزامات املرتبطة بملكية األسهم تفصيال

 حضور الجمعية العمومية وحقوق التصويت −

 للمساهمين، ويكون له عدد أصوات مساوي لعدد أسهمه. يحق لكل مساهم حضور الجمعية العمومية 

 سجل األسهم  −

إدارة  ، يقوم السوق بتجريد األسهم من صفتها املادية واالحتفاظ بسجل األسهم لدى  سوق دبي املالي عقب اإلدراج في  

 .سوق دبي املالي -التقاص واإليداع والتسوية 
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 املعلومات املالية  −

 . املالية السنوية املدققة للشركة  يحق للمساهم طلب نسخة من القوائم

 السنة املالية  −

 ديسمبر من كل عام.   31يناير وتنتهي في  1تبدأ السنة املالية للشركة في يوم 

 التصفية وعائدات  األرباح  −

 لألنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة ويكون للمساهم  
ً
املستحق  تقوم الشركة بتوزيع األرباح املستحقة لألسهم وفقا

أصول   من  في جزء  الحق  لكل مساهم  يكون  الشركة،  وفي حالة تصفية  األسهم.  تلك  املستحقة على  األرباح  في  الحق 

 
ً
 من قانون الشركات.   133لنص املادة   الشركة وذلك وفقا

 اح املرحلية  األرب −

 نصف سنوي أو ربع سنوي شريطة الحصول على موافقة املساهمين. يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس 

 الجمعية العمومية  -

. يمكن أيضا للمساهمين طلب انعقاد 
ً
يجوز ملجلس اإلدارة الدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة متى رأى ذلك الزما

عشرة )  باملائة  10عن    ال يقلساهمين يملكون ما  عدد من املتقدم بهذا الطلب    إذاجمعية عمومية من مجلس اإلدارة  

 %باملئة  
ً
على األقل عقب استالم دعوة من    (. وفي أي حال من األحوال، يجب عقد الجمعية العمومية مرة واحدة سنويا

 الدعوة لعقد الجمعية. ( أشهر من نهاية السنة املالية في املكان والزمان املحددين في 4مجلس اإلدارة خالل )

العمومية والذي يصدر ملصلحة فئة معين  أي قرار تعتمده الجمعية  إبطال  أو اإلضرار    ةيجوز  املساهمين  أو  بهم  من 

 . ملصلحة الشركة اعتبارلجلب نفع خاص ألعضاء مجلس اإلدارة أو لغيرهم دون  

جميع املساهمين وعلى مجلس اإلدارة نشر الحكم  إلى  ويترتب على الحكم بالبطالن اعتبار القرار كأن لم يكن بالنسبة  

 بالبطالن في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية. 

تنفيذ القرار  ، وال يترتب على رفع الدعوى وقف  فيهوتسقط دعوى البطالن بمض ي سنة من تاريخ صدور القرار املطعون  

 . ما لم تأمر املحكمة بغير ذلك

 مجلس اإلدارة   سؤولية م −

الغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة،  تجاه تجاه الشركة واملساهمين و مسؤول يكون مجلس اإلدارة  

ضد   مسؤولية يكون للشركة الحق في رفع دعوى ، باإلضافة إلى سوء اإلدارة. مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن كل

 
ً
،  مجلس اإلدارةإساءة استخدام السلطة من قبل  باألضرار التي لحقت باملساهمين بسبب    أعضاء مجلس اإلدارة مطالبا

ن يصدر قرار من الجمعية العمومية تعين فيه من  أويجب    اإلدارة.  وسوءمخالفة القانون أو النظام األساس ي للشركة  

 يقوم بمباشرة الدعوى باسم الشركة.  
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ً
كان من شأن الخطأ الذي قام به    إذا في حالة عدم قيام الشركة برفعها    لكل مساهم الحق في أن يقيم الدعوى منفردا

 رفع الدعوى.ق ضرر به كمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر الشركة بعزمه على الح إمجلس اإلدارة  

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة والصلحيات املفوضة له  −

يمثل  يجوز أن  من بين أعضائه رئيس ونائب رئيس. و   نه يجب على مجلس اإلدارة أن ينتخبأينص النظام األساس ي على  

جميع القرارات املعتمدة من    توقيعإضافة إلى  مام املحاكم  أ مجلس اإلدارة الشركة    العضو املنتدب والرئيس التنفيذي

 مجلس اإلدارة. في حالة حدوث تساوي في األصوات بين أعضاء مجلس اإلدارة يكون لرئيس املجلس الصوت املرجح.  

 مدققوا الحسابات املستقلون  .6

 .2021ديسمبر  31بتدقيق القوائم املالية للسنة املالية املنتهية في  كي بي ام جي لوار جلف ليمتد شركة  قامت

 كي بي ام جي لوار جلف ليمتد 

0097143569581هاتف رقم:   

 nmehrotra@kpmg.com البريد اإللكتروني:

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 

 

 تتعلق بتملك موظفي الشركة ألسهمها.تفاصيل أية برامج   .7
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 1 رقم ملحق

 الب�انات المال�ة  
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 2 رقم ملحق

  النظام األساسي 

 





















































 3الملحق رقم 

ي االكتتاب الرئيسي 
ي االكتتاب الفروع المشاركة لبنك تلق 

 / بنوك تلق 

ي 
ي الوطن   بنك اإلمارات دب 

 -موقع الفرع  اسم الفرع #
 المنطقة 

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع 

فرع المكتب الرئيسي  1
 للمجموعة 

ي  ن اىل  دب  من االثني 
 الجمعة

8:00  
ً
  -صباحا

3:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الجمعة

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ي  
الطابق االرضن
، المبنن  

الرئيسي لبنك 
ي  االمارات دب 
ي ، شارع 

الوطنن
ي ياس، ديرة،  

بنن
ي   دب 

ا  2  فرع جمي 

ي   دب 

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل من  االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
مبنن بنك  ظهرا

ي  اإلمارات دب 
، تقاطع  ي

الوطنن
طريق الوصل، 

،  3أم سقيم 
ي  ا ، دب   جمي 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع القصيص  3  دب 
ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

الطابق  
، فندق  ي

االرضن
حياة الريجنسي  

، شارع 
الكورنيش ، 
ي   ديرة ، دب 



 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

 

ي  فرع الكرامة  4 ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

شارع زعبيل، 
بجانب مكتب  
بريد االمارات ، 
ي   الكرامة ، دب 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع الحمرية  5 ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  
الطابق األرضن

جمعية , 
االتحاد  
التعاونية, 

مجمع الحمرية  
للتسوق, هور 

ي   دب 
ن   –العين

دولة االمارات 
العربية 
 المتحدة 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع جبل علي  6 ن اىل من  دب  االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

المنطقة الحرة 
جبل علي ، 
بجانب بنك  



 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

ي التجاري و   دب 
HSBC 

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع الراشدية  7 ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

زاوية شارع 
33A  12و   ،

بالقرب من  
محطة  
االمارات 
للوقود , 

ي  الراشدية ، دب 
دولة   –

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع المنخول  8 ن اىل من  دب  االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

مبنن نشوان , 
شارع المنخول 

ي  دولة   -، دب 
اإلمارات 
العربية 
 الجمعة المتحدة 

7:30  
ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع عود ميثاء  9 ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  
الطابق االرضن
مبنن جلف  
ريزيدنس ، 
شارع عود  



 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

ي   –ميثاء ، دب 
دولة اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

شاء  10 ي  فرع الي  ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

بنك مبنن 
ي  االمارات دب 
 , ي
الوطنن
شاء  ي 2الي  , دب 
دولة  -

اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  فرع برج العرب  11 ن اىل  دب  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

،  3أم سقيم 
مقابل فندق  
ا بيتش ،  جمي 
ا ،  شارع جمي 

ي  دولة   –دب 
اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي الرئيسي  12 ي  فرع أبوظن  ن اىل  أبوظن  من االثني 
 الجمعة

8:00  
ً
  -صباحا

3:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الجمعة

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

الطابق  
، بناية   ي

األرضن
النيم، شارع 
الشيخ خليفة، 
، دولة  ي أبوظن 



دولة اإلمارات 
العربية 
 المتحدة 

ا  13 ي  فرع شارع الكير ن اىل  أبوظن  من االثني 
 السبت

8:00  
ً
  -صباحا

8:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 السبت

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

شارع زايد  
، مقابل  ي

الثابن
مستشفن اليف 

ي الين،   أبوظن 

ي  فرع المرور 14 ن اىل  أبوظن  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

طريق المطار  
الجديد،  

ي  المرور، أبوظن 
دولة اإلمارات -

العربية 
 الجمعة المتحدة 

7:30  
ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ن الرئيسي  15 ن  فرع العي  ن اىل  العي  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

شارع الشيخ 
خليفة بن زايد, 

)مقابل 
مستشفن  

ن   براجيل(, العي 
 الجمعة

7:30  
ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  الشارقة فرع الشارقة الرئيسي  16 من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ي  
الطابق األرضن

، بناية بنك 
ي  اإلمارات دب 
ي ، طريق 

الوطنن



 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:30  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

الهجرة ، 
منطقة 

القاسمية ، 
 الشارقة

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  عجمان  فرع عجمان  17 من االثني 
  8:00الخميس
 
ً
  2:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
  8:00الخميس
 
ً
  1:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

مبنن بنك 
ي  اإلمارات دب 
، شارع  ي

الوطنن
الشيخ راشد 
بن حميد،  
الصوان، 
 عجمان 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  أم القيوين  فرع أم القيوين  18 من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

طريق الملك 
فيصل، الراس 

ب، أم 
القيوين،  
بالقرب من  
مستشفن أم  
القيوين، أم  
 القيوين 

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

ة الرئيسي  19 ة  فرع الفجي  ن اىل  الفجي  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

شارع الشيخ 
حمد بن  

عبدهللا ، تاون  
،  3سنير 



 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

ة ،  الفجي 
مقابل فندق  
ي ،  الديار سيج 

ة   الفجي 

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

فرع رأس الخيمة   20
 الرئيسي 

ن اىل  رأس الخيمة  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ن اىل  من االثني 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

طريق 
المنترص، 
تقاطع شارع  
المعمورة، رأس 

 الخيمة 
 الجمعة

7:30  
ً
  -صباحا

12:15  
ً
 ظهرا

 الجمعة
7:30  

ً
  -صباحا

11:15  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

 السبت
8:00  

ً
  -صباحا

1:00  
ً
 ظهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ي اإلسالمي   بنك دب 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع 

ي  فرع السالم  1  أبوظن 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

 -شارع الفالح
ي وزارة 

مبنن
الطاقه بجوار 
وزارة الماليه  
والتنمية 
 االقتصادية  

ي الرئيسي  2 ي  فرع أبوظن   أبوظن 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

  -شارع المطار 
ي 
امام مبنن

 اتصاالت 

ن الرئيسي  3 ن  فرع العي   العي 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

منطقة عود  
دوار   -التوبه 

 -الكرة االرضيه 
تقاطع شارع  
صالح الدين 
ي مع   االيوب 
شارع علي بن 
ي طالب   اب 

ي  فرع المكتوم  4  دب 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

  -بور سعيد 
  -شارع المكتوم
 -دوار الساعه
المكتب  

الرئيسي بنك 
ي االسالمي    دب 

ي الرئيسي  5 ي  فرع دب  ن إىل   دب  اإلثني 
  8:00الخميس 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 

منطقة بور 
شارع   -سعيد 



 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

بناية  -االتحاد 
الشعله ملك  
سعيد ومحمد  

 النبوده 

6 
فرع شارع الشيخ  

 زايد 
ي   دب 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

برج جروفينور  
هاوس  
شارع  ،التجاري

 ،الشيخ زايد 
بالقرب من  
فندق 
مونت ي  ،في   دب 

7 
ا  فرع الجمي 
 للسيدات 

ي   دب 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ا شارع  جمي 
ا امام   جمي 
حديقة  

ي   حيوانات دب 
 القديمه  

ي  فرع أم سقيم  8  دب 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ام سقيم شارع 
ا فيال   الجمي 
عبدهللا احمد  

 بن فهد 

9 
  -فرع اإلتحاد مول 
 المحيصنه 

ي   دب 

ن إىل   اإلثني 
الخميس 

10:00   
ً
صباحا

  مساء   10:00 -
 الجمعة

  -مساء   03:30
 مساء   09:00

ن إىل   اإلثني 
الخميس 

10:00   
ً
صباحا

  مساء   10:00 -
 الجمعة

  -مساء   03:30
 مساء   09:00

 -االتحاد مول 
شارع الخوانيج  

ي  -  دب 

10 
فرع عجمان 
 الرئيسي 

 عجمان 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  

شارع الشيخ 
بناية  -خليفة 



7:15  
ً
  -صباحا

 مساء   12:15
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15
ي   بنك دب 
 االسالمي  

11 
ه   فرع الفجي 
 الرئيسي 

ة   الفجي 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ه   -الفجي 
منطقة 

شارع  -المحطة
حماد بن 

مقابل  -عبدهللا 
وزارة الموارد  
يه  البشر
ن   والتوطي 

12 
فرع رأس الخيمه  

 الرئيسي 
 رأس الخيمة 

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

منطقة 
شارع  -النخيل
بناية  -المنترص 

ي   بنك دب 
 االسالمي  

13 
فرع الشارقة 
 الرئيسي 

 الشارقة

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

الشارقه منطقة  
الند / 
  -القاسميه 

شارع الملك 
عبد العزيز  
مقابل حديقة  

 االتحاد 

 الشارقة فرع واسط  14

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

ن إىل   اإلثني 
  8:00الخميس 
 
ً
  2:00 -صباحا
  الجمعة مساء  
7:15  

ً
  -صباحا

 مساء   12:15

 -الشارقه 
 - 6الصناعية 

 شارع الجامعه 

 أم القيوين  فرع أم القيوين  15

ن إىل   اإلثني 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

  مساء   09:00 -
 الجمعة

ن إىل   اإلثني 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

  مساء   09:00 -
 الجمعة

شارع الملك 
أم  ،فيصل

 ،القيوين مول
 أم القيوين 



  -مساء   03:30
 مساء   09:00

  -مساء   03:30
 مساء   09:00

 

  



 

ي اإلسالمي  مرصف  أبوظن 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع 

ن  1 ي  فرع البطي   أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

ي   -أبوظن 
ن شارع  البطي 
الملك عبدهللا  
بن عبدالعزيز 
  -أل سعود 

بجانب البنك 
 المركزي

ي  فرع النجدة  2  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

بجانب الماريه 
مول )تقاطع  
دة شارع النج
 وشارع
 حمدان( 

3 
فرع القيادة العامة 
ي  طة ابوظن 

 لشر
ي   أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

فرع القيادة 
طة   العامة لشر
ي )الفرع   ابوظن 

 )   -الرئيسي



صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

شارع السعادة 
مقابل جامعة  
 الشيخ خليفة 

4 
فرع الشيخ زايد  

 الرئيسي 
ي   أبو ظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

شارع الشيخ 
راشد بن سعيد  
)شارع المطار  

 )
ً
مقابل   -قديما

فندق جراند 
 هيلتون كابيتل

5 
فرع دائرة القضاء  

ي   أبوظن 
ي   أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

شارع الخليج 
ي  مبنن   -العرب 
  -القضاء دائرة 

ي  
الطابق األرضن

 (GR-A-051 ) 

6 
فرع مجمع الشيخ  
 خليفة للطاقة 

ي  ن  أبوظن  إىل   )من االثني 
من  السبت( 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 

مبنن مجمع  
الشيخ خليفة 



الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

الساعة 
 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

)الجمعة( من 
الثامنة  الساعة 

صباحا إىل 
عشر   الحاديه

 صباحا

شارع  -للطاقة 
 الكورنيش 

ي  فرع المارينا مول  7  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
الثالثة و  

 النصف ظهرا
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
ه مساءا   العاشر

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
 التاسعه مساء  

شارع 
  -الكورنيش 
 -مارينا مول 

الطابق األول  
بجانب باس 
 للعطور

ي  فرع النايشن تاورز  8  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
الثالثة و  

 النصف ظهرا
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

شارع 
  -الكورنيش 

نايشن تاورز 
الدور  -مول 

 األول



إىل  مساءا 
ه مساءا   العاشر

إىل  مساءا 
 التاسعه مساء  

ي ياس  9
ي  فرع بنن  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

 -شارع المفرق 
، مقابل   ي دب 
مستشفن  

ي   -المفرق 
بنن
 ياس 

ي  فرع مصفح  10  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

منطقة مصفح 
- الصناعية 
 9منطقة 

ي  فرع خليفة أ  11  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  

منطقة مدينة  
شارع   -خليفة أ 
  21/ 16رقم 

الجنوب  
ي 
قر  الشر



 الثانية عشر 
 ظهرا 

صباحا إىل 
عشر   الحاديه

 صباحا

ي  فرع الشهامة  12  أبوظن 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

منطقة 
الشهامة 
القديمة  
مركز  بجانب 

طة   الشر

 فرع السلع  13
ي المنقطة  أبوظن 

 الغربية 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

منطقة السلع، 
مقابل مدرسة 

 األري    ج 

 فرع مدينة زايد  14
ي المنقطة  أبوظن 

 الغربية 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  

من الساعة  
 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

مدينة زايد،  
المنطقة 
 الغربية 



صباحا إىل 
عشر الثانية 
 ظهرا 

  الحاديه عشر 
 صباحا

ي  15
 فرع غياب 

ي المنقطة  أبوظن 
 الغربية 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

  ، ي
منطقة غياب 
المنقطة 
 الغربية 

 فرع المرفأ 16
ي المنقطة  أبوظن 

 الغربية 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

منطقة المرفأ، 
المنطقة 
 الغربية 

 فرع الرويس مول  17
ي المنقطة  أبوظن 

 الغربية 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
الثالثة و  

 النصف ظهرا
من الساعة  

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
من الساعة  
  
ً
الرابعة عرصا

مركز الرويس  
 -التجاري 

الدور األول،  
 منطقة الرويس



 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
ه مساءا     العاشر

الساعة  وحنر 
ة التاسع
 مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
 التاسعه مساء  

ن  فرع البوادي مول  18  العي 

ن  إىل   )من االثني 
 السبت( من

ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
الثالثة و  

 النصف ظهرا
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
التاسعة 
 مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
ة  مساءا  العاشر

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
 التاسعه مساء  

  ، ن مدينة العي 
 -منطقة مزيد 

بوادي مركز ال
التجاري، الدور  

ي 
 األرضن

ن الرئيسي  19 ن  فرع العي   العي 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر الثانية 
 ظهرا 

ن إىل)من    االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
  الحاديه عشر 
 صباحا

  ، ن مدينة العي 
المنطقة 
  -الوسىط 

شارع الشيخ 
زايد بن سلطان  
بجانب برج 
 الساعة 



ن  فرع اليحر  20  العي 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

ن   -مدينة العي 
شارع اليحر 
 الرئيسي 

ي  القصيص فرع  21  دب 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

منطقة 
  -القصيص 
 بنايه الوصل 

22 
ي من 

فرع الثابن
 ديسمي  

ي   دب 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

ا   منطقة الجمي 
شاطئ   شارع -

ا  الجمي 



عشر   الحاديه
 صباحا

23 
فرع شارع الشيخ  

 زايد 
ي   دب 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن )من  إىل   االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

شارع الشيخ 
مبنن   -زايد 

 اإلمارات
يوم   أيتي 

24 
ي  فرع مدينة دب 

نت   أرنكو  -لإلنير
ي   دب 

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

ي   مدينة دب 
نت   -لإلنير
 مبنن أرنكو 

ة  25 ي  فرع الفجي 
قر  الساحل الشر

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

شارع الشيخ 
حمد بن عبد 

 هللا



 الثانية عشر 
 ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

26 
فرع راس الخيمة  

 الرئيسي 
ي 
قر  الساحل الشر

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

مقابل مركز  
المنار التجاري، 
 شارع المنترص 

ي  فرع دبا  27
قر  الساحل الشر

ن )من  إىل   االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

الشيخ شارع 
زايد مقابل 
طة دبا   -شر
ة   الفجي 

ي  فرع كلباء  28
قر  الساحل الشر

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 

 -شارع الوحدة 
بناية خميس 
خلفان الزحمي 

 19 , بلوك



)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

ي  فرع الذيد  29
قر  الساحل الشر

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

شارع الذيد  
الرئيسي ,  
الدوار الكبي  
 مقابل المسجد 

ي  فرع خورفكان  30
قر  الساحل الشر

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

شارع 
الكورنيش , 
 منطقة البنوك 

31 
فرع أم القيوين 

 الرئيسي 
الشارقة و اإلمارات  

 الشمالية

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

شارع الملك 
مقابل   -فيصل 

مركز أم  



صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
 
ً
 الواحدة ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

القيوين  
 التجاري

32 
فرع الشارقة 
 الرئيسي 

الشارقة و اإلمارات  
 الشمالية

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا
وحنر الساعة 
الواحدة  
 
ً
 ظهرا

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

منطقة المصل  
مقابل مبنن   -

 االتصاالت 

 فرع الرحمانية مول  33
الشارقة و اإلمارات  

 الشمالية

ن )من  إىل   االثني 
من  السبت ( 

ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
الثالثة و  

 النصف ظهرا
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
ه مساءا   العاشر

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
ة   الساعة العاشر
صباحا إىل 
 الثانية ظهرا 
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الرابعه  

إىل  مساءا 
 التاسعه مساء  

مركز الرحمانية  
 -التجاري 

 الطابق األول 



 زوايا ووكفرع  34
 واإلماراتالشارقة 

 الشمالية

ن  إىل   )من االثني 
من  السبت ( 

  الساعة الثامنه
صباحا إىل 
 االثامنه مساءا 

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 
 الثانية عشر 
 ظهرا 

ن  إىل   )من االثني 
السبت( من 
  الساعة الثامنه
صباحا إىل 
   االثامنه مساءا 
من الساعة  

 و 
ً
الرابعة عرصا
حنر الساعة 
 التاسعة مساء  

)الجمعة( من 
الساعة الثامنة  
صباحا إىل 

عشر   الحاديه
 صباحا

منطقه زوايا 
 ووك

 

  



 

ي األول بنك   أبوظن 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع  

1 
 -مجمع األعمال 
ي   أبو ظن 

ي   أبوظن 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا

الساعة حنر 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

خليفة بارك، 
القرم، ص.ب:  

6316 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

2 
ي  برج بنك أبو ظن 

 األول
ي   أبوظن 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

الساعة  من 
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

تقاطع شارع  
الشيخ خليفة 
ي 
وشارع بنن

ص.ب:  ياس،
29932993 



يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ن الجديد  3  العي 

ن  ي  -العي   أبوظن 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

الساعة  من 
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

، ص.ب:   ن العي 
18781  

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

 

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ي  4 ي  بر دب  من الساعة   دب 
 
ً
الثامنة صباحا

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا

مبنن عبدهللا   
 ، ي
الرستمابن



حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

شارع خالد بن 
 ، ي الوليد، بر دب 

ص.ب:  
115689 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ي  شارع الشيخ زايد  5  دب 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

القوز، بجوار 
  ، ي الماس الذهن 

ص.ب:  
52053 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 



بعد  الواحدة
 الظهر

بعد   االثانية
 الظهر

ة  6 ي  فرع الجمي   دب 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

شارع شاطئ  
ا    ام -جمي 
بناية   -سقيم

لينك 
ناشيونال   انير

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ي  فرع ديرة  7  دب 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

شارع أبوبكر  
 ديرة  -الصديق 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 



ة  الثانية عشر
 ظهرا 

ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ي  فرع جبل علي  8  دب 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

  -5بوابة رقم 
قرب غرفة 
التجارة 
 والصناعة

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

9 
 فرع رأس الخيمة 
ي  )بنك أبو ظن 
ي سابقا( 

 الوطنن
 رأس الخيمة 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 

شارع كورنيش  
قرب   -القواسم 

مستشفن ان ام 



ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

سي رويال ,  
 رأس الخيمة 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ة  10 ة  الفجي   الفجي 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

مقابل مشح  
بالزا، شارع 
حمدان بن  
عبدهللا،  
 79ص.ب: 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر



 الشارقة الشارقة 11

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 
الريم بالزا، 
الطابق  
 ، ي

األرضن
كورنيش  
ة،   البحي 
الشارقة، 

 1109ص.ب: 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

 أم القيوين  أم القيوين  12

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

الساعة  من 
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

مبنن رقم  
، شارع 211

الملك فيصل، 
منطقة 

الميدان، أم 
القيوين،  
 733ص.ب: 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا

نر الساعة وح
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا



يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

 عجمان  عجمان  13

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

مركز اللولو, 
شارع االتحاد, 

 عجمان 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ة  14 ي  الخبي   أبوظن 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

بجانب 
 -سبينيس 

شارع الخالدية  
ي  -  أبوظن 



يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ن   عود التوبة  15 ي  -العي   أبوظن 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

السوق 
 -المركزي 

مجمع أدنوك 
 -لالسكان 
 الرويس

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر
 النصف ظهرا

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

ويس الرويس 16 ي  - لي  من الساعة   أبوظن 
 
ً
الثامنة صباحا

من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا

  -مكتب زادكو 
شارع 



حنر الساعة 
الواحدة بعد 
الظهر )من يوم 

ن  إىل   اإلثني 
 الخميس( 

حنر الساعة 
الثانية بعد  

الظهر )من يوم 
ن  إىل   اإلثني 

 الخميس( 

  -الكورنيش 
ي   أبوظن 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة  الثانية عشر

 ظهرا 

يوم الجمعة  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 
ة و  الثانية عشر

 صف ظهراالن

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد  الواحدة
 الظهر

يوم السبت  
من الساعة  
 
ً
الثامنة صباحا
وحنر الساعة 

بعد   االثانية
 الظهر

 

 

  



 بنك اإلمارات اإلسالمي 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع 

ي  فرع الضيافة  1  دب 

ن  إىل   اإلثني 
 السبت
(8am - 
2pm)  
  الجمعة

(8am - 
12.30pm) 

ن  إىل   اإلثني 
  السبت

(8am - 
1pm)  
  الجمعة

(8am - 
11.30am) 

ي  شارع  –بردب 
الضيافة.  
مقابل مركز  

 ديون 

ي الطبية  2 ي  فرع مدينة دب   دب 

ن إىل   اإلثني 
  الخميس
(8am - 
4pm)  
  الجمعة
(8 - 

12.30pm & 
2pm - 
4pm) 

ن إىل   اإلثني 
  الخميس
(8am - 
1pm)  
  الجمعة

(8am - 
11.30am) 

ي   مدينة دب 
الطبية، مبنن 

16 

ي  فرع شارع الوصل  3  دب 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
8pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

مجمع 
الفردوس، 

، 4مبنن 
، Gمدخل 

 الطابق األول 

ي  فرع ابن بطوطة مول  4  دب 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (10am - 
10pm ) 
 الجمعة 

ن إىل   اإلثني 
 السبت

 (10am - 
2pm ) 

متجر رقم 
143 A –  

  ، ن ردهة الصي 
ردهة ابن 
 بطوطة 



 (3pm - 
10pm ) 

ي  فرع جبل علي  5  دب 

ن إىل   اإلثني 
  الخميس

 (8am - 
3pm  ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm  &
2pm -3pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 الخميس 

 (8am - 
1pm  ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am  ) 

مجمع البنوك، 
البوابة 
الرئيسية 
للمنطقة 
الحرة بجبل  

 علي 

 ديرة  فرع ند الحمر  6

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

مبنن نادي 
بالرميثة،  
-Sمعرض رقم 

، S-9و 8
منطقة ند  
الحمر، شارع 

 الرباط

 ديرة  فرع الطوار 7

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm  ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm  ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

شارع النهدة،  
بجانب مركز  

 الطوار

 ديرة  فرع الورقاء مول  8

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (9am - 
9pm ) 

 الجمعة 
 (3pm - 

10pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (9am - 
1pm ) 

الورقاء مول، 
،  4الورقاء 

طريق شارع  
طرابلس،  
بجانب 

ف   حديقة مشر

 الشارقة فرع حلوان  9
ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 

شارع واسط، 
مبنن الشيخ 
عصام، الطابق  



8pm ) 
 الجمعة 

 (8am - 
11.30am 

1pm ) 
 الجمعة 

 (8am - 
10.30am ) 

 ، ي
األرضن

 حلوان 

 الشارقة فرع الرحمانية مول  10

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (9am - 
9pm ) 

 الجمعة 
 (3pm - 

9pm ) 

ن إىل   اإلثني 
  السبت

 (9am - 
1pm ) 

الرحمانية 
مول، الطابق  
 ، ي

األرضن
بجانب محل  
ي  األطفال )بين 

 شوب( 

11 
فرع عجمان خليفة بن  

 زايد 
 عجمان 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

شارع الشيخ 
خليفة بن  
زايد، أقرب 
المعالم:  

ن  بجانب مخي 
 ربيع لبنان 

 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة  12

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
8pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

برج اإلمارات 
  ، اإلسالمي
الطابق  

ي 
شارع  ،األرضن

  -المنترص 
 منطقة النخيل

ة  13 ة  فرع الفجي   الفجي 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

بجوار 
ام، شارع   شويير
الشيخ حمد 
 بن عبدهللا 

ي  فرع مدينة خليفة  14 ن إىل   أبو ظن  اإلثني 
 السبت 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

فيال رقم 
، قطعة 104



 (8am - 
8pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

SE-02 ،
مدينة خليفة 

 )أ( 

ي الرئيسي  15 ي  فرع أبو ظن   أبو ظن 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

منطقة 
كورنيش  
الخالدية، 
 وايف تاور

ن الرئيسي  16 ن  فرع العي   العي 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
2pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

12.30pm ) 

ن إىل   اإلثني 
 السبت 

 (8am - 
1pm ) 

 الجمعة 
 (8am - 

11.30am ) 

شارع 
الجوازات، 
بالقرب من  
مسجد 
الشيخة  
 سالمة 

 
 
 
 

  



 

 مرصف الشارقة اإلسالمي 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع  

ي  فرع مول اإلمارات  1  دب 

من السبت إىل 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

السبت إىل من 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

مول اإلمارات،  
الطابق األول،  

 Aالمدخل 

ي  فرع بورسعيد  2  دب 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

مساء    12:30 -
  03:00و 
  08:00 -مساء  

 مساء  

ن إىل من  اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

مساء    12:30 -
مساء   03:00و 
 مساء   08:00 -

منطقة 
بورسعيد، 
بالقرب من  
ي سنير 

 ديرة سنر

3 
فرع شارع الشيخ  

 زايد 
ي   دب 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من  
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من  
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

شارع الشيخ 
زايد، برج 

نسيمة بجانب  
 فندق فوكو 

ي  فرع الطوار 4  دب 
ن إىل  من اإلثني 

  08:00السبت 
ن إىل  من اإلثني 

  08:00السبت 
شارع النهدة،  
بالقرب من  



 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

و  محطة مير
القصيص  
 والطوار سنير 

5 
ي  
فرع مردف سينر

 سنير 
ي   دب 

من السبت إىل 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

من السبت إىل 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ي  
مردف سينر

، الطابق  سنير
األول، المدخل 

A 

 الذيد  فرع الذيد  6

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

مدينة الذيد، 
مبنن جمعية 
الشارقة 
 التعاونية 

 خورفكان -الشارقة  فرع خورفكان  7

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع 
الرغيالت،  
مقابل شاطئ 
 خورفكان 

 دبا -الشارقة  فرع دبا الحصن  8

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع العقد  
الفريد، بالقرب 
ي 
من المبابن
 الحكومية 



 كلباء   -الشارقة  فرع كلباء  9

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع الشيخ 
سعيد، مقابل  
 حديقة السدرة 

ة  10 ة  فرع الفجي   الفجي 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

شارع حمد بن  
 عبدهللا 

ن الرئيسي  11 ن  فرع العي   العي 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

منطقة عود  
التوبة، شارع  
ي   علي بن أب 
طالب، بناية  
خليفة 
ن   السالمي 

12 
فرع ستاد هزاع بن 

 زايد 
ن   العي 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

مساء    12:30 -
  03:00و 
  08:00 -مساء  

 مساء  

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

مساء    12:30 -
مساء   03:00و 
 مساء   08:00 -

شارع حمدان  
بن محمد، 
بجانب ستاد  
 هزاع بن زايد 

ي مول  13 ي  فرع أبوظن   أبو ظن 
ن إىل  من اإلثني 

  09:00السبت 
 
ً
 -صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا

ي مول،   أبوظن 
األول،   الطابق 

بالقرب من  



09:00  .  مساء 
الجمعة من 

  -مساء   03:00
09:00  
 مساء  

09:00  .  مساء 
الجمعة من 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

المدخل 
 الرئيسي 

ي  فرع المصفح  14  أبو ظن 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل من  اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

منطقة مصفح 
الصناعية،  

بناية مجموعة 
 الفهيم 

ي  فرع الخالدية  15  أبو ظن 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

شارع مبارك بن 
محمد، برج  
 الساطع 

 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة  16

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:30  

ً
  -صباحا

 مساء   12:30

منطقة 
النخيل، شارع 

 المنترص

17 
الفرع الرئيسي 
 بالشارقة

 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

منطقة 
التعاون، 
بالقرب من  
قناة القصباء،  
برج مرصف 
الشارقة 
 اإلسالمي 



ة  18  الشارقة فرع البحي 

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع كورنيش  
ة، برج   البحي 

 الدانة 

19 
شارع الملك فيصل 

 فرع الرجال -
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع الملك 
فيصل برج 
 الحصن

20 
شارع الملك فيصل 

 فرع السيدات  -
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع الملك 
فيصل برج 
 الحصن

 الشارقة فرع مركز صحارى  21

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

مركز صحارى،  
الطابق  
 ، السفلي

منطقة البنوك 
 والخدمات 

 الشارقة فرع مويلح  22

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 

ن إىل من  اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 

منطقة مويلح،  
شارع المدينة  
 الجامعية 



7:15  
ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

7:15  
ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

 الشارقة فرع واسط  23

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
07:15   

ً
صباحا

- 11:45  
 و 
ً
صباحا
  -مساء   03:00
 مساء   08:00

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
08:00  .  مساء 

الجمعة من 
07:15   

ً
صباحا

- 11:45  
 و 
ً
صباحا
  -مساء   03:00
 مساء   08:00

منطقة 
الخزامية، 
شارع واسط 
بالقرب من  
مستشفن  
 القاسمي 

24 
فرع المنطقة الحرة  
 لمطار الشارقة

 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع المطار،  
المنطقة الحرة 
لمطار الشارقة  
، بجانب  الدوىلي
مكتب بريد  
 اإلمارات 

25 
فرع دائرة التنمية 

 االقتصادية 
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

منطقة اللية، 
مبنن دائرة  
التنمية 
 االقتصادية 

 الشارقة فرع متاجر المرقاب  26

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

متاجر  
المرقاب، 
منطقة 

المرقاب، شارع 
ق باالتجاه  الشر
 إىل عجمان 



 الشارقة فرع متاجر الجرينة  27

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

متاجر  
الجرينة،  
منطقة 
الجرينة،  
بالقرب من  
المدينة  
 الجامعية 

 الشارقة فرع محكمة الشارقة  28

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

منطقة الخان، 
شارع الميناء، 
بالقرب من  
ميناء خالد،  
مبنن محكمة 
 الشارقة

29 
  -جامعة الشارقة 
 فرع السيدات 

 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

المدينة  
الجامعية،  

جامعة الشارقة  
كلية البنات،    -

 W21مبنن 

30 
  -جامعة الشارقة 
 فرع الرجال

 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

المدينة  
الجامعية،  

جامعة الشارقة  
-    ، ن كلية البني 

مبنن الخدمات 
 الطالبية 

31 
فرع الجامعة 

 األمريكية بالشارقة 
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس 

08:00   
ً
صباحا

المدينة  
الجامعية،  
الجامعة  



- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

- 02:30  
 .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

األمريكية  
بالشارقة، 

 المبنن الرئيسي 

32 
فرع المنطقة الحرة  

 بالحمرية 
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

شارع االتحاد، 
ي المنطقة 

قن
 الحرة بالحمرية 

 الشارقة فرع ميغا مول  33

من السبت إىل 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

من السبت إىل 
الخميس 

09:00   
ً
صباحا

- 09:00  
 .  مساء 
الجمعة 

  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ميغا مول،  
ي 
 الطابق األرضن

 الشارقة فرع طريق مليحة  34

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

ن إىل  من اإلثني 
  08:00السبت 

 
ً
 -صباحا
02:30  .  مساء 

الجمعة من 
7:15  

ً
  -صباحا

11:45  
ً
 صباحا

منطقة 
، 18الصناعية 

 طريق مليحة 

 الشارقة فرع الرحمانية مول  35

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

ن إىل  من اإلثني 
  09:00السبت 

 
ً
 -صباحا
09:00  .  مساء 

الجمعة من 
  -مساء   03:00
 مساء   09:00

الرحمانية 
مول، المدخل 

A 



 

ي التجاري   بنك أبوظن 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع 

ي  فرع برج الخالدية  1  أبوظن 

ن إىل من  اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
،
ً
يوم  ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

شارع 
الكورنيش  
مقابل فندق  
قرص اإلمارات، 

رج الخالدية ب
  1المبنن 

ص.ب:  
59919  
ي   أبوظن 

2 
فرع منطقة مركز  
ي 
ي الوطنن أبوظن 

 أدنيك  -للمعارض 
ي   أبوظن 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

  ،مركز العاصمة
 ،شارع الكرامة
ي   برج أبوظن 

الطابق   ،ون
ي ص.ب:  

األرضن
ي  939  أبوظن 

ي  فرع الشهامة  3  أبوظن 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

طريق الشيخ 
مكتوم بن 

طريق  -راشد 
ي  ي  -دب   -أبوظن 

مبنن بنك 
ي  أبوظن 
التجاري 
ص.ب:  



  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

76122  
ي   أبوظن 

4 
فرع استاد هزاع بن 

 زايد 
ي   أبوظن 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  07:00اىل 
مساء، يوم  
الجمعة من 

08:00   
ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

الطوية، شارع 
حمدان بن  
محمد، استاد 
هزاع بن زايد  
ص.ب:  

87532   , ن العي 
ي   أبوظن 

ي  فرع دلما مول  5  أبوظن 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

10:00   
ً
صباحا

  09:00اىل 
مساء، يوم  
الجمعة من 

03:00   
ً
عرصا

  09:00إىل 
 مساء  

ن إىل من  اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

10:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
03:00   

ً
عرصا

  08:00إىل 
 مساء  

طريق المصفح 
، شارع  الرئيسي
الوزن، دلما  
مول، الطابق  
األول ص.ب:  
39260  
ي   أبوظن 

ي ،الظفرة فرع مدينة زايد  6  أبوظن 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

مدينة زايد،  
 -طريق طريف 
ليوا، مبنن بنك  

ي  أبوظن 
التجاري 
ص.ب:  
50013  ,
ي   أبوظن 

ي  فرع شارع الرقة  7 ن إىل  دب  من اإلثني 
الخميس ويوم 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 

منطقة 
المرقبات، 



السبت من 
08:00   

ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

السبت من 
08:00   

ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

شارع الرقة، 
بالقرب من  
و  محطة مير
الرقة، مبنن 
ي   بنك أبوظن 

  5550التجاري 
ي   دب 

ي  فرع الخليج التجاري  8  دب 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

منطقة الخليج 
التجاري، 
تقاطع شارع  
السعادة وشارع 

الخليج 
التجاري، برج 
بوابة الخليج  
ص.ب:  
ي  33040  دب 

9 
ي 
فرع الزاهية سينر

 سنير 
 الشارقة

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

10:00   
ً
صباحا

  09:00اىل 
مساء، يوم  
الجمعة من 

03:00   
ً
عرصا

  09:00إىل 
 مساء  

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

10:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
03:00   

ً
عرصا

  08:00إىل 
 مساء  

شارع الشيخ 
محمد بن زايد، 

الطابق  
 ، ي

األرضن
بالقرب من  
المدخل أ 
ص.ب:  
23657  
 الشارقة

 عجمان  عجمان فرع  10

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 

منطقة 
الراشدية،  

حاد، شارع االت 
مبنن بنك 
ي  أبوظن 
التجاري 



08:00   
ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

08:00   
ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

 1843ص.ب: 
 عجمان 

 أم القوين  فرع أم القيوين  11

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

المنطقة 
 -الصناعية 
 ،2المقطع 

شارع الملك 
مبنن   ،فيصل

نستو هايي   
ماركت ص.ب: 

 أم القوين 214

 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة  12

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

منطقة دفن  
النخيل، شارع 
بن ضاهر، 
النعيم مول  

 1633 ص.ب: 
 رأس الخيمة 

13 

 
ة  ة  فرع الفجي   الفجي 

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  03:00اىل 
، يوم  

ً
عرصا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  12:00إىل 
 
ً
 ظهرا

ن إىل  من اإلثني 
الخميس ويوم 
السبت من 

08:00   
ً
صباحا

  01:00اىل 
، يوم 

ً
ظهرا

الجمعة من 
08:00   

ً
صباحا

  11:00إىل 
 
ً
 صباحا

شارع حمد بن  
عبد هللا، 
بالقرب من  

محطة أدنوك،  
مبنن بنك 
ي  أبوظن 
التجاري 
 770ص.ب: 

ة   الفجي 

 
  



 مرصف عجمان 

 اسم الفرع #
 -موقع الفرع 
  المنطقة

أوقات عمل  
 الفرع 

أوقات  
استقبال 
طلبات 
 االكتتاب 

 عنوان الفرع  

 عجمان  فرع الخليفة   1

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ي  
  ،A&Fمبنن

شارع الشيخ 
خاليقة بن زايد 

 عجمان  ،

2 
فرع المكتب 
 الرئيسي 

 عجمان 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

شارع  ،
بجانب ، االتحاد 

ي اتصاالت  
مبنن

ف   ،مشر
 عجمان 

ن  3 ي  فرع العي     ابوظن 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ي عجمان   
مبنن

  بنك بجانب
شارع شيخ  
خليقة بن زايد  

شارع الشيخ  ،
خاليقة بن زايد 

ي  ،  ابوظن 

ة   4  الشارقة  فرع بوحي 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

الطابق  
ي 
مبنن  ،االرضن

زهرة المداءن . 
شارع 

الكورنيش  
بجانب ستار 

  ،بوكس
 الشارقة 

ي  فرع الجرهود  5  دب 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

مبنن رد رفنيو 
 ،59شارع 

بجانب دي 
اتش ال مركز  



  الخدمة
ي  -الجرهود ،  دب 

ي  فرع دلما مول  6  ابوظن 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

داخل دلما  
مول الطابق  
االول شارع 

ي  -الوزن   ابوظن 

ي  فرع الخاليدية  7  ابوظن 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

شارع الرود   
 -23رقم 

  -الخاليدية 
W9-  ي  ابوظن 

 راس الخيمة  فرع راس الخيمة   8

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

بجانب 
  صيدلية

Health first 
- E11-  النادية

 راس الخيمة  -

ة   9 ي  فرع الجمي   دب 

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

من السبت اىل 
 الخميس 

8:00  
ً
  -صباحا

2:00  
ً
 ظهرا

ي    ي زيا الطن 
مبنن
ا  - ي  -جمي    دب 

 


	Binder3.pdf
	Project Dragon -Full Pack ProspectusA.pdf
	Project Dragon -Full Pack ProspectusA.pdf
	نشرة الاكتتاب - 11 مارس - هيئة كهرباء ومياه دبي final.pdf

	نشرة الاكتتاب هيئة كهرباء ومياه دبي.pdf

	p.46.pdf

	p.47.pdf



