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 في دولة اإلمارات العربية املتحدة فقط   كتتاب العامطرح أسهم لل 

   "(  إمباور  " أو  " الشركة“)  ألنظمة التبريد املركزي ش.م.عمارات اإل مؤسسة  للطرح العام لألسهم في  نشرة االكتتاب 

 ( )شركة مساهمة عامة مؤسسة بدولة اإلمارات العربية املتحدة 

 

  2022أكتوبر 24 بتاريخ:

من األسهم العادية بقيمة اسمية    (مليار) 1,000,000,000 عددبيع  ل"(  نشرة االكتتابإن هذه النشرة هي نشرة االكتتاب )"

  من إجمالي األسهم املصدرة في رأس مال الشركة  باملائة()عشرة    %  10نسبة   ل تمث  لكل سهم   فلس(10)إماراتي    درهم  010

إماراتي)م  1,000,000,000قيمته  والبالغ   الطرح)"  ليار درهم  املتحدة   "(أسهم  العربية  اإلمارات  في دولة  اكتتاب عام  في 

اإلمارات  )" املتحدة  أودولة  العربية  اإلمارات  يحتفظ دولة  في    على ) البائعين   املساهمين   "(.  املوضح  نشرة  هذه  النحو 

الطرح    االكتتاب تعديل حجم  الشرائحبحق  لتقديره  وحجم  وفًقا  االكتتاب  فترة  نهاية  قبل  أي وقت  ووفًقا   مفي  املطلق، 

"(. يكون سعر الطرح بالدرهم اإلماراتي ويتم تحديده من  الهيئة)" للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع

نفس يوم افتتاح االكتتاب   اإلعالن عنه في إعالن اإلدراج الذي سيتم نشره فيخالل نطاق سعري للطرح والذي سوف يتم  

سيتم إصدار أسهم الطرح على النحو الواجب    .االكتتاب  فترة  بدء"( وقبل  النطاق السعري للطرح)"  2022أكتوبر    31في  

 "(. املالي  دبي سوق في سوق دبي املالي )" "(اإلدراجوالصحيح في تاريخ إدراج أسهم الطرح )"

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

يرجى االطلع على الجزء الخاص بـ "سعر الطرح النهائي" في القسم األول من هذه   الثانية. للشريحة   باب االكتتاب

 النشرة والذي يوضح كيفية احتساب سعر الطرح النهائي. 

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

 لهذه النشرة؛ أو حيازة أو تداول  ولن يتم اتخاذ أي  
ً
إجراء في أي دولة أخرى ُيسمح فيها باالكتتاب العام في أسهم الطرح وفقا

أو توزيع هذه النشرة في أي دولة أخرى. وبناًء على ذلك، لن يتم بيع أو عرض أسهم الطرح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة،  

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

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

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

َ
 ت

ضمن هذه النشرة بعناية وذلك بغرض  وإشعار هام الذي يحمل عنوان "املخاطر املتعلقة باالستثمار" القسم قراءة 

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

تبدأ  ن أمن املتوقع  تكون فترة الطرح للشريحة األولى والشريحة الثانية )على النحو املوضح في هذه النشرة(، حيث 

 2022 نوفمبر  8 في  ، وتنتهي2022 نوفمبر  7 للشريحة األولى في  وتنتهي 2022أكتوبر  31  فترة الطرح لجميع الشرائح في 

   .للشريحة الثانية

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

"(  الصندوق )"    صندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين العاملين في إمارة دبيلالطرح املخصص    و

مؤسسة في   "()"ش.م.ع  ةعام  رأس مال الشركة، وهي شركة مساهمةالطرح في  من أسهم  (  مليار) 1,000,000,000 عددل

في طرح عام حيث   (عشرة باملائة)%10ألسهم تمثل عدد    املساهمين البائعين دولة اإلمارات، إذ سيتم طرحها للبيع من قبل

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

 خالل طلبات االكتتاب املقدمة فقط من املستثمرين املحترفين. 

 فإن أسهم الطرح ستمثل  زيادة في عدد أسهم الطرح،، وال يوجد  في حال تم االكتتاب في وتخصيص جميع أسهم الطرح

  املساهمين البائعين  يحتفظ، و )"األسهماملصدرة في رأس مال الشركة )"من إجمالي األسهم العادية    عشرة باملائة()  %10نسبة  

الطرح   تعديل حجم  الشرائح بحق  لتقديره   وحجم  وفًقا  االكتتاب  فترة  نهاية  قبل  وقت  أي  للقوانين    مفي  ووفًقا  املطلق، 

 . املعمول بها وموافقة الهيئة

  فترة الطرح قبل هذا الطرح، لم يتم إدراج األسهم في أي سوق مالي ولم يتم ولم يحدث أي تسويق عام لألسهم. وبعد غلق   

 .أمام الشريحة األولى والشريحة الثانية سوف تتقدم الشركة بطلب إلدراج أسهم الشركة في سوق دبي املالي

  2022أكتوبر   21 لسلع:تاريخ اعتماد النشرة من قبل هيئة األوراق املالية وا

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

وال يعد اعتماد الهيئة    2022.  أكتوبر   21بتاريخ  بدولة اإلمارات العربية املتحدة ، وقد تم اعتماد هذه النشرة من الهيئة  

تثمار وال توصية باالكتتاب باألسهم، وإنما يعني فقط أن هذه النشرة تتضمن الحد األدنى  للنشرة بمثابة اعتماد لجدوى االس

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

ومات الواردة في هذه النشرة وال تتحمل أي مسؤولية عن  الهيئة، وال تعتبر الهيئة مسؤولة عن دقـــة أو اكتمال أو كفاية املعل

إدارة   أو أي جزء منها، ويتحمل أعضاء مجلس  النشرة  أية أضرار أو خسائر تلحق بأي شخص نتيجة االعتماد على هذه 

الطرح، ويؤكد في نشرة  الواردة  املعلومات والبيانات  يتعلق بصحة  املسؤولية فيما  ون الشركة مجتمعين ومنفردين كامل 

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

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

لكل    فلس(10)إماراتي    رهمد   0,10من األسهم العادية بقيمة اسمية  سهم   (مليار) 1,000,000,000  عدد تمثل أسهم الطرح  

، سيتم بيعها  درهم إماراتي))مليار    1,000,000,000والبالغ قيمته    من إجمالي األسهم املصدرة في رأس مال الشركة   سهم 

من خالل اتباع آلية البناء    ي يالنهائعام وسيتم تحديد سعر الطرح    طرح وطرحها لالكتتاب في    البائعين   املساهمين قبل  من  

يحتفظ   حيث يتم إنشاء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة فقط من املستثمرين املحترفين.   ي السعر 

املطلق،    مفي أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره  وحجم الشرائحبحق تعديل حجم الطرح    البائعين  املساهمين

 ووفًقا للقوانين املعمول بها وموافقة الهيئة. 

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 األولى عنن في الشريحة  % وأال تزيد نسبة املكتتبي 60املحترفين عن 

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

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

( خمسة أيام عمل من التاريخ  5مدة )خالل  رد املبالغ )الفائضة(    أن يتمعلى    املبالغ،تلك  املترتبة على    املحققة  ألرباحاإلى  

 هم الطرح إلى املكتتبين من جميع الشرائح.  املحدد لتخصيص أس 

، االكتتاب في  لهم  التابعة  الشركات ، سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خالل أي من  البائعين  ينوال يجوز للمؤسس

 أسهم الطرح.

 آلية البناء السعري 

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

 تتضمن آلية البناء السعري الخطوات التالية: 

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

-   
ً
  طرافاأل نسيق مع الهيئة و لقة بالطرح، والت ععن الشركة بإدارة طرح األسهم، وتقديم االستشارات املت  للقيام نيابة

في الطرح،    املشاركة  نشرة  مساعدة  و عملية  صياغة  إلى  إضافة  املالية  للورقة  السعري  النطاق  تحديد  على  الشركة 

 االكتتاب إلرسالها إلى املستثمرين.

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

 من كبار املشتريين من ذوي الخبرة ومديري الصناديق االستثمارية(، إلى تقديم عطاءات بشأن عدد األسهم التي  
ً
حصرا

ات آراء املستثمرين املؤهلين في يرغبون في شرائها واألسعار التي يرغبون في دفعها مقابل تلك األسهم وتسجيل استطالع



4 

 

 السجل الخاص بأوامر االكتتاب في األسهم املطروحة.  

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

االكتتاب مديري  النها  املعينين يقوم  السعر  تحديد  يتم  وعليه  املعلومات  الشركة  بتحليل  قبل  من  الطرح  ئي ألسهم 

 يطلق عليه السعر النهائي ألسهم الطرح. ، والذياملساهمين البائعينو 

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

 . املساهمين البائعينالشركة و 

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

 هيكل الشرائح 

 الشريحة األولى   .أ 

 لهذه النشرة، ويتم تخصيص نسبة  
ً
أسهم الطرح    من (باملائة)عشرة    %10سوف يتم طرح أسهم للشريحة األولى وفقا

  سهم للشريحة األولى والتي تقتصر على األشخاص التالي وصفهم: ( مائة مليون ) 100,000,000تمثلوالتي 

 املكتتبين من األفراد  •

الذين ال    املقيمين املستثمرين املحترفينالذين يعتبرون من    ن الطبيعيياألشخاص    ذلك  األشخاص الطبيعيين )بما في

عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية    ( فيما يبنك( الذين يمتلكون حساب  الثانيةيشاركون في الشريحة  

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

 قامة ليكون كأحد املكتتبين األفراد املؤهلين. وال يوجد أي متطلبات أو قيود أخرى على الجنسية أو مكان اإل"((.  األمريكي

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

 السارية واملطبقة في هذا الشأن.  

 املستثمرين اآلخرين  •

املستثمرين اآلخرين )الشركات واملؤسسات( الذين ال يشاركون في الشريحة الثانية والذين يمتلكون رقم حساب بنكي  

 . ) األمريكي)فيما عدا أي شخص مقيم في الواليات املتحدة األمريكية كما هو معرف في قانون األوراق املالية 

 . "(مستثمر رقم)"يجب أن يمتلك كافة املكتتبين من الشريحة األولى 

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

أن يقوم بتمديد تاريخ  (  1الهيئة( )كحل بديل )وبالتشاور مع  ين البائع ين قبل املستثمرين املحترفين، أو يمكن للمساهم
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)االكتفاء بالحد   ( غلق الطرح عند الحد املستلم من الطلبات2الشرائح األولى والثانية و /أو )غلق باب االكتتاب في  

 املستلم من الطلبات(.  

نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره   البائعين  املساهمينيحتفظ     مبحق تعديل حجم الشريحة األولى في أي وقت قبل 

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

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

 .الطرح  % من أسهم40وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى عن

  1,000مع أي طلبات زيادة بقيمة    درهم(  خمسة آالف)   5,000هو  األولى  الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب في لشريحة  

 أو مضاعفات ذلك. درهم( الف) 

   ولي.أل ا الشريحة ال يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتاب في 

 الشريحة الثانية   . ب

( سهم للشريحة  تسعمائة مليون ) 900,000,000تمثل  يأسهم الطرح والت ( من  ملئةبا  تسعون )  %90يتم تخصيص نسبة  

ر.م    13قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم  النحو املحدد في    "( على املحترفين  املستثمرينالثانية والتي تقتصر على "

آخر( والتي تشمل على وجه التحديد املستثمرين الذين يتم تصنيفهم على    إلى  بصيغته املعدلة من وقت  2021لسنة  

 النحو التالي:

 والذي يشمل: املستثمر املحترف بطبيعته  -1

 مركزية أو سلطات نقدية وطنية.  -أ 
ً
 أو بنوكا

ً
 الهيئات واملنظمات الدولية ممن يكون أعضاؤها دوال

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

 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

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

 منظم. 
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 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

  Trustee of a Trust)  أمين عهدة -ذ
ً
 املاضية أصوال

ً
او    درهم  ن مليو   35بقيمة  ( ممن لديه خالل االثني عشر شهرا

 . أكثر

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

 
ً
 . أكثراو   مليون درهم  )خمسة عشر( 15بقيمة )كمكتب أسرة واحدة( ولديه أصوال

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

 وتحسب في حالة شركة املحاصة دون خصم القروض املستحقة ألي من الشركاء.  أكثراو   درهم  يون مل 25بقيمة 

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

 املتطلبات اآلتية: 

 جل(.طويلة األ القصيرة و الخصم االلتزامات   ل)قب او أكثر   مليون درهم إماراتي 75بقيمة إجمالي أصوله  .1

 . أكثراو   مليون درهم إماراتي 150بقيمة صافي إيرادات سنوية  .2

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

 .   أكثر ( مليون درهم إماراتي او 7املدفوع بقيمة ال يقل عن املدفوع 

 : والذي يتضمنمستثمر محترف مقيم  -2

مليون درهم  ( 4) ال 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. 
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بانه   (3 (3 مقيم  لديه  أنه  على  تقييمه  عليه  تم  املقدم  االستثمار  مجال  في  الكافيتين  والخبرة  املعرفة  لديه 

 ملعايير املالءة أو تمثله جهة مرخصة من قبل الهيئة بما ال يتعارض مع شروط ترخيصها
ً
)بعد  ومخاطره وفقا

 (      املالئمة تقييم  

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

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

 ستخدام الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيس ي واملشتركين معه. أن يتم ا  (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

دارة محفظة استثمارية  إل فقط   املنشأة (  Trustذات غرض خاص أو شكل قانوني خاص كالعهدة )  ت منشأأي  - ث

 للبند )   لألصول 
ً
 وفقا

ً
 (.1لشخص طبيعي يمثل محترف مقيما

 تستوفى الشروط التالية لديه: الشخص املتعهد الذي  -ج

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

 درهم إماراتي.مليون  )أربعة( 4املدفوع ال يقل عن املال  

لديه الخبرة والفهم الكافيين لألسواق واملنتجات املالية واملعامالت املالية ذات الصلة تم تقييمه على أنه   .2 .2

 ملعايير املالءة
ً
 . )بعد تقييم املالءمة( واملخاطر املرتبطة بها وفقا

يمتلك غالبية الحصص في شركة ما أو قادر على السيطرة على أغلبية حقوق    )شخص مسيطر  لديه   .3 .3

 ( إدراتهاالتصويت فيها أو لديه القدرة على تعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس 

 : أو شركة قابضة أو تابعة .4

 . شريك في مشروع مشترك يلبي تعريف املستثمر املحترف أو املستثمر املحترف املقدر .5

تتم   الذين  واملوهم  الشركة  قبل  من  األحوال  في جميع  عليهم  املشتركين  ينؤسس املوافقة  االكتتاب  مديري  مع   بالتشاور 
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وتنطبق عليهم أي من املواصفات التالية: )أ( أن يكون شخص خارج الواليات املتحدة األمريكية ممن يجوز تقديم عرض لهم  

 لالئحة س )
ً
أو )Sاستنادا التسجيل  ال  سوق دبي( أن يكون شخص في  ب(،  عاملي يجوز تقديم عرض له وفقا لإلعفاء من 

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

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

 لقواعد سير العمل الصادرة من قبل    (Professional Client)املحترفألشخاص الذين تنطبق عليهم معايير العميل  ا
ً
وفقا

 سلطة تنظيم الخدمات املالية في سوق أبوظبي العاملي.

 . رقم مستثمر جميع املستثمرين املحترفين يجب أن يحمل

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

املطلق،    م في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره  الثانية بحق تعديل حجم الشريحة    ين البائع  ينيحتفظ املساهم 

الهيئة، شريطة أال تقل نسبة املكتتبين في  بها في دولة اإلمارات وبعد الحصول على موافقة  وذلك وفًقا للقوانين املعمول 

 % من أسهم الطرح. 40من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة األولى مجتمعين عن    %60 عنالشريحة الثانية  

 .مليون درهم( )خمسة  5,000,000ثمرين املحترفين هو تكتتاب للمسالحد األدنى لحجم طلبات اال

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

 جهاز اإلمارات للستثمار   . ت

ليتم االكتتاب بها من    ها من الشريحة الثانية،يتم خصم   ، أسهم الطرح  من   %5يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل  

 للمادة رقم  ققبل جهاز اإلمارات لالستثمار، وف
ً
في شأن الشركات    2021لسنة    32من املرسوم بقانون اتحادي رقم    127ا

"(. وسوف يتم خصم أسهم الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه  قانون الشركاتالتجارية وتعديالته )"

يمارس جهاز اإلمارات لالستثمار هذه الحقوق التفضيلية للتقدم لالكتتاب    الحقوق التفضيلية من الشريحة الثانية. وإذا لم 

 .(املستثمرين املحترفين) الثانية  الشريحة سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل    ،في أسهم الطرح

 املحليين  للعسكريين  االجتماعية  والتأمينات  املعاشات صندوق  . ث

ليتم االكتتاب بها من    ها من الشريحة الثانية،يتم خصم   ، أسهم الطرح  من   %5يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل  

بشأن االكتتاب في املالية    للسياسة  العليا  الصادر عن اللجنة  2022( لسنة  2قرار رقم )اللصندوق، وفًقا ملتطلبات  ا  قبل

لحكومة اململوكة  الشركات  و   أسهم  بموجب  سوف  دبي.  للصندوق  املخصصة  الطرح  أسهم  خصم  الحقوق  هذه  يتم 

أسهم الطرح،  لالكتتاب في  حقوق التفضيلية للتقدم بطلب  هذه ال   ذا لم يمارس الصندوق وإلشريحة الثانية.  االتفضيلية من  

 .(املستثمرين املحترفين) الشريحة الثانية سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل

 للتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح.  يمتلك رقم مستثمر ورقم حيتعين على كل مكتتب أن  
ً
ساب بنكي لكي يكون مؤهال

يجوز للمكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. وفي حالة تقدم أي شخص لالكتتاب في 
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صرف النظر عن  مديري االكتتاب املشتركين  و   بنوك تلقي االكتتاب و   لبنك تلقي االكتتاب الرئيس يأكثر من شريحة، يحق  

الحصول على موافقة الهيئة على إعالن هذه النشرة وذلك لطرح األسهم لالكتتاب العام في دولة   مت  الطلبين.أحد أو كال  

يتم تسجيل األسهم لدى أي هيئة رقابية    ولم) العاملي ومركز دبي املالي العاملي  سوق أبوظبي العربية املتحدة )خارج  اإلمارات

 أخرى في أي اختصاص والئي/دولة أخرى. 

 ألحكام قانون الشركات.تمت املوافقة على نشر النسخة  
ً
 العربية من هذه النشرة من قبل الهيئة وفقا

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

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

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

 هذه النشرة. 

 2022أكتوبر  24 تم إصدار هذه النشرة بتاريخ

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

 

http://www.empower.gov.ae/ipo
http://www.empower.gov.ae/ipo
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 في عملية الطرح باألطراف املشاركة أسماء وبيانات االتصال الخاصة 

 املشتركين    مديري االكتتاب

 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

  املجموعة املالية هيرميس اإلمارات

 .م.م ذ

 3املكاتب  ،106مكتب 

مركز دبي التجاري   سنترال،ون 

 اإلمارات العربية املتحدة  دبي،العاملي 

 + 97143634000هاتف: 

  

 

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

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

 اإلمارات العربية املتحدةأبوظبي، 

املستشار القانوني للشركة فيما يخص القانون  

 اإلنجليزي واألمريكي

 وايت اند كيس 

 ، شارع املستقبل  ضمانبرج   السادس،الطابق 

  مركز دبي املالي العاملي

 9705ص.ب 

 ، اإلمارات العربية املتحدةدبي

 اإلماراتيالقانون اإلنجليزي و األمريكي و املشتركين فيما يخص القانون  السجلاملستشار القانوني ملديري 

 ال ال بي  ري يأوف اند ألن 

 11برج ضمان، شارع املستقبل الطابق 

 مركز دبي املالي العاملي

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة

 مدققي الحسابات للشركة  

 كوبرز )فرع دبي( هاوسووتر  برايس

 إعمار سكوير

 5املبنى 

 11987ص. ب 

 االمارات العربية املتحدة ،دبي

 

 مدققي حسابات طرح األسهم 

 

 برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(

mailto:Info@inp.legal
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 إعمار سكوير

 5املبنى 

 11987ص. ب 

 دبي االمارات العربية املتحدة 

 مسؤول علقات املستثمرين 

 تشاندر بيرومال 

 3758844-04 هاتف رقم:

 investor.relations@empower.ae اإللكترونيالبريد 

 ، اإلمارات العربية املتحدةدبي

  

  2022أكتوبر  24تم إصدار هذه النشرة بتاريخ 
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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  •

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

ـــــ ـــ ـــــكـل    هر النشـــــ ـــ يع البيـانـات واملعلومـات الواردة فيهـا بعنـايـة قبـل اتخـاذ أي قرار ـكامـل ومراجعـة وفحص والنظر في جمبشـــــ

ــتثمارعنوان ) تحت 9باالكتتاب في أســــــــهم الطرح وعلى األخص القســــــــم رقم   ـــ ــــافة إلى ''املخاطر املتعلقة باالســ ـــ "( باإلضـ

 النظام األساس ي للشركة.

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

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

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

ـــــــهم الطرح على مخ ـــ ـــــــهم الطرح إال  أسـ ـــ اطر كبيرة، لذلك ال ينبهي على املكتتبين املحتملين التقدم بطلب لالكتتاب في أسـ

 خسارة كل أو جزء من استثماراتهم.إذا كانت لديهم القدرة على تحمل 

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

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

ــــم ــــهم الطرح ضـ ــــأن االكتتاب في أسـ ــــب بشـ ــــتلمو  القرار املناسـ ــــريحة األولى. ويوافق مسـ هذه النشـــــرة على الشـــــروط  ن الشـ

  السابقة بمجرد املوافقة على استالم هذه النشرة.

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

على موافقة الهيئة وإبالغ الجمهور    ال تخضـــــع ألي مراجعة أو إضـــــافة دون الحصـــــول املعلومات الواردة في هذه النشـــــرة   •

ـــــــــافـة   للقواعـد الصــــــــــــــادرة من قبـل الهيئـة. يحتفظ وذلـك  بهـذه املراجعـة أو اإلضـــــ
ً
بـالنشـــــــــــــر في نـــــــــــــحيفتين يوميتين وفقـا

ــــاهمين البائعين املطلق شـــــريطة الحصـــــول على موافقة   مبحق إلغاء الطرح في أي وقت من األوقات ووفًقا لتقديره  املسـ

 ألوراق املالية والسلع.خطية مسبقة من هيئة ا

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 

ـــــهم  أوراق مالية أخرى غير أســــــــــهم   ـــــراء أو االكتتاب في أســـــ ـــــدار، أو حث على شـــــ الطرح أو أي عرض أو دعوة لبيع أو إصـــــ

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

 العاملي ومركز دبي املالي العاملي(. 

ــال • هـا أو نقلهـا إلى أي دولـة أخرى بخالف دولـة اإلمـارات العربيـة لن يتم نشـــــــــــــر أو توزيع هـذه النشـــــــــــــرة ويجـب أال يتم إرســـــــــــ
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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. 

في   • الطرح  أسهم  طرح  تم  العربية  إذا  اإلمارات  دولة  خارج  مع    بطريقةطرحها    سيتم ،  املتحدةوالية قضائية  تتماش ى 

 القوانين واألنظمة السارية واملقبولة للهيئات املختصة في الوالية القضائية املعنية. 

أو بيع أو تســليم ألية أســهم أو أوراق مالية أخرى  ،عرضمن هذه النشــرة أن تكون بمثابة ترويم مالي، أو    املقصــودليس  •

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

 ي.أو بموجب قواعد األسواق الخاصة بمركز دبي املالي العامل

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 امل
ً
 املالي العاملي.الي العاملي وفقا

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

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

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

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

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

 هذه أو أي جزء منها. 

 2022أكتوبر 21 اعتمدت هذه النشرة بتاريخ
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 عرض البيانات املالية واملعلومات األخرى 

 معلومات مالية تاريخية 

 ما يلي: هذه النشرةاملالية التاريخية املتضمنة في  البياناتتشمل   .1

للسنة املنتهية   (ملجموعة)ا  وشركاتها التابعةملؤسسة االمارات ألنظمة التبريد املركزي     املالية املوحدة املدققة   البيانات •

، واإليضاحات ذات  2019ديسمبر    31، والتي تتضمن املعلومات املالية املقارنة للسنة املنتهية في  2020ديسمبر    31في  

 "(؛ 2020املالية لعام  البياناتالصلة )"

في    البيانات • املنتهية  للسنة  للمجموعة  املدققة  املوحدة  املالية  2021ديسمبر    31املالية  املعلومات  تتضمن  والتي   ،

املالية لعام   البيانات“ بـ بعد فيما ، واإليضاحات ذات الصلة بها )يشار إليها 2020ديسمبر  31املقارنة للسنة املنتهية في 

 املالية السنوية"(؛  البيانات "بـ 2020املالية لعام  البيانات " وجمًعا مع 2021

يونيو  30املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة للمجموعة لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر املنتهية في   البيانات •

  )غير املدققة(   للثالثة أشهر والستة أشهر  الغير مدققة والغير مراجعة )بما في ذلك املعلومات املالية املقارنة    2022

 و  "(؛2022املالية املرحلية للنصف األول من عام  البياناتعلقة بها )"واإليضاحات املت 2021يونيو  30املنتهية في 

سبتمبر    30املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة للمجموعة للثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهية في    البيانات  •

 30أشهر والتسعة أشهر املنتهية في    ةللثالث  امراجعتهولم تتم   )بما في ذلك املعلومات املالية املقارنة غير املدققة   2022

"، وُيشار إليها جمًعا  2022املالية املرحلية للربع الثالث من عام    البيانات"املتعلقة بها ) ( واإليضاحات  2021سبتمبر  

 املالية املرحلية"(. البيانات " بـ 2022املالية املرحلية للنصف األول من عام   البياناتمع 

إعداد  املحاسبة    البيانات  تم  معايير  مجلس  عن  الصادرة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفًقا  السنوية  املالية 

الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املطبقة على الشركات التي تقّدم  

  البياناتية إلعداد التقارير املالية. دققت شركة برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(  تقاريرها املالية بموجب املعايير الدول

املستقلين الواردة في هذا    الحساباتمدققي  املالية السنوية وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق على النحو املذكور في تقارير  

   .النشرة

عدت
ُ
  ة "التقارير املالية املرحلية" )"معيار املحاسبة الدولي  34رقم  ة املحاسبة الدولياملالية املرحلية وفًقا ملعيار    البيانات  أ

، 2410املالية املرحلية وفًقا للمعيار الدولي لعمليات املراجعة رقم    البيانات "(. راجعت شركة برايس ووترهاوس كوبرز  34

" كما هو مذكور في تقارير املراجعة  للشركةتابع  الحسابات املستقل ال  مراقب "مراجعة املعلومات املالية املؤقتة من ِقبل  

( فقد اسُتخلصت املعلومات  1، )أو املشار إليها في النشرة  ما هو موضح أدناه الخاصة بهم الواردة في هذا املستند. باستءناء

املالية    البيانات  من  2021سبتمبر    30و  2022سبتمبر    30املالية للمجموعة الواردة في هذه النشرة للتسعة أشهر املنتهية في  

املعلومات املالية للمجموعة الواردة في هذه النشرة للستة أشهر    تم  استخالص  ( و 2؛ ) 2022املرحلية للربع الثالث من عام  
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    استخالص ( تم 3؛ )2022املالية املرحلية للنصف األول من عام  البياناتمن  2021يونيو  30و 2022يونيو  30املنتهية في 

( 4؛ )2021املالية لعام    البياناتمن    2021ديسمبر    31للسنة املنتهية ي    النشرة املعلومات املالية للمجموعة الواردة في هذه  

من   2019و  2020ديسمبر    31للسنتين املنتهيتين في    النشرةاملعلومات املالية للمجموعة الواردة في هذه    استخالص  و تم  

 .2020املالية لعام  البيانات

 مقارنة املعلومات املالية 

لتتوافق مع العرض املتبع في   2021في عام  2020ديسمبر  31تصنيف بعض املعلومات املالية للسنة املنتهية في تم إعادة 

. وفيما يلي توضيح عمليات  2020املالية لعام  البياناتوبالتالي تختلف عن تلك املدرجة في  2021املالية لعام  البيانات

 إعادة التصنيف: 

لذمم التجارية املدينة" كجزء من "املصاريف العمومية واإلدارية" في قائمة الدخل  يمة اق انخفاض رسوم"  تقديم تم ● 

ولكن تم إعادة إثباتها كبند منفصل "صافي خسائر انخفاض   ،2020ديسمبر  31الشامل املوحدة للسنة املنتهية في 

 ؛ 2021 ديسمبر 31املالية" في قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية في  األـصول قيمة 

  بيان  في حكمه في وما والنقد النقد  من  كجزء أشهر   3 على استحقاقها  أجل يزيد التي األجل قصيرة الودائع  تقديم تم ● 

  املركز  قائمة في" ألجل الودائع"  - منفصل  كبند   تقديمها إعادة تم  ولكن ،2020 ديسمبر 31 في كما   املوحد املالي  املركز

 ؛ 2021يسمبر  د 31 في كما املوحدة املالي

 املالي  املركز قائمة في األخرى  الدائنة   والذمم الدائنة التجارية  الذمم  من  كجزء الدائنة  املبالغ املحتجزة  تقديم تم ● 

 31 في كما  املوحدة املالي املركز   قائمة في منفصل  كبند تقديمها إعادة  تم ولكن ،2020 ديسمبر 31 في كما املوحدة

 ؛2021 ديسمبر

قيمة تكاليف املشروع كجزء من اإليرادات األخرى في قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة    انخفاض عكس  تقديم  تم ● 

  صافي خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية" "كبند منفصل  تقديمها ولكن تم إعادة   ،2020ديسمبر  31املنتهية في 

 ؛ 2021مبر ديس 31في قائمة الدخل الشامل املوحدة للسنة املنتهية في 

عاد تصنيفها أعاله والتي تم استخالصها  
ُ
، فقد تم استخالص  2021املالية لعام    البياناتأو اشتقاقها من     بخالف البنود امل

املدرجة في مكان آخر في هذه النشرة    2020ديسمبر    31أو اشتقاق كافة املعلومات املالية األخرى املتعلقة بالسنة املنتهية في  

 . 2020املالية لعام  البياناتمن 

والتي    2020املالية لعام    البياناتمن    2019ديسمبر    31ومع ذلك، فقد تم استخالص املعلومات املالية للسنة املنتهية في  

، وبالتالي قد ال تكون قابلة للمقارنة بشكل  2021املالية لعام    البياناتلم يتم تحديثها لتتوافق مع العرض املستخدم في  

 .2021املالية لعام  البياناتالواردة في  2020و 2021املالية املقارنة لعامي  البياناتمباشر مع 

 ديسمبر من كل عام.  31لية للمجموعة في تنتهي السنة املا
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 ديسمبر من السنة التقويمية املحددة.  31تشير اإلشارات إلى أي سنة مالية إلى السنة املنتهية في 

 مقاييس املعايير غير الدولية إلعداد التقارير املالية 

عمليات  بعض  الت   ية القياس  غير  تعريفات  التقارير    ياملالية  إلعداد  الدولية  املعايير  بموجب  إدراجها  أو  تحديدها  يتم  لم 

املالية، أو أية مبادئ محاسبية أخرى مقبولة بشكل عام، بما في ذلك األرباح قبل مصاريف التمويل والضرائب واالستهالك  

واالستهالك واإلطفاء   والضرائب  التمويل  مصاريف  قبل  األرباح  ا  املعدلةواإلطفاء  التدفقات  لدين،  وصافي  تحول  ونسبة 

اقعة خارج نطاق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية)"النقدية،     ."(، في قسم "اإلفصاحات املالية"عمليات القياس الو

في   الواردة  املالية  البيانات  من  املالية مشتقة  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  نطاق  خارج  الواقعة  القياس  عمليات  وإن 

  "القسم الثالث  قسم التعريفات و"االفصاحات املالية" و "ملزيد من املعلومات يرجي الرجوع الي     للشركة.البيانات املالية  

 االفصاحات املالية " 

 لةعرض العم 

 جميع اإلشارات في هذا املستند إلى: ذلك،ما لم يذكر خالف 

 هو العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية املتحدة؛ و" "الدرهم اإلماراتي •

 "الدوالر األمريكي" هو العملة القانونية للواليات املتحدة األمريكية. •

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

 نشرة على هذا املعدل. الحساب جميع تحويالت الدرهم اإلماراتي / الدوالر األمريكي في 

 التقريب 

قد    للتقريب،بما في ذلك املعلومات املالية واإلحصائية والتشغيلية. نتيجة    املستند،تم تقريب بعض البيانات الواردة في هذا  

 عن املجاميع الحسابية الفعلية لهذه البيانات. تم تقريب النسب  
ً
تختلف مجاميع البيانات املعروضة في هذا املستند قليال

 %.100قد ال يصل مجموعها إلى املئوية في الجداول وبالتالي 

 البيانات ذات النظرة التطلعية

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

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

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

أو   "يتوقع"  أو  "يعتقد"  مثل  التطلعية  النظرة  مصطلحات  باستخدام  األحيان  بعض  في  البيانات  تلك  تعرف  املستقبلية. 
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" أو "ينبهي" أو "ينطوي" أو "يقدر" أو "مخاطرة" أو "يهدف" أو "يخطط" أو "يتنبأ" أو "يستمر" أو  "يمكن" أو "سوف" أو "قد

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

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

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

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

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

تاريخية وكما في تاريخ هذه النشرة قد تشتمل على تنبؤات. وال يمكن التأكيد أنه سوف يتم تحقيق هذه النتائم املستقبلية.  

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

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

 نتيجة    هذه النشرة، أو)ب( بموجب القوانين املعمول 
ً
 جوهريا

ً
بها في الدولة. قد تختلف األحداث الفعلية أو النتائم اختالفا

ملخاطر أو األمور غير املؤكدة التي تواجهها الشركة. وقد تتسبب هذه املخاطر في نتائم فعلية تغاير بشكل جوهري النتائم  ا

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

 "(. املخاطر املتعلقة باالستثمارتحت عنوان )" 9الطالع على الجزء رقم املعلومات في هذا الصدد، يرجى ا 
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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  

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

شخص تحت أي ظرف يكون بموجبها هذا العرض غير    أيعلى أي عرض لشراء أو االستثمار في تلك األوراق املالية من قبل  

 قانوني. 

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

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

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

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

  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  

( 1بأنه ) لي  في الشريحة األو   أو غيرهم من املشاركين في عملية الطرح. ويقر املكتتب   املساهمين البائعينمن قبل الشركة أو  

وبأنه فقط  النشرة  هذه  في  الواردة  املعلومات  على  أو  2) يعتمد  الشركة  قبل  من  مقدمة  أخرى  معلومات  أية  توجد  ال   )

ملساهمين  ا  أو أي من مستشاري   املشتركين السجلديري  مأو  أو غيرهم من املشاركين في عملية الطرح    ينالبائعاملساهمين  

 "(.املستشارون)"الشركة   أو  البائعين

في   9 رقمة  الصفحال يشارك أي شخص أو مستشار بخالف مديري االكتتاب املشتركين وبنوك تلقي االكتتاب املذكورين في 

 بأنه،    .الطرحعملية الطرح أو يديرون الطرح العام ألسهم  
ً
 من  علما

ً
بأنه سوف يتم إيداع كامل حصيلة االكتتاب من كال

األولى والشريحة الثانية لدى بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي والذي سيقوم بدوره بإصدار شهادة موجهة للهيئة تفيد  الشريحة  

 في دولة اإلمارات العربية املتحدة.   إيداع واستالم كامل حصيلة االكتتاب

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

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

، أية مسؤولية عن محتويات أو ما تضمنه هذه  املستشارينالطرح أو أي من  أو املشاركين في عملية    البائعين  املساهمينأو  

 املواقع اإللكترونية.

أو مديري االكتتاب املشتركين أو مديري السجل    أو أي من املشاركين في عملية الطرح  املساهمين البائعين ال تقبل الشركة أو 

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

األخرى الم  األخرى وال عن نزاهة أو مصداقية أو مالءمة أية توقعات أو وجهات نظر أو آراء أدلت بها الصحافة أو وسائل اإلع
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لألسهم أو غيرهم من املشاركين في    البائعين املساهمينأو  ال تقدم الشركة و فيما يتعلق بالشركة أو الطرح أو أسهم الطرح.  

كفاية أو مصداقية أي من تلك املعلومات  أي تعهد أو ضمان بشأن مالءمة أو دقة أو    املستشارينعملية الطرح أو أي من  

 . تلك الجهاتالتي قدمتها   أو النشرات

الشركة   تقدم  الطرح  البائعين  املساهمين أو  ال  عملية  في  املشاركين  مد  أو  املشتركين،  االكتتاب  مديري  السجل  أو  يري 

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

 هذه النشرة. 

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

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

 التاريخ.الخاصة بها أو شؤونها منذ ذلك 

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

في    مبحقه  البائعين  املساهمينويحتفظ  هذه النشرة إال بعد اإلعالن عنها في نحيفتين يوميتين تصدران في دولة اإلمارات.  

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

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

من الظروف، بمثابة إشارة ضمنية إلى عدم وجود أي تغيير في شؤون الشركة  ت أي ظرف  النشرة أو أي بيع يتم بموجبها، تح

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

ديري االكتتاب املشتركين  كم   .م.مات ذاملالية هيرميس اإلمار   املجموعةو   ش.م.خ   ل كابيتاوقد تم تعيين اإلمارات دبي الوطني  

م مجتمعين فيما يلي باسم  )ُيشار إليه علي التوالي5/11/2017و  10/10/2018م مرخصين من قبل الهيئة بتاريخ  ه وجميع

"( وسيتولى اصدار أسهم الطرح وتسويقها والترويم لطرح األسهم والتنسيق مع كل من الشركة  املشتركيناالكتتاب  مديري  "

اإلمارات دبي  والهيئة واألطراف املشاركة في عملية الطرح فيما يتعلق بعملية االكتتاب العام في دولة اإلمارات. كما تم تعيين  

"( وبناًء على هذه الصفة، سوف يكون  االكتتاب الرئيس ي  بنك تلقيأيضا كبنك تلقي االكتتاب الرئيس ي )"  الوطني ش.م.ع

دولة   داخل  وذلك  بالدولة  بها  املعمول  والقوانين  للقواعد   
ً
وفقا النشرة  بهذه  املحددة  االكتتاب  أموال  تلقي  عن  مسؤول 

 .اإلمارات العربية املتحدة للشريحة األولى

شخص آخر فيما  وليس لصالح أي    البائعين  ساهميناملو يعمل مديري االكتتاب املشتركين بشكل حصري لصالح الشركة  

األطراف املشاركة في    يتعلق بالطرح، وال يعتبر أي شخص آخر )سواء كان أحد مستلمي هذه الوثيقة أم ال( كعميل ألي من 

   .عملية الطرح فيما يتعلق بعملية الطرح

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

وقدموا خدمات أعمال مصرفية استثمارية    البائعين  املساهمين و في معامالت مع الشركة  أو من خالل الشركات التابعة لهم(  

لقاءها وال تشكل املعامالت  مالية وغيرها من الخدمات لهم، وقاموا بتحصيل الرسوم املعتادة  متنوعة وخدمات استشارية  

  والشركة، املساهمين البائعين  واألطراف املشاركة في عملية الطرح، مديري السجل املشتركين  االكتتاب  مديرالسابقة بين  
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 مصالح بينهما.  مع عملية الطرح او اي ثمة أي تعارض 

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

ونحة محتويات هذه النشرة. ويقرون، بعد إجراء تحقيقات العناية الواجبة، بأن املعلومات الواردة في هذه النشرة كما هي  

أية معلومات من شأنها أن تجعل أية  في تاريخ اصدارها، هي معلومات واقعية ودقي قة، وكاملة ونحيحة ولم يتم إغفال 

 بيانات في هذه النشرة مضللة.  

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

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

   وقراءة املعلومات الواردة في النشرة )في مجملها(

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

توزيع أية مواد أخرى متعلقة بالشركة أو أسهم الطرح  أو نشرها أو توزيعها أو حيازة أو نشر أو الطرح 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 ممباشر،   أو مستندات  تعلقة بأسهم  وال يجوز توزيع هذه النشرة أو أي إعالن أو مواد اكتتاب أخرى 

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

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

   يحرصوا على مراعاتها.

وال غيرهم من املشاركين في عملية الطرح أو مديري االكتتاب املشتركين، أو مديري    املساهمين البائعينال تتحمل الشركة وال  

اآلخرون أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألية قيود متعلقة بالطرح أو عرض    املستشارينالسجل املشتركين وال أي من  

 لتلك األسهم في أية والية قضائية خارج دولة اإلمارات  البيع أو حث أي شخص  
ً

لشراء أسهم الطرح، سواًء كان مشترًيا محتمال

، بما في ذلك  )بما في ذلك سوق أبوظبي العاملي ومركز دبي املالي العاملي(، وسواًء تم  
ً
 أو كتابيا

ً
هذا العرض أو الحث شفويا

وال أي من املشاركين في عملية الطرح أو مديري االكتتاب    املساهمين البائعين ال تقدم الشركة وال  البريد اإللكتروني. كما  

ن املحتملين فيما يتعلق  )أو ممثليهم( أية تعهدات ألي من املكتتبي  املستشارينمن  املشتركين، أو مديري السجل املشتركين أو  

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

جنة الرقابة الشرعية الداخلية لبنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع تصريحات تؤكد أن الطرح من وجهة نظرهم  ل   تأصدر 

للمس يجوز  ال  اإلسالمية.  الشريعة  مبادئ  مع  العناية  متوافق  بذل  عليهم  ويجب  التصريحات  هذه  على  االعتماد  تثمرين 

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

باستءناء 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 استءناء املسؤولية بموجب القوانين واالنظمة املعمول  

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



22 

 

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  اال  املاثلة باعتباره وعًدا  عتماد 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  )أو شركاتهم التابعة أو الشقيقة( أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو وكالئهم  والشقيقة وأعضاء مجلس إدارة كل منهم  

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

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

 املتحدة بشكل عام. 

 2022 أكتوبر   21اعتمدت هذه النشرة من قبل الهيئة بتاريخ 

  التعريفات واالختصارات

 .سوق أبوظبي العاملي سوق أبوظبي العاملي 

EBITDA  Adjusted والضرائب واإلهالك واستهالك  هامش األرباح قبل الفائدة    يتم إحتسابها على أنها

وحصة   األخرى،، ناقًصا عكس انخفاض قيمة تكلفة املشروع، واإليرادات  الدين

أرباح املشروع املشترك، وإيرادات الفوائد على املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة،  

على   القيمة  انخفاض  ومخصصات  االئتمان،  خسائر  مخصص  إلى  باإلضافة 

 ية وصافي خسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية. الذمم املدينة التجار 

Adjusted EBITDA margin  الدين األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك    يتم إحتسابها على أنها  

    كنسبة سنوية.على إجمالي اإليرادات مقسومة  املعدلة

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

 النظام األساس ي للشركة. النظام األساس ي 

 2020ديســــمبر  31املالية املوحدة املدققة للشــــركة للســــنوات املنتهية في   البيانات املالية السنوية البيانات

 31( و2019ديســـــــمبر  31)بما في ذلك املعلومات املالية املقارنة للســـــــنة املنتهية في 

 2020ديسـمبر  31)مع املعلومات املالية املقارنة للسـنة املنتهية في  2021ديسـمبر  

 م( واإليضاحات املتعلقة بها.

 هيئة األوراق املالية والسلع في دولة اإلمارات العربية املتحدة.  الهيئة

 مجلس إدارة الشركة. مجلس اإلدارة  أو  املجلس
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CAGR معدل النمو السنوي اإلجمالي 

 النفقات الرأسمالية 

 

دفع ثمن املمتلكات واآلالت واملعدات، بعد خصـــــــــــم مســـــــــــتحقات املشـــــــــــروع، ودفع 

النفقات الرأســـمالية باإلضـــافة إلى االســـتحواذ على شـــركة املبالغ املحتجزة ملوردي  

 .تابعة

 للشريحة الثانية.  2022 نوفمبر 8 واألولى للشريحة  2022 نوفمبر 7 تاريخ غلق باب االكتتاب  

 ،القابضة ذ.م.م دبي القابضة  دبي

ـــــنة 32املرســـــــــــــوم بقانون اتحادي رقم ) قانون الشركات  ـــ في شـــــــــــــأن الشـــــــــــــركات التجارية    2021( لســـــ

 وتعديالته.  

، شــركة مســاهمة عامة في إمارة  املركزي ش.م.عالتبريد  مؤســســة االمارات ألنظمة    إمباور الشركة أو  

 دبي وفق
ً
 .للقوانين ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية املتحدة ا

 البائعين أحد املساهمين، اإلمارات باور انفستمنت ذ.م.م إلمارات باور ا

أو   إمباور  شركات  مجموعة 

 املجموعة 

التابعة ومجموعة الشــــركات      مؤســـــســـــة االمارات ألنظمة التبريد املركزي ش.م.ع

 لها

 املساهمين البائعينمؤسس لشركة إمباور وأحد  ،ومياه دبيهيئة كهرباء  ديوا 

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

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

. مركز دبي املالي العاملي  مركز دبي املالي العاملي   

 إدارة الشركةأعضاء مجلس  األعضاء /أعضاء مجلس اإلدارة

 دبي القابضة ش.ذ.م.م دبي القابضة 

  - والتسوية  التقاص واإليداع  إدارة

 دبي 

Dubai CSD 

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

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

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

 .دبي املالي

EBITDA  الربح قبل خصـم الفائدة والضـرائب واإلهالك   يصـاف نسـبة  أنهايتم إحتسـابها على

  .واإلطفاء واالستهالكات
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 عبر تطبيقات الخدمات املصـــرفية عبر اإلنترنت أو من  طلبات االكتتاب اإللكتروني 
ً
الطلبات املقدمة إلكترونيا

وأجهزة الصـــــــراف   خالل الخدمات البنكية املصـــــــرفية الهاتفية/ الهاتف املحمول،

 اآللية على النحو الذي توفره بنوك تلقي االكتتاب للمكتتبين من الشريحة األولى 

ـــــنة 22 القانون رقم قانون إمباور  ـــــأن    2022  لسـ ـــــادر عن حاكم دبي بشـ ـــــةالصـ ـــــسـ اإلمارات    مؤسـ

ألنظمة التبريد املركزي، باعتبارها شـــــــــــــركة ُمســـــــــــــاِهمة عاّمة تتمّتع بالشـــــــــــــخصـــــــــــــّية  

مـــارســـــــــــــــة
ُ
ة الكـــاملـــة مل ة القـــانونيـــّ ة، واالســـــــــــــتقالل املـــالي واإلداري، واألهليـــّ   االعتبـــاريـــّ

 أنِشطتها وتحقيق أغراضها

 واالجتماعيةالحوكمة البيئية  واالجتماعية الحوكمة البيئية  

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

 الثانية كل سهم من أسهم الطرح. 

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

ـــــريحـــة  للالســـــــــــــعري   ـــ ـــــتركيناالكتتـــاب    ي الثـــانيـــة، بعـــد التشـــــــــــــــاور بين مـــدير شـــــ ـــ   املشـــــ

 والشركة. املساهمين البائعينو 

ويجب أن تكون أســــــــهم الطرح املخصــــــــصــــــــة للمســــــــتثمرين 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 نـحيفتين  ن سـعر الطرح النهائيإعل )"الطرح النهائي للسـهم  

يوميتين محليتين تـصدران باللغة العربية وأخرى تـصدر باللغة اإلنجليزية في دولة 

اإللــــــــكــــــــتــــــــرونــــــــي املــــــــوقــــــــع  وعــــــــلــــــــى  املــــــــتــــــــحــــــــدة  الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة  ــــة  اإلمــــــــارات  ـــ ــركـ ـــ ـــ ـــــــ ــــلشـــــ ـــ  لـ

www.empower.gov.ae/ipo. 

 2022أكتوبر  31 باب االكتتاب  فتحتاريخ 

 املسـاهمين البائعينالعدد النهائي ألسـهم الطرح التي سـيتم عرضـها للبيع من قبل   حجم الطرح النهائي

 عقب إغالق الشريحة الثانية.والذي سيتم تحديده 

 .املالية املرحلية البياناتاملالية السنوية و  البيانات املالية  البيانات

 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 

http://www.empower.gov.ae/ipo
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املكتتبون من األفراد واملســـــــــــــتثمرين اآلخرين )بمـا في ذلـك األشـــــــــــــخـاص الطبيعيين   املكتتبون في الشريحة األولى  

والشــــركات واملؤســــســــات( الذين لم يشــــاركوا في الشــــريحة الثانية والذين يمتلكون  

 سوق دبي املالي وحساب بنكي.  رقم مستثمر وطني في

   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

صــندوق املعاشــات والتأمينات االجتماعية للعســكريين املحليين العاملين في إمارة    الصندوق 

 .دبي

ــألف من   دول مجلس التعاون الخليجي  ــاون الخليوي والتي تتـ ــة املتحـــدة   دولـــةدول مجلس التعـ ــارات العربيـ   ،اإلمـ

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

 البحرين.

 دبي. حكومة الحكومة 

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

 حوكمة الشركات املساهمة العامة وتعديالته.

IFRS كمــا أصــــــــــــــدره مجلس معــايير املحــاســـــــــــــبــة   املــاليــة التقــارير  إلعــداد  الــدوليــة املعــايير

 الدولية.

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

بنك ذلك    يوحساب  في  املحترف   بما  نالطبيعيي األشخاص  )بما  املستثمر  فيهم 

الثانية الشريحة  في  يشاركون  ال  الذي  آاملقيم  متطلب  أي  يوجد  وال  على    خر (. 

 الجنسية أو مكان اإلقامة. 
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أشهر    البيانات املالية املرحلية  البيانات للثالثة  للمجموعة  املدققة  غير  املوجزة  املوحدة  املرحلية  املالية 

املنتهية في   املقارنة    2022يونيو    30والستة أشهر  املالية  املعلومات  )بما في ذلك 

املنتهية    )غير مدققة(    والستة أشهر   (  ا ولم تتم مراجعته  )غير مدققة    للثالثة أشهر 

ا  2021يونيو    30في   ذات  )" واإليضاحات  بها  املرحلية    البياناتلصلة  املالية 

املالية املرحلية املوجزة املوحدة غير    البيانات"(؛ و 2022للنصف األول من عام  

في   املنتهية  أشهر  والتسعة  أشهر  للثالثة  للمجموعة   2022سبتمبر    30املدققة 

املدققة  غير  املقارنة  املالية  املعلومات  ذلك  في  مراجعته    ))بما  تتم  ثة للثال    اولم 

في   املنتهية  أشهر  والتسعة  الصلة  2021سبتمبر    30أشهر  ذات  واإليضاحات   )

 "( 2022املالية املرحلية للربع الثالث من عام  البيانات)"

 

 Joint)  املشتركين   السجل  مديري 

Bookrunners ) 
.م.م املجموعة املالية هيرميس اإلمارات ذو   ،دبي الوطني كابيتال ش.م.خ  اإلمارات

 ومجموعة من البنوك الدولية.

املجموعة املالية هيرميس اإلمارات  و   ش.م.خ شركة اإلمارات دبي الوطني كابيتال مديري االكتتاب املشتركين 

 .م.م ذ

ـــــيص للمكتتبين   اإلدراج  أو  إدراج األسهم  ـــ ـــــهمعقـب غلق باب االكتتـاب والتخصـــــ ـــ ـــــيص أســـــ ـــ   الذين تم تخصـــــ

، ســـــوف تتقدم الشـــــركة إلدراج جميع أســـــهم الشـــــركة في ســـــوق  لهم بنجاح الطرح

 دبي املالي. 

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 

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

 دولة اإلمارات العربية املتحدة.

 ال يوجد حد أقص ى لالكتتاب في أسهم الطرح.  الحد األقص ى للستثمار
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 5,000تم تحديد الحد األدنى لالســــتثمار في أســــهم الطرح للشــــريحة األولى بقيمة   الحد األدنى للستثمار 

درهم أو   1,000ي يتم بزيـــادات بقيمـــة  درهم، على أن يكون أي اســـــــــــــتثمـــار إضـــــــــــــــاف

مضـــــــاعفات ذلك. وتم تحديد الحد األدنى لالســـــــتثمار ألســـــــهم الطرح في الشـــــــريحة  

درهم )ملزيـد من التفـاصـــــــــــــيـل يرجى االطالع على الجزء    5,000,000الثـانيـة بقيمـة 

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

ــــوبة على  صافي الدين     تمويالتأنها إجمالي المحســـــ
ً
وما في   النقد والنقدمنها  املصـــــــــرفية ناقصـــــــــا

 حكمه

 رقم املستثمر  

NIN 

الحصول عليه من سوق دبي املالي ألغراض   املكتتبرقم مستثمر وطني يجب على 

  االكتتاب

العام االكتتاب العام  / الطرح ( سهم يتم طرحها للبيع  مليار) 1,000,000,000  في عدد أسهم  االكتتاب 

 .  املساهمين البائعينمن قبل 

في أي وقت    حجم الشرائحبحق تعديل حجم الطرح    املساهمين البائعينيحتفظ  

لتقديره وفًقا  االكتتاب  فترة  نهاية  بها    مقبل  املعمول  للقوانين  ووفًقا  املطلق، 

 وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.

  والذي بالدرهم اإلماراتي أسهم الطرح من خالل نطاق سعري   سوف يتم عرض نطاق سعر الطرح

 فترة االكتتاب.  فتح لسوف يتم نشره واإلعالن عنه ونشره في اليوم األول 

 من هذه النشرة. 10و 9 اتالكيانات املدرجة في الصفح   املشاركين في عملية الطرح

ـــــريحــــة األولى   فترة الطرح/ االكتتاب  ـــ ـــــوف تبــــدأ فترة االكتتــــاب للشـــــ ـــ  7  في وتنتهي  2022أكتوبر    31في  ســـــ

 .2022نوفمبر

فــي الــثـــــــانــيـــــــة  ـــــــــريــحـــــــة  االكــتــتـــــــاب لــلشـــــ فــتــرة  تــبـــــــدأ  ـــــــــوف   8وتــنــتــهــي فــي    أكتوتوبتر  31وســـــ

 .2022نوفمبر

 املســــاهمين البائعينمن األســــهم التي يبيعها    ( ســــهممليار) 1,000,000,000 عدد أسهم الطرح  

ــــاهمينيحتفظ    في اكتتـــاب عـــام. ـــ ـــ وحجم  الطرح  بحق تعـــديـــل حجم    البـــائعين  املســـــ

ـــــرائح   ـــ ا لتقـــديرهالشـــــ ــً ــاب وفقـ ــة فترة االكتتـ ــايـ ا   مفي أي وقـــت قبـــل نهـ ــً املطلق، ووفقـ

 للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية والسلع.

دولة و   الجزائر منظمة الدول املصــــــــدرة للنفط تتكون من األعضــــــــاء التاليين: دولة  (OPEC) أوبك

ــــتوائية دولة  و  أنغوال  ودولة  العراق ودولة  إيران ودولة  الغابون  ودولة   غينيا اإلســـــ

ودولـــــــة  نيجيريـــــــا ودولـــــــة  ليبيـــــــا ودولـــــــة  لكويـــــــتا الكونغو  ـــــعوديـــــــة و جمهوريـــــــة  ـــ  الســـــ

 .فنزويال ودولة اإلمارات العربية املتحدة ودولة

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

 شركة مساهمة عامة ش.م.ع 

 العميل املحترف 

(Professional Client)   

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

 للقـــاعـــدة  
ً
من قواعـــد ســـــــــــــير العمـــل الصـــــــــــــــادرة من قبـــل ســـــــــــــلطـــة دبي   2.3.2وفقـــا

 للخدمات املالية.

ـــــتثمرين املحترفين" املستثمر املحترف  ـــ كمـا هو معرف في قرار مجلس إدارة هيئـة األوراق املـالية    "املســـــ

والذي يتضـمن على وجه الخصـوص  وتعديالته،   2021ر.م لسـنة   13والسـلع 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   -ب االستثمارية وغير  الحكومات والجهات واملؤسسات والهيئات الخاصة 

 االستثمارية أو الشركات اململوكة بالكامل ألي منها. 

مركزيو بن -ت أو    سلطاتأو    ةك  والية  أي  أو  بلد  أي  في  أخرى  وطنية  نقدية 

 سلطة قانونية.

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

 للهيئة.

 املنشآت املالية.  - ج

دوق استثمار محلي أو أجنبي أو شركة إدارة  مؤسسة مالية منظمة أو صن - 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

ع -ذ )أمين      (Trustee of a Trustهدة 
ً
شهرا عشر  االثني  خالل  لديه  ممن 

 ال تقل عن 
ً
 مليون درهم.  35املاضية أصوال
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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 

ملحاصة أو املنشأة األهلية التي يكون لديها أو كان لديها في أي وقت  شركات ا  - ز

درهم    يون  مل  25خالل العامين املاضيين صافي أصول بقيمة ال تقل عن  

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

 .(الشركاء

كبيرة   -س بأعمال  املتعهد  بتاريخ    Large undertakingالشخص  استوفى  إذا 

 آخر بيانات مالية له الثنين على األقل من املتطلبات اآلتية: 

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

 جل(..االلتزامات قصيرة وطويلة األ 

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

ملركز املالي أو مجموع رأس ماله مجموع النقد واالستثمارات في قائمة ا .3

( عن  يقل  ال  املدفوع  ماله  رأس  منه   
ً
مخصوما به  مليون  7املصرح   )

 درهم إماراتي. 

 : "مستثمر محترف مقيم" -2

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

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

 الشخص الطبيعي:  - ب

 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.
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يمثل   - ت طبيعي  مع شخص  مشترك  لديه حساب  الذي  الطبيعي  الشخص 

 للبند ) 
ً
( على  "صاحب الحساب الرئيس ي"( ) 1مستثمر محترف مقيم وفقا

 أن تستوفى الشروط اآلتية: 

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

 الرئيس ي( حتى الدرجة الثانية. 

أن يتم استخدام الحساب إلدارة استثمارات صاحب الحساب الرئيس ي   (2

 واملشتركين معه. 

االستثمار   (3 قرارات  أن  الحساب  في  املشترك  الشخص  من  كتابي  تأكيد 

ع  
ً
نيابة اتخاذها  يتم  املشترك  بالحساب  صاحب  املتعلقة  قبل  من  نه 

 الحساب الرئيس ي.

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

فقط   املنشئتين  لشخص    لتسهيل واملؤسسة  استثمارية  محفظة  إدارة 

 للبند ) 
ً
 وفقا

ً
 (. 1طبيعي يمثل محترف مقيما

 : املستوفي للشروط اآلتيةالشخص املتعهد  -ج

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

يقل عن   املدفوع ال  املالي  رأس  منه   
ً
به مخصوما املصرح  مليون    4مال 

 درهم إماراتي. 

واملعامالت   -2 املالية  واملنتجات  لألسواق  الكافيين  والفهم  الخبرة  لديه 

 ملعايير املالءة.
ً
 املالية ذات الصلة واملخاطر املرتبطة بها وفقا

أو  شخص   -3 ما  في شركة  الحصص  غالبية  يمتلك  طبيعي مسيطر عليه 

قادر على السيطرة على أغلبية حقوق التصويت فيها أو لديه القدرة على  

 . إدارتهاتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس 

 شركة قابضة أو تابعة.  -4

 ( a joint venture partner)مشروع استثماري مشترك  -5

في   عليهم  املوافقة  تتم  الذين  واملوهم  الشركة  قبل  من  األحوال    ينؤسسجميع 

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

رض له وفقا لإلعفاء من التسجيل بموجب نموذج قواعد السوق املوجودة في ع
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( أن يكون شخص في سوق  جالدليل اإلرشادي لسلطة دبي للخدمات املالية؛ أو)

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

تنطبق الذين  األشخاص  ومن  واألسواق  املالية  الخدمات  معايير    قواعد  عليهم 

العمل الصادرة    (Professional Client)العميل ذو االحترافية  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

 الرئيس ي 

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

 ل الشريحة الثانية 
ً
وثيقــة املتعلقــة بــالطرح لعرض أســـــــــــــهم الطرح على املســـــــــــــتثمرين املحترفين وفقــا

 لثانية.للشريحة ا

الوثيقة املتعلقة بالطرح للشريحة 

 الثانية

املحترفين  تم صياغتها بشكل خاص وحصري للمستثمرين  التي  عرض  الهي مذكرة  

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

واألنظمة الســـــــارية واملقبولة للهيئات املختصـــــــة في الوالية القضـــــــائية املعنية، ولم 

ـــكل هذه الوثيقة جزء من هذه النشــــرة  يتم املصــــادقة عليها من قبل الهيئة وال تشـ

 وال تدرج املعلومات الواردة فيها في هذه النشرة.

 ة املتعلقة بالطرح للشريحة الثانية متوفرة على املوقع اإللكترونيوستكون الوثيق

www.empower.ae/ipo.ويمكن لكافة املستثمرين االطالع عليها ، 

 .املستثمرين املحترفين املكتتبين في الشريحة الثانية

 انفستمنت ذ.م.مهيئة كهرباء ومياه دبي واالمارات باور    أو املؤسسين  املساهمين البائعين 

،  للســهم الواحد  فلس(عشــرة  درهم ) 0.10الشــركة العادية، بقيمة اســمية  أســهم   األسهم  

ـــــــــدد قيمتهــا بــالكــامــل، و والتي ـــــهم  . ويكون املســـــ ـــ ة بــالنظــام ذات الحقوق الوارد  لألســـــ

    األساس ي للشركة.

 .في رأس مال الشركة مالك األسهم املساهم 

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

 ذ.م.مش. د ز أف  اتتيكوم لإلستثمار  تيكوم

أو   اإلمارات  دولة  أو  اإلمارات 

 العربية املتحدة 
 دولة اإلمارات العربية املتحدة

 مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي. املصرف املركزي 
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 )بريطانيا العظمى( وإيرلندا الشمالية.اململكة املتحدة  اململكة املتحدة 

األمريكية  املتحدة  الواليات 

 (United States or US ) 

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

 األمريكية ومقاطعة كولومبيا.

ـــــنـة  قـانون األوراق املـاليـة للواليـات ا قانون األوراق املالية األمريكي ـــ  US) ، وتعـديالتـه1933ملتحـدة األمريكيـة لســـــ

Securities Act.) 
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 القسم األول: 

 شروط وأحكام االكتتاب 

 جمهور ال  للكتتاب من قبل التفاصيل الرئيسية لألسهم املطروحة

   مؤسسة االمارات ألنظمة التبريد املركزي ش.م.ع  اسم الشركة:  •

( درهم إماراتي موزع على  يارمل)  1,000,000,000 اإلدراج ليكون بقيمة: ُحدد رأس مال الشركة في تاريخ  رأس املال  •

 اتمليار   ةعشر   (10,000,000,000  عدد
ً
فلس(      10درهم إماراتي )    0,10 مدفوعة بالكامل، بقيمة اسمية ( سهم نقديا

 لكل سهم. 

جميع    عادية. في حال تخصيص سهم، وجميعها أسهم  (  مليار)  1,000,000,000عدد  :  نسبة وعدد ونوع أسهم الطرح •

بحق    املساهمين البائعينمن إجمالي األسهم. ويحتفظ  (  باملئةعشرة  )  %10أسهم الطرح، ستمثل أسهم الطرح نسبة  

الطرح   الشرائحتعديل حجم  لتقديره  وحجم  وفًقا  االكتتاب  فترة  نهاية  قبل  وقت  أي  للقوانين    م في  ووفًقا  املطلق، 

 هيئة األوراق املالية والسلع.  ةوموافق في اإلمارات العربية املتحدةاملعمول بها 

 قبل بدء االكتتاب.   2022أكتوبر    31في  سيتم نشر النطاق السعري للطرح واإلعالن عنه    نطاق سعر الطرح لكل سهم:  •

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

ملا هو موضح    الشريحة األولى:  −  
ً
املكتتبين وفقا أمام  للشريحة األولى  االكتتاب  باب  بــ الجزء  في  يتم فتح   الخاص 

"التعريفات واالختصارات" الواردة في هذه النشرة. ويجب على جميع املكتتبين في الشريحة األولى أن يكون لديهم  

بنكي. حساب  ورقم  مستثمر  نسبة    رقم  تخصيص  تمثل   عشرة)  %10يتم  والتي  الطرح  أسهم  من    باملئة( 

بحق تعديل حجم الشريحة األولى    املساهمين البائعين  ويحتفظللشريحة األولى.    سهم  (مائة مليون )100,000,000

 في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب

املطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع وأي زيادة في حجم الشريحة    موفًقا لتقديره   −

شريطة   األولى االقتضاء(،  )حسب  الثانية  الشريحة  حجم  في  انخفاض  إلى  في  سيؤدي  املكتتبين  نسبة  تقل  أال 

 % من أسهم الطرح.40األولى عن    % من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين في الشريحة60الشريحة الثانية عن  

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

الجزء الخاص بـ "التعريفات واالختصارات" في هذه النشرة، ويجب على جميع املكتتبين في الشريحة الثانية أن  في  

  900,000,000( من أسهم الطرح والتي تمثل  باملائة  تسعون )  %90تخصيص نسبة  يكون لديهم رقم مستثمر. يتم  

  لثنية بحق تعديل حجم الشريحة ا  املساهمين البائعين  ويحتفظ  سهم للشريحة الثانية.(  تسعمائة مليون )  مليون 

املطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق املالية    م في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره
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% من أسهم الطرح وأال تزيد نسبة املكتتبين  60أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن    شريطةو والسلع  

 % من أسهم الطرح. 40في الشريحة األولى 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 باللألسهم مقيدة بموجب    شرائهعملية   موجب قوانين الدولة/االختصاص  قوانين املعمول 

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

 الدولة/االختصاص الوالئي املعمول بها أم ال. 

درهم، على أن   خمسة االف()5,000هو    الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح للشريحة األولى  :لالكتتابالحد األدنى   •

ومضاعفاته. وتم تحديد الحد األدنى لالكتتاب في أسهم الطرح    ( درهمألف)1,000بمبلغ  ي استثمار إضافي  يكون أ

 .  مماليين( دره )خمسة 5,000,000بقيمة  الخاصة بالشريحة الثانية 

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

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

 . خالل شركاته التابعة

   فترة الحظر: •

 التفاقية تغطية االكتتاب املتوقع إبرامها بين الشركة واملساهمين البائعين ومديري االكتتاب املشتركون قبل تاريخ  
ً
وفقا

تخضع األسهم التي يملكها املساهمين البائعين عقب تاريخ  من املتوقع أن  فأنه  "(،  اتفاقية تغطية االكتتاباإلدراج )"

يوًما، والتي تخضع لحاالت محددة مسموح بها لنقل األسهم    180  مدة  اإلدراج لفترة حظر تبدأ من تاريخ اإلدراج وحتى 

 . كما هو موضح باتفاقية تغطية االكتتاب

 عوائد الطرح حصيلة   استخدام •

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

  مكانة الشركة ببيع جزء من حصته مع توفير سيولة تداول متزايدة على األسهم إضافة إلى رفع    للمساهمين البائعين 

 .لدى مجتمع االستثمار الدولي

 نفقات/ مصاريف الطرح  •

وأي رسوم   اإلدارة والتسويقجميع نفقات/ مصاريف الطرح )بما في ذلك عموالت  املساهمين البائعينسيتحمل  

 تقديرية(.
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 املزيد من املعلومات حول الشريحة األولى 

 طلبات االكتتاب  .1

( اكتتاب واحد فقط  طلب  تقديم  األولى  الشريحة  مكتتبي  على  تقديم طلب  1يتعين  تم  إذا  حالة  في  الشخص ي،  باسمه   )

 ملكتتب آخر( في هذه الحالة سيتم تقديم طلب االكتتاب باسم املكتتباالكتتاب  
ً
  ؛بواسطة شخص طبيعي )ما لم يكن وكيال

، في حالة ما إذا تم تقديم طلب االكتتاب بواسطة أي كيان مؤسس ي. وإذا قدم أحد املكتتبين  شخص اعتباري ( باسم  2أو )

ا أو باسم شخص  الشخص ي  اكتتاب واحد باسمه  االكتتابأكثر من طلب  تلقي  بنك  ومديري    الرئيس ي عتباري، يحتفظ 

املشتركين بالحق في قبول جميع الطلبات أو استبعاد كل أو بعض طلبات االكتتاب املقدمة من هذا املكتتب وعدم    االكتتاب

 تخصيص أي أسهم لهذا املكتتب.  

استكمال كافة البيانات املطلوبة في طلب االكتتاب وإرفاق كافة  و   التأكد من امتالكهم رقم مستثمر ساري   على املكتتبين

اإللكترونية كما هو   االكتتابأو من خالل إحدى قنوات  املستندات املطلوبة وتقديمها إلى أي بنك من بنوك تلقي االكتتاب 

 اب املتعلقة بالشريحة األولىمع مبلغ االكتتاب وذلك خالل فترة االكتت موضح أدناه

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

 االكتتاب استالم الطلب من املكتتب لحين قيام املكتتب باستكمال البيانات واملستندات املطلوبة قبل غلق باب االكتتاب.

كتتاب في أسهم الطرح املوافقة على النظام األساس ي للشركة وااللتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية  ويترتب على اال 

قبل أي نس  ضوئية من طلبات االكتتاب. ويجب  
ُ
ضاف إلى الطلب كأن لم تكن، وال ت

ُ
العمومية للشركة وتعد أي شروط ت

ظام األساس ي للشركة بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك ألي  استكمال طلب االكتتاب فقط بعد قراءة نشرة االكتتاب والن

فروع تابعة لبنك تلقي االكتتاب الوارد ذكرها في هذه النشرة، ويقر املكتتبون أو وكالئهم بصحة املعلومات الواردة بطلب 

دم االكتتاب إليه وُيوقع املكتتب أو من ينوب عنه على طلب اال
ُ
كتتاب أو ُيصدق  االكتتاب بحضور ممثل عن البنك الذي ق

 عليه بصورة واضحة. 

 ك تلقي االكتتاب عدم قبول طلبات االكتتاب املقدمة من أي مكتتب في الشريحة األولى ألي من األسباب التالية:  و يحق لبن

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

عنوان املكتتب بشكل    ملئعملية الطرح أي مسؤولية عن عدم استالم ما تم تخصيصه من أسهم الطرح إذا لم يتم  في

 نحيح ومقروء(؛ أو  

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

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

 لالستثمار أو الزيادات املحددة لطرح الشريحة األولى؛ أو  
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 إذا كان طلب االكتتاب املقدم غير واضح أو غير مقروء؛ أو   •

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

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  

 أخرى؛ أو    تطابق التوقيع أو ألي أسباب

 ؛ أو لسوق دبي املالي إذا كان رقم املستثمر غير ساري أو غير نحيح  •

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

ً
للمساهمين  إذا كان طلب االكتتاب مكررا

 فقط(؛ أو   البائعين

 إذا ُوجد أن طلب االكتتاب يخالف شروط الطرح؛ أو   •

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

 املطلق؛ أو    املساهمين البائعين األولى أو الثانية(؛ إن أي قبول ملثل هذا الطلب يخضع لتقدير

 عن  إذا كان املكتتب شخص طبيعي وتبّين أنه لم يتقدم بطلب االكتتاب باسمه الشخص ي   •
ً
 أو ممثال

ً
)اال إذا كان وكيال

 مكتتب آخر(؛ أو

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

  ، النشرةُوجد أنه من الضروري رفض طلب االكتتاب لضمان االمتثال ألحكام قانون الشركات والنظام األساس ي وهذه  •

 أو أو سوق دبي املالي؛   ،الهيئةأو  ، املركزي صرف  متطلبات املأو 

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

 في   اس(/ قنوات أموال إلكترونية أخرى 
ً
أو في حالة عدم كفاية املعلومات املطلوبة في الحقول الخاصة للمض ي قدما

 عامل مع الطلب؛ أو الت

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

 تخصيص أسهم الطرح كما أنهم غير ملزمين بإخطار املكتتب املرفوض قبل إرسال إشعار تخصيص األسهم. 

 االكتتاباملستندات املرفقة بطلبات  

 يجب على جميع املكتتبين تقديم املستندات التالية مع طلبات االكتتاب الخاصة بهم: 
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 من مواطني دولة اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليوي أو أي دولة أخرى:   باألفراد يتعلقفيما 

 ستثمر  املرقم  تفاصيل   −

 سفر/ بطاقة الهوية اإلماراتية  جواز −

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

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

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

 مختصة أخرى )مثل كاتب العدل(.

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

 الشركات واملؤسسات: 

 العربية املتحدة:  بخصوص األشخاص االعتبارية املسجلين في دولة اإلمارات −

لتجاري للتحقق أو صورة معتمدة من إحدى الجهات/ الهيئات  أصل وصورة من الرخصة التجارية أو السجل ا ▪

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

▪  
ً
   أصل وصورة من املستند الذي ُيجيز للمفوض بالتوقيع نيابة

ً
عنه وقبول    عن املكتتب وتقديم طلب االكتتاب نيابة

 الشروط واألحكام املنصوص عليها في نشرة االكتتاب ونموذج االكتتاب؛ و

 ستثمر. املرقم  تفاصيل   ▪

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

 ى قائمة باملستندات املطلوبة. تسجيلها، ولذا فإنه يرجى مراجعة مديري االكتتاب املشتركين للحصول عل

 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/   ▪

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

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

 السفر /بطاقة الهوية اإلماراتية؛ و
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 . ستثمراملرقم  تفاصيل   ▪

 طريقة االكتتاب والدفع للشريحة األولى  .2

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

 رقم حسابه املصرفي باإلضافة إلى سداد قيمة أسهم الطرح التي يرغب باالكتتاب بها، ويتم الدفع بإحدى الطرق التالية: و 

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

 الشركة تحت اسم 

 ؛ أو”Empower PJSC – IPO“طرح عام أولي" /  – ش.م.ع إمباور " 

 الخصم من حساب املكتتب لدى بنك تلقي االكتتاب؛ أو   •

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

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

 نقًدا؛ أو   •

 شيك )غير مصدق(؛ أو  •

 أي طريقة دفع أخرى تخالف ما هو مذكور أعاله. •

 االكتتاب.من هذه النشرة لالطالع على الفروع املشاركة لبنوك تلقي  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 املصرفي  iVESTOR Cardاملالي ويحمل بطاقة آيفستر   ة عبر اإلنترنت من خالل مصرف  صالحة 

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

يوم  ر  خذلك حتى أالسداد  يستمر في قبول  و      PGSونظاميقبل سوق دبي املالي نظام التحويالت املالية    ."(التحويلت املالية

 في االكتتاب. 

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

http://www.dfm.ae/
http://www.dfm.ae/
mailto:financialservices@dfm.ae
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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

الهواتف   عبر  املصرفية  الخدمات  تطبيقات  اإلنترنت،  عبر  املصرفية  الخدمات  )تطبيقات  بها  خاصة  إلكترونية  قنوات 

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

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

ً
نيابة

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

  ش.م.ع   إمباور لحساب عملية الطرح لصالح  أو الحساب املصرفي للعميل وتحويل املبلغ   خصم املبلغ من بطاقة آيفستر

 فيما  ، على النحو املوضح في طلب االكتتاب. ويعد تقديم الطلبات إلكاملفتوح لدى بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي
ً
 كافيا

ً
ترونيا

يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق  

النهائي لألسهم املطروحة ورد   على طلبات االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذه الفقرة. يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص 

وحة التي لم تخصص )إن وجدت( مع األرباح املتحققة من إيداعها عقب إغالق فترة االكتتاب وقبل  عائدات األسهم املطر 

   األسهم، ويتم تنفيذ هذا األمر ومعالجته بواسطة بنك تلقي االكتتاب التي تم تقديم طلب االكتتاب األصلي إليها فقط.  إدراج 

 النشرة وخاصة فيما يتعلق باالكتتاب اإللكتروني  يي هذه  واردة فالشروط واألحكام الفي حالة عدم التزام أي من املستثمرين  

، وال الشركة، وال مجلس اإلدارة، وال بنك تلقي  ين استخدام بطاقة آيفستر فلن يكون أي من سوق دبي املالي، وال املؤسس وأ

االكتتاب الرئيس ي وال بنوك تلقي االكتتاب وال البنك املصدر لبطاقة آيفستر مسؤولين بأي حال من األحوال عن استخدام  

تتاب  خدمة االكتتاب اإللكتروني من قبل عميل البنك أو املكتتب وال عن الخصم من حساب العميل من قبل بنك تلقي االك

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

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

 بطاقة آيفستر. 

است يتم  أن  يمكن  للكما  املالية  التحويالت  نظام  طريق  عن  االكتتاب  طلبات  املركزي الم  الذين  املكتتبين  وعلى    مصرف 

رقم   تقديم  املالية  التحويالت  نظام  استخدام  في حقل  امليختارون  فيها  املكتتب  الطرح  أسهم  قيمة  إلى  باإلضافة  ستثمر 

 التعليمات الخاصة.

 الشروط العامة -ب وسوق دبي املالي االكتتاب اإللكتروني من خلل بنوك تلقي االكتتا

عبر املصرفية  والخدمات  اآللي  الصراف  )أجهزة  بها  خاصة  الكترونية  قنوات  لها  يكون  ان  االكتتاب  تلقي  لبنوك   يجوز 

االكتتاب  اإلنترنت، وتطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف املتنقلة، واملوقع اإللكتروني وغيرها( والتي يتم ربطها بنظام 

 املالي.   العام األولي لسوق دبي

عن املكتتب، كما   ويعتبر تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة

ي  لبنك تلقي االكتتاب طلب تفاصيل رقم املستثمر من سوق دبي املالي لتقديم طلب االكتتاب ودفع إجمال يعتبر ذلك موافقة

املبلغ   قيمة األسهم التي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم املبلغ من الحساب املصرفي الخاص بالعميل وتحويل 

http://www.dfm.ae/
http://www.dfm.ae/
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 لحساب "إمباور ش.م.ع." املفتوح لدى بنك تلقي االكتتاب، وذلك على النحو املوضح في طلب االكتتاب.  

اء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة كافًيا فيما يتعلق بالوف ويعد تقديم الطلبات إلكترونًيا

 االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذا القسم.   في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات 

وجدت( مع العوائد   يجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص )إن

قبل اإلدراج بواسطة بنك تلقي االكتتاب التي تم   ناجمة عنها عقب إغالق فترة الطرح، ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معهال

 .االكتتاب اإللكتروني إليه تقديم طلب

ي أو  في حالة عدم امتثال أي من املشتركين لهذه النشرة، خاصة فيما يتعلق باالكتتاب اإللكتروني، ال يتحمل سوق دبي املال

املؤسسون أو الشركة أو مجلس اإلدارة أو بنوك تلقي االكتتاب بأي حال من األحوال ادنى مسؤولية عن استخدام خدمات  

البنك أو املكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض او كل الخسائر أو األضرار التي تكبدتها بشكل  االكتتاب اإللكتروني من قبل عميل  

 الكتتاب اإللكتروني.مباشر أو غير مباشر نتيجة خدمات ا 

 الشروط العامة -االكتتاب اإللكتروني من خلل بنوك تلقي االكتتاب وسوق دبي املالي 

عبر املصرفية  والخدمات  اآللي  الصراف  )أجهزة  بها  خاصة  الكترونية  قنوات  لها  يكون  ان  االكتتاب  تلقي  لبنوك   يجوز 

املتنقلة، واملوقع اإللكتروني وغيرها( والتي يتم ربطها بنظام االكتتاب  اإلنترنت، وتطبيقات الخدمات املصرفية عبر الهواتف  

 املالي.   العام األولي لسوق دبي

عن املكتتب، كما   ويعتبر تقديم العميل لطلب االكتتاب اإللكتروني بمثابة موافقة منه على شروط الطرح وأحكامه نيابة

م املستثمر من سوق دبي املالي لتقديم طلب االكتتاب ودفع إجمالي  لبنك تلقي االكتتاب طلب تفاصيل رق يعتبر ذلك موافقة

املبلغ   قيمة األسهم التي يرغب باالكتتاب فيها، وذلك عن طريق خصم املبلغ من الحساب املصرفي الخاص بالعميل وتحويل 

 تاب.  لحساب "إمباور ش.م.ع." املفتوح لدى بنك تلقي االكتتاب، وذلك على النحو املوضح في طلب االكت

كافًيا فيما يتعلق بالوفاء بمتطلبات تعريف الهوية وعليه، فإن أي مستندات داعمة مطلوبة  ويعد تقديم الطلبات إلكترونًيا

 االكتتاب اإللكتروني املعنية في هذا القسم.   في أي موضع آخر في هذه النشرة لن تطبق على طلبات 

وجدت( مع العوائد   الطرح ورد عائدات أسهم الطرح التي لم تخصص )إنيجب أن يتم اإلخطار بالتخصيص النهائي ألسهم 

قبل اإلدراج بواسطة بنك تلقي االكتتاب التي تم   الناجمة عنها عقب إغالق فترة الطرح، ويتم تنفيذ هذا األمر والتعامل معه

 .االكتتاب اإللكتروني إليه تقديم طلب

رة، خاصة فيما يتعلق باالكتتاب اإللكتروني، ال يتحمل سوق دبي املالي أو  في حالة عدم امتثال أي من املشتركين لهذه النش

املؤسسون أو الشركة أو مجلس اإلدارة أو بنوك تلقي االكتتاب بأي حال من األحوال ادنى مسؤولية عن استخدام خدمات  

ئر أو األضرار التي تكبدتها بشكل  االكتتاب اإللكتروني من قبل عميل البنك أو املكتتب وذلك فيما يتعلق ببعض او كل الخسا

 مباشر أو غير مباشر نتيجة خدمات االكتتاب اإللكتروني.



41 

 

 االكتتاب اإللكتروني لبنك اإلمارات دبي الوطني 

يمكن ألنحاب الحسابات لدى بنك اإلمارات دبي الوطني االكتتاب عبر الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت او عبر الهاتف  

أجهزة الصراف اآللي. يمكن لألشخاص املؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي التابعة لبنك    وكذلك من خالل املتحرك

الوطني باستخدام الهاتف املتحرك   اإلمارات دبي  أو عبر  بطاقة الخصم الخاصة بهم، والخدمات املصرفية عبر اإلنترنت 

ه القنوات املصرفية اإللكترونية(. يعتبر هذا كافًيا  مع هذ باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور ذات الصلة )كما هو معتاد

النشرة في  آخر  مكان  في  االكتتاب  بطلب  الداعمة  املستندات  فإن  وبالتالي  الهوية،  تحديد  على   ألغراض  تنطبق  لن  هذه 

 التطبيقات اإللكترونية.  

الذين ليس لديهم حساب لدى بنك اإلمارات دبي ال وطني،   أو  يمكن للمشتركين  العربية املتحدة  سواء كانوا في اإلمارات 

والدفع من خالل    https://IPO.EmiratesNBD.comخارجها، االشتراك من خالل موقع االكتتاب املخصص على اإلنترنت  

أو من خالل تحويل األموال من   ”PGS“ اتياإلمار الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت عبر بوابة الدفع الخاصة بالبنك املركزي  

 البنك املركزي اإلماراتي أو نظام السويفت. 

 في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى االتصال بفريق بنك اإلمارات دبي الوطني املخصص من خالل مركز االتصال 

8004767 (800 IPOS) 

 االكتتاب اإللكتروني في مصرف اإلمارات اإلسلمي 

او عبر الهاتف   يمكن ألنحاب الحسابات لدى مصرف اإلمارات اإلسالمي االكتتاب عبر الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت

الصراف اآللي. يمكن لألشخاص املؤهلين الوصول إلى أجهزة الصراف اآللي التابعة ملصرف   وكذلك من خالل أجهزة  املتحرك 

الخا الخصم  بطاقة  باستخدام  االسالمي  املتحرك  اإلمارات  الهاتف  عبر  أو  إلنترنت  ا  عبر  املصرفية  والخدمات  بهم،  صة 

باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور ذات الصلة )كما هو معتاد مع هذه القنوات املصرفية اإللكترونية(. يعتبر هذا كافًيا  

في آخر  مكان  في  االكتتاب  بطلب  الداعمة  املستندات  فإن  وبالتالي  الهوية،  تحديد  على   النشرة  ألغراض  تنطبق  لن  هذه 

 التطبيقات اإللكترونية.  

  في حالة وجود أي مشاكل أو للدعم، يرجى االتصال بفريق بنك اإلمارات دبي الوطني املخصص من خالل مركز االتصال 

8004767 (800 IPOS) 

 بنك أبو ظبي األول 

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

 .راجع "صفحة كيفية االكتتاب" واتبع التعليمات وأرسل االشتراكات للشريحة األولى

 عميل بنك أبو ظبي األول(تطبيق الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول من بنك أبو ظبي األول )ل

https://ipo.emiratesnbd.com/
https://www.bankfab.com/en-ae/cib/iposubscription
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 (026161800إذا كنت بحاجة إلى الدعم، فيرجى االتصال بمركز اتصال بنك أبو ظبي األول رقم )

 مصرف أبو ظبي اإلسلمي 

يمكن الوصول إلى قنوات االكتتاب اإللكترونية في مصرف أبو ظبي اإلسالمي، بما في ذلك الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت،  

وتطبيق الخدمات املصرفية عبر الهاتف املحمول.     www.adib.aeلكتروني الرسمي ملصرف أبو ظبي اإلسالمي  عبر املوقع اإل

 .يتم ربطها على النحو الواجب بقاعدة بيانات سوق دبي املالي وهي متاحة فقط ألنحاب حسابات مصرف أبو ظبي اإلسالمي

أنحاب   ظبي  سيصل  أبو  بمصرف  الخاصة  اإللكترونية  االشتراك  قنوات  إلى  اإلسالمي  ظبي  أبو  مصرف  في  الحسابات 

 ألغراض استيفاء متطلبات التعريف
ً
 .اإلسالمي باستخدام اسم املستخدم وكلمة املرور ذوي الصلة، ويعتبر ذلك كافيا

إللكتروني املتعلق بشريحتهم من خالل تقديم  يقوم أنحاب الحسابات في مصرف أبو ظبي اإلسالمي بإكمال نموذج الطلب ا 

التفاصيل املطلوبة بما في ذلك رقم الذي   ADIB املحدث في سوق دبي املالي ورقم حساب املستثمر  جميع  النشط واملبلغ 

من خالل تقديم نموذج االشتراك اإللكتروني، يوافق صاحب   يرغبون في االشتراك فيه واختيار حساب الوساطة املحدد

صرف أبو ظبي اإلسالمي على شروط وأحكام الطرح، ويفوض مصرف أبو ظبي اإلسالمي بخصم املبلغ من حساب  حساب م

صدر لدى مصرف أبو ظبي اإلسالمي، كما  
ُ
مصرف أبو ظبي اإلسالمي املعني وتحويله إلى حساب االكتتاب لصالح حساب امل

 .هو مفصل في طلب االشتراك

المي الذين لديهم اشتراك ناجح تلقائًيا إقراًرا باالستالم عبر البريد اإللكتروني يتلقى أنحاب حساب مصرف أبو ظبي اإلس

 .ويتعين عليهم االحتفاظ بهذا اإليصال حتى يتلقوا إشعار التخصيص

 ( 971)+ 0878 2652ألي استفسارات أخرى، يرجى االتصال بنا على 

 بنك املشرق 

شرق الحاليين وذلك لتقديم طلبات االكتتاب الخاصة بهم رقمًيا،  ستوفر رحلة بنك املشرق الرقمية الوظائف لعمالء امل

وإنشاء أرقام املستثمر مع سوق دبي املالي وفتح حساب وساطة مع املشرق لألوراق املالية في الوقت الفعلي من خالل رحلة  

مضاعفات    5ى ما يصل إلى  واحدة عبر تطبيق املشرق لألجهزة املحمولة. يمكن للعمالء املؤهلين أيًضا التقدم للحصول عل

 من الرافعة املالية من خالل نفس الرحلة الرقمية. 

 على الفور   Mashreq NEOيمكن لغير عمالء بنك املشرق االستفادة مما ورد أعاله عن طريق فتح حساب  
ً
الخاص بهم أوال

 .Mashreq NEOمن خالل تطبيق 

 https://mashreq.com/empower-ipoملزيد من التوضيحات، يرجى الرجوع إلى 

 ( 971)+ 44244457ألي استفسارات أخرى، يرجى االتصال بنا على 

http://www.adib.ae/
https://mashreq.com/empower-ipo
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 بنك دبي اإلسلمي

في الواتس   46092222(  971يمكن لعميل بنك دبي اإلسالمي تقديم طلب في االكتتاب العام من خالل الواتس أب. أضف )+

واكتب   )+  IPOSUBأب  على  بنا  االتصال  يرجى  أخرى،  استفسارات  ألية  التعليمات.  زيارة    2222  4609(  971واتبع  أو 

www.dib.ae 

 بنك عجمان 

عجمان من االشتراك في االكتتاب العام من خالل الخدمات املصرفية عبر اإلنترنت    سيتمكن أنحاب الحسابات في مصرف

لالشتراك من خالل قناتنا   https://www.ajmanbank.aeومن خالل الفروع املشاركة املرشحة. يرجى تسجيل الدخول إلى 

 بسيطة. املصرفية عبر اإلنترنت باتباع خطوات 

 (80022ألية استفسارات أخرى، يرجى االتصال بنا على )

 بنك املاريا املحلي 

 اإلمارات العربية املتحدة املصرفية عبر الهاتف املتحرك   Mbankتطبيق 

تطبيق   خالل  من  إلى  Al Maryah Community Bank LLCمن    MBank UAEللتقدم  بالوصول  قم   ،

https://www.mbank.ae/IPO. 

على جهازك املحمول   Mbank UAEراجع قسم "كيفية االكتتاب" للحصول على إرشادات حول االاكتتاب من خالل تطبيق 

 (.Google Playو  Apple)التطبيق متاح للتنزيل على متجر تطبيقات 

 . Mbankقام املستثمر الخاص بسوق دبي املالي من تطبيق الهاتف املحمول يمكن للمتقدمين أيًضا إصدار أر 

 بدولة اإلمارات العربية    Al Maryah Community Bank LLCلن يتم قبول طلبات االشتراك من خالل  
ً
إال إذا كنت مقيما

 املتحدة. 

 ( 600571111ألية استفسارات أخرى، يرجى االتصال بنا على )

 بنك دبي التجاري 

الخدمات    سيكون  بوابة  إلى  الدخول  تسجيل  طريق  عن  التجاري  دبي  بنك  حسابات  أنحاب  لجميع  مفتوًحا  االكتتاب 

املصرفية باإلنترنت الخاص بهم وتقديم اهتمامهم لالكتتاب العام. سيقوم الفريق املخصص بعد ذلك باالتصال بالعميل  

  .واستكمال املتطلبات بما في ذلك فتح حساب وساطة له

https://www.ajmanbank.ae/
https://www.mbank.ae/IPO
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 (971)+42121895فسارات أخرى، يرجى االتصال بنا على ألية است 

 بنك الشارقة اإلسلمي 

  (971+) 9999 599 6على ألية استفسارات أخرى، يرجى االتصال بنا 

  مواعيد هامة لطرق سداد قيمة االكتتاب 

)الحادية عشر(    11في حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق شيك، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة   •

 صبا
ً
  2022نوفمبر  4املوافق ---- الجمعةمن يوم    حا

نظام  و   تطبيق الهاتف املحمول و   االكتتاب اإللكتروني  في حالة سداد مبلغ االكتتاب عن طريق تحويل األموال من خالل •

املاليةا )  (FTS)  لتحويالت  والسويفتPGSواملدفوعات  الساعة(  بحلول  الشيك  ذلك  تقديم  يتم  أن  يجب   ،  1:00  

  2022نوفمبر 5 السبت املوافق ظهرا من يوم )الواحدة(

من خالل األموال  تحويل  طريق  عن  االكتتاب  مبلغ  سداد  حالة  ال  في  األلينظام  املدوالخ   صراف  عبر  مات  صرفية 

املحمول و   اإلنترنت الهاتف  اإللكترونيو   تطبيق  املالية  املوقع  للتحويالت  املركزي  املصرف  واملدفوعات    (FTS)  نظام 

(PGSوالسويفت )7املوافق    األحد  ظهرا من يوم  الواحدة()  1:00  ، يجب أن يتم تقديم ذلك الشيك بحلول الساعة 

  2022نوفمبر

 مبالغ االكتتاب 

على أن  درهم أو أكثر،    )خمسة االف(  5,000بمبلغ  تقديم طلبات شراء أسهم الطرح   األولى  الشريحةيتعين على املكتتبين في  

. وبناًء عليه،  أو مضاعفاتهادرهم  )ألف(    1,000درهم بزيادات ال تقل عن  (  خمسة االف)  5,000  يكون أي استثمار يزيد عن

املكتتبون لال الشريحة األولى بمبلغ بالدرهم اإلماراتي والذي سيتم استعماله لشراء أسهم الطرح بسعر  كتتاب في  يتقدم 

 من التقدم لالكتتاب في عدد معين من أسهم الطرح. يالطرح النهائ
ً
 بدال

 سعر الطرح النهائي

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

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

ستثمرين املحترفين )ملزيد من التفاصيل يرجى حيث يتم بناء سجل أوامر االكتتاب من خالل طلبات االكتتاب املقدمة من امل

االطالع على من يحق له التقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الشريحة الثانية(. سوف يتم دعوة املستثمرين املحترفين لتقديم  
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(، )من خالل  price sensitive orders) دقيقطلبات ذات سعر عطاءات ألسهم الطرح ضمن نطاق سعر الطرح باستخدام 

إلى الشركة  شارة إلى مبلغ الطلب والذي سيختلف حجمه بناًء على السعر(. وسوف يوص ي مديري االكتتاب املشتركين  اإل 

بسعر الطرح النهائي )الذي يجب أن يكون في النطاق السعري للطرح( املتعلق بكافة املشاركين في عملية    املساهمين البائعينو 

 الطرح. 

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

  . ألسهم الطرح

 عملية االكتتاب 

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

ففي هذه الحالة لن يكون هؤالء املكتتبين مؤهلين لالكتتاب في األسهم ولن يتم تخصيص أي أسهم    بنكيحساب    ورقم ساري  

 لهم.  

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

 بنوك تلقي االكتتاب ومديري االكتتاب املشتركين صرف النظر عن أحد أو كال الطلبين.بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي و يحق ل

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

املكتتب الحفاظ عليه حتى تلقيه إشعار التخصيص. وتعتبر نسخة طلب االكتتاب عند تقديمها موقعة ومختومة من قبل  

 باستالم طلب االكتتاب. يجب أن يتضمن إيصال الشراء بيانات املكتتب وعنوانه واملبلغ املدفوع  
ً
بنك تلقي االكتتاب اقرارا

طريقة الدفع وتاريخ شراء أسهم الطرح املرغوب االكتتاب فيها. وسوف يتضمن اإلقرار/اإليصال، في حالة الطلبات املقدمة  و 

رقم   مثل  للطلب  األساسية  املعلومات  على  اآللي،  الصراف  وأجهزة  اإلنترنت  عبر  املصرفية  الخدمات   عن طريق 
ً
إلكترونيا

 ميل.  املستثمر واملبلغ والتاريخ ورقم حساب الع

وبنوك    االكتتاب املشتركينومديري    ملساهمين البائعين واوفي حالة عدم تسجيل عنوان املكتتب بشكل نحيح، فإن الشركة  

 عن عدم تلقي املكتتب إشعار التخصيص الخاص به.   مسؤوليةتلقي االكتتاب ال يتحملون أي 

 املزيد من املعلومات حول عدد من األمور املرتبطة بالطرح .3

 الطرح فترة

 للشريحة الثانية.    2022نوفمبر  8بتاريخو للشريحة األولى    2022نوفمبر  7خ  وتنتهي بتاري  2022  اكتوبر  31 تبدأ فترة الطرح في

 بنك تلقي االكتتاب الرئيس ي: 

 بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع 
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 :  بنوك تلقي االكتتاب

اإلسالمي، بنك أبو ظبي األول، مصرف أبو ظبي اإلسالمي، بنك املشرق،  بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع، بنك االمارات  

   بنك دبي اإلسالمي، بنك عجمان، بنك املاريا املحلي، بنك دبي التجاري، بنك الشارقة اإلسالمي. 

 طريقة التخصيص لفئات املكتتبين املختلفة

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

 املساهمة العامة وتعديالته(.  

بتخصيص أسهم    البائعين  املساهمينسيقوم  التي تم استالمها عدد أسهم الطرح    تالكتتابال  لفي حالة تجاوز الحجم الكلي  

التخصي  لسياسة   
ً
وفقا وسيقومون  الطرح  أدناه  املبينة  عليها  أص  املترتبة  واألرباح  الفائضة  االكتتاب  مبالغ  برد   

ً
يضا

 للمكتتبين. 

 اإلشعار بالتخصيص 

سوف يتم إرسال إشعار إلى املكتتبين في الشريحة األولى الذين تم تخصيص األسهم لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد  

لهم قبول طلب االكتتاب وعدد األسهم املطروحة املخصصة لهم، وسوف يعقب هذا األمر إشعارات مفصلة تحدد األسهم  

 طريق البريد املسجل إلى كل مكتتب في الشريحة األولى.  املخصصة لكل مكتتب، وسيتم إرسال هذا اإلشعار عن 

 طريقة رد املبالغ الفائضة للمكتتبين 

أقصاه موعد  يتعين   2022نوفمبر  15  في  الثانية(،  للشريحة  االكتتاب  باب  غلق  تاريخ  من  عمل  أيام  خمسة  خالل  )أي 

املترتبة عليها    ألرباح د املبالغ الفائضة وا تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين، ويجب، خالل خمسة أيام من تاريخ التخصيص، ر 

املترتبة عليها للمكتتبين    ألرباحإلى املكتتبين الذين لم يتم تخصيص أسهم لهم في الشريحة األولى وكذلك رد قيمة االكتتاب وا

إلى نفس  ترتبة عليها  امل  ألرباحوايتم إعادة املبلغ الفائض  و   . في الشريحة األولى الذين رفضت طلباتهم لألسباب املذكورة أعاله

من خالل شيك  االكتتاب  حساب املكتتب الذي تم من خالله دفع املبلغ األصلي للطلب، وفي حال قيام املكتتب بدفع مبلغ  

مصرفي معتمد، سيتم إعادة تلك املبالغ من خالل شيك مرسل عن طريق بريد مسجل إلى عنوان املكتتب املوضح على طلب  

 االكتتاب.  

 لبنود ن
ً
شرة االكتتاب هذه، سوف يسترد املكتتب الفرق، )إن وجد( بين مبلغ االكتتاب الذي تمت املوافقة عليه من  وفقا

 ومبلغ طلب االكتتاب املسدد من قبل ذلك املكتتب.   البائعين املساهمين و قبل الشركة 

 االستعلم والشكاوى 

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

التوصل    الذي تم االكتتاب من خالله، وإذا لم يستطع بنك تلقي االكتتاب   األموال الفائضة االتصال ببنك تلقي االكتتاب
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بما يتم التوصل    إحالة املوضوع إلى مسؤول عالقات املستثمرين وإبالغ املكتتب  إلى حل فإنه يتعين على بنك تلقي االكتتاب 

 إليه وتبقى عالقة املكتتب مستمرة مع بنك تلقي االكتتاب فقط.  

 إدراج وتداول األسهم 

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

التداول على األسهم وفقا ألنظمة التداول اإللكترونية من خالل سجل  . وسيتم تفعيل  2022  نوفمبر  15  في تاريخ اإلدراج

 األسهم بسوق دبي املالي، مع التداول املتوقع أن يبدأ عقب االنتهاء من التسجيل. 

 حقوق التصويت 

  ات وااللتزامتنتمي جميع األسهم لنفس الفئة وتتمتع بحقوق تصويت متساوية ويتعين تصنيفها بالتساوي في جميع الحقوق  

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

 املخاطر 

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

 خذ بعين االعتبار قبل اتخاذ أي قرار باالكتتاب في أسهم الطرح. " في هذه النشرة ويجب أن تؤ املتعلقة باالستثمار

 جهاز اإلمارات للستثمار

  ها من الشريحة الثانية، يتم خصم  ( من أسهم الطرح،%5يحق لجهاز اإلمارات لالستثمار االكتتاب في نسبة خمسة باملائة )

ويجب أن يتم تخصيص النسبة املخصصة لالكتتاب فيها من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار قبل بداية التخصيص. سوف  

يتم خصم األسهم املخصصة، في ظل نظام الحقوق التفضيلية هذا، لجهاز اإلمارات لالستثمار من الشريحة الثانية. وفي 

لتفضيلية الخاصة به فإن النسبة املحجوزة له تكون متاحة لالكتتاب  حالة عدم ممارسة جهاز اإلمارات لالستثمار للحقوق ا

   من قبل املستثمرين املحترفين.

 املحليين  للعسكريين  االجتماعية  والتأمينات  املعاشات صندوق 

املائة    إلى خمسة في  من  (  %5)يحق لصندوق املعاشات والتأمينات االجتماعية للعسكريين املحليين االكتتاب فيما يصل 

الطرح، خصم   أسهم  الثانية،يتم  الشريحة  من  يتم    ها  أن  قبل   ويجب  من  فيها  لالكتتاب  املخصصة  النسبة  تخصيص 

للصندوق من    ، التفضيلية هذا نظام الحقوق   في ظل  الصندوق قبل بداية التخصيص. سوف يتم خصم األسهم املخصصة

متاحة   الخاصة به، فإن النسبة املحجوزة له تكون  الشريحة الثانية. وفي حالة عدم ممارسة الصندوق للحقوق التفضيلية

 .املستثمرين املحترفينلالكتتاب من قبل  

 الجدول الزمني للكتتاب واإلدراج .4
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من   أي  تغيير  في  بالحق  الشركة  تحتفظ  ذلك،  ومع  للطرح.  املتوقع  الزمني  الجدول  أدناه  املذكورة  التواريخ  توضح 

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

 ذلك التعديل خالل فترة الطرح في الصحف اليومية.  

 التاريخ    الحدث  (أ)

  (ب)
 ( باب االكتتاب فتحتاريخ ) تاريخ بداية االكتتاب  

 

  2022أكتوبر 31

 2022نوفمبر 7 غلق باب االكتتاب للشريحة األولى  تاريخ   (ت)

  2022نوفمبر 8 غلق باب االكتتاب للشريحة الثانية   تاريخ   (ث)

   2022نوفمبر  9 تاريخ إعلن سعر الطرح النهائي   (ج)

 2022نوفمبر 14في موعد أقصاه  تخصيص الشريحة األولى تاريخ   (ح)

 2022نوفمبر    14  في موعد أقصاه األولى  الشريحة اإلخطار من خلل الرسائل النصية بالتخصيص النهائي في   (خ)

  ( د)

إلى   عليها  املترتبة  األرباح  مع  الفائضة  االكتتاب  مبالغ  إعادة  عملية  تبدأ 

التخصيص   إخطارات  وإرسال  األولى،  الشريحة  من  خلل  املكتتبين  من 

 البريد املسجل. 

 2022  نوفمبر  14  في موعد أقصاه

 2022 نوفمبر 16 التاريخ املتوقع إلدراج األسهم في سوق دبي املالي   ( ذ)

 ئح االشر  .5

 سوف يتم تقسيم أسهم الطرح كما يلي:  

  الشريحة األولى: 

 :  الحجم

نسبة  100,000,000 تخصيص  يتم  تمثل  والتي  مليون( سهم  باملائة)%    10  )مائة  تمثل    (عشرة  والتي  الطرح  أسهم  من 

بحق تعديل حجم الشريحة األولى في أي    املساهمين البائعينويحتفظ    .سهم للشريحة األولى  (مليار  مائة)  100,000,000

املطلق، وذلك بعد الحصول على موافقة هيئة األوراق املالية والسلع. أي زيادة    م وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره

لثانية  في حجم الشريحة األولى سيؤدي إلى انخفاض في حجم الشريحة الثانية، شريطة أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة ا



49 

 

 من أسهم الطرح.  %40% من أسهم الطرح. وال تزيد نسبة املكتتبين بالشريحة األولى عن 60عن 

 األهلية:  

موضح   هو  ملا   
ً
وفقا املكتتبين  أمام  األولى  للشريحة  االكتتاب  باب  فتح  ب"بيتم  الخاص  واالختصاراتالجزء  "  التعريفات 

 الواردة في هذه النشرة. 

 الطلب: الحد األدنى لحجم 

  درهم ومضاعفات ذلك. (ألف) 1,000 على أن يكون أي استثمار إضافي بقيمةدرهم،  (فخمسة آال ) 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 وبناًء على سعر الطرح  

ذا األساس في حالة زيادة حجم االكتتاب في الشريحة األولى وسيتم تقريب أي  النهائي. وسيتم تقليص الطلبات بناًء على ه

نحيح. رقم  أقرب  إلى  الطرح  ألسهم  التناسبي  التوزيع  عن  ناتجة  جزئية  لسياسة    مستحقات  وفقا  األسهم  ستخصص 

النهائي.  التخصيص سالفة الذكر وبناءً   1,000وي  يسادنى مضمون  أيكون لكل مكتتب تخصيص حد    على سعر الطرح 

 سهم. 

 :  األسهم غير املكتتب فيها

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

ة( أن  كحل بديل )وبالتشاور مع الهيئ   للمساهمين البائعينقبل مقدمي طلبات االكتتاب من املستثمرين املحترفين، أو يجوز  

يقوم بتمديد تاريخ غلق باب االكتتاب في الشرائح األولى والثانية أو غلق الطرح عند الحد املستلم من الطلبات )االكتفاء  

 بالحد املستلم من الطلبات(.

 :  الشريحة الثانية

 الحجم: 

سهم للشريحة  (  تسعمائة مليون )900,000,000باملائة( من أسهم الطرح والتي تمثل    تسعون % )  90يتم تخصيص نسبة  

  مفي أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره   لثانيةابحق تعديل حجم الشريحة    املساهمين البائعينويحتفظ    الثانية.

الشريحة   حجم  في  زيادة  أي  والسلع.  املالية  األوراق  هيئة  موافقة  على  الحصول  بعد  وذلك  إلى    لثانيةااملطلق،  سيؤدي 
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% من أسهم الطرح. وال تزيد  60شريطة أال تقل نسبة املكتتبين في الشريحة الثانية عن    األولىانخفاض في حجم الشريحة  

 أسهم الطرح. من   %40نسبة املكتتبين بالشريحة األولى عن 

 :  األهلية

موضح   هو  ملا   
ً
وفقا املحترفين  املستثمرين  أمام  الثانية  للشريحة  االكتتاب  باب  فتح  ب"بيتم  الخاص  التعريفات  الجزء 

 " الواردة في هذه النشرة.  واالختصارات

  . درهم)خمسة ماليين(  5,000,000الحد األدنى لحجم طلبات االكتتاب 

 .  يوجد حد أقص ى لحجم طلبات االكتتابال   الحد األقص ى لحجم الطلب

 :سياسة التخصيص

ب الخاصة  األسهم  تخصيص  يتم  الثانية  سوف  مع    البائعين   املساهمينو الشركة    قبلالشريحة  بالتشاور  مديري  وذلك 

ولذلك فإنه من املمكن عدم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين يقدمون طلبات اكتتاب في الشريحة  االكتتاب املشتركين )

 الثانية أو أن يخصص لهم عدد من أسهم الطرح أقل من العدد املذكور في طلب االكتتاب الخاص بهم.  

 :التخصيص االختياري 

أسهم الطرح الخاصة بالشريحة الثانية بأي طريقة يرونها  بالحق في تخصيص  البائعين  واملساهمين الشركة  يحتفظ كل من  

ضرورية. لذلك من املمكن أال يتم تخصيص أي أسهم للمكتتبين الذين قدموا طلبات في هذه الشريحة أو تخصيص عدد  

   من األسهم لهم أقل من عدد األسهم املذكورة في طلب االكتتاب الخاص بهم.

 أسهم الطرح الغير مكتتب فيها: 

 م يتم االكتتاب في جميع أسهم الطرح للشريحة الثانية سوف يتم سحب عملية الطرح.  إذا ل

 طلبات االكتتاب املتعددة 

املتعددة ضمن    الطلباتيجب على املكتتبين التقدم بطلبات االكتتاب في أسهم الطرح في شريحة واحدة فقط. سيتم تجميع  

أعاله في "سياسة التخصيص" على رقم  سيتم تطبيق الحد األدنى املطبق  )  ، شريحة واحدة تحت رقم املستثمر الوطني واحد

مديري االكتتاب املشتركين  تلقي االكتتاب و   لبنوك وفي حالة تقدم أي مكتتب لالكتتاب في أكثر من شريحة، يحقاملستثمر(  

 اعتبار أحد أو كال الطلبين غير نحيح أو غير ساري.  

 جهاز اإلمارات للستثمار

 ( من أسهم الطرح(%5خمسة باملائة ) التخصيص التفضيلية لـما يعادل نسبة )حقوق  
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  ها من الشريحة الثانية، يتم خصم،  ( من إجمالي أسهم الطرح%5يتم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل خمسة باملائة )

 للمادة  
ً
ات. وسوف يتم تخصيص أسهم  من قانون الشرك   127ليتم االكتتاب بها من قبل جهاز اإلمارات لالستثمار، وفقـا

الطرح املخصصة لجهاز اإلمارات لالستثمار بموجب هذه الحقوق التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة الثانية. وإذا لم  

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

 .  املحترفينل املستثمرين لالكتتاب فيها من قب

 املحليين  للعسكريين  االجتماعية  والتأمينات  املعاشات صندوق 

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

  ها من الشريحة الثانية،يتم خصم  الطرح،( من إجمالي أسهم %5تم حجز عدد من أسهم الطرح والتي تمثل خمسة باملائة )

  املالية   للسياسة   صادر عن اللجنة العلياال  2022( لسنة  2قرار رقم ) لصندوق، وفًقا ملتطلبات  ا  ليتم االكتتاب بها من قبل 

بموجب  للصندوق  وسوف يتم تخصيص أسهم الطرح املخصصة  لحكومة دبي.    اململوكة بشأن االكتتاب في أسهم الشركات  

لم يمارس   الثانية. وإذا  التفضيلية من إجمالي حجم الشريحة  الحقوق  للتقدم   الصندوق هذه  التفضيلية  الحقوق  هذه 

 .  حترفينامللالكتتاب في أسهم الطرح، سوف تكون هذه األسهم متاحة لالكتتاب فيها من قبل املستثمرين 

 ملحظات هامة

من خالل إدارة  من قبل سوق دبي املالي  (  SMSسوف يتم إشعار املكتتبين في الشريحة األولى عن طريق رسالة نصية قصيرة )

 بقبول أو رفض طلب االكتتاب املقدم منهم في أسهم الطرح.  دبي - التقاص واإليداع والتسوية

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

. وستكون املعلومات الواردة في هذا النظام اإللكتروني ُملزمة وغير قابلة دبي  – من خالل إدارة التقاص واإليداع والتسوية  

 طبيق بسوق دبي املالي. لإللغاء، ما لم ُينص على خالف ذلك في القواعد واإلجراءات واجبة الت

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

  .الثانيةالشريحة للشريحة األولى، أو 
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 القسم الثاني: التفاصيل الرئيسية للشركة 

 نظرة عامة عن الشركة  .1

 .م.ع ش لتبريد املركزي ا ألنظمة  مؤسسة االمارات  اسم الشركة: 

 أغراض الشركة  أغراض الشركة األساسية: 

 للقانون رقم )  (أ)
ً
   :( والنظام األساس ي على النحو التالي22تكون أغراض الشركة وفقا

انتاج املياه املبردة لتكييف الهواء والقيام بأي أعمال أخرى متصلة بذلك لتزويد   (1

 التجارية والسكنية والصناعية وأي مرافق اخرى بمقابل مادي املنشآت  

وصيانة  (2 وتشغيل  وإدارة  أو   امتالك  و/  املركزي  التبريد  أنظمة  معدات  وتأجير 

 وغيرها من املعدات؛   املستقلة وشبكات النقل والتوزيع الخاصة بذلك،

؛  أعالهفيذ مشروعات مشتركة مع أي أطراف أخرى لألغراض املنصوص عليها  نت (3

وحماية   الطبيعية  املصادر  على  املحافظة  في  تساهم  مشروعات  في  واالستثمار 

 البيئة وتحقيق قيمة مضافة لجهود التنمية   والتطوير في االمارة؛ و

 أي أغراض أخرى قد يتم تحديدها بالنظام األساس ي للشركة  (4

 تحقيق األغراض املشار إليها في الفقرة )أ( يكون للشركة القيام بما يلي: لغايات  (ب)

داخل   (1 املبردة  املياه  إلنتاج  ومعدات  وشبكات  محطات  إلنشاء  الغير  مع  التعاقد 

 اإلمارة وخارجها. 

تأسيس شركات مملوكة لها بالكامل أو تساهم فيها بشكل جزئي، واملساهمة بشكل   (2

 ت املرتبطة بأغراضها داخل الدولة أو خارجها.  مباشر أو غير مباشر في الشركا 

امتالك وحيازة وبيع واستئجار العقارات واألراض ي واألصول واملعدات والتجهيزات   (3

من   شكل  بأي  بها  والتصرف  أغراضها،  تحقيق  في  تسهم  أو  ضرورية  تكون  التي 

   أشكال التصرفات القانونية بما فيها الرهن. 

 جاالت تجارية، أو مالية، أو خدمية، أو صناعية. استثمار وتوظيف أموالها في أي م (4

 ألحكام   (5
ً
اقتراض األموال وإصدار السندات والصكوك بضمان أو بدون ضمان طبقا

 النظام األساس ي. 

غير   (6 أو  مباشرة  بصورة  أغراضها  بتحقيق  تتعلق  أخرى  أنشطة  أو  أعمال  أي 

 مباشرة، يتم تحديدها في النظام األساس ي. 
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طريق شاطئ جميرا    يونيون هاوسبلوك أ ، الطابق الثامن ، مقابل    الحضيبة،مباني جوائز   : املكتب الرئيس ي

 ، شارع الثاني من ديسمبر ، دبي ، اإلمارات العربية املتحدة. 

 املدة   هذه انتهاء يتم تجديدها تلقائًيا بعدو سنة. 99 مدة الشركة: 

 ديسمبر.  31يناير إلى  1من  السنة املالية: 

 برايس ووترهاوس كوبرز )فرع دبي(  املدققون املستقلون: 

 إعمار سكوير

 5املبنى 

 11987ص. ب 

 دبي االمارات العربية املتحدة 

التي   الرئيسية  البنوك 

 تتعامل مع الشركة: 

 طبيعة العلقة  

الوطني   دبي  اإلمارات  بنك 

 ش.م.ع 

تقديم  الحسابات الجارية وحسابات الودائع تحت الطلب وحسابات الودائع الثابتة 

على حد   املنتجات التقليدية واإلسالمية)ألجل  التمويلتسهيالت التمويل التجاري و 

 (سواء

االمارات   س ي  بي  اس  اتش 

 العربية املتحدة 

 بنك دبي اإلسلمي ش.م.ع 

التجاري   أبوظبي  بنك 

 ش.م.ع 

 املشرق بي اس س ي بنك 

 تفاصيل مجلس اإلدارة: 

 على النحو التالي: مجلس إدارة من )سبعة( أعضاء  تشكيل من املتوقع ان يتم 

   املنصب الجنسية   سنة امليلد االسم 

اإلمارات العربية   1959 الطاير  أحمدمعالي/ سعيد محمد 

   املتحدة

  -رئيس مجلس اإلدارة

 مستقل 
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اإلمارات العربية   1963 لوتاهالسيد/ ناصر محمد حسين بن 

 املتحدة  

 مستقل 

اإلمارات العربية   1969 تاهلو إبراهيم  عيس ىحسين السيد/ 

   املتحدة

 مستقل 

 غير مستقل  اململكة املتحدة  1983 ال شكو أميت  السيد/ 

اإلمارات العربية   1984 بالرهيف  عبدللا فاطمة إبراهيم السيده/ 

 املتحدة 

 مستقل 

اإلمارات العربية   1970 الجوكر   مراد علي سلطانماجد السيد/ 

 املتحدة  

 مستقل 

اإلمارات العربية   1976   كاظمعبد للا رحيم د العب عصامالسيد/ 

   املتحدة

 مستقل 

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

  في دولة األخرى  مجالس إدارة الشركات املساهمةالعضوية في  االسم 

 * اإلمارات

 ش.م.ع  شركة ديوا - رئيس التنفيذيال معالي/ سعيد محمد الطاير 

( اينوك) بترول اإلمارات الوطنية  شركة -رئيس مجلس اإلدارة نائب   

   ش.م.ع – اإلمارات العاملية لألملنيوم  –رئيس مجلس اإلدارة 

   عتيكوم ش.م. مجموعة إدارة عضو مجلس  السيد/ أميت كوشال 

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

 التنفيذية للشركة. 

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

 الحالية املقدمة إلى مجلس اإلدارة وكبار املسؤولين التنفيذيين  املكافآتو األجور   ملخص

2.   
ً
درهم في السنة املالية  مليون    19,4  مبلغبلغ إجمالي ما يتقاضاه مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية في الشركة سنويا
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 وصف األعمال: .2020ديسمبر  31مليون للسنة املالية املنتهية في  18,4بمبلغ مقارنة  2021ديسمبر  31املنتهية في 

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

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

كرت
ُ
 واإليضاحات ذات الصلة. ، من البيانات املالية للشركةفي هذه النشرة ذ

 نظرة عامة

في   إمباور  )  2003نوفمبر    23تأسست  رقم  دبي  بموجب قانون  اعتبارية  لسنة  10كمنشأة  "( 10رقم    القانون )"  2003( 

 . 2004فبراير  15وبدأت عملياتها التجارية في  "(3رقم  القانون ") 2010( لسنة  3واملعدل بالقانون رقم )

وأي تشريعات أخرى في حال تعارضها    10رقم    القانون )الذي ألهى    2022  لعام  22  رقم  قانون ال  بموجب  ،2022أكتوبر  14  في

عامة خلًفا ملؤسسة  مة  مساه  كشركة   الحالي  بشكلها   الشركة  تأسست  ،"(22رقم    القانون )"  (22رقم  القانون  مع أحكام  

 اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي. 

في توفير خدمات تبريد املناطق وإدارة محطات التبريد املركزية وشبكات التوزيع ذات    للمجموعةتتمثل األنشطة الرئيسية  

 الصلة وتشغيلها وصيانتها، وإنتاج األنابيب والتجهيزات املعزولة مسبًقا وبيعها. 

 الرؤية والرسالة 

تتمثل رؤية الشركة في أن تكون أكبر شركة تقدم خدمات تبريد املناطق على مستوى العالم من خالل تعزيز االستخدام  

املستدام واملحّسن ملوارد الطاقة من أجل توفير خدمات تبريد مناطق متميزة وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة  

 قيق قيمة طويلة األجل للمساهمين. للبيئة بغية الوصول إلى رضا العمالء ومن ثم تح

 تبريد املناطق 

التجارية   املناطق  مثل  الكثافة،  وعالية  النطاق  واسعة  التطويرية  للمشاريع  فعال  طاقة  نظام  هو  املناطق  تبريد  نظام 

بريد واملطارات وحرم الجامعات واألبراج السكنية ومراكز التسوق واملستشفيات. ويعتمد نظام تبريد املناطق على محطة ت 

ستخدم لتبريد املباني داخل شبكتها املتصلة، وتوفر هذه املحطة املياه املبردة من خالل شبكة من  
ُ
مركزية توفر مياه مبردة ت

 األرض.  أسفلاألنابيب املعزولة  

بريد  تقدم املجموعة خدمات تبريد املناطق للعديد من مشاريع التطوير السكنية والتجارية في دبي وهي أكبر مزود لخدمات ت

لجمعية الدولية لطاقة املناطق. وينخرط قطاع األنابيب املعزولة مسبًقا  وفًقا ل ،املناطق في العالم من حيث القدرة املتصلة

لدى املجموعة في أعمال تصنيع وبيع األنابيب والتجهيزات املعزولة مسبًقا بما يخدم توسيع قطاع املياه املبردة باملجموعة،  

املبردة  الذي يقوم بإنشاء أنظم  عن توزيع املياه 
ً
ة التبريد والتكييف وتملكها وتجميعها وتركيبها وتشغيلها وصيانتها، فضال

في   كما  املناطق.  تبريد  تقنيات  في  من  2021ديسمبر    31وبيعها الستخدامها  أكثر  املجموعة  لدى  كان  لتبريد   76،  محطة 
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أنه   املعلن   اكتمال   بعداملناطق. كما  املقترح  الدولي    %85نسبة    ىعل  االستحواذ  الخاصة بمطار دبي  املناطق  تبريد  أنظمة 

االستحواذ على أنظمة تبريد  )"  2022ديسمبر    31في    إغالقه وأكتمالهمليار درهم إماراتي، والذي من املتوقع    1.1مقابل  

محطة لتبريد املناطق ضمن محفظتها بحلول نهاية عام    81   "(، سيكون لدى املجموعة املناطق الخاصة بمطار دبي الدولي 

املناطق حصرًيا ل2022 تبريد  في دبي وتوفر خدمات  املحطات حالًيا  تقع كل هذه  املعالم واملشاريع    لكثير من، حيث  أبرز 

تجاري، ونخلة جميرا،  التطويرية في دبي، بما في ذلك مركز دبي املالي العاملي، وبرج العرب، ومدينة دبي الطبية، والخليم ال

وجميرا بيتش ريزيدنس، وعين دبي وجزيرة بلوواترز، وواجهة ديرة املائية، وأبراج بحيرات جميرا، وديسكفري جاردنز، وابن  

عد هذه املعالم  
ُ
بطوطة مول، وقرية جميرا الجنوبية، ومجمع دبي الند السكني، وميدان، ومناطق أخرى في كل أنحاء دبي. وت

 ويرية املميزة خير دليل على تنوع األصول اإلستراتيجية للمجموعة عبر محفظتها املتوازنة. واملشاريع التط

األصول   إستراتيجية  نهج  باستخدام  للمجموعة  التابعة  املناطق  تبريد  إنشاء كل من محطات   
ً
عادة يتم  عالوة على ذلك، 

، تتمكن املجموعة من توزيع نفقاتها الرأسمالية  املعياري الذي يسمح بإضافة طاقة إضافية فيما بعد إذا لزم األمر. ولذلك

بناًء على متطلبات املشاريع وعمليات التطوير.    يتم قياس حجمطاقة  للعلى مدار السنوات املقبلة من خالل عملية توزيع  

 وتمتلك املجموعة أيًضا القدرة على استخدام حلول التبريد املؤقتة لتقديم كمية تبريد إضافية. 

تركيز استراتيجية النمو للمجموعة، على املدى القصير واملتوسط، فقد تنظر املجموعة،  يعتبر محور  دبي  في حين أن سوق  

اململكة العربية السعودية وقطر   كل من  في خططها املتوسطة وطويلة األجل، في السعي إلى التوسع الدولي الذي قد يشمل

النطاق خدم التي تستخدم على نطاق واسع  احتمالية استخدامها. وتشير  وغيرها من األسواق  لديها  أو  املناطق  تبريد  ات 

العربية املتحدة وباقي دول منطقة مجلس  الكهرباء في دولة اإلمارات  العظمى من استخدامات  الغالبية  إلى أن  التقديرات 

ستخدم لتبريد األماكن. تبريد املناطق هو عبارة نظام تبريد الهواء الذي يتم إنتاج 
ُ
ه عن طريق املياه املبردة التعاون الخليوي ت

 أكثر  أسفل  وتوزيعها عبر شبكة  
ً
األرض من األنابيب املعزولة إلى املباني أو املنازل. وعلى هذا النحو، يوفر تبريد املناطق حال

من   القدر  نفس  لتحقيق  التقليدي  للتبريد  الكهرباء  استهالك  نصف  من  يقرب  ما  يستخدم  الطاقة  استخدام  في  كفاءة 

سوق العقارات السكنية في   من املتوقع أن ينمويوفر حل تبريد أكثر استدامة ومواءمة للبيئة. عالوة على ذلك،    التبريد، مما

. نظًرا إلى أن املشهد  2025إلى    2019خالل الفترة املمتدة من    %4معدل نمو سنوي مركب يزيد على  باإلمارات العربية املتحدة  

العربية    العام  العقاري  اإلمارات  الشاهقة والعقارات عالية  في دولة  باملباني  يتميز  الخليوي  التعاون  املتحدة ودول مجلس 

الكثافة مما يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب الكلي على تبريد املناطق، فإن خدمات تبريد املناطق تقدم الحل األنسب واألكثر  

جع ذلك إلى حد كبير إلى أن تبريد املناطق يستفيد  مالءمة لتلبية هذا الطلب املتزايد بطريقة فعالة من حيث التكلفة. وير 

 من مياه الشرب( ويسمح بفرصة تقليل ضغط وقت الذروة على الشبكة  
ً
أيًضا من استخدام مياه الصرف املعالجة )بدال

ة  الكهربائية من خالل أنظمة تخزين الطاقة. نتيجة لذلك، يتيح تبريد املناطق فرصة جذابة بشكل متزايد في السوق، خاص

 مرافق لتخزين الطاقة الحرارية في املجمل عبر شبكتها.. 9ملطوري املشاريع الجديدة. تمتلك املجموعة 

تبرم املجموعة، عند الدخول في مشروع جديد مع مطور رئيس ي، اتفاقية تطوير أو امتياز مع املطور الرئيس ي، وتكون هذه  

    طويلة األجل وتنص  التعاقدية املتعارف عليهااالتفاقيات  
ً
  عاًما أو أكثر  25ما تكون مدتها األولية  على حصرية الخدمة وعادة

، وتتضمن شروط وأحكام تجديد  )والتي تبدأ عادة بمجرد توفير حمل الطلب الكامل للموقع )بحسب التعريف الوارد أدناه((

اتفاقيات التطوير  —أحكام عامة— االتفاقيات الجوهريةبعدد غير محدد من املرات. يرجى الرجوع إلى "  تنفيذهايمكن  
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مما يعني    الرئيسية،بموجب اتفاقيات التطوير    كاملةتحميل الطلب  مواقع  ثالثة    فقط  قامت الشركة بتسليم".  الرئيسية

.  أكثرسنة أو    25  بعد  وتنتهي  املعنية  االتفاقية  تبدأ من تاريخملدة أولية    غالبية اتفاقيات التطوير الرئيسيةل  املتبقية  دةاملأن  

مشروًعا تطويًرا، بما في ذلك االتفاقيات املتعلقة   23املجموعة حالًيا طرف في اتفاقيات تطوير رئيسية سارية بشأن كما أن  

باملواقع التالية )أو مشاريع تطويرية داخل هذه املواقع(: مركز دبي املالي العاملي، وجميرا بيتش ريزيدنس، والخليم التجاري،  

ج بحيرات جميرا، وديسكفري جاردنز، ومنطقة اإلنتاج اإلعالمي الدولية، ومدينة دبي لإلنتاج، ومردف،  ونخلة جميرا، وأبرا 

بوابة الخيل )القوز(، وجزيرة بلوواترز، وواجهة ديرة املائية، وميدان وغيرها. وتقوم املجموعة أيًضا، باإلضافة إلى اتفاقيات  

إبرام اتفاقيات قائمة مستقلة مع مالكي املباني املجاورة ملناطق االمتياز    التطوير الرئيسية، بتوسيع نطاق خدماتها من خالل

التطوير، حيث تبلغ مدتها   أكثر وتنص على حصرية الخدمة،    25  بصفة عامة مدةأو  على غرار اتفاقيات  وذلك  عاًما أو 

 التطوير أو االمتياز الرئيسية للمجموعة. 

من إجمالي الطاقة املتصلة في سوق تبريد املناطق   %80  نسبة  تبلغ حوالي تهدف املجموعة إلى االستحواذ على حصة سوقية  

اكتمال االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي( )حكومة دبي،  شريطة  )  2022في دبي بحلول نهاية عام  

ب اتفاقيات االمتياز أو اتفاقيات  (. تشير الطاقة املتصلة إلى طاقة التبريد التي يتم توفيرها للعمالء بموج2022أغسطس  

الخدمات املبرمة مع العمالء في حين تشير الطاقة املتعاقد عليها إلى طاقة التبريد املوقعة مع املطورين الرئيسيين و/أو مالكي  

ا من  كيلومترً   369املباني بموجب اتفاقيات االمتياز و/أو اتفاقيات الخدمات. تمتلك املجموعة حالًيا شبكة تضم أكثر من  

اكتمال االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي،    شريطةمحطة لتبريد املناطق )  81األنابيب املعزولة، و

مليون طن تبريد مع قدرة تعاقدية تبلغ    1.4والذي يشمل خمسة محطات لتبريد املناطق( وتوفر قدرة متصلة تبلغ تقريًبا  

( مطورين رئيسيين،  1مبنى حيث تخدم مجموعة متنوعة من العمالء تشمل )  1,400أكثر من    مليون طن تبريد إلى  1.5حوالي  

عميل )بما يشمل االستحواذ األخير على نخيل( يتألفون من مستخدمين نهائيين    110,000( أكثر من  3( مالكي مباٍن، و)2و)

 ق ومستأجريها(. )بما في ذلك شركات تجارية ووحدات لتجارة التجزئة وأفراد مثل مالكي الشق

 للمنطقة  تهتبريد املناطق: حل التبريد األكثر استدامة ومالءم

يوفر نظام تبريد املناطق مزايا عديدة مقارنة بنظام التبريد التقليدي في دول مجلس التعاون الخليوي، إذا أن لتقنية تبريد  

واملناطق املكتظة بالسكان التي بها طلب كبير على تكييف  املناطق مزايا متأصلة للمناطق التي تحتاج لكثافة تبريد عالية،  

 جذاًبا للعديد من دول مجلس التعاون الخليوي التي تسعى  
ً
الهواء. وتتضمن بعض هذه املزايا املتأصلة ما يلي، مما يوفر حال

 إلى التوسع الحضري والنمو السريع:

ينطوي تبريد املناطق على تكاليف استثمار وتشغيل أقل من مبردات الهواء التقليدية.  ارتفاع العائد على االستثمار:   •

تتراوح من   بنسبة  انخفاض  إلى  املناطق  تبريد  إلى ذلك، يؤدي استخدام خدمات  في استهالك    %60إلى    %50باإلضافة 

تبريد أن خدمات  إلى  نظًرا  املباني  تقنيات    الكهرباء ألنحاب  بكل  مقارنة  للطاقة  أقل  استهالك  على  تنطوي  املناطق 

كيلوواط إلى   0.9من استخدام ما يتراوح من  %50التبريد، مما قد يقلل من الطاقة املستخدمة للتبريد بنسبة تصل إلى 

يتراوح استخدامها من    1.0 التي  تبريد،  الطاقة لكل طن  إلى    1.6كيلوواط من  تبريد  كيلو واط. وي  1.8كيلوواط  تميز 

عاًما مقارنة    50إلى    30  ملدة ما بينأطول تتراوح    عمراملناطق أيًضا بمستوى تدهور أقل للمعدات حيث تتمتع بدورة  
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 ما يكون لها دورة    التقليدية،مقارنة بطرق التبريد    بمكيفات الهواء التقليدية
ً
 عاًما.  15إلى    12تتراوح من    عمروالتي عادة

: التبريد هو جانب أساس ي من جوانب مشاريع التطوير العقاري في دول مجلس  ملشاريع التطوير العقاري   املثالي الحل  •

التعاون الخليوي، إذ يتميز املشهد العقاري في دولة اإلمارات العربية املتحدة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليوي  

ة والكثافة العقارية العالية. وقد أدت االستثمارات املستمرة في البنية التحتية وزيادة كثافة العقارات  باملباني الشاهق

إلى زيادة كبيرة ومتنامية في الطلب الكلي على تبريد املناطق. ويؤدي تطبيق نظام تبريد املناطق أيًضا إلى توفير مساحات  

 .ذات فائدة امات بديلةكبيرة في املباني التي يمكن استغاللها في استخد

: يقلل تبريد املناطق من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وامللوثات البنية التحتية للتبريد املستدام والدور االجتماعي  •

مقارنة بطرق التبريد التقليدية، مما يعني أنه من    %50األخرى نظًرا إلى انخفاض استهالكه للكهرباء بنسبة تصل إلى  

الستخدام األوسع لتبريد املناطق في كل أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون  املتوقع أن يؤدي ا

الكهرباء، ومن ثم تقليل التعريفات اإلجمالية   إلى انخفاض استهالك الطاقة وتخفيف حمل الذروة لشبكة  الخليوي 

 للمستهلك النهائي، مما يعزز القوة الشرائية للسكان. 

الصيانة • الخدمة  انخفاض  موثوقية  في وارتفاع  التكلفة  حيث  من  وفعالية  كفاءة  أكثر  املناطق  تبريد  حل  يتميز   :

التشغيل والصيانة مقارنة بطرق التبريد التقليدية نظًرا إلى اعتماده على تكنولوجيا الجيل التالي واملعدات املتقدمة،  

الساعة   مدار  على  املناطق  تبريد  نظام  تشغيل  يمكن  أنه  يعني  أفضل  .  %99.94بنسبة    بها  موثوق   وفرةبمما  )دليل 

املناطق،   تبريد  أعمالهم األساسية    (IDEA 2008ممارسات  التركيز على  للمطورين  عن طريق  عالوة على ذلك، يمكن 

 إسناد عمليات التبريد إلى املجموعة.

 يقدم الرسم البياني التالي موجًزا عن طريقة عمل تبريد املناطق: 

 
 

تُنتج وتوف ِّر كميات كبيرة من المياه 

نحو  تبلغ  حرارة  بدرجة  المبردة 

 مئوية 4.5+1

 طق محطة تبريد المنا

يعمل على تخزين طاقة التبريد 

 لموازنة الطلب في أوقات الذروة 

 مخزن الطاقة الحرارية 

 

 شبكة التوزيع 

 

تنقل  أنابيب معزولة تحت األرض 

 المياه المبردة 

 التوصيل 

محطات طاقة فرعية في المناطق تقوم  

بتوصيل المياه المبردة إلى شبكة من 

 المباني 

 محطة تبريد املناطق 

 مياه البناية املبردة

 املياه املبردة 

 االستخدام 

 تجزئة وسكني ي، تجاري

 محطة نقل الطاقة  املياه املبردة 

   طريقة عمل تبريد املناطق

1 2  3 4 
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 نقاط القوة التنافسية

 ةتبريد املناطق املستدام بطرق استبدال طرق التبريد التقليدية 

عد املجموعة رائدة في تنفيذ تقنية تبريد املناطق في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومن ثم قادة السوق بنشر طريقة أكثر  
ُ
ت

تبريد املناطق املياه التي يتم الحصول عليها من شبكة توزيع املياه الحالية، ويجمع  استدامة لتبريد املباني. ويستخدم نظام  

 بين استخدام مياه الشرب ومياه الصرف املعالجة. 

 %50من خالل التوزيع املركزي للمياه املبردة، يمكن أن يقلل تبريد املناطق من الطاقة املستخدمة للتبريد بنسبة تصل إلى  

كيلو واط من الكهرباء لكل طن تبريد مقارنة بطرق التبريد التقليدية التي    1,0كيلو واط إلى   0.9ح من من استخدام ما يتراو 

من   استخدامها  الكفاءة    1.8إلى    كيلوواط  1.6يتراوح  بتحسين  املتعلقة  مستهدفاتها  املجموعة  تجاوزت  وقد  واط.  كيلو 

أنها وفرت ما يقرب من  ، تشير تقديرات املجموعة  2021الكهربائية باستمرار. في عام   مليار كيلوواط في الساعة    1.7إلى 

مليون درهم. يوضح الجدول التالي تفاصيل    8.8مقارنة بالتبريد التقليدي، وهو ما يعادل تحسين كفاءة كهربائية بقيمة  

 :2021إلى  2017 ما بين عاماملجموعة لتحسين الكفاءة الكهربائية خالل الفترة املمتدة   أهداف

 

 بالتبريد   %50على    عالوة على ذلك، يتيح تبريد املناطق خفض ثاني أكسيد الكربون وغازات التبريد الخطرة بنسبة تزيد
ً
مقارنة

أناليسيس  التقليدي  برو  لشركة  "وفًقا  إلى  الرجوع  يرجى  التفاصيل،  من  ملزيد  واالجتماعية  .  البيئية  الحوكمة  مبادرات 

 ".للمجموعة

على الصعيد اإلقليمي، يتطلب املناخ الصحراوي الحار في دولة اإلمارات العربية املتحدة التبريد باعتباره عنصًرا أساسًيا من  

الطا من كفاءة  يوفره  ملا  نظًرا  األنسب  التبريد  املناطق حل  تبريد  العقاري حيث يقدم  التطوير  لتبريد  عناصر  الفائقة  قة 

دورة   االنبعاثات وطول  ذات    العمراملناطق وخفض  التطويرية  املشاريع  زيادة  ظل  وفي  التقليدية(.  التبريد  بطرق  )مقارنة 

الكثافة العالية التي يتم تشييدها، أصبح تبريد املناطق أكثر جاذبية نظًرا إلى قدرته على تجميع الطلب على التبريد ملشروع  

كامل.   استمرتطويري  املناطق    أغلب  وقد  تبريد  خدمات  مقدمي  إلى  التبريد  خدمات  إسناد  في  الرئيسيون  املطورون 
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 املخصصين للتركيز على أعمالهم األساسية وإدارة النفقات الرأسمالية للمشاريع التطويرية الرئيسية. 

مت  عروض  توفير  على  املناطق  تبريد  قطاع  داخل  للمجموعة  املميز  التشغيل  نموذج  حيث  يعمل  بمنافسيها،  مقارنة  ميزة 

ناطق  امل، فأصبحت مالك متكامل ومقدم خدمات تبريد  الكبيرتطورت املجموعة، من خالل االستفادة من نطاق انتشارها  

يستعين بالخبرات التشغيلية الداخلية لتحقيق معيار قطاعي لقاعدة منخفضة التكلفة وطرح إمكانيات الرقمنة املتقدمة.  

 ".مقدم خدمات تبريد مناطق متكامل—العمليات الرئيسية— التفاصيل، يرجى الرجوع إلى قسم "ملزيد من  

 ناطق في العالم والشركة الرائدة في دبي بل منازعاملأكبر مقدم خدمات تبريد 

عد املجموعة حالًيا أكبر مقدم خدمات تبريد املناطق في العالم وهي الشركة  لوفًقا لالتحاد الدولي ل
ُ
الرائدة بال منازع  طاقة، ت

من إجمالي الطاقة املتصلة بسوق تبريد املناطق في دبي    %80في سوق تبريد املناطق في دبي بحصة سوقية مستهدفة تقارب  

عميل )بما في ذلك االستحواذ األخير على    110,000(، وأكثر من  2022)حكومة دبي، أغسطس    2022بحلول نهاية عام  

الدولي(،    شركة نخيل واالستحواذ على نظام املناطق الخاص بمطار دبي   عن ذلكتبريد 
ً
ينمو    املتوقعأنه من  ف  فضال أن 

من دبي  في  املناطق  تبريد  بقطاعات  السوق  في  عام    %25.6  نسبة  االنتشار  عام    %40إلى    2021في  وفًقا  2030بحلول   ،

ة املركبة لدولة اإلمارات العربية املتحدة  بلغ إجمالي الطاق(..  DC Pro)تحليل شركة    2030الستراتيجية دبي املتكاملة للطاقة  

مليون طن تبريد في حين بلغ   2.1، بلغ إجمالي الطاقة التعاقدية في دبي  2020. وفي عام  2021مليون طن تبريد في عام    3.3

متصلة  على التوالي، كما أنه من املقرر إضافة طاقة  (،  DC Proمليون طن تبريد )تحليل شركة    2.3إجمالي الطاقة املركبة  

مليون   1.4 حوالي طن متري في سوق دبي على مدار السنوات الست املقبلة.  بينما بلغت الطاقة املتصلة 844,000بمقدار 

 مليون طن تبريد.  1.5 حوالي  طن تبريد والطاقة املتعاقد عليها

عكفت املجموعة على زيادة الطاقة املتصلة الخاصة بها على مر السنين من خالل املشاريع التطويرية الجديدة مثل الخليم  

مليون دوالر أمريكي    500التجاري باإلضافة إلى عمليات االستحواذ البارزة الكبيرة، مثل شراء بالم ديستريكت كولينم بقيمة  

تبلغ حوا  2013في عام   تبريد(، والتي مثلت حوالي    369,000لي  )طاقة متصلة  في عام    %36,4طن  إيرادات املجموعة  من 

 27طن متري(. في    382,000مليون درهم )طاقة موقع تبلغ حوالي    100مقابل    2020، واالستحواذ على ميدان في عام  2021

تعلق باالستحواذ على نظام  ي  فيما ، وقعت الشركة اتفاقية شروط رئيسية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران  2021أكتوبر  

املناطق الخاص بمطار دبي الدولي، والذي سيضيف عند اكتماله طاقة متصلة تبلغ حوالي   إلى    70,000تبريد  طن تبريد 

 شبكة املجموعة. 

اكتمال االستحواذ على نظام تبريد  شريطة  )  2022محطة لتبريد املناطق بحلول نهاية عام   81  عدد  سيكون لدى املجموعة 

ومشاريع  املناط  املعالم  لبعض  املناطق  تبريد  لنظام خدمات  والحصري  الوحيد  املزود  وهي  الدولي(  دبي  بمطار  الخاص  ق 

 في دبي بما في ذلك ما يلي: الرئيسية التطوير 

مليون قدم مربع، وتبلغ طاقتها اإلجمالية املتعاقد    64الخليم التجاري، وهو مجموعة تجارية تمتد على أكثر من   •

طن متري تتكون من أربع محطات تبريد )مع إمكانية بناء محطتي تبريد إضافيتين( وتبلغ    263,000عليها حوالي  

 طن تبريد؛  229,000طاقتها املتصلة حوالي 
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ميدان، وهي مجتمع مصمم ليصبح منطقة حضرية ونابضة بالحياة ومتعددة االستخدامات تضم فنادق وحديقة   •

 طن متري؛ و  382,000، وتبلغ طاقتها اإلجمالية حوالي مائية وأطول منحدر تزلج داخلي في العالم

طاقتها   • وتبلغ  النخيل،  شجرة  تشبه  التي  االصطناعية  األرخبيلية  الجزر  من  فريدة  مجموعة  وهي  جميرا،  نخلة 

 طن.  190,000طن وتبلغ طاقتها املتصلة حوالي  191,000اإلجمالية املتعاقد عليها حوالي 

عد املجموعة من أهم مزودي خد
ُ
قاعدة عمالء كبيرة ومتنوعة  أن لديها  إلى  باإلضافة  مات البنية التحتية للتبريد في دبي  ت

من   أكثر  نخيل    110,000تضم  بشركة  الخاص  املناطق  تبريد  أصول  على  األخير  االستحواذ  ذلك  في  )بما  عميل 

بالقدر  املجموعة  تتمتع  الدولي(.  دبي  بمطار  الخاص  املناطق  تبريد  نظام  أنواع  واالستحواذ على  تلبية مختلف  على  ة 

التطوير في دبي. توفر   الرئيسية  املشاريع والعمالء بصفتها املزود الحصري لخدمات تبريد املناطق للعديد من مشاريع

املجموعة خدمات تبريد املناطق ملكونات رئيسية في اقتصاد دبي، بما في ذلك املباني السكنية والتجارية ومباني الرعاية  

مباٍن سكنية،    %64مبنى، منها    1,413  ، قدمت املجموعة خدمات تبريد املناطق إلى2021ة. في عام  الصحية والضياف

مباٍن أخرى. وتتوقع املجموعة أن تستحوذ    %4مباٍن متعلقة بالصحة، و  %3مباني ضيافة، و  %14مباٍن تجارية، و  %15و

الخاص      بها في املستقبل بعد اكتمال االستحواذ    املباني التجارية على نسبة أكبر في مزيم خدمات تبريد املناطق الخاص

التي قدمتها لها  املتعلق  نظام تبريد املناطق الخاص  ب املباني  بياًنا ألنواع  البياني أدناه  الرسم  بمطار دبي الدولي. يقدم 

 :2021املجموعة خدماتها في عام 

 

%64، السكني

%15،التجاري 

%14،الضيافة

%4،أخرى 
%3،الصحة

1,413

مبنى في

دبي
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 : 2022املستهدفة للمجموعة حسب النوع بحلول نهاية عام يوفر الرسم البياني أدناه بياًنا للطاقة املتصلة 

 

ا حصرية لتقديم الخدمات  
ً
عالوة على ذلك، أقامت املجموعة عالقات مع املطورين الرئيسيين في دبي، وبذلك امتلكت حقوق

نها من الحفاظ على قاعد
ّ
ة عمالء كبيرة من  إلى املنطقة املتصلة. وتركز املجموعة على عقود الخدمة طويلة األجل، مما يمك

حصول   يضمن  مما  املتصلة،  التطويرية  واملشاريع  املناطق  لبعض  املناطق  تبريد  لخدمات  الحصري  املزود  كونها  خالل 

الخدم عقود  وتوفر  التطويرية.  املشاريع  اكتمال  بمجرد  مستمرة  أعمال  على  آمًنا  اتاملجموعة    تدفًقا 
ُ
لإليرادات    ومتكررا

على املدى الطويل. وتظل حصرية الخدمة سارية بغض    التعاقداتاإليرادات الناتجة عن  للمجموعة من خالل ضمان توفر  

قطاع  —العمليات الرئيسية—النظر عن أي بيع أو إيجار الحق ملشروع التطوير املتعاقد عليه. يرجى الرجوع إلى قسم "

ل أكبر  2022يونيو    30". كما في  حفظة العمالءم—املياه املبردة
ّ
  نسبة  ئيسيين للمجموعة ما يقرب منمطورين ر   10، مث

 من إجمالي الحمل لدى املجموعة.  %26من إيراداتها  27.5%

 :2021يوضح الرسم البياني التالي توزيع الحمل اإلجمالي للمطورين الرئيسيين واملستهلكين لدى املجموعة في عام 

 

 سوق تبريد مناطق يتسم بسرعة النمو في ظل دعم السياسات الحكومية 
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املبادرات   من  عدًدا  دبي  إلى  أطلقت  وتحقيق  تهدف  النظيفة  الطاقة  تحول  تحييد  و   أهدافهاتسريع  مجال  في  طموحاتها 

"  2030"استراتيجية دبي املتكاملة للطاقة    2011الكربون. وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في عام  

النظيفة وزيادة   للطاقة  إلى مركز عاملي  إلى  لتحويل دبي  التحول  في عملية  املجموعة دوًرا رئيسًيا  طاقتها الخضراء. وتؤدي 

، والتي تحدد  2030  لعام  الطاقة الخضراء في دبي، حيث يشكل تبريد املناطق ركيزة أساسية لخطة دبي املتكاملة للطاقة

توفير   عام    %40مستهدف  بحلول  املناطق  تبريد  عبر خدمات  دبي  في  التبريد  املتو 2030من  تبريد  . ومن  ينمو سوق  أن  قع 

 %13  نسبة   ، كما أنه من املتوقع أن يساهم بحوالي2030بحلول عام    %40إلى    2019في عام    %18  نسبة  املناطق في دبي من

 لتوفير الكهرباء.. 2030في تحقيق هدف استراتيجية إدارة جانب الطلب 

في الوحدات العقارية السكنية والطاقة  الشديد   لى النمويعود النمو في الطاقة املتصلة عبر دولة اإلمارات العربية املتحدة إ

وحدة سكنية    780,000  إلى ما يقرب من   2019وحدة سكنية في عام    686,500  عدد  الفندقية في دبي، والتي زادت من حوالي

وة على  . عال 2021وحدة فندقية عام   567إلى ما يقرب من   2019وحدة فندقية في عام  544 عددومن حوالي  2021في عام 

زيادة  مع  من املتوقع أن تحقق الوحدات العقارية السكنية والوحدات الفندقية في دبي  فأنه  ذلك، وفًقا لشركة نايت فرانك،  

  . 2025إلى  2019 عام على التوالي خالل الفترة املمتدة من %3.9و %4.2معدل نمو سنوي يبلغ 

التي    2040  لعام  لدبي من خالل خطة دبي الحضرية الرئيسية  %100وخضراء بنسبة    فعالةرؤية    في املقابل  دعمت الحكومة

لتعزيز التنمية املستدامة في دبي، حيث تهدف الخطة إلى جعل دبي أفضل مدينة مالئمة للعيش    2021تم إطالقها في مارس  

من مساحة    %60في املستقبل من خالل تطوير خمس مناطق من مناطقها الحضرية الرئيسية، مع الحفاظ على ما يصل إلى  

لدبي الرئيسية  الحضرية  الخطة  وتتوقع  للفنادق    2040  عام  دبي كمحميات طبيعية.  املخصصة  األراض ي  زيادة مساحة 

مليون وزيادة عدد السكان خالل النهار    5.8إلى    ، باإلضافة إلى زيادة عدد السكان2040بحلول عام    %134والسياحة بنسبة  

عام    7.8إلى   بحلول  بنسبة  . وتستهد2040مليون  املتجددة  الطاقة  من  زيادة حصتها  أيًضا  الحكومة  عام    %25ف  بحلول 

. وتتوقع الحكومة تحقيق ذلك 2050بحلول عام  %100، مع تحديد هدف طويل األجل لتحقيق طاقة نظيفة بنسبة 2030

 هم إماراتي. مليار در  100بقيمة في هذا الصدد من خالل إنشاء صندوق دبي األخضر، والذي يتضمن حالًيا تعهًدا 

( مرونة االقتصاد وقوته والذي يشهد أحد أسرع معدالت  1تتمتع دبي بأساسيات اقتصاد كلي قوية لتبريد املناطق نتيجة )

املنطقة، و) في  املستمرة، و)سكاني  ( وضع  2النمو  الوافدين  السكان وتدفقات  بتزايد عدد  ( نمو  3ديموغرافي جيد يتسم 

والعقارية  شديد السكنية  ل  الوحدات  عالية  لعرضاملتوافرة  السكنية  الوحدات  في  املناطق  تبريد  تفضيل استخدام  مع   ،

وباء  ( الطاقة الفندقية املتنامية بسرعة وقطاع الضيافة املتنامي الذي يتعافى بسرعة من التباطؤ الناجم عن  4الكثافة، و)

بمعدل نمو سنوي   ذا العدده  مليون نسمة، ومن املتوقع أن ينمو 3.5، 2021عدد سكان دبي في عام  حيث بلغ. 19-كوفيد

. عالوة على ذلك، تتمتع دبي بتوقعات نمو اقتصادي قوية 2040إلى    2019  عام  خالل الفترة املمتدة من   %2.5مركب قدره  

على التوالي، ونمو إجمالي الناتم    2021و  2019في عامي    %6.2و  %2.7ونحية، حيث ينمو الناتم املحلي اإلجمالي بنسبة  

 . ملزيد من املعلومات حول توقعات االقتصاد الكلي واالتجاهات الرئيسية في دبي. 2023بحلول عام    %5بة  املحلي املتوقع بنس 

الحكومة    اتخذتفقد  ،  2025فعالية عاملية سنوًيا بحلول عام    400الحكومة الستضافة  ات  طموحأهد ف و باإلضافة إلى  

دب  كذلك مما جعل  واملقيمين،  السياح  لجذب  أخرى  استباقية  عاملًيا  خطوات  إليها  لالنتقال  املفضلة  املدن  أكثر  ثالث  ي 
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. على سبيل املثال، اتخذت دبي خطوات لتعزيز جاذبيتها للسياح واملقيمين من خالل إنشاء  2022وأفضل وجهة سفر في عام  

الدول أمام املسافرين  تعيد فتح حدودها  العالم  في  أول مدينة  إنها  التأشيرات واإلقامة، حيث  يين بعد  العديد من خطط 

. ملزيد من  19-ضد كوفيد  %100كما أنها حققت معدل تطعيم بنسبة    19-إغالق دام ستة أسابيع بسبب جائحة كوفيد  

" إلى قسم  الرجوع  االقتصادية لدبي، يرجى  املبادرات  القطاع املعلومات حول  املبادرات  —نظرة عامة —نظرة عامة على 

 االقتصادية لدبي".

على    دبي  والذي أدى إلى حصول لطاقة املناطقية في املدن التابعة لبرنامم األمم املتحدة للبيئة  ، أطلقت مبادرة ا2018في عام  

"املدينة الرائدة" ملشاريعها البارزة في مجال تبريد املناطق. لذلك، تتمتع دولة اإلمارات العربية املتحدة بأسس اقتصاد    لقب

بدولة    مجموعة نظًرا إلى املعدل املرتفع لنمو الناتم املحلي اإلجمالي لتبريد املناطق، مما يجعلها محرك النمو لل  شديدة كلي  

وتوقعاتها  اإلمارات الخليوي  التعاون  مجلس  في  األخرى  الدول  على  التفوق  في  يستمر  أن  املتوقع  من  والذي  السكانية  ، 

وتزايد عدد األسر. ومن املتوقع أن تساهم  اإليجابية لتبريد املناطق، في ظل تزايد عدد السكان من الوافدين   الديموغرافية

هذه األسس في زيادة الطلب على خدمات تبريد املناطق في دولة اإلمارات العربية املتحدة، كما أنه من املتوقع أن تساهم في  

 النمو املستمر للمجموعة. 

 نموذج أعمال يركز على االستدامة وتمكين تحول الطاقة في دبي

عد املجموعة عامل تمك 
ُ
ين رئيس ي في تحقيق أهداف دبي الطموحة للحد من استخدام املياه والطاقة، وذلك بفضل تقنية ت

تنفيذها   عن   
ً
فضال استخدامها،  وإعادة  املياه  تدوير  إعادة  على  املستمر  وتركيزها  للمجموعة  التالي  الجيل  من  التبريد 

عتبر الحوكمة  
ُ
لتأثير االجتماعي من املقومات األساسية الستراتيجية  وا  الفعالةللتقنيات الذكية لخفض استخدام التبريد. وت

مبادرات الحوكمة البيئية  املجموعة التي تهدف إلى تحقيق التركيز البيئي للمجموعة. ملزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى " 

 ".واالجتماعية للمجموعة

ل السنوي  ا طموحة لخفض االستهالك 
ً
أهداف في دبي  للطاقة  األعلى  املجلس  بنسبة  وضع  واملياه  عام    % 30لكهرباء  بحلول 

ركيزة،    11. وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الطموح، حددت الحكومة استراتيجية إلدارة الطلب على الطاقة تتألف من  2030

 وتتضمن مبادرات لتقليل الطلب على الكهرباء واملياه.  

األساسية   الركائز  من  الرابعة  الركيزة  عد 
ُ
الطلت إدارة  لعامالستراتيجية  الطاقة  على  بتنفيذ حلول  2030  ب  تتعلق  والتي   ،

من إجمالي استهالك    %70التبريد الفعالة لتقليل استخدام الكهرباء للتبريد )حيث ُيعزى إلى تكييف الهواء التقليدي حوالي  

. وتتمتع  2030من الطلب على التبريد من خالل خدمات تبريد املناطق بحلول عام    %40  نسبة  الكهرباء( عن طريق تغطية

مزود  ك  دبي  في سوق    حصة  أكبر  أن لديها  املجموعة بالقدرات الالزمة لتكون عامل تمكين رئيس ي لتحقيق هذا الهدف، باعتبار

مليار كيلوواط في الساعة    1.7بلغت    ادخارات، حققت املجموعة  2021خدمات تبريد املناطق . وتقدر املجموعة أنه في عام  

من الكهرباء مقارنة بما لو كان مشغل تبريد تقليدي هو من قدم خدمة التبريد التي قدمتها املجموعة. سجلت إستراتيجية  

تحق دبي  في  الطاقة  على  الطلب  بلغت    ادخارات يق  إدارة  عام    6.4سنوية  في  الساعة  في  كيلوواط  وتشمل  2021مليار   .

)   اتاملساهم  يلي:  ما  الطاقة  الطلب على  إدارة  الركائز األخرى الستراتيجية  في  للمجموعة  التحديءية  1األخرى  التعديالت   )

ا،    للمباني الستخدام خدمات تبريد املناطق )بما في ذلك جميرا أبراج اإلمارات وفنادق
ً
مجموعة جميرا بيتش املكتملة حديث
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العرب وفندق جميرا بيتش هوتيل(، و) ( تغيير سلوك املستهلك حيث تحتل املجموعة مكان الريادة في  2والتي تشمل برج 

استخدام أنظمة القياس الذكية للمستخدمين النهائيين، مما يتيح تتبًعا أكثر كفاءة الستخدام خدمات تبريد املناطق وإدارة  

التناضح  امل في نظام  الدورات  زيادة عدد  الشرب من خالل  مياه  تقليل استخدام  إلى  املجموعة  املعاد تدويرها. وتهدف  ياه 

  % 40إلى أكثر من    2021في عام    %12  نسبة  ( وزيادة استخدام مياه الصرف املعالجة مناتمر   8.7  العكس ي )الذي يصل إلى

 .2025بحلول نهاية عام 

ز املجموعة على إحداث تأثير اجتماعي واملساهمة في مجتمعاتها ودعم موظفيها من خالل تبني ثقافة  باإلضافة إلى ذلك، ترك

قوية للصحة والسالمة وشمولية القوة العاملة وأن تصبح شركة رائدة نشطة في املجتمع. تمتلك املجموعة قوة عاملة شاملة  

، وتتبنى  2021ديسمبر    31من املناصب اإلدارية كما في    %16  جنسية، حيث تستحوذ املرأة اإلماراتية حوالي  30تضم أكثر من  

. لم تشهد  2021من املوظفين في املقر الرئيس ي في عام    %33برنامم توطين مخصص حيث شكل املوظفون اإلماراتيون حوالي  

دة من هذا  ، في حين شهدت إصابة واح2019إلى عام    2004املوظفين من عام    فقداملجموعة أي حاالت إصابة مؤدية إلى  

، مما يعكس التدابير القوية للصحة والسالمة وبرامم  2021ولم تشهد إي إصابة من ذلك في عام    2020القبيل في عام  

التدريب على السالمة لدى املجموعة. باإلضافة إلى ذلك، تم تكريم املجموعة من قبل غرفة دبي لالستدامة مع الحصول  

 . على التواليأربع مرات   ات املتقدمةعلى عالمة املسؤولية االجتماعية للشرك 

 خبرة إدارية وتشغيلية مع تقنية الجيل التالي التي أحدثت تغييرات جذرية في مجال التبريد 

تحسين   في  االستمرار  من  املبتكرة،  التقنية  الحلول  جانب  إلى  والتشغيلية،  اإلدارية  خبراتها  من خالل  املجموعة  تمكنت 

 التحسينات التشغيلية، مما أدى إلى توفير التكاليف وتبني برنامم منضبط للنفقات الرأسمالية. عملياتها ومواصلة تقديم 

 لعملياتها من خالل اعتماد نهج معياري منخفض التكلفة لتصميم املشاريع، يهدف إلى 
ً
 شامال

ً
طورت املجموعة نهًجا متكامال

افي، ويتحقق ذلك من خالل فريق إدارة املشاريع الداخلي  إض عمل  عدم تكبد النفقات الرأسمالية إال عند الحاجة إلى حمل 

الذي يدعم إمكانات النشر السريع للمشاريع. وتستعين املجموعة، بمجرد تشغيل محطات تبريد املناطق، بمشغلي محطاتها  

م الذي يسمح  الداخليين على مدار الساعة طوال أيام األسبوع ملراقبة كل محطات تبريد املناطق من مركز القيادة والتحك 

 بالتخطيط والتنفيذ واملراقبة في الوقت الفعلي ملحطات تبريد املناطق. 

وقد واصلت املجموعة، من خالل استخدام تقنية الجيل التالي، تقديم تدابير مبتكرة قائمة على الكفاءة لتحسين كفاءة  

بكفاءة   املتعلقة  تتجاوز مستهدفاتها  باستمرار، حيث  عام  الكهرباء واملياه  منذ  أساس سنوي  واملياه على  . 2017الكهرباء 

، وفرت 2021ولذلك، عكفت املجموعة باستمرار على تحسين تكاليفها من خالل خفض استخدام املياه والكهرباء. في عام 

من   يقرب  ما  الكهربائية.  8.8املجموعة  الكفاءة  في  املستمر  التحسين  نتيجة  إماراتي  درهم  أن   مليون  املجموعة    وتعتقد 

جالون إمبراطوري لكل طن تبريد، والتي ظلت ثابتة    1.6مؤشرات األداء الرئيسية الحالية لكفاءة استخدام املياه البالغة  

من املمتدة  الفترة  معالجة  2021إلى    2017  عام  خالل  عمليات  املياه، حيث ساهمت  لكفاءة  األمثل  املستوى  إلى  تشير   ،

التناضح العكس ي في خفض استهالك املياه باملقارنة بالتصميم الصناعي القياس ي لتبريد املناطق والذي يتضمن في الغالب 

 جالون لكل طن تبريد. 3جالون لكل طن تبريد إلى  2متوسط يتراوح من 
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حيث سعت    عالوة التكلفة،  وتقليل  التشغيلية  الكفاءة  لتحسين  جديدة  طرق  عن  البحث  املجموعة  تواصل  ذلك،  على 

املياه   استخدام  لتقليل  إيجاد طرق  إلى  دبي،  في  للشرب  الصالحة  املياه  أكبر مستخدمي  باعتبارها واحدة من  املجموعة، 

ستراتيجية دبي إلدارة الطلب على الطاقة. وتقوم املجموعة  وإعادة استخدامها لتحقيق وفورات في التكلفة واملساهمة في ا

سعت املجموعة  هذا وقد  بالتنسيق مع بلدية دبي ملواصلة تطوير البنية التحتية الالزمة لتزويدها بمياه الصرف املعالجة.  

الشر  مياه  نظامها واستبدال  في  املياه  تحسين عدد دورات  الشرب من خالل  ملياه  تقليل استخدامها  الصرف  إلى  بمياه  ب 

مرات. وتهدف املجموعة إلى زيادة استخدام مياه الصرف املعالجة من نسبة متوقعة    10رخص بقيمةأ  التي تعتبر املعالجة، و 

عام    %16تبلغ   من    2022بنهاية  أكثر  عام    %40إلى  نهاية  املجموعة  2025بحلول  أهداف  التالي  البياني  الرسم  يوضح   .

 الستخدام مياه الصرف املعالجة:

 

 مدعوم بنموذج أعمال ملئممرتفع  وضع مالي مرن وقابل للتنبؤ ونمو 

 عن وضع مالي  
ً
التنبؤ بها ومرنة ومدعومة باتفاقيات تجارية قوية، فضال تتمتع املجموعة بتدفقات نقدية مرتفعة يمكن 

 الرئيسيين في دبي. يتسم بارتفاع النمو ومدعوم باتفاقيات حصرية طويلة األجل مع بعض أكبر املطورين 

  و ُمدد أولية    معوتتبنى املجموعة هيكل تعرفة مضمون باتفاقيات تعاقدية طويلة األجل  
ً
تاريخ االتفاقية    منالتي تبدأ عادة

)والتي تبدأ عادة بمجرد تسليم حمل طلب املوقع بالكامل املوقع( )يرجى عاًما أو أكثر    25  بعد  ذات الصلة وتنتهي صالحيتها

إلى " الرئيسية— أحكام عامة—االتفاقيات الجوهرية  الرجوع  بمكون كبير من    ومضمونة  مدعومة "(  اتفاقيات التطوير 

)تمثل   الثابتة  في  ا  37.9%و    %38.2و    %37.9الرسوم  املنتهية  الثالث  و)للسنوات   2020،  2021ديسمبر    31إليرادات 

للسنوات املنتهية  من األرباح املعدلة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين )  78.2%و  74.6%و  %77.5و(  2019و

موعة ومكون الرسوم  . ونتيجة لالتفاقيات التعاقدية طويلة األجل للمجعلى التوالي(  2019و   2020و2021ديسمبر    31في  

إلى   أدى  مما  منخفض،  تغير  مستوى  مع  عالية  بدرجة  بها  التنبؤ  يمكن  نقدية  بتدفقات  املجموعة  تتمتع  الكبير،  الثابتة 

بنسبة  متوسط  استقرار   الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفائدة  قبل  للسنوات   48.4%و  51.3%  %48.9األرباح 

 .على التوالي. 2019و 2020و2021ديسمبر  31املنتهية في 

وتمكنت املجموعة، بصفتها مشغل للبنية التحتية الحيوية، من تحقيق نمو قوي في اإليرادات بمعدل نمو سنوي مركب  

16%

25%

34%

40%

2022E 2023E 2024E 2025E
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  30خالل الفترة املمتدة من    %16.2ومعدل نمو سنوي مركب    2021إلى    2019  عام  خالل الفترة املمتدة من  %6.1قدره  

. وتتمكن املجموعة،  19-، مما يدل على مزيم إيرادات عالي املرونة على الرغم جائحة كوفيد2022نيو  يو   30إلى    2021يونيو  

حقوق   على  الحصول  من  املباني،  ومالكي  الرئيسيين  املطورين  مع  املبرمة  األجل  طويلة  التعاقدية  االتفاقيات  خالل  من 

 ربحة.املطلبات من الحصرية لتوفير خدمات تبريد املناطق، مما يوفر لها مجموعة 

تمتلك املجموعة، التي تتمتع برافعة مالية معتدلة، بإمكانيات كبيرة لالقتراض من أجل مواصلة تحقيق نمو عضوي وغير  

عضوي في الطاقات اإلنتاجية، والذي تدعمه التدفقات النقدية املتوقعة للغاية، التي تعتقد املجموعة أنها ستؤدي إلى نمو  

 عات أرباح مرتفعة.مرتفع في األرباح وتوزي

 اإلستراتيجية 

 تتمتع املجموعة بإمكانية استغلل فرص النمو في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

القوية في السوق، التي من املتوقع أن    مكانتها ستغالل فرص النمو في دبي نتيجة  ال جيدة    بمكانةتمتع  ترى املجموعة أنها ت

)حكومة  االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي(    استكمالشريطة  )  %80  نسبة   ترتفع إلى ما يقرب من

  املناطق، وكذلك نطاقها كأكبر منصة تبريد  2022إجمالي الطاقة املتصلة في دبي بحلول نهاية عام    نم  (2022دبي، أغسطس  

 لجمعية الطاقة الدولية  على مستوى العالم 
ً
بياني التالي تفاصيل الحصة السوقية املستهدفة في دبي  . يوضح الرسم الوفقا

 وتقديرات اإلدارة(:  2022)تقديرات حكومة دبي وتقديرات أغسطس  2022بحلول نهاية عام 

 

للعمل كمقدم حصري   الداخلية، والعقود  التشغيلية  املتكامل، والخبرة  باالستفادة من نموذج األعمال  املجموعة،  تركز 

( العضوي  1طق والقدرات التشغيلية، على تعزيز األداء املالي والنمو من خالل مجموعة من فرص النمو )لخدمات تبريد املنا

 ( غير العضوي. 2و)

الرئيسية   التطوير  وستكون استراتيجية النمو العضوي للمجموعة مدفوعة بنمو مضمون في أطنان التبريد من مشاريع 

ا فرص  من  بعدد  أيًضا  املجموعة  وتتمتع  والتعديل  الحالية.  القائمة  الشبكات  من  املستمدة  اإلضافية  العضوي  لنمو 

التحديثي للمباني املجاورة، باإلضافة إلى االستفادة من مكانتها املتمثلة في أنها مقدم خدمات تبريد املناطق املفضل للمشاريع  

%80، إمباور 

%10، تبريد

%5، إيميكول 
%5، شركات أخرى 
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 دبي القابضة وشركة نخيل. مجموعة التي طورتها 

القصير من خالل استراتيجية النمو الخاصة بها، تحقيق نمو كبير بنسبة تتراوح من حوالي وتستهدف املجموعة، على املدى  

وطاقة متصلة نتيجة االستحواذ على أصول تبريد املناطق الخاصة بشركة    2022في اإليرادات بحلول نهاية عام    %13إلى    12%

على املدى    %7.5إلى    %6.5دات بنسبة تتراوح من  نخيل ومنطقة مطار دبي الدولي. وتستهدف املجموعة تحقيق نمو في اإليرا

عكس يوهو ما    ،2027مليون طن تبريد بحلول عام    1.8املتوسط. كما أنها تستهدف طاقة متصلة للوصول إلى ما ال يقل عن  

كن أن  الزيادات املتوقعة في الطاقة اإلنتاجية املضمونة من مشاريعها الحالية، كما أن سبل النمو اإلضافية املحتملة يم

 .2027تزيد من طاقة التبريد للمجموعة إلى ما يتجاوز أهدافها لعام 

في دبي، بما في ذلك الخليم التجاري  الرئيسية املعالم ومشاريع التطوير   بعضتوفر املجموعة خدمات تبريد املناطق لبعض 

جميرا و  الرئيسيسيركل  قرية  املطورين  مع  قائمة  حصرية  ترتيبات  املجموعة  تمتلك  حيث  املتصلة  ،  الطاقة  ارتفعت  ين. 

طن تبريد، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب    436,000بمقدار    2022إلى    2018  عام  باملجموعة خالل الفترة املمتدة من

  ة نسب  حيث أن)بما يتضمن النمو املتوقع من االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي(.    %8.5قدره  

وأبراج بحيرات جميرا(  ،  DILRالكبرى )بما في ذلك الخليم التجاري، وقرية جميرا، ومركز دبي املالي العاملي، و  من املشاريع  42%

 لنمو الطاقة املقدرة للمجموعة بين عام  .  هذا النمو في الطاقة املتصلةناتجة عن  
ً
  2018يوضح الرسم البياني التالي تفصيال

 :2022ونهاية عام 

 

تستهد  ذلك،  على  من  عالوة  يقرب  ما  إضافة  املجموعة  من مشاريعها    370,000ف  املضمون  النمو  من خالل  تبريد  طن 

مليون طن    1.8، مما يعني أن قدرتها املتصلة تستهدف الوصول إلى  2027الرئيسية الحالية إلى طاقتها املتصلة بحلول عام  

ة محتملة يمكن أن تصل بالطاقة املتصلة . وتحظى املجموعة أيًضا بسبل نمو إضافي2027بحلول عام  على األقل  تبريد  

لعام   أهدافها  يتجاوز  ما  إلى  )،  2027للمجموعة  الطاقة من  في  اإلضافية  التوسعات  تنتم هذه  أن  املحتمل  (  1حيث من 

العمودي  ( املشاريع الجديدة ومشاريع التطوير الرئيسية والتكامل  2التوسع املجاور والتعديل التحديثي لألنظمة الحالية، و)

إلى قسم "4( فرص نمو غير عضوي، و)3و) التوسع الدولي واإلقليمي. يرجى الرجوع  املبردة(  البنية  —قطاع املياه  شبكة 

 ". التحتية

%42املشاريع الرئيسية، 

%18، نخيل

%16، مطار دبي الدولي

،نمو عضوي آخر في دبي

24%

إضافات بمقدار

ألف طن متري 436
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لتوسيع   الحالية  التطويرية  املشاريع  في  التحتية  البنية  من  االستفادة  تدريوي من خالل  نمو  تحقيق  إلى  املجموعة  تهدف 

ويرية القريبة واملجاورة، بناًء على نجاح توسعها إلى جزر بلوواترز من مشروع تطوير مجموعة جميرا  شبكتها إلى املشاريع التط

ريزيدنس و  أيًضا على استكشاف فرص  كذلك  بيتش  املجموعة  التجاري. تعمل  الخليم  أرينا من مشروع تطوير  كوكا كوال 

املجاورة القديمة إذا كان ذلك ممكًنا تجارًيا، بعد أن    التوسع بشكل متزايد من خالل التعديل التحديثي للمشاريع التطويرية

نجحت في نقل جميرا أبراج اإلمارات، التي تم استبدال نظام التبريد القديم بها عن طريق تركيب محطة نقل طاقة بطاقة 

تبلغ   إلى    5,000إجمالية  لتصل  تحديثها  يمكن  تبريد  األخرى   6,000طن  التطويرية  املشاريع  تشمل  متري.  املعدلة    طن 

طن تبريد(، وجميرا بيتش هوتيل وبرج العرب )بطاقة متعاقد عليها    10,000للمجموعة مدينة جميرا )بطاقة متعاقد عليها  

 طن تبريد( من التبريد التقليدي إلى خدمات تبريد املناطق التي تقدمها املجموعة.  20,000

بالنمو من خالل عمليات   املجموعة بسجل حافل  غير  وتتمتع  النمو  املزيد من فرص  استكشاف  االستحواذ وستواصل 

العضوي محلًيا وإقليمًيا في منطقة الشرق األوسط األوسع. وقد شهدت املجموعة نمًوا قوًيا في الطاقة املتصلة منذ عام  

، مع 2022إلى    2004  عام  خالل الفترة املمتدة من   %35، حيث شهدت الطاقة املتصلة معدل نمو سنوي مركب قدره  2004

األخذ في االعتبار اتفاقية الشروط الرئيسية املوقعة مؤخًرا مع مؤسسة مدينة دبي للطيران فيما يتعلق باالستحواذ على  

نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي، والذي من املقرر أن يضيف عند اكتماله طاقة متصلة إضافية تبلغ حوالي  

وتخطط املجموعة لالستفادة من خبرتها الكبيرة في عمليات االستحواذ والعالقات مع   طن تبريد لشبكة املجموعة. 70,000

محلًيا كشركة مستحوذة في السوق تستفيد من اقتطاع محطات    الصفقاتملواصلة إتمام    املصالح   البنوك املمولة وأنحاب 

قوم املجموعة بتقييم األسواق املحتملة للتوسع  تبريد املناطق الكبيرة وتحقيق اإليرادات منها في اإلمارات العربية املتحدة. ت

اإلقليمي، على املدى املتوسط والطويل، وقد تستكشف أسواق دول مجلس التعاون الخليوي األخرى بما في ذلك اململكة  

وقطر   السعودية  مثل  العربية  سوق  إمكانية  مع  لديها  أو  املناطق  تبريد  خدمات  واسع  نطاق  على  تستخدم  التي  مصر، 

مها. وتعتقد املجموعة أن مرونة ميزانيتها العمومية، والوصول إلى رأس املال والخبرة التشغيلية اإلقليمية تمكنها  استخدا

يقع معدل اإليراد الداخلي املستهدف للمجموعة ضمن النطاق األعلى لألرقام    االستفادة من أهداف االستحواذ املحتملة.

الزوجية. النطاق األدنى لألرقام  أو  التعاون    الفردية  في أسواق دول مجلس  للمجموعة  اإلقليمي  بالتوسع  يتعلق  أما فيما 

كما  خاطر. انخفاض معدل امل شريطةإلى تلبية مستهدفات معدل اإليراد الداخلي أو تجاوزه تسعى املجموعة فأن  الخليوي، 

وتتوقع املجموعة    عمليات استحواذ.  للمجموعة ال يأخذ في االعتبار الرافعة املالية لتمويل أية  معدل اإليراد الداخليأن  

ق مع مستهدفات معدل اإليراد  فمواصلة تقييم كافة فرص التوسع اإلقليمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليوي بما يت

 الداخلي والنطاق الواسع.

الدو  دبي  بمطار  الخاص  املناطق  تبريد  نظام  على  االستحواذ  من  الطاقة  في  نمو  تحقيق  إلى  املجموعة  )بمجرد  تهدف  لي 

هذه   تؤدي  أن  املجموعة  وتتوقع  الجنوبية.  قرية جميرا  ومشاريع  السكني،  الند  دبي  ومجمع  التجاري،  والخليم  اكتماله(، 

من   متزايد  عدد  نحو  النهائيين  املستخدمين  مزيم  تنوع  زيادة  إلى  الشركات،  من  أساًسا  تتكون  التي  التطويرية،  املشاريع 

طول، مثل مطار دبي الدولي الذي يتطلب دعًما تشغيلًيا على مدار الساعة طوال أيام  الشركات التي لديها ساعات عمل أ 

إلى أكثر    2021في عام    1,500األسبوع. ونتيجة لذلك، تستهدف املجموعة زيادة ساعات الحمل الكامل املكافئة من حوالي  

تبريد على األقل من الطاقة املتصلة    مليون طن   1.8على املدى املتوسط، كما تستهدف املجموعة الوصول إلى    1,800من  

إلى    %6.5نتيجة إلى الطاقة املتصلة املحققة من النمو املضمون )بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح من    2027بحلول عام  
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7.5%.) 

للمجموعة   الدين  وإطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفائدة  قبل  املعدلة  األرباح  هامش  في   %48.9و   %51.3و  %48.4بلغ 

في    السنوات  والضرائب  2021و  2020و  2019ديسمبر    31املنتهية  الفائدة  قبل  أرباح  هامش  املجموعة  وتستهدف   .

على املدى املتوسط، مدفوًعا باستراتيجيتها للنمو العضوي وغير    %50إلى    %48  ما بين نسبةواالستهالك وإطفاء الدين يتراوح  

 العضوي وتركيزها املستمر على الكفاءات التشغيلية. 

 ومراحل التطور  لتأسيس ا

 : على األحداث الرئيسية املتعلقة بتاريخ أعمال املجموعة ونموهافيما يلي نظرة عامة 

الحرة:  2003عام   • دبي  منطقة  وسلطة  بين  مشترك  كمشروع  ملكي  مرسوم  بموجب  الشركة    بنسبة   ،تأسست 

 . %50مساهمة تبلغ 

 مشاريع تطوير عقاري واسعة النطاق. : قدمت املجموعة خدمات تبريد املناطق إلى  2006عام  •

 : أسست املجموعة أكبر منشأة لتصنيع األنابيب املعزولة مسبًقا في اإلمارات العربية املتحدة. 2007عام  •

، وهو ما يمثل معدل نمو  2006طن متري منذ عام    188,000: أضافت املجموعة طاقة متصلة تبلغ  2009عام   •

  بتاريخ    ةالحكوم وفقا التجاه من  ي ظل النمو السريع للعقارات في دبي.في ثالث سنوات ف  %104سنوي مركب قدره  

مليون درهم ، مما    367الشركة بتكلفة    % في  20على حصة إضافية بنسبة    ديوا، استحوذت    2009نوفمبر    23

الصرف املعالجة  : قامت املجموعة بإدخال وزيادة استخدام مياه  2011عام  %.70إلى    نسبة مساهمتهاأدى إلى زيادة  

 املعاد تدويرها.

أكملت  2013عام   • للبيئة.  الصديقة  التقنيات  لتعزيز  املباني  ملالكي  املناطق  تبريد  دليل  املجموعة  صممت   :

بالم ديستريكت   االستحواذ على شركة  السوق من خالل  في  املناطق  تبريد  على  أكبر عملية استحواذ  املجموعة 

كولينم"(.   ديستريكت  )"بالم  املناطق  كولينم  تبريد  لخدمات  حصري  مزود  هي  كولينم  ديستريكت  بالم  وشركة 

ومباني   جميرا  بحيرات  وأبراج  والجذع(،  )الهالل  جميرا  نخلة  تشمل  التي  االمتيازات،  بعض  بموجب  الحصري 

 جيمبلكس، وديسكفري جاردنز، وابن بطوطة مول، ومجمع البوابة.

الخليم التجاري التابعة للمجموعة هي األولى في املنطقة التي تحصل  : أصبحت محطات تبريد منطقة  2015عام   •

 "(. LEEDعلى الشهادة الذهبية للريادة في تصميمات الطاقة والبيئة )"

: تم اختيار املجموعة كشريك لبرنامم األمم املتحدة للبيئة ومستشار خاص ملبادرتها العاملية "طاقة املناطق  2016 •

 في املدن".

توج2018عام   • حصلت  :  املناطق.  لطاقة  الدولي  االتحاد  قبل  من  املناطق"  تبريد  في  الرائدة  "املدينة  بـ  دبي  ت 

وقد    (.AIMS 360املجموعة على جائزة االبتكار عن الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء االصطناعي )

 استحوذت املجموعة على محطة تبريد املناطق في مشروع تطوير البراري. 
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مليون درهم إماراتي. أنشأت املجموعة    320: بدأت املجموعة في تشييد مبنى مقرها الجديد بتكلفة  2019عام   •

نظام بيئة العمل املوازية لتعزيز مركز القيادة والتحكم وأطلقت أول محطة تبريد غير مأهولة في العالم. حصلت 

 الذكي". Delta-Tف املجموعة على جائزة االبتكار والتقدير الشرفي لتقنيتها "محلل وكاش

املجموعة  2020عام   • وفرت  الصرف    349إجمالي:  مياه  استخدام  خالل  من  الشرب  مياه  من  جالون  مليون 

طن تبريد أخرى إلى   382,000املعالجة. استحوذت املجموعة على محطات تبريد املناطق في ميدان، حيث أضافت  

أطول ع فيريس في العالم، وهي  بربط املجموعة قامت  الطاقة املستقبلية املحتملة للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، 

 الجسر الذهبي  جائزة. حصلت الشركة على "أفضل شركة في العام"  الخاصة بها  عين دبي، بشبكة تبريد املناطق

 العملية في تطوير قطاع تبريد املناطق في العالم. في فئة الطاقة واملرافق عن ابتكاراتها 

مليون درهم،    674: أكملت املجموعة االستحواذ على محطات تبريد املناطق الخاصة بشركة نخيل بقيمة  2021عام  

املناطق   18والتي تضمنت   ا في اتفاقية  ملالتصال ولكن تم تضمينه  ا غير جاهزين بعدماثنان منه)  محطة لتبريد 

ا، مما أضاف    14عميل نشط و  6,500وأكثر من    (.رئيس يالتطوير ال
ً
طن تبريد إلى طاقة    88,000مشروًعا نشط

، وقعت الشركة اتفاقية شروط رئيسية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران فيما يتعلق  2021أكتوبر    27املجموعة. في  

له طاقة متصلة تبلغ باالستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي، والذي سيضيف عند اكتما

 طن تبريد إلى شبكة املجموعة.  70,000حوالي 

  19اإلمارات باور بموجب مرسوم رقم    في الشركة إلى شركة  تطويرللسلطة دبي    ةملكي  صحص ألت  :  2022عام   •

من املتوقع أن يكتمل االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي والذي تم إبرام    .2022لسنة  

. بدأت املجموعة تشغيل محطة تبريد املناطق الجديدة في زعبيل. حصلت  2022ديسمبر   31أحكامه الرئيسية في 

فئة   عن  املناطق  لطاقة  الدولي  االتحاد  من  ذهبيتين  جائزتين  على  و"إجمالي  املجموعة  بها"  امللتزم  املباني  "عدد 

 مساحة املباني امللتزم بها". 

 املساهمون الرئيسيون 

 هيكل املجموعة 

 فيما يلي الهيكل الحالي للمجموعة:
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 )ديوا( هيئة كهرباء ومياه دبي

من    1959نتيجة اندماج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، والتي تم تأسيس كل منهما في عام    1992في عام    ديوا تأسست  

قبل صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك. قبل إنشاء شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي، لم  

ياه الشرب في دبي. وقد أدى اندماج الكيانين إلى توفير هذه  محددة مسؤولة عن توليد الطاقة وتوفير م  هيئاتتكن هناك  

املرافق العامة األساسية ضمن اختصاص مؤسسة تجارية واحدة تخضع لسيطرة الحكومة بصفتها املالك الوحيد لها. بناًء  

ة بتكلفة  في الشرك  %20على حصة إضافية بنسبة    ديوا، استحوذت  2009نوفمبر    23على توجيه أصدرته الحكومة بتاريخ  

إلى    367قدرها   إلى زيادة حصتها  بتعديل القانون السابق الصادر    3، كما صدر املرسوم رقم  %70مليون درهم، مما أدى 

ديسمبر    30الذي دخل حيز التنفيذ في    2021( لسنة  27(. بموجب قانون حاكم دبي رقم )10رقم    القانون بتأسيس الشركة )

بإنشاء هيئة كهرباء ومياه دبي(، تم تحويل هيئة كهرباء ومياه دبي    1992( لسنة  1)  )والذي ألهى قانون حاكم دبي رقم  2021

لسنة    27القانون رقم  بموجب  إلى شركة مساهمة عامة. وتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التغيير في هيكل املساهمة  

 .بشأن هيئة كهرباء ومياه دبي2022

  نسبة  تمثل والتي  في سوق دبي املالي،    ديوامليارات سهم من األسهم العادية ل 9  عددu، أدرجت الحكومة  2022أبريل    12في  

صدر ل  18%
ُ
مليار دوالر أمريكي(، بما في    6.1مليار درهم )  22.3، والذي حقق إجمالي عائدات بحوالي  ديوا  من رأس املال امل
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في  أسهم ديوا  مليار دوالر(. يمثل إدراج    3.8مليار درهم )  13.8واستراتيجيين بنحو  ذلك التزامات من مستثمرين رئيسيين  

ا تاريخًيا في املنطقة لكونه أكبر طرح عام أولي حتى اآلن في إمارة دبي،  
ً
طرح في قطاع املرافق    كما أنه أول سوق دبي املالي حدث

مليار دوالر في عام    29.4طرح أرامكو السعودية البالغ الحكومية وأكبر طرح في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ 

مليار دوالر    33.8قد كانت ديوا أكبر شركة مدرجة في سوق دبي املالي بقيمة سوقية تبلغ حوالي    2022أكتوبر    13في   .  2019

 أمريكي. 

وبأسعار تجارية    تفضيلية  غير   دبي على أسس تجارية بحتة   ديوا وتتلقى املجموعة كل احتياجاتها من الكهرباء واملياه من  

قيمة كبيرة من خالل املساهمة في العمليات الفعالة ملحطات تبريد املناطق من خالل خبرتها الواسعة    ديوا قياسية. وتحقق  

حوالي   إلى  تصل  عمالء  قاعدة  عن   
ً
فضال واسعة  توزيع  وشبكة  كبيرة  طاقة  محطات  وتشغيل  بناء  .   670,000في 

ً
عميال

 اشر من كونها املزود الحصري لخدمات الكهرباء واملياه ملحطات تبريد املناطق الخاصة باملجموعة.بشكل مب ديواوتستفيد 

 اإلمارات باور 

.  ش.ذ.م.م   لدبي القابضة  غير مباشرشكل  ب  اإلمارات باور، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  %30الشركة مملوكة بنسبة  

عد دبي القابضة، من خالل عملياتها في  
ُ
قطاعات، شركة قابضة متنوعة وواحدة من أكبر التكتالت املتنوعة    10دولة في    13ت

 بقيمة تزيد على  
ً
دولة مختلفة.   120شخص من حوالي    20,000مليار درهم وتوظف أكثر من    125في اإلمارة، وتدير أصوال

عد دبي القابضة شر 
ُ
كة استثمار ذات توجه استراتيوي ومالي تؤدي دوًرا مهًما في تنويع اقتصاد دبي ودفع  باإلضافة إلى ذلك، ت

القابضة من خالل   االقتصادية. وتعمل دبي  إدارة األصول والتأجير،    خمساالبتكار والتنمية  أعمال تركز على  قطاعات 

 عن دورهاومشاريع التطوير السكني، وإدارة أصول الضيافة والترفيه  
ً
، حيث تتمتع دبي  ةخصص ت م  ةاستثماري  كشركة  فضال

  الرئيسية ئيسية، بما في ذلك عدد من األصول  الكبيرة املتشابكة والر القابضة بخبرة ومعرفة كبيرة في إدارة املشاريع العقارية  

املجتمعات الرئيسية مثل الخليم التجاري ومشروع عقارات مردف ومشروع جميرا للضيافة في القوز(،    والتي يتضمنفي دبي )

 املبينة أعاله.   املحورية  وتتمتع شركات محفظتها بمكانة رائدة في السوق في قطاعات األعمال

 العلقة مع الحكومة 

 تم إنشاء الشركة في البداية بموجب مرسوم حكومي

( وسلطة منطقة دبي الحرة  %82  واململوكة للحكومة بنسبة)ديوا  كمشروع مشترك بين    2003نوفمبر    23في    الشركة   تأسست

أبرمت    2005يناير    1. بموجب اتفاقية خاصة بتاريخ  2004فبراير    15( وبدأت عملياتها التجارية في  10رقم )  القانون بموجب  

،  تيكومبموجبها تم نقل ملكية سلطة منطقة دبي الحرة في الشركة إلى    والتي  وتيكومبين الشركة وسلطة منطقة دبي الحرة  

 لدبي القابضة.  مملوكة بشكل غير مباشر وهي شركة تابعة 

في الشركة    %20على حصة إضافية بنسبة  ديوا  ، استحوذت  2009نوفمبر    23بناًء على توجيه أصدرته الحكومة بتاريخ  

  2010( لسنة  3، كما صدر قانون حاكم دبي رقم )%70  نسبة  مليون درهم، مما أدى إلى زيادة حصتها إلى  367  مبلغ  مقابل

، تم نقل حصة ملكية سلطة منطقة دبي الحرة في الشركة  2022مايو    9(. في  10رقم )  قانون "( بتعديل ال3رقم    لقانون ا)"
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 لدبي القابضة(. كل غير مباشر مملوكة بش  إلى شركة اإلمارات باور )وهي شركة تابعة أخرى 

 الحكومة بصفتها مالك األغلبية غير املباشر

ا نهائًيا لألغلبية للشركة )من خالل    االكتتاب،بعد  
ً
(. تتمتع  ديواستستمر الحكومة في كونها مساهًما رئيسًيا غير مباشر ومالك

بنسبة   الحكومة  وامتالك    %82الحكومة، من خالل ملكية  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  في   ديوافي  املساهمين  أصوات  ألغلبية 

العمومية الجمعية  بالقد  اجتماع  الشركة،  الشركة وعملياتها  ملساهمي  استراتيجية  في  مباشر  غير  التحكم بشكل  على  رة 

وإدارتها، كما تتمتع الحكومة أيًضا بصالحية تنظيم أنشطة الشركة. ملزيد من املعلومات حول اللوائح الحكومية املطبقة  

 على تحديد األسعار ونظام الترخيص.

 الحكومة بصفتها مانح األرض وحقوق املرور 

دة اإليجار )على  طوال مدرهم إماراتي    1حيث يتم تأجير األرض برسوم رمزية قدرها    ،ض ي في مشاريع نخيلباستءناء األرا

القابضة )راجع "  30سبيل املثال حتى   العالقة"  صفقاتعاًما( واألراض ي من بعض كيانات مجموعة دبي    -األطراف ذات 

القابضة  العالقة   دبي  من  ضاألر   -مع  ملزيد  الحكومة.  قبل  من  ممنوحة  أراض  هي  للمجموعة  اململوكة  األراض ي  فإن   ،)

إلى    بموجب التزام تشريعيقد تضطر املجموعة   -عوامل املخاطرة املتعلقة باملجموعة    -، راجع "عوامل املخاطرة  املعلومات

اتفاقية ضمان غير    -تفاقيات الجوهرية  " و "االاكتمال الطرححالة بعض أراضيها عند  بتغير  دفع رسوم معينة فيما يتعلق  

 قابلة لإللغاء". 

 العمليات الرئيسية  

 يتم تنظيم املجموعة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها. وفيما يلي قطاعا التشغيل اللذين يتم اإلبالغ عنهما: 

املبردة:   • وتشغيلها  املياه  وتركيبها  وتجميعها  وتملكها  والتكييف  التبريد  أنظمة  بإنشاء  املبردة  املياه  قطاع  يقوم 

توزيع املياه املبردة وبيعها الستخدامها في تقنيات تبريد يعمل على  املياه املبردة    نشاطوصيانتها. باإلضافة إلى ذلك،  

 املناطق؛ و

ا •
ً
يب املعزولة مسبًقا في أنشطة التصنيع والتجميع والبيع املتعلقة  : يشارك قطاع األناباألنابيب املعزولة مسبق

 بتوسيع أعمال املياه املبردة للمجموعة.

 قطاع املياه املبردة 

يتمثل النشاط التجاري األساس ي للمجموعة في توفير خدمات تبريد املناطق في دبي. وقد سجل قطاع املياه املبردة للمجموعة  

ومبلغ    2020مليار درهم إماراتي في عام    2.25مقارنة بمبلغ    2021مليار درهم إماراتي في عام    2.46إيرادات خارجية بلغت  

 . 2019مليار درهم إماراتي في عام   2.18

 شبكة البنية التحتية 
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تتمثل إحدى نقاط قوة املجموعة في قدرتها على تمييز نفسها باستمرار عن منافسيها من خالل االستفادة من الحجم الكبير  

محفظة  للب لخدمة  التشغيلية  والقدرات  الحصرية  والعقود  الداخلية،  والخبرة  املتكامل،  األعمال  ونموذج  التحتية،  نية 

( مطورين رئيسيين في دبي، مثل الحكومة ودبي القابضة ودبي 1عمالئها الكبيرة واملتنوعة بشكل حصري والتي تتكون من )

ومراس ونخيل ومركز دبي املالي العاملي ومؤسسة مطارات دبي ومركز دبي للسلع تيكوم وجميرا  مجموعة  و   املحدودة  للعقارات

كلداري   ومجموعة  واملتوسطة  الصغيرة  املشاريع  لتنمية  راشد  بن  محّمد  ومؤسسة  العاملي  التجاري  دبي  ومركز  املتعددة 

املباني، و)2ومجموعة الحبتور، و) أكثر من  3( مالكي  حواذ األخير على شركة نخيل  عميل )بما في ذلك االست   110,000( 

الدولي( دبي  بمطار  الخاص  املناطق  تبريد  نظام  على  أغسطس    واالستحواذ  دبي  حالًيا  (2022)حكومة  املجموعة  تخدم   .

من إجمالي الطاقة املتصلة   %80  نسبة  معظم املعالم واملشاريع التطويرية في دبي وستستحوذ على حصة سوقية تبلغ حوالي

االستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار   استكمال شريطة ) 2022ق في دبي بحلول نهاية عام في سوق تبريد املناط

دبي الدولي(. تمتلك املجموعة بشكل كامل كل محطات تبريد املناطق التابعة لها، بخالف املحطات املتعلقة باالستحواذ على  

املناطق الخاصة بمطار دبي الدولي،   التابع للمجموعة    من خالل فريق التشغيل والصيانة الداخلي  وتشغيلهانظام تبريد 

الذي يتكون من مشغلي محطات متخصصين متواجدين في املوقع بشكل دائم. وتتمتع املجموعة بقدرات رقمية متقدمة  

العائدة لها من خالل مركز قيادة ومراقبة مرموق   التحكم في شبكة املحطات  من خالل شبكة ذكية متقدمة  تمكنها من 

وعالية األداء تتكامل تماًما مع أنظمة سكادا املحلية القادرة على تمكين الوضع التلقائي والتشغيل عن ُبعد عبر نظام مركز  

 القيادة والتحكم وبيئة العمل املوازية. 

  31مليون طن تبريد بحلول    1.4الي  تمتلك املجموعة وتشغل محطات تبريد املناطق التي تبلغ طاقتها اإلجمالية املتصلة حو 

. في نوفمبر  2021إلى    2019خالل الفترة املمتدة من    %11.6، وهو ما يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره  2021ديسمبر  

طن تبريد عند اكتمال االستحواذ على نظام    70,000، أعلنت املجموعة أنها تستهدف إضافة طاقة متصلة تبلغ حوالي  2021

مليون طن تبريد بحلول    1.5الطاقة املتصلة للمجموعة إلى حوالي    يزيدالخاص بمطار دبي الدولي، والذي س تبريد املناطق  

 (.2022إلى  2017خالل الفترة املمتدة من  %8.5)بمعدل نمو سنوي مركب قدره  2022نهاية عام 

الرئيسيين، من تسهيل ربط املشاريع    وتتمكن املجموعة، بفضل انتشارها في كل أنحاء دبي وعالقاتها الراسخة مع املطورين 

 اإلضافية املجاورة للشبكات الحالية للمجموعة. 

وتهدف املجموعة إلى تحقيق نمو إضافي من توسع املشاريع التطويرية الرئيسية الحالية، وتتوقع إضافة طاقة متصلة ال تقل  

التي قد    370,000عن   تبريد إضافية  إلى طاقة  بناًء على طاقة نمو مضمونة، باإلضافة  األجل  تبريد كهدف متوسط  طن 

التوسع الخاصة ب النمو ومشاريع  البالغة  تتحقق من سبل  طن تبريد املتوقعة من    370,000املجموعة. ومن بين الطاقة 

، من ثالثة مشاريع تطويرية رئيسية، وهي: الخليم  %58طن تبريد، أو    213,000النمو املضمون للمجموعة، سيأتي حوالي  

طن تبريد،    229,000طن تبريد، و  342,000)مع طاقة استيعابية في املوقع وطاقة متصلة وطاقة تعاقدية تبلغ  التجاري  

طن تبريد على التوالي( ومجمع دبي الند السكني مع طاقة استيعابية في املوقع وطاقة متصلة وطاقة تعاقدية    263,000و

طن تبريد على التوالي( وقرية جميرا الجنوبية )مع طاقة استيعابية    40,000طن تبريد، و  31,000طن تبريد، و  120,000تبلغ  

طن تبريد على التوالي(.    76,000طن تبريد، و  58,000طن تبريد، و  256,000وطاقة تعاقدية تبلغ    في املوقع وطاقة متصلة

وتتمثل إيرادات النمو اإلضافي املحتملة األخرى للمجموعة والتي يمكن أن تزيد من الطاقة املتصلة للتبريد لدى املجموعة  
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ة اإلضافية للطاقة اإلنتاجية والتي ُيحتمل أن تتحقق من  إلى أكثر من مستهدفاتها على املدى املتوسط في مشاريع التوسع

التكامل الرأس ي )مثل مدينة دبي املالحية، واملرحلة الثانية من مشروع ديرة الواجهة البحرية والجزيرة، والتي تبلغ طاقتها  

 طن تبريد على التوالي(. 18,000و طن تبريد 26,000طن تبريد 65,000االستيعابية الحالية في املوقع 

 وضح الرسم البياني التالي االنتشار الحالي واملستقبلي للمجموعة عبر املعالم واملشاريع التطويرية املميزة في دبي:ي

 

 معالم ومشاريع تطويرية مميزة ومشهورة عاملًيا 

تتمثل اإلستراتيجية الرئيسية للمجموعة في تركيزها املستمر على املطورين الرئيسيين من خالل تنفيذ عقودها طويلة األجل،  

ن املجموعة من إقامة قاعدة متنوعة من    تنفيذهامع شروط وأحكام تجديد يمكن  
ّ
بعدد غير محدود من الفترات، مما مك

طورين الرئيسيين، مثل دبي القابضة وشركة نخيل ومجموعة تيكوم. وقد أتاح  العالقات طويلة األجل والحفاظ عليها مع م

أصبحت   وبذلك  الحصري،  الطلب  مجموع  من  االستفادة  للمجموعة  التحتية  البنية  على  القائم  املتميز  األعمال  نموذج 

ويرية في دبي. وتشمل محطات  أهم املعالم واملشاريع التط  عدد مناملجموعة املزود الوحيد والحصري لخدمات تبريد املناطق ل

تبريد املناطق البارزة التابعة للمجموعة والتي تم تطويرها من خالل تنفيذ اتفاقيات التطوير الرئيسية واتفاقيات االمتياز  

 ما يلي: 

التجاري:   • الشهير  الخليج  التوسعة الجديدة لخور دبي  تم تطويره على طول  التجاري هو مجمع تجاري  الخليم 
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مليون قدم مربع ويوفر بيئة    64س الخور إلى شارع الشيخ زايد. يمتد الخليم التجاري على مساحة  املمتد من رأ

وبنية تحتية مواتية للشركات من كل أنحاء العالم لتأسيس مقارها املحلية واإلقليمية والدولية. ومن املتوقع أن  

طن تتكون من    342,000لية تبلغ حوالي  مبنى عند اكتماله، بطاقة موقع إجما  240يضم الخليم التجاري أكثر من  

أكبر مشروع تطويري   املناطق(، وبالتالي سيكون  لتبريد  إمكانية بناء محطتين إضافيتين  )مع  تبريد  أربع محطات 

عد املجموعة املزود الوحيد والحصري  
ُ
لتبريد املناطق الحضرية في العالم وفًقا لـالتحاد الدولي لطاقة املناطق. وت

 263,000ريد املناطق ملشروع الخليم التجاري بالكامل، بإجمالي طاقة متعاقد عليها تبلغ حوالي  لنظام خدمات تب

 طن تبريد.  229,000طن تبريد وطاقة ومتصلة 

: مركز دبي املالي العاملي هو مركز مالي دولي رائد في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وقد  العاملي املالي مركز دبي   •

ية حرة مصممة لتوفير مجموعة خدمات مالية فريدة تهدف لتنفيذ مبادرات تكوين  تم تخصيصه كمنطقة مال

على  اتالثرو  تمتد  موزعة  التجزئة  لتجارة  ومساحات  ومساحات سكنية  مكاتب  العاملي  املالي  دبي  مركز  ويضم   .

قع إجمالية  مليون قدم مربع. ويمتلك مركز دبي املالي العاملي طاقة مو   27-25مساحة أرضية إجمالية تزيد على  

عد   85,000طن تبريد وطاقة متصلة    85,000طن تبريد وطاقة متعاقد عليها    107,000تبلغ حوالي  
ُ
طن تبريد. وت

 املجموعة هي املزود الوحيد والحصري لخدمات تبريد املناطق للمشروع التطويري ملركز دبي املالي العاملي بالكامل. 

ل نخلة اصطناعية، واملعروفة بفنادقها الفاخرة )مثل فندق أتالنتس  : جزيرة نخلة جميرا التي تأخذ شكنخلة جميرا •

الفنادق العاملية(، ومجمع سكني فاخر ومطاعم فاخرة، هي أرخبيل من   إلى جانب العديد من سالسل  الشهير، 

حوالي املتصلة  والطاقة  عليها  املتعاقد  والطاقة  املوقع  طاقة  إجمالي  يبلغ  حيث  جميرا،  في  االصطناعية    الجزر 

عد املجموعة هي املزود الوحيد    190,000طن تبريد و  191,000طن تبريد و  225,000
ُ
طن تبريد، على التوالي. وت

 والحصري لخدمات تبريد املناطق إلى نخلة جميرا. 

املصمم على  املتميز    برج العرب هو فندق دبي األيقوني  برج العرب وفندق جميرا بيتش هوتيل ومرس ى العرب: •

لى جزيرة خاصة به مع فندق ومنتجع جميرا بيتش هوتيل الذي يأخذ شكل املوجة. ويبلغ إجمالي  شكل شراع ويقع ع 

طن   29,000طن و  29,000طاقة املوقع والطاقة املتعاقد عليها لبرج العرب وفندق جميرا بيتش ومرس ى العرب  

عد املجموعة هي املزود الوحيد والحصري لخدمات تبريد املن
ُ
اطق لبرج العرب وفندق جميرا  تبريد على التوالي. وت

 بيتش هوتيل. 

مليون قدم مربع    22: جميرا بيتش ريزيدنس هو مشروع تطوير ساحلي يمتد على أكثر من  جميرا بيتش ريزيدنس •

من األراض ي الشاغرة على طول ساحل شاطئ جميرا، إنه أكبر مشروع سكني وتجاري من مرحلة واحدة في العالم.  

ريزيدنس بيتش  جميرا  من    36  ددع   ويضم  أكثر  تضم  سكنًيا  فندقية    7,500برًجا  أبراج  وأربعة  وحدة سكنية 

منفذ بيع بالتجزئة. ويمتلك جميرا بيتش ريزيدنس طاقة موقع إجمالية تبلغ    400ومساحات تجزئة تضم حوالي  

عليها    85,000حوالي   متعاقد  وطاقة  تبريد  متصلة    85,000طن  وطاقة  تبريد  عد    84,000طن 
ُ
وت تبريد.  طن 

 املجموعة هي املزود الوحيد والحصري لخدمات تبريد املناطق للمشروع التطويري لجميرا بيتش ريزيدنس بالكامل.
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: مدينة دبي الطبية هي موقع شهير يمتاز بالرعاية الصحية عالية الجودة ومركز متكامل للتميز  مدينة دبي الطبية •

عد مدينة دبي    الصحية  العيادات والرعاية في الخدمات  
ُ
والتعليم الطبي والبحوث، وتقع في منطقة أم هرير بدبي. وت

الطبية مخصصة للمركز الطبي األكاديمي واملجموعة الطبية. وتمتلك مدينة دبي الطبية طاقة موقع إجمالية تبلغ  

ويبلغ إجمالي    طن تبريد.  38,000طن تبريد وطاقة متصلة    44,000طن تبريد وطاقة متعاقد عليها    120,000حوالي  

عد املجموعة هي املزود الوحيد والحصري لخدمات    120,000طاقة املوقع ملدينة دبي الطبية حوالي  
ُ
طن متري. وت

 تبريد املناطق للمشروع التطويري ملدينة دبي الطبية بالكامل. 

لوواترز بدبي، ويمكن  : عين دبي هي أكبر وأطول عجلة فيريس في العالم، وتقع في جزيرة بعين دبي وجزيرة بلوواترز  •

في    الرئيسية   كابينة عالية التقنية وتوفر إطالالت على بعض املعالم  48راكًبا في    1,750أن تستوعب ما يصل إلى  

العرب ونخلة جميرا وبرج خليفة. جزيرة بلوواترز هي جزيرة اصطناعية قبالة ساحل جميرا بيتش   دبي مثل برج 

   نمتتض مباٍن سكنية    10ريزيدنس وتتكون من  
ً
شقة منخفضة االرتفاع. وتمتلك عين    17أربع شقق طابقية و  أيضا

طن تبريد    20,000طن تبريد وطاقة متعاقد عليها    25,000دبي وجزيرة بلوواترز طاقة موقع إجمالية تبلغ حوالي  

عد املجموعة هي املزود الوحيد والحصري لخدمات تبريد املناطق للمشر   22,000وطاقة متصلة  
ُ
وع  طن تبريد. وت

 التطويري لعين دبي وجزيرة بلوواترز بالكامل. 

طن متري، هو املطار    110,000: مطار دبي الدولي، الذي تبلغ طاقته اإلجمالية للموقع حوالي  مطار دبي الدولي  •

الدولي الرئيس ي الذي يخدم دبي ويظل أكثر املطارات ازدحاًما في العالم من حيث حركة املسافرين الدوليين منذ  

، وقعت املجموعة اتفاقية شروط رئيسية مع مؤسسة مدينة دبي للطيران فيما  2021أكتوبر    27. في  2014عام  

يتعلق باالستحواذ على نظام تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي، والذي سيضيف عند اكتماله طاقة متصلة  

 طن تبريد إلى شبكة املجموعة.  70,000تبلغ حوالي 

عد هذه املشاريع التطو 
ُ
يرية املميزة خير دليل على تنوع األصول اإلستراتيجية للمجموعة وإنشاء املشاريع عبر محفظتها  وت

املتوازنة. وقد تمكنت املجموعة بنجاح من تلبية الطلب على الطاقة لكل من هذه املعالم واملشاريع التطويرية. عالوة على  

نها من تقسيم  ذلك، فإن نهج إستراتيجية األصول املعيارية الفريد الذي تتب
ّ
ناه املجموعة لتطوير املشاريع وتصميمها يمك

نفقاتها الرأسمالية عبر السنوات املقبلة على نشر طاقة ُمقاسة تستند إلى متطلبات املشاريع والتطوير، وهو ما يستغرق  

 ما يصل إلى ستة أشهر. 
ً
 عادة

 املرافق التشغيلية 

مليون    3املجموعة إجمالي طاقة موقع وطاقة متصلة وطاقة متعاقد عليها تبلغ حوالي  ، كان لدى  2021ديسمبر    31كما في  

مليون طن تبريد، على التوالي. وتتوقع املجموعة أن تكون هذه الزيادة مدفوعة إلى حد    1.5مليون طن تبريد و  1.4طن تبريد و

لذي سيضيف، عند اكتمال االستحواذ على نظام  كبير بارتفاع الطلب وتوحيد نظام تبريد املناطق في مطار دبي الدولي، وا

 طن تبريد.  70,000تبريد املناطق الخاص بمطار دبي الدولي، طاقة متصلة إضافية تبلغ حوالي 

 إستراتيجية العمليات التشغيلية والصيانة 
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ان أي  تشهد  ولم  إنشائها.  منذ  الشركة  املناطق وصيانتها داخل  تبريد  بتشغيل كل محطات  املجموعة  في تقوم  قطاع كبير 

 اإلمداد خالل ذلك الوقت، ويعتمد هذا السجل التشغيلي القوي على ما يلي:

خطط الصيانة الشاملة، بما في ذلك جداول الصيانة التنبؤية والوقائية الصارمة التي تغطي العمر املتوقع الكامل   •

 لألصول ذات الصلة؛ و

الطوارئ والتعافي للتعامل مع أي انقطاع، باإلضافة إلى املعدات  فريق احتياطي لتلبية أي احتياجات صيانة وفرق   •

 . عديمة الجدوى  الرئيسية 

يتم تشغيل محطات تبريد املناطق التابعة للمجموعة على مدار الساعة طوال أيام األسبوع من قبل قوى عاملة تشغيلية  

فريق ولديها  منتظمة  تشغيلية  وتطوير  تدريب  برامم  املجموعة  وتقدم  أداء    مدربة.  يراقب  مخصص  مركزي  أداء  إدارة 

البيانات   وتجميع  التحكم  ملراقبة  نظام  برامم  أنظمة  املجموعة  تستخدم  الطاقة.  كفاءة  تعزيز  على  ويحرص  املحطات 

من  سكادا)" ملزيد  لها.  التابعة  املناطق  تبريد  محطات  في  الرئيسية  املعدات  لكل  املتكاملة  واملراقبة  التحكم  لضمان   )"

 ".تكنولوجيا املعلومات—يرجى الرجوع إلى قسم "املعلومات، 

 محفظة العمالء

( من  تتكون  للغاية  ومتنوعة  قوية  عمالء  بمحفظة  املجموعة  و)1تحظى  رئيسيين،  مطورين  و)2(  املباني،  مالكي   )3  )

ل أكبر  2021عام    ففي مستخدمين نهائيين من الشركات واألفراد، مثل مالكي الشقق واملستأجرين.  
َّ
ورين رئيسيين  مط  10، مث

املجموعة. ويتم    حمولةمن إجمالي    %26  في قطاع التبريد  من إيرادات املجموعة   %26.4للمجموعة من قطاع املياه املبردة  

من إجمالي حمل املجموعة للمستخدمين النهائيين، بما في ذلك الشركات التجارية ومالكي الشقق    %83توفير ما يقرب من  

 واملستأجرين.

من   نها 
ّ
يمك للمجموعة  التحتية  البنية  على  القائم  األعمال  نموذج  فإن  املباني،  ومالكي  الرئيسيين  باملطورين  يتعلق  فيما 

من مجموعات الطلب الحصري من خالل اتفاقيات حصرية طويلة األجل مع بعض املطورين الرئيسيين ومالكي    االستفادة

املباني، مما يوفر للمجموعة تدفقات إيرادات قابلة للتحديد مع تغيرات محدودة. عالوة على ذلك، ُيحظر نقل ملكية أي  

موعة االحتفاظ بمحفظة عمالء كبيرة ومتنوعة، مما يوفر  عقارات عليها مستحقات غير مدفوعة. ويتيح هذا النموذج للمج 

 مستمرة بمجرد اكتمال املشاريع التطويرية. وتوفر عقود الخدمة طويلة األجل  
ً
للمجموعة بموجب ضمانات تعاقدية أعماال

الط املدى  العقود على  الناتجة عن  اإليرادات  للمجموعة من خالل ضمان توفر  آمًنا لإليرادات  ويل. وتعتقد أيًضا تدفًقا 

( التزام  2( القدرة على التنبؤ باملشتريات، و)1املجموعة أن املزايا الرئيسية املرتبطة بعقودها طويلة األجل تتمثل فيما يلي: )

( 4( حماية هوامش الربح من التضخم وعوامل ارتفاع التكلفة ذات الصلة، و)3املطورين الرئيسيين قبل تركيب الطاقة، و)

 خاطر السلع في السوق من خالل البنود املتغيرة في تعريفاتها.التخفيض الشامل مل

 فيما يلي مزيد من التفاصيل املحددة حول محفظة عمالء املجموعة:
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: يتولى املطورون الرئيسيون املسؤولية عن كامل مرحلة تطوير مواقع املشاريع التطويرية  املطورون الرئيسيون  •

وعة، عند االنتهاء من بعض املشاريع التطويرية، اتفاقيات تطوير رئيسية  الواسعة النطاق. وبشكل عام، تبرم املجم

أو اتفاقيات امتياز مع املطورين الرئيسيين، والتي تمنح املجموعة الحق الوحيد والحصري في توفير خدمات تبريد  

  لب الكامل للموقع( )والتي تبدأ عادة بمجرد توفير حمل الط  عاًما   25ير لفترة أولية مدتها  و املناطق ملشروع التط

 الستءناءات معينة
ً
بعدد غير    تنفيذها، مع شروط وأحكام تجديد يمكن  اتفاقيات التطوير الرئيسية العامة- وفقا

النظر عن أي بيع أو إيجار الحق ملشروع   محدود من الفترات، ويظل هذا الحق الحصري ساري املفعول بغض 

لبية أي زيادات جديدة في الطاقة بموجب اتفاقيات الحصرية،  التطوير. عالوة على ذلك، يتم تكليف املجموعة بت

إلى "االتفاقيات الجوهرية   الرجوع  املعلومات، يرجى  أحكام    –مما يسمح بحصولها على طلب حصري. ملزيد من 

 اتفاقيات التطوير الرئيسية ".   –عامة 

تطويرية الواسعة النطاق. وغالًبا ما  املباني هم أنحاب مباٍن محددة ضمن أحد املشاريع ال  ي: مالكاملباني  يمالك  •

تقوم املجموعة بتوسيع خدمات تبريد املناطق من خالل إبرام اتفاقيات قياسية مع بعض مالكي املباني أو املطورين  

لتوفير خدمات تبريد املناطق للمباني املجاورة ملناطق االمتياز أو التطوير. على غرار اتفاقيات التطوير الرئيسية  

ت االمتياز، تمنح اتفاقيات مالكي املباني القياسية املجموعة الحق الوحيد والحصري في توفير خدمات  أو اتفاقيا

عاًما من قيام    25بعد  عادة  تبريد املناطق للمبنى. بموجب اتفاقيات مالكي املباني املستقلة، تنتهي مدة االتفاقية  

تمكنت املجموعة من توسيع نطاق خدمات تبريد املناطق    املجموعة بإتاحة الحد األقص ى من طاقة التبريد للمبنى. 

على أساس أن مالكي املباني )الذين يفوموا ببيع قطع األراض ي للمشتريين الالحقين( يقوموا  لتشمل مالكي املباني  

عقود وشراء  بإبرام  بيع  اتفاقيات  أو  أراٍض  )كشرط    بيع  تتطلب  استخدام  والتي  املناطقللبيع(  تبريد    خدمات 

 اتفاقيات أو اتفاقيات البيع والشراء، حسب االقتضاء.   بيع األرض املعنياتفاقيات عة في للمجمو 

: يشمل املستخدمون النهائيون الشركات واألفراد مثل مالكي الشقق واملستأجرين. وتبرم  املستخدمون النهائيون  •

ركات واألفراد )بما في ذلك  املجموعة أيًضا اتفاقيات مباشرة مفتوحة مع بعض املستخدمين النهائيين، مثل الش

تقديمها   املقرر  الخدمات  نوع  تحكم  التي  القياسية،  وأحكامها  لشروطها  وفًقا  واملستأجرين(  الشقق  مالكي 

التي   املناطق التابعة للمجموعة واألضرار  واستخدام خدمات تبريد املناطق والتوصيل بمحطات ومعدات تبريد 

الرئيسية لل القياسية فيما يلي: )تلحق بها. تتمثل االلتزامات  املياه  1مجموعة بموجب الشروط واألحكام  إنتاج   )

( ضمان توفير إمداد مستمر باملياه املبردة التي يتم الحفاظ على درجة حرارتها عند مستوى  2املبردة وتوزيعها، و)

املناطق وتشغيلها على نفقتها الخاصة، و)3معين، و) يات فحص  ( إجراء عمل4( صيانة محطات ومعدات تبريد 

 واختبارات ومعايرة دورية ملعدات القياس الخاصة بها. 

يتم احتساب استهالك املستخدم النهائي بساعات االستهالك )طن تبريد( كما هو مسجل عن طريق قياس أوقات  

غير   بالخدمة  االتصال  إعادة  رسوم  النهائيون  املستخدمون  ويتحمل  السارية.  عليها  املتفق  باألسعار  االستهالك 

تصلة. وتتم قراءة أنظمة القياس على أساس شهري. يتم إصدار فاتورة للمستخدمين النهائيين وفًقا لقراءات  امل

 على أساس شهري. حوالي  
ً
من املدفوعات التي    %90العداد وشروط العقد ذي الصلة ويتم إصدار فواتير بها عادة

الل التحويالت املصرفية وإيداع الشيكات في تتلقاها املجموعة يتم سدادها من قبل املستخدمين النهائيين من خ
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 أجهزة اإليداع النقدي والحلول الذكية األخرى، مثل القنوات اإللكترونية ومراكز الصرافة. 

 املباني

محطة تبريد، وكان لديها أكثر من    76مبنى من خالل    1,413عدد    ، قدمت املجموعة خدماتها إلى2021ديسمبر    31كما في  

 كيلومتًرا.  369مليون طن تبريد في الساعة تم إنتاجها وتوريدها عبر شبكتها التي يبلغ طولها  2,044

 هيكل التعرفة 

أنها  ف  يختص املجلس األعلى للطاقة باعتماد تعريفات خدمات تبريد املناطق. لم تتغير التعريفات منذ تأسيس الشركة بخال 

)والتي تم إجراؤها على أساس التمرير بنسبة    2011و  2008في عامي    التغييرات في تكاليف مدخالت الكهرباء واملياه   تعكس

(. ويخضع أي تغيير مقترح لهيكل التسعير الخاص باملجموعة ملوافقة املجلس األعلى للطاقة. يتكون نموذج التعريفات  100%

( الرسوم املتغيرة التي تختلف  2الثابتة، التي يتم تحصيلها بغض النظر عن االستهالك و)  ( الرسوم1الخاص باملجموعة من )

  حسب ساعات االستهالك وعلى آلية التمرير، من خالل دمم تكاليف املياه والطاقة ورسوم الوقود اإلضافي
ً
  بأن. رسوم. علما

اإلضافية   أساس    للتغيير  تخضعالوقود  عند    شهري،على  للوقود  اإلضافية  الرسوم  تعرفة  بتغيير  املجموعة  قامت  وقد 

 2008ويتم فرض مثل هذه التغييرات في رسوم الوقود اإلضافية على التعرفة األساسية ، كما كان الحال في  ،حدوث التغيير

لق بـرسوم الوقود ، قامت املجموعة بتطبيق رسوم إضافية على الوقود فيما يتع  2011عالوة على ذلك ، في عام  2011و  

 خالل نفس الفترة. لديوااإلضافية 

تتكون الرسوم الثابتة للمجموعة من رسوم الطلب فقط، وهي السعر املحدد لتوفير خدمات تبريد املناطق لكل طن تبريد.  

ى األصول  درهًما منذ إنشائها، في حين تتراوح رسوم الطلب عل  750ولم يتم زيادة رسوم الطلب التي حددتها املجموعة من  

درهم إماراتي. وفي كلتا الحالتين، لم تقم املجموعة بزيادة   900درهًما إلى    750  مبلغ  املستحوذ عليها من قبل املجموعة من

رسوم الطلب. رسوم الطلب هي ناتم سعر الطلب املحدد )درهم إماراتي لكل طن تبريد( وحجم الطلب )بطن التبريد(. ظل  

. تم الحصول على  درهًما إماراتًيا لكل طن تبريد مطبًقا ألكثر من خمس سنوات  750البالغ  سعر الطلب الحالي لحجم الطلب  

نسبة  ما   من  إيرادات  % 37.9يقرب  في    من  الرسوم  من طلب  بما  .2021املجموعة  الثابتة  املجموعة هيكلة رسومها  تقوم 

 يضمن قدرتها على استرداد نفقاتها الرأسمالية. 

( رسوم الطلب ورسوم االستهالك من أي مالك و/أو مطور أي مبنى داخل املنطقة  1شكل )  وتتلقى املجموعة مدفوعات على

و) املحلي،  املطور  ذلك  في  بما  قيام  2املعنية،  بمجرد  النهائيين.  املستخدمين  من  االستهالك  رسوم  و/أو  الطلب  رسوم   )

يًضا فرض رسوم "نقص" طلب على املطور  املجموعة بتسليم حجم الطلب في التاريخ املتفق عليه بشكل متبادل، يحق لها أ

 الرئيس ي كل عام عن الفرق بين حجم الطلب اإلجمالي للمبنى وحجم الطلب اإلجمالي للموقع.

 وتتكون الرسوم املتغيرة للمجموعة مما يلي:

االستهلك • ساعات  رسوم  وعدد  االستهالك  رسوم  ملعدل  كناتم  استهالك  ساعة  لكل  املطبقة  الرسوم  هي   :

االستهالك. ويتم احتساب رسوم االستهالك على أساس قراءات العدادات املسجلة من قبل املعدات املركبة في كل  
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مبنى. وعلى هذا النحو، يتم تمرير أي زيادات في رسوم الوقود اإلضافية وتكاليف الكهرباء واملياه إلى العميل بحيث  

دات، مما مكن املجموعة من االستمرار في تحسين الكفاءة  ال تتأثر هوامش ربح املجموعة بشكل مباشر بتلك الزيا

من إيرادات املجموعة من طلب    52,4%تم الحصول على    دون الحاجة إلى زيادة األسعار في عقودها مع العمالء.

 2021الرسوم في 

ولة  من حم  %105ورسوم الطلب اإلضافية )كما في حالة تجاوز طلب العميل    : تشمل رسوم التوصيلرسوم أخرى  •

فرض رسوم إضافية تبلغ  االتبريد املتفق عليه
ُ
ضعف الطلب على كل طن تبريد يتم تجاوزه(، كما تفرض    1.3، ت

لى فرق  العمالء في الحفاظ ع   ة إخفاق ( )حيث إنه في حالDelta  Tنتيجة انخفاض درجة حرارة دلتا )رسوم إضافية  

درجة الحرارة الدنيا املتفق عليها بين املياه املبردة التي يوفرها مزود خدمات تبريد املناطق واملياه التي يتم إرجاعها  

من العميل، ُيفرض عليه رسوم إضافية لكل درجة )تقاس بدرجة فهرنهايت و/أو بالدرجة املئوية( أقل من فرق  

العدادات،  وصيانة  الدنيا(،  الحرارة  املعزولة    درجة  األنابيب  ومبيعات  الوحدات،  ملالكي  التوصيل  ورسوم 

 2021من إيرادات املجموعة من طلب الرسوم في  %3,7تم الحصول على نسبة  والتركيبات، ورسوم الفصل. 

التعاقدية القياسية للمجموعة املرونة لتطبيق تعديالت مؤشر أسعار املستهلك السنوي   الشروطباإلضافة إلى ذلك، توفر 

لكل من رسوم الطلب ورسوم االستهالك، ومع ذلك لم تمارس املجموعة هذا الخيار منذ تأسيسها. وفي حال قررت املجموعة  

األعلى للطاقة على أي زيادة لرسومها تتعلق  ممارسة هذا الخيار في املستقبل، فسيتعين عليها الحصول على موافقة املجلس  

 بمؤشر أسعار املستهلك. 

 يوضح الجدول التالي تفاصيل التعريفات التي تطبقها املجموعة: 

 السعر  الفترة  الرسوم 

رسوم االستهالك )درهم إماراتي لكل طن في الساعة( 

)تمت مراجعة رســوم االســتهالك بســبب زيادة تعرفة 

 درهم إماراتي 0.568 وما بعده  2011 قبل هيئة كهرباء ومياه دبي(الكهرباء واملياه من 

رســـــــــــــوم الطلــــب )درهم إمــــاراتي لكــــل طن تبريــــد على 

 درهم إماراتي  900-750 وما بعده  2003  ........................................................( 1)أساس سنوي(

  .......................................... رسوم التوصيل )الطابق(

ـــــبكة وغرفة  ـــــب موقع الشـــــ حســـــ

 التخزين الحراري الكهربي

إمــــــــاراتـــــــي    2000-2500 درهــــــــم 

 للطن

 درهم إماراتي للوحدة  2000 رسم غير متكرر   ........................ التوصيل )الوحدات الفردية( رسوم

تكلفـة الوقود اإلضــــــــــــــافيـة )درهم إمـاراتي لكـل طن في 

 درهم إماراتي 0.083--0,047 وما بعده  2011  ..................................................................... الساعة( 

 __________ 

 مالحظه:
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الطلب التي حددتها املجموعة من   ( 1) الطلب على  درهًما منذ    750لم يتم زيادة رسوم  إنشائها، في حين تبلغ رسوم 

 درهم إماراتي. وفي كلتا الحالتين، لم تقم املجموعة بزيادة رسوم الطلب. 900األصول املستحوذ عليها من قبل املجموعة 

للثالث سنوات    من إيرادات املجموعة من خالل مدفوعات الطاقة الثابتة ورسوم الطلب التمريرية   %89.1يتم تغطية حوالي  

و    37.9. تشمل رسوم الطلب جزًءا كبيًرا من رسوم املجموعة الثابتة ومثلت  2019و  2020و  2021ديسمبر    31املنتهية في  

من متوسط األرباح املعدلة قبل الفائدة والضرائب واالستهالك    %78.2و    %74.6و  77.5%و   من االيرادات%37.9و    38,2%

. ارتفع الطلب على خدمات تبريد  .2019و  2020و  2021ديسمبر    31للثالث سنوات املنتهية في  ،  للمجموعة  وإطفاء الدين

)بمعدل نمو سنوي    2021طن تبريد في عام    1,367,000إلى    2019طن تبريد في عام    1,154,000املناطق للمجموعة من  

 100,000، وهو ما يمثل متوسط زيادة بحوالي املبيعات ةتكلف (2022إلى  2019خالل الفترة املمتدة من  % 8.9مركب قدره 

إلى    2019طن تبريد في عام  مليون    1,7180طن تبريد سنوًيا. ارتفعت رسوم استهالك خدمات تبريد املناطق للمجموعة من  

 (.2022إلى  2019خالل الفترة املمتدة من  %8.5)بمعدل نمو سنوي مركب قدره  2021طن تبريد في عام مليون 2,045

 اء واملياه الكهرب

. 2021من تكاليف التشغيل )بما في ذلك االستهالك( في عام    %70.5  نسبة  ديواشكلت الكهرباء واملياه املوردة للمجموعة من  

باملواد   يتعلق  املتكبدة فيما  التكاليف األخرى  الكهرباء واملياه ومعظم  تكاليف  لتغيرات  وال تتعرض املجموعة بشكل كبير 

    املستخدمة للتبريد، حيث
ً
في بعض الحاالت،   ديواهذه التغييرات في التكاليف في رسوم االستهالك. قد تمنح    تضمينيتم عادة

إلى   تمريرها  املجموعة  على  سيتعين  التي  واالمتيازات  الخصومات  بعض  دبي،  في  والكهرباء  للمياه  الوحيد  املزود  بصفتها 

توريد  بشأن  عقود  أي  املجموعة  تبرم  ولم  النهائيين.  مياه   مستخدميها  لتزويد  دبي  بلدية  على  تعتمد  كما  واملياه،  الكهرباء 

 الصرف املعالجة.  

 قطاع األنابيب املعزولة مسبًقا

"(،  إيلبسأنشأت املجموعة مرفق لتصنيع األنابيب املعزولة مسبًقا في جبل علي بدبي، تحت مسمى شركة إمباور لوجستر )"

"(. ولوجستر  لوجسترالشركة الدنماركية لوجستر هولدينم ايه إس )"كمشروع مشترك مع    2007التي تم تأسيسها في عام  

عاًما من العمل في هذا القطاع.    50هي شركة رائدة في مجال أنظمة األنابيب املعزولة مسبًقا حيث تتمتع بخبرة تزيد على  

العزل املسبق لألنابيب  تمكن شركة إيلبس املجموعة من تأمين سلسلة التوريد الخاصة بها والحفاظ على جودة عالية في  

ديسمبر    31في السنوات املنتهية في    %0.3و   %0.4و  %0.3وتغليفها. بلغت نسبة إيرادات املجموعة من قطاع األنابيب املعزولة  

، على  2021و   2022يونيو    30في الستة أشهر املنتهية في    % 0.2و  %0.1، على التوالي، في حين بلغت  2019و   2020و  2021

 التوالي.

    2009كة إيلبس عملياتها التجارية في عام  بدأت شر 
ً
عد حالًيا شركة رائدة في تصنيع األنابيب املعزولة مسبًقا وتوفر حلوال

ُ
وت

مبتكرة في مجال التجهيزات بالقطاع عبر دول مجلس التعاون الخليوي ومنطقة شمال إفريقيا. وتلبي شركة إيلبس الطلب  

من مختلف املجاالت الصناعية، مثل قطاع تبريد املناطق وقطاع النفط والغاز  على األنابيب املعزولة والتجهيزات مسبًقا  

مشروًعا خالل السنوات العشر املاضية.   150وقطاع الطاقة الشمسية والبحرية. وقدمت شركة إيلبس خدماتها ألكثر من 
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كيلومتر    300اج وتوريد تبلغ حوالي  متًرا مربًعا بطاقة إنت  92,817تمتلك شركة إيلبس مرفًقا متطوًرا يمتد على مساحة تبلغ  

مليون    589بوصة بإجمالي مبيعات قدرها    80من أنظمة األنابيب املعزولة مسبًقا والتجهيزات، التي تتراوح من بوصتين إلى  

بية  ، إلى مختلف املواقع داخل دول مجلس التعاون الخليوي، بما في ذلك اإلمارات العر 2022يونيو    30درهًما إماراتًيا كما في  

املتحدة وسلطنة عمان والكويت واململكة العربية السعودية. شركة إيلبس هي الشركة املصنعة الوحيدة لألنابيب املعزولة  

مسبًقا في املنطقة التي تستخدم عامل النفخ الخالي من مركبات الكربون الكلورية الفلورية )وهي مواد مستنفدة لألوزون  

الكربون وتحسين كفاءة  1987لعام  ومحظورة بموجب بروتوكول مونتريال   انبعاثات ثاني أكسيد  (، مما يساهم في تقليل 

الطاقة. يتم اعتماد أنظمة إدارة الجودة الخاصة بشركة إيلبس وفًقا ملعايير الشبكة األوروبية الدولية لتبريد وتدفئة املناطق  

 ISO 9001: 2015دة يورو هيت وشهادات  مثل شها  "(،أيزو )" وحصلت على شهادات املنظمة الدولية للتوحيد القياس ي  

 .2021من إيرادات املجموعة في عام    %0.3استحوذ قطاع األنابيب املعزولة مسبًقا على  .  ISO 45001و  ISO14001: 2015و

 مزود متكامل لخدمات تبريد املناطق

القيمة،  نطاق سلسلة  كامل  تغطي  املناطق حيث  تبريد  لخدمات   
ً
مزوًدا شامال املجموعة  عد 

ُ
بتصميم    ت قيامها  من خالل 

شاملة    حلول محطات تبريد املناطق الخاصة بها وتشييدها وتملكها وتشغيلها وصيانتها على نفقتها الخاصة. وتوفر املجموعة  

 تبريد املناطق يتضمن ما يلي: لخدمات

مع الغرض    يتالئم: يمكن إجراء التصميم الخارجي لغرفة املحطة بما  التصميم )شبكة األنابيب وغرفة املحطة(  •

 من املشروع. وقد سبق للمجموعة تعيين املستشارين التاليين ملرحلة تصميم شبكة األنابيب وغرفة املحطة. 

املحطة(  • وغرفة  األنابيب  )شبكة  وغرف  التشييد  األنابيب  شبكات  وإنشاء  تشييد  في  بخبرة  املجموعة  تتمتع   :

أكثر شبكات األنابيب تعقيًدا والتي تعمل تحت املرس ى ملشروع جميرا  ا ملحطات املعقدة، بما في ذلك واحدة من 

 بيتش ريزيدنس.

وصيانتها • املناطق  تبريد  خدمات  محطات  وصيانتها  تشغيل  املحطات  تشغيل  عن  املسؤولية  يتولى          مشغلي : 

الدورية  يعملون    الذين  املتخصصون املحطات   الفحوصات  إجراء  ويتم  املواقع.  في  واملوجودين  كامل  بدوام 

 والصيانة الوقائية على فترات زمنية محددة.

يقوم بقياس  : يتم قياس استهالك مالكي املباني واملستخدمين النهائيين للمياه املبردة من خالل جهاز  حل القياس •

بالغال  وتسجيل التوصيل  نقطة  املبردة عند  املياه  وإدارة  تدفق  بمراقبة  الفرعي  القياس  الدقيقة. ويسمح  في  ون 

املستخدم   رضا  وتحسين  الفوترة  ألغراض  البيانات  دقة  االستخدام  وتحسين  الطاقة  وحساب  للطاقة  دقيقة 

النهائي. وتوفر العدادات الفرعية للمستهلكين املعلومات التي يحتاجونها التخاذ خيارات ذكية للحفاظ على الطاقة.  

د الحفاظ على الطاقة إلى انخفاض فواتير الطاقة، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في االستخدام الكلي  وتؤدي جهو 

 للطاقة. 

والفوترة • العملء  خدمة  شامل  نظام  فوترة  حل  املجموعة  لدى  املتطور  والفوترة  العمالء  خدمة  نظام  يوفر   :
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املجموعة لدى  الذكية  القياس  أن    . لعمالئها. وتضمن حلول   عن 
ً
مع  نظفضال إلى جنب  العمالء جنًبا  ام خدمة 

إصدار الفواتير في الوقت املناسب لجميع عمالئها، حيث يتم توفير كامل فواتير  يضمن  أنظمة الفوترة املتطورة،  

التسجيل للحصول على   الفوترة للعمالء، من بين أمور أخرى،  املناطق عبر اإلنترنت. ويتيح نظام  خدمات تبريد 

وإدارتها، وعرض الفواتير وسدادها، وتقديم الطلبات أو الشكاوى. عالوة على ذلك،    الخدمات، وعرض الحسابات

تم دمم نظام الفوترة الخاص باملجموعة مع قنوات الدفع املختلفة مثل البنوك ومراكز الصرافة وبوابات الدفع، 

بات العمالء. ويتم  مما يسمح للمجموعة بتحصيل املدفوعات عبر اإلنترنت وعكس املدفوعات على الفور في حسا

أكثر من  لنظام    %85  نسبة   إجراء  الدفع اإللكترونية. ويمكن  التحصيل لدى املجموعة عبر قنوات  من عمليات 

 الفوترة أيًضا إرسال إشعارات آلية ورسائل تذكيرية بالدفع للعمالء.

االتصال • ومراكز  العملء  خدمة  مراكز  افق  العمالمر لخدمة  مراكز  أربعة  املجموعة  تمتلك  املقر  :  في  تقع  ء 

جميرا بيتش ريزيدنس، وأبراج بحيرات جميرا، والخليم التجاري. ويمكن للعمالء الوصول    وهيالرئيس ي للمجموعة،  

 إلى كل خدمات املجموعة في أي من مراكز خدمة العمالء الخاصة بها. 

والتحكم • القيادة  علمركز  عامة  نظرة  باملجموعة  الخاصة  والتحكم  القيادة  مركز  يوفر  في  :  األنشطة  كل    76ى 

محطاتها الحالية لتبريد املناطق بما في ذلك معلومات حول كفاءة تشغيلها ونمط استهالك العمالء. ويعتمد مركز  

التقنيات  وتتضمن  القيادة والتحكم على بيئة تكنولوجيا معلومات افتراضية وأنظمة تحكم منطقي قابلة للبرمجة،  

النظام   لهذا  وتقنية  املستخدمة  االفتراضية  للبرمجة    MPLSوتقنية    GPRSاملحاكاة  القابلة  التحكم  ووحدات 

وسكادا. ويزود مركز القيادة والتحكم املجموعة بمعلومات عن أنماط الطلب والعرض واالستهالك في كل مبنى  

 . . ووحدة على الفور، مما يمكنها من تحديد أي مشكالت تتعلق باألداء أو عدم الكفاءة ومعالجتها

 الشركات التابعة الجوهرية

 إمباور للهندسة واالستشارات ذ.م.م 

، وهي مملوكة بالكامل للشركة وتقدم خدمات استشارية  2020تأسست شركة إمباور للهندسة واالستشارات ذ.م.م في عام  

 لتطوير املشاريع للمجموعة. 

 إمباور إف إم ذ.م.م 

 ، وهي مملوكة بالكامل للشركة وتقدم خدمات إدارة املرافق. 2020تأسست شركة إمباور إف إم ذ.م.م في عام 

 امباور سنو ذ.م.م 

شركة امباور سنو ذ.م.م، املعروفة سابًقا باسم شركة سنو ذ.م.م، هي شركة مملوكة بالكامل للشركة وتعمل في مجال إنشاء  

ريع وعمليات التطوير الخاصة بشركة نخيل  مشاريع تبريد املناطق وتشغيلها وتوفير خدمات تبريد املناطق للعديد من مشا 

بما في ذلك نخيل مول وسوق التنين وجزر جميرا وجولدن مايل وجميرا بارك بافيليون واملدينة العاملية. ويتم توفير خدمات  
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واذ على شركة  تبريد املناطق لهذه املشاريع التطويرية وفًقا التفاقية االمتياز املبرمة بين شركة نخيل والشركة في إطار االستح

 . 2021سنو ذ.م.م من شركة نخيل في عام 

 ذ.م.م  للتبريد بالم ديستريكت 

ديستريكت   بالم  املناطق    للتبريدشركة  تبريد  مشاريع  إنشاء  مجال  في  وتعمل  للشركة  بالكامل  مملوكة  شركة  هي  ذ.م.م 

ذ.م.م وشركة إمباور سنو  للتبريد  وتشغيلها وتوفير خدمات التكييف والتهوية والتبريد. استحوذت شركة بالم ديستريكت  

 .2021من إيرادات املجموعة في عام  %36.5ذ.م.م على 

 )إيلبس( إمباور لوجستر 

  ملكية   نسبةتم زيادة  ،  2012كمشروع مشترك بين الشركة وشركة لوجستر. في عام    2007تأسست شركة إيلبس في عام  

. وتقوم شركة إيلبس بتصنيع  %3إلى    %49، وانخفضت نسبة ملكية لوجستر من  %97إلى    %51املجموعة في شركة إيلبس من  

املرتبطة   واملنتجات  مسبًقا  املعزولة  تأمين  األنابيب  من  املجموعة  وتمكن  والغاز  النفط  وقطاع  املناطق  تبريد  لقطاع  بها 

سلسلة التوريد الخاصة بها والحفاظ على جودة عالية في العزل املسبق لألنابيب وتغليفها. استحوذت شركة إيلبس على  

 . 2021من إيرادات املجموعة في عام  0.3%

 الغير العلقة مع 

افق   مقدمو خدمات املر

في توفير املياه والكهرباء وعلى بلدية دبي في توفير مياه الصرف املعالجة. وتحصل املجموعة على    ديواتعتمد املجموعة على  

  ديوا على أسس تجارية بحتة بأسعار تجارية قياسية. تهدف املجموعة إلى تقليل استخدام املياه من  ديوا  الكهرباء واملياه من  

(، قد تمنح  19-في بعض الحاالت )مثل جائحة كوفيد.  العذبة وتوزيعها باستخدام تحلية املياه.    من خالل إنتاج املياه املحلية

 بعض الخصومات واالمتيازات التي سيتعين على املجموعة تمريرها إلى مستخدميها النهائيين. ديوا

 املقاولون واملوردون الرئيسيون 

ية الالزمة لتشغيل وصيانة محطات تبريد املناطق وشبكات  : يتم شراء املواد االستهالكتوريد املواد االستهلكية •

املياه املبردة للمجموعة بموجب أوامر شراء داخلية أو عقود توريد من خالل قسم املشتريات باملجموعة بناًء على  

 عملية تسعير تنافسية. 

والصيانة ملحطات  نسبة كبيرة من عمليات التشغيل  بتنفيذ  املجموعة    قوم: تعقود خدمات التشغيل والصيانة •

تبريد املناطق وشبكات املياه املبردة التابعة لها من خالل فريق التشغيل والصيانة الداخلي. وعلى غرار توريد املواد  

أو عقود   أوامر شراء داخلية  للمجموعة بموجب  يتم شراء كل مواد ومعدات التشغيل والصيانة  االستهالكية، 

عة بناًء على عملية تسعير تنافسية. وتقوم املجموعة أيًضا بتعيين مقاولين  توريد من خالل قسم املشتريات باملجمو 



87 

 

والصيانة   التشغيل  فريق  عمل  نطاق  خارج  تقع  التي  والصيانة  املتخصصة  األنشطة  بعض  لتنفيذ  خارجيين 

 الداخلي التابع للمجموعة. 

بما في ذلك على سبيل املثال ال    : يتم إنشاء املشاريع الجديدة، عقود تشييد املشاريع ذات النفقات الرأسمالية •

"( من خالل  التناضح العكس ي)"  التناضح العكس يالحصر، محطات تبريد املناطق وشبكات املياه املبردة ومحطات  

العقود، والتي يتم تعديلها   ا وأحكاًما قياسية صارمة في 
ً
عملية مناقصة تنافسية شاملة. تتبنى املجموعة شروط

 ملعالجة أي مخاطر مرتبطة بأي مشروع معين. 

 املطورون الرئيسيون 

تلبية   أجل  من  الجديدة  مشاريعها  لتطوير  والتنسيق  بالتخطيط  أيًضا  املجموعة  الخاصة  تقوم  املناطق  تبريد  متطلبات 

محفظة  — باملطورين الرئيسيين. ملزيد من املعلومات حول عالقة املجموعة باملطورين الرئيسيين، يرجى الرجوع إلى قسم "

 ". العمالء

 املستشارون 

التصميم  تستعين املجموعة بشركات استشارية هندسية لتقديم خدمات استشارية إلدارة املشاريع، بما في ذلك الهندسة و 

الحراري   التخزين  وغرف  املناطق  تبريد  محطات  بتشغيل  يتعلق  وفيما  اإلنشاءات  مرحلة  خالل  املواقع،  على  واإلشراف 

عقود   منح 
ُ
ت بمشاريعها.  يتعلق  فيما  للمخاطر  تقييمات  وإجراء  الجدوى  دراسات  إجراء  إلى  باإلضافة  والشبكات  الكهربي 

 ة تنافسية وتتطلب من االستشاري تقديم ضمان حسن تنفيذ. الخدمات االستشارية عن طريق عمليات مناقص 

 املوظفون 

موظًفا كما في   874موظًفا مقارنة بنحو  1,025، بلغ إجمالي عدد املوظفين العاملين لدى املجموعة 2022يونيو  30كما في 

 : 2022يونيو  30. يوضح الجدول التالي إجمالي عدد موظفي املجموعة حسب القطاع كما في 2021يونيو  30

 

عدد املوظفين كما  

 2022يونيو  30في 

 996  .............................................................................................................................. قطاع املياه املبردة 

 29  .......................................................................................................... قطاع األنابيب املعزولة مسبًقا 

 ,0251  ............................................................................................................... العدد اإلجمالي للموظفين 

 مزايا املوظفين 

وتقدم املجموعة  تحرص املجموعة على تقديم تعويضات للموظفين تعتبرها منافسة ملا توفره غيرها من املؤسسات في دبي. 

املرتبطة باألداء، باإلضافة إلى مزايا أخرى مثل تذاكر   أيًضا مجموعة من مزايا املوظفين، مثل التأمين الصحي واملكافآت 
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الطيران إلى الخارج وبدل تعليم األطفال واإلجازة الوالدية. كما يوجد بدل العمل على النحو املحدد من قبل املكتب التنفيذي  

ناك أنواع مختلفة من اإلجازات املمنوحة للموظفين ملساعدتهم على تلبية متطلباتهم مثل إجازة االمتحانات،  لحاكم دبي. وه

وإجازة املرافقة، وإجازة التعزية، وإجازة الحج، واإلجازة املرضية، وإجازة بدون راتب وأنواع أخرى من اإلجازات الخاصة.  

لى دراسات السوق من قبل مستشارين خارجيين لضمان قدرة املجموعة  وتتم مراجعة مزايا املوظفين بشكل دوري بناًء ع

 على جذب القوى العاملة املاهرة واملحافظة عليها. 

وفًقا لقوانين دولة اإلمارات العربية املتحدة، تقدم املجموعة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير اإلماراتيين. وتستند أهلية  

إلى طول   املزايا  الحد األدنى من مدة الخدمة. ويستفيد املوظفون من    واستكمالمدة خدمة املوظف  الحصول على هذه 

مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة من خطة معاشات تقاعدية وضعتها الحكومة والتي يساهم فيها موظفو املجموعة  

 واملواطنون اإلماراتيون بمعدالت محددة.

البك درجة  على  للحصول  منًحا  املجموعة  والهندسة  تقدم  الكهربائية  الهندسة  مثل  التخصصات،  مختلف  في  الوريوس 

  ستةامليكانيكية وعلوم الكمبيوتر والطاقة املتجددة والذكاء االصطناعي وغيرها من التخصصات. وقد تخرج ما مجموعه  

زارة التعليم العالي طالب باستخدام هذه املنح الدراسية. ويدرس هؤالء الطالب في جامعات إماراتية وعاملية معتمدة من و 

 والبحث العلمي في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

 التوطين 

تلتزم املجموعة بزيادة نسبة املوظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة وتطوير تدريبهم وخبراتهم. في السنة املنتهية  

حوالي  2021ديسمبر    31في   اإلماراتيون  املواطنون  شكل  قيا  % 33،  وحوالي  من  املجموعة،  الوسطى    %34دة  اإلدارة  من 

وحوالي   املواطنين    %13للمجموعة  عدد  على  إلزامية  حصة  تفرض  ال  الحكومة  أن  من  الرغم  وعلى  املوظفين.  باقي  من 

اإلماراتيين الذين يجب على املجموعة توظيفهم، فقد اتخذت املجموعة مبادرات لتعيين املزيد من مواطني دولة اإلمارات في  

 عمالها.  أ

 مبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية للمجموعة 

(  واالجتماعية)"الحوكمة البيئية   الحوكمة البيئية واالجتماعي تلتزم املجموعة باملبادئ البيئية واالجتماعية والحوكمة )"

أن تستمر في الحفاظ على مكانتها كمزود رائد لنظام خدمات تبريد املناطق من خالل تحقيق أهداف الحوكمة البيئية    وتتوقع

التجارية   واالجتماعية. وتراعي املجموعة دائًما مسؤوليات الحوكمة البيئية واالجتماعية وتغير املناخ للشركات في قراراتها 

دعم انتقال دبي إلى  بها  اتطموحهدافها و هداف الحوكمة البيئية واالجتماعية وفًقا أل واالستثمارية، وبناًء على ذلك، وضعت أ 

 .%100طاقة نظيفة بنسبة اقتصاد 

 أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية

"( املتحدة  لألمم  املستدامة  التنمية  أهداف  مع  استراتيجياتها وعملياتها  مواءمة  في  املجموعة  نهج  التنمية  أهداف  يتمثل 

)الهدف  املستدامة لألمم املتحدة بالغة األهمية، مثل طاقة نظيفة وبأسعار معقولة  التي تعتبر  ( ومدن ومجتمعات  7"( 
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(، من خالل وضع مؤشرات األداء الرئيسية للحوكمة البيئية واالجتماعية  13  )الهدف( والعمل املناخي  11مستدامة )الهدف  

 دامة لألمم املتحدة.بما يتماش ى مع أهداف التنمية املست

الكربون   أكسيد  ثاني  انبعاثات  نطاق  في ذلك  بما  املجاالت،  من  كبيرة  املجموعة مجموعة  ثاني  2و  1وتراقب  وانبعاثات   ،

التدريبية،   والدورات  للشركات،  االجتماعية  املسؤولية  وأحداث  والنفايات،  املياه،  واستعادة  املخزنة،  الكربون  أكسيد 

ا ملعظم م
ً
 جاالت الحوكمة البيئية واالجتماعية الجوهرية، مثل ثاني أكسيد الكربون واملياه.وحددت أهداف

، وفًقا لخطة دبي لتحويل الطاقة،  2050وتسعى املجموعة إلى تشغيل محطات تبريد مناطق خالية من الكربون بحلول عام  

 .2025بحلول عام  %40 نسبة كما تهدف إلى زيادة استخدام مياه الصرف املعالجة ألكثر من 

 تهدف املجموعة إلى تحقيق أهداف فرعية معينة في إطار معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية تشمل ما يلي: 

 تركيب األلواح الشمسية لتكسية محطات تبريد املناطق وأسطح املستودعات؛ •

وهما بديلين  ،  Aerosalو  Novacفي كل محطات تبريد املناطق بنظام  ،  FM200استبدال نظام إخماد الحرائق،   •

 أكثر صداقة للبيئة؛

 تقديم الدعم ملبادرات البحث والتطوير التي تدعم وتعزز أنظمة تبريد املناطق األكثر كفاءة؛  •

 تركيب مضخات موفرة للطاقة في كل محطات تبريد املناطق الجديدة؛ •

 في كل محطات تبريد املناطق؛  %100بنسبة   LEDاستخدام مصابيح  •

 لتناضح العكس ي في كل املحطات والعمليات الجديدة؛ واستخدام ا •

 االستمرار في السعي لتحقيق أهداف التوطين في دولة اإلمارات العربية املتحدة. •

ستواصل املجموعة مراجعة سياساتها وممارساتها وبرامجها املتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية وتعديلها عند الضرورة  

مة البيئية واالجتماعية التي تحددها لنفسها، كما أن املجموعة شريك في برنامم األمم املتحدة  بهدف تحقيق أهداف الحوك

بها   تعزيز ممارسات حوكمة الشركات  بهدف دعم و للبيئة. عالوة على ذلك، تعتزم املجموعة االمتثال للسياسات املعمول 

 القوية.

 االعتبارات البيئية 

 مستداًما  
ً
من استهالك الكهرباء.    %50ألنظمة تكييف الهواء التقليدية حيث يمكنه توفير ما يصل إلى  ُيعد تبريد املناطق بديال

وكانت املجموعة أول من تبنى منهجية خفض ثاني أكسيد الكربون، وهي آلية التنمية النظيفة، والتي حصلت على موافقة  

لية التنمية النظيفة التي اعتمدتها املجموعة زيادة  برنامم األمم املتحدة للبيئة بموجب آلية التنمية النظيفة. وقد نتم عن آ
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، وهو ما يمثل زيادة  2021طن من ثاني أكسيد الكربون في عام    735,000في وفورات ثاني أكسيد الكربون السنوية بحوالي  

املجموعة   حققت. وباملثل،  2020مقارنة بعام    2021في عام    %17.7ثاني أكسيد الكربون السنوية بحوالي    املدخرات منفي  

إلى    %17.7الكهرباء بنسبة    في إدخارزيادة   أيًضا على كفاءة   1.7تقريًبا لتصل  الساعة. تركز املجموعة  مليار كيلوواط في 

بحلول نهاية عام    %40إلى أكثر من    2021في عام    %12استخدام املياه وتستهدف زيادة استخدامها ملياه الصرف املعالجة من  

2025 . 

، من خالل زيادة دورات املياه،  2018من املياه، مقارنة بعام    %41ت املجموعة من توفير ما يقرب من  ، تمكن2021في عام  

محطات للتناضح العكس ي،    سبع. عالوة على ذلك، تقوم املجموعة حالًيا بتشغيل  %65مما أدى إلى استعادة املياه بنسبة  

 .2022إلى جانب تشغيل ثالث محطات أخرى في عام 

( برنامم الحملة الصيفية، الذي يهدف لتشجيع املستخدمين النهائيين  1ت البيئية األخرى للمجموعة ما يلي: )تشمل املبادرا

( استراتيجية استبعاد  2، و)2021تقريًبا في صيف عام    %5على السلوك املسؤول مما أدى إلى توفير استخدام الطاقة بنسبة  

( حمالت القضاء  3، و)%100خدمات تبريد املناطق عبر اإلنترنت بنسبة املعامالت الورقية، التي تنص على استخدام فواتير 

( تشجيع إعادة  5( جهود تقليل النفايات، مثل التبرع باألجهزة اإللكترونية، و)4على املواد البالستيكية أحادية االستخدام، و)

 االستخدام قبل إعادة التدوير.

 االعتبارات االجتماعية 

ساتها وممارساتها إلى ضمان اإلدماج والتمكين والتنوع واملساواة بين الجنسين. وقد حرصت  تهدف املجموعة من خالل سيا 

  % 16  نسبة  جنسية، حيث تستحوذ النساء اإلماراتيات على  30املجموعة على تعيين قوة عاملة متنوعة وشاملة من أكثر من  

مخصصة لبرنامم التوطين تركز على التدريب   من املناصب لدى املجموعة وتبني سياسة  %21من املناصب اإلدارية وحوالي  

قيم  إلى  الرجوع  يرجى  املعلومات،  من  ملزيد  مخصص.  توجيه  نظام  تطبيق  مع  اإلماراتيين  للمواطنين  الوظيفي  والتطوير 

 ". التوطين—املوظفون — الغير"العالقة مع 

تقدم املجموعة برنامم تطوير املوظفين لجميع املوظفين، بما في ذلك تطوير القيادة وبناء الفرق ومهارات االتصال. وتلتزم 

الشركة بخلق بيئة شاملة وداعمة ملوظفيها، حيث وفرت املجموعة إجازة والدية شاملة تنطبق على املوظفين واملوظفات،  

من موظفي    343، حصل  2021األمومة وإجازة األبوة وإجازة رعاية األطفال. في عام  والتي تشمل، من بين أمور أخرى، إجازة  

الذي   املبتكرة"  الهمم  برنامم "حاضنة دمم أنحاب  إلى  املجموعة  انضمت  كما  إجازة والدية،  املجمل على  في  املجموعة 

ذلك، لم تشهد املجموعة أي حاالت  ، والذي يهدف بشكل خاص إلى تنفيذ تدابير دمم أنحاب الهمم. عالوة على  ديواأطلقته  

، في حين شهدت إصابة واحدة من هذا القبيل في عام  2019إلى عام    2004املوظفين من عام    خسارة فيإصابة مؤدية إلى  

عام    2020 في  ذلك  من  إصابة  إي  تشهد  مثل  2021ولم  املجموعة،  لدى  القوية  والسالمة  الصحة  تدابير  يعكس  مما   ،

املنه التنفيذ  والتدريبات،  استخدام  امليداني،  واإلشراف  العمل،  تصريح  وإجراءات  العمل،  وتصريح  املخاطر،  لتقييم  وي 

عمليات الفحص امليدانية املتعلقة الجودة والصحة والسالمة والبيئة، التي تمثل األدوات الرئيسية للتخفيف من الحوادث  

الرجوع   يرجى  املعلومات،  من  ملزيد  املجموعة.  لدى  العمل  بيئة  "في  مع  —إلى قسم  مزايا    —املوظفون —الغيرالعالقة 

 ". املوظفين
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وخطط   املتحدة  لألمم  املستدامة  التنمية  بأهداف  وملتزمة  مجتمعاتها  داخل  رائدة  فاعلة  جهة  أيًضا  املجموعة  عد 
ُ
ت

وذج أعمالها  "( في صميم نماملسؤولية االجتماعية)" االستدامة املحلية. وتقع املسؤولية املؤسسية واالجتماعية للمجموعة

فعالية للمسؤولية االجتماعية خالل الفترة    373و  2021فعالية للمسؤولية االجتماعية في   63وأولوياتها. نظمت املجموعة  

موظف )بما في ذلك موظفي اإلدارة العليا( في فعاليات املسؤولية    100، حيث شارك أكثر من  2021إلى    2008املمتدة من  

ى ذلك إلى حصول املجموعة على عالمة املسؤولية االجتماعية للشركات املتقدمة من شبكة  االجتماعية للمجموعة. وقد أد

 غرفة دبي لالستدامة أربع مرات متتالية. 

 الحوكمة 

رئيسية   أداء  ومؤشرات  أهداف  إلى  أيًضا  تنقسم  السياسات  من  مجموعة  املجموعة  لدى  الحوكمة  ممارسات  تتضمن 

 وإجراءات. 

إلى ذلك،   أفضل  فقد  باإلضافة  املعلومات العتماد  أمن  املؤسسة ونظاًما إلدارة  املجموعة نموذًجا إلدارة مخاطر  أنشأت 

"( الجودة واملهنية والصحة والسالمة والبيئة  الدولية ومعايير  "( املعتمدة  الجودة والصحة والسلمة والبيئةاملمارسات 

لكل االمتثال  تشمل  والتي  لها،  والسالمة    واالمتثال  والصحة  بالجودة  املتعلقة  األخرى  واملتطلبات  والسياسات  القواعد 

والبيئة املعمول بها عاملًيا واملنطبقة على املجموعة. وتشمل السياسات األخرى للمجموعة سياسات اإلبالغ عن املخالفات  

 وسياسات رأس املال البشري. 

املجموعة،   إدارة  مجلس  لجان  تشمل  ذلك،  إلى  قبل  باإلضافة  تشكيلها  يتم  أن  املتوقع  من  التدقيق    الطرح،التي  لجنة 

و   واملخاطر واملكافآت  والترشيحات  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  ولدى  تعيين  ولجنة  املستقلين.  اإلدارة  مجلس  أعضاء 

وال والتدقيق،  املالية  الشؤون  لجنة  )مثل  اإلدارة  على مستوى  مختلفة  فرعية  ولجان  لجان  أيًضا  الفنية  املجموعة  لجنة 

 ولجان إدارة أمن املعلومات( وسياسات شاملة تغطي كل مجاالت عملياتها. 

 الصحة والسلمة

تسعى املجموعة لضمان االلتزام بمعايير الصحة والسالمة الصارمة خالل عملياتها، حيث تلتزم بضمان الجودة وقد نفذت  

، ISO 45001: 2018يفوق متطلبات املعايير الدولية مثل  سياسة وبرنامم الجودة والصحة والسالمة والبيئة الذي يلبي و 

من   أكثر  املجموعة  وتتبنى  املهنية.  والسالمة  الصحة  إلدارة  الجديدة  الدولية  املعايير  بالجودة    70وهي  متعلقة  سياسة 

اال املجموعة  في  واملوردين  واملقاولين  املوظفين واملستشارين  ويتعين على جميع  والبيئة.  بسياسة  والصحة والسالمة  لتزام 

املسؤوليات   والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة  برنامم  املجموعة. ويحدد  تتبناها  التي  والسالمة والبيئة  والصحة  الجودة 

املتعلقة بهيكل نظام إدارة الجودة والصحة والسالمة والبيئة ويحدد إجراءات معينة لتنفيذ األنشطة في إطار نظام إدارة  

يتعلق    فيماوالبيئة، وكذلك يحدد النماذج وقوائم املراجعة املوحدة لضمان اتساق السجالت    الجودة والصحة والسالمة

بالجودة والصحة والسالمة والبيئة. باإلضافة إلى ذلك، يتناول برنامم الجودة والصحة والسالمة والبيئة اإلجراءات التالية:  

لصحة والسالمة املهنية وتقييم املخاطر. وقد حصل  وتصاريح العمل، وتحديد مخاطر ا(،  LOTOنظام الغلق والتحذير )

التالية:   الشهادات  على  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة   ISOو،  ISO 14001:2015و ،  ISO 9001:2015برنامم 
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أطلقت املجموعة، بالتعاون مع الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة وتكييف الهواء    ISO 27001:2013، و45001:2018

(ASHRAE،)  "  عام في  املناطق"  تبريد  "دليل  من  املحدث  املناطق" واإلصدار  تبريد  نظام  يخدمها  التي  للمباني  املالك  دليل 

 ، للمصممين ومالكي املباني.2019

دورة تدريبية    516عالوة على ذلك، توفر املجموعة تدريًبا على مسائل الصحة والسالمة لجميع موظفيها وقدمت ما مجموعه  

إلى  في مجال   ا في عام    4,654الصحة والسالمة 
ً
إلى ذلك، تجري املجموعة2021مشارك تدقيًقا داخلًيا منهجًيا    . باإلضافة 

السنة،   في  األقل  على  واحدة  مرة  لها  التابعة  املناطق  تبريد  محطات  كل  في  والبيئة  والسالمة  والصحة  الجودة  لنظام 

 مارسات سالمة املشاريع وتدريبات الطوارئ. واجتماعات لجنة الجودة والصحة والسالمة والبيئة، وم

 التأمين 

تحتفظ املجموعة بتغطية تأمينية تعتقد أنها تتماش ى مع املعايير املعتمدة من قبل سوق تبريد املناطق في دبي وتشمل التأمين  

عة بشأن أي مخاطر  يتعلق بكل أصولها، بما في ذلك أعطال اآلالت. ويتم تقييم األصول من قبل املجمو  فيما على املمتلكات 

معينة، كما يقومون بتقييم األصول وإجراء مسوحات لتقييم املخاطر من أجل تمكين املجموعة من اتخاذ كل الخطوات  

الوقائية الالزمة للحد من مخاطر الحوادث والخسائر. كما حصلت املجموعة على تأمين ضمان األمانة وتعويضات العمال  

إ عن  العمل  صاحب  مسؤولية  "وتأمين  قسم  إلى  الرجوع  يرجى  الغير.  تجاه  املسؤولية  وتأمين  املوظف  عوامل  همال 

باملجموعة —املخاطرة  املتعلقة  املرتبطة  —املخاطر  للمخاطر  كافية  تأمينية  تغطية  توفير  من  املجموعة  تتمكن  ال  قد 

 "بمزاولة أعمالها

 العقارات 

محطة    76. وتتكون هذه العقارات الرئيسية من  2022و  يوني  30عقاًرا رئيسًيا ف كما في    79  إجمال عدد  تمتلك املجموعة

 للموظفين. ةسكني ومبانيلتبريد املناطق، ومرفق إلنتاج األنابيب املعزولة مسبًقا، ومرفق تخزين مركزي، 

 التنظيم

ا غير منظم في دول مجلس التعاون الخليوي إلى حد كبير، فإن هذا الوضع  
ً
على الرغم من أن سوق تبريد املناطق ُيعتبر سوق

يتغير تدريجًيا، حيث كلفت إمارة دبي وإمارة أبوظبي مؤخًرا هيئة تنظيمية لإلشراف على تصنيف تبريد املناطق في كل إمارة.  

ن إدارة جانب الطلب على الطاقة من قبل الحكومة، وتم تعيين مكتب التنظيم والرقابة  وتم اعتماد تبريد املناطق كجزء م

كجهة منظمة لهذا القطاع في دبي. في حين يقوم مكتب التنظيم والرقابة بجمع البيانات بشكل نشط من مقدمي خدمات  

يمي ينطبق حالًيا على كل مقدمي  تبريد املناطق في دبي وتم إصدار بعض بيانات السياسات، فقد تم وضع إطار عمل تنظ

خدمات تبريد املناطق العاملين في دبي. وقد نشر مكتب التنظيم والرقابة املزيد من اللوائح ملقدمي خدمات تبريد املناطق  

التسعير  2022يوليو    14فيما يتعلق بالتعريفات في   التنظيمي الجديد، سيخضع أي تغيير مقترح في هيكل  . وفًقا للنظام 

 املجموعة ملراجعة مكتب التنظيم والرقابة وموافقته. الخاص ب

الحكومية   الهيئات  من  تصاريح  إلى  املجموعة  تحتاج  ذلك،  إلى  وهيئات  املعنيةباإلضافة  والرقابة،  التنظيم  مثل مكتب   ،
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ببعض    الدفاع البيئي واملدني وتراخيص تجارية وصناعية عامة لتشغيل محطات تبريد املناطق. ويجب أن تلتزم املجموعة 

تجري   املثال،  سبيل  على  وتراخيصها.  تصاريحها  على  للحفاظ  والشروط  ديستريكت  التابعة  الشركةالقيود  للتبريد    بالم 

بتقديم    لها للشركة حالًيا مناقشات مع مكتب التنظيم والرقابة للحصول على التصريح ذات الصلة )التي تسمح  ش.ذ.م.م

التي تستفيد منها  2022سبتمبر    30قبل انتهاء فترة السماح في    التصريح ذات الصلة  طلبوقدمت  خدمات تبريد املناطق(  

شركة إمباور    استلمت   2022أكتوبر    20في  و   2021( لسنة  6وفًقا لقرار املجلس التنفيذي رقم )  الشركات التابعة للشركة 

 الطلب الحالياملناطق  خدمات تبريد  لتقديم    مكتب التنظيم والرقابة  تصريح منواحدة من الشركات التابعة  ذ.م.م  سنو ش.

ونظًرا    أي ضمانة بشأن املوافقة على طلب التصريح تلك.  قيد النظر وال يمكن تقديم   الي بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م

  صريححالًيا بالحصول على ذلك التال يوجد التزام أو متطلب عليها  إلى أن الشركة مملوكة حالًيا بشكل نفعي للحكومة، فإنها  

، سيتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وسيتعين عليها  بالنشرةمن مكتب التنظيم والرقابة. ومع ذلك، فيما يتعلق 

  ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م صريح من مكتب التنظيم والرقابة. على الرغم من أن الشركة أو  بعد ذلك الحصول على هذا الت 

أو   الشركة  تحصل  أن  تتوقع  فإنها  النشرة،  هذه  تاريخ  في  كما  والرقابة  التنظيم  مكتب  من  تصريح  أي  على  تحصل  لم 

جيزة من الطرح ، على التوالي. يرجى الرجوع  قبل انتهاء فترة السماح وبعد فترة و   التصاريح على  ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م  

تحتاج املجموعة إلى تصاريح وتراخيص إلجراء عملياتها التجارية  —املخاطر املتعلقة باملجموعة—عوامل الخطر إلى قسم "

"،   ويمكن أن يكون ألي سحب أو إلغاء أو عدم تجديد أي من هذه التصاريح أو التراخيص تأثير جوهري وسلبي على أعمالها

 ". التنظيم" وقسم "نظرة عامة على البيئة التنظيمية—نظرة عامة—نظرة عامة على القطاع وقسم "

 امللكية الفكرية 

العالمات  في ذلك  )بما  األخرى  التجارية الجوهرية  إمباور والعالمات  أربع عالمات تجارية تتضمن شعار  املجموعة  تمتلك 

 الشعارات والكلمات املسجلة في اإلمارات العربية املتحدة. التجارية للشركات التابعة( املكونة من 

 تكنولوجيا املعلومات

 نظام سكادا

ملراقبة   للشركة  الرئيس ي  املقر  في  املوجودة  والتحكم  القيادة  مراكز  بتشغيل  املجموعة  في  تقوم  الفعلي  والتحكم  الوقت 

ن املجموعة من تقديم خدمات تبريد  املتعلقة بأنماط الطلب والعرض واالستهالك في كل وحدة ب  للمعلومات ِ
ّ
ناء، مما يمك

لتوفير  ية وكفاءةفعالأكثر  املناطق بشكل   الذكية  واألتمتة  والتحكم  املراقبة  وأنظمة  نظام سكادا  املجموعة  . وتستخدم 

ل سكادا  بنظام  والبرمجيات  األجهزة  هندسة  تصميم  وتم  الدولية.  للمعايير  وفًقا  ومراقبتها  املناطق  تبريد  توفير  خدمات 

 احتياطي وتوافر كامل للخدمات. 

 وكفاءة  ويساعد نظام سكادا عمليات املجموعة والبنية التحتية لضمان املستوى األمثل ألداء املعدات، وتعزيز موثوقية

بتقديم   بالتزامها  الوفاء  من  املجموعة  تمكين  ثم  ومن  الفعلي،  الوقت  في  عليها  املتفق  للحدود  االمتثال  وضمان  الخدمة 

وحدة من الوحدات الطرفية    1,900أداة و  130,000. وتتم مراقبة أكثر من  ومرونة  ات الخدمة لعمالئها بسالسةمستوي

تمكنت املجموعة، من خالل تنفيذ نظام سكادا، من تقليل حدوث  كذلك،  النائية مباشرة من خالل منصة سكادا املتقدمة.  
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ن نظام سكادا املشغلين املاهرين من  أعطال أو انقطاعات التبريد، وكذلك حاالت انكسار خطوط ا 
ّ
ألنابيب أو تسريبها. ويمك

اكتشاف وعزل حاالت االنكسار وأماكن الطوارئ على الفور من خالل مراقبة التغيرات في قراءات الضغط وأجهزة إرسال  

 التدفق. 

 الخدمات والقنوات الذكية 

 العدادات الذكية 

عد املجموعة رائدة في مجال القياس حيث استخدمته في عام  
ُ
، بينما طبقت نظام القياس وإدارة البيانات الذكي في  2007ت

األعطال بشكل أفضل.  2014عام   اإلنتاج واكتشاف  التخفيف من خسائر  في  الكفاءة واملساعدة  إلى تحسين  أدى  ، مما 

الحالية الخاصة باملجموعة إلى عدادات ذكية. ويقوم نظام القياس  كل العدادات    تحديث وتطوير، تمت  2017وبحلول عام  

ملراقبة العدادات، بإدارة كل   (Delta T Pro) "دلتا تي برو" وإدارة البيانات الذكي املركزي الذي تستخدمه املجموعة، وتقنية

ل  ي سجتس و اقيقوم بن خالل جهاز يالعدادات الذكية للمجموعة. يتم قياس استهالك املستخدمين النهائيين للمياه املبردة م

تدفق املياه املبردة عند نقطة التوصيل بالغالون في الدقيقة، حيث يقيس ويسجل درجة حرارة املياه املبردة من مياه اإلمداد  

  ودرجة حرارة املياه العائدة ويستخدم الغالون )التدفق( وفرق درجة الحرارة لحساب الوحدات الحرارية البريطانية للحرارة 

املنبثقة إلى نظام تبريد املنطقة. ثم يتم تحويل الوحدات الحرارية البريطانية إلى وحدة تبريد للطن في الساعة. وقد استغنى  

حل العدادات الذكية للمجموعة عن أنشطة جمع البيانات البشرية، مما أدى إلى عدم الحاجة إلى الجمع اليدوي لقراءات  

 نع خسائر اإلنتاج. العدادات، ومن ثم خفض التكاليف وم

أيًضا   املجموعة  جائزة  تقنية  واستخدمتطورت  على  باستخدام    الحائزة  الطاقة  نقل  حلول  تدفق  في  التحكم  "تحسين 

 في عملياتها. (" AIMS 360التحكم اإلحصائي للعمليات" و"الحل الشامل لنظام العدادات باستخدام الذكاء االصطناعي )

 غرفة محطة غير مأهولة 

أول غرفة محطة    2017في عام  تحرص املجموعة على االبتكار ودعم مزيد من الكفاءة. على سبيل املثال، أطلقت املجموعة  

غير مأهولة في قرية جميرا الجنوبية، حيث تعتقد املجموعة أنها األولى من نوعها في العالم وقد تستكشف املزيد باستخدام  

 هذا النهج في املض ي قدًما. 

 أنظمة تكنولوجيا املعلومات 

 للحفاظ على أنظمتها التشغيلية الفائقة:تعتمد املجموعة أيًضا على أنظمة تكنولوجيا املعلومات التالية 

ي:  )IBM Maximo(أي بي أم مكسيمو   • الفرعية  قوم بنظام متكامل إلدارة األصول  دمم الصيانة وكل األنظمة 

 إلدارة املشتريات واملخزون ذات الصلة بوظيفة الخدمة الذاتية؛

سين كفاءة إعداد التقارير وتوفير  نظام ذكاء أعمال مشهور يعمل على تح(: Qlik Dashboardكليك داش بورد )  •
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 تطبيقات لوحة املعلومات في الوقت الفعلي؛

•  ( ساين  من  (:  ZorroSignزورو  عاٍل  مستوى  لتحقيق  الكتل  سلسلة  تقنية  على  يعتمد  إلكتروني  توقيع  نظام 

 الخصوصية واألمان للتوقيعات واملعامالت الرقمية؛ و 

أوراكل/ • من  املؤسسات  موارد  تخطيط  والفوترةوخد  R12نظام  العملء  موارد  مة  لتخطيط  متكامل  نظام   :

الذي   والفوترة  العمالء  تطبيق خدمة  ويدمم بسالسة  التقارير،  وإعداد  املالية  للمحاسبة  ُيستخدم  املؤسسات 

الذي توفر شركة آي بي إم  (  Maximo)    مكسيمو  توفر أوراكل إلدارة املستحقات والفواتير من ناحية ومع نظام 

 الدائنة ودفتر األستاذ العام من ناحية أخرى للحصول على عملية شاملة إلعداد التقارير املالية.للذمم 

 الدعاوى القضائية

لم تنخرط املجموعة في أي إجراءات حكومية أو قانونية أو تحكيمية جوهرية )بما في ذلك أي إجراءات معلقة أو مهدد  

ر شهًرا املاضية التي تسبق تاريخ هذه النشرة، والتي قد تؤثر بصورة  على حد علم املجموعة( خالل االثني عش باتخاذها

 ، على مركزها املالي أو ربحيتها. جوهري كبيرة، أو كان لها تأثير 

 بيان تطور رأس املال   .3

 الهيكل الحالي لرأس مال الشركة قبل بداية الطرح: 

إلى  درهم )مليار(    1،00،000،000م تحديد رأس مال الشركة بمبلغ  ت مليارات( سهم    رعش)  10،000،000،000مقسم 

وجميع أسهم الشركة متساوية مع بعضها البعض في فلس( )عشرة فلس( لكل سهم.    10درهم )  0.10بقيمة اسمية قدرها  

 كافة الحقوق. 

 :كما في تاريخ هذه النشرة الطرح  إتمامملكية الشركة قبل وبعد  نسبة يوضح الجدول التالي 

 قبل الطرح  

 نسبة امللكية من رأس املال   عدد األسهم   ين املؤسس

  %70 7,000,000,000 ديوا 

 % 30 3,000,000,000 االمارات باور  

 *استنادا على القيمة االسمية 
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 بعد الطرح 

نوع  الجنسية   االسم 

 األسهم  

نسبة   إجمالي قيمة األسهم*  عدد األسهم  

من   امللكية 

 رأس املال  

اإلمارات  ديوا  
العربية 

   المتحدة

 %63 630,000,000 6,300,000,000   عادية

اإلمارات  االمارات باور  
العربية 

 المتحدة 

 %27 270,000,000 2,700,000,000 عادية 

الناجحون في كتتبون  امل

 تاريخ اإلدراج 

 %10 100,000,000 1,000,000,00 عادية  متنوع 

 *استنادا على القيمة االسمية 

 هيكل رأس مال الشركة عند االنتهاء من الطرح  

املدفوع الشركة  مال  رأس  يصبح  الطرح،  عملية  من  االنتهاء  على    إماراتي   درهم   ر مليا  1,000,000,000  عند  موزع 

 ( لكل سهم. سفل 10درهم ) 0,10 أسميةسهم بقيمة   (اتمليار عشرة ) 10,000,000,000

تسعون  )  90%سهم يمثلون    مليار   (تسعة)  9,000,000,000  يينتخصيص جميع أسهم الطرح، سيمتلك املؤسسفي حال  

أنه لم يتم زيادة    املساهمين البائعينباملئة( من أسهم الشركة، على فرض قيام   ببيع كامل األسهم املعروضة وعلى فرض 

الهيئة حتى يطرح   إلى  بتقديم خطتها  الشركة  قامت  الطرح وقد  البائعينحجم  سهم  يار  مل  1,000,000,000  املساهمين 

وحجم  بحق تعديل حجم الطرح    املساهمين البائعينباملئة( من إجمالي رأس مال الشركة. يحتفظ  عشرة  )  10%  يمثلون  

املطلق، ووفًقا للقوانين املعمول بها وموافقة هيئة األوراق املالية    م في أي وقت قبل نهاية فترة االكتتاب وفًقا لتقديره   الشرائح 

 .والسلع

 سهم ( تسعة مليار) 9,000,000,000 ين سعدد أسهم املؤس 

إجمالي أسهم املكتتبين )على فرض تخصيص جميع أسهم  

 وتتضمن جميع الشرائح املذكورة في هذه النشرة(   الطرح

 سهم  ( مليار) 1,000,000,000 

 سهم  )عشرة مليار( 10,000,000,000     املجموع  
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 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  الذين يعملون لدينا في املكتب الرئيس ي أو  هم  و موظف  1،019  ،2022يونيو    30  فيلدينا  بلغ عدد املوظفين  

 مؤسسية وإدارية وميدانية. 

 السياسات املحاسبية املعتمدة واملعمول بها في الشركة:   .6

عد الشركة قوائمها املالية وفًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  
ُ
املالية الصادرة عن مجلس معايير املحاسبة الدولية  ت

تقّدم   التي  الشركات  على  املطبقة  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  تفسيرات  لجنة  عن  الصادرة  والتفسيرات 

 تقاريرها املالية بموجب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

 مانية واملديونيات وأهم الشروط املتعلقة بها:  بيان بتمويلت الشركة والتسهيلت اإلئت .7

 . من هذه النشرة "الجوهرية االتفاقيات" الرجاء الرجوع إلى قسم 

اقعة على أصول الشركة:  .8  بيان الرهونات الحالية واألعباء الو

 ."الجوهريةاالتفاقيات " الرجاء الرجوع إلى قسم 

 : االستثمار(  )مخاطر  املخاطر املتعلقة باالستثمار  .9

 عوامل املخاطرة 

مالية. وينبهي للمستثمرين املحتملين في األسهم دراسة كافة املعلومات    ينطوي االستثمار في األسهم وحيازتها على مخاطر 

واألسهم،    املجموعة   الواردة في نشرة الطرح الحالية بعناية فائقة وإيالء تركيز خاص للمخاطر التالية املرتبطة باالستثمار في

األخرى الواردة في نشرة الطرح. وفي حالة ظهور خطر واحد  والتي يجب أخذها جميًعا في االعتبار باإلضافة إلى كافة املعلومات  

  أو أكثر من املخاطر التالية، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي وجوهري على أعمال املجموعة أو وضعها املالي أو نتائم عملياتها أو

ردة فيما يلي قد ال تكون  سعر األسهم وقد يخسر املستثمرون استثماراتهم بالكامل أو جزًءا منها. بيد أن املخاطر الوا  على

  ،
ً
بالضرورة شاملة متضمنة  مخاطر    أو  تنشأ  قد  بها.  الخاصة  واألسهم  املجموعة  في  باالستثمار  املرتبطة  املخاطر  جميع 

وشكوك إضافية غير معلومة للمجموعة حالًيا أو تعتبرها غير جوهرية في الوقت الحالي قد تصبح جوهرية في املستقبل وقد 
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 سعر األسهم.  علي بي جوهري في أعمال املجموعة أو نتائم عملياتها أو وضعها املالي أو توقعاتها أويكون لها تأثير سل

 املخاطر املتعلقة باملجموعة 

قد تؤدي أي زيادة في املصاريف التشغيلية املتوقعة للمجموعة أو التكاليف املباشرة أو النفقات الرأسمالية إلى  

 في أعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتها بشكل جوهري وسلبي ير تراجع هوامش الربح التشغيلي والتأث

تشمل املصاريف التشغيلية للمجموعة قطع الغيار واإلصالحات وتكاليف الصيانة. وفي الوقت الذي تقوم فيه املجموعة  

ور أخرى(، ففي حال  بإعداد جداول الصيانة الدورية وتنفيذها )مثل الصيانة الوقائية، وصيانة دورة الحياة، من بين أم

أخفقت في تقدير القيمة الالزمة لنفقات الصيانة بشكل نحيح، أو إذا كانت غير قادرة على إجراء أعمال الصيانة املطلوبة  

سلبي في األداء التشغيلي واملالي للمجموعة.  جوهري و أو في حال تأخرت أعمال الصيانة بشكل كبير، فقد يؤثر ذلك بشكل  

ملصاريف التشغيلية للمجموعة عرضة للتأثر بمعدالت التضخم، التي ارتفعت عاملًيا خالل السنوات  ا  فإن  إلى،باإلضافة  

الزيادة في   الرئيس ي وراء  العامل  أداء املجموعة ونتائم عملياتها. على سبيل املثال، كان  القليلة املاضية، وقد يؤثر ذلك في 

هو ارتفاع    2021و  2019وهرية والتكاليف األخرى بين عامي  املصاريف التشغيلية للمجموعة فيما يتعلق بالتكاليف الج

"مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع املالي  التضخم. ملزيد من التفاصيل عن املصاريف التشغيلية للمجموعة، يرجى الرجوع إلى  

ائم العمليات للسنوات  نت  -القائمة املوحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  -نتائم العمليات    -ونتائم العمليات  

". باإلضافة إلى ذلك،  التكاليف الجوهرية والتكاليف األخرى   - تكلفة املبيعات    -  2021و  2020و  2019ديسمبر    31املنتهية في  

تتطلب    - فإن تطوير وتوسيع محطات تبريد املناطق وشبكة املجموعة يتطلب نفقات رأسمالية مستمرة )يرجى الرجوع إلى "

 "(.إستراتيجية املجموعة تكبد نفقات رأسمالية كبيرة طويلة األجل

للمجموعة   التشغيلية  املصاريف  بأن  ضمان  يوجد  املوال  تكاليف  ذلك  في  النفقات  رافق(  )بما  أو  املباشرة  التكاليف  أو 

املذكورة أعاله، لن تشهد أي ارتفاعات في املستقبل أو أن املجموعة ستكون قادرة على    النفقات  الرأسمالية، بما يشمل تلك

بنجاح.  ائيين  املستخدمين النهإلى    )بما في ذلك تكاليف املرافق(   تمرير أي زيادات في املصاريف التشغيلية أو التكاليف املباشرة 

أو النفقات الرأسمالية  )بما في ذلك تكاليف املرافق(  ومن شأن أي زيادات في املصاريف التشغيلية أو التكاليف املباشرة  

املشار إليها أعاله أن تقلل من هوامش الربح التشغيلي للمجموعة وقد يكون لها تأثير سلبي جوهري في أعمالها ووضعها املالي  

 ونتائم عملياتها. 

 دبي تتركز إيرادات املجموعة وأرباحها وتدفقاتها النقدية بالكامل حالًيا في 

على اإليرادات واألرباح والتدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها التشغيلية  في الوقت الحالي بشكل كامل    تعتمد املجموعة

ها ودفع املصاريف التشغيلية وتمويل نفقاتها  املدفوعات املتعلقة بالتمويالت التي تحصل عليو   املبالغ  للقيام بسدادفي دبي  

في   املثال،  على سبيل  وقت آلخر.  من  تنشأ  قد  التي  األخرى  التزاماتها  وأداء  إيرادات  2022  يونيو  30الرأسمالية  لت 
ّ
شك  ،

تقريًبا من جهات حكومية. وقد تتأثر قدرة عمالء املجموعة    %27,4من إجمالي إيراداتها، منها    %100املجموعة في دبي نحو  

أو   االقتصادية  املستجدات  نتيجة  بشكل سلبي  املجموعة  مع  التزاماتهم  أو  بموجب عقودهم  التزاماتهم  أداء  على  دبي  في 

أو اإلمارات العربية املتحدة، والتي قد يكون لها بدورها تأثير سلبي    على إمارة دبيتؤثر  قد  ة أو التي  السياسية السلبية الحاصل
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  أقل، نتائم عمليات املجموعة. على سبيل املثال، قد يؤدي تباطؤ النمو االقتصادي في دبي إلى تطورات جديدة  على جوهري 

التوصي املتأتية من  إيرادات املجموعة  إلى ذلك، قد يحتاج  مما قد يؤثر في  املستخدمين النهائيين  الت الجديدة. باإلضافة 

األطراف املقابلة  تتقاعس  قد  لمجموعة إلى وقت إضافي لسداد فواتيرهم. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى " ل  التابعين

ويمكن أن تؤثر هذه العوامل  ". نتيجة لظروف السوق الصعبة أو ألسباب أخرى  للمجموعة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية

بشكل سلبي في إيرادات املجموعة بما في ذلك من خالل التأثير الجوهري السلبي في عمالء املجموعة، أو اقتصاد دبي بشكل  

 خاص أو اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام. 

، يعتمد النمو املستمر للمجموعة جزئًيا على  داخل دبياملجموعة ب بخطط التوسع الخاصةيتعلق فيما باإلضافة إلى ذلك، 

 عن مستويات اإلشغال في املناطق التي تخدمها، كما أن  
ً
قدرتها على مواكبة التطورات الجديدة أو النمو السكاني، فضال

ليل عدد املشاريع الجديدة  يؤدي إلى تققد    التباطؤ االقتصادي الكبير في دبي أو دولة اإلمارات العربية املتحدة بشكل عام

 املتاحة للمجموعة. 

 لتوسع ل  ها املستقبلية فيما يتعلق بخطط ذلك و  الحالي قد تواجه املجموعة منافسة متزايدة في سوقها 

الكيانات  تعمل املجموعة في بيئة يتزايد فيها مستوى التنافسية. ويشمل منافسو املجموعة الكيانات اململوكة للحكومة و 

ار مطوري العقارات على املستوى اإلقليمي. وقد يتفوق بعض املنافسين من خارج دبي على املجموعة من  التي يملكها كب 

حيث املوارد املالية واملوظفين والتقنية واملوارد التسويقية وغيرها من املوارد. وفي ظل سعى املجموعة إلى التوسع في األسواق  

اململكة العربية السعودية حدة ومنطقة مجلس التعاون الخليوي )خاصة في  بشكل أساس ي في اإلمارات العربية املت خارج دبي )

قد يتمكن بعض منافسيها من االستفادة من   ،دول أخرى في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مثل مصر(و   (وقطر

وقت آلخر، سياسات  املجموعة. وقد يتبنى منافسو املجموعة، من  في هذه األسواق بفعالية أكبر من  معارفهم واتصاالتهم  

أكبر،   بسرعة  محسنة  أو  جديدة  تقنيات  ويوزعون  ويطورون  أفضل،  وخدمات  منتجات  ويقدمون  أكثر صرامة،  تسعير 

ا مما    تبريد املناطق الخاصة بهم  ويوسعون ويعززون محطات 
ً
بسرعة أكبر، ويطلقون حمالت إعالنية وتسويقية أوسع نطاق

   .تقوم به املجموعة

ي تعمل فيها املجموعة هي دبي. ولكي تحافظ املجموعة على مركزها في دبي أو ترسيخ مكانتها في األسواق  السوق الرئيسية الت 

( الحفاظ على مكانتها  1األخرى التي تسعى إلى العمل فيها كشريك مفضل لتبريد املناطق، ستحتاج، من بين أمور أخرى، إلى: )

رسيخ مكانتها الرائدة من حيث القدرة املتصلة في األسواق التي تسعى الرائدة في السوق من حيث القدرة املتصلة في دبي وت

( االستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة ومن دون انقطاع وموثوقة وفعالة من حيث التكلفة لعمالئها،  2للعمل فيها، و)

( تقديم عطاءات  4و)  ( الحفاظ على عالقات قوية مع املطورين الرئيسيين لتعظيم فرص كسب أعمال جديدة منهم،3و)

تنافسية ملشاريع جديدة، سواء من حيث السعر أم من خالل تقديم نهج مرن لضمان تلبية احتياجات كل عميل على أكمل  

يتعلق باالستدامة واملوارد املتجددة. باإلضافة إلى ذلك، قد يؤدي االعتماد املتزايد    فيما   ( مواصلة االبتكار، ال سيما 5وجه، و)

أنظمة تبريد مبتكرة قائمة على الطاقة املتجددة والتي تكون  ب  االستعانة  تجددة والقدرة على تحمل تكاليفها إلىعلى الطاقة امل

 إذا كانت  وأكثر كفاءة من حلول تبريد املناطق التي تقدمها املجموعة.  
ً
في حال أخفقت املجموعة في املنافسة بفعالية، خاصة

أو أخفقت    ،بعض املطورين الرئيسيينغير قادرة على الحفاظ على عملياتها من دون انقطاع، أو فقدت عالقات كبيرة مع  



100 

 

ون لذلك تأثير  في كسب أعمال جديدة نتيجة املنافسة أو لم تكن قادرة على تحديد الفرص الجديدة واستغاللها، فقد يك

 سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

إلى   الحاجة  ذلك  في  بما  التحديات،  من  لعدد  املجموعة  تتعرض  الجديدة،  للمشاريع  التنافسية  بالعطاءات  يتعلق  وفيما 

املجم أصبحت  حال  وفي  للعطاءات.  استعداًدا  التكاليف  وتكبد  الداخلية  املوارد  االحتفاظ  تكريس  على  قادرة  غير  وعة 

بموظفيها املؤهلين وذوي الخبرة الذين يعملون في العمليات ذات الصلة بالعطاءات التنافسية، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض  

القدرة على متابعة عمليات تلك العطاءات، وبالتالي، قد ال تتمكن املجموعة من متابعة بعض فرص العطاءات. يرجى الرجوع  

"للحصول على مزيد    تتضرر أعمال املجموعة إذا أخفقت في جذب موظفين مؤهلين وذوي خبرة واالحتفاظ بهمقد  —إلى "

من املعلومات بشأن أهمية قدرة املجموعة على جذب املوظفين املؤهلين وذوي الخبرة واالحتفاظ بهم. وعالوة على ذلك،  

ت التنافسية عندما تقدم املجموعة عطاءات للحصول على  التحديات املتعلقة بعملية تقديم عطاءا  يمكن أن يزداد تعقيد

تخضع   قد  عندما  أو  الصلة  ذات  التنافسية  العطاءات  تقديم  عملية  في  خبرة  فيها  لديها  ليس  جديدة  أسواق  في  عقود 

يلة  املجموعة للوائح جديدة أو مختلفة عن عملياتها الحالية. وباإلضافة إلى ذلك، فإن طبيعة عملية تقديم العطاءات طو 

تختلف باختالف كل دولة. وقد يتطلب األمر من املجموعة تقديم العديد من الطلبات على مدى عدد من السنوات  كما أنها  

وإبرام العقود وبدء تحقيق اإليرادات من محطات تبريد املناطق التابعة لها، في حال    العطاء  لجذب والحصول على ترسية

املجموعة من األساس. وقد يكون إلخ لتأمين  نجحت  التنافسية  العطاءات  في عمليات  بنجاح  التنافس  في  فاق املجموعة 

 العقود مع املطورين الرئيسيين تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

سلبي  وهري و جقد تؤثر التغييرات التي تشهدها السياسات النقدية أو املالية أو التضخم وزيادة أسعار الفائدة بشكل  

 في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

التغيرات في أسعار    كذلكتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على النمو االقتصادي العام، مما قد يؤثر في إيرادات املجموعة. و 

ها على تمويل إنتاج األجزاء واملكونات  لمجموعة على الدفع وقدرة مورديل  املستخدمين النهائيين التابعينالفائدة أيًضا في قدرة  

سلبي  جوهري و بشكل  واألرباح  الالزمة لبناء املحطات الجديدة لتبريد املناطق. ويمكن أن تؤثر الزيادات في أسعار الفائدة  

 التوريد.  عمليةاإليرادات باإلضافة إلى إحداث أوجه قصور في  على

ات العامة في العديد من البلدان إجراءات لتغيير حجم االئتمان املتوفر  قد تتخذ البنوك املركزية وغيرها من أجهزة السياس

في االقتصاد. ويمكن أن تؤدي اآلثار الناجمة عن تغيير السياسات االئتمانية إلى التأثير بشكل سلبي في العمالء واقتصاد  

لبي في أعمال املجموعة. باإلضافة  سجوهري و دبي، وقد تؤدي إلى خلق أوجه قصور في سلسلة التوريد، ويمكن أن تؤثر بشكل  

إلى ذلك، قد يؤثر التغيير في السياسات االئتمانية أيًضا في قدرة املجموعة على تمويل نفقاتها الرأسمالية إلنشاء محطات  

 وبالتالي قد احتياجاتها ومتطلباتها  في قدرتها على تلبية  بشكل جوهري وسلبي  وشبكات جديدة لتبريد املناطق، مما قد يؤثر  

 أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها.  علىوجوهري  يؤثر ذلك بشكل سلبي 

األخيرة إلى زيادة أسعار الفائدة على الصعيد العاملي، ويتوقع أن تستمر في الزيادة على املدى  ونة في اآل التضخم    ظروف أدت 

املعلومات حول    ربح/بمعدل فائدةبالدرهم اإلماراتي  حصلت الشركة مؤخًرا على تمويل جديد  القصير.   متغير. ملزيد من 

"ال قسم  مراجعة  يرجى  بالشركة،  الخاص  الجديد  الجتمويل  الخاصة  —وهريةاالتفاقيات  التمويل  ترتيبات  بعض 
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والتقليدية—باملجموعة  اإلسالمية  الخاصة  التسهيالت  العمليات  من  النقدية  التدفقات  من  جزء  تخصيص  يجب   ."

على مديونيتها وال ُيستخدم ألي أغراض أخرى، حيث سيتم زيادة هذا املبلغ إذا ارتفعت    ربح/ باملجموعة ملدفوعات الفائدة

تمويل الجديد للشركة يحمل معدل فائدة متغير. نظًرا إلى ارتفاع معدالت الفائدة  المعدالت الفائدة السائدة نظًرا إلى أن  

املدى   على  واملجموعة  الشركة  تواجه  قد  العاملي،  الصعيد  على  فائدةمؤخًرا  معدالت  يتعلق    ربح/القصير  فيما  أعلى 

إلى  الب العمليات  من  النقدية  تدفقاتها  من  أكبر  جزء  بتخصيص  مطالبة  املجموعة  وستكون  للشركة،  الجديدة  تمويالت 

يمكن أن  —على مديونيتها، والتي بدورها يمكن أن تقلل من ربح املجموعة. يرجى مراجعة القسم "  ربح/ مدفوعات الفائدة

على أعمالها ووضع السيولة وقدرتها على دفع    وجوهري  وى مديونية املجموعة والشروط املرتبطة بها بشكل سلبييؤثر مست

 عن تأثيرها على  ". توزيعات األرباح
ً
كما أن التكاليف التضخمية الناجمة عن تدهور كفاءة التصنيع وسلسلة التوريد، فضال

بشكل   تؤثر  أن  يمكن  للمجموعة،  التشغيلية  و النفقات  ونتائم جوهري  املالي  ووضعها  املجموعة  أعمال  في  أيًضا  سلبي 

 عملياتها. 

 املتوقع  قد ال تنجح املجموعة في تطبيق إستراتيجية أعمالها وخططها التشغيلية أو إدارة نموها

بما في ذلك أهدافها املالية على عوامل    للمجموعة، سيعتمد التنفيذ الحالي واملستقبلي للخطط اإلستراتيجية والتشغيلية  

يجب  .  نمو املجموعة واستثماراتها املخطط لهاخارجية خارجة عن إرادتها، مثل أداء قطاع العقارات في دبي، والتي قد تؤثر في  

ملواجهة التحديات واحتياجات  بصفة مستمرة والتشغيلية واألهداف املالية للمجموعة الخطط اإلستراتيجية إعادة تقييم 

عجز املجموعة عن تنفيذ خططها اإلستراتيجية والتشغيلية وأهدافها املالية وتطبيقها في الوقت املناسب  كما أن  أعمالها.  

ير ذلك من الفوائد أو التحسينات املرتبطة  وبطريقة فعالة من حيث التكلفة أو عجزها عن تحقيق وفورات في التكلفة أو غ 

بمثل هذه الخطط أو األهداف أو عجزها عن توفير موارد مالية لتمويل التكاليف ذات الصلة بهذه الخطط أو عجزها عن  

تكبد تكاليف زائدة عن املبالغ املتوقعة أو عجزها عن تقييم أو إعادة تقييم الخطط أو األهداف بشكل كاٍف، كل ذلك قد  

 ثر بشكل سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. يؤ 

، والتي قد  املتوقع  املالية إدارة فّعالة للنمووإنجاز أهدافها  تنفيذ خطة أعمال املجموعة    نجاحباإلضافة إلى ذلك، سيتطلب  

ي األعمال الجديدة واالبتكارات ناجحة أو  قد ال تكون استثمارات املجموعة ف -"تشمل عمليات االستحواذ )يرجى الرجوع إلى 

"(. تفترض بعض املعلومات التي تقدمها املجموعة إكمال عمليات االستحواذ التي تقوم بها، بما في ذلك عملية  مجدية تجارًيا

  -التجارية  األعمال  مطار دبي الدولي )على النحو املحدد أدناه(. يرجى الرجوع إلى " محطات تبريد املناطق في  االستحواذ على  

" ملزيد من التفاصيل عن املعلومات التي قدمتها املجموعة. وإلى الحد الذي ال تكتمل فيه عملية  تبريد املناطق  - نظرة عامة  

  مطار دبي الدولي، قد يختلف النمو الفعلي للمجموعة عن نموها املتوقع حالًيامحطات تبريد املناطق في  االستحواذ على  

 عملياتها. أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم   علىقد يكون له تأثير جوهري سلبي ، مما وأهدافها املالية

ة على ذلك، بينما تمتلك املجموعة إمكانية الوصول إلى املطورين الرئيسيين إلى جانب العقود الحصرية )مما يوفر رؤية  عالو  

املطورين أنفسهم(، فال ُيمكن أن يكون هناك ضمان  للطلب الوارد والطلب املحتمل اآلخر من التوسعات اإلضافية من هؤالء  

في حالة عدم دقة تقديرات املجموعة فيما يتعلق بالطلب بأن هذه الجوانب ستمكن املجموعة من التنبؤ بالطلب بدقة.  

باإلضافة إلى ذلك، فإن  املتوقع، فقد ال تحقق املجموعة أهدافها املالية خالل الفترات املتوقعة أو ال تحققها على اإلطالق.  
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بما في ذلك   توقعات ومقاييس نمو أخرى خارجة عن إرادة املجموعةافتراضات و بعض توقعات النمو للمجموعة تستند إلى  

الناتم املحلي في دبي والنمو السكاني في دبي. في حال لم تؤد هذه التوقعات التي تم افتراض النمو على أساسها  إجمالي  نمو  

 .وأهدافها املاليةنمو املجموعة  ال يتم الوفاء بين، فقد  إلى عمالء إضافي

من خالل قطاع األنابيب املعزولة مسبًقا.  مبيعات محدودة فقط  باإلضافة إلى ذلك، تعمل املجموعة حالًيا خارج دبي ولديها  

اإلقل الصعيد  على  املتاحة لتوسيع عملياتها  الفرص  بتقييم  استراتيجيتها،  إطار  في  املجموعة،  في دولة  تقوم  يمي، خاصة 

الشرق   ودول  وقطر(  السعودية  العربية  اململكة  في  )ال سيما  الخليوي  التعاون  مجلس  ومنطقة  املتحدة  العربية  اإلمارات 

األوسط وشمال إفريقيا األخرى مثل مصر، وإنشاء مشاريع تطوير رئيسية جديدة وجذب املزيد من العمالء وإقامة عالقات  

 تجارية جديدة. وستواجه امل 
ً
جموعة، عند متابعة تلك الفرص، متطلبات قانونية وسياسية وتنظيمية وقد تخضع لها، فضال

قد ال يكون فريق   عن األوضاع االجتماعية واالقتصادية التي قد تكون مختلفة تماًما عن تلك التي تؤثر في عملياتها الحالية.

الًيا أو التي سيتم تنفيذها مالئمة ملثل هذا النمو، وقد ال  اإلدارة واألنظمة التشغيلية والضوابط الداخلية املعمول بها ح 

 تكون الخطوات املتخذة لتعيين املوظفين وتحسين هذه النظم والضوابط كافية.  

باإلضافة إلى هذه املخاطر، قد تواجه املجموعة عدًدا من املخاطر األخرى املرتبطة بإستراتيجيتها وتوسيع أنشطتها التجارية  

، مما يؤثر في قدرتها على التوسع على الصعيد الدولي ويتطلب  تتكبدهاإلقليمي والتي قد تزيد من التكاليف التي  على املستوى ا 

 اهتماًما كبيًرا من اإلدارة. وتشمل هذه املخاطر على سبيل املثال ال الحصر ما يلي: 

 صعوبة إنشاء العمليات األجنبية وإدارتها وتعيين املوظفين بها؛  •

 جذب كبار املطورين الدوليين والعمالء اآلخرين في األسواق املستهدفة وفي إقامة العالقات معهم؛ تحديات في  •

 تفضيالت الدول األجنبية للمنتجات املصنعة أو املجمعة محلًيا، والتي قد ال يتم تلبيتها من قبل موردي املجموعة؛ •

 قدرة املجموعة على إنفاذ الحقوق التعاقدية؛   •

 حويلي؛  مخاطر التسعير الت  •

 زيادة املنافسة من مقدمي خدمات تبريد املناطق في األسواق األخرى؛ و •

 ارتفاع تكلفة مزاولة األعمال التجارية دولًيا.  •

أي عمليات   أو دمم  بفعالية  نموها  إدارة  أو  املتوقع  النحو  على  النمو  تحقيق  غير قادرة على  املجموعة  في حال أصبحت 

تأث املالي ونتائم عملياتها. ملزيد من املعلومات عن  استحواذ بنجاح، فقد يكون لذلك  ير سلبي جوهري في أعمالها ووضعها 

  "األهداف املالية و  اإلستراتيجية"  -"األعمال التجارية  االستراتيجيات الرئيسية واألهداف املالية للمجموعة، يرجى الرجوع إلى  

 . والتشغيلية
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 كبيرة    رأسماليةتتطلب إستراتيجية املجموعة تخصيص مصروفات 

ماليين درهم    4تستهدف املجموعة متوسط نفقات رأسمالية يتراوح ما بين  تماشًيا مع إستراتيجية املجموعة في التوسع،  

و إماراتي    6إماراتي  درهم  تبريدلكل  ماليين  طن  املتوسطإضافي    ألف  املدى  الرأسمالية  على  النفقات  خطط  وتشمل   .

إنشاء محطات تبريد املناطق والشبكات والنفقات الرأسمالية الالزمة لتشغيل أعمالها. تتوقع املجموعة تمويل    للمجموعة

و   هانفقات التشغيلية  النقدية  التدفقات  املتوقعة من خالل  في  التمويالتالرأسمالية  رأسمالية  نفقات  املجموعة  تكبدت   .

درهم  مليون    676.7بلغت    2022يونيو    30والستة أشهر املنتهية في    2021و  2020و  2019ديسمبر    31السنوات املنتهية في  

و  مليون 775.5وإماراتي   إماراتي  إماراتي  مليون    1,239.9درهم  إماراتي    220.9ودرهم  التوالي.مليون درهم  ملزيد من    على 

" قسم  إلى  الرجوع  يرجى  للمجموعة،  املتوقعة  الرأسمالية  النفقات  حول  والتشغيليةاملعلومات  املالية  وقسم  األهداف   "

 ". جيةياالسترات-األعمال"

لها مخولة  و  التابعة  أن الشركة والشركات  الرغم من  في أي استثمار أوعلى  تمويل  باملشاركة  أو إصدار    طلب  أو إقراض 

أدوات ديون أخرى   أي  أو  التدفقات    ،ضمانات  النفقات الرأسمالية طويلة األجل من خالل  الشركة تمويل جميع  تعتزم 

وال يمكن أن يكون هناك تأكيد على أن املجموعة سيكون لديها تدفقات نقدية تشغيلية    التمويالتالنقدية التشغيلية و 

تاحة بشروط مواتية، أو على اإلطالق، لتمويل نفقاتها الرأسمالية. عالوة على ذلك، في حين  ستكون م   التمويالتكافية أو أن  

غير مضمونة من    تمويالتهاأن املجموعة تخضع بشكل مباشر أو غير مباشر لسيطرة كيانات مرتبطة بالحكومة، إال أن  

في املجموعة وأعمالها ووضعها املالي ونتائم   جانب الحكومة. وقد يكون ألي من األحداث املذكورة أعاله تأثير سلبي جوهري 

 عملياتها. 

قد ال تحقق املجموعة أهدافها أو إستراتيجيتها الخاصة بالحوكمة البيئية واالجتماعية، أو قد تتكبد تكاليف   

 يتعلق بتلك االستراتيجيات  فيماإضافية 

البيئ )"الحوكمة  واالجتماعية  البيئية  الحوكمة  بمبادئ  املجموعة  البيئية  تلتزم  الحوكمة  وتدرج  واالجتماعية"(،  ية 

البيئية واالجتماعية   واالجتماعية ضمن أهم أولويات املجموعة ومبادراتها اإلستراتيجية. وتراعي املجموعة دائًما العوامل 

املناخ واملسؤوليات االجتماعية للشركات والحوكمة في قراراتها التجارية واالستثمارية، وبناًء على ذ لك، وضعت مثل تغير 

مثل السعي إلى إنشاء محطات تبريد  وأفصحت عن أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية، بما في ذلك أهداف محددة زمنًيا،  

 % 100وفًقا لطموحها لدعم انتقال دبي إلى اقتصاد الطاقة النظيفة بنسبة  مناطق محايدة من حيث انبعاثات الكربون،  

عن أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية املحددة، يرجى الرجوع إلى "األعمال    . للحصول على معلومات2050بحلول عام  

أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية". كجزء من    -مبادرات الحوكمة البيئية واالجتماعية التابعة للمجموعة    —التجارية  

الصرف الصحي املعالجة )"مياه الصرف    التزام املجموعة بأهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية، تحصل املجموعة على مياه

في عام    %12الصحي املعالجة"( التي توفرها بلدية دبي. تتوقع املجموعة زيادة استخدامها ملياه الصرف الصحي املعالجة من  

ها أقل  ، وهو ما تتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على ربحية املجموعة نظًرا ألن تكلفت2025بنهاية عام    %40أكثر من  إلى    2021

من تكلفة مياه الشرب. وإلى الحد الذي ال تتمكن فيه املجموعة من الحصول على مياه الصرف الصحي املعالجة من بلدية  

تأثير على قدرة املجموعة على الحفاظ على   أو على اإلطالق، فقد يكون لذلك  النطاق الذي قامت به تاريخًيا  دبي بنفس 
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البيئية واالجتماعية أو قد يتطلب ذلك من املجموعة تكبد تكاليف إضافية، األمر    استدامتها فيما يتعلق بأهداف الحوكمة

 على ربحية املجموعة.جوهري يكون له تأثير سلبي قد الذي 

بشكل كامل أو جزئي أو في الوقت املناسب،    املتعلقة بالحوكمة البيئية واالجتماعية ألهداف  ل في حالة عدم تحقيق املجموعة   

جمع رأس مال جديد من العدد املتزايد من املمولين واملستثمرين الذين يعتبرون  بشكل سلبي في قدرتها على  فقد يؤثر ذلك  

استث  معايير  في  البيئية واالجتماعية  بالحوكمة  املرتبطة  املقاييس  إلى  املستند  واألداء  اإلفصاح  املهم دمم  من  ماراتهم.  أنه 

باإلضافة إلى ذلك، في حالة اإلخفاق املتكرر في تحقيق تلك األهداف، قد تواجه املجموعة مخاطر ارتفاع تكلفة جمع رأس  

 على أعمال الشركة وسمعتها. جوهري املال من قبل هؤالء املمولين أو املستثمرين، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي 

والشروط املرتبطة بها بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ووضع السيولة  يمكن أن يؤثر مستوى مديونية املجموعة  

  وقدرتها على دفع توزيعات األرباح

  التمويل   حالًيا   املجموعة  تستخدم .  درهم  مليون   748.9صافي ديون بقيمة  املجموعة على  ، كان  2022يونيو    30اعتباًرا من  

  التي  االتفاقيات   شروط   تقيد .  املستقبلية  ومشاريعها   لعملياتها   بالديون   التمويل  استخدام  في  لالستمرار   وتخطط  بالديون 

، قد تزداد مديونية املجموعة من وقت  ذلك  ومع.  إضافية  مديونية  فيها  تتكبد   قد  التي   الظروف  املجموعة   مديونية  تحكم

لرأسمالية وعمليات االستحواذ  آلخر في املستقبل ألسباب مختلفة، منها التقلبات في نتائم العمليات التشغيلية والنفقات ا

  
ً
املحتملة أو املشاريع املشتركة أو غيرها من االستثمارات أو متطلبات التمويل. ونتيجة لذلك، فإن املخاطر املرتبطة عادة

التدفقات النقدية والسيولة للمجموعة وكذلك أعمالها ووضعها املالي    علىبتمويل الديون قد تؤثر بشكل سلبي جوهري  

 لياتها ألسباب مختلفة، بما في ذلك ما يلي: ونتائم عم

التقييدية الواردة في االتفاقيات    التعهداتقد يؤدي مستوى مديونية املجموعة، إلى جانب االتفاقات املالية وغيرها من   •

ويل  التي تحكم مديونيتها، إلى تقييد قدرتها أو إضعافها بشكل كبير في املستقبل في الحصول على التمويل، أو إعادة تم

، مما قد يتسبب في تخلف  أو عدمهأي مديونية للمجموعة، أو بيع األصول، أو زيادة رأس املال بشروط معقولة تجارًيا  

 املجموعة عن الوفاء بالتزاماتها وإضعاف سيولتها بشكل جوهري؛

الوصول إلى أسواق رأس املال  قد يؤدي خفض التصنيف االئتماني للمجموعة )إن وجد( إلى تقييد أو إعاقة قدرتها على   •

 بأسعار مغرية وزيادة تكاليف التمويل؛

 قد يزيد مستوى مديونية املجموعة من صعوبة سداد ديونها، بما في ذلك قدرتها على دفع الفائدة في موعد استحقاقها؛  •

غيرة أو لالستفادة من  قد يقلل مستوى مديونية املجموعة من مرونتها في االستجابة للظروف التجارية واالقتصادية املت •

 الفرص التجارية التي قد تنشأ؛

وعدم   • مديونيتها  على  الفائدة  ملدفوعات  العمليات  من  للمجموعة  النقدية  التدفقات  من  جزء  تخصيص  يجب 

 ؛ استخدامه في أغراض أخرى، وهو املبلغ الذي سيزداد في حال ارتفعت أسعار الفائدة السائدة
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 باملنافسين الذين لديهم مستويات مديونية "   خفضإلى  قد يؤدي مستوى مديونية املجموعة •
ً
وضعها التنافس ي مقارنة

أو   االستحواذ(  عمليات  ذلك  في  )بما  استراتيجيتها  في  االستمرار  عن  يعيقها  وقد  لديها  مما  أكبر  مالية  موارد  أو  أقل 

 االستفادة من بعض الفرص التجارية؛ 

املجموعة أكثر عرضة للتراجع فيما يتعلق باألوضاع االقتصادية أو الصناعية  ديونية  م   مستوى وحجمُيمكن أن يجعل   •

 العامة أو قد يؤدي إلى تراجع أعمالها. 

التقييدية. ملزيد من املعلومات    التعهداتوباإلضافة إلى ذلك، تتضمن النصوص التي تحكم مديونية املجموعة عدًدا من  

". عالوة على ذلك، فإن  للمجموعةمعينة    ترتيبات تمويل   -التفاقيات الجوهرية  "ا التقييدية، ُيرجى الرجوع إلى    التعهداتعن  

أسعار الفائدة السائدة أو العوامل األخرى في وقت إعادة التمويل، بما في ذلك احتمالية عزوف الدائنين عن تقديم قروض  

تلك   مثل  القاسية  االقتصادية  والظروف  السوق  ألوضاع  نتيجة  كوفيدتجارية،  جائحة  عن  أو    19-الناجمة  غيرها،  أو 

الفائدة   لتكاليف  يكون  الفائدة، وقد  أسعار  ارتفاع  إلى  أيًضا  يؤدي  أن  ُيمكن  النامية  األسواق  في  العمليات  في  لالستثمار 

نفقاتها   واستكمال خطط  ديونها  على سداد خدمة  املجموعة  قدرة  في  تأثير سلبي جوهري  الطويل،  املدى  على  املتزايدة، 

 الرأسمالية، والتي بدورها قد يكون لها تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

تغييرات جوهرية على الشروط  أي  وقد تؤثر    مطورين رئيسيين وعملء معينينتبرم املجموعة عقوًدا طويلة األجل مع  

  أو إذا كانت هناك ترتيبات ال توجد بشأنها اتفاقيات رسمية ود حاالت التعثر بموجب تلك العقالرئيسية في تلك العقود 

 سلبي على املجموعة جوهري و بشكل  تؤثر 

(  1عاًما وتوفر أربعة مصادر لإليرادات: )  25في العادة إلى أكثر من    مطورين رئيسيين وعمالء معينيتمتد عقود املجموعة مع  

( إيرادات رسوم الطلب، )2إيرادات رسوم االستهالك،  إيرادات أخرى، تشمل بيع األنابيب املعزولة وبنود مثل رسوم  3(   )

( انخفاض درجة حرارة دلتا  نتيجة  الحرارة اإلضافية  )Delta Tدرجة  العم(  في حال إعادة  املياه عند درجة حرارة  كما  الء 

. ملزيد من  ، وإيرادات رسوم التوصيل وإيرادات رسوم قطع الخدمةمنخفضة أقل مما هو محدد، يتم تحصيل رسوم منهم(

إطار    - قطاع املياه املبردة    -العمليات الرئيسية    -"األعمال التجارية  املعلومات عن مصادر اإليرادات هذه، يرجى الرجوع إلى  

باإلضافة إلى ذلك، تستخدم املجموعة سعًرا مركًبا، وهو معدل واحد لكل من رسوم االستهالك والطلب، لبعض    .التعريفة"

  30املشاريع الجديدة التي تم االستحواذ عليها مؤخًرا من شركة نخيل ش.م.ع، والتي تخضع لعقود طويلة األجل ألكثر من  

سبيل املثال، الشقق ذات الحدائق، يتم احتساب سعر واحد لكل قدم    وعلىهذا  عاًما وقابلة للتجديد تلقائًيا بشكل عام.  

مربع حسب الطلب، والذي يتضمن أيًضا رسوم االستهالك، وفي الفيالت املطلة على الحديقة، يتم احتساب سعر واحد لكل  

لك، في هذه النوعية  ( املستهلكة على أنه استهالك، والذي يشمل أيًضا رسوم الطلب. لذ"ساعة طن تبريد"ساعة طن تبريد )

 من املشاريع، قد يؤثر أي تغيير في مستويات اإلشغال على األداء املالي للمجموعة. 

نجحت املجموعة بشكل عام حتى اآلن في تطبيق تلك الرسوم بما يتماش ى مع الشروط التعاقدية، بما في ذلك أحكام التمرير  

تلقي في  أيًضا  املرافق، واستمرت  تكاليف  ارتفاع  فيها    في حال  يتم  لم  التي  الحاالت  في  املنتجة  بالقدرة  متعلقة  مدفوعات 

طورين الرئيسيين والعمالء املعينين  من املأو أكثر    واحد استخدامها بالكامل. ومع ذلك، ال تزال هناك مخاطر تتمثل في تخلف  
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وض بشأن ترتيباته التعاقدية خالل  عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، أو تأخره في تقديم املدفوعات، أو محاولة إعادة التفا

العقد، وقد يسعى   أو اشتراطه ذلك لتجديد  العقد  الرئيسيون و مدة  إلى االعتراض على  املعينون  العمالء  املطورون  أيًضا 

 بعض أحكام الشروط التعاقدية التي وافقوا عليها. 

كوفيد بجائحة  يتعلق  فيما  املجل19-وسابًقا،  عن  الصادرة  للتوجيهات  ووفًقا  عام  ،  في  للطاقة  األعلى  قدمت 2020س   ،

واحدة   ملرة  خصومات  النهائيين  املجموعة  قبل  للمستخدمين  من  واحدة  ملرة  لخصومات  املياه    ديوا)نتيجة  رسوم  على 

املستخدمين  وفًقا لتكليف من الحكومة ومنحت  والكهرباء، التي كانت املجموعة ملزمة بتمريرها إلى مستخدميها النهائيين(  

األطراف املقابلة للمجموعة عن   تتقاعس  قدوقًتا إضافًيا لسداد فواتيرهم. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى "  النهائيين 

التعاقدية بالتزاماتها  أخرى   الوفاء  أسباب  أو  الصعبة  السوق  املنتيجة ظروف  تلك  تتفاقم  املستقبل، قد  وفي  في ".  خاطر 

أوقات معينة بسبب سوء األداء االقتصادي، بما في ذلك فترات التضخم، والتدابير املتخذة فيما يتعلق بأي تفش ي جديد  

صعوبات مالية كبيرة    أي من املطورين الرئيسيين أو العمالء املعينين أو أي جائحة آخر، أو عندما يواجه    19-لجائحة كوفيد

في أعماله، والتي قد تزيد احتمالية حدوثها في حال تدهور األوضاع االقتصادية. وفي حالة   أو تغييرات سلبية جوهرية أخرى 

ستتأثر إيرادات املجموعة وتدفقاتها النقدية بشكل سلبي وقد    ،العقودتحقق أي من املخاطر املذكورة أعاله املتعلقة بتنفيذ  

فة ونتائجها غير مؤكدة. وقد تؤثر تلك العوامل أيًضا  تنخرط املجموعة في إجراءات تقاض ي أو دعاوى تحكيم قد تكون مكل

مطالبة   تكون  قد  املجموعة  أن  في  تتمثل  مخاطر  هناك  ذلك،  إلى  باإلضافة  املجموعة وسمعتها.  ربحية  على  سلبي  بشكل 

 جموعة. بتعديل أحكام عقودها نتيجة تغيير القانون أو اللوائح، وقد تكون لتلك التعديالت املطلوبة آثار سلبية على امل 

على    يتم تنفيذ بعض خدمات وأنشطة تبريد املناطق التابعة للمجموعة دون وجود اتفاقية تطوير رئيسية رسمية سارية

املبنى  الرغم من وجود مالك  إلىملزيد من    -.  اتفاقيات  الرجوع  التعاقدي    -الجوهريةاالتفاقيات    املعلومات، برجاء  اإلطار 

التطوير   يؤدي.  -الرئيسيةواتفاقيات  إبرام  قد  من    عدم  الرئيسيين  أي  مع  الاملطورين  رسمية  رئيسية  تطوير  تفاقيات 

 ي. سلبشكل جوهري بأعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها إلى التأثير على املجموعة  

 قد تكون قدرة املجموعة على تنفيذ كل أحكام عقودها محدودة في حاالت معينة 

كيانات أو شركات حكومية تخضع لسيطرة الحكومة بشكل مباشر أو غير    تطوير نسبة كبيرة من مشاريع املجموعةيتولى  

وقد تكون تلك  ".    العالقة مع الجهات الخاضعة للسيطرة املشتركة  –. يرجى مراجعة "صفقات األطراف ذات العالقة  مباشر

الكيانات املرتبطة بالحكومة قادرة على التفاوض بشأن شروط تعاقدية أفضل من بعض العمالء اآلخرين للمجموعة. في  

حالة قيام أي كيانات مرتبطة بالحكومة تتعاقد معها املجموعة باالعتراض على الشروط التعاقدية التي وافقت عليها تلك  

ى املجموعة تنفيذ تلك الشروط التعاقدية نتيجة للحصانة السيادية التي تتمتع بها  الكيانات، فقد يكون من الصعب عل

مع طرف واحد أو أكثر من األطراف    تلك الكيانات باإلضافة إلى اعتبارات أخرى. وفي حالة حدوث أي مخاطر من ذلك القبيل 

 .، بشكل جوهري وسلبيهاربحيتها وسمعت، وكذا ، ستتأثر إيرادات املجموعة وتدفقاتها النقديةاملقابلة

حالة بعض أراضيها عند االنتهاء  بتغيير  إلى دفع رسوم معينة فيما يتعلق    في ظل االلتزام التشريعي قد تضطر املجموعة  

 من الطرح 



107 

 

درهم إماراتي ملدة اإليجار )على سبيل املثال    1باستءناء األراض ي في مشاريع نخيل حيث يتم تأجير األرض برسوم رمزية قدرها  

العالقة" مع دبي    -عاًما( واألراض ي من بعض كيانات مجموعة دبي القابضة )راجع "معامالت األطراف ذات الصلة    30حتى  ،  

 األراض ي( ، فإن األراض ي اململوكة للمجموعة هي أراض ممنوحة من قبل الحكومة.  -القابضة 

دة اإليجار )على  طوال مدرهم إماراتي    1حيث يتم تأجير األرض برسوم رمزية قدرها    ،باستءناء األراض ي في مشاريع نخيل

القابضة )راجع "  30سبيل املثال حتى   العالقة"  صفقاتعاًما( واألراض ي من بعض كيانات مجموعة دبي    -األطراف ذات 

 . من قبل الحكومة (، فإن األراض ي اململوكة للمجموعة هي أراض ممنوحةضاألر  -مع دبي القابضة العالقة 

بشأن تنظيم نقل ملكية األراض ي الصناعية والتجارية املمنوحة في إمارة    2010( لسنة  4من املرسوم رقم )  4بموجب املادة  

دبي، يستوفي من املستفيد الذي يرغب بنقل ملكية األرض الصناعية أو التجارية إليه. رسم نقل ملكية يتحدد مقداره بنسبة  

الرسو 30)"  30% )"م٪ من  دبي  في  واألمالك  األراض ي  دائرة  تحدده  الذي  النحو  على  السوقية لألرض  القيمة  من  دائرة  "( 

"( في وقت نقل امللكية. قد تحدد دائرة األراض ي واألمالك في دبي أن الطرح )على الرغم من أنه ال يؤدي إلى   األراض ي واألملك

% كنتيجة للتغيير في املستفيدين النفعيين النهائيين  30وعة لرسوم  نقل ملكية األرض املمنوحة( يمكن أن يؤدي إلى دفع املجم

البائعون    املساهمون   أبرم فقد    %،30لألرض املمنوحة بعد إتمام الطرح. فيما يتعلق بإمكانية فرض مثل هذه الرسوم بنسبة  

ين  منفرد  شركةوبموجبها يضمن املساهمون البائعون لل  2022أكتوبر    23والشركة في اتفاقية ضمان غير قابلة لإللغاء في  

 لنسبة مساهمتهم بالشركة( )على أساس  
ً
غير مشروط أو قابل للرجوع فيه السداد الكامل وإبراء الذمة  بشكل    تناسبي وفقا

"(. ملزيد من  لإللغاء ابل ضمان الشركة غير الق% )"30فيما يتعلق بالرسوم بنسبة  للشركةمن جميع االلتزامات املستقبلية  

 اتفاقية ضمان غير قابلة للرجوع فيها".  - املعلومات، برجاء الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية 

% غير  30رسوم    قاءإذا لم يقدم واحد أو أكثر من املساهمين البائعين ضماًنا غير قابل لإللغاء وب  %،30في حالة دفع رسوم  

مدفوعة من قبل املجموعة )والتي تعتبرها دائرة األراض ي واألمالك بدورها تهرًبا من الرسوم( يحق لدائرة األراض ي واألمالك  

. عالوة  2013( لسنة  30% وفًقا لقرار املجلس التنفيذي رقم )30في دبي فرض غرامة تصل إلى ضعف مبلغ الرسوم البالغة  

واحد أو أكثر من املساهمين البائعين  مع عدم وفاء % واجبة السداد 30إذا أصبحت رسوم و / أو الغرامة بنسبة  ذلك،على 

تأثير سلبي جوهري  وقد يكون لذلك    املجموعة، وقد تم دفع ذلك من قبل    لإللغاء،بالتزاماتهم بموجب الضمان غير القابل  

على األداء املالي للمجموعة أو قدرتها على دفع توزيعات األرباح. قد يؤدي أي مما سبق إلى تأثير سلبي جوهري على أعمال  

املالي ونتائم   قد ال  التي تحتسبها املجموعة و فة خدمات التبريد  يتعر أن تعتمد الحكومة    يجب .أعمالهااملجموعة ووضعها 

 تكلفة اإلنتاج املتكبدة من املجموعة التعريفة تعكس 

فة  يتحقق املجموعة بشكل جوهري إيراداتها من بيع خدمات التبريد لعملئها في دبي، وبالتالي تعتمد إيراداتها على التعر 

 مقابل استهلك خدمات التبريد. املستخدمين النهائيين املفروضة على 

كومية تأسست لتنظيم قطاع املياه والطاقة في إمارة دبي، املسؤولية عن اعتماد  يتولى املجلس األعلى للطاقة، وهو هيئة ح 

أي مراجعات مقترحة على التعريفة لخدمات تبريد املناطق، بما في ذلك رسوم الطاقة اإلنتاجية، ورسوم االستهالك وغيرها  

ن، وأمور أخرى(. يرجى مراجعة "التنظيم  املنخفضة والطلب الزائد، والتأمي   Tمن الرسوم )مثل رسوم التوصيل، ورسوم دلتا  

  – العمل  املجلس األعلى للطاقة" ملزيد من املعلومات حول أهداف املجلس األعلى للطاقة وصالحياته واعتماد التعريفة و"  –
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 للمجموعة. " ملزيد من املعلومات حول هيكل التعريفة هيكل التعريفة –قطاع املياه املبردة  – العمليات األساسية 

أي تعديالت مقترحة للتعرفة الجمركية، يتمتع املجلس األعلى للطاقة أيًضا بسلطة فرض خصومات  اعتماد  باإلضافة إلى  

تقديمها   النهائيينيتم  عام  للمستخدمين  في  للطاقة  األعلى  املجلس  بتوجيهات  وعمال  املثال،  سبيل  فعلى  قدمت 2020.   ،

واحدة   ملرة  خصومات  النهائيين  للمستخداملجموعة  قبل  مين  من  واحدة  ملرة  لخصومات  املياه    ديوا)نتيجة  رسوم  على 

فترة    2022ديسمبر    31املنتهية في    السنةخالل    والكهرباء، التي كانت املجموعة ملزمة بتمريرها إلى مستخدميها النهائيين(

كوفيد الصح19-جائحة  الحجر  مراكز  لبعض  إضافية  خاصة  خصومات  تقديم  إلى  باإلضافة  تساوي  ،  كانت  والتي  ي، 

 مليون درهم.  21.5مجتمعة 

التعر  زيادة  على  املوافقة  من  الرغم  عام  األخيرة  فة  يعلى  )"  2003في  إلى  الرجوع  التجارية)يرجى  العمليات  — األعمال 

املبردة—الرئيسية  املياه  تعر فة"(يالتعر   هيكل—قطاع  في  زيادة  أي  على  الحكومة  موافقة  يضمن  ما  يوجد  ال  فات  ي، 

لقطاع الكهرباء   املجموعة املقترحة عليها من قبل مجلس اإلدارة في املستقبل. عالوة على ذلك، نشر مكتب التنظيم والرقابة

يوليو    14فات في  يمزيًدا من اللوائح ملزودي خدمات تبريد املناطق فيما يتعلق بالتعر   ("مكتب التنظيم والرقابة"واملياه )

املنظمة الجديدة، فإن أي تغيير مقترح في هيكل تسعير املجموعة سيخضع ملراجعة وموافقة مكتب  لقواعد ل. ووفًقا 2022

التنظيم والرقابة. وفي حال ارتفعت تكاليف التشغيل فيما يتعلق بالنظام التنظيمي الجديد أو غير ذلك ولم تنجح املجموعة  

تعديل رسوم الوقود اإلضافية الحالية لتعويض االرتفاع  فات )أو لم تتمكن من يفي الحصول على استحقاق لزيادة في التعر 

في تكاليف التشغيل بشكل جزئي أو كلي(، فهناك خطر يتمثل في أن املجموعة قد تتعرض لخسارة في دخلها التشغيلي إذا  

 . ملياتهاتجاوزت النفقات إيراداتها، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم ع

تحتاج املجموعة إلى تصاريح وتراخيص إلجراء عملياتها التجارية ويمكن أن يكون ألي سحب أو إلغاء أو عدم تجديد  

 أعمالها على  أي من هذه التصاريح أو التراخيص تأثير جوهري وسلبي 

لرقابة، ووكاالت الدفاع  تحتاج املجموعة إلى استصدر تصاريح من الهيئات الحكومية ذات الصلة، مثل مكتب التنظيم وا

لتشغيل   العامة  والصناعية  التجارية  واملدني، والتراخيص  املناطقالبيئي  تبريد  ببعض  مرافق  املجموعة  تلتزم  أن  . ويجب 

الشرك تجري  املثال،  على سبيل  وتراخيصها.  تصاريحها  على  للحفاظ  والشروط  للشركة    ةالقيود  ديستريكن  التابعة  بالم 

نها من تقديم  )ذات الصلة    التصريحا مناقشات مع مكتب التنظيم والرقابة للحصول على  حاليً   .م.مللتبريد ش.ذ
ّ
التي تمك

التي تستفيد    2022سبتمبر    30في  انتهاء فترة السماح    قبل،  التصاريح ذات الصلةطلب وقد قدمت   (خدمات تبريد املناطق

( رقم  التنفيذي  املجلس  لقرار  وفًقا  املجموعة  من  6منها  من  إمباور سنو ش.ذ.م.م    2022أكتوبر    20في    2021(  واحدة 

التابعة للشركة   التنظيم والرقابةاستلمت تصريح من  الشركات  التصاريح ذات  إن    خدمات تبريد املناطق   لتقديم  مكتب 

ونظًرا ألن الشركة تؤول ملكيتها النفعية في  .  التصريح  هذااملوافقة على طلب  ، وال يوجد ضمان بشأن  حالياالصلة معلقة  

في الوقت   ، فلن يكون الحصول على مثل هذا التصريح من مكتب التنظيم والرقابة مطلوًبادبي  نهاية املطاف إلى حكومة

بالطرح، سيتم تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة وسُيطلب بعد ذلك أيًضا الحصول    . ومع ذلك، فيما يتعلقالحالي

النشرة، لم تحصل الشركة أو  على هذا التصريح من مكتب التنظيم والرقابة.   بالم ديستريكت للتبريد  كما في تاريخ هذه 

املجموعة من الحصول على تلك التصاريح من  على أي تصريح من مكتب التنظيم والرقابة، في حال لم تتمكن  ش.ذ.م.م  
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بعد فترة وجيزة من الطرح العام في أو  /مكتب التنظيم والرقابة )قبل انتهاء فترة السماح في حالة الشركات التابعة للشركة و

الي  له تأثير سلبي جوهري على أعمالها ووضعها املقد يكون  لعقوبات، مما  احالة الشركة(، قد تتعرض املجموعة ملخاطر  

وتراخيصها    ونتائم عملياتها. للحصول على تصاريحها  املطلوبة  الشروط  االمتثال ألي من  في  املجموعة  أخفقت  وفي حال 

والحفاظ عليها، فيمكن سحب أو إلغاء تصاريحها وتراخيصها، أو من املمكن أن يتأخر تجديد تصاريحها أو تراخيصها، عند  

 في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. جوهري وسلبي أن تؤثر بشكل  انتهاء صالحيتها األصلية، وهي أمور يمكن 

املهمين للمجموعة تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة   املطورين الرئيسيين قد يكون لفقدان واحد أو أكثر من 

 ووضعها املالي ونتائج عملياتها

للمجموعة، وهم شركة دبي للعقارات، وشركة  مطورين رئيسيين  أكبر ثالثة    حصل،  2021  ديسمبر  31للسنة املنتهية في  

 نخيل  

 بنحو    %3.5و  %3.7و  %5.5ش.م.ع، وفندق أتالنتس على  
ً
لألشهر الستة  على التوالي    %3.3و  %6.4و  %5.7على التوالي )مقارنة

 ( من إيرادات الشركة.2022يونيو  30 في املنتهية

املثال ال الحصر    القوة    في  اإلخاللوقد يكون ألي عامل، بما في ذلك على سبيل  التنصل أو اإلنهاء أو أحداث  السداد أو 

القاهرة املمتدة أو نزع امللكية، مما يؤثر على قدرة املجموعة على استرداد كامل مبالغ اإليرادات املستحقة لها بموجب أحد  

  على أو بموجب أي من عقود املجموعة بشكل عام قد يكون له تأثير سلبي جوهري    ييناملطورين الرئيسعقودها مع هؤالء  

أو    املطور تعاقدية من    تصحيح  املجموعة. وفي تلك الحالة، على الرغم من أن املجموعة قد يحق لها الحصول على سبل

 وال يوجد ، يمكن أن تكون عملية تنفيذ سبل االنتصاف التعاقدية ماملطورين الرئيسيين املعنيين
ً
كلفة وتستغرق وقًتا طويال

أي تأكيد بأن املجموعة ستنجح في استرداد كل املبالغ املستحقة لها أو أي منها مما قد ينتم عنه تأثير سلبي جوهري في أعمال  

 املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 لتزويدها بالكهرباء واملياه ديوا تعتمد املجموعة على 

، وليس  ملحطات تبريد املناطق التابعة لها  ، مساهم األغلبية بها،ديواعلى توفير الكهرباء واملياه من  فقط    تعتمد املجموعة

على أساس تجاري بحت وبأسعار    ديوا. تشتري املجموعة الكهرباء واملياه من  ثمة اتفاقيات توريد مكتوبة بين الشركة وديوا

حيد للكهرباء واملياه في دبي، لذا بقدر ما تتأثر عملياتها بسبب االنقطاعات  هي املورد الو   ديوا.  غير تفضيلية  تجارية قياسية 

 أو األعطال أو غير ذلك، سيكون لها أيًضا تأثير في عمليات املجموعة.

بأن إمدادات الكهرباء واملياه ستكون كافية لتلبية جميع احتياجات املجموعة من الطاقة   ان مض وال يمكن أن يكون هناك   

ستكون قادرة على تلبية جميع متطلبات املجموعة املتوقعة من الكهرباء واملياه. وعالوة على ذلك، في    ديوافي املستقبل أو أن  

لمجموعة لفترة جوهرية كبيرة، فإن قدرة  املناطق التابعة ل  تبريدحال انقطاع التيار الكهربائي أو املياه عن أي من محطات  

أن   يمكن  املناطق  تبريد  وتوفير خدمات  املحطة  تلك  تشغيل  على  بشكل  تاملجموعة  و تأثر  لذلك،  جوهري  ونتيجة  سلبي. 

ي جوهري في  باإلضافة إلى أي خسارة في اإليرادات، فقد تزيد تكاليف اإلنتاج لدى املجموعة، مما قد ينتم عنه تأثير سلب
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 أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها.  

 تتعلق بإنشاء محطات جديدة متعددة تواجه املجموعة مخاطر 

جديدة   محطات  لبناء  املجموعة  املتوسط.  تخطط  املدى  على  املناطق  تواجهها  ن  إلتبريد  التي  الرئيسية  املخاطر  أحد 

تبريد املناطق  محطة  باني التي سيتم ربط  املهو إنشاء واحد أو أكثر من طق لتبريد املنااملجموعة عند إنشاء محطة جديدة  

عدم اكتمال بنائها ببساطة ألي سبب من األسباب. في هذه الحالة، في حين أن املجموعة  تأخير إنشاء املحطة أو    ، في حالة بها

م دفع رسوم تتعلق بنظام التبريد بغض  لديها عموًما شروط تعاقدية معينة الستهالك الطاقة املنتجة أو الدفع؛ حيث يلز 

تشييد   في  املحرز  التقدم  عن  كان  املالنظر  إذا  ما  أو  النهائي  باني  الناحية  املستخدم  ومن  بالفعل،  املبردة  املياه  يستخدم 

 في حال تعسر  
ً
أو  أو مالك املبنى    املطور الرئيس ي العملية، قد تكون قدرة املجموعة على إنفاذ هذه الشروط محدودة، خاصة

ا في  توقف عمليات البناء. ولذلك، قد ال تحصل املجموعة على أي إيرادات، أو قد تحصل على إيرادات أقل مما كان متوقعً 

من مرحلة اإلنشاء ويبدأ في الحصول على إيرادات من  أو مالك املبنى    املطور الرئيس يالبداية من تلك املحطة حتى ينتهي  

 املبنى أو أعمال التطوير أو املشروع الخاص به. 

 تواجه املجموعة عند إنشاء محطة تبريد جديدة عدًدا من املخاطر األخرى، بما في ذلك:

الالزم • فترات  املتطلبات  بعد  إال  املعني  املشروع  من  نقدية  تدفقات  تحصيل  دون  من  كبير  مال  رأس  إلنفاق  ة 

 مستقبلية؛ 

التمويل ملثل   • العجز املحتمل في النقد الالزم لتمويل اإلنشاءات والتحسينات الرأسمالية واحتمالية عدم توفر 

 نهائًيا؛توافرها عدم هذه اإلنشاءات والتحسينات الرأسمالية للمجموعة بشروط مناسبة أو 

التأخر في الحصول، أو اإلخفاق في الحصول على، جميع التصاريح واملوافقات والتراخيص الحكومية والتنظيمية   •

الضرورية، بما في ذلك تصاريح حق االرتفاق، والتي تعد جزًءا ال يتجزأ من تركيب أنابيب املياه املستخدمة في تبريد  

 املناطق؛

الختالس أو غيرها من األنشطة غير الالئقة من جانب موردي املجموعة أو املقاولين من  االحتيال أو السرقة أو ا  •

 الباطن أو مقدمي الخدمات أو املصممين أو املهندسين أو العمالء أو موظفيها؛ 

 عدم القدرة على إكمال املشاريع في املوعد املحدد أو في حدود امليزانية؛   •

ر البنية التحتية للمحطة، بم •
ّ
 ا يشمل مرافق الكهرباء واملياه والبنية التحتية للتصريف.عدم توف

وال يوجد ما يضمن أن املشاريع الحالية أو املستقبلية للمجموعة ستكتمل في اإلطار الزمني املتوقع أو أنها ستكتمل من   

أعاله أن يؤخر بشكل  األساس، سواء بسبب العوامل املحددة أعاله أم ألي أسباب أخرى. ويمكن ألٍي من العوامل املذكورة  

 جوهري اكتمال املشروع أو يؤدي إلى زيادة كبيرة في التكاليف املرتبطة باملشروع. 
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ت الجديدة،  املناطق  تبريد  محطات  إنشاء  عند  ذلك،  إلى  التقنية  تباإلضافة  املعدات  من  مجموعة  توفير  املجموعة  طلب 

ادرة على شراء كمية كافية من املعدات التقنية لتلبية  وتجميعها. وال يمكن أن تقدم املجموعة أي ضمان بأنها ستكون ق

أهدافها اإلنشائية، أو أن بعض املوردين لن يمنحوا األولوية ملشاركين آخرين في السوق، بما في ذلك املنافسين. وفي حال  

عل مورديها  قدرة  عدم  أو  التعاقدية،  التزاماتهم  أداء  في  املجموعة  موردي  قبل  من  كبير  تأخير  أي  بتلك حدوث  الوفاء  ى 

االلتزامات، أو عدم توفر املكونات واملعدات أو إخفاقها في تلبية احتياجات وتوقعات املجموعة، فقد يؤدي ذلك التأخير في 

يؤثر   أن  من شأنه  وكالهما  اإلنشاءات،  تكاليف  وزيادة  الجديدة  اإليرادات  تدفقات  وتأخير  لإلنشاءات  الزمنية  الجداول 

 مال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. في أعبشكل جوهري وسلبي 

ملطورين  لمجموعة وخطوط األنابيب والبنية التحتية للتبريد خصيًصا تبريد املناطق العائدة لُصممت محطات  

 التعاقدية مع املجموعة  التزاماتهمعن السداد بموجب قد يتخلفون  رئيسيين أو مالكي مبان  

محطات  بإنشاء  املجموعة  بها   تقوم  الخاصة  املناطق  لتلبية    تبريد  بها  الخاصة  للتبريد  التحتية  والبنية  األنابيب  وخطوط 

عن  طورين الرئيسيين أو مالكي املباني  املفي مواقع محددة. وفي حال تخلف أحد  مطورين رئيسيين أو مالكي مباٍن  متطلبات  

ملشروع الذي تم بناء نظام تبريد املناطق من أجله، فقد يكون  الوفاء بالتزاماته التعاقدية أو ترك املبنى أو عملية اإلنشاء أو ا

بدالء أو أغراض أخرى، مما يدفع    ملطورين رئيسيين أو مالكي مباٍن من الصعب أو املستحيل استخدام نظام تبريد املناطق  

البدالء بجدارة ائتمانية    املبانياملطورون الرئيسيون أو مالكو  املجموعة لشطب قيمة األصول ذات الصلة. وقد ال يتمتع  

مماثلة، أو قد ال يكونوا على مقربة من املحطة الحالية أو ليس لديهم احتياجات للقدرة اإلنتاجية أو طلب عالي على التبريد.  

بديلين ملحطة معينة، فال يوجد ما يضمن أن تكون  مطورين رئيسيين أو مالكي مباٍن  وحتى لو كان من املمكن العثور على  

الشروط التعاقدية مماثلة للشروط التعاقدية األولية أو أن تكون رسوم القدرة اإلنتاجية مربحة أو يمكن استرداد تكلفة  

النفقات الرأسمالية اإلضافية لخدمة الجديد بالكامل، مما قد يدفع املجموعة أيًضا لخفض قيمة األصول ذات الصلة.  

بديل، قد تحتاج املجموعة إلى إعادة هيكلة العقد    ملطور رئيس ي أو مالك مبنىعالوة على ذلك، في حالة بيع مشروع أو مبنى  

 املبرم معه وقد يخضع لشروط جديدة. وقد تؤثر هذه العوامل أيًضا بشكل سلبي جوهري في ربحية املجموعة في أي فترة.

عند إنشاء محطة تبريد  إال أنه  للسعي ملعالجة تلك املخاطر،  تدابير  باإلضافة إلى ذلك، في حين أن املجموعة قد وضعت  

مناطق جديدة قد تكمل املجموعة املحطة ولكن قد يتأخر أو ال يكتمل تشييد املباني التي كان من املقرر أن يتم توصيلها  

، سواء بسبب إعسار املطور أو لعدم جدوى التشييد من الناحية االقتصادية أو ألسباب أخرى(. وفي تبريد املناطق بمحطة

طور الرئيس ي أو  املت، قد تكون قدرة املجموعة على تنفيذ االتفاقيات التعاقدية محدودة، ال سيما إذا أصبح  تلك الحاال 

معسًرا أو في حال توقف التشييد. ولذلك، قد ال تحصل املجموعة على أي إيرادات، أو قد تحصل على إيرادات  مالك املبنى  

من مرحلة اإلنشاء ويبدأ في  طورون الرئيسيون أو مالكو املباني  املى ينتهي  أقل مما كان متوقًعا في البداية من تلك املحطة حت

 الحصول على إيرادات من املبنى أو أعمال التطوير أو املشروع الخاص به.

 تخضع عمليات املجموعة ومشاريع التوسع األخرى ملجموعة من مخاطر التطوير واإلنشاءات 

تقوم املجموعة بتصميم وبناء وتملك توسيع محفظة تبريد املناطق الخاصة بها.    تتمثل إستراتيجية املجموعة طويلة األجل في

وغالًبا ما تتطلب هذه املشاريع نفقات رأسمالية    وتشغيل وصيانة محطات تبريد املناطق الخاصة بها على نفقتها الخاصة.
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جموعة خالل تلك الفترة لعدد من  كبيرة وقد تستغرق شهوًرا أو سنوات لتصبح جاهزة للتشغيل، وبالتالي قد تتعرض امل

مخاطر التشييد والتشغيل واملشاريع وغيرها من املخاطر الخارجة عن سيطرة املجموعة. ملزيد من املعلومات عن املخاطر  

إلى   الرجوع  يرجى  باإلنشاءات،  بإنشاء محطات جديدة—"املتعلقة  تتعلق  املجموعة مخاطر  تواجه  املناطق  قد  .  "لتبريد 

باإلضافة إلى ذلك، قد تواجه املجموعة مخاطر في تجديد العقد أو إنهائه في حالة حدوث تغيير جوهري في مشروع قائم أو  

 مبنى أو تطوير رئيس ي مستقبلي. 

على   املجموعة  قدرة  في  سلًبا  األحداث  هذه  من  أكثر  أو  حدث  وقوع  يؤثر  أو    استكمال قد  الحالية  التوسعية  مشاريعها 

، مما قد يفض ي إلى عدم قدرة املجموعة على  استكمالها بالفعلي املوعد املحدد أو في حدود امليزانية في حال  املستقبلية ف

تأثير سلبي جوهري  لتوفير تبريد املناطق وفًقا ل إلى  املالي    على طلب ومن ثم يؤدي ذلك  سمعة املجموعة وأعمالها ووضعها 

 ونتائم عملياتها. 

نتيجة ظروف السوق الصعبة أو أسباب   لمجموعة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقديةاألطراف املقابلة ل  تتقاعسوقد 

 أخرى 

املقاولين واملقاولين من الباطن واملعماريين واملهندسين واملشغلين واملوردين  املطورين الرئيسيين  تبرم املجموعة عقوًدا مع  

مح وتشييد  بتطوير  يتعلق  فيما  املوردين  من  وغيرهم  الخدمات  املجموعة  ومقدمي  تخضع  وبالتالي،  املناطق،  تبريد  طات 

أو   بأي ضمان  الوفاء  التعاقدية وعدم  بالتزاماته  أو عن غير قصد  الطرف املقابل عن قصد  في عدم وفاء  تتمثل  ملخاطر 

يتعلق بتلك االلتزامات. وقد يتخلف هؤالء األطراف عن الوفاء بالتزاماتهم بسبب عدة أمور من    فيماضمان حسن تنفيذ  

السوق  بي ظل ظروف  في  أكثر حدة  املقابل  الطرف  مخاطر  وتصبح  التشغيلي.  اإلخفاق  أو  السيولة  نقص  أو  اإلفالس  نها 

الصعبة التي يزيد فيها خطر تقصير األطراف املقابلة. وقد يؤدي اإلخفاق الجوهري من قبل الطرف املقابل أو الضامن، إن  

إكمال املشروع أو التأثير على عمليات املشروع املكتمل. وعلى الرغم من أن  وجد، في الوفاء بالتزاماته التعاقدية إلى تأخير  

مع   املجموعة  أبرمتها  التي  املقابلةالترتيبات  جانب    األطراف  من  التقصير  أو  التأخير  مخاطر  بعض  تحدد  املطورين  قد 

يتسنى لها الحصول على تعويض    املقاولين من خالل استخدام ضمانات حسن التنفيذ، إال أن املجموعة قد الالرئيسيين أو  

يتعلق بأي انتهاك أو تقصير أو تأخير، لذلك قد تضطر إلى تحمل التكاليف اإلضافية    فيما مقاوليها  املطورين الرئيسيين أو  من  

التأمين   بشركات  يتعلق  فيما  املقابل  الطرف  ملخاطر  املجموعة  تتعرض  ذلك،  إلى  باإلضافة  املشروع.  املطلوبة الستكمال 

 والبنوك التي يتم االحتفاظ بأموال لديها في شكل ودائع.

، فرضت حكومات دول مختلفة عمليات  2020، ومنذ مارس  19-املذكورة أعاله نتيجة لجائحة كوفيدقد تتفاقم املخاطر   

البالد، وفرضت قيوًدا بشكل متقطع وتم تخفيفها. ورغم أن املجموعة استمرت في تحقيق أداء مالي   إغالق على مستوى 

يتعلق بموظفيها، فقد شهدت   فيما لعمل حتى اليوم وتمكنت من تجنب برامم الفصل من ا  19-إيجابي خالل جائحة كوفيد

عمالئها   معظمه من  كان  املناطق،  تبريد  على  الطلب  في  انخفاًضا  في النهائيين  املجموعة  زيادة  )قابله جزئًيا  الشركات  من 

رض في عام  النهائيين  االستهالك من العمالء  
ُ
دابير  في دبي بسبب زيادة العمل عن ُبعد وت  2020املقيمين( خالل اإلغالق الذي ف

 التباعد االجتماعي والعزل الذاتي أو تدابير الحجر الصحي.

وفي حال فرض عمليات إغالق مستقبلية أو قيود وطنية أخرى، فال يمكن للمجموعة التأكد من سرعة تشييد مشاريعها  
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الر  العمال  أيًضا  املجموعة  العمالة واملكونات واملواد ملشاريعها. وقد تفقد  توافر  أو من  املرض  وتطويرها،  ئيسيين بسبب 

 واملشكالت ذات الصلة. 19-املرتبط بكوفيد

املستخدمين  ، قدمت املجموعة أيًضا خصومات ملرة واحدة لجميع  2020وبموجب توجيهات املجلس األعلى للطاقة في عام   

خاصة إضافية    ، باإلضافة إلى تقديم خصومات19-فترة جائحة كوفيد  2022ديسمبر    31ل السنة املنتهية في خالالنهائيين  

مليون درهم. وعلى الرغم من أن الخصومات قد أثرت في    21,5لبعض مراكز الحجر الصحي، والتي كانت تساوي مجتمعة  

 . 2020التدفقات النقدية للمجموعة، إال أن املجموعة كانت ال تزال قادرة على تحقيق وتجاوز أهدافها املالية لعام 

حداث سلًبا في قدرة املجموعة على إكمال مشاريعها التوسعية الحالية أو املستقبلية  قد يؤثر وقوع حدث أو أكثر من هذه األ 

في املوعد املحدد أو في حدود امليزانية في حال إكمالها من األساس، مما قد يفض ي إلى عدم قدرة املجموعة على توفير تبريد 

 املجموعة وأعمالها ووضعها املالي ونتائم عملياتها.  طلب ومن ثم يؤدي ذلك إلى تأثير سلبي جوهري في سمعةلاملناطق وفًقا ل

قد تؤدي األعطال غير املتوقعة في املعدات، أو أي أضرار تسببها أطراف خارجية لشبكات توزيع املجموعة، إلى تعطيل  

   تبريد املناطق الخاصة بها قدرة املجموعة على تشغيل محطات

قد تؤدي حاالت انقطاع القدرات اإلنتاجية ملحطة أو أكثر من محطات تبريد املناطق التابعة للمجموعة إلى تراجع إيرادات  

املجموعة لخطر التعرض لخسائر  تبريد املناطق الخاصة باملجموعة وأرباحها خالل الفترة ذات الصلة. كما تتعرض محطات  

د كل من محطات تبريد املناطق التابعة للمجموعة على معدات مهمة، مما قد  كارثية نتيجة أي أحداث غير متوقعة. تعتم

أو تقادم   أو أعطال غير متوقعة  العمل نتيجة عيوب  يحد من القدرة اإلنتاجية للمحطة ذات الصلة أو يؤدي إلى توقف 

د معدالت تعطل أعلى. قد يؤدي  البنية التحتية. عالوة على ذلك، فإن األصول التي تجاوزت عمرها االفتراض ي املتوقع قد تشه

تعطل البنية التحتية املتقادمة إلى زيادة اإلنفاق الرأسمالي أو تلف املمتلكات، وإلى تأثيرات على السالمة والبيئة والصحة  

 العامة.

ة  تبريد املناطق الخاص، وترتبط معظم محطات  (SCADA  نظام التحكم االشرافي وتحصيل البيانات)  طبقت املجموعة تقنية  

عن ُبعد    تبريد املناطق الخاصة بها   املجموعة في دبي بمركز التحكم واملراقبة التابع لها والذي يراقب عمليات كل محطاتب

ويراقب الشبكة املرتبطة بها بالكامل على مدار الساعة خالل كل أيام األسبوع. ويتم التنبيه بأعطال الشبكة وعيوب املعدات  

خصص بمعالجتها. ومن وقت آلخر، كانت هناك حاالت من االنقطاعات واألعطال قصيرة على الفور، مما يسمح لفريق مت 

لمجموعة. وعلى الرغم مما ورد أعاله، فإن املجموعة كان لديها في املاض ي  ل  املستخدمين النهائيين التابعيناألجل التي أثرت في  

  قدرات اإلنتاجية في محطة أو أكثر من محطاتوقد تواجه في املستقبل إخفاقات في قدرتها على التشغيل أو انخفاض ال

بها الخاصة  املناطق  املعدات.  تبريد  تعطل  التابع    نتيجة  والصيانة  التشغيل  فريق  إخفاق  فإن  الخصوص،  وجه  وعلى 

( عمليات إيقاف تشغيل املبردات الناجمة عن أعطال إمدادات الطاقة  1للمجموعة في تحديد حاالت تعطل األنظمة )مثل )

( طفرات الضغط ودورات التبريد( في األصول الرئيسية للمجموعة في  2، أو مشكالت التيار الزائد أو الجهد، أو )أو العجز

ر محطات تبريد املناطق التابعة 
ّ
مرحلة مبكرة ُيمكن أن يؤدي إلى عدد أكبر من حاالت التعطل، وانخفاض موثوقية وتوف

 نفاق على الصيانة.لها، إلى جانب انخفاض استدامة املحفظة، وزيادة اإل 
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أي    للمجموعة، من قبل  التابعة  املبردة  املياه  بأي من شبكات توزيع  تلحق  أي أضرار  أن تؤدي  ُيمكن  إلى ذلك،  باإلضافة 

أطراف خارجية تتولى أعمال اإلنشاء واألنشطة األخرى املجاورة للشبكات، إلى تعطيل عمليات محطة تبريد املناطق أو تقديم  

 .ين النهائيين للمستخدم الخدمات 

ستؤثر االنقطاعات غير املتوقعة في القدرات اإلنتاجية سلًبا على أعمال املحطة ذات الصلة وقدرتها اإلنتاجية ووضعها املالي. 

عالوة على ذلك، قد يتطلب أي انقطاع في القدرة اإلنتاجية نفقات رأسمالية كبيرة ملعالجة املشكلة، مما يقلل من املبالغ  

تلك الخسائر. باإلضافة  كافًيا لتغطية تأمين املجموعة يكون التعويض بموجب حة لعمليات املجموعة. وقد ال النقدية املتا

إلى ذلك، قد يؤدي االضطراب طويل األجل إلى اإلضرار بسمعة املجموعة وخسارة بعض العمالء، مما قد يؤثر سلًبا على  

 املجموعة. 

  املعلومات الخاصة بها، التي قد تخفق أو تتأثر  تكنولوجيالتشغيل و تعتمد املجموعة على البنية التحتية لتقنية ا

 بالجرائم اإللكترونية بشكل جوهري وسلبي 

"( التشغيل  لتقنية  التحتية  للبنية  املستمر  التشغيل  على  كبير  بشكل  املجموعة  التشغيلتعتمد  تكنولوجيا  "(  تقنية 

واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا)"  املعلومات واملتطورة،  املعقدة  الكمبيوتر  أجهزة  أخرى،  أمور  بين  من  التي تشمل،   )"

السلكية والالسلكية، ومراكز التحكم اإلشرافية، ومعالجة البيانات، والحصول على البيانات، ومراكز البيانات، وأنظمة  

الخاصة باملجموعة، بما في ذلك مراكز    علوماتامل  تكنولوجيااملراقبة. وفي حال أخفقت البنية التحتية لتقنية التشغيل أو  

أخرى   معلومات  تقنية  أي  أو  الطوارئ،  حاالت  في  التعافي  وإجراءات  االحتياطي  النس   ومرافق  البيانات  ومراكز  التحكم 

ل  مستخدمة في كل أعمالها بما في ذلك مرافقها اآللية، أو أصبحت عرضة لالنقطاع ألي سبب )بما في ذلك، على سبيل املثا

واملدمرة، وهجمات التصيد، وهجمات تعطيل الخدمة(، يمكن    الضارة   ال الحصر، فيروسات الكمبيوتر، والشفرات الخبيثة

أو األصول األخرى(،  تبريد املناطق  أن يؤدي ذلك اإلخفاق إلى زيادة كبيرة في التكاليف )بما في ذلك تكاليف إصالح محطة  

جات والبيانات الهامة، مما قد يؤدي إلى فقدان البيانات الشخصية، وتكبد خسائر  وتقليل القدرة اإلنتاجية املتاحة واملخر 

تكون   عندما  ال سيما  العمالء،  فقدان  أو  املجموعة،  بسمعة  وإلحاق ضرر  مواجهة    املعلومات  تكنولوجيا مالية،  املتأثرة 

النهائيين املجمللمستخدمين  أن مشاريع  في ضوء  أكبر  الخطر بشكل  يتفاقم هذا  البنية  . وقد  مهًما من  وعة تشكل جزًءا 

التحتية الوطنية التي قد تصبح مستهدفة من قبل الجهات الفاعلة ذات الدوافع السياسية، بما في ذلك عن طريق الهجمات  

الخاصة    املعلومات   تكنولوجيالعلى األصول املادية أو الهجمات اإللكترونية التي يمكن أن تؤدي إلى تعطيل البنية التحتية  

 باملجموعة. 

كوفيد جائحة  عن  الناجم  اإلغالق  أثناء  ُبعد  عن  العمل  فإن  ذلك،  إلى  من    19-باإلضافة  املزيد  يضع  يزال  وال  وضع  قد 

الخاصة باملجموعة. عالوة على ذلك، توجد مخاطر تتمثل في أن أنظمة    املعلومات  تكنولوجيالالضغوط على البنية التحتية  

شأتها املجموعة للمساعدة في منع الهجمات اإللكترونية أو منع تسرب املعلومات الحساسة  التي أن  املعلومات  تكنولوجيا أمن  

 يمكن أن تتأثر بالجرائم اإللكترونية.

وفي حال حدوث أي من هذه املخاطر، يمكن أن يؤثر ذلك على إيرادات املجموعة وأن يكون له تأثير سلبي جوهري على   

عمليات ونتائم  املالي  ووضعها  التحتية  أعمالها  البنية  عن  املعلومات  من  ملزيد  يرجى   املعلومات  تكنولوجيالها.  للمجموعة، 
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 ". املعلومات تكنولوجيا-األعمال التجارية " الرجوع إلى 

 قد تتضرر أعمال املجموعة إذا أخفقت في جذب موظفين مؤهلين وذوي خبرة واالحتفاظ بهم 

إذا لم تتمكن املجموعة من االحتفاظ باملوظفين ذوي الخبرة والكفاءة واملوثوقية، وباألخص موظفي اإلدارة العليا والوسطى  

   ،املعلومات تكنولوجياواملهندسين ومتخصص ي 

ك سلًبا ، فقد يؤثر ذلذو مهارة عاليةالذين يتمتعون بمؤهالت مهنية مناسبة، أو أخفقت في تعيين موظفين مهنيين وفنيين 

على عمليات املجموعة. وال يزال الطلب على املوظفين ذوي الخبرة واإلمكانيات في املجاالت الهندسية والتقنية مرتفًعا في 

دبي، وهناك منافسة كبيرة على جذب املوظفين. وبالتالي، فعندما يترك املوظفون املوهوبون العمل، فقد تواجه املجموعة  

 م وتتكبد تكاليف ومصاريف إضافية في ذلك.صعوبة في توظيف من يحل محله

وقد تؤدي خسارة أي عضو من فريق اإلدارة العليا للمجموعة، أو خسارة أي من املوظفين الرئيسيين اآلخرين لدى املجموعة  

مثل    إلى فقدان التركيز التنظيمي أو سوء تنفيذ العمليات أو عدم القدرة على تحديد مبادرات إستراتيجية محتملة وتنفيذها 

التوسع في قدرات املجموعة. ومن شأن وقوع أي من األحداث السابقة أن يكون له تأثير جوهري سلبي على أعمال املجموعة  

 ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 يتمتع بعض أعضاء اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة محدودة أو قد ال يتمتعون بأي خبرة في إدارة شركة مدرجة عامة 

  ة في إدارة شركة مدرجة عام  خبرةوجود  أعضاء اإلدارة العليا للمجموعة بخبرة محدودة أو قد يفتقرون إلى أي    بعض يتمتع 

وااللتزام بالقوانين واللوائح املحددة املتعلقة بالشركات العامة املدرجة في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وعلى الرغم من أن  

على مدار الفترات السابقة وفًقا لسياسات وإجراءات داخلية صارمة، فإن التزامات الرقابة  املجموعة قد سعت إلى العمل  

واالمتثال وإعداد التقارير التنظيمية املفروضة على الشركات املدرجة ستتطلب اهتماًما كبيًرا من اإلدارة العليا، بما في ذلك 

 عن جذب املهنيين القادرين  لالستثمار السريع للوقت واملوارد املالية في البنية األسا
ً
سية املناسبة للحوكمة واالمتثال، فضال

على ضمان الحوكمة واالمتثال وتمكينهم واالحتفاظ بهم بطريقة تلبي أو تفوق املتطلبات القانونية والتنظيمية ألي شركة  

تأثير  له  يكون  قد  مما  التحول،  هذا  في  العليا ستنجح  اإلدارة  أن  يضمن  ما  يوجد  وال  أعمال    مدرجة.  على  سلبي جوهري 

يعرض   أن  املجموعة  على  املفروضة  اإلفصاح  ومتطلبات  للوائح  املناسب  الوقت  في  االمتثال  عدم  شأن  ومن  املجموعة. 

الشركة لعقوباٍت وغراماٍت تنظيمية. ويمكن أن يكون لفرض غرامات على الشركة تأثير سلبي في أعمال املجموعة أو وضعها  

 ا.املالي أو نتائم عملياته 

سلبي من جراء الكوارث الطبيعية أو تغير املناخ أو الهجمات اإلرهابية أو  جوهري و قد تتأثر عمليات املجموعة بشكل 

 غيرها من األحداث الكارثية الخارجة عن سيطرة املجموعة 

ارتفاع مستويات سطح البحر( أو  ُيمكن أن تتأثر العمليات التجارية للمجموعة سلًبا أو تتعطل بسبب آثار تغير املناخ )مثل  

الكوارث الطبيعية )مثل الزالزل أو التسونامي وغير ذلك( أو غيرها من األحداث الكارثية املحتملة، باإلضافة إلى االنقطاعات  

وتكون خارجة عن سيطرتها.   املجموعة  عمليات  تعطل  أن  يمكن  والتي  والكهرباء(  املياه  )مثل  املرافق  توريد  في  العجز  أو 
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فعت وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية في العقد املاض ي بسبب التغيرات البيئية واملتعلقة باملناخ. وال يوجد ما يضمن أن  ارت

 العمليات التجارية للمجموعة لن تتعطل بسبب األضرار الناجمة عن أٍي مما سبق. 

ائع والحوادث الكبرى، والنزاعات املسلحة  قد تتعرض املجموعة أيًضا آلثار الكوارث التي من صنع اإلنسان بما في ذلك الوق 

الدولية واإلقليمية، واألعمال العدائية، واألعمال اإلجرامية والهجمات اإلرهابية، وكلها خارجة عن سيطرة املجموعة. أدت  

االستقرار  التهديدات املستمرة لألنشطة اإلرهابية وغيرها من األعمال الحربية أو العدائية إلى زيادة كبيرة في مخاطر عدم  

اإلمارات   دولة  في  إرهابية  أعمال  تحدث  أن  املمكن  ومن  املتحدة.  العربية  اإلمارات  في  واالجتماعي  واالقتصادي  السياس ي 

العربية املتحدة ويمكن أن تستهدف مثل هذه األعمال اإلرهابية ممتلكات املجموعة وموظفيها. على الرغم من أن املجموعة  

ت كبيرة، أو آثار سلبية جوهرية على نتائم عملياتها أو وضعها املالي نتيجة لألنشطة اإلرهابية  لم تتكبد أي خسائر في ممتلكا

في  األحداث  بهذه  تتأثر  لن  املجموعة  بأن  ضمانات  أي  تقديم  يمكن  فال  الحرب،  أو  اإلقليمي  السياس ي  االستقرار  وعدم 

 املستقبل.

لطبيعية وتلك التي من صنع اإلنسان، وتحافظ على استراتيجيات  وبينما تسعى املجموعة إلى اتخاذ التدابير ضد الكوارث ا

التي تعتبرها مناسبة تجارًيا، في حالة حدوث أي أضرار   التأمينية  الكوارث ومستويات املشتريات من التغطية  التعافي من 

بها  التأمين الخاصة  الذي  جسيمة، فقد تتكبد املجموعة خسائر وأضراًرا ال يمكن استردادها بموجب وثائق  ، وهو األمر 

 يمكن أن يكون له تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 قد ال تتمكن املجموعة من توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر املقترنة بعمليات أعمالها 

بطة بالحروب واألعمال اإلرهابية التي ال  من املحتمل أن تتأثر عمليات املجموعة بعدد من املخاطر من بينها األحداث املرت

تتوفر تغطية تأمينية كافية لها نهائًيا أو بشروط معقولة تجارًيا. باإلضافة إلى ذلك، فإن مدى جسامة وتكرار حاالت مثل  

معداتها  الحوادث املفاجئة وغيرها من الحوادث املؤسفة وتوقف األعمال أو األضرار املحتملة بمرافق املجموعة وممتلكاتها و 

الناجمة عن سوء األحوال الجوية واألخطاء البشرية والتلوث والنزاعات العمالية والكوارث الطبيعية جميعها أمور قد تؤدي  

املجموعة   تقدم  وال  بسمعتها.  تضر  أو  التأمينية  التغطية  تتجاوز  التزامات  تحملها  أو  كبيرة  خسائر  املجموعة  تكبد  إلى 

ة التأمينية ستكون كافية لتغطية الخسائر الناتجة عن أي أو كل من هذه األحداث، أو  ضمانات للمستثمرين بأن التغطي

 أنها سوف تكون قادرة على تجديد التغطية التأمينية القائمة بشروط معقولة تجارًيا، أو حتى القيام بذلك من األساس. 

لحا كافية  تأمينية  تغطية  أو  تأمينية  تغطية  املجموعة  لدى  يتوفر  لم  حال  املال  وفي  رأس  املجموعة  تفقد  فقد  ما،  دث 

املستثمر في أي ممتلكات تضررت أو دمرت وقد تخسر كذلك اإليرادات املستقبلية املتوقعة من تلك املمتلكات، وقد تتعرض  

  املمتلكات املتضررة. وباملثل، في حالة إجراء أي تقييمات ضد املجموعةباملجموعة في بعض الحاالت اللتزامات مالية تتعلق  

بما يتجاوز أي تغطية تأمينية تحتفظ بها املجموعة، فقد تتعرض أصولها للحجز أو املصادرة بموجب اإلجراءات القضائية  

 املختلفة. وقد يكون ألي من هذه األحداث تأثير جوهري سلبي على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 االلتزام بالقوانين البيئية املتغيرة  قد ال تكون املجموعة قادرة على االستمرار في 
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البيئية   للوائح  املجموعة  وتخضع  والتسرب.  املياه  وتلوث  التلوث  مثل  البيئية  األضرار  مخاطر  على  القطاع  هذا  ينطوي 

  الصادرة على املستوى االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة واللوائح الصادرة عن الحكومة. تلتزم املجموعة باملعايير 

ISO9001:2015  وISO 14001:2015  وISO 45001:2018    وISO 27001:2013  ،  األعمال التجاريةيرجى الرجوع إلى" —

". تضع هذه اللوائح معايير مختلفة لتنظيم جوانب معينة تتعلق بالجودة البيئية وتفرض عقوبات مدنية  الصحة والسالمة

إلى ذلك، قد يكون اال  املخالفات. باإلضافة  املناطق وجنائية على  في  القانونية والتنظيمية املحددة مطلوًبا    متثال لألحكام 

التي تقع بها عمليات املجموعة، مثل تصريف النفايات. ورغم أن املجموعة ال تنتهك ولم تنتهك  معينة و ة  ي حساسذات    البيئية 

، ال يوجد ما يضمن أن املجموعة ستكون  شرة املاثلةالنأي لوائح بيئية سارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة كما في تاريخ 

 في جميع األوقات في املستقبل. وقد يؤدي حدوث أي أضرار بيئية إلى تعطيل خدمات املجموعة ومشاريعها  
ً
ملتزمة التزاًما كامال

التي  وعملياتها، وإلحاق ضرر بسمعة املجموعة وقد تتحمل املجموعة مسؤوليات كبيرة تتعلق بتكاليف التنظيف أو األضرار  

تلك   البيئية. ومن شأن وقوع أي من  للقوانين واللوائح  االمتثال  نتيجة عدم  أو تخضع لعقوبات  بأطراف خارجية  لحقت 

 األحداث أن يكون له تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

  أو ،تفسير القوانين الحالية  حتملة التي قد يتم سنها، أو  عالوة على ذلك، ال تستطيع املجموعة التنبؤ بالتشريعات البيئية امل

املستقبلية أو تنفيذها أو إنفاذها. باإلضافة إلى الهيئات التنظيمية املذكورة أعاله، تخضع املجموعة أيًضا للتنظيم من قبل  

بلدية دبي، التي تتمتع بصالحيات واسعة للغاية تشمل تنفيذ اللوائح البيئية وإنفاذها. ملزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إلى  

  يةاللوائح البيئ—"اللوائح
ً
". على الرغم من أن املجموعة ال تتوقع حالًيا أن تفرض بلدية دبي قوانين ولوائح بيئية أكثر شموال

أو صرامة على املجموعة، فإن االمتثال ألي قوانين ولوائح بيئية جديدة قد يتم تنفيذها في املستقبل، أو سياسات وأنشطة  

امل في  أدت  تنظيمية،  أي سلطة  قبل  من  أكثر قوة  لتكاليف  إنفاذ  املجموعة  تكبد  إلى  املستقبل  في  تؤدي  أن  ويمكن  اض ي 

إضافية، وهو ما يتطلب نفقات إضافية، على سبيل املثال جراء تركيب وتشغيل أنظمة لتدابير اإلصالح، أو دفع غرامات أو  

تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم    عقوبات. ومن شأن وقوع أي من تلك األحداث أن يكون له 

 عملياتها. 

 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  

العمليات املسائل. ومع ذلك، فإن  بتلك  يتعلق  املناطق    أن لدى املجموعة إجراءات مكثفة فيما  تبريد  التشغيلية ملحطة 

الثقيلة،   واملعدات  الكهربائية،  الخطوط  ذلك  في  بما  املخاطر،  من  واسعة  لحزمة  موظفيها  عرض 
ُ
ت للمجموعة  التابعة 

املجموعة   وتعرض  السيئة،  الجوية  والظروف  الصناعية  والحوادث  والحرائق،  النقل،  وحوادث  امليكانيكية،  واألعطال 

التي   األضرار  في  ملخاطر  جوهري  سلبي  تأثير  أعاله  املذكورة  األحداث  من  ألي  يكون  وقد  واملمتلكات.  باملعدات  تلحق  قد 

 املجموعة وأعمالها ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

العربية    اإلمارات  دولة  بلدان خارج  في  املاض ي  في  الرطبة  التبريد  بأبراج  ارتبطت  التي  املخاطر  أحد  فإن  عالوة على ذلك، 

هو وجود بكتيريا الليجيونيال التي ُيمكن أن تسبب مرض الليجيونيرز. تتخذ املجموعة الخطوات املناسبة إلدارة    املتحدة

هذه املخاطر بما يتوافق مع اللوائح الحكومية ولم يتم حتى اآلن اكتشاف أي مستويات من هذه البكتيريا في أبراج التبريد  
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ذات الصلة ويمكن أن يتسبب  تبريد املناطق  سوف يؤثر في عمليات محطة    الرطبة. ومع ذلك، فإن تفش ي مرض الليجيونيرز

للمجموعة   أو خسارة  إضافية  إلى مسؤولية  بدوره  يؤدي  مما  الجمهور،  أفراد  أو  للموظفين  وفاة  أو  إصابات شخصية  في 

 وسيكون له تأثير سلبي جوهري في سمعة املجموعة وأعمالها ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

إلى تعرض موظفي املجموعة  مخاطر الصحة والسالمة  من املمكن أن تؤدي  وكان   أو يمكن أن تؤدي في املستقبل  سابًقا 

إلصابات خطيرة أو العجز أو الوفاة، أو إتالف أو تدمير ممتلكات املجموعة ومعداتها، وغيرها من األضرار التبعية، مما يمكن  

أو تحمل مسؤوليات أخرى. باإلضافة إلى ذلك، في حالة وقوع حوادث خطيرة   أن يؤدي إلى مطالبات أو التأثير على العمليات

أو وفيات )أو تدهور سجل السالمة الخاص باملجموعة(، والسيما بسبب عدم حصول املوظفين على تصاريح العمل املناسبة  

، وهو ما قد يكون له تأثير في أو عدم االمتثال للوائح الصحة والسالمة، فقد يتم تقييد املجموعة من تنفيذ بعض العمليات

إجراءات الصحة والسالمة وجهودها للمساعدة في ضمان    بمراجعة بصفة منتظمة املجموعة    تقومربحية املجموعة. وبينما  

وجود سجل قوي للصحة والسالمة، فإن وقوع مثل هذه الحوادث في أعمال املجموعة يمكن أن يؤدي إلى التزامات كبيرة،  

املوظفين، أو يؤدي إلى زيادة التكاليف أو اإلضرار بقدرتها على األداء بموجب عقودها أو إبرام عقود جديدة  أو يؤثر في دوران  

 مع العمالء، والتي قد يؤثر أي منها بشكل سلبي في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

من خلل   تتمتكارات، بما في ذلك تلك التي قد ال تكون استثمارات املجموعة في األعمال التجارية الجديدة واالب

 عمليات االستحواذ، ناجحة أو مجدية تجارًيا 

 من خالل الشركة أو من خالل الشركات التابعة لها( استثمارات في األعمال التجارية واالبتكارية  
ً
تجري املجموعة )مباشرة

جًدا، وذلك في إطار استراتيجيات النمو الخاصة بها.   الجديدة، بما في ذلك تقنيات قد تكون غير مختبرة أو في مراحل مبكرة

تتعلق هذه االستثمارات باألعمال األساسية للمجموعة أو أعمال الشركات التابعة القائمة. على الرغم من أن املجموعة ال  

لك املستخدمة  تعتقد أن التقنيات التي طبقتها أو التي قد تطبقها في املستقبل معرضة ملخاطر إخفاق جوهرية أكثر من ت

من جانب الشركات األخرى املماثلة، فإن التقنيات والعمليات التي تستخدم أو تعتمد على التقنيات تظل عرضة للتلف أو  

التعطل، ويشمل ذلك من جملة أمور أخرى: تلف أو تعطل التكنولوجيا أو األنظمة املرتبطة بها؛ أو انقطاع أو تعطل الطاقة 

أو أنظمة شبكات البيانات؛ أو خطأ املشغل أو التشغيل غير السليم بسبب اإلهمال أو اإلشراف    أو اإلنترنت أو االتصاالت 

. وقد يكون لكل أو ألي من هذه األحداث تأثير سلبي جوهري  لغيراملوظفين واملقاولين وامن    غير املناسب أو األفعال املتعمدة 

 على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

أكتوبر    27افة إلى ذلك، تتوقع املجموعة توسيع عملياتها من خالل عمليات استحواذ إضافية. على سبيل املثال، في  باإلض

على  2021 الشركة  وقّعت  )"اتفاقية  ،  دبي  مطارات  ومؤسسة  للطيران  دبي  مدينة  مؤسسة  مع  مرجعية  األسس  أسس 

محطات  االستحواذ على  أنظمة تبريد املناطق في مطار دبي الدولي )" "( فيما يتعلق باالستحواذ املقترح على  املرجعية للتفاق

في   الدولي تبريد املناطق  ا بين الطرفين للتعاون والتفاوض  مطار دبي 
ً
اتفاق "(. األسس املرجعية لالتفاق غير ملزمة وتمثل 

تنش ئ عملية االستحواذ على   التي  نية إلبرام وثائق الصفقة  في  بحسن  املناطق  تبريد  الدولي. ملزيد من  م محطات  طار دبي 

. اعتباًرا من تاريخ نشرة الطرح  مطار دبياالتفاقية املبدئية املبرمة مع  "االتفاقيات الجوهرية"  املعلومات، يرجى الرجوع إلى  

مطار دبي الدولي بعد فترة  محطات تبريد املناطق في  هذه، على الرغم من أن الشركة تتوقع استكمال صفقة االستحواذ على  



119 

 

. وفيما يتعلق اة من الطرح، إال أنه ال توجد اتفاقيات نهائية سارية فيما يتعلق بهذا االستحواذ وال يزال يتعين استكمالهوجيز 

فربما تكون املجموعة غير قادرة على تحديد أو استكمال عمليات االستحواذ   بعمليات االستحواذ اإلضافية للمجموعة،

مطار دبي الدولي( نظًرا لعدة أسباب، تشمل املنافسة من جانب  يد املناطق في  محطات تبر املحتملة )مثل االستحواذ على  

مستحوذين محتملين آخرين، وآثار االندماج في قطاع املجموعة والتقييمات العالية املحتملة ألهداف االستحواذ. في حال  

د ال تتمكن من االحتفاظ بحصة  كانت املجموعة غير قادرة على تحديد أهداف مناسبة أو إكمال عمليات االستحواذ، فق

مركز رائد. وال يمكن أن تكون هناك تأكيدات بأن هذه االستثمارات أو عمليات  ب  لن تستطيع االحتفاظ سوقية كبيرة وبالتالي  

االستحواذ ستكون ناجحة أو مجدية تجارًيا، وقد يكون إلخفاق أي من هذه االستثمارات أو عمليات االستحواذ تأثير سلبي  

 ل املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. في أعما

إلى الحد الذي تكمل فيه املجموعة عمليات االستحواذ، فقد ال تنجح في دمم الشركات املستحوذ عليها في العمليات الحالية،  

ملجموعة على  أو قد يكون التكامل أكثر صعوبة أو أكثر تكلفة مما كان متوقًعا. تتضمن بعض املخاطر التي قد تؤثر في قدرة ا

 دمم أو تحقيق الفوائد املتوقعة من الشركات أو األعمال أو األصول املستحوذ عليها تلك املرتبطة بما يلي:

 الخسائر غير املتوقعة للموظفين الرئيسيين في الشركة املستحوذة عليها؛ •

 عمليات املجموعة؛ مطابقة معايير الشركة املستحوذ عليها وعملياتها وإجراءاتها وضوابطها مع  •

القدرة على ربط األصول املستحوذ عليها بالبنية التحتية للمجموعة ومتطلبات تمديد أو توسيع البنية التحتية   •

 الحالية؛ 

 تنسيق تطوير املنتجات والعمليات الجديدة؛  •

 املحطات املستحوذ عليها؛  ناطقم تبريد  زيادة قدرات •

 انخفاض الطلب على القدرة اإلنتاجية من األصول املستحوذ عليها؛  •

 زيادة تعقيد الجمع بين العمليات؛ •

 زيادة النطاق والتنوع الجغرافي وتعقيد عمليات املجموعة؛  •

 الصعوبات في توحيد املرافق ونقل العمليات واملعرفة؛   •

 و تحويل اهتمام اإلدارة عن املخاوف املتعلقة باألعمال األخرى؛  •

 اإلجراءات التي قد تتخذها املجموعة فيما يتعلق بعمليات االستحواذ، مثل:  •

 استخدام جزء كبير من النقد املتوفر للمجموعة؛  •
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 تكبد ديون كبيرة؛ •

تكبد أو تحمل املطلوبات الطارئة، املعروفة أو غير املعروفة، بما في ذلك الدعاوى القضائية املحتملة، أو دعاوى   •

 ات مماثلة؛االنتهاك، أو التزام

 تكبد نفقات انخفاض القيمة املتعلقة بالشهرة أو األصول غير امللموسة األخرى؛ و  •

 الرد على االستفسارات التنظيمية أو اإلجراءات.  •

العقود  فيها  تكون  استحواذ  عمليات  بإجراء  املستقبل  في  تقوم  وقد  املاض ي  في  املجموعة  قامت  فقد  ذلك،  إلى  باإلضافة 

للشرك األجل  لعقود الطويلة  العام  في شكلها  املجموعة  تطبقها  التي  الشروط  من   
ً
أقل مالءمة عليها  تم االستحواذ  التي  ة 

اتفاقيات   أو  الرئيسية  التطوير  اتفاقيات  أو  النهائيين  املستخدمين  مع  القياسية  واألحكام  الشروط  ذلك  في  )بما  العمالء 

نطبق( أو تكون فيها تكلفة تشغيل األصول املستحوذ عليها أعلى  االمتياز مع املطورين الرئيسيين أو مالكي املباني، حسبما ي

الفائدة   قبل  الربح  هامش  من  تخفض  أن  املستقبل  في  وُيمكن  املاض ي  في  كانت  والتي  للمجموعة،  الحالية  األصول  من 

ال قبل  للعمالء  الحالية  العقود  بتقييم  املجموعة  تقوم  وبينما  للمجموعة.  واالستهالك  واإلهالك  أي  والضريبة  في  دخول 

أبرمتها   التي  العقود  مثل  للمجموعة  مربحة  تكون  ال  قد  هذه  العمالء  عقود  في  الواردة  الشروط  فإن  استحواذ،  عمليات 

املجموعة من خالل النمو العضوي. ويمكن أن تتأثر أسعار السوق ألسهم املجموعة بشكل سلبي في حال كان تأثير أي عملية  

املالية املوحدة محدوًدا أو أقل من توقعات السوق أو املحللين املاليين، أو إذا كانت    من عمليات االستحواذ على نتائجها 

في دمم   أي إخفاق  املدمجة. وقد يؤدي  أو  املالي للشركة املستحوذ عليها  أو األداء  األعمال  في  هناك تغييرات غير متوقعة 

 . سلًبا في أعمالها ووضعها املالي ونتائم عملياتهالشركات املستحوذ عليها بنجاح إلى تعطيل أعمال املجموعة والتأثير 

 قد ال تكون أنظمة إدارة العمليات التجارية لدى املجموعة قادرة على منع جميع حوادث اإلهمال أو الخطأ

عد أنظمة اإلدارة لدى املجموعة، والتي تتضمن أموًرا تشمل تشغيل محطة  
ُ
والجودة والتكاليف والصحة  تبريد املناطق  ت

والسالمة   واملوثوقية  والتقدم  الفعالة  لإلدارة  ضرورية  األداء  إدارة  ومعلومات  املالية  والنتائم  البيئة  وحماية  والسالمة 

لنجاح    على درجة عالية من األهمية صوص، فإن موثوقية خدمات املجموعة أمر  وهوامش الربح لعملياتها. وعلى وجه الخ

أعمالها. ووفًقا لذلك، يجب على املجموعة االحتفاظ بأنظمة التحكم الفعالة لعملياتها التجارية. يعتمد التحكم الفعال على  

الفردية، وتوفير التدريب الكافي ملوظفيها  تبريد املناطق  عوامل مختلفة، تشمل آلية نظام التحكم الخاص بها، وإدارة محطات  

قد يؤدي أي إهمال أو خطأ في تشغيل أنظمة  و وقدرتها على ضمان التزام املوظفين بسياسات وإرشادات الرقابة الخاصة بها.  

التحكم الخاصة باملجموعة إلى تعريض املجموعة إلى مطالبات تعاقدية ومطالبات أخرى. وقد تؤدي أي مطالبات من هذا  

لنوع، بغض النظر عن النتيجة، إلى تكبد املجموعة لتكاليف كبيرة، واإلضرار بسمعتها التجارية، مما يؤدي إلى اضطراب  ا

 كبير في عملياتها. 

 قد تواجه املجموعة مخاطر تتعلق بأخطاء أو عيوب خفية في املنتجات أو الحلول 
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لم تتمكن املجموعة من اكتشافها والتي قد تؤثر سلًبا يمكن أن تحتوي منتجات املجموعة أو حلولها على أخطاء أو عيوب  

على أداء املنتجات أو الحلول والطلب عليها. وفي حال اكتشاف أخطاء أو عيوب، فقد تضطر املجموعة إلى تكبد نفقات  

طاء واألعطال  رأسمالية كبيرة ملعالجتها وقد ال تتمكن من تصحيحها بنجاح في الوقت املناسب أو على اإلطالق. وقد تؤدي األخ

بسمعة   يضر  أن  ُيمكن  كما  الحلول،  أو  املنتجات  لهذه  السوق  قبول  تأخير  أو  فقدان  إلى  الحلول  أو  باملنتجات  املتعلقة 

سلبية، ألن  الدعاية باإلضافة الي السلبية للعمالء  أفعالاملجموعة. وقد تؤدي أي أخطاء أو عيوب من هذا القبيل إلى ردود  

ة والعمالء املحتملين يتأثرون للغاية بعيوب املنتجات أو الحلول التي يستخدمونها. عالوة على  العديد من عمالء املجموع

ذلك، فإن أي أخطاء في املنتجات أو الحلول قد تؤدي إلى الحاجة إلى تقديم تنازالت وتدابير تصحيحية للعمالء الحاليين من  

مم واألجهزة والتطبيقات املقدمة من أطراف خارجية مختلفة  أجل الحفاظ على أعمالهم. وتعتمد املجموعة أيًضا على البرا

من   عدًدا  املجموعة  أبرمت  وقد  املصدر.  مفتوحة  البرامم  لبعض  استخدامها  إلى  باإلضافة  وحلولها،  خدماتها  لتقديم 

التطبيق أو  أو األجهزة  البرامم  التقنية. وإذا أصبح أي من هذه  ات غير متاح  االتفاقيات مع املوردين والتي تشمل الحلول 

بسبب فترات انقطاع طويلة أو ألنها لم تعد متوفرة بشروط معقولة تجارًيا أو في حالة إنهاء االتفاقيات املبرمة مع املوردين  

املجموعة لشروطها التعاقدية بموجب تلك االتفاقيات، فقد يؤدي ذلك إلى تأخيرات في تقديم   إخاللألي سبب بما في ذلك 

ي املجموعة حتى  أو  خدمات  املجموعة  نفقات  زيادة  إلى  يؤدي  مما قد  عليها ودمجها،  والحصول  معادلة  تقنية  تحديد  تم 

مورديها من   مع  الوثيق  التعاون  إلى  املجموعة  في حين تسعى  بأعمالها.  بهدف    الغيراإلضرار  والتطبيقات  للبرامم واألجهزة 

قات الحالية القائمة بين املجموعة ومورديها في  تبسيط الحصول على التقنية ودمجها، ال يوجد ما يضمن استمرار العال

وتقنية   خدمات  شراء  على  املجموعة  قدرة  على  املوردين  مع  العالقات  على  تطرأ  التي  التغييرات  تؤثر  وقد  الحالي.  شكلها 

 مصممة خصيًصا من هؤالء املوردين، مما قد يزيد من نفقات املجموعة أو قدراتها أو يضر بأعمالها. 

إلى حدوث أخطاء أو   الغيرباإلضافة إلى ذلك، قد تؤدي أي أخطاء أو عيوب في البرامم أو األجهزة أو التطبيقات املقدمة من 

عيوب أو أعطال في خدمات املجموعة وحلولها، مما قد يضر بأعمالها وقد يكون تصحيحها مكلًفا. ويحاول العديد من هؤالء  

تنفيذها قد تتحمل    املوردين فرض قيود على مسؤوليتهم عن  األعطال، وفي حال قابلية  أو  العيوب  أو  مثل هذه األخطاء 

مما قد يضر بسمعة املجموعة وتزيد من تكاليف التشغيل.    الغيراملجموعة مسؤولية إضافية تجاه عمالئها أو املوردين من 

أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم    وفي حال تحقق أي من املخاطر املذكورة أعاله، فقد يكون لها تأثير سلبي جوهري على

 أعمالها.

 الغير  تعتمد املجموعة على املوردين واملصنعين ومقدمي الخدمات من الباطن و 

تعتمد املجموعة على املنتجات والخدمات التي تقدمها بشكل أساس ي أطراف خارجية من املوردين واملقاولين من الباطن  

وإدارته أعمالها  تشغيل  أجل  من  التي  وذلك  الحلول  في  وتدمجهم  العامليين  التقنية  موردي  مع  أيًضا  املجموعة  وتتعاون  ا. 

تقدمها للعمالء. وقد أبرمت املجموعة عدًدا من االتفاقيات مع املوردين والتي تشمل الحلول التقنية. كما تعاقدت املجموعة  

. وفي حال فقدت املجموعة  ن ومالكي املبانيللمطورين الرئيسيي من الباطن مع عدد من الكيانات لتنفيذ مشاريع محددة  

، أو تم تخفيض هوامش الربح على منتجات الطرف الخارجي، أو انتهت مدة اتفاقيات املجموعة  الغيرالوصول إلى منتجات  

مع أي من مورديها ولم تتمكن املجموعة من تجديدها أو استبدالها باتفاقيات أخرى مع موردين آخرين نهائًيا أو بشروط  

اتية، فقد يؤثر ذلك بشكل سلبي على أعمال املجموعة. وتتأثر املجموعة سلًبا بأي قيود من قبل أي موردين ومقاولين من  مو 
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الباطن والذين تعتمد عليهم املجموعة، باإلضافة إلى التوقف املؤقت والدائم ألعمالهم أو عدم القدرة على تقديم خدماتهم  

اًء على هذا، فسيكون لذلك تأثير سلبي جوهري في املجموعة وأعمالها ووضعها  بأسعار أو شروط مقبولة للمجموعة، وبن

 املالي ونتائم عملياتها. 

ا في 
ً
 من وقت آلخر إجراءات تقاض ي قد تكون املجموعة طرف

وى  اإلجراءات القانونية أو اإلدارية أو نزاعات العقود أو دعاحالًيا، وتتوقع أن تستمر في االنخراط، في  املجموعة  تنخرط  

أو عوامل    وتنخرطاملسؤولية،   التعاقدية  بالنزاعات  القانونية، سواء كانت متعلقة  في اإلجراءات  املجموعة كمدعى عليه 

 أخرى تتعلق بالخدمات التي تقوم بها في سياق العمل املعتاد.

وا  الالحقة  واملسؤولية  املجموعة  ضد  مستقبلية  أو  مهددة  أو  معلقة  مطالبات  أو  قضائية  دعاوى  الضمان  أي  لتزامات 

واملسؤوليات األخرى والتي، إلى الحد الذي ال يغطيه أي تأمين مطبق أو التي تتجاوز حدود هذا التأمين، يمكن أن تؤدي إلى  

املجموعة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون إجراءات التقاض ي طويلة،    علىخسائر مالية، وبالتالي، التأثير بشكل سلبي  

لفة وقد تصرف انتباه اإلدارة عن إدارة األعمال في سياق العمل املعتاد. وفي الحاالت التي يكون فيها  وقد تكون عالية التك

 لدى املجموعة    املطورين الرئيسيين واحد أو أكثر من  
ً
عن السداد أو يتأخر في سداد املدفوعات، فإن اإلنفاذ،    متقاعسا

اف مناسب لتمكين املجموعة من تلبية متطلبات خدمة  سواء من خالل التقاض ي أو التفاوض، قد ال يوفر سبيل انتص 

الدين. كما أنه ال يوجد يقين بشأن النتائم اإليجابية وأي دعوى قضائية لخاسرة، سواء بصفة املجموعة مدعية أو مدعى  

 عملياتها. عليها، يمكن أن تؤدي إلى اإلضرار بالسمعة مما قد يؤثر بشكل سلبي في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم 

من جانب  السلبي  ي بداء الرأتتعرض املجموعة ملخاطر الدعاية السلبية ومخاطر السمعة، مما يجعلها عرضة إل 

 لعملء وهو أمر له تأثير اقتصادي سلبي أو قد يؤدي إلى زيادة الرقابة التنظيمية أو العقوبات ا

نتقادات عامة  لعدة ار مباشرة، ونتيجة لذلك، تتعرض  تتمتع أعمال املجموعة وعملياتها بقاعدة عمالء كبيرة مباشرة وغي

، موثوقية خدمات تبريد املناطق، ومقدار الفواتير املقدمة لهذه الخدمات وتوقيتها ودقتها وشكلها. عالوة على ذلك،  من بينها

لوك  في حين أن املجموعة قد وضعت ونفذت ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية مصممة ملنع أو التخفيف من سوء س

املوظفين أو سوء السلوك من قبل أطراف خارجية، بما في ذلك الوكالء، فإن مثل هذه الضوابط والسياسات واإلجراءات  

والوكالء. على سبيل املثال، من غير املمكن دائًما تحديد  الغير  قد ال تكون فعالة وقد يكون من الصعب مراقبتها وتطبيقها مع  

واالحتياطات التي تتخذها املجموعة الكتشاف ومنع    الغيريرتكبها موظفو املجموعة أو    وردع سوء السلوك أو األخطاء التي

هذا النشاط قد ال تكون فعالة في السيطرة على املخاطر أو الخسائر غير املعروفة أو املجازفة. قد يؤدي اكتشاف سوء  

أو   املجموعة  موظفي  من  أي  من جانب  االحتيالية  األنشطة  أو  بسوء    إلى  الغير السلوك  يتعلق  فيما  كبيرة  دعاية سلبية 

 السلوك هذا واإلضرار بسمعة املجموعة وعالمتها التجارية.

املطورين  )مثل السلبية الناجمة عن هذه الحوادث وغيرها إلى جعل العمالء العمالء وقد تؤدي الدعاية السلبية ومعنويات 

احتمالية    (الرئيسيين أقل  الحكوميين  واملسؤولين  التنظيمية  والسلطات  األخرى  الحاكمة  والهيئات  التشريعية  والهيئات 

، وقد يتسبب ذلك في جعل املجموعة عرضة لنتائم تشريعية وتنظيمية واقتصادية  بشكل مفضلللنظر إلى املجموعة ف  
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 عن زيادة الرقابة التنظيمية أو غيرها من أ
ً
نواع الرقابة ومتطلبات تنظيمية أو اقتصادية أكثر صرامة.  أقل مواتاة، فضال

أكثر صرامة تحكم   املواتية إلى نتائم تنظيمية واقتصادية سلبية، بما في ذلك سن قوانين ولوائح  الدعاية غير  وقد تؤدي 

 عن الغرامات والجزاءات أو غيرها من العقوبات أو املتطلبات. ومن شأن فرض أ
ً
ٍي مما سبق أن  عمليات املجموعة، فضال

 يكون له تأثير جوهري سلبي على أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

ل األموال أو مكافحة الرشوة أو الفساد، أو أي قوانين أخرى  ي قد يؤدي عدم االمتثال لعقوبات أو قوانين مكافحة غس

 ى سمعتها وأعمالها ووضعها املالي ونتائج عملياتهامعمول بها، إلى تعريض املجموعة للمسؤولية القانونية، مما يؤثر عل

قد تخضع األنشطة التجارية للمجموعة لعقوبات يفرضها مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة الخزانة األمريكية  

اقبة األصول األجنبية)" ن التابع لألمم  "( أو وزارة الخارجية األمريكية أو وزارة التجارة األمريكية أو مجلس األممكتب مر

مكافحة غس قوانين  وكذلك  الجاللة،  وزارة خزانة صاحبة  أو  األوروبي  االتحاد  أو  ومكافحة  ي املتحدة  والرشوة  األموال  ل 

لالمتثال  وتسعىعميلك  علىإرشادات تعرف   مناملجموعة بمجموعة  . وبينما تحتفظ  وأي قوانين أخرى معمول بها الفساد

بها املعمول  القوانين  أو  لكل  املتعاونين معها،  أو  املتعاقدين  أو  أو وكالئها  املجموعة  بأن جميع موظفي  تأكيد  ، فال يوجد 

الشركات التابعة لها، سوف يلتزمون في جميع األوقات بسياسات االمتثال للمجموعة أو جميع القوانين واللوائح املعمول  

وإلحاق    دي انتهاكات هذه القوانين واللوائح إلى فرض غرامات بها، السيما املستوى العالي من التعقيد لهذه القوانين. قد تؤ 

املجموعة أو  أضرار بسمعة  أو مسؤوليها  املجموعة  أعمالها وعقوبات جنائية ضد  االمتثال، وحظر سير  برامم  وتطبيق   ،

امل التي يمكن أن تضر بشكل جوهري بسمعة  املمنوعة  االنتهاكات األمور  أن تشمل أي من هذه  جموعة  موظفيها. ويمكن 

 وعالمتها التجارية وقدرتها على جذب املوظفين واالحتفاظ بهم وأعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 بالغير قد تنتهك املجموعة حقوق امللكية الفكرية الخاصة 

ن اآلخرين. وقد يكون  ومالكي البرامم املسجلي الغير تقوم املجموعة حالًيا بترخيص امللكية الفكرية من مجموعة متنوعة من  

من الضروري في املستقبل تجديد التراخيص املتعلقة بمختلف جوانب تلك التراخيص أو السعي للحصول على تراخيص  

ستكون    والالزمة   جديدة ملنصات قائمة أو جديدة أو منتجات أو خدمات أخرى. وال يوجد ما يضمن أن التراخيص الضرورية

أو   الغيرأنها ستكون متاحة من األساس. قد  متاحة بشروط مقبولة تجارًيا  بإنهاء تراخيصها مع املجموعة ألسباب    يقوم 

أو   بالسمعة،  تتعلق  أو مخاوف  الخصوصية،  أو  األمن  انتهاكات  أو  املتصورة  أو  الفعلية  اإلخفاقات  في ذلك  بما  متنوعة، 

ق أخرى معينة من أطراف خارجية  عدم تجديد تراخيصهم مع املجموعة. وفي حال فقدان تراخيص أو حقو بإصدار قرار ب

معينة أو عدم القدرة على الحصول عليها نهائًيا أو بشروط مواتية، أو االضطرار إلى إقامة دعوى قضائية بشأن تلك املسائل،  

أو   أو ترخيصها  املكافئة  التقنية  العثور على  املنتجات لحين  في إصدارات  التأخير  أو  املنتجات  إرجاع  إلى  فقد يؤدي ذلك 

يرها، إن وجدت، ودمجها في خدمات املجموعة أو منصاتها، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال املجموعة  تطو 

 ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

باإلضافة إلى ذلك، تحتوي تراخيص البرامم التي يقدمها املوردون بانتظام على شروط محددة فيما يتعلق بعدد املستخدمين  

نتيجة عدم  لكل ترخيص ون املثال  التراخيص من جانب املجموعة، على سبيل  لتلك  انتهاك  أي  الترخيص. وفي حال  طاق 

الحصول على العدد الصحيح من التراخيص أو لتجاوز نطاق التراخيص، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تكبد املجموعة تكاليف  
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م  التراخيص،  تلك  بموجب شروط  فرض 
ُ
ت عقوبات  أو  غرامات  أي  نتيجة  أعمال  باهظة  على  سلبي  تأثير  له  يكون  قد  ما 

 املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

 املخاطر املتعلقة بدبي واإلمارات العربية املتحدة ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 

املجموعة كل عملياتها،  قد تؤثر األوضاع االقتصادية واملالية والسياسية العامة، ال سيما في دبي التي تجري فيها 

 بشكل سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

التي تجري فيها املجموعة كل عملياتها، بشكل   قد تؤثر األوضاع االقتصادية واملالية والسياسية العامة، ال سيما في دبي 

ُيمكن أن يساهم أي تغيير سلبي في التصنيف االئتماني    سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

والتغيرات   البطالة،  في  والتغيرات  املستهلكين،  إنفاق  و/أو  املستهلك  ثقة  تراجع  و/أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة 

وتقليل التوقعات  التضخمية أو االنكماشية الكبيرة أو األحداث التنظيمية أو الجيوسياسية املضطربة، في زيادة التقلبات  

لالقتصاد واألسواق، بما في ذلك سوق منتجات املجموعة وخدماتها، ويؤدي إلى ضغوط بشأن الطلب أو التكلفة، مما قد  

العربية   اإلمارات  دولة  اقتصاد  يتأثر  نتائم عملياتها. وقد  املالي  املجموعة ووضعها  أعمال  في  تأثير سلبي جوهري  له  يكون 

صعو  نتيجة  سلًبا  املالية  املتحدة  األسواق  تقلبات  ذلك  في  بما  الخارجية،  والصدمات  العاملية  االقتصادية  األوضاع  بة 

واالضطرابات التجارية والسياسات التجارية الحمائية أو التهديدات املرتبطة بذلك. على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي  

تاج الوطني، مع انخفاض النمو العاملي بسبب  التحول العاملي في السياسات، بما في ذلك التوجه نحو سياسة حماية اإلن

العربية   اإلمارات  في  النفطي  غير  النمو  مسيرة  تقويض  إلى  الحدود،  عبر  االستثمار  وتدفقات  والهجرة  التجارة  انخفاض 

املتحدة ودبي. ويمكن أن تؤثر تلك األوضاع على كل قطاعات أعمال املجموعة. ويمكن أن تشمل األمثلة على هذه األوضاع  

 ا يلي: م

 تدهور عام أو طويل األمد في االقتصاد الكلي اإلقليمي أو العام أو تعرضه للصدمات؛ •

 التغييرات التنظيمية التي يمكن أن تؤثر في األسواق التي تعمل فيها املجموعة؛ و  •

والتي   • االنكماشية،  االقتصادية  أعاقةالضغوط  إلى  تؤدي  نظًرا    قد  مربح  بشكل  العمل  على  املجموعة  قدرة 

 للتحديات الكامنة في إجراء التعديالت االنكماشية املقابلة في هيكل التكلفة الخاص بنا. 

وتتسم طبيعة هذه األنواع من املخاطر بعدم إمكانية توقعها، لذا يصعب التخطيط لها أو التخفيف من حدتها، مما يفاقم  

 ل املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. تأثيرها املحتمل على أعما

تأثر اقتصاد اإلمارات العربية املتحدة بشكل كبير بالتقلبات في األسعار الدولية للنفط الخام، وقد تأثر اقتصادها في  

 املاض ي تأثًرا سلبًيا بفترات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام وقد يتأثر به في املستقبل 

ارات العربية املتحدة بشكل كبير بأسعار النفط الخام العاملية ويعتمد بشكل كبير على عائدات املواد  يتأثر اقتصاد اإلم

الخام ف النفط  الخارجة عن سيطرة    فيماالهيدروكربونية. وتقلبت أسعار  العوامل   ملجموعة متنوعة من 
ً
مض ى استجابة
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 املجموعة، بما في ذلك )على سبيل املثال ال الحصر(: 

القتصادية والسياسية في كل من املناطق املنتجة للنفط في العالم، ال سيما منطقة الشرق األوسط  التطورات ا  •

قد تؤثر األوضاع االقتصادية واملالية والسياسية العامة، ال سيما في دبي —وشمال إفريقيا )يرجى الرجوع إلى "

موعة كل عملياتها، بشكل سلبي جوهري على  وغيرها من املناطق في اإلمارات العربية املتحدة التي تجري فيها املج

 "(؛ عمليات املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها

مستوى العرض والطلب على املستوى العاملي واإلقليمي والتوقعات املتعلقة بمستوى العرض والطلب في املستقبل   •

 ملنتجات النفط والغاز؛

 تويات إنتاج وأسعار عاملية محددة والحفاظ عليها؛قدرة أعضاء منظمة أوبك وأوبك+ على التوافق على مس  •

 تأثير اللوائح البيئية الدولية املعدة للحد من انبعاثات الكربون والظروف املناخية والبيئية العاملية؛ و •

 األسعار والتوافر واالتجاهات املتعلقة باستخدام أنواع الوقود والتقنيات البديلة. •

تصادية داخل اإلمارات العربية املتحدة تعتمد جزئًيا بشكل مباشر أو غير مباشر على  ال تزال العديد من القطاعات االق

أسعار النفط الخام، لذلك قد يكون للفترات الطويلة من انخفاض أسعار النفط الخام تأثير سلبي على الوضع االقتصادي  

و الحكومات اإلماراتية األخرى خفض نفقاتها نظًرا  إلمارة دبي وغيرها من اإلمارات. على سبيل املثال، قد تقرر دبي أو أبوظبي أ

إلى ضغوط امليزانية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط الخام، مما قد يؤدي بدوره إلى خفض اإلنفاق املالي على البنية  

العامة والخاصة. وقد تواجه املؤسسات   الكيانات  إيرادات لكل من  التي تخلق تدفقات  املالية  التحتية واملشاريع األخرى 

املحلية انخفاض في السيولة )إذا تم سحب ودائع كبيرة للحكومة والشركات اململوكة للحكومة لتمويل العجز( أو ارتفاع  

خسائر القروض أو انخفاض القيمة. عالوة على ذلك، قد تتأثر األعمال التجارية التي تعتمد على االستهالك املنزلي، بما في 

االستهالكية وا املنتجات  االقتصادي  ذلك  النشاط  انخفاض مستويات  الصحية واإلسكان، سلًبا بسبب  والرعاية  لتعليم 

 الناتم عن فترات طويلة من انخفاض أسعار النفط الخام.

والقيود املفروضة على السفر والنقل الدولي واملحلي على مستوى    19-نظًرا إلى تخفيف إجراءات اإلغالق الناجمة عن كوفيد

، مما قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسعار النفط  زايددول املنتجة للنفط من اإلنتاج لتلبية الطلب املتالعالم، قد تزيد ال

 الخام على مستوى العالم ال سيما اإلمارات العربية املتحدة. 

)وإمكانية    ُيمكن أن يكون ألي من العوامل املوضحة أعاله، بما في ذلك التطورات األخرى املتعلقة بجائحة فيروس كورونا 

تأثير سلبي جوهري على الوضع االقتصادي والسياس ي   أو أوبك +،  حدوث موجات إضافية أو تجددها( واتفاقيات أوبك 

واملالي إلمارة دبي )واإلمارات العربية املتحدة بشكل عام(، مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها  

 املالي ونتائم عملياتها. 

في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، أو  التي ُيحتمل أن تطول  اتحالة عدم االستقرار واالضطرابر تؤثقد 
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 تصاعد النزاع املسلح، بشكل سلبي جوهري في أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائج عملياتها

على الرغم من أن دبي واإلمارات العربية املتحدة تتمتعان ببيئة سياسية مستقرة وعالقات دولية سليمة بشكل عام، فمنذ  

كانت هناك اضطرابات سياسية في عدد من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، بما فيها البحرين    2011عام  

وتونس   وسوريا  وليبيا  والعراق  وإيران  الحاالت  ومصر  في  ووصلت  عامة  مظاهرات  االضطرابات  هذه  وتضمنت  واليمن. 

القصوى إلى الصراع املسلح والحروب األهلية، وأدت إلى عدد من التغييرات في األنظمة وزيادة حالة عدم اليقين السياس ي  

حرب أو األعمال العدائية  في كل أنحاء املنطقة. وال يمكن التنبؤ بحدوث حاالت أو أحداث مثل االضطرابات املدنية أو ال

الشرق األوسط وشمال   املتحدة. تخضع منطقة  العربية  إمارة دبي واإلمارات  آثار على  يترتب على ذلك من  أو ما  األخرى، 

إفريقيا حالًيا لعدد من النزاعات املسلحة بما في ذلك تلك تشهدها في اليمن وسوريا )التي تشارك فيها جهات فاعلة متعددة  

الدول وغي املتحدة وروسيا وتركيا وإيران( والعراق وفلسطين، وكذلك صراعات مع املسلحين  من  ر الدول، مثل الواليات 

 املرتبطين بالدولة اإلسالمية. 

زت اقتصاديات دبي واإلمارات العربية املتحدة، مثل اقتصادات العديد من األسواق الناشئة، بمشاركة حكومية كبيرة   تميَّ

ة للشركات والتنظيم الشامل ألوضاع السوق، بما في ذلك االستثمار األجنبي والتجارة الخارجية  من خالل امللكية املباشر 

السنوات   في  نسبي  سياس ي  واستقرار  كبير  اقتصادي  بنمو  املتحدة  العربية  واإلمارات  دبي  تمتع  ورغم  املالية.  والخدمات 

ة على ذلك، في حين أن سياسات الحكومة قد ترتب عليها  األخيرة، ال يوجد ما يضمن استمرار ذلك النمو أو االستقرار. وعالو 

بشكل عام تحسن في األداء االقتصادي، فال يوجد ما يضمن استمرار ذلك املستوى من األداء. وقد يكون ألي ركود أو عدم  

ع  تأثير جوهري سلبي  اإلقليمي  االقتصاد  أو  املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  في قطاعات محددة  عام  أعمال  استقرار  لى 

 املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها. 

عالوة على ذلك، تأثرت دبي واإلمارات األخرى وستظل تتأثر بالتطورات السياسية التي تشهدها دولة اإلمارات العربية املتحدة  

التطو  رات في أي بلد في ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا أو التي تؤثر عليها، وقد تؤثر ردود فعل املستثمرين على 

في أسواق أخرى، بما في ذلك اإلمارات العربية   للشركات املصدرةمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا على األوراق املالية 

، تعرضت منشأة املعالجة في بقيق وحقل خريص النفطي في اململكة العربية السعودية ألضرار  2019سبتمبر    14املتحدة. في  

التي شنتها طائرات بدون طيار وصواريخ، مما تسبب في انخفاض كبير وفوري في إنتاج النفط لشركة    جسيمة جراء الهجمات 

يناير   في  السعودية.  بطائرة  2020أرامكو  غارة جوية  وإيران عندما قتلت  املتحدة  الواليات  بين  مواجهة مباشرة  ، حدثت 

أعقبها العراق،  في  اإليرانيين  العسكريين  القادة  كبار  أحد  قاعدة    مسيرة  على  باليستية  باستخدام صواريخ  إيراني  هجوم 

عسكرية أمريكية في العراق. وفي سياق هذه املواجهة، أكدت الحكومة اإليرانية أنها لن تلتزم بعد اآلن ببنود خطة العمل  

التيار الكهربائي في   ، حدث انقطاع كبير في2021أبريل  11يتعلق ببرنامم الطاقة النووية اإليراني. في   فيماالشاملة املشتركة 

، تعرضت  2022يناير    18مجمع نطنز جنوب طهران، بإيران، نتيجة انفجار قيل إنه نتم عن هجوم على مجمع نطنز. في  

أبوظبي أسفر عن مقتل ثالثة أشخاص على   أبوظبي لهجوم بطائرة بدون طيار شنه متمردون حوثيون بالقرب من مطار 

رات العربية املتحدة لم تشهد بشكل عام هجمات إرهابية أو نزاًعا مسلًحا مثل تلك التي  األقل. على الرغم من أن دولة اإلما

أو   املتطرفين  أن  يضمن  ما  يوجد  ال  فإنه  إفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  األخرى  الدول  من  عدد  شهدتها 

عربية املتحدة، أو لن تتأثر بأي تصعيد  الجماعات اإلرهابية لن يشرعوا في أنشطة إرهابية أو عنيفة أخرى في اإلمارات ال
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للنزاع املسلح اإلقليمي. وقد يكون ألي حوادث إرهابية تشهدها دبي أو اإلمارات العربية املتحدة أو تؤثر فيهما وتزايد حالة  

د للصراع  عدم االستقرار الجيوسياس ي اإلقليمي )سواء كان ذلك يشمل دبي أو اإلمارات العربية املتحدة أم ال(، أو أي تصاع

العسكري في املنطقة أو العالم، بما في ذلك الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، تأثير سلبي جوهري على مستوى جاذبية  

وقطاع   الدولية،  التجارة  في  االنخراط  على  وقدرتهما  املال،  ورأس  األجنبي  لالستثمار  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  دبي 

على أوضاعهما االقتصادية والخارجية واملالية، مما قد يؤثر سلًبا على أعمال املجموعة ووضعها  السياحة فيهما، وبالتالي  

 املالي ونتائم عملياتها. 

عالوة على ذلك، تعتمد دولة اإلمارات العربية املتحدة على العمالة الوافدة، بما في ذلك العمال غير املهرة وكذلك املهنيين  

عة من قطاعات الصناعة، وقد بذلت جهوًدا كبيرة في السنوات األخيرة لجذب أعداد كبيرة  ذوي املهارات العالية في مجمو 

من الشركات األجنبية والسياح إلى الدولة. ومن شأن هذه الخطوات أن تجعل اإلمارات العربية املتحدة أكثر عرضة للخطر  

املقاتلين األجانب عملي أو بدء  أو انخراط الجماعات املتطرفة أو  في حالة زيادة عدم االستقرار اإلقليمي،  اتهم في اإلمارة، 

العربية   اإلمارات  اقتصاد دولة  تنويع  لزيادة  الحكومة  في ظل سعي  إلى ذلك،  الدولة. باإلضافة  أنشطة داخل  في  اإلرهابية 

والتطورات  االقتصادية  لالتجاهات  التعرض  يزداد  أن  املرجح  من  السياحة،  فيها  بما  أخرى،  قطاعات  في    املتحدة 

 الجيوسياسية اإلقليمية والعاملية الشاملة. 

الشركات   على   ضريبة دخلتطبيق قد تقرر دبي واإلمارات العربية املتحدة سن قوانين ولوائح جديدة، بما في ذلك  

التي، في حال إدخالها، يمكن أن تؤثر سلًبا على الطريقة التي تستخدمها املجموعة في إدارة أعمالها ووضعها املالي 

 ها عملياتهاونتائج

تشريعية   ببيئات  الخصوص  وجه  على  املتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  عام  بشكل  الناشئة  األسواق  اقتصادات  تتميز 

 باملناطق األكثر تقدًما. ورغم تطّور هذه االقتصاديات، ومع رغبة بعض البلدان في منطقة  
ً
وتنظيمية أقل شمولية مقارنة

ف بما  أفريقيا،  األوسط وشمال  فإن  الشرق  العاملية،  التجارة  منظمة  إلى  االنضمام  في  املتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  يها 

حكومات تلك البلدان قد بدأت في تنفيذ قوانين ولوائح جديدة يمكن أن تؤثر على الطريقة التي تدير بها املجموعة أعمالها  

 ها. ويكون لها تأثير سلبي جوهري في أعمالها ووضعها املالي ونتائم عمليات

قد تتسبب أي تغيرات تطرأ على السياسات االستثمارية أو املناخ السياس ي السائد في اإلمارات العربية املتحدة في إدخال  

 تغييرات على اللوائح الحكومية فيما يتعلق بما يلي:

 ضوابط األسعار؛  •

 التصدير؛ و ضوابط عمليات االستيراد  •

 ضرائب دخل الشركات وغيرها من الضرائب؛  •

 قيود امللكية على األجانب؛ •
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 ضوابط الصرف األجنبي والعمالت؛ و •

 سياسات مزايا العمالة والرفاهية. •

ال تخضع املجموعة حالًيا لضريبة دخل الشركات في دولة اإلمارات العربية املتحدة، ولم يكن لدولة اإلمارات العربية املتحدة  

ف نظام ضريبي. ومع ذلك،  أي  السابقة  الفترات  مدار  نظام ضرائب  2022يناير    31ي  على  تنفذ  أنها  املالية  وزارة  أعلنت   ،

على الشركات ألول مرة في دولة اإلمارات على صافي األرباح املحاسبية املعدلة للشركات التي تزيد على    %9اتحادية بنسبة  

سنوات املالية التي تبدأ في أو  في دولة اإلمارات العربية املتحدة للدرهم، والذي من املتوقع أن يدخل حيز التنفيذ  375,000

ديسمبر لهذا القانون الضريبي الجديد    31وسوف تخضع الشركات التي لها تاريخ مرجعي محاسبي في  .  2023يونيو    1بعد  

وستكون الهيئة االتحادية للضرائب في دولة اإلمارات مسؤولة عن إدارة ضريبة الشركات وتحصيلها  .  2024يناير    1بداية من  

بما "   وفرضها  إلى  الرجوع  يرجى  املالية.  وزارة  التي ستصدرها  واللوائح  القواعد  مع  دولة  —الضرائبيتماش ى  في  الضرائب 

وال يوجد ما يضمن أن فرض ضريبة دخل الشركات أو أي تغييرات أخرى على القوانين الحالية    ".اإلمارات العربية املتحدة

 و يؤثر بشكل سلبي وجوهري في أعمالها ووضعها املالي ونتائم عملياتها. لن يؤدي إلى زيادة التكاليف التي تتكبدها املجموعة أ

قد تؤدي مبادرة التوطين في دولة اإلمارات العربية املتحدة إلى زيادة تكاليف املجموعة وقد تحد من قدرتها على  

 خفض القوى العاملة لديها

القطاعين العام والخاص  التوطين هو مبادرة أطلقتها حكومة دولة اإلمارات لتوظيف مواطنيها   بطريقة هادفة وفعالة في 

وتقليل اعتمادها على العمالة األجنبية. وبموجب املبادرة، يتم تشجيع الشركات على توظيف املواطنين اإلماراتيين في اإلدارة  

ير من تكلفة توظيف  واملناصب اإلدارية والفنية. ومع ذلك، فإن تكلفة توظيف املواطنين اإلماراتيين عادة ما تكون أعلى بكث

العمال األجانب. باإلضافة إلى ذلك، فإن تحقيق أهداف التوطين الخاصة باملجموعة والحفاظ عليها يحد مما تتمتع به من  

مرونة لخفض القوى العاملة لديها، مما يقّوِض قدرتها على خفض التكاليف في العديد من مجاالت عملياتها وقد يصبح  

ئحة فيروس كورونا )خاصة في حال حدوث موجات أخرى له أو عودة ظهوره(. ونتيجة لذلك،  ذلك أكثر صعوبة نتيجة لجا

ال يوجد ما يضمن أن تحقيق أهداف التوطين للمجموعة والحفاظ عليها لن يكون له تأثير سلبي جوهري في أعمالها ووضعها  

 املالي ونتائم عملياتها. 

بشكل سلبي جوهري إذا تغير سعر صرف الدوالر األمريكي مقابل   قد يتأثر الوضع املالي للمجموعة ونتائج عملياتها

 الدرهم اإلماراتي

اإلماراتي   الدرهم  ارتباط  من  الرغم  وعلى  اإلماراتي.  الدرهم  باستخدام  نتائجها  تقارير  وتعد  بحساباتها  املجموعة  تحتفظ 

، ال يوجد ما يضمن أن مصرف  1997ام  دوالر أمريكي منذ ع  1.00درهم إماراتي مقابل    3.6725بالدوالر األمريكي بسعر  

اإلمارات العربية املتحدة املركزي سيواصل الحفاظ على هذا السعر الثابت في املستقبل، خاصة إذا استمرت زيادة الطلب  

على الدوالر األمريكي نتيجة لجائحة كوفيد وأي موجات أخرى له أو عودة ظهوره. وقد يؤدي أي فك لربط الدرهم اإلماراتي  

لخدمة  بالد أو  منتجاتها  مقابل  املجموعة  تدفعها  التي  التكاليف  زيادة  إلى  بينهما  الصرف  سعر  في  تغيير  أو  األمريكي  والر 

مديونيتها، أو قد يتسبب في تقلب نتائم عمليات املجموعة ووضعها املالي بسبب اآلثار الناجمة عن تحويل العملة، ويمكن  
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 أعمال املجموعة ووضعها املالي ونتائم عملياتها.  أن يكون ألٍي من ذلك تأثير سلبي جوهري في

 املخاطر املتعلقة بالطرح واألسهم

افق مصالح  ديواستحتفظ  ، بصفتها مساهًما رئيسًيا، بحصة مسيطرة في املجموعة بعد االنتهاء من الطرح وقد ال تتو

 الشركة املساهمين البائعين مع املساهمين اآلخرين وقد يكون لها تأثير على 

النهائي للشركة( وتمتلك حالًيا    %82اململوكة بنسبة  ديوا،  ستستمر   من أسهم    %70للحكومة )ما يجعلها املالك املستفيد 

  بعد  الشركة  مال  رأس  من%    63يقارب  ما    ديواالشركة، في كونها مساهم رئيس ي في الشركة بعد اكتمال الطرح. ستمتلك  

  وبالتالي   ،(للزيادة  يخضع  لم  الطرح  حجم  وأن  املطروحة  األسهم  جميع  يبيعون   البائعين  املساهمين  أن  بافتراض)  الطرح  اكمال

مجلس  )"  اإلدارة   مجلس  أعضاء   من   ثالث   تعيين  على  القدرة  تشمل   املجموعة،  في   مسيطرة  حصة   امتالك   في  سيستمرون 

)باستءناء الحاالت التي يحتاج    جموعةامل"(، وتحديد نتيجة التصويت في االجتماعات العامة ملساهمي  املجلس  " أو "اإلدارة

فيها املساهمون البائعون إلى االمتناع عن هذا التصويت، مثل عدم املشاركة في انتخاب باقي أعضاء مجلس اإلدارة(. وتم  

عمالها على أسس تجارية وفًقا للمرسوم األصلي الصادر  تفويض الشركة، منذ تأسيسها كشركة مساهمة عامة، بمزاولة أ

  الفترات   مدار  على  ساعد  قد  ينالبائع  يناملساهم  قدمه  الذي  الدعم  أن  ورغم .  2022  لسنة  22بتأسيسها وقانون دبي رقم  

  في  ينالبائع  يناملساهم  ومصالح  املستقلين  األعضاء  مصالح  تتماش ى  ال  فقد  وتعزيزه،  املجموعة  نجاح  دفع  في  السابقة

موعة من وقت آلخر فيما يتعلق ببعض األهداف اإلستراتيجية أو التجارية للمجموعة، باإلضافة إلى ذلك ال يوجد ما  املج 

 سوف تتوافق مع مصالح املجموعة أو جميع املستثمرين الذين يشترون األسهم.  ينالبائع ين يضمن أن مصالح املساهم 

( تأخير أو منع أي تغيير في السيطرة على الشركة )بما في ذلك  1إلى ما يلي: )  لديوا كبيرة  وعالوة على ذلك، قد تؤدي امللكية ال

( حرمان املساهمين من فرصة الحصول على عالوة أسهم  2منع أي طرف خارجي من تقديم عرض استحواذ للشركة(، و)

وقد يكون ألي مما سبق تأثير سلبي جوهري  ( التأثير على سيولة األسهم،  3مقابل أسهمهم في إطار أي عملية بيع بالشركة، و)

 على السعر السوقي لألسهم. 

قد تؤدي املبيعات الضخمة لألسهم من قبل املساهمين البائعين أو أي عمليات إصدار مستقبلية لألسهم من قبل  

 املجموعة إلى خفض سعر األسهم

ل الطرح أو أي إصدارات مستقبلية لألسهم من  بعد اكتما  ينالبائع  ينقد يؤدي بيع عدد كبير من األسهم من قبل املساهم

في اتفاقية االكتتاب على بعض   ين البائعين والشركةقبل املجموعة إلى خفض سعر السهم بشكل كبير، وقد وافق املساهم 

ملدة   أخرى  طريقة  بأي  فيها  والتصرف  ونقلها  أسهمه  بيع  على  قدرتهم  على  املفروضة  تاريخ    180القيود  من  تقويمًيا  يوًما 

، إال في أحوال محدودة معينة، ما لم تحصل على موافقة املنسقين العامليين املشتركين )على أال يتم حجب أو تأخير  االدراج

". ومع ذلك، ال تستطيع الشركة التنبؤ بما  دراجترتيبات اإل  -  بيع األسهم هذه املوافقة بشكل غير معقول(. يرجى الرجوع إلى "

من األسهم )باإلضافة إلى األسهم املتوفرة في الطرح( في السوق املفتوحة عقب اكتمال الطرح.  إن كان سيتم بيع عدد كبير  

وأي بيع لعدد كبير من األسهم في السوق العامة، أو حتى تصور احتمالية وقوع هذه املبيعات، قد يكون له تأثير سلبي جوهري  

 على السعر السوقي لألسهم. 
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ائل لألسهم، وقد تشهد أسعار تداول األسهم تقلبات ومن ثم تنخفض.  قد ال ينتج عن الطرح سوق نشط أو س

باإلضافة إلى ذلك، فإن حجم سوق دبي املالي أصغر بكثير من أسواق األوراق املالية األخرى، مما قد يؤثر أيًضا على  

 تسييل األسهم

و  ضمان  للمجموعة  يمكن  وال  العام،  الطرح  قبل  األسهم  لتداول  عامة  سوق  ثمة  تكن  أو  لم  نشطة  تداول  سوق  جود 

إلى أقل من سعر الطرح بعد اكتمال الطرح. قد   استمرارها بعد اكتمال الطرح أو عدم انخفاض السعر السوقي لألسهم 

واألوضاع   األسهم  سوق  تقلبات  جانب  إلى  العوامل  من  للعديد  نتيجة  كبيرة  تقلبات  إلى  األسهم  تداول  سعر  يتعرض 

التغييرات   أو  العامة  السوقي  االقتصادية  السعر  على  سلًبا  يؤثر  أن  يمكن  ما  وهو  السياسية،  التوجهات  على  تطرأ  التي 

 لألسهم، بغض النظر عن األداء الفعلي للمجموعة أو أوضاعها في دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

مت الشركة بطلب إدراج األسهم في سوق دبي املالي. وتجدر اإلشارة إلى أن سوق دبي املالي أصغر إلى حد كبير من حيث    قدَّ

الحجم ومقدار التداول من غيره من أسواق األوراق املالية القائمة، كتلك املوجودة في الواليات املتحدة واململكة املتحدة.  

دبي(   كناسدا سوق  )متضمنة  شركة لديها أوراق مالية متداولة في سوق دبي املالي    70  ، كان يوجد2022يونيو    30كما في  

مليار درهم   16مليار درهم إماراتي. بلغ إجمالي حجم التداول املنتظم في سوق دبي املالي  527بقيمة سوقية إجمالية تقارب 

كما أن عموالت الوساطة وتكاليف املعامالت األخرى في سوق دبي املالي أعلى بشكل عام من  . 2022يونيو    30كما في  إماراتي  

 ية.تلك املطبقة في دول أوروبا الغرب

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 حامل األسهم على بيع أي أسهم بسوق دبي املالي بالحجم  

 والذي كان في إمكانه تحقيقه في أسواق أكثر سيولة. والسعر والوقت الذي يرغب به  

قد ال تدفع الشركة توزيعات أرباح على األسهم، وبالتالي قد ال يحصل املستثمرون على أي عائد على استثماراتهم ما لم  

 ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء  يقوموا

نها األرباح املستقبلية واملركز املالي واملتطلبات الرأسمالية  سوف يعتمد توزيع الشركة لألرباح على عدد من العوامل، من بي

العامة   االقتصادية  واألوضاع  للشركة  املتاح  واالئتمان  للتوزيع  القابل  االحتياطي  ومقدار  النظامي  االحتياطي  ومتطلبات 

ن عن أرباح على األسهم  وعوامل أخرى يعتبرها مجلس اإلدارة هامة بين الحين واآلخر. كما قد تكون قدرة الشركة لإلعال 

املستقبل واستعادة   في  الشركة  تبرمها  التي قد  االئتمانية  التسهيالت  في  التعهدات  بينها  بأمور عديدة من  وتوزيعها مقيدة 

 عن أحكام القانون اإلماراتي. ورغم أن الشركة تمكنت في الفترات السابقة من دفع 
ً

الخسائر املتكبدة في املستقبل فضال

يتعلق باألسهم، فال يوجد ما يضمن أن دفع أي أرباح أسهم على اإلطالق، وال يوجد    فيما نتظمة، وتعتزم دفعها  أرباح أسهم م

 أي ضمان بشأن قيمتها، إن وجدت، والتي سيتم دفعها في أي سنة معينة. 

املساهمين في الجمعية  باإلضافة إلى ذلك، سيصدر أي قرار بشأن اإلعالن عن األرباح ودفعها في املستقبل حسب تقدير  

العامة بناًء على توصية من مجلس اإلدارة كما سيعتمد على اللوائح والقوانين السارية ونتائم عمليات املجموعة ووضعها  

املالي واملتطلبات النقدية والقيود التعاقدية واملشاريع والخطط املستقبلية وذلك من بين جملة عوامل أخرى قد يعتبرها  



131 

 

املساهمين في الجمعية العمومية ذات صلة. ونتيجة لذلك، فقد ال تحصل على أي عائد على استثمارك في مجلس اإلدارة و 

 ". سياسة توزيع األرباح" — األسهم ما لم تقم ببيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء. ُيرجى الرجوع إلى

ارات العربية املتحدة، أو ضد أعضاء قد يكون من الصعب على املساهمين تنفيذ األحكام ضد املجموعة في دولة اإلم

 مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة

الشركة هي شركة مساهمة عامة تأسست في دولة اإلمارات العربية املتحدة. ويقيم جميع أعضاء مجلس إدارتها ومسؤوليها  

صول الجوهرية للمجموعة ومعظم أصول  خارج اململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية. باإلضافة إلى ذلك، تقع األ 

أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا خارج اململكة املتحدة واملنطقة االقتصادية األوروبية. ونتيجة لذلك، قد ال يكون من  

  املمكن للمستثمرين إقامة الدعاوى خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة ضد املجموعة أو أعضاء مجلس 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.

ية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة، من ممارسة حقوقه  قد ال يتمكن املساهمون في بعض الواليات القضائ

 األولوية الخاصة بهم إذا قامت الشركة بزيادة رأس املال 

بموجب النظام األساس ي املقرر اعتماده فيما يتعلق بالطرح، يحق للمساهمين عموًما االكتتاب في أسهمنا العادية بعدد 

النسبية ودفع مقالبها قبل إصدار أي أسهم عادية جديدة مقابل عوض نقدي. قد ال    يكفي للحفاظ على نسب ملكيتهم 

يتمكن املساهمون من خارج دولة اإلمارات من ممارسة حقوق األولوية ما لم تكن هناك تسجيالت سارية فيما يتعلق بتلك  

الش تعتزم  وال  بهم.  الخاصة  التسجيل  متطلبات  من  اإلعفاء  أو  الصلة  ذات  العادية  تسجيل  الحقوق واألسهم  حالًيا  ركة 

األسهم بموجب قانون األوراق املالية أو قوانين أي بلدان أخرى، وال يمكن تقديم أي ضمان بتوفر اإلعفاء من متطلبات  

التسجيل لتمكين املساهمين من خارج اإلمارات العربية املتحدة من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم أو أن الشركة  

توفره. عالوة على ذلك، ووفًقا للنظام األساس ي، شريطة أن تحصل الشركة على جميع املوافقات    ستستخدم اإلعفاء في حالة

املطلوبة من هيئة األوراق املالية والسلع وجمعيتها العمومية، يجوز للشركة زيادة رأس مالها دون تطبيق حقوق األولوية  

( التالية:  الحاالت  في  الحاليين  )  ( ألغراض دخول شريك1للمساهمين  )2استراتيوي،  الشركة،  ديون  (  3( ألغراض رسملة 

( االستحواذ على شركة قائمة وإصدار أسهم  4ألغراض تحويل السندات أو الصكوك الصادرة عن الشركة إلى أسهم، و/ أو)

مارات  جديدة في الشركة للشركاء أو املساهمين في تلك الشركة املستحوذ عليها. وفي لم يتمكن املساهمون من خارج دولة اإل 

 من ممارسة حقوق األولوية املمنوحة لهم، ستنقض ي تلك الحقوق وسيتم تخفيض الحصص النسبية لهؤالء املساهمين. 

 الضرائب في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

املتحد العربية  اإلمارات  دولة  في  به  املعمول  الحالي  الضريبي  النظام  إلى  وتستند  طابعها  في  عامة  التالية  ة  التعليقات 

لجميع   تحليل شامل  أنها  التعليقات  من  يتوخى  ال  االكتتاب.  نشرة  تاريخ  في  كما  اإلماراتية  للسلطات  الحالية  واملمارسات 

التبعات الضريبية املطبقة على جميع أنواع املساهمين وال تتعلق بأي نظام ضريبي خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة. كل  

ال  الضريبي  مسؤول عن وضعه  عليك طلب  مساهم  فيجب  الضريبي،  بشأن وضعك  لديك شكوك  كان  حال  وفي  خاص، 



132 

 

 . املشورة املهنية املستقلة دون تأخير

 ضريبة الشركات في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

 نظام ضريبة الشركات الحالي على مستوى اإلمارات 

 من ذلك، لدى معظم اإلمارات مراسيم  ال تطبق دولة اإلمارات في الوقت الحالي أي نظام لضريبة الشركات 
ً
االتحادية. وبدال

كافة   على  شركات  ضريبة  تفرض  املراسيم  هذه  تكون  أن  املحتمل  من  أنه  حين  وفي  الشركات.  ضريبة  بشأن  بها  خاصة 

ن  الشركات، فال يتم حالًيا من الناحية العملية تطبيق ضريبة الشركات سوى على شركات معينة عاملة في قطاع التنقيب ع 

النفط والغاز وإنتاجهما. وعالوة على ذلك، أصدرت بعض اإلمارات كذلك مراسيم ضرائب مصرفية تسري على فروع البنوك  

طبق على صافي الدخل. وعلى هذا األساس، ال تخضع الشركة في الوقت الحالي 
ُ
األجنبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة وت

 بية املتحدة، كما أنها غير مطالبة بتقديم أي تقارير بخصوص ضريبة الشركات. لضريبة الشركات في دولة اإلمارات العر 

 قانون ضريبة الشركات االتحادية املقترح في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ضريبة الشركات  قانون اتحادي لضريبة الشركات )قانون "  إصدارعن نيتها    2022يناير    31أعلنت وزارة املالية اإلماراتية في  

)وسوف تصبح الكيانات اإلماراتية    2023يونيو    1"(، على أن يدخل حيز التنفيذ في السنوات املالية التي تبدأ في  إلماراتيا

(. ولم يتم بعد 2024يناير    1ديسمبر خاضعة لضريبة الشركات االتحادية اعتباًرا من    31التي تنتهي سنتها املحاسبية في  

بيان    على  النشرةهذه  كما في تاريخ هذه النشرة، ومن ثم تعتمد التعليقات الواردة في    نشر قانون ضريبة الشركات اإلماراتي،

توضح وثيقة التشاور  حيث  .  2022أبريل    28وزارة املالية اإلماراتية وعلى وثيقة التشاور التي نشرتها وزارة املالية اإلماراتية في  

عقب نشر    للتغييرهذا    يخضع  فقد   ومع ذلك،دية اإلماراتية،  املبادئ األساسية التي سيقوم عليها قانون الضريبة االتحا

 القانون. 

اإلماراتية   االتحادية  لقانون الضريبة  املطبق على    تطبيقاتسيكون  الحالي  بكثير من نظام ضريبة الشركات  ا 
ً
أوسع نطاق

العاملة   التجارية  واألنشطة  الشركات  كافة  على  يسري  وسوف  اإلمارات  املتحدة،    داخلمستوى  العربية  اإلمارات  دولة 

 باستءناء: 

صفة أساسية الشركات  الكيانات املنخرطة في استخراج املوارد الطبيعية بدولة اإلمارات العربية املتحدة )وهي ب ●

 العاملة في مجال التنقيب وإنتاج النفط والغاز، والتي ستظل خاضعة لضريبة الشركات على مستوى اإلمارات(؛ 

واملوافقة    املالية  إلى وزارة  استءناءها    املؤسسات الخيرية ومؤسسات املنفعة العامة األخرى، شريطة تقديم طلب  ●

 عليه بموجب قرار من مجلس الوزراء؛

 كومة االتحادية اإلماراتية، وحكومات اإلمارات والدوائر والهيئات املعنية؛ الح  ●

  موافقة بموجب  ذلك  كون  يالشركات اإلماراتية اململوكة بالكامل للحكومة التي تنفذ أنشطة محددة، شريطة أن    ●
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 من مجلس الوزراء؛

 ؛ املنظمةصناديق املعاش التقاعدية وصناديق الضمان االجتماعي العامة والخاصة    ●

نظمة في شكل شركات تضامن محدودة ذات الحصص املشتركة. يمكن لصناديق االستثمار   ●
ُ
صناديق االستثمار امل

نظمة وصناديق االستثمار العقاري املتداول أن تتقدم بطلب 
ُ
 ات محددة.في حالة وفائها بمتطلب استءناءامل

در للدخل   دروناألفراد الذين ي ●
ُ
 بصفتهم الشخصية )مثل املرتبات والدخل االستثماري( طاملا أن النشاط امل

ً
دخال

 ال يتطلب رخصة تجارية؛ و 

سجلة في مناطق التجارة الحرة، شريطة امتثالها لكافة املتطلبات التنظيمية، وعدم مزاولتها أنشطة   ●
ُ
الشركات امل

 ات العربية املتحدة.داخل دولة اإلمار 

 املناطق الحرة 

لقانون ضريبة   املتحدة  العربية  اإلمارات  بدولة  الحرة  املناطق  داخل  العاملة  الشركات  فروع  أو  الشركات  تخضع  سوف 

الشركات اإلماراتية وسيكون عليها التسجيل وتقديم إقرار ضريبة الشركات. غير أنه يجب أن تكون تلك الشركات مؤهلة  

االمتثال لكافة املتطلبات التنظيمية داخل املناطق الحرة    استمرارها فيلضريبة الشركات الصفرية في املناطق الحرة شريطة  

  
ً
الفائدة ورسوم العوائد، وتوزيعات األرباح،    داخل الدولةوعدم تنفيذها أعماال السلبي، مثل  الدخل  )وُيستبعد من ذلك 

 ات على تطبيق الركيزة الثانية أدناه. (. ويخضع هذا للتعليقالتي تعمل داخل الدولةشركات  الن  الناتجة ع واألرباح الرأسمالية  

 املعدالت املقترحة 

  %9درهم، و  375,000درهم إماراتي و  0للدخل الخاضع للضريبة الذي يتراوح بين    %0معدل ضريبة الشركات الحالي هو  

 درهم.  375,000للدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز 

جنسيات التي تقع ضمن نطاق الركيزة الثانية من إطار عمل  تخضع الكيانات اإلماراتية ضمن مجموعة كبيرة متعددة ال 

الصادر عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )أي تلك ذات اإليرادات العاملية    2.0تآكل الوعاء الضريبي وتحويل األرباح  

شرة تحديًدا أو تقريًبا(  مليار درهم في تاريخ هذه الن  3.15مليون يورو، بما يعادل نحو    750املوحدة التي تزيد قيمتها عن  

، في ضوء الحد األدنى ملعدل الضريبة العاملي الساري  %15ملعدل أعلى مختلف سيتم اإلعالن عنها الحًقا )لكن يرجح أن يكون  

 املقترح من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية(. 

التحادية الجديد، لكن ينبهي مالحظة أن  مع نظام ضريبة الشركات ا  2ومن غير الواضح حالًيا كيفية تفاعل نظام الركيزة   

هذا قد يؤثر في تطبيق معدل الضريبة الصفري للكيانات في املناطق الحرة داخل املجموعات التي تقع ضمن نظام الركيزة  
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2. 

 الربح الخاضع للضريبة 

املالية    البياناتفي    اإلخطار عنهلذي يتم  ستكون ضريبة الشركات اإلماراتية مستحقة السداد على صافي الربح املحاسبي ا

 للشركة، مع قيود محددة على خصومات املصروفات، بما يشمل على سبيل املثال ال الحصر: 

على    ● الفائدة  تقتصر خصومات مصروفات  وإطفاء    %30سوف  واالستهالك  والضريبة  الفوائد  قبل  األرباح  من 

من إطار عمل تآكل الوعاء الضريبي وتحويل    4اإلجراء    الدين بما يتفق مع قواعد القيود على الفائدة الواردة في

 األرباح. 

الصلة   ● ذات  الكيانات  من  الحرة  املناطق  كيانات  إلى  املدفوعات  تكون  داخللن  العربية    العاملة  اإلمارات  دولة 

 املتحدة خاضعة للخصم. 

فوعة للمؤسسات التي هي ليست  لن تكون الجزاءات أو ضريبة القيمة املضافة القابلة لالسترداد أو التبرعات املد  ●

 مؤسسة خيرية أو مؤسسة منفعة عامة خاضعة للخصم. 

 . %50ستكون مصروفات الترفيه خاضعة للخصم حتى   ●

يمكن ملجموعة الشركات املقيمة في دولة اإلمارات العربية املتحدة أن تختار تكوين مجموعة ضريبية ومعاملتها كشخص  

على األقل من رأس املال وحقوق التصويت في الشركات التابعة.    %95األم تمتلك  واحد خاضع للضريبة إذا كانت الشركة  

وفي سبيل تكوين مجموعة ضريبية، ال يمكن أن تكون الشركة األم أو أي من الشركات التابعة شخًصا معفًيا أو شخًصا في 

املجمو  أعضاء  كافة  الشركات، ويجب على  الصفري لضريبة  املعدل  من  يستفيد  السنة  منطقة حرة  نفس  استخدام  عة 

 املالية.

 الضريبة املقتطعة 

لن يكون هناك أي اقتطاع أو خصم لحساب أي ضريبة في اإلمارات العربية املتحدة أو أي تداعيات ضريبية أخرى في دولة 

األوراق    اإلمارات كما في تاريخ هذه النشرة، بموجب التشريعات املطبقة في دولة اإلمارات، فيما يتعلق بأي مدفوعات على 

 املالية.

وعقب تطبيق قانون ضريبة الشركات اإلماراتي الجديد، سوف تطبق دولة اإلمارات الضريبة املقتطعة بمعدل صفري على   

 مدفوعات محلية وخارجية محددة تقوم بها الشركات اإلماراتية. 
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اإلماراتية مطالبة بأي خصومات من املدفوعات  وفي ضوء االقتراح بأن تكون الضريبة املقتطعة صفًرا، لن تكون الشركات  

 إلى املقيمين وغير املقيمين، ولن يقع عليها التزام بتقديم تقارير الضريبة املقتطعة. 

 االعتبارات الضريبية للمساهمين املحتملين 

 ضريبة األفراد في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

أو ضريبة   اتحادية  أي ضريبة  في دولة ال توجد حالًيا  األفراد  الشخص ي مفروضة على  الدخل  على مستوى اإلمارات على 

اإلمارات العربية كما في تاريخ هذه النشرة. وقد يخضع املقيمون الخاضعون للضريبة من خارج اإلمارات العربية املتحدة،  

في واليات قضائية خا املقيمون الخاضعون لضريبة مزدوجة، واألفراد والشركات، للضرائب  العربية  أو  اإلمارات  رج دولة 

 املتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الطرح استناًدا إلى اللوائح الضريبية املحلية في بلدانهم ذات الصلة. 

 الضرائب على شراء األسهم  

انب  من املرجح أن يتم توصيف إتمام الطرح ألغراض ضريبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة على أنه شراء أسهم من ج

املساهمين. وفي حال كان املساهم مقيًما ألغراض ضريبية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة و / أو يخضع للضريبة في بلد 

 آخر، فقد يتم توصيف الطرح بشكل مختلف وقد يخضع للضريبة في تلك الوالية القضائية الضريبية األخرى.

املتحدة على شراء األسهم. ووفًقا لذلك، ال ينبهي أن يؤدي شراء األسهم إلى  ال توجد ضرائب نقل ملكية في اإلمارات العربية 

أي التزامات ضريبية في دولة اإلمارات العربية املتحدة للمساهمين من األفراد أو الشركات املقيمة ألغراض ضريبية في دولة  

مارات العربية املتحدة، أو املقيمون من  اإلمارات العربية املتحدة. وقد يخضع املقيمون الخاضعون للضريبة من خارج اإل 

األفراد والشركات الخاضعون لضريبة مزدوجة، للضرائب في واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق  

 .بملكية األسهم أو الدخل املتحقق فيما يخص األسهم استناًدا إلى اللوائح الضريبية املحلية في بلدانهم ذات الصلة

لسنة    52من قرار مجلس الوزراء رقم    42ة  وبموجب املاد  "(ضريبة القيمة املضافة )"  وفيما يتعلق بضريبة القيمة املضافة

اللئحة التنفيذية  ")ضافة  القيمة امل  ة بشأن ضريب  2017( لسنة  8بقانون رقم )  الالئحة التنفيذية للمرسوم شأن  في    2017

ُيعتبر شراء األسهم معفًيا ألغراض ضريبة القيمة املضافة ما لم يكن ثمة نص ساٍر لتطبيق  ،  ("لضريبة القيمة املضافة

 معدل ضريبة صفري. وتأسيًسا على ذلك، ال نتوقع أي تداعيات ذات صلة بضريبة القيمة املضافة على شراء األسهم. 

 الضرائب على أرباح األسهم وأرباح رأس املال بعد البيع 

 ملقيمون ألغراض الضريبة في دولة اإلمارات العربية املتحدة املساهمون األفراد ا

ال ينبهي أن يترتب على شراء األسهم وأي دخل ذي صلة من توزيعات األرباح أو أي أرباح على البيع أي التزامات ضريبية في  

الض  املمارسات  إلى  استناًدا  وذلك  الدولة،  في  الضريبة  املقيمين ألغراض  لألفراد  اإلمارات  دولة  دولة  داخل  الحالية  ريبية 
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 اإلمارات على نحو ما تم بيانه أعاله.

 املساهمون األفراد املقيمون ألغراض الضريبة من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة  

قد يخضع املقيمون الخاضعون للضريبة من خارج اإلمارات العربية املتحدة، أو املقيمون الخاضعون لضريبة مزدوجة،  

واليات قضائية خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة فيما يتعلق بملكية األسهم أو الدخل املتحقق فيما يخص  للضرائب في 

 األسهم استناًدا إلى اللوائح الضريبية املحلية في بلدانهم ذات الصلة.

 املساهمون من الشركات املقيمة ألغراض الضريبة في دولة اإلمارات العربية املتحدة 

نظام ضريبة الشركات على مستوى اإلمارات املطبق حالًيا في دولة اإلمارات العربية املتحدة، يجب أال يترتب على  في ضوء  

شراء األسهم أي التزامات ضريبية في اإلمارات العربية املتحدة للشركات الكائنة في اإلمارات العربية املتحدة، بشرط أال تكون  

ربية املتحدة بموجب كونها شركات نفط أجنبية أو فرًعا لبنك أجنبي. وينبهي لهؤالء  خاضعة للضريبة في دولة اإلمارات الع

أرباح األسهم واألرباح على   الدخل من توزيعات  املساهمين الرجوع إلى مستشاريهم الضريبيين فيما يتعلق بالضرائب على 

 البيع املستقبلي. 

 أعاله(، قد تكون توزيعات األرباح  وفي ظل نظام ضريبة الشركات االتحادي الجديد في دولة اإل  
ً
مارات )على نحو ما ورد تفصيال

املتحدة فيما يتعلق باستثماراتها   واملكاسب املحققة من جانب املساهمين من الشركات املقيمة في دولة اإلمارات العربية 

، والذي قد يعفي ذلك الدخل خاضعة للضريبة. غير أن نظام ضريبة الشركات اإلماراتي الجديد يطرح استءناًء من املشاركة

من ضريبة الشركات شريطة الوفاء بمتطلبات محددة، بما في ذلك أن يكون الدخل من توزيعات األرباح واألرباح الرأسمالية  

لة" )على أن يتم تحديد ذلك في قانون ضريبة الشركات اإلماراتية بمجرد إصداره(.  من "مساهمات ُمؤّهِ

 عة للضريبة من خارج دولة اإلمارات العربية املتحدةاملساهمون من الشركات الخاض  

أو املؤسسات الخاضعة لضريبة مزدوجة، للضرائب في   قد تخضع الشركات املقيمة من خارج اإلمارات العربية املتحدة، 

فيما يخص   املتحقق  الدخل  أو  األسهم  بملكية  يتعلق  فيما  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  األسهم  واليات قضائية خارج 

 استناًدا إلى اللوائح الضريبية املحلية في بلدانهم ذات الصلة، وينبهي لهم الرجوع إلى مستشاريهم الضريبيين. 

 الضريبة املقتطعة  

أرباح   النحو، يجب أن تكون أي مدفوعات  املتحدة، وعلى هذا  العربية  اإلمارات  ال توجد حالًيا ضريبة مقتطعة في دولة 

منة ضريبة مقتطعة في اإلمارات العربية املتحدة. وبحسب التعليقات الواردة أعاله، فإن قانون  تقدمها الشركة غير متض 

يتعلق   فيما  تداعيات  أي  توجد  ال  لذا  بمعدل صفري،  مقتطعة  ضريبة  نظام  يطرح  الجديد  اإلماراتي  الشركات  ضرائب 

اراتي الجديد. غير أن املستجدات املرتبطة  بالضريبة املقتطعة ملدفوعات األرباح عقب تطبيق قانون ضريبة الشركات اإلم

بقانون ضريبة الشركات اإلماراتي والتوضيحات اإلضافية حول تطبيقاته املستقبلية ال تزال غير واضحة كما في تاريخ هذه  

 النشرة. 
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 ضريبة القيمة املضافة 

  52على قرار مجلس الوزراء رقم    بناء  2018يناير    1تم تطبيق ضريبة القيمة املضافة في دولة اإلمارات العربية املتحدة في   

ويسري على معظم السلع والخدمات،    %5  نسبة  . ويبلغ معدل ضريبة القيمة املضافة العام( 8للمرسوم بقانون اتحادي رقم )

شريطة استيفاء  حيث تخضع بعض السلع والخدمات ملعدل ضريبة صفري أو تكون معفية من ضريبة القيمة املضافة )

 شروط محددة(.

التعاون   مجلس  في  األعضاء  الدول  خارج  املصدرة  والخدمات  السلع  على  الصفري  املضافة  القيمة  معدل ضريبة  يسري 

امل وطرح  الخليوي  الطبيعي،  الخام/الغاز  النفط  وتوريد  الدولي  النقل  على  يسري  كما  املضافة،  القيمة  لضريبة  طبقة 

 العقارات السكنية للمرة األولى، وبعض املجاالت املحددة، مثل الرعاية الصحية والتعليم. 

حق للعقارات السكنية. كما أن  يسري اإلعفاء من ضريبة القيمة املضافة على خدمات مالية محددة، وكذا على الطرح الال  

 الصفقات على األراض ي الفضاء ونقل الركاب املحلي معفية من ضريبة القيمة املضافة. 

وعالوة على ذلك، قد ال تخضع صفقات محددة في السلع بين الشركات املؤسسة في املناطق الحرة املحددة بدولة اإلمارات  

تحديًدا ألغراض ضريبة القيمة املضافة( )"املناطق املحددة"( لضريبة القيمة   املتحدة )على نحو ما يتم اإلخطار به  ةالعربي

املضافة. غير أن توفير الخدمات ضمن املناطق املحددة يخضع لضريبة القيمة املضافة وفًقا للتطبيق العام لتشريع ضريبة  

 القيمة املضافة في دولة اإلمارات.

اتها الخاصة بضريبة القيمة املضافة لغرامات وجزاءات. وهناك جزاءات ثابتة  ويمكن أن تخضع الشركات التي ال تفي بالتزام

 وأخرى ضريبية. 

وفي ظل تشريع ضريبة القيمة املضافة اإلماراتية، ال تكون أي ضريبة قيمة مضافة مستحقة الدفع فيما يتعلق باالستحواذ  

أو بيعها. غير أنه ينبهي مالحظة أن الرسوم املرتبطة بن القيمة املضافة  على األسهم  قل ملكية األسهم ستخضع لضريبة 

 . %5باملعدل القياس ي البالغ 

وألغراض استيفاء التوضيح، فإن أرباح األسهم املحصلة من مجرد ملكية األسهم في إحدى الشركات ليس لها أي اعتبار   

باره توريًدا خاضًعا للضريبة وينبهي ضريبي فيما يتعلق بالتوريدات. ومن ثم فإن دخل األسهم السلبي ال يرقى إلى مرتبة اعت

 أن يكون خارج نطاق ضريبة القيمة املضافة اإلماراتية. 



 

 اإلفصاحات املاليةالقسم الثالث: 

  2021ديسمبر  31و( 2019ديسمبر   31)مع أرقامها املقارنة في  2020ديسمبر  31سنوات املنتهية في للملخص البيانات املالية للشركة وملخص امللحظات الرئيسية واملؤشرات الرئيسية 

)مع املعلومات املالية املقارنة   2022سبتمبر   30( والتسعة أشهر املنتهية في 2021يونيو  30املنتهية في )مع املعلومات املالية املقارنة للستة أشهر   2022يونيو  30وللستة أشهر املنتهية في 

 ( .2021سبتمبر  30للتسعة أشهر املنتهية في 

ستثمرين أيًضا االطالع على بعض املخاطر املرتبطة بشراء أسهم الطرح في املالية املرحلية الواردة في هذه النشرة. يجب على امل البياناتواملالية السنوية  البياناتيجب قراءة ما يلي باالقتران مع  

 القسم الذي يحمل العنوان "مخاطر االستثمار".

واإلهالك   والضرائب  الفائدة  قبل  األرباح  يشمل  بما  املالية  التقارير  إلعداد  الدولية  املعايير  بخالف  املقاييس  أيًضا  القسم  هذا  الدينيتضمن  الفائدة (EBITDA)واستهالك  قبل  املعدلة  واألرباح   ،

الدين ، وهامش األرباح املعدل قبل الفائدة والضرائب  (EBITDA margin)، وهامش األرباح قبل الفائدة والضرائب واإلهالك واستهالك الدين(Adjusted EBITDA)والضرائب واإلهالك واستهالك 

املالية    البيانات، تم احتساب املقاييس بخالف املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية من قبل الشركة بناًء على البيانات املستخلصة من    (Adjusted EBITDA margin) واإلهالك واستهالك الدين

 . 2022املالية املرحلية للربع الثالث من عام  البيانات املالية املرحلية للنصف األول،  البياناتالسنوية، 

 املختارة:    يةالتشغيلو املعلومات املالية   .1

 .34رقم  للتقارير املالية والبيانات املالية املرحلية، والتي تم إعدادها وفًقا للمعيار املحاسبي الدوليتستند املعلومات املالية التاريخية املوجزة الواردة أدناه إلى البيانات املالية السنوية، التي تم إعدادها وفًقا للمعايير الدولية 

 على النتائم التي يمكن توقعها للسنة بأكملها. يجب قراءة املعلوما
ً
 إلى جنب مع "املعلومات املالية التاريخية املختارة"، و"مناقشة اإلدارة وتحليلها للوضع  إن النتائم في البيانات املالية املرحلية ال تعد بالضرورة مؤشرا

ً
املالي ونتائم العمليات"،  ت املالية التاريخية املوجزة جنبا

 والبيانات املالية، بما في ذلك اإليضاحات ذات الصلة، املدرجة في مكان آخر في مذكرة العرض لالكتتاب.

 

 الموحد  بيانات بيان األرباح أو الخسائر 

 

 
 ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  30الستة أشهر المنتهية في 
 يونيو 

  30المنتهية في التسعة أشهر 
 سبتمبر 

 2019 2020 *  2021 2021 2022 2021 2022 
 )ألف درهم(  

 2,073,074 1,806,782 1,154,257 993,114 2,463,874 2,255,115 2,189,340 إيرادات 
 13,927 - 9,251 - - - -   إيرادات فوائد من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

 - - - - 32,328 53,529 - المشروع عكس انخفاض قيمة تكلفة 
( 1,220,327) تكلفة المبيعات   (1,216,084 )  (1,394,449 )  (520,411 )  (615,175 )  (1,019,837 )  (1,177,688 )  
 909,313 786,945 548,333 472,703 1,101,753 1,092,560 969,013 إجمالي الربح

( 170,594) مصاريف عمومية وإدارية  (175,213 )  (175,881 )  (91,466 )  (104,408 )  (136,244 )  (153,611 )  
مخصص الخسائر االئتمانية / صافي خسائر االنخفاض في قيمة  

( 13,823) - الموجودات المالية   (8,568 )  - (7,395 )  236 (7,395 )  
 

 4,812 9,373 2,708 7,821 16,172 4,998 85,133 إيرادات أخرى 
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 4,812 9,373 2,708 7,821 16,172 4,998 85,133 إيرادات أخرى 

 753,119 660,310 439,238 389,058 933,476 908,522 883,552 ربح التشغيل 
 24,172 6,572 11,836 4,665 11,633 4,618 7,226 إيرادات التمويل
( 19,767)   تكاليف التمويل  (11,878 )  (9,127 )  (4,604 )  (19,360 )  (6,698 )  (45,249 )  

( 12,541) بالصافي  -إيرادات / )تكاليف( تمويل   (7,260 )  2,506 61 (7,524 )  (126 )  (21,077 )  
 - - - - - - 124 حصة في ربح مشروع مشترك 

 732,042 660,184 431,714 389,119 935,982 901,262 871,135 صافي الربح للسنة / للفترة
( 5,876) 1,406 460 2,281 - الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للسنة / للفترة   1,125 (3,552 )  

 728,490 661,309 425,838 390,525 936,442 903,543 871,135 الفترةمجموع الدخل الشامل للسنة / 
        ربحية السهم

 0.7 0.7 0.4 0.4 0.9 0.9 0.9  ربحية السهم األساسية والمخفّضة**
 

ل مباشر مع المعلومات المالية الواردة في البيانات المالية  تكون قابلة للمقارنة بشك   قد ل وبالتالي    2021لتتوافق مع العرض في البيانات المالية لسنة    2021من عمود المقارنة في البيانات المالية لسنة    2020ديسمبر    31توافق المعلومات المالية"، تم استخراج أرصدة معينة للسنة المنتهية في    -* كما هو موضح في "عرض المعلومات المالية  

 . 2021سنة لتتوافق مع العرض في البيانات المالية ل تحديثهاوالتي لم يتم إعادة  2020من البيانات المالية لسنة  2019ديسمبر  31. في حين تم استخراج المعلومات المالية للسنة المنتهية في 2020لسنة 

  ** يتم احتساب ربحية السهم على أساس الربح العائد إلى ُمّّلك الشركة األم.

 

 الموحد  بيانات بيان المركز المالي

 ديسمبر 31كما في  
 

 سبتمبر  30كما في  يونيو 30كما في 

  مجموع الموجودات غير المتداولة 

2019 2020 2021 2022 2022 

 )ألف درهم(  
     

6,223,776 6,789,744 7,774,283 7,784,147 774,2737,  

,759,1311 2,699,395 1,769,433 1,442,849 646,595  مجموع الموجودات المتداولة   

 9,533,404 10,483,542 9,543,716 8,232,593 6,870,371  مجموع الموجودات 
 2,759,382 5,356,730 5,430,892 4,794,750 4,273,707  مجموع حقوق الملكية 

 4,884,476 1,338,007 1,455,516 1,651,680 786,023  مجموع المطلوبات غير المتداولة 

 1,889,546 3,788,805 2,657,308 1,786,163 1,810,641  مجموع المطلوبات المتداولة 

 6,774,022 5,126,812 4,112,824 3,437,843 2,596,664  مجموع المطلوبات 
 9,533,404 10,483,542 9,543,716 8,232,593 6,870,371  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

 

 بيانات بيان التدفقات النقدية 

 

 ديسمبر  31السنة المنتهية في  
  30الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 
  30التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

2019 2020 2021 2021 2022 2021 2022 

 )ألف درهم( 
 732,042 660,184 431,714 389,119 935,982 901,262 871,135  ربح السنة / الفترة 

        تعديّلت لـ: 
 230,189 223,868 157,091 148,850 304,965 284,960 255,054  استهّلك ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 3,468 4,504 2,320 3,172 6,187 7,017 6,620  االستخدام استهّلك موجودات حق  
 9,117 - 6,078 - 400 - -  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 16,847 - 11,232 - 739 - -  تسوية / إطفاء الموجودات المالية 
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( 80,294)  عكس انخفاض قيمة تكلفة المشروع   (53,529 )  (32,328 )  - - - - 
 7,781 1,131 2,041 754 1,599 1,510 1,582   القروضإطفاء رسوم ترتيب 

( 124)  حصة في ربح مشروع مشترك   - - - - - - 
( 27) - -  ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات   (14 )  - (27 )  - 

انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية / صافي خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية / 
( 236) 8,568 13,823 351 الذمم المدينة التجاريةمخصص انخفاض قيمة   7,395 (236 )  7,395 

 3,682 3,455 2,711 2,595 5,523 8,823 5,748  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 425 554 291 385 712 1,146 1,214  االلتزامات  /فوائد على مطلوبات اإليجار 

( 610) - -  على موجودات مالية فائدة  - (9,251 )  - (13,927 )  
( 7,226)  إيرادات التمويل  (4,618 )  (11,023 )  (4,665 )  (11,836 )  (6,572 )  (24,172 )  

 37,043 5,013 17,028 10,125 20,063 13,362 16,971  تكاليف التمويل  /تكاليف التمويل بالصافي من رسوم الترتيب 
( 2,780)  إيرادات منح حكومية   (2,780 )  (2,780 )  (1,390 )  (1,390 )  (2,085 )  (2,085 )  

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ودفع مكافآت نهاية الخدمة 
 615,424 548,695 1,237,970 1,170,975 1,068,251 للموظفين

 

889,789 ,8050071,  

        

        التغيرات في رأس المال العامل: 
( 4,170)  مخزون  6,771 8,063 (3,015 )  1,556 (735 )  (12,967 )  

بالصافي من شطب الذمم المدينة لموردي  الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى ،
النفقات الرأسمالية / الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى ، بعد خصم الذمم  

( 8,488) المدينة والسلف لموردي النفقات الرأسمالية / الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  (62,438 )  6,022 (57,492 )  (129,466 )  (105,245 )  (191,653) 
( 11,715) 5,663  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عّلقة   10,853 4,580 (9,353 )  (23,136 )  (12,953 )  

ذمم دائنة تجارية وأخرى، باستثناء الذمم الدائنة المتعلقة بالمشروع ومستحقات المشروع 
( 21,069)  والمحتجزات الدائنة  (50,236 )  37,527 (5,057 )  165,003 (2,254 )  255,408 

( 16,676)  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عّلقة، صافية من توزيعات األرباح المعلنة  (18,895 )  67,041 144,337 (33,366 )  248,840 41,094 

31,034,46 1,023,511 النقد الناتج من العمليات   1,367,476 632,048 609,798 1,007,259 1,086,734 

        
( 834)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  (689 )  (1,270 )  (719 )  (296 )  (1,144 )  (568 )  

 1,006,115 609,502 631,329 1,366,206 1,033,774 1,022,677  صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التشغيلية

1,086,166 

 
 

        

        النقدية من األنشطة االستثمارية التدفقات 
( 668,294) - -  استحواذ على شركة تابعة  - - - - 

بعد خصم مستحقات المشروع ، والذمم الدائنة والسلف    الدفع للممتلكات والمنشآت والمعدات ،
، بعد خصم مستحقات   للممتلكات واآلالت والمعدات  الدفع   / الرأسمالية  النفقات  لموردي 
المشروع ، ودائني االستبقاء لموردي النفقات الرأسمالية / شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

ومعدات ، بعد خصم تكاليف   ، صافي من مستحقات المشروع / شراء ممتلكات ومنشآت
( 676,661)  المشروع المستحقة   (775,473 )  (571,580 )  (315,008 )  (220,895 )  (435,320 )  (365,445 )  

)ودائع قصيرة األجل )أكثر من ثّلثة أشهر( مستثمرة( / )ودائع قصيرة األجل )أكثر من 
 ثّلثة أشهر( مستردةثّلثة أشهر( مصروفة / )مستثمرة(( / ودائع قصيرة األجل )أكثر من 

- (17,500 )  (97,300 )  (1,500 )  (208,800 )  6,000 102,700 

( 100,000) - -  استثمار في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خّلل الربح والخسارة   - - - - 
 24,172 6,572 11,836 4,665 11,023 4,618 7,226  إيرادات تمويل مقبوضة

( 55,372) -  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خّلل الدخل الشامل اآلخر استثمار في   - - - - - 
 - 27 - 14 27 - -  ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات 

( 669,435)  صافي التدفقات النقدية الصادرة عن األنشطة االستثمارية    (1,426,124 )  (311,829 )  (417,859 )  (422,721 )  (238,573 )  
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        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 5,406,211 - 917,319 - 917,294 969,645 488,881 متحصّلت من قروض بنكية / متحصّلت من قروض بنكية بعد خصم رسوم الترتيب

( 69,789) سداد القروض البنكية / سداد القروض  (69,789 )  (253,047 )  (84,349 )  - (84,349 )  (2,912,984 )  
( 470,000) توزيعات األرباح المدفوعة / توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين  (330,000 )  (400,300 )  (400,300 )  (500,000 )  (400,300 )  (3,400,000 )  

( 8,064) دفعات اإليجار   - - (3,511 )  (2,739 )  (5,557 )  (4,090 )  
( 7,446) -  مبالغ أساسية  - اإليجار دفعات   (6,862 )  - - - - 

( 1,146) -  فائدة - دفعات اإليجار   (712 )  - - - - 
( 16,971)  / فائدة مدفوعة  المدفوعة تكاليف التمويل  (13,362 )  (20,063 )  (10,510 )  (17,028 )  (5,013 )  (37,043 )  

)المستخدم في( من األنشطة صافي التدفق النقدي المتولد من / )التدفق الخارج( / 
 التمويلية 

(75,943)  547,902 236,310 (498,670 )  397,552 (495,219 )  (947,906 )  

        

( 179,170) 176,392 737,949 277,299  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه   589,195 88,175 (100,313 )  

 1,245,588 1,069,196 1,245,588 1,069,196 1,069,196 331,247 53,948  الفترة النقد وما في حكمه في بداية السنة / 

 1,145,275 1,157,371 1,834,783 890,026 1,245,588 1,069,196 331,247  النقد وما في حكمه في نهاية السنة / الفترة

 

أنها المبلغ   توضح، »التكاليف المالية المدفوعة« 2021المدرجة في البيانات المالية لعام  2020ديسمبر  31والمقارنة في  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في   التدفقات النقدية الموحد * في البيان الموحد للتدفقات 
أنها صافية   توضح، »التكاليف المالية المدفوعة« 2020في البيانات المالية لعام  2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف التدفقات النقدية الموحد اإلجمالي بما في ذلك الفوائد المرسملة، بينما في البيان الموحد للتدفقات  

من البيان الموحد للتدفقات   2020مستمدة من العمود المقارن لعام  2020ديسمبر  31»التكاليف المالية المدفوعة« للسنة المنتهية في  النشرة،في الجدول أعّله، وفي أماكن أخرى من هذه من الفوائد المرسملة. 
 الموحد  بيانات بيان التغيرات في حقوق الملكية. 2021التدفقات النقدية الموحد كما هو مدرج في البيانات المالية لعام 

 

 

 

 

 

 رأس المال

 

 

 

احتياطي  
 نظامي 

 

 

 

احتياطيات  
 أخرى 

 

 

 

 أرباح محتجزة 

 

 

 

مساهمة رأس  
 المال 

 

 

 

مجموع حقوق 
 الملكية

 

 

 

غير حصص 
 مسيطرة 

 

 

 

 

 المجموع

 )ألف درهم(  

 3,705,446 1,270 3,704,176 64,690 2,199,571 - 439,915 1,000,000  2019يناير  1في 

تعديّلت ناتجة عن تطبيق 
المعيار الدولي للتقارير  

 ( 2,874) - ( 2,874) - ( 2,874) - - - 16المالية رقم 
  1الرصيد المعدل كما في 

 3,702,572 1,270 3,701,302 64,690 2,196,697 - 439,915 1,000,000 2019يناير 
         الدخل الشامل 

 871,135 533 870,602 - 870,602 - - - ربح السنة
         معامالت مع الُمالك 

 - - - - ( 60,085) - 60,085 - تحويل إلى احتياطي نظامي 

 ( 300,000) - ( 300,000) - ( 300,000) - - -  توزيعات أرباح ُمعلنة

 4,273,707 1,803 4,271,904 64,690 2,707,214 - 500,000 1,000,000 2019كما في ديسمبر 
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 رأس المال

 

 

احتياطي  
 نظامي 

 

 

احتياطي  
 آخر 

 

 

 

 أرباح محتجزة 

 

 

مساهمة رأس  
 المال 

 

 

مجموع حقوق 
 الملكية

 

 

حصص غير 
 مسيطرة 

 

 

 

 المجموع

 )ألف درهم(  

 4,273,707 1,803 4,271,904 64,690 2,707,214 - 500,000 1,000,000 2020يناير  1في 

         

         

اإلضافات خّلل العام /  
 مساهمة األرض 

- - - - 17,500 17,500 - 17,500 

 901,262 312 900,950 - 900,950 - - -  ربح السنة

 2,281 - 2,281 - - 2,281 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة 

 ( 400,000) - ( 400,000) - ( 400,000) - - -  توزيعات أرباح معلنة

 4,794,750 2,115 4,792,635 82,190 3,208,164 2,281 500,000 1,000,000  2020ديسمبر  31في 
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-  

 المالرأس  
احتياطي  

 نظامي 
احتياطي  

 أرباح محتجزة  آخر 
مساهمة رأس  

 المال 
   مجموع

 حقوق الملكية
حصص غير 

   المجموع مسيطرة 

 )ألف درهم(  

 4,794,750 2,115 4,792,635 82,190 3,208,164 2,281 500,000 1,000,000 2021يناير  1في 

 935,982 122 935,860 - 935,860 - - - ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر  

 460 - 460 - - 460 - - للسنة 

( 300,000) - - - توزيعات أرباح معلنة  - (300,000 )  (300 )  (003300, )  

 5,430,892 1,937 5,428,955 82,190 3,844,024 2,741 500,000 1,000,000 2021ديسمبر  31في 

  

 

 

 رأس المال

 

 

احتياطي  
 نظامي 

 

 

احتياطي  
 آخر 

 

 

 

 محتجزة أرباح 

 

 

مساهمة رأس  
 المال 

 

 

مجموع حقوق 
  الملكية

 

 

حصص غير 
 مسيطرة 

 

 

 

   المجموع

 )ألف درهم(  

 5,430,892 1,937 5,428,955 82,190 3,844,024 2,741 500,000 1,000,000 2022يناير  1في 

 431,714 68 431,646 - 431,646 - - - ربح الفترة 
الخسارة الشاملة  

 للفترة اآلخرى 
- - (5,876 )  - - (5,876 )  - (5,876 )  

( 500,000) - - - توزيعات أرباح معلنة  - (500,000 )  - (500,000 )  

  2022يونيو  30في 

 غير مدققة()

1,000,000 500,000 (3,135)  3,775,670 82,190 5,354,725 2,005 5,356,730 

  

 

 

 رأس المال

 

 

احتياطي  
 نظامي 

 

 

احتياطي  
 آخر 

 

 

 

 أرباح محتجزة 

 

 

مساهمة رأس  
 المال 

 

 

مجموع حقوق 
  الملكية

 

 

حصص غير 
 مسيطرة 

 

 

 

   المجموع

 )ألف درهم(  

 5,430,892 1,937 5,428,955 82,190 3,844,024 2,741 500,000 1,000,000 2022يناير  1في 

 732,042 82 731,960 - 731,960 - - - ربح الفترة 

الخسارة الشاملة  
 للفترة االخرى 

- - (3,552) - - (3,552) - (3,552) 

   (3,400,000) -   (3,400,000) -   (3,400,000) - - - توزيعات أرباح معلنة

 2022سبتمبر  30في 

 )غير مدققة(

1,000,000 500,000 (811)  1,175,984 82,190 2,757,363 2,019 2,759,382 
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 ى بيانات مالية أخر 

  EBITDA  وEBITDAاملعدلة 

األرباح املعدلة قبل خصــم الفوائد والضــرائب و   األرباح قبل خصــم الفوائد والضــرائب واإلهالك واالســتهالك  يوضــح الجدول التالي

ــــنوات املنتهية في  ــــتهالك للمجموعة للســـــ ــــمبر   31واإلهالك واالســـــ ــــهر املنتهية في   2021و 2020و  2019ديســـــ ــــتة أشـــــ يونيو   30وللســـــ

 .2022و   2021

ديسمبر 31السنوات المنتهية  يونيو  30الستة أشهر المنتهية في      

2019 2020 2021 2021  2022  

 (AED thousand)  

871,135 901,262 935,982 389,119  431,714 
 صافي الربح للسنة / الفترة

12,541 7,260 (2,506) (61)  7,524 
)الـتـكـــــــالـيـف(    / الـتـمـويـــــــل   -دخـــــــل 

 صافي

261,673 291,977 311,152 152,023  159,412 
 االستهالك

- - 400 -  6,078 
 املال املخصص إلى التسديد

1,145,349 1,200,499 1,245,028 541,081  604,727 EBITDA 

(80,294) (53,529) (32,328) - 

 

- 

 عكس انخفاض قيمة املشروع *

(Impairment reversal of project 

cost*) 

    

 

 

 مصدر دخل آخر* 

) Other income*) 

(4,839) (4,998) (16,172) (7,821) 

 

(2,708) 

 منح حكومية وأخرى 

(         Government grant and 

others) 
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(124) - - - 

 

 

 حصة من ربح املشروع املشترك

(Share of profit of joint venture) 

 

351 13,823 8,568 - 

 

7,395 

االئــتــمـــــــان  مــ ــــائــر  ـــ ـــــــ ــــص خســـــ ـــ ـــ خصـــــ

املتوقعة / صافي خسائر انخفاض  

 / املـــــــالـــــــيـــــــة  املـــــــوجـــــــودات  قـــــــيـــــــمـــــــة 

ـــــة  ـــــاض قيمـ ـــــــات انخفـ ـــ ـــ ـــــصـــــ ـــ مخصـــــ

 التجاريةالذمم املدينة 

(Provision for expected credit loss 

/ net impairment losses on 

financial assets / impairment 

charges on trade receivables) 

- - - - 

 

(9,251) 

لفوائــد املكتســـــــــــــبــة على األصـــــــــــــول  

 املالية

(Interest earned on Financial 

Asset) 

1,060,443 1,155,795 1,205,096 533,260 

 

600,163 

  EBITDA المعدلة

 

Adjusted  ( 

)EBITDA 

ـــــح في "عرض ال* ـــــمبر   31تم اســــــتخراج أرصــــــدة معينة للســــــنة املنتهية في   "،املالية  بياناتافق التو   -املالية    بياناتكما هو موضـ ديسـ

، وبـالتـالي قـد ال تكون    2021لتتوافق مع العرض في البيـانـات املـاليـة لعـام    2021من عمود املقـارنـة في البيـانـات املـاليـة لعـام    2020

املالية    البيانات. في حين تم اســــتخراج  2020املالية الواردة في البيانات املالية لعام   بياناتكذلك. يمكن مقارنتها بشــــكل مباشــــر بال

ـــــنة املنتهية في  ـــ ـــــمبر   31للســـــ ـــ لتتوافق مع عرض في البيانات املالية    تحديثهاوالتي لم يتم   2020من البيانات املالية لعام   2019ديســـــ

ـــــويـة  2021لعـام   ـــ ـــــاس الـذي تم تقـديمـه في البيـانـات املـاليـة لعـام  على نف  2019املعـدلـة معلومـات   EBIT. قـدمـت تســـــ ـــ  2020س األســـــ

لم يكن هناك انعكاس انخفاض في قيمة تكلفة املشروع املعروضة    ،2019للمساعدة في القابلية للمقارنة. في البيانات املالية لعام 
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ــــكل   ـــ ــــل،بشـ ـــ مليون   85.1وبلغ إجمالي اإليرادات األخرى    أخرى،كإيرادات  2019عام والتي تم اإلبالغ عنها في البيانات املالية ل  منفصـ

 .درهم إماراتي

 زيع األرباحسياسة تو 

تعتمد قدرة الشــــــــــــركة في ســــــــــــداد األرباح على عدد من العوامل، من بينها توفر االحتياطيات القابلة للتوزيع وخطط للمصــــــــــــروفات 

املسـتقبلية، وال يوجد ضـمان بأن الشـركة سـوف تقوم بدفع أرباًحا، أو في حالة   الرأسـمالية واملتطلبات النقدية األخرى في الفترات

ـــهم  العاملي املخاطر املرتبطة بالطرح-دفع أرباح، فال يوجد ما يضــــمن مقدار تلك األرباح. يرجى الرجوع إلى "عوامل املخاطرة - واألسـ

املستثمرون على أي عائد على االستثمار ما لم يبيعوا أسهمهم بسعر قد ال يحصل  وبالتالي   قد ال تدفع الشركة أرباًحا على األسهم

ــــعر الذي تم دفعه لهم ". ــــتقبلية،  وســـــــــوف يعتمد أي مســـــــــتوى أو دفع لألرباح، من بين أمور أخرى، على األرباح   أكبر من الســـــ املســـــ

 .في الجمعية العموميةوتخضع ملوافقة املساهمين  ، وفًقا لتقدير مجلس اإلدارةوسبل نمو إضافية عمل الشركة خطة

ـــــة تو اعتماد    وبناًء على ما ســــــبق، تعتزم الشــــــركة ـــــياسـ ـــــنة مالية عقب الطرح  مرتينأرباح    دفعو زيع أرباح نصــــــف ســــــنوية  سـ في  كل سـ

ـــــركةمن كل عام. وتتوقع أبريل وأكتوبر   ـــ ســـــــــنوًيا في أول عامين ماليين    إماراتيدرهم  مليون    850دفع حد أدني من األرباح قدره    الشـ

مليون درهم إمــاراتي بعــد   425(. تتوقع الشـــــــــــــركــة أن توزع أول دفعــة أربــاح بحــد أدنى  2024إلى أكتوبر    2023)أبريــل    حالطر بعــد  

ــــف الثاني من عام   عائد مســـــتدام يتماشـــــ ى    الشـــــركة دفع ، تتوقع2024. بعد توزيع أكتوبر  2023بحلول أبريل    2022الطرح للنصـ

 نمو األعمالتطور مع 

ــافـبـ ـــ ـــ ـــــبتمبر   26 بتـاريخإلى ذلـك، قبـل الطرح، وافق مجلس اإلدارة   ةاإلضـــــ ـــ مليـار درهم إمـاراتي    2.9على توزيع أربـاح بقيمـة   2022ســـــ

 .2022سبتمبر  29تم دفعها في والتي للمساهمين البائعين 

ـــــة تو تهـدف   ـــ ـــــيـاســـــ ـــ ـــــركـةزيع األربـاح إلى تحقيق توقعـات  ســـــ ـــ تـدفقـات نقـديـة كبيرة وإمكـانـاتهـا املتوقعـة لتحقيق    تحقيقاملتمثلـة في    الشـــــ

ــــركةاألرباح على املدى الطويل، مع الســــــــــــماح لل ـــ ــــتمرةباالحتفاظ برأس مال كاٍف لتمويل متطلبات التشــــــــــــغيل ا شـــــ ـــ ــلة    ملســـــ ــ ـــ ومواصـــــ

ــتثمار لتحقيق نمو طويل األجل. و  ــ ـــ ــــة تو  في  النظر  ميتاالسـ ـــ ــياسـ ــ ـــ من قبل مجلس اإلدارة في ضــــــــوء متطلبات    تهامراجعو زيع األرباح  سـ

ــة بأعمال   ـــــركةإدارة النقد الخاصــــــــ ــمالية املتوقعة.   الشـــــ ــغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأســــــــ والالزمة لتغطية النفقات التشــــــــ

ا في أوضـــــــاع الســـــــوق، وبيئة التشـــــــغيل الســـــــائدة في   منر  النظ  يتمأن    الشـــــــركةباإلضـــــــافة إلى ذلك، تتوقع  قبل مجلس اإلدارة أيضـــــــً

 .الشركةأسواق املجموعة، وتوقعات مجلس اإلدارة بشأن أعمال 

 املساهمين البائعين

ال  املرأس  بإجمالي أســـــــهم  ( كما في تاريخ نشـــــــرة االكتتاب،  1)قي الشـــــــركة    يوضـــــــح الجدول التالي املســـــــاهمين الذين يمتلكون أســـــــهم

ـــهم( ,10,000,000  اقدره ـــهم، و)فلس(  عشـــــرة  )  درهم اماراتي 0,10بقيمة    )عشـــــرة مليار ســ ،  2لكل ســ
ً
( بعد إتمام الطرح مباشـــــرة



 

 

 

 عدد 

كما في تاريخ   األسهم

 النسبة املئوية  نشرة االكتتاب املاثلة 

 عدد 

 األسهم

 النسبة املئوية  (1)بعد الطرح مباشرة

     املساهم 

 %63 630,000,000 % 70 7,000,000,000 ديوا 

 %27 270,000,000 % 30 3,000,000,000 اإلمارات باور 

 

الطرح1) في  املطروحة  األسهم  لعدد  األقص ى  الحد  بيع  افتراض  املساهم( على  قيام  كامل األسهم    ينالبائع  ين، على فرض  ببيع 

   املعروضة وعلى فرض أنه لم يتم زيادة حجم الطرح.

ن الشركة ليست على علم  أالنشرة،  هذه  توجد أي أسهم تمنح حقوق تصويت تختلف عما تمنحه أي أسهم أخرى. كما في تاريخ  ال  

 بأي ترتيبات قد تؤدي إلى تغيير السيطرة على الشركة. 

 ة من قبل الشركة )بما في ذلك عقود األطراف ذات العلقة( األحداث والعقود الجوهرية املبرم •

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 

 األطراف ذات العلقة   صفقات

شركاتها وبعض  الشركة  تشمل  عالقة  ذات  أطراف  مع  أخرى  وترتيبات  اتفاقيات  العديد  املجموعة  األخرى    أبرمت  التابعة 

واملساهمين البائعين. ويرد وصف ألبرز هذه املعامالت أدناه. للحصول على تفاصيل حول تأثير املعامالت مع األطراف ذات العالقة  

 12، يرجى الرجوع إلى اإليضاح  2021و  2020و  2019ديسمبر    31على مركز املالي والنتائم املالية للشركة في السنوات املنتهية في  

البيانات املدرجة في مكان آخر في  و   2020من البيانات املالية املدققة لعام    10واإليضاح    2021لبيانات املالية املدققة لعام  من ا

مع األطراف ذات العالقة على املركز املالي للمجموعة والنتائم املالية    الصفقات . للحصول على تفاصيل حول تأثير  الكتتابنشرة ا 

املوحدة املرحلية  املالية    بياناتلاملرفق با  13، يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  2022و   2021يونيو    30لستة أشهر املنتهية في  اكما في  

 .2022املوجزة غير املدققة للنصف األول من عام 

 ديوا العلقة مع 

  ديوا من قبل   جوهري ومشاريع مشتركة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة املشتركة أو تأثير   ديوامع  صفقاتم املجموعة تبر 

 . ةاملعتاد  وأنشطتها في سياق عملها وذلك 

 الكهرباء واملياه توريد 
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من الكهرباء ومعظم االحتياجات من املياه )باستءناء الصرف    ااحتياجاته ، بما في ذلك  ديواتشتري املجموعة الكهرباء واملياه من  

الصحي التي يتم الحصول عليها من بلدية دبي( ومتطلبات الكهرباء ملحطات تبريد املناطق التابعة للمجموعة. وتشتري املجموعة  

عبر القنوات  وتتم عمليات الشراء  .  غير تفضيلية  على أسس تجارية وسوقية بحتة بأسعار تجارية قياسية   ديواالكهرباء واملياه من  

ديوا     التي يستخدمها جميع عمالء  العادية  قبل  التجارية  من  واملياه  الكهرباء  لتوريد  اتفاقية رسمية سارية  توجد  إلى    ديواوال 

 املجموعة. 

 رسوم التبريد 

فيما يتعلق   د نيابة عن املجموعة،رسوم التبريتحتية للفوترة من أجل تحصيل  بنيتها األساسية املتعلقة بالفوترة    ديواتستخدم  

( 2022يونيو  30من فواتير املجموعة في  % 1,5ومثلت نح والتي بأصول تبريد املناطق التي تم االستحواذ عليها من شركة النخيل  

 يتم تحويلها بعد ذلك إلى املجموعة.  والتي تقوم بتحويلها

 غير قابلة لإللغاءاتفاقية ضمان  

  ، البائعيناملساهمين  حيث وافق    ،2022أكتوبر    23في    املساهمين البائعينأبرمت الشركة اتفاقية ضمان غير قابلة لإللغاء مع  

 لنسبة مساهمتهم بالشركة  تناسبيعلى أساس    منفردين،
ً
على ضمان جميع االلتزامات املستقبلية للشركة بشكل مطلق    ، وفقا

تنتم عن   الشركة والتي  من قبل حكومة  املمنوحة  لألراض ي  النهائية  املنفعة  في ملكية  التغيير  لإللغاء.  قابل  وغير مشروط وغير 

إلى دفع رسوم معينة    م تشريعيبموجب التزاقد تضطر املجموعة    - املخاطر املتعلقة باملجموعة   -راجع "عوامل املخاطرة    الطرح،

 فيما يتعلق بوضع بعض أراضيها عند االنتهاء من الطرح". 

 العلقة مع دبي القابضة  

من   جوهري مع دبي القابضة ومشاريع مشتركة وشركات خاضعة للسيطرة أو السيطرة املشتركة أو تأثير    صفقاتتبرم املجموعة 

 . ةاملعتاد وأنشطتهاقبل دبي القابضة في سياق عملها 

 اتفاقيات التطوير الرئيسية

اتفاقيات تطوير رئيسية  يوجد   أدناه(  لدى املجموعة  الوارد  التالية، وهي شركات سارية مع األطراف املقاب)بحسب التعريف  لة 

اتفاقيات  —االتفاقيات الجوهريةتابعة لدبي القابضة، فيما يتعلق باملواقع املبينة في الجدول الوارد أدناه. يرجى مراجعة قسم "

 شروط اتفاقيات التطوير الرئيسية. لتوضيح " التطوير الرئيسية

 املوقع  الطرف املقابل  م

 التجاري الخليم    .............................................. دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .1

 قرية التراث   .............................................. دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .2

 مشروع عمارات مردف   ............................................... دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .3
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 املوقع  الطرف املقابل  م

 مشروع ضيافة القوز وجميرا   ............................................... دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .4

 املرحلة الثانية  -مدينة دبي الطبية   .................................... مدينة دبي الطبية م.ح. ذ.م.م   .5

6. 
للتكنولوجيا   الحرة  دبي  منطقة  سلطة 

 جميرا بيتش ريزيدنس  ..................................... اإللكترونية واإلعالموالتجارة  

 بلووتر ديفيلوبمنت  ........................................................... مجموعة مراس  .7

 منطقة اإلنتاج اإلعالمي الدولية   ....................... ذ.م.م - تيكوم لالستثمارات منطقة حرة .8

 مركز االبتكار، تيكوم أ   .............................. ذ.م.م-مركز االبتكار، منطقة حرة .9

 ألرض ا

مليون درهم إماراتي على قطع   280.2تبريد املناطق بإجمالي صافي القيمة الدفترية  ب  املجموعة الخاصة  م تطوير بعض أصول ت

قطعة    11قامت املجموعة بتعديل قيم    ،2022سبتمبر    30أراض ي مملوكة ألطراف ذات عالقة. خالل األشهر الثالثة املنتهية في  

مع دبي   نقاشات حالًيا  إدارة املجموعة عليها. تجري  قطع تم بناء أصول  7 ضمنها مليون درهم إماراتي( من 59.4 تبلغ أرض )بقيمة

من البيانات    6راجع إيضاح    املعلومات،القابضة للدخول في اتفاقية )اتفاقيات( إيجار طويلة األجل تتعلق بهذه األراض ي. ملزيد من  

 . 2022املالية املرحلية للربع الثالث لعام 

اإليجار طويلة األجل بقيمة اسمية. عند توقيع اتفاقية اإليجار بالقيمة  اتفاقيات  /تفاقية اال  تلك  من املتوقع أن يتم الدخول في 

س بوف  االسمية،  املجموعة  الغير  مستقل  طرف   تعيينتقوم  التفاقية  من  العادلة  القيمة  اإليجار،    /لتحديد  والتي  اتفاقيات 

املدة التعاقدية طوال  األصول ذات الصلة    إستهالكزيادة متساوية في األصول وحقوق امللكية للمجموعة. سيتم  على  ستنعكس  

 نقدي.ال يوجد مقابل و  اإليجار،لعقد 

 مع دبي القابضة  ئيسيةالر  اتفاقية األرض

، حيث وافقت الشركة ودبي القابضة على التفاوض 2022أكتوبر    23مع دبي القابضة بتاريخ    رئيسية  الشركة اتفاقية أرضأبرمت  

للدخول في اتفاقيات إيجار تتعلق بقطع أراض ي كانت الشركة قد أقرتها سابًقا في حساباتها والتي تم عكسها في حسابات األشهر  

 . 2022سبتمبر  30الثالثة املنتهية في 

 الحصرية واالتفاقية اإلطارية 

فيما يتعلق ببعض املواقع اململوكة من قبل    ،2022أكتوبر    23أبرمت الشركة اتفاقية حصرية وإطار عمل مع دبي القابضة في  

 راجع "الحصرية واالتفاقية اإلطارية".  املعلومات،مطورين رئيسيين تملكها وتسيطر عليها دبي القابضة. ملزيد من  

 لإللغاءاتفاقية ضمان غير قابلة 
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، حيث وافق املساهمين البائعين،  2022أكتوبر  23أبرمت الشركة اتفاقية ضمان غير قابلة لإللغاء مع املساهمين البائعين في 

 لنسبة مساهمتهم بالشركة، على ضمان جميع االلت 
ً
زامات املستقبلية للشركة بشكل مطلق  منفردين، على أساس تناسبي وفقا

وغير مشروط وغير قابل لإللغاء. التغيير في ملكية املنفعة النهائية لألراض ي املمنوحة من قبل حكومة الشركة والتي تنتم عن  

م  قد تضطر املجموعة بموجب التزام تشريعي إلى دفع رسو  -املخاطر املتعلقة باملجموعة   -الطرح، راجع "عوامل املخاطرة  

 ". معينة فيما يتعلق بوضع بعض أراضيها عند االنتهاء من الطرح

 دبي املشتركة لحكومةالعلقة مع الجهات الخاضعة للسيطرة 

 القروض 

تسهيالت قروض ألجل تقليدية وتسهيالت مرابحة وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية مع اإلمارات    2022سبتمبر    26أبرمت الشركة في  

مليار درهم. ملزيد من    5.5كابيتال املحدودة، وهي كيان خاضع للسيطرة املشتركة مع الحكومة، بقيمة إجمالية بلغت  دبي الوطني  

 ترتيبات تمويل محددة للمجموعة".  -املعلومات، ُيرجى الرجوع إلى "االتفاقيات الجوهرية  

 اتفاقيات التطوير الرئيسية

 األطراف املقابلة التالية الخاضعة للسيطرة املشتركة مع الحكومة: أبرمت املجموعة اتفاقيات تطوير رئيسية مع 

 املوقع  الطرف املقابل  م

 مركز دبي املالي العاملي  ............................................. شركة األراض ي )تي إيه أو(  .1

 مدينة ميدان   ................................................... مؤسسة مدينة ميدان  .2

 3-1املرحلة —مركز دبي التجاري العاملي  ................................... مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م  .3

 النخيل )نخلة جميرا(   .............................................................. م.ع النخيل ش. .4

 ديرة ووترفرونت ديفيلومبمنت  ...................... ديرة ووترفرونت ديفيلومبمنت ش.ذ.م.م  .5

 مدينة دبي الطبية   .......................................................... مدينة دبي الطبية  .6

 قرية جميرا   ................................................... قرية جميرا )ش.ذ.م.م( .7

 2020محطات مترو دبي مسار   ............................................... هيئة الطرق واملواصالت .8

 النخيل )مواقع متعددة(  .............................................................. النخيل ش.م.ع  .9

 . " ملناقشة شروط اتفاقيات التطوير الرئيسيةاتفاقيات التطوير الرئيسية—االتفاقيات الجوهرية يرجى مراجعة قسم " 

  الجوهرية التفاقياتا
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أو التي قد تؤثر بطريقة أخرى على قرار املستثمر باالستثمار    هامةفيما يلي ملخص لالتفاقيات التي تعتبرها املجموعة جوهرية أو 

 . في تلك االتفاقياتاملطبقة امللخصات وصًفا لجميع الشروط واألحكام هذه تقدم   في األسهم. وال

 بنود عامة 

تاب إلى "الفائدة"  بعض ترتيبات التمويل للمجموعة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية واإلشارات املتعلقة بها في نشرة االكت

أو "املقرض" أو "املقترض" أو "السداد" أو "القروض" أو "االقتراض" أو املصطلحات املماثلة غير املتوافقة مع أحكام الشريعة  

يل"  اإلسالمية فيجب تفسيرها على أنها إشارات إلى "الربح"، "اإليجار"، "تكاليف التمويل" ، "املمول" ، "امللتزم" ، "السداد" ، "التمو 

 ، إل  حسب االقتضاء

 اإلطار التعاقدي 

"( مع عدد من املطورين الرئيسيين وأنحاب املباني  الرئيسية  التطوير   اتفاقيةتبرم الشركة اتفاقيات تطوير رئيسية )وُيشار إليها "

توفير خدمات التبريد املركزي ملشاريعهم أو مبانيهم، حسب االقتضاء. ونستعرض فيما يلي ملخص الشروط    يرغبون في  الذين

 اتفاقيات التطوير الرئيسية. في الرئيسية 

يتعهد    أحكام خاصةعلى وجه الخصوص على    أو صاحب مبنى  وتنطوي اتفاقيات التطوير الرئيسية املبرمة مع أي مطور رئيس ي  

  وشاغليها إلزاًما   بإلزام جميع مالك العقارات الكائنة في املشروع ذي الصلة ومستأجريها  أو صاحب املبنى   بموجبها املطور الرئيس ي

تعاقدًيا بالحصول على خدمات التبريد املركزي من الشركة. ومن ثم تبرم الشركة اتفاقيات فردية مع العمالء من مالكي الوحدات  

برم بالشروط التجارية القياسيةأو مستأجريها 
ُ
  أي عميل واحد من عمالء الشركة أكثر من  تشكل تعاقدات. وال غير التفضيلية وت

 % من إيراداتها السنوية. 5 نسبة

 اتفاقيات التطوير الرئيسية  

وقد أبرمت أثنين منهما  ،  2021إلى عام    2004من عام    نطورياملتطوير رئيسية مع عدد من    ةن اتفاقيو عشر و ثالثة  -أبرمت الشركة  

وتعتمد شروط    ذ.م.م(امباور سنو ش.)املعروفة األن باسم    .ذ.م.موواحدة مع إمباور سنو  شركة النخلة للتبريد املركزي وسنو  مع  

  توضيحها ات التي ستتم  يباستءناء بعض االتفاق  الذي وضعته الشركة املوحدوأحكام اتفاقيات التطوير الرئيسية على النموذج 

االتفاقية  —االتفاقية املبرمة مع مؤسسة مدينة ميدان فيما يتعلق بميدان"، "—برجاء االطالع على "  بمزيد من التفصيل أدناه

اإللكترونية و  مذكرة التفاهم املبرمة مع دبي للتكنولوجيا و التجارة  —املبرمة مع قرية جميرا ذ.م.م فيما يتعلق بقرية جميرا"، "

" ريزيدنس"،  بيتش  الحرة بخصوص جميرا  املنطقة  الطرق واملواصالت بخصوص  —اإلعالم سلطة  املبرمة مع هيئة  االتفاقية 

. وتتراوح مدة  "  نخيل  تنمية وشركة نخيل ش.م.ع بخصوص  االتفاقية املبرمة بين شركة سنو ذ.م.م  —"، "2020محطات مسار  

 كل اتفاقية من هذه االتفاقيات عا
ً
الحد األقص ى    -لمنطقة ذات الصلةل  -عاًما اعتباًرا من تاريخ توفير الشركة    30الي  25بين    ما  دة

(. لم  "حمولة املوقع املطلوبة")   تكييف الهواء في تلك املنطقة  التقديري الكامل من طاقة التبريد الالزمة لتلبية جميع متطلبات 

الشركة   من  بتسليم اال  تقم  ثالثة  عليها  الكاملة  املوقعحمولة    عدد  الفترة  التطوير  ات  ياتفاقضمن    املتعاقد  أن  أي  الرئيسية، 

 أكثر. سنة أو  25هي  الرئيسيةالتطوير ات ي اتفاق لغالبيةاملتبقية 
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 اآلخر اتفاقيات التطوير الرئيسية على بنود تجديد، والتي تسمح ألي من طرفي االتفاقية أن يوجه إخطاًرا خطًيا للطرف    ي تحتو  

في تجديد  رغبته   على عدم فيهتجديد االتفاقية أو يؤكد إما يطلب فيه  بل عامين من تاريخ انتهاء مدة اتفاقية التطوير الرئيسية ق

يمكن و تجديدها، يلتزم الطرفان ببذل جهودهما للتوصل إلى اتفاق على شروط وأحكام التجديد.  مدة االتفاقية. وفي حال طلب  

وإذا لم يوافق الطرفان على شروط التجديد أو إذا أكد أحد   تجديد اتفاقيات التطوير الرئيسية لعدد غير محدد من الفترات.

يم خدمات التبريد املركزي إلى املنطقة ذات الصلة فور انتهاء  الطرفين عدم نيته في تجديد مدة االتفاقية، تتوقف الشركة عن تقد

 مدة اتفاقية التطوير الرئيسية ذات الصلة.

مواقع   في  بها  الصلة  ذات  واملعدات  املركزي  للتبريد  محطات  إنشاء  على  الشركة  توافق  الرئيسية،  التطوير  اتفاقيات  وبموجب 

يلها. ويتفق مطور املنطقة املعني مع الشركة على أي خيار من الخيارين التاليين  املطورين أو بالقرب منها وتجريبها وامتالكها وتشغ

( نقل ملكية األرض املقرر إنشاء محطة التبريد املركزي  1إنشاء محطة تبريد مركزي في املنطقة أو بالقرب منها: )  للشركة حتى يتسنى  

 سنوًيا. درهم إماراتي 1.00( تأجيرها مقابل مبلغ رمزي قدره 2عليها؛ أو )

حال نقل ملكية األرض إلى الشركة، تتمتع الشركة وحدها بالسلطة التقديرية في    في،  الرئيسيةفور انتهاء مدة اتفاقية التطوير   

القيام بأي مما يلي: )أ( االحتفاظ بملكية األرض واملحطة واملعدات أو أي جزء منها، )ب( أو بيع األرض واملحطة واملعدات أو أي  

،  الغير  )ج( بيع األرض واملحطة واملعدات أو أي جزء منها إلى  ، أومستقل  قيمى مطور منطقة بالسعر الذي يحدده مجزء منها إل

 .(حق الشفعةحق األولوية في الشراء )على أن ُيراعى منح مطور املنطقة 

  وفي حال تأجير األرض إلى الشركة، تتمتع الشركة   
ً
وحدها بالسلطة التقديرية في القيام بأي مما يلي فور انتهاء مدة اتفاقية  عادة

أو )ب( بيع املحطة واملعدات أو أي جزء منها إلى مطور   ؛التطوير الرئيسية: )أ( االحتفاظ بملكية املحطة واملعدات أو أي جزء منها

إلى  مقيمالذي يحدده    نطقة بالسعرامل أو أي جزء منها  أو بيع املحطة واملعدات  ُيراعى منح مطور  الغير  مستقل، )ج(  ، على أن 

. وينتهي عقد إيجار األرض بانتهاء اتفاقية التطوير الرئيسية ذات الصلة. وفي حال (الشفعةاألولوية في الشراء )حق    املنطقة حق 

عزى إلى خطأ من جانب الشركة، فإنه يحق لشركة إمباور  أنهى املطور الرئيس ي االتفاقية مبكًرا ق
ُ
بل تاريخ انتهاء مدتها ألسباب ال ت

م اإللغاء  تحمل املطور الرئيس ي رسو   باإلضافة إلى  ، الحصول على تعويض عن التكاليف والنفقات املتكبدة نتيجة إنهاء االتفاقية

 ائد.بالسعر الس كامل حمولة املوقع ملدة عامين  التي تعادل رسومو 

وافق مطورو املناطق املعنيون على منح الشركة الحق الحصري في تقديم خدمات التبريد   ،ونظير تطوير محطات التبريد املركزي 

املركزي ملناطق كل منهم وإلزام مالكي املباني ومستأجريها وشاغليها بالحصول على خدمات التبريد املركزي من الشركة على أساس  

:  مع الغير في الحاالت التالية  من ذلك أنه يجوز للمطور الرئيس ي التعاقد على خدمات التبريد املركزي  فردي وحصري، وُيستثنى  

( في 2دون أسباب معقولة(؛ أو ))على أال يتم حجبها  موافقة خطية مسبقة من الشركة )ب  وذلك يكون حتياطي،  انظام  لوضع  (  1)

لب من الشركة تقديم خدمات تبريد مر   أن يكون قد  حال
ُ
كزي تزيد عن الحمل املطلوب للمواقع وكانت الشركة ال توافق على  ط

 توريد ذلك الحمل الزائد. 

( رسوم الطلب ورسوم االستهالك من أي مالك و/أو مطور ألي مبنى داخل املنطقة املعنية،  1وتتلقى الشركة املدفوعات في صورة: )

في أي مبنى داخل تلك  للعقار  لوحدة فردية أو مستأجر أو شاغل  ( ورسوم االستهالك من أي مالك  2بما في ذلك مطور املنطقة؛ )

الشركة    . املنطقة تسليم  املطلوبةوبمجرد  املوقع  ب  بالكامل  لحمولة  التبريد  واملتمثل  سعة  من  األقص ى  توفيرها الحد    املطلوب 
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للمجموعة لتلبية جميع متطلبات تكييف الهواء في املوقع في التاريخ املتفق عليه، فإنه يحق لها فرض رسوم طلب "النقص" وتكون  

حمولة املوقع هذه الرسوم مستحقة في ذمة املطور الرئيس ي كل عام عن الفرق القائم بين إجمالي الحمل املطلوب للمباني وإجمالي  

  .املطلوبة

 التالي قدًرا أكبر من التفاصيل عن كل اتفاقية من اتفاقيات التطوير الرئيسية التي أبرمتها الشركة.  يعرض الجدول 

 قائمة اتفاقيات التطوير الرئيسية  

 التاريخ  املوقع  الطرف املقابل  م. 

 2005أغسطس  28 الخليم التجاري  دبي للعقارات .1

 2004ديسمبر  12 العامليمركز دبي املالي   شركة األراض ي )تي إيه أو(  .2

 2007يوليو  10 قرية التراث  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .3

 2009نوفمبر 25 مشروع عمارات مردف  دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .4

 2015سبتمبر 1 بلووترز  بلووترز ش.ذ.م.م  .5

مشروع ضيافة القوز   دبي للعقارات ش.ذ.م.م  .6

 وجميرا 

 2009نوفمبر  25 

- لالستثمارات منطقة حرةتيكوم  .7

 ذ.م.م 

منطقة اإلنتاج اإلعالمي  

 الدولية  

 2006مارس  13

  2015ابريل  08 مدينة العرب، دبي الند  مجموعة أي إم جي ذ.م.م .8

 2004ديسمبر  01 أبراج الفتان مارين  الفتان العقارية  .9

  منطقة حرةمدينة دبي الطبية  .10

 ذ.م.م 

  –مدينة دبي الطبية 

 املرحلة الثانية 

 2008سبتمبر  22

 2020يوليو   23 مدينة ميدان  مؤسسة مدينة ميدان  .11

مركز دبي التجاري العاملي  مركز دبي التجاري العاملي ذ.م.م  .12

 3-1املرحلة  –

 2008يونيو  30

نخيل ش.م.ع )املبرمة مع النخلة   .13

 للتبريد املركزي( 

  نخيل )نخلة الجميرة(

)ديسكفوري جاردنز مول  

 أبن بطوطة( 

 2009مارس  29

  للتطويرديرة ووترفرونت  .14

 ش.ذ.م.م 

 2018أغسطس30 للتطوير ديرة ووترفرونت 

املحدودة   العقاريةأدواب  شركة  .15

 )ش.ذ.م.م( 

مشروع  ) 3وادي الصفا 

 ( البراري 

 2018يوليو  04

 2006يناير  31 مدينة دبي الطبية  مدينة دبي الطبية  .16

 2016فبراير  04 قرية جميرا  قرية جميرا )ش.ذ.م.م( .17
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 التاريخ  املوقع  الطرف املقابل  م. 

سلطة منطقة دبي الحرة   .18

للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية  

 واإلعالم

 2005يناير  01 جميرا بيتش ريزيدنس

 2017يونيو 06 2020محطات مترو دبي  هيئة الطرق واملواصالت .19

نخيل ش.م.ع )املبرمة مع سنو   .20

 ش.ذ.م.م( 

 2021ديسمبر 16 )مواقع متعددة( نخيل 

 2017يونيو 28 إنوفيشن هب، تيكوم أ  إنوفيشن هب منطقة حرة ذ.م.م .21

املرحلة  -كفاف للتطوير وصل ذ.م.م .22

الثانيةو الثالثة والرابعة 

 والخامسة 

 2020مارس  2

هيئة مركز السلع املتعددة بدبي   .23

)املبرم مع نخلة جميرا منطقة  

 التبريد ذ.م.م(

أبراج بحيرات جميرا، مركز  

السلع املتعددة بدبي،  

مجمع مركز السلع  

املتعددة وجسر أبراج  

 بحيرات جميرا  

 2009يوليو  21

 مالحظه:

. تبدأ تواريخ بدء كل اتفاقية تطوير  االتفاقيات انتهاءولكن ليس  تفاقياتلال تمثل هذه التواريخ تواريخ بدء التطوير الرئيس ي(  1) 

الذي تقوم فيه الشركة بتسليم    ينطبق بعدكما    سنة او أكثر  25في    وتنتهيذات صلة  تطوير رئيسية  اتفاقية  التاريخ    رئيسية في

 "أعاله    الرئيسية  التطويرات يتفاقإ —"  راجع .املعلوماتملزيد من تحميل الطلب على املوقع بالكامل. 

 اختالفات كبيرة عن الشروط القياسية التفاقيات التطوير الرئيسية. االتفاقيات التي طرأت عليها  ب   صيستعرض القسم التالي ملخ

 االتفاقية املبرمة مع مؤسسة مدينة ميدان فيما يتعلق بميدان

  2020يوليو    23"( بتاريخ  مؤسسة ميدان"( مع مؤسسة مدينة ميدان )"اتفاقية ميدان)“أبرمت الشركة اتفاقية تطوير رئيسية  

من جانب    الذي يتم إدارته أو    أو املطور   باعاملاململوك أو املؤجر أو  و   إلى املوقع الكائن في ميدان   التبريد املركزي "( لتوريد خدمات  

وحصري. وافقت الشركة على شراء أصول التبريد املركزي القائمة بالفعل في   فردي"( على أساس  موقع ميدانمؤسسة ميدان )"

بين مؤسسة  مل  100ميدان من مؤسسة ميدان بسعر وقدره   املبرمة  إماراتي وتشغيلها وفًقا التفاقية شراء األصول  يون درهم 

بتاريخ   بين مؤسسة ميدان    .2020يوليو    23ميدان والشركة  املبرمة  البيع والشراء  اتفاقية  تاريخ  في  اتفاقية ميدان  وتبدأ مدة 

   .محدد املدة  إلى أجل غيروالشركة فيما يتعلق بأصول التبريد املركزي مليدان وتظل سارية  

 اتفاقية التطوير الرئيسية القياسية. نماذج وتتبع باقي شروط اتفاقية ميدان شروط وأحكام  
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 االتفاقية املبرمة مع قرية جميرا )ذ.م.م( فيما يتعلق بقرية جميرا

 2016فبراير    4بتاريخ  "(  اقرية جمير "( مع قرية جميرا )ذ.م.م( )"اتفاقية قرية جميراأبرمت الشركة اتفاقية خدمات تبريد مركزي )"

"( على أساس حصري. وتبلغ مشاريع قرية جميرالبعض املشاريع اململوكة لقرية جميرا ) "  لتوريد خدمات التبريد املركزي وذلك  

 عاًما اعتباًرا من تاريخ اتفاقية قرية جميرا.  30املدة األولية التفاقية قرية جميرا 

وتتمثل االلتزامات الرئيسية للشركة املقررة بموجب اتفاقية قرية جميرا في تمويل جميع محطات التبريد املركزي وشبكات األنابيب   

النهائيين في مشاريع قرية جميرا، وتصميمها وشراءها وإنشاءها واختبارها   التبريد املركزي للمستخدمين  الالزمة لتوفير خدمات 

شغيلها وصيانتها. ويجب على قرية جميرا إبرام اتفاقية مستخدم نهائي مع كل مستخدم نهائي لتوفير خدمات  اختباًرا تشغيلًيا وت

من املستخدمين النهائيين نظير خدمات التبريد املركزي املقدمة من  السداد    التبريد املركزي هذه. وتتلقى قرية جميرا مدفوعات

دفع ملرة واحدة؛ )( رسوم الت 1األشكال التالية: ) علىقرية جميرا 
ُ
   ( رسوم الطلب.3)؛ واالستهالك( رسوم 2ركيب التي ت

التفاهم املبرمة مع   بخصوص جميرا بيتش    سلطة املنطقة الحرةو دبي للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعلم  مذكرة 

 ريزيدنس 

 سلطة دبي للتطوير(  الحرة سلطة املنطقة  و   دبي للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية  أبرمت الشركة مذكرة تفاهم مع  
ً
 لألعالم )حاليا

لشراء أصول خدمات   "(  دبي للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعلم سلطة املنطقة الحرة)"اتفاقية   2005يناير  1 بتاريخ

  موقع )"  -املطورة أو املدارة من "االستثمار"واململوكة أو املؤجرة أو املباعة أو  -  التبريد املركزي الواقعة في جميرا بيتش ريزيدنس

مليون    220بسعر قدره    سلطة منطقة دبي الحرة "( من    دبي للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعلم سلطة املنطقة الحرة

راء أصول خدمات  مليون درهم إماراتي لتوريد أجهزة القياس للوحدات الفردية وتركيبها. وبعد ش  15درهم إماراتي، باإلضافة إلى  

التبريد املركزي، تتولى الشركة تشغيل هذه األصول وصيانتها وتقديم خدمات التبريد املركزي ملالكي و/أو مطوري املباني الواقعة  

ويتحمل املستخدمون النهائيون رسوم الطلب    .الحرةدبي للتكنولوجيا والتجارة اإللكترونية واإلعالم سلطة املنطقة    داخل موقع

 الك، باإلضافة إلى رسوم التوصيل. واالسته

 2020االتفاقية املبرمة مع هيئة الطرق واملواصلت بخصوص محطات مسار  

يونيو   6"( بتاريخ  اتفاقية هيئة الطرق واملواصلتأبرمت الشركة اتفاقية خدمات تبريد مركزي مع هيئة الطرق واملواصالت )"

ملرافق معينة، بما في ذلك محطات املترو ومداخل املباني ذات الصلة اململوكة لهيئة الطرق  لتقديم خدمات التبريد املركزي    2017

"( واملواصلتواملواصالت  الطرق  افق هيئة  بدء خدمات  مر تاريخ  في  واملواصالت  الطرق  هيئة  األولية التفاقية  املدة  وتبدأ   .)"

  10بواقع  إجمالي مدة هذه االتفاقية  كل محطة. ويجوز تمديد  سنوات من ذلك التاريخ ل  10التبريد لكل محطة وتنتهي بعد مرور  

 سنة.  30سنوات إضافية بحد أقص ى 

املركزي   التبريد  في تصميم محطة  واملواصالت  الطرق  هيئة  اتفاقية  بموجب  الشركة  الواقعة على  الرئيسية  االلتزامات  وتتمثل 

وتش وامتالكها  وتجريبها  وإنشاءها  بها  الصلة  ذات  املعدات  الطرق  وجميع  هيئة  ملرافق  املركزي  التبريد  خدمات  وتقديم  غيلها، 

من هيئة الطرق واملواصالت نظير خدمات التبريد املركزي املقدمة من الشركة في    سداد   واملواصالت. وتتلقى الشركة مدفوعات
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دفع ملرة واحدة1صورة )
ُ
 يد.  ( رسوم الطلب السنوي لكل طن تبر 3)  و ؛( رسوم استهالك2) ؛( رسوم توصيل ت

من االلتزامات الواقعة على عاتقها أو عند وقوع حاالت معينة، يحق لهيئة الطرق واملواصالت  بأي  وفي حالة عدم وفاء الشركة  

 فرض غرامات معينة على الشركة. ويعتمد مقدار الغرامة على نوع االلتزام الذي لم تفي به و/أو الحالة ذاتها. 

 للتبريد ش.ذ.م.م وشركة نخيل ش.م.ع  االتفاقية املبرمة شركة بالم ديستريكت 

مارس   29"( عقد دي س ي أس مع شركة نخيل ش.م.ع )"نخيل"( في  ي دي س يش.ذ.م.م )"ب  كولينمأبرمت شركة بالم ديستريكت  

)"عقد النخيل بي دي س ي"( لتوريد دي س ي أس بشكل فردي وحصري إلى مول ابن بطوطة للتسوق وبالم جميرا كريسينت    2009

د النخيل بي دي س ي  وبالم جميرا ترانك ومجمع بوابة ابن بطوطة وحدائق ديسكفري )"مواقع النخيل"(. تكون املدة األولية لعق

  
ً
، تبدأ من التاريخ الذي يقدم فيه كل طرف للطرف األخر دليال

ً
 ثالثون عاما

ً
سلطة املخول بالتوقيع للتوقيع على اتفاقية   على   مناسبا

  
ً
النخيل بي دي س ي ويجب تجديد مدة عقد النخيل بي دي س ي تلقائًيا ملدة ثالثين عاًما أخرى ما لم تصدر شركة النخيل إخطارا

 لى بي دي س ي برغبتها في عدم التجديد قبل ثالث سنوات على األقل من انتهاء املدة األولية. إ

بموجب أحكام عقد النخيل بي دي س ي، تمنح شركة نخيل شركة بي دي س ي حق االنتفاع باألرض املطلوبة لبناء نظام تبريد املناطق  

 درهم إماراتي سنوًيا.  1.00مقابل رسم رمزي قدره 

س التعرفة التي تفرضها بي دي س ي على املستخدمين النهائيين في مواقع نخيل التعريفات املدرجة في عقد النخيل بي  جب أن تعكي

% فوق تعرفة  5دي س ي وال يجوز لشركة بي دي س ي زيادة التعريفات املطبقة على املستخدمين النهائيين ملواقع نخيل بأكثر من  

 كة فيما يتعلق بـ دي س ي أس في التطورات املماثلة في دبي.السعة السنوية السائدة التي تفرضها الشر 

  مخالفة يجوز لشركة نخيل إنهاء عقد النخيل بي دي س ي على الفور بعد إفالس بي دي س ي أو بعد إخطار مدته ستون يوًما في حالة  

 على توفير دي س ي أس في مواقع  
ً
 وسلبيا

ً
بي دي س ي التزاماتها املنصوص عليها تحت عقد النخيل بي دي س ي بطريقة تؤثر ماديا

 النخيل. 

يجب على بي دي س ي إخطار شركة نخيل عما إذا كانت تعتزم نقل نظام تبريد املناطق إلى نخيل  االنهاء من قبل بي دي س ي في حالة 

تاريخ انتهاء مدة العقد أو تعيين مقاول مختص لهدم محطات تبريد املناطق قبل ستة أشهر من انتهاء عقد    أو من ينوب عنها في

النخيل بي دي س ي. إذا اختارت بي دي س ي نقل نظام تبريد املناطق إلى شركة نخيل، فيجب على شركة نخيل أن تدفع لشركة بي 

بأي احتياطيات تكلفة رأس مال بديلة متاحة فيما يتعلق باملشروع في تاريخ  دي س ي صافي قيمة األصول التاريخية واملدققة )معدلة  

انتهاء مدة العقد( في تاريخ انتهاء مدة العقد. إذا اختارت بي دي س ي هدم محطات تبريد املناطق، فيجب على املقاول القيام بذلك  

 في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد تاريخ انتهاء مدة العقد. 

 دبي للسلع املتعددة  ومركز بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م  اتفاقية بين

 2009يوليو    21بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م اتفاقية خدمات تبريد املناطق مع مركز دبي للسلع املتعددة في    أبرمت شركة

السلع املتعددة  دي س ي أسلتوريد   أبراج بحيرات جميرا، دبي ألعمال  بارك  إلى  أم س ي س ي جيمبليكس.  بيزنيس  تي    وجي  دي  ال 
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عاًما تبدأ من التاريخ الذي يقدم فيه كل طرف للطرف    30تفاقية هي  الة لعلى أساس فردي وحصري. املدة األوليكمينت  بانام

 على سلطة املوقع عليه للتوقيع على  
ً

 معقوال
ً

عاًما    30تلقائًيا لفترة أخرى مدتها    االتفاقية. يجب تجديد مدة االتفاقيةاآلخر دليال

بنيته عدم التجديد قبل ثالث سنوات على    ش.ذ.م.مبالم ديستريكت للتبريد  إشعاًرا إلى    دبي للسلع املتعددة  مركز ما لم يصدر  

 األقل من انتهاء املدة األولية. 

  مساطحه يمنح مركز دبي للسلع املتعددة بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م    املتعددة،بموجب شروط اتفاقية مركز دبي للسلع  

املن تبريد  املطلوبة إلنشاء نظام  األراض ي    1.00طقة مقابل رسم رمزي قدره  على جزء من األرض  باقي  تقع  إماراتي سنوًيا.  درهم 

 من بالم ديستريكت للتبريد RTAاملطلوبة لتركيب نظام تبريد املناطق على أرض مملوكة لهيئة الطرق واملواصالت )"
ً
"(. كان مطلوبا

ق بإنشاء أجزاء من نظام تبريد املناطق على  ش.ذ.م.م الحصول على شهادة عدم ممانعة من هيئة الطرق واملواصالت فيما يتعل

 األرض اململوكة لها.  

يجب أن تعكس التعريفات التي تفرضها بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م على املستخدمين النهائيين في مواقع مركز دبي للسلع 

زيادة   املتعددة للتبريد ش.ذ.م.م  ديستريكت  لـبالم  يجوز  ال  املتعددة.  للسلع  دبي  مركز  اتفاقية  في  املدرجة  التعريفات  هذه  مثل 

% فوق تعرفة السعة السنوية السائدة  5من   راملتعددة بأكث التعريفات املطبقة على املستخدمين النهائيين ملواقع مركز دبي للسلع 

 في التطورات املماثلة في دبي.  دي س ي أسالتي تفرضها الشركة فيما يتعلق بـ 

يوًما من اإلخطار    60فور إفالس بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م أو في غضون  االتفاقية  ء  املتعددة إنهايجوز لـ مركز دبي للسلع  

  دي س ي بطريقة تؤثر بشكل جوهري وسلبي على توفير    االتفاقيةتبريد ش.ذ.م.م التزاماتها بموجب  حيث انتهكت بالم ديستريكت لل

 .مركز دبي للسلع املتعددةفي مواقع  أس

في حالة اإلنهاء بسبب تقصير بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م ، يجب على بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م إخطار مركز دبي 

أو من ينوب عنه في تاريخ انتهاء الصالحية   إذا كانت تنوي نقل نظام تبريد املناطق إلى مركز دبي للسلع املتعددةبما    للسلع املتعددة

يوًما من انتهاء الصالحية من اتفاقية مركز دبي للسلع املتعددة. إذا    60أو تعيين مقاول مختص لهدم محطات تبريد املناطق قبل  

للتبريد ش.ذ.م بالم ديستريكت  للسلع اختارت  املتعددة، فيجب على مركز دبي  للسلع  إلى مركز دبي  املناطق  تبريد  .م نقل نظام 

املتعددةأن تدفع إلى بالم ديستريكت للتبريد ش.ذ.م.م صافي قيمة األصول التاريخية واملدققة )معدلة بأي احتياطيات تكلفة رأس  

الصالحية  انتهاء  تاريخ  في  باملشروع  يتعلق  بديلة متاحة فيما  للتبريد  مال  بالم ديستريكت  إذا اختارت  الصالحية.  انتهاء  تاريخ  في   )

 فيجب على املقاول القيام بذلك في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر بعد تاريخ انتهاء الصالحية. املناطق، ش.ذ.م.م هدم محطات تبريد  

 نخيل مشاريع ش.ذ.م.م وشركة نخيل ش.م.ع بخصوص  االتفاقية املبرمة بين شركة سنو 

اتفاقية  )"  2021ديسمبر    16"( بتاريخ  نخيل"( اتفاقية امتياز رئيسية مع شركة نخيل ش.م.ع )"سنوش.ذ.م.م )"  مت شركة سنوأبر 

"( على أساس فردي  مشاريع نخيلشاريع معينة مملوكة لشركة نخيل )"لتنمية م"( لتوريد خدمات التبريد املركزي  نخيل وسنو

   عاًما تبدأ من تاريخ اتفاقية نخيل وسنو.  30وحصري. وتبلغ مدة اتفاقية نخيل وسنو 

"( مقاولي إنشاءات إلنشاء محطات التبريد  أصحاب املشاريع ووفًقا لشروط اتفاقية نخيل وسنو، عينت الشركات التابعة لنخيل )"
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قل ملكيتها بعد ذلك    تم نقل املركزي في مشاريع نخيل. ومن ثم  
ُ
ملكية هذه األصول إلى شركة سنو وهي شركة ذات غرض خاص ن

في حين كانت شركة إمباور -إلى شركة إمباور بموجب اتفاقية شراء األسهم املبرمة بين شركتي نخيل وإمباور. وأبرمت شركة سنو  

لها الجديد  املالك  إليجار  -هي  واتفاقيات  التبريد  لخدمات  فردية  املعنيين    اتفاقيات  املشاريع  أنحاب  مع  بها  املرتبطة  األراض ي 

لتقديم خدمات التبريد ملشاريع نخيل ذات الصلة. وتلتزم شركة سنو خالل مدة اتفاقية نخيل وسنو بتشغيل محطات التبريد 

 املركزي هذه وصيانتها وإصالحها.

 ما يلي: ويحق لشركة نخيل إنهاء اتفاقية نخيل وسنو في عدد من الحاالت من بينها 

الشركة بموجبها على رأس مال شركة    استحوذت"( التي  اتفاقية بيع وشراء شركة سنوإنهاء اتفاقية البيع والشراء )" •

 سنو من نخيل؛ 

يوًما من تاريخ اإلخطار املوجه من شركة نخيل    60من جانب شركة سنو وعدم تداركها في غضون    إخالل وقوع حالة   •

 ؛اإلخالل املعنيةحالة  بنيتها في إنهاء االتفاقية بسبب 

مليون    180تجاوزت التكاليف الزائدة لشركة نخيل فيما يتعلق باملشروع )بخالف تكلفة تقديم خدمات التبريد املركزي(   •

 درهم إماراتي في املجمل. 

 التي تنطبق على شركة سنو:   اإلخاللوفيما يلي أبرز حاالت  

 ترك شركة سنو للمشروع؛ •

 ر؛خضوع شركة سنو لحالة اإلعسا •

في    اإلخاللشركة سنو ألي التزام من التزاماتها الجوهرية املقررة بموجب اتفاقية نخيل وسنو وعدم تدارك هذا  إخالل   •

 ؛هريخ إخطار شركة نخيل بوقوعا يوًما من ت 60غضون 

  التابعة   نتيجة لنقلها إلى أي كيان آخر بخالف الشركاتعليها  خضوع شركة سنو ألي تغيير في هيكل ملكيتها أو السيطرة   •

 اململوكة بالكامل للشركة دون الحصول على موافقة شركة نخيل.

القاهرة واملخاطر السياسية لفترة طويلة و نموذجية و كما توجد بنود   القوة  امتداد حاالت  التي  قياسية إلنهاء االتفاقية نتيجة 

 تنطبق على كال الطرفين. 

بيع وشراء   اتفاقية  على  التعديل  التفاقية  املؤرخةووفًقا  للشركة حق2021ديسمبر    16  في  شركة سنو  فإن  وحق    األفضلية  ، 

 الشفعة، في حالة رغبة نخيل في بيع بعض أصول التبريد املركزي. 

 لحصرية واالتفاقية اإلطارية ا
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ما يتعلق ، في ("اتفاقية الحصرية واإلطارية)"  2022أكتوبر  23أبرمت الشركة اتفاقية حصرية وإطار عمل مع دبي القابضة بتاريخ  

بتسعة مواقع مملوكة للمطورين الرئيسين الذين تملكهم وتسيطر عليهم دبي القابضة. وفقا اتفاقية الحصرية واإلطارية، أقرت  

التسع املحددة فيها، وأن   إلى املواقع  القابضة، نيابة عن نفسها وعن كل مطور رئيس ي، بأنه يحق للشركة شغل والوصول  دبي 

امل  الوصول  ذلك  في  تمنح  تستمر  املواقع.  تلك هذه  في  املركزي  التبريد  وإنشاء محطات  توفير  املواقع ألغراض  إلى  والكامل  جاني 

املركزي ضمن   التبريد  محطات  توفير  بهدف  املعتادة(  لالستءناءات   
ً
)وفقا الحصري  الحق  الشركة  واإلطارية  الحصرية  اتفاقية 

اإلطارية. وافقت الشركة وتصمن دبي القابضة على قيام كل مطور    التطورات الرئيسية ذات الصلة لـشروط الحصرية واالتفاقية

رئيس ي بالتفاوض على وإبرام اتفاقيات التطوير الرئيس ي املتعلقة بكل موقع من املواقع املحددة في أقرب وقت ممكن عملًيا بعد  

التطوير الرئيسية فيما يتعلق با اتفاقية  اتفاقية الحصرية واإلطارية. عند إبرام  ملوقع، تنتهي اتفاقية الحصرية واإلطارية  تاريخ 

 فيما يتعلق بهذا املوقع.

 لإللغاءاتفاقية ضمان غير قابلة 

، حيث وافق املساهمين البائعين،  2022أكتوبر  23أبرمت الشركة اتفاقية ضمان غير قابلة لإللغاء مع املساهمين البائعين في 

 لنسبة مساهمتهم بالشركة، على ضمان جميع االلتزامات املستقبلية للشركة بشكل مطلق  
ً
منفردين، على أساس تناسبي وفقا

ي تنتم عن  وغير مشروط وغير قابل لإللغاء. التغيير في ملكية املنفعة النهائية لألراض ي املمنوحة من قبل حكومة الشركة والت

قد تضطر املجموعة بموجب التزام تشريعي إلى دفع رسوم   -املخاطر املتعلقة باملجموعة   -الطرح، راجع "عوامل املخاطرة  

 ". معينة فيما يتعلق بوضع بعض أراضيها عند االنتهاء من الطرح

 مع دبي القابضة  رئيسيةال األرض اتفاقية

، حيث وافقت الشركة ودبي القابضة على التفاوض 2022أكتوبر    23مع دبي القابضة بتاريخ    رئيسية  أبرمت الشركة اتفاقية أرض

للدخول في اتفاقيات إيجار تتعلق بقطع أراض ي كانت الشركة قد أقرتها سابًقا في حساباتها والتي تم عكسها في حسابات األشهر  

 . 2022سبتمبر  30الثالثة املنتهية في 

 التعاقد  خطابات القبول التفاقيات 

 خطاب القبول ملشروع التبريد املركزي بقرية جميرا الدائرية 

لتعيين شركة أيه دي س ي إنرجي سيستمز بصفتها املقاول    2018نوفمبر    14"( بتاريخ  خطاب القبول وقعت الشركة خطاب قبول )"

يلها تشغيال تجريبًيا وصيانتها )خالل فترة  املسؤول عن بناء محطة التبريد املركزي بقرية جميرا الدائرية وإنجازها واختبارها وتشغ

"(. وُعينت شركة دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية بصفتها  األعمال"ــــ)  يوًما(  730مدتهااملسؤولية عن العيوب البالغ  

 االستشاري واملهندس املسؤول عن األعمال. 

إماراتًيا )غير شامل ضريبة القيمة املضافة(، مع مراعاة أي تعديل يطرأ  درهًما    193,517,114وبلغ سعر العقد نظير األعمال  

% )فور استالم ضمان الدفعة املقدمة(، وُيدفع املبلغ املتبقي على أقساط    20عليه وفًقا للعقد، ويتضمن دفعة مقدمة نسبتها  

 % من املدفوعات.10فور استالم كشوفات السداد املؤقتة من املقاول، على أن يتم االحتفاظ بما نسبته 
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يوًما من تاريخ   60وتنقسم األعمال إلى قسمين، كان من املقرر أن يبدأ كالهما فور استالم إخطار البدء املقرر إصداره في غضون 

طن تبريد من حمل التبريد بشكل   37,500خطاب القبول. ومن املقرر إنجاز القسم األول )جميع األعمال املتعلقة بإنتاج وتسليم 

دفع تعويضات نقدية عن التأخير بواقع    يوًما  360نحيح( في غضون  
ُ
درهم إماراتي عن كل    150,000من تاريخ البدء، على أن ت

طن تبريد   49,652يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم الثاني )اختبار صهريوي تخزين الطاقة الحرارية املتبقيين وإنتاج وتسليم  

تعويضات   يتم دفعيوًما من تاريخ البدء، على أن    480ريجين( في غضون  من حمل التبريد املقرر تسليمه نتيجة تركيب هذين الصه

املقررة  و درهم إماراتي عن كل يوم تأخير. ويكون الحد األقص ى للتعويضات النقدية عن التأخير    50,000نقدية عن التأخير بواقع  

 % من قيمة العقد. 10بموجب العقد ما نسبته 

 الخليج التجاري خطاب القبول ملشروع التبريد املركزي ب

نجينيرنم ذ.م.م بصفتها املقاول  يلتعيين شركة ايه جي ا  2020سبتمبر    24"( بتاريخ  خطاب القبول وقعت الشركة خطاب قبول )"

فترة   تجريبًيا وصيانتها )خالل  واختبارها وتشغيلها تشغيال  التجاري وإنجازها  بالخليم  املركزي  التبريد  بناء محطة  املسؤول عن 

"(. وُعينت شركة االستشاريون املتضامنون بصفتها االستشاري واملهندس األعماليوًما( )"  730  مدتهاالعيوب البالغ  املسؤولية عن  

 املسؤول عن األعمال. 

درهًما إماراتًيا )غير شامل ضريبة القيمة املضافة(، مع مراعاة أي تعديل    155,686,953  مبلغ  وبلغ سعر العقد نظير األعمال

% )فور استالم ضمان الدفعة املقدمة(، وُيدفع املبلغ املتبقي على أقساط    20لعقد، ويتضمن دفعة مقدمة نسبتها  يطرأ عليه وفًقا ل

 % من املدفوعات.10فور استالم كشوفات السداد املؤقتة من املقاول، على أن يتم االحتفاظ بما نسبته 

يوًما من تاريخ    60ر استالم إخطار البدء املقرر إصداره في غضون  أقسام، كان من املقرر أن تبدأ كلها فو   ثالثةوتنقسم األعمال إلى  

طن تبريد من املبردات مع جميع املعدات ذات الصلة للسماح بإنتاج املاء    18,750خطاب القبول. ومن املقرر إنجاز القسم األول )

دفع تعويضات نقدية عن التأخي 394املبرد( في غضون 
ُ
درهم إماراتي عن كل   75,000 مبلغ ر بواقعيوًما من تاريخ البدء، على أن ت

يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم الثاني )إنجاز صهريجين كاملين لتخزين الطاقة الحرارية وحمل مبرد مثبت مع جميع املعدات  

دفع تعويضات نقدية عن التأخير بواقع    469املرتبطة به( في غضون  
ُ
هم إماراتي عن كل  در   37,500يوًما من تاريخ البدء، على أن ت

دفع تعويضات نقدية    544يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم الثالث )إتمام املشروع( في غضون  
ُ
يوًما من تاريخ البدء، على أن ت

درهم إماراتي عن كل يوم تأخير. ويكون الحد األقص ى للتعويضات النقدية عن التأخير املقررة بموجب    10,000عن التأخير بواقع  

 % من قيمة العقد وال يوجد حد أقص ى لها بالنسبة للقسم الثالث. 10للقسمين األول والثاني ما نسبته العقد 

 ( في حي زعبيل بدبي 01خطاب القبول ملشروع التبريد املركزي بزعبيل )مشروع التبريد املركزي بزعبيل 

ــــــ   وقعت الشركة خطاب قبول )   لتعيين شركة ايه جي انجينيرينم ذ.م.م بصفتها املقاول    2020أكتوبر    4"( بتاريخ  خطاب القبول "  بــ

وإنجازها واختبارها وتشغيلها تشغيال تجريبًيا وصيانتها )خالل فترة املسؤولية    1املسؤول عن بناء محطة التبريد املركزي بزعبيل  

م بصفتها االستشاري واملهندس  للهندسة ذ م    "(. وُعينت شركة املحترف دي س ياألعمال"ـيوًما( )  730مدتهاعن العيوب البالغ  

 املسؤول عن األعمال. 
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درهًما إماراتًيا )غير شامل ضريبة القيمة املضافة(، مع مراعاة أي تعديل    132,987,182  مبلغ  وبلغ سعر العقد نظير األعمال 

املبلغ املتبقي على أقساط  )فور استالم ضمان الدفعة املقدمة(، وُيدفع    %25يطرأ عليه وفًقا للعقد، ويتضمن دفعة مقدمة نسبتها  

 % من املدفوعات.10فور استالم كشوفات السداد املؤقتة من املقاول، على أن يتم االحتفاظ بما نسبته 

يوًما    100أقسام، كان من املقرر أن تبدأ كلها فور استالم إخطار البدء املقرر إصداره في غضون    (3)  ثالثةوتنقسم األعمال إلى  

طن تبريد من حمل التبريد    18,750)جميع األعمال املتعلقة بإنتاج وتسليم    1من تاريخ خطاب القبول. ومن املقرر إنجاز القسم  

دفع تعويضات نقدية عن التأخير بواقع يوًما من تاريخ البدء، على أن  360بشكل نحيح( في غضون 
ُ
درهم إماراتي عن   78,750ت

يوًما من    435)إنجاز نظام تخزين الطاقة الحرارية وجميع األعمال املتبقية( في غضون    2كل يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم  

دفع تعويضات نقدية عن التأخير بواقع  
ُ
ن كل يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم  درهم إماراتي ع 37,800تاريخ البدء، على أن ت

دفع تعويضات نقدية عن التأخير بواقع    510)إتمام املشروع( في غضون    3
ُ
درهم إماراتي    10,000أيام من تاريخ البدء، على أن ت

% من  10بته  ما نس    2و1عن كل يوم تأخير. ويكون الحد األقص ى للتعويضات النقدية عن التأخير املقررة بموجب العقد للقسمين  

 .3قيمة العقد وال يوجد حد أقص ى لها بالنسبة للقسم 

 لإلنتاج اإلعلمي  خطاب القبول ملشروع التبريد املركزي باملنطقة العاملية

لتعيين شركة ايه جي انجينيرينم ذ.م.م بصفتها املقاول    2019سبتمبر    4"( بتاريخ  خطاب القبول وقعت الشركة خطاب قبول )" 

بناء محطة التبريد املركزي باملنطقة العاملية لإلنتاج اإلعالمي وإنجازها واختبارها وتجريبها وتشغيلها وصيانتها )خالل  املسؤول عن 

"(. وُعينت شركة دار الهندسة للتصميم واالستشارات الفنية بصفتها  األعماليوًما( )"  730 مدتها  فترة املسؤولية عن العيوب البالغ

 ؤول عن األعمال. االستشاري واملهندس املس

درهًما إماراتًيا )غير شامل ضريبة القيمة املضافة(، مع مراعاة أي تعديل يطرأ    158,776,091وبلغ سعر العقد نظير األعمال   

% )فور استالم ضمان الدفعة املقدمة(، وُيدفع املبلغ املتبقي على أقساط    20عليه وفًقا للعقد، ويتضمن دفعة مقدمة نسبتها  

 % من املدفوعات.10كشوفات السداد املؤقتة من املقاول، على أن يتم االحتفاظ بما نسبته فور استالم 

)جميع األعمال    1وتنقسم األعمال إلى قسمين، كان من املقرر أن يبدأ كالهما في تاريخ خطاب القبول. ومن املقرر إنجاز القسم  

دفع تعويضات نقدية عن    420طن تبريد من حمل التبريد( في غضون    25،000الالزمة لتسليم  
ُ
يوًما من تاريخ البدء، على أن ت

)اختبار صهاريم الطاقة الحرارية وتشغيلها   2ادرهم إماراتي عن كل يوم تأخير. ومن املقرر إنجاز القسم  102,500التأخير بواقع 

 تجريبًيا، باإلضافة إلى جميع األعمال( في غضون  
ً
دفع تعويضات نقدية عن التأخير    يوًما من تاريخ البدء، على أن   480تشغيال

ُ
ت

% من  10درهًما إماراتًيا. ويكون الحد األقص ى للتعويضات النقدية عن التأخير املقرر بموجب العقد ما نسبته    38,364بواقع  

 قيمة العقد. 

 اتفاقيات التوريد 

اقع مشاريع الشركة في دبي  العقد املبرم مع شركة ترين لتوريد وحدات تبريد املياه ملو

 ذات   واملعدات  املياه   تبريد  وحدات  لتصنيع   2018  نوفمبر   27"( بتاريخ  ترينرمت الشركة اتفاقية مع شركة ترين بي في بي آي )"أب
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لغ قوامها  البا الضمان فترة  خالل)  وصيانتها   وتجريبها  املسبق  وتشغيلها  تركيبها   على   واإلشراف  وتسليمها   واختبارها   وتخزينها  الصلة

ـــشهًرا من تاريخ التشغيل التجريبي الناجح لها( )وُيشار إليها  60 ـــ ــ  "(.العقد"  بــ

درهم إماراتي )غير شامل ضريبة القيمة املضافة( وتكون الفوائد واألسعار املنصوص عليها    110,403,600  مبلغ   ويبلغ سعر العقد 

. ويخضع سعر العقد للتعديل بموجب العقد  2019ديسمبر    31املصنعة قبل  في هذا العقد ثابتة لجميع الطلبات املقدمة للشركة  

% من سعر  10% من سعر كل وحدة فور تسليمها إلى املوقع، و70%، و10وُيدفع على أقساط على النحو التالي: دفعة مقدمة نسبتها  

ن تاريخ استالم جميع مستندات اإلتمام  يوًما م   60% من سعر كل وحدة في غضون  10كل وحدة فور إتمام التشغيل التجريبي لها، و

 املطلوبة.

 ويغطي العقد املواقع الخمسة التالية: 

وحدات تبريد وجميع    8في موقع املشروع األول )مشروع التبريد املركزي باملنطقة العاملية لإلنتاج اإلعالمي(، يجب تسليم    •

 يوًما تقويمًيا من تاريخ اإلخطار الخطي بالتسليم إلى املوقع؛ 190امللحقات في غضون 

ا • دبي  منطقة  بسلطة  املركزي  التبريد  )مشروع  الثاني  املشروع  موقع  تسليم  في  يجب  وجميع    8لحرة(،  تبريد  وحدات 

 يوًما تقويمًيا من تاريخ اإلخطار الخطي بالتسليم إلى املوقع؛ 190امللحقات في غضون 

وحدة تبريد وجميع امللحقات في   12في موقع املشروع الثالث )مشروع التبريد املركزي بقرية جميرا الدائرية(، يجب تسليم   •

 اريخ اإلخطار الخطي بالتسليم إلى املوقع؛ يوًما تقويمًيا من ت 190غضون 

وحدات تبريد وجميع امللحقات    6في موقع املشروع الرابع )مشروع التبريد املركزي بمجمع دبي الند ريزيدنس(، يجب تسليم   •

 يوًما تقويمًيا من تاريخ اإلخطار الخطي بالتسليم إلى املوقع؛  190في غضون 

وحدات تبريد وجميع امللحقات    3يد املركزي بجميرا بيتش هوتيل(، يجب تسليم  في موقع املشروع الخامس )مشروع التبر  •

 يوًما تقويمًيا من تاريخ اإلخطار الخطي بالتسليم إلى املوقع؛  190في غضون 

يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه اإلخطار الخطي ببدء الخدمة في املوقع. وتكون    30وتكون مدة تركيب كل وحدة من وحدات التبريد  

يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه    21خمسة،  إلى    واحد مدة إنجاز التشغيل التجريبي الكامل لوحدات التبريد في مواقع املشروع من  

درهم    2.50شغيل التجريبي في املوقع. ويحق الحصول على تعويضات نقدية عن كل يوم تأخير بواقع  اإلخطار الخطي ببدء الت

لشركة ترين    ة % من سعر العقد النهائي هذا. وتقتصر املسؤولية اإلجمالي10إماراتي لكل طن تبريد في اليوم الواحد، بحد أقص ى  

 % من إجمالي سعر العقد. 100على ما نسبته 

اقع مشاريع الشركة في دبي العقد املبرم م   ع شركة ميتسوبيش ي هيفي اندستريز لتوريد وحدات تبريد املياه ملو

إليها شار 
ُ
)امل املحدودة  ثيرمال سيستمز  اندستريز  هيفي  ميتسوبيش ي  مع شركة  اتفاقية  الشركة  ــــ  أبرمت  ــ ــ ميتسوبيش ي هيفي  "  بـ

ملياه واملعدات ذات الصلة وتخزينها واختبارها وتسليمها واإلشراف  لتصنيع وحدات تبريد ا  2020ديسمبر    16"( بتاريخ  اندستريز
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شهًرا من تاريخ التشغيل التجريبي الناجح    60على تركيبها وتشغيلها املسبق وتجريبها وصيانتها )خالل فترة الضمان البالغ قوامها  

ــــشهًرا من تاريخ التسليم أيهما أقل( )وُيشار إليها  72لها أو  ــ  "(. العقد" بــ

العقد  )"  79,771,235.00  مبلغ  ويبلغ سعر  املضافة(  القيمة  )غير شامل ضريبة  إماراتي  العقددرهم  الفوائد  سعر  وتكون   )"

العقد ثابتة لجميع الطلبات املقدمة للشركة املصنعة قبل   . ويخضع سعر 2022أكتوبر    31واألسعار املنصوص عليها في هذا 

% من سعر كل وحدة فور  65%، و20لى أقساط على النحو التالي: دفعة مقدمة نسبتها  العقد للتعديل بموجب العقد وُيدفع ع

يوًما من    60% من سعر كل وحدة في غضون  5% من سعر كل وحدة فور إتمام التشغيل التجريبي لها، و10تسليمها إلى املوقع، و

 تاريخ استالم جميع مستندات اإلتمام املطلوبة.

 التالية:  ويغطي العقد املواقع الخمسة 

وحدات تبريد وجميع امللحقات    4يجب تسليم  (،  BB05موقع املشروع األول )مشروع التبريد املركزي للخليم التجاري   •

 ؛ 2021يونيو  30ويجب تسليم وحدتي تبريد بحلول  2021مايو  31بحلول 

وحدات تبريد وجميع امللحقات   6موقع املشروع الثاني )مشروع التبريد املركزي بمجمع دبي الند ريزيدنس(، يجب تسليم  •

 ؛2021يوليو  31بحلول 

  30وحدات تبريد وجميع امللحقات بحلول    6(، يجب تسليم  01موقع املشروع الثالث )مشروع التبريد املركزي بزعبيل   •

 ؛ 2021يونيو 

وجميع امللحقات في  وحدات تبريد    8موقع املشروع الرابع )مشروع التبريد املركزي بجميرا بيتش هوتيل(، يجب تسليم   •

 يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه اإلخطار الخطي بتصنيع الوحدات؛  242غضون 

وحدات تبريد وجميع امللحقات في    3موقع املشروع الخامس )مشروع التبريد املركزي بمدينة دبي الطبية(، يجب تسليم    •

 لوحدات. يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه اإلخطار الكتابي بتصنيع ا 242غضون 

يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه اإلخطار الخطي ببدء الخدمة في املوقع. وتكون    30وتكون مدة تركيب كل وحدة من وحدات التبريد  

يوًما تقويمًيا من تاريخ توجيه اإلخطار    21  ،5إلى    1مدة إنجاز التشغيل التجريبي الكامل لوحدات التبريد في مواقع املشروع من  

درهم إماراتي لكل    2.50لتشغيل التجريبي في املوقع. ويحق الحصول على تعويضات نقدية عن كل يوم تأخير بواقع  الخطي ببدء ا

أقص ى   بحد  الواحد،  اليوم  في  تبريد  وتقتصر  10طن  هذا.  النهائي  العقد  من سعر  مسؤولية%  هيفي    كامل  ميتسوبيش ي  شركة 

 % من إجمالي سعر العقد. 100اندستريز على ما نسبته 

 مع مطار دبي وط التعاقد شر 

بتاريخ   مبدئية  اتفاقية  الشركة  )"  2021أكتوبر    27وقعت  دبي  مطارات  ومؤسسة  للطيران  دبي  مدينة  مؤسسة  االتفاقية  مع 

  مليار  1,1بمبلغ    على أنظمة التبريد املركزي بمطار دبي الدولي  %85على نسبة  واملعلن    املقترح  "( فيما يتعلق باالستحواذاملبدئية
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، "(االستحواذ على أنظمة التبريد املركزي الخاصة بمطار دبي الدولي )"  2022ديسمبر    31في    درهم واملتوقع االنتهاء منه وأغالقه

ا بين األطراف للتعاون والتفاوض بحسن نية إلبرام مستندات معاملة شروط التعاقد الرئيسية  علًما بأن ا 
ً
غير ملزمة وتمثل اتفاق

 املقترحة.  تؤسس صفقة االستحواذ

  رتيبات تمويل معينة للمجموعةت 

 تسهيلت إسلمية وتقليدية 

 نظرة عامة

(  األجل  "( وتسهيالت مرابحة سلع قياسية )طويلة / قصيرةالتسهيلت التقليديةالشركة تسهيالت قروض تقليدية ألجل )"أبرمت  

اإلمارات  شركة  مليار درهم مع    5.5، بمبلغ  2022سبتمبر    26"( في  التسهيلت اإلسلميةمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية )"

كابيتال   الوطني  مرتب حدودة  املدبي  مفوض    بصفتها  الرئيس ي  مفوض  ومرتب  ،  ةبدئيامل  ةتقليديللتسهيالت  للتسهيالت  رئيس ي 

  ة تقليديتسهيالت  بنك  ،  اإلكتتابمغطي  بصفته   ( ش.م.ع.)بنك اإلمارات دبي الوطني  و   ، ومنسقاكتتاب  مدير سجل  و ،  ةسالمياإل 

وشركة النخلة للتبريد املركزي ش.ذ.م.م.   ووكيل دولي  إستثمار ووكيل    ةتقليديللتسهيالت الضمان  ووكيل    إسالمي اصلي ومشارك  

 . "(التسهيلت)" الضامن بصفتها

 : التسهيالت تتضمن

 "(؛ 1-التسهيل التقليدي أدرهم إماراتي )" 1،375،000،000( تسهيل قرض ألجل بقيمة 1)

 "(؛  2-التسهيل التقليدي أدرهم إماراتي )" 1،375،000،000( تسهيل قرض ألجل بقيمة 2)

 "(؛ و1-التسهيل اإلسلمي بدرهم إماراتي )" 1،375،000،000( تسهيل مرابحة سلع بقيمة 3)

 "(.2-ي بالتسهيل اإلسلمدرهم إماراتي )" 1،375،000،000( تسهيل مرابحة سلع بقيمة 4)

الذي  السداد  مستحق    1-باإلسالمي  التسهيل  و   1-أالتقليدي  التسهيل  كل من  يصبح   التاريخ  تاريخ    36بعد  يحل  في  شهًرا من 

التسهيل  التسهيالت   ُيستحق  حين  الذي    2-باإلسالمي  التسهيل  و   2-أالتقليدي  في  التاريخ  تاريخ    60بعد  يحل  في  من  شهًرا 

 التسهيالت.

 هاء ذي الصلة.تبالكامل في تاريخ اإلنواجب السداد  كل تسهيل يصبح 

 الوكالة. خدمات و  ترتيب، بما في ذلك رسوم بموجب التسهيالت كما تدفع الشركة أيًضا رسوًما وتكاليًفا أخرى معينة

 ،مركز دبي املالي العاملي(مقر  ب  قواعد محكمة لندن للتحكيم الدوليوفق  تخضع التسهيالت للقانون اإلنجليزي وتخضع للتحكيم )

 .إلى طرق املحاكم  النزاع  إحالةخيار  ب أطراف التمويل ويتمتع 
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 وال يزال      مليار درهم إماراتي  4.5  قدرهمبلغ    سحبنشرة، تم  هذه الكما في تاريخ  
ً
  ( 2.9)وقدره    استخدام مبلغتم  حيث  .  مستحقا

لتسوية التمويالت املبلغ املتبقي    يتم استخدام  وسوفقبل الطرح    املجموعةأرباح    وزيعت  مدفوعاتلغرض  مليار درهم إماراتي  

وإنهاء  في إطار استكمال  استخدامه  يتم    املتوقع أن فهة غير مستخدم ومن    ( مليار املتبقي 1)  مبلغ الواحدأما    الحالية للمجموعة

   .مطار دبي الدوليالخاصة بتبريد املناطق أنظمة عملية االستحواذ على  

 الغرض

 :بموجب التسهيالت التقليدية والعائدات املستلمة بموجب التسهيالت اإلسالمية من أجل املقترضةاملبالغ  استخدام كل  سيتم 

 ؛ و / أو بهاما يتعلق  أو في  ملبالغ املستحقة بموجب بعض التسهيالت القائمةاأو تسوية أو مقاصة   سداد ، أو سداد ( أ 

األغراض العامة للشركة )بما في ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، إعادة رسملة توزيعات األرباح والرسوم والتكاليف   (ب

 (.بالتسهيالتواملصروفات املتعلقة 

 الضمان 

 ال يوجد. 

 بموجب التسهيلت  واإللغاء املعجل  السداد

حيثما  -املسبق الكامل أو الجزئي    املعجل اإللزامي والسداد  ، تتطلب اإللغاء  محددة  إلزامية   معجلألحكام سداد  التسهيالت  خضع  ت

ل ( فيما يتعلق بأي  1في ظروف معينة، منها ما يلي على سبيل املثال ال الحصر: )  -ينطبق ، إذا أصبح من غير القانوني لهذا  ُممّوِ

 
ُ
)  التسهيالتأداء أي التزام من التزاماته بموجب    مّوِل امل عن    ديوا ( وفي حالة تغيير السيطرة، بما في ذلك توقف  2ذات الصلة؛ 

% بشكل مباشر أو غير مباشر من رأس املال املصدر للشركة ملكية قانونية أو نفعية، وتوقف الشركة 50.1امتالك نسبة أكبر من  

 .م. ملكية قانونية أو نفعية.% على األقل من رأس املال املصدر لشركة النخلة للتبريد املركزي ش.ذ.م99عن امتالك 

 وال يجوز إعادة اقتراض أي تسهيل تم سداده.  

 لويجوز للشركة  
ً
 شروط معينة أن تسدد  وفقا

ً
  شريطة أي مبلغ قائم بموجب التسهيالت  االختيارية  إرادتها ب)كلًيا أو جزئًيا(   معجال

 يقل املبلغ املراد سداده مسبًقا عن 
ّ

 درهم. ماليين   5توجيه إخطار مسبق مدته خمسة أيام عمل، بشرط أال

 التعهدات  

على تعهدات بخصوص املعلومات وتعهدات إيجابية وتعهدات سلبية متعارف عليها )بما في ذلك، على سبيل  التسهيالت    تتضمن

(، وُيراعى في كل حالة االستءناءات  بإجراء أية رهون على أصول الشركة لصالح الغير  التعهد السلبي بعدم القياماملثال ال الحصر،  

. وتتضمن التعهدات معدل اإلقراض )معدل إجمالي صافي الديون املوحدة  املتعلقة باألمور الجوهرية  ستءناءاتاال املتفق عليها و 

إلى رأس املال )معدل صافي الدين إلى األرباح قبل الفوائد    للفترة ذات الصلة(، ومعدل الديناملوحدة  إلى صافي القيمة امللموسة  
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الدين   الفترة ذات الصلة(. و املوحدة  والضريبة واالستهالك وإطفاء  بتلك  يتعلق  التعهدات    يتم مراجعة والتحقق فيما  من هذه 

اس متأخر بناًء على فترة االثني  ( على أس جميع األوقاتاملالية على أساس نصف سنوي )باستءناء الحاالت الالزم فيها االمتثال في  

 تم تسليمها. قد  وإلتزام عشر شهًرا السابقة، بالرجوع إلى كل شهادة امتثال

 اإلخلل  حاالت

متعارف عليها )وُيراعى في حاالت معينة فترات السماح املتفق عليها والحدود الدنيا وغيرها من   إخاللعلى حاالت  التسهيالت نص ت

( وعدم  2( عدم السداد؛ )1)  يالت املقدمة من هذا النوع، ومنها ما يلي )على سبيل املثال ال الحصر(:القيود( تتماش ى مع التسه

 ( واإلعسار. 5؛ )واإلخالل املقابل( 4؛ )غير نحيحة( وتقديم بيانات 3الوفاء بتعهد مالي؛ )

 في الحاالت التالية:  اإلخالل املقابلويتحقق 

  محددةفي ميعاد استحقاقها )مع مراعاة استءناءات    التابعةعدم سداد أي مديونية مالية للشركة أو أي شركة من شركاتها   •

 وأي فترة سماح مطبقة(؛

( مستحقة أو تصبح  حددة)مع مراعاة استءناءات م   التابعةاإلعالن أن أي مديونية مالية للشركة أو أي شركة من شركاتها   •

 )أًيا كان وصفها(؛ اإلخالل فع قبل موعد استحقاقها املحدد نتيجة ألي حالة من حاالت  مستحقة وواجبة الد

( من  حددة)مع مراعاة استءناءات م  التابعةإلغاء أو تعليق أي التزام بأي مديونية مالية للشركة أو أي شركة من شركاتها   •

 )أًيا كان وصفها(؛  إخاللنتيجة لحالة   التابعةأو شركاتها  الشركة جانب أي دائن من دائني 

( الحق في أن يعلن أن أي  محددة)مع مراعاة استءناءات  التابعةاكتساب أي دائن من دائني الشركة أو أي شركة من شركاتها  •

)أًيا    إخاللمستحقة وواجبة السداد قبل تاريخ استحقاقها املحدد نتيجة لحالة    التابعةمديونية مالية للشركة أو الشركة  

 كان وصفها(، 

 تقع أي حالة    •
ّ

إذا كان املبلغ اإلجمالي للمديونية املالية أو االلتزام باملديونية    إخالل وُيشترط في كل حالة من الحاالت السابقة أال

 مليون دوالر أمريكي )أو ما يعادله بأي عملة أو عمالت أخرى(.  50 مبلغ املالية الواقعة في نطاق ما ورد أعاله أقل من 
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  تفاصيل أخرى : الخامسالقسم 

 املقترح للشركة اإلداري   هيكلال .1

 اإلدارة مجلس 

 22من قانون رقم    10بناًء علي املادة    2022أكتوبر    19مجلس إدارة الشركة الحالي بموجب قرار املؤسسين املؤرخ    تشكيلتم   

أعضاء، من بينهم رئيس مجلس اإلدارة، حيث   من سبعة أول مجلس إدارة للشركة أن يتكون  نص على وجوبالذي  ،2022لسنة 

سيتم تعيينه من قبل   (1) متضمنا الرئيس، وعضو مجلس إدارة واحد ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة من قبل ديوا يتم تعيين  

أعضاء مجلس اإلدارة الثالثة املتبقين مستقلين وغير  على أن يكون  لدبي القابضة(،  بشكل غير مباشرة    اإلمارات باور )شركة تابعة

(  1)  ؛. يتمتع مجلس اإلدارة بسلطات مؤسسية واسعة النطاق، تشملي من العنصر النسائي تنفيذيين وعلى أن تكون أحدهم 

  ت البدال   إقرار (  3؛ )أغراضها  بتحقيق  الشركة  قيام(  2املوافقة على الخطط والسياسات اإلستراتيجية للشركة، ومتابعة تنفيذها؛ )

األنظمة  اللوائح التنظيمية و إصدار  (  4)  ؛املالية للخدمات التي تقدمها، ورفعها للجهة املختصة في اإلمارة العتمادها  توالتعريفا

  ودمم  وتحويل ونقل  تقسيم( 6)  ؛( اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة5) ؛املالية واإلدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها

  اململوكة لها  الشركات   من   أي   أموال  أو  موجودات   أو  أصول   أو  موجوداتها  أو  أصولها   أو  الشركة  أموال   من  أي  ورهن  وبيع  وتوحيد

  للشركة  املوافقة( 7) ة؛القانوني  اتالتصرف أشكال   بكافة منها  بأي والتصرف منها  أي  عن  التنازل  أو ،  أو التابعة لها أو املنبثقة عنها

  إصدار ضمانات أو   أوإقراض    أو   اقتراض  أو  استثمار  عملية  أي  بمباشرةأو التابعة لها أو املنبثقة عنها  اململوكة لها    والشركات

( 9)  ؛االستحواذ  قيمة   وتحديد  واملنشآت  الشركات   دمم   و أ  استحواذ (  8)  ؛أخرى   دين  أدوات   أي   أو   صكوك  أو  سندات   أو  كفاالت

الدائمة   اللجان  مهامها وصالحياتهاتشكيل  وتحديد  العمل  وفرق  )  ؛واملؤقتة،  قد  10و  أخرى  مسؤوليات  أي  النظام  حددها  ي( 

 . تكزن الزمة لتحقيق الشركة ألغراضهااألساس ي 

 يأتي تشكيل أعضاء مجلس اإلدارة الحاليون على النحو التالي: 

 التعيين  االستقللية  املنصب  االسم 

 2004 مستقل  رئيس مجلس اإلدارة  معالي سعيد محمد أحمد الطاير 

 2010 مستقل  مجلس إدارة  عضو بن لوتاه حسين  ناصر محمد 

 2006 مستقل  مجلس إدارة  عضو حسين عيس ى إبراهيم لوتاه 

 2021 مستقل غير   مجلس إدارة  عضو أميت كوشال 

 2021 مستقل  مجلس إدارة  عضو كاظم  عبد للا عصام عبد الرحيم

 2022 مستقل  مجلس إدارة  عضو فاطمة إبراهيم عبدللا بالرهيف 

 2022 مستقل  مجلس إدارة  عضو الجوكر  مراد علي ماجد سلطان 

 معالي سعيد محمد أحمد الطاير

ويشغل منصب عضو مجلس اإلدارة منذ عام    2010منصب رئيس مجلس إدارة الشركة منذ عام    معالي سعيد الطايريشغل  

بخبرة تزيد على ثالثين    معاليه . ويتمتع  ديواأيًضا منصب العضو املنتدب والرئيس التنفيذي ل معالي سعيد الطاير. ويشغل  2004
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مديًرا عاًما لشركة كهرباء دبي في عام   معالي سعيد الطاير( عاًما في دبي في مجاالت االتصاالت والطاقة واملياه. وقد تم تعيين  30)

األعلى  أيًضا منصب نائب رئيس املجلس    معاليه  . ويشغللديوا، وبعد اندماجها مع دائرة مياه دبي، تم تعيينه مديًرا عاًما  1991

إمارة دبي،   املالية في  العليا للسياسة  اللجنة  التنفيذي ومجلس الشؤون اإلستراتيجية في دبي، وعضو  للطاقة، وعضو املجلس 

ونائب رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات العاملية لألملنيوم. وهو أول إماراتي يحصل على الزمالة الفخرية من معهد الطاقة باململكة  

 أيًضا العديد من املناصب وأدوار عضو مجلس اإلدارة داخل املجموعة وخارجها. الي سعيد الطايرمعاملتحدة. يشغل 

 السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه 

. كما شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقسم  2010يشغل السيد/ بن لوتاه منصب عضو مجلس إدارة املجموعة منذ عام  

، وهو  2017، كما شغل منصب رئيس لجنة التمويل والتدقيق بالشركة منذ  2005منذ عام  ديوا    التوليد )الكهرباء واملياه( في

. كما يشغل أيًضا السيد/ بن لوتاه منصب رئيس اللجنة االستشارية للمجلس 2017عضو باللجنة الفنية في الشركة منذ عام  

في دبي. للطاقة  اله  األعلى  في  البكالوريوس  لوتاه حاصل على درجة  الكهربائية واإللكترونية من جامعة والية  والسيد/ بن  ندسة 

 أوريغون، بالواليات املتحدة األمريكية.

 السيد/ حسين عيس ى إبراهيم لوتاه 

منصب نائب الرئيس التنفيذي لقسم نقل  يشغل  . كما  2006السيد/ لوتاه منصب عضو مجلس إدارة املجموعة منذ عام  يشغل  

إلى   2006يد/ لوتاه منصب نائب الرئيس التنفيذي للنقل والتوزيع خالل الفترة من  . عالوة على ذلك، شغل السديواالطاقة في  

. يشغل السيد/ لوتاه أيًضا منصب عضو مجلس إدارة في أربعة من مشاريع ديواوقبل ذلك، شغل عدة مناصب في مجموعة    2008

 .ديواالكهرباء املستقلة التابعة لإنتاج  

  السيد/ أميت كوشال 

. وهو الرئيس التنفيذي لدبي القابضة، وهو املنصب  2021ال منصب عضو مجلس إدارة املجموعة منذ عام  يشغل السيد/ كوش

في ثالثة عشر )2018الذي شغله منذ   القابضة  إدارة عمليات دبي  في مجموعة متنوعة من  13. ويتولى السيد/ كوشال  ( دولة 

حققت دبي القابضة تحت قيادة السيد  .  الترفيهية  الوجهات و وتجارة التجزئة  ،  واإلعالمالقطاعات والسيما العقارات والضيافة  

  
ً
 مما عزز مكانتها كواحدة من اكبر املجموعات )أو املؤسسات( التجاريةالتكتالت واألكثرها تنوعا

ً
 إقتصاديا مستداما

ً
كوشال نموا

العديد من املبادرات النوعيةا التي كان لها دور محوري  في دولة اإلمارات العربية املتحدة. وخالل فترة توليه تولى السيد/ كوشال  

في دعم قطاع السياحة املزدهرة في دبي وتحفيز النمو في القطاعات اإلستراتيجية بما يتماش ى مع أجندة التنويع االقتصادي. كما  

ا  في  القابضة  لدبي  الرئيسية  اإلستراتيجية  املشاريع  من  العديد  نجاح  في  فّعال  دور  لكوشال  وعلى  كان  املتحدة  العربية  إلمارات 

د  يالصعيد الدولي، والسيما مشروع عين دبي، ومشروع بروكفيلد املشترك إلدارة األصول املشترك. كما عمل في مجالس إدارة العد

التي تعمل في قطاع الضيافة والطاقة وتجارة التجزئة والعقارات ويشغل حاليا منصب عضو   والدوليةمن املؤسسات اإلقليمية  

جلس إدارة مدير مجموعة تيكوم وكذلك ازاديا القابضة.  يتمتع كوشال بخبرات طويلة في العشر سنوات السابقة لدى البنوك  م

االستثمارية الرائدة في لندن ودبي، حيث عمل في بنك غولدمان ساكس وبنك يو بي إس ودويتشه بنك في مجاالت استشارات  

سيد/ كوشال حاصل على درجة املاجستير في العلوم املالية من جامعة كامبريدج ودرجة  الصفقات والهيكلة وأسواق رأس املال.  وال
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السيد/ عصام  البكالوريوس في الرياضيات وبحوث العمليات واإلحصاء واإلقتصاد )مع مرتبة الشرف األولي( من جامعة ووريك.

   . عبد الرحيم عبدللا كاظم

. وهو املدير التنفيذي ملؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري،  2021عام  يشغل السيد كاظم منصب عضو مجلس إدارة منذ ال

كشركة تابعة لدائرة االقتصاد والسياحة في دبي. ومنذ نشأتها يحرص السيد كاظم علي تطوير    2013التي تأسست في ديسمبر  

التسو  التجارية والحمالت   في  عمل املؤسسة من خالل إدارة كافة األنشطة املتعلقة بالعالمة 
ً
 أساسيا

ً
يقية للمدينة ويلعب دورا

التفاوض وعقد الشراكات العاملية وتطوير أدوات ومنصات مبتكرة تعتمد على بيانات موثقة وإحصائيات دقيقة لتوسيع نطاق 

ضا على  املنظومة الرقمية واالجتماعية ملوقع "زوروا دبي" اإللكتروني واالرتقاء بمستوى تجربة السياح في دبي. كما أنه يشرف أي

 .تطوير عالقات أعمال مع الشركاء واملستثمرين للمساهمة في تحقيق معدالت نمو كبيرة لقطاع السياحة في دبي

 منصب مدير إدارة التسويق واالتصاالت املؤسسية في مركز دبي التجاري العاملي ومدير أول في  
ً
وكان السيد كاظم قد شغل سابقا

 عن إطالق الكثير من الفعاليات واالنشطة االستراتيجية مثل عالم  شركة "دي اكس بي اليف"  
ً
التابعة للمركز حيث كان مسؤوال

 عضو في مجلس إدارة دي لإلعالم.
ً
 دبي للرياضة وأسبوع دبي للموسيقى وهو حاليا

 السيدة/ فاطمة إبراهيم عبدهللا بالرهيف

، وتشغل كذلك منصب املدير التنفيذي لجهاز  2022عام تشغل السيدة/ بالرهيف منصب عضو مجلس إدارة املجموعة منذ 

الرقابة املدرسية في هيئة املعرفة والتنمية البشرية بدبي، والذي يتولى مسؤوليات ضمان جودة قطاع التعليم املدرس ي الخاص  

 قيادة الفريق املسؤول عن محور التعليم الدامم كجزء من مبادرة "مجتمعي.
ً
..مكان للجميع" بإشراف  في إمارة دبي. وتتولى أيضا

 من اللجنة العليا لحماية حقوق أنحاب الهمم في إمارة دبي. 

نالت فاطمة بالرهيف جائزة "املوظف اإلداري املتميز" ضمن برنامم دبي لألداء الحكومي املتميز، وتحمل درجة بكالوريوس العلوم 

  2021كلية محمد بن راشد لإلدارة الحكومية، وتخرجت في العام    في التربية من جامعة زايد؛ ودرجة املاجستير في اإلدارة العامة من

 من "برنامم قيادات دبي" في مركز محمد بن راشد إلعداد القادة. 

 السيد/ ماجد سلطان مراد علي الجوكر

 شغل منصب لقد  و   ،2022يشغل السيد/ الجوكر منصب عضو مجلس إدارة املجموعة منذ عام  
ً
 منذ عام   ا

ً
، وفي 2018تنفيذيا

إلشراف على تقديم الخدمات  االسيد/ الجوكر  كجزء من دور  رئيس تنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي.  عين ك  2022أوائل  

والسالمة   األمن  معايير  تعزيز  جانب  إلى  املطار،  عمليات  مراقبة  ومركز  الجوية،  املحطات  في  والعمليات  الركاب،  مباني  في 

خدمات   ومدير  للمطارات،  أبوظبي  شركة  في  املطارات  لشؤون  املدير  نائب  منصب  سابًقا  الجوكر  السيد/  شغل  واالستدامة. 

آسيا( لشركة طيران اإلمارات. والسيد/ الجوكر حاصل على درجة املاجستير في إدارة األعمال الدولية من جامعة  املطارات )غرب  

 هيريوت وات. 

ستة من أعضاء مجلس  فترة خدمة مجلس اإلدارة هي ثالث سنوات. السيد/ أحمد بن شعفار هو الرئيس التنفيذي للمجموعة.   

 . فيذيين.وجميعهم من غير التن مستقلون، اإلدارة 
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الطابق    أ،  بلوك  الحضيبة،  اإلدارة هو مبنى جوائز  العمل لكل من أعضاء مجلس  االتحاد شارع شاطئ  8عنوان  ، مقابل بيت 

 جميرا، شارع الثاني من ديسمبر، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

 عن وضع   
ً
باإلضافة إلى ذلك، فإن معالي سعيد محمد الطاير هو أيًضا نائب رئيس املجلس األعلى للطاقة، والذي يكون مسؤوال

التي يحتمل أن تكون متعلقة باملجموعة. بصفته نائب رئيس   املتعلقة بقطاع الطاقة في دبي، والسيما تلك  املجلس  السياسات 

عن التصويت على األمور املتعلقة باملجموعة. وفي حين أن املجلس األعلى للطاقة قادر    الطايرمعالي سعيد  ، يمتنع  األعلى للطاقة

على تقديم توصيات فيما يتعلق بالتعريفات ذات الصلة بأسعار الطاقة، إال أنه ال يحدد سياسة الطاقة من جانب واحد في إمارة  

طاقة فرصة للدفاع عن اعتبارات سياسية معينة في قطاع الطاقة في  في املجلس األعلى لل  معالي سعيد الطايردبي. كما يمنح دور  

 . املجلس األعلى للطاقة" - "الئحة  دبي. راجع

 اإلدارة العليا 

 يأتي تشكيل األعضاء الحاليين في اإلدارة العليا للمجموعة على النحو التالي: 

 املنصب  االسم 

 الرئيس التنفيذي  أحمد بن شعفار  سعادة

 رئيس إدارة الشؤون املالية  راميش رامادوراي 

 رئيس إدارة العمليات والصيانة طارق الياس ي 

 واملبيعات رئيس إدارة التسويق   محمد سامر خضير 

 رئيس اإلدارة التجارية  ادكار دامليندرا قريش ي 

 رئيس إدارة خدمات دعم األعمال     محمد كاهور 

 مدير إدارة املوارد البشرية  أحمد القاسم 

 مدير إدارة التدقيق الداخلي  موروجيسان فاسانثان 

 الرئيس التنفيذي   -أحمد بن شعفار  سعادة

بن  سعادة إلى املجموعة في بداية تأسيسها ومنذ ذلك الحين وهو يشغل منصب الرئيس التنفيذي. عمل سعادة بن شعفار  انضم 

بنك  عاًما من الخبرة في مناصب اإلدارة العليا فقد قض ي ثماني سنوات مع    26عاًما ويتمتع بأكثر من    18شعفار مع املجموعة ملدة  

ستاندرد تشارترد حيث عمل في مجاالت الخدمات املصرفية للشركات واألفراد والتمويل والتسويق وعالقات العمالء. وبصفته 

بن شعفار التوجيه االستراتيوي، أصبحت إمباور تحت قيادته أكبر مزود لخدمات تبريد املناطق  سعادة الرئيس التنفيذي، يقدم  

بن شعفار أيًضا منصب رئيس مجلس إدارة سعادة  في العالم من حيث السعة في غضون فترة قصيرة خالل عشرة سنوات. يشغل  

بمجلس إدارة الجمعية الدولية لتبريد املناطق منذ  وعضو    2007منذ    (ELIPS))إنسوليتد بايب سيستمز(  شركة إمباور لوجستور  

كما إنه شغل منصب رئيس ملجلس إدارة جمعية مشغلي    2012والرئيس التنفيذي لشركة بن شعفار القابضة منذ    2012عام  

هو سعادة بن شعفار  .  2022الي  2009وعضو مجلس إدارة في مجلس دبي للرياضة منذ عام    2020تبريد املناطق بدبي منذ عام  

  كرانفيلد إدارة    إن سعادة بن شعفار هو عضو في رابطةو   أيضا رئيس مجلس إدارة مجمع حمدان الرياض ي ونادي الوصل دبي
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اإلدارية  واملعهد  للتنمية  التدفئة والتبريد    الدولي  أنه    وتكييفوالجمعية األمريكية ملهندس ي  بكالوريوس    حاصلالهواء. كما  على 

 األعمال في اإلدارة من جامعة والية كاليفورنيا، لوس أنجلوس، الواليات املتحدة األمريكية. العلوم في إدارة 

 رئيس إدارة الشؤون املالية  - راميش رامادوراي  

السيد/   عام  رامادوراي  انضم  في  املجموعة  عام    2004إلى  يتمتع  رئيس إدارة الشؤون املالية منصبوهو يشغل    2010ومنذ   .

عاًما من الخبرة اإلدارية في مجاالت التدقيق ومراجعة الحسابات، واإلدارة املالية والتخطيط،    35بأكثر من  رامادوراي  السيد/  

باإلضافة الى إدارة املخاطر، والتمويل وإدارة شؤون الخزانة، وتمويل املشاريع، وإستراتيجية األعمال، وتقييم املشاريع، ونمذجة  

مجموعة    في رامادوراي  تقييم، واملحاسبة، وإعداد التقارير القانونية واإلدارية. وقبل انضمامه إلى إمباور، عمل السيد/  األعمال وال

، كان يعمل لدى مجموعة إقليمية كبيرة، حيث  2000و  1993لدبي القابضة، وبين عامي  غير مباشرة  ، وهي شركة تابعة  تيكوم

 عضو مجلس إدارة في  رامادوراي  الشؤون املالية واألنظمة. السيد/  شغل مناصب إدارية عليا تولى فيها مهام  
ً
شركة إمباور  أيضا

سيستمز(  لوجستور   بايب  من  (ELIPS))إنسوليتد  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصل  بالهند.  مدراس  ويحمل    جامعة 

وشهادة  (،  ACMAحاسب اإلداري العربي املعتمد )وشهادة امل(،  FCAاملؤهالت املهنية التالية: شهادة املحاسب القانوني الزميل ) 

وشهادة  (،  CMAوشهادة مدير املنشآت املعتمد )(،  CPAوشهادة املحاسب القانوني املعتمد ) (،  ACSجمعية الكمبيوتر األسترالية )

 (. CFAوشهادة املحلل املالي املعتمد )(، CISAمدقق نظم املعلومات املعتَمد ) 

 رئيس إدارة العمليات والصيانة   -املهندس/ طارق الياس ي 

وهو    2016عام    ومنذ  2010في    والصيانةمدير العمليات  منصب    وشغل  2006الياس ي إلى املجموعة في عام    /  املهندسانضم  

  عاًما،   16عاًما وقد عمل مع املجموعة ملدة    25. ويتمتع الياس ي بخبرة تزيد على  العمليات والصيانةكبير موظفي  يشغل منصب  

الكربون منذ عام   املتميز لضبط  إدارة في مركز دبي  أيًضا عدة  الياس ي  /  املهندس  ، شغل2019  حتى و   2012وهو عضو مجلس 

مناصب أخرى في كافة أقسام املجموعة. حاصل على بكالوريوس العلوم في هندسة البترول من جامعة تولسا بالواليات املتحدة  

 األمريكية. 

 واملبيعات رئيس إدارة التسويق  – سامر خضير محمد  املهندس/ 

خضير    /املهندس  للمبيعات والتسويق.    مديروهو يشغل    2010ومنذ عام    2005خضير إلى املجموعة في عام    /املهندس  انضم  

، وتكييف الهواء  والتهويةت التدفئة  مجال خدمامسؤول عن مهام املبيعات والتسويق وخدمة العمالء في الشركة ولديه خبرة في  

)إنسوليتد  إمباور لوجستور    شركة  وعضو مجلس إدارة في   خضير أيًضا منصب املدير العام  / املهندس  والتبريد ومنتجاته. ويشغل  

كذلك  خضير عضو في الجمعية األمريكية ملهندس ي التدفئة والتبريد وتكييف الهواء، و املهندس كما أن  .(.ELIPSبايب سيستمز( )

  حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة امليكانيكية من . كما أنه  الجمعية السورية للمهندسين، وجمعية املهندسين اإلماراتية

 . بورنموث في اململكة املتحدة جامعة حلب في سوريا، وماجستير في اإلدارة من جامعة

وهو يشغل   2014ومنذ عام    2004قريش ي إلى املجموعة في عام    /  املهندس انضم    رئيس اإلدارة التجارية  -ادكار دامليندرا قريش ي  

عاًما    28يتمتع بأكثر من  حيث    مجموعة تيكومقريش ي في    / املهندس  قبل انضمامه للمجموعة عمل  .  رئيس اإلدارة التجاريةمنصب  
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  تولى منذ انضمامه للمجموعة  من الخبرة اإلدارية في تطوير األقسام التجارية وإدارة املشاريع في عدد من الشركات الناشئة البارزة.  

وتطوير  قريش ي   /املهندس   والتجا   قيادة  التعاقدية  املفاوضات  جميع  وقاد  للمجموعة  القانونية  واملهام  واملشتريات  رية  العقود 

التجاري للمجموعة، كان   القسم  إلى إنشاء   عن املهندس  للمشاريع املشتركة واستحواذات املجموعة. باإلضافة 
ً
قريش ي مسؤوال

إعادة الهيكلة وقيادة قسم إدارة املشاريع وتولى األدوار املشتركة كرئيس تنفيذي للشئون التجارية ورئيس تنفيذي للمشاريع ملدة  

شغل أيًضا مناصب املسؤولية في شركة شاير لالستشارات، وشركة لينغ  قريش ي  املهندس  .  2014و  2007سبع سنوات بين عامي  

وشركة العويضة للمقاوالت العامة في اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة، وفي العديد من    املتحدة،في اململكة  

القابضة. دبي  وشركة  محمد  للشيخ  التابعة  مدير    /املهندس  يشغل    الكيانات  منصب  أيًضا  لوجستور   شركةقريش ي    إمباور 

في الهندسة املدنية من الكلية إمبريال للعلوم والتكنولوجيا والطب    . حاصل على بكالوريوس(ELIPS))إنسوليتد بايب سيستمز(   

بجامعة لندن باململكة املتحدة، وهو معتمد من معهد املهندسين املدنيين. باإلضافة إلى ذلك، لديه مؤهالت مهنية في قانون العقود 

 واإلدارة من نفس املؤسسة. 

 رئيس إدارة خدمات دعم األعمال     -محمد سلمان كاهور  /السيد

يتمتع رئيس إدارة خدمات دعم األعمال  وهو يشغل منصب.    2019ومنذ عام    2005انضم السيد/ كاهور إلى املجموعة في عام  

ومراقبة املخزون وخدمة    عاًما من الخبرة في مجاالت اإلعالنات التجارية واملشتريات واإلدارة واملخازن   34السيد/ كاهور بأكثر من  

تقلد السيد/ كاهور  حيث  .  و ديوا  مجموعة تيكومالعمالء والجودة وإدارة األحداث. كما شغل السيد/ كاهور مناصب إدارية عليا في  

رئيس إدارة ومدير الشركة لخدمات العمليات التجارية ومدير املراسم وخدمة العمالء حيث قام بمهام  منصب    مجموعة تيكوم

عاًما في   11مثل إنشاء قسم خدمات الضيافة وشؤون املراسم وقسم خدمات العمليات الحكومية. قض ى السيد/ كاهور  مختلفة  

العامة من  في ديواالعمل   األعمال  إدارة  في  العلوم  بكالوريوس  املخزون. حاصل على   عن عمليات املخازن وإدارة 
ً
، وكان مسؤوال

 األمريكية. جامعة أريزونا بالواليات املتحدة  

 مدير إدارة املوارد البشرية  -السيد/ أحمد القاسم 

مدير إدارة  وهو يشغل منصب    2018كمدير أول املوارد البشرية ومنذ عام    2013انضم السيد/ القاسم إلى املجموعة في عام  

البشرية في موا  .املوارد  العليا  اإلدارية  املناصب  العديد من  في  القاسم  السيد/  العاملية ومجموعة دبي وقبل ذلك، عمل  نئ دبي 

العامة من جامعة  (  IDAMAللعقارات ) وسيركو الشرق األوسط )مشاريع مترو دبي(. حاصل على درجة البكالوريوس في اإلدارة 

 العين في اإلمارات العربية املتحدة.

 مدير إدارة التدقيق الداخلي  -السيد/ موروجيسان فاسانثان  

يتمتع السيد/ فاسانثان بخبرة    .مدير إدارة التدقيق الداخليليشغل منصب    2013جموعة منذ عام  انضم السيد/ فاسانثان إلى امل

على   واالمتثال    29تزيد  والتشغيلي  املالي  التدقيق  عمليات  تنفيذ  في  املالية، السيما  والشؤون  الداخلي  التدقيق  مجال  في  عاًما 

املتحدة    والتحقيقات في االحتيال باستخدام تقنية تكنولوجيا املعلومات ودعم املستهلك واألعمال الهندسية واملرافق في الواليات

وأوروبا والهند ومناطق الشرق األوسط. وقبل ذلك عمل السيد/ فاسانثان في مناصب اإلدارة العليا في أقسام التدقيق الداخلي  

. حاصل على درجة البكالوريوس في  املعلومات  تكنولوجيا  وتمويل األعمال وإدارة املخاطر املؤسسية في شركة عاملية رائدة في مجال

172 



 

 

وشهادة  (  ACAت من جامعة مدراس في الهند، وحاصل على مؤهالت مهنية هي درجة محاسب قانوني منتسب )سكرتارية الشركا

 من معهد املحاسبين القانونيين في الهند ومعهد املحاسبين اإلداريين املعتمدين في الهند. ( CMAمدير املنشآت املعتمد ) 

 املكافآت

مبلغ وقدره   2021ديسمبر  31مجلس اإلدارة واإلدارة الرئيسية للسنة املنتهية في التي دفعتها الشركة ألعضاء   بلغ إجمالي املكافآت

 :الشركة اإلداري   هيكل.2020ديسمبر    31مليون درهم إماراتي للسنة املنتهية في    18,4  مبلغ  مليون درهم إماراتي مقارنة بنحو  19,4

 .(4في الملحق ) للشركة التنظيميلهيكل  امرفق طي نشرة الكتتاب 

 : املراكز الوظيفية ألعضاء اإلدارة التنفيذية العليا في الشركات التابعة والشركات املساهمة األخرى  •

 ينطبق ال 

 : املراكز الوظيفية ألعضاء مجلس اإلدارة في الشركات التابعة والشركات املساهمة األخرى  •

 االسم  املنصب 

الطاقة   نقل  لقسم  التنفيذي  الرئيس  نائب 

 ديوافي 

 السيد/ حسين عيس ى ابراهيم لوتاه

التوليد   لقسم  التنفيذي  الرئيس  نائب 

 ديوا  )الكهرباء واملياه( في

  السيد/ ناصر محمد حسين بن لوتاه

 الشركة: سماء املقترحة بالتشكيل األولي ملجلس إدارة  األهلية واالنتخاب واإلقالة واأل   شروط •

باالقتراع السري، وعلى الرغم    ي عمومية عن طريق التصويت التراكم الجمعية  ال سيتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع  

  ين املؤسستعيين مجلس اإلدارة األول من قبل  سيتم من ذلك 
ً
 . لقانون إمباور وفقا

 اختصاصات ومسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة:  •

كافة   اإلدارة   ملجلس 
ً
نيابة والتصرفات  األعمال  بكافة  والقيام  الشركة  إدارة  في  كافة    السلطات  وممارسة  الشركة  عن 

    قانون أو    قانون الشركاتالصالحيات املطلوبة لتحقيق أغراضها. وال يحد من هذه السلطات والصالحيات إال ما نص عليه 

العمومّية.   النظام األساس ي أو ما ورد بقرار من الجمعّية   ملجلس  املخولة  والصالحيات  تقدم  ما   عمومية  من   الحد   دون أو 

   ، تأسيس الشركة  قانون   من   11  املادة  بموجب   اإلدارة
ً
 بموجب النظام   وعالوة

ً
ل مجلس اإلدارة صراحة   األساس ي   على ذلك ُيخوَّ

بيع أو   االستحواذ على، ( سنوات وكذلك3تزيد على ثالث ) قد  آلجال  عقد القروض قانون الشركاتمن  154وألغراض املاّدة 

إجراء    أووغير املنقولة وإبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم  املنقولة  الشركة  أموالأو رهن  رهن عقارات وأصول الشركة 

التحكيم على  واالتفاق  اتفاقياتها    تفاقواال  ، الصلح  من  أي  على  األجنبية  القوانين  تطبيق    القضائية   الدعاوى   رفع  ، على 

 الشركات والشركات التابعة اململوكة كلًيا أو جزئًيا واالستثمار فيها وبيعها وحلها وتصفيتها.  وتأسيس وتسويتها،
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عمال/موظفي الشركة ومستحقاتهم    وشؤوناإلدارية واملالية    بالشؤوناملتعلقة    والسياسات مجلس اإلدارة اللوائح  وافقوي

 . واملسؤولياتاالختصاصات وتفويض  توزيعيقرر ويوافق على و  ،واجتماعاته ،شؤونهمجلس اإلدارة   ينظم املالية. كما 

تأسيس    ون قانيتولى مجلس اإلدارة اإلشراف العام على الشركة وتسيير شؤونها والقيام باالختصاصات املنوطة به بموجب  

 والنظام األساس ي، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي:  الشركة

 اعتماد الخطط االستراتيجية والسياسات الخاصة بالشركة، ومتابعة تنفيذها.  -1

 اإلشراف على قيام الشركة بتحقيق أغراضها.  -2

 املختصة في اإلمارة العتمادها.إقرار البدالت والتعرفات املالية للخدمات التي تقدمها، ورفعها للجهة   -3

 إصدار اللوائح التنظيمية واألنظمة املالية واإلدارية والفنية والشرائية للشركة وإدارة أصولها.  -4

 اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة. -5

تقسيم ونقل وتحويل ودمم وتوحيد وبيع ورهن أي من أموال الشركة أو أصولها أو موجوداتها أو أصول أو موجودات   -6

أموال أي من الشركات اململوكة لها أو التابعة لها أو املنبثقة عنها، أو التنازل عن أي منها والتصرف بأي منها بكافة  أو  

 .أشكال التصرفات القانونية

أو   -7 أو اقتراض  املنبثقة عنها بمباشرة أي عملية استثمار  أو  التابعة لها  اململوكة لها أو  املوافقة للشركة والشركات 

 للتشريعات السارية في  إقراض أو إص
ً
دار ضمانات أو كفاالت أو سندات أو صكوك أو أي أدوات دين أخرى، وفقا

 اإلمارة.

 .استحواذ أو دمم الشركات واملنشآت وتحديد قيمة االستحواذ -8

 تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة واملؤقتة، وتحديد مهامها وصالحياتها. -9

 األساس ي، تكون الزمة لتحقيق الشركة ألغراضها. أي اختصاصات أخرى يحددها النظام  -10

 مجلس اإلدارة  لجان .2

عن  فيما يلي ملحة عامة  والحوكمة البيئية واالجتماعية ترشيحات ومكافآتاليعتزم مجلس اإلدارة تشكيل لجنة تدقيق ولجنة  

   كل لجنة من هذه اللجان:اختصاصات 

 واملخاطر  لجنة التدقيق

يشكل بعض أعضاء مجلس اإلدارة لجنة للمراجعة واإلشراف على التدقيق الداخلي والخارجي للمجموعة وعلى السياسات املالية  
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لجنة   أعضاء  تعيين  يتم  لجنة  واملخاطر  التدقيق واملحاسبية.  في  الحاليون  األعضاء  سنوات.  ثالث  ملدة  اإلدارة  مجلس  قبل  من 

 هم على النحو التالي: 2022املعينون في عام   واملخاطرالتدقيق 

 املنصب  االسم 

 رئيس عيس ى إبراهيم لوتاه حسين 

 عضو ناصر محمد حسين بن لوتاه

 عضو أميت كوشال 

 عضو عصام عبد الرحيم عبد للا كاظم 

 . كل ثالثة أشهرمرة  االقل على  واملخاطرتجتمع لجنة التدقيق  

التدقيق  التزامات تشمل   وتقييم فاعلية حوكمة املجموعة واإلفصاح والرقابة الداخلية وأنظمة  اإلشراف على    واملخاطر   لجنة 

مراجعة السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية للمجموعة، ومراقبة ومراجعة سالمة البيانات والتقارير   إدارة املخاطر وكذلك 

الخارجي لحسا املتعلقة باملدقق  بات املجموعة، واإلشراف على األمور ذات  املالية للمجموعة وضوابطها، واإلشراف على األمور 

ومراجعة   للمجموعة،  الداخلي  بالتدقيق  األطراف    الصفقات الصلة  العالقةمع  مجلس  ذات  إلى  املناسبة  التوصيات  وتقديم   ،

 مراجعة واعتماد خطة التدقيق الداخلي السنوية القائمة على املخاطر  وكذلك اإلدارة فيما يتعلق بأي من هذه األمور 

 الحوكمة البيئية واالجتماعية و   الترشيحات، املكافآتلجنة 

البيئية   الحوكمة  ومسائل  واملكافآت  الترشيحات  على  واإلشراف  املراجعة  تتولى  لجنة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  بعض  ل 
ّ
يشك

 هم على النحو التالي:  2022األعضاء الحاليون في لجنة املكافآت املعينون في عام   واالجتماعية لدى املجموعة.

 املنصب  االسم 

 رئيس ناصر محمد حسين بن لوتاه

 عضو أميت كوشال 

 عضو فاطمة إبراهيم عبد للا بالرهيف

 عضو ماجد سلطان مراد علي الجوكر 

عضوية الترشح ل  الحوكمة البيئية واالجتماعية إعداد سياسة خاصة بتقديم طلبو الترشيحات واملكافآت  لجنة    التزاماتتشمل  

وضمان   الصلة،  ذات  واالستقاللية  التنظيمية  واملتطلبات  الجنسين  بين  التنوع  مراعاة  مع  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  في 

استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين، واملراجعة واإلشراف على مكافآت ومزايا اإلدارة العليا، ومراجعة سياسات املوارد  

ومن املتوقع  م التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بأي من األمور ذات الصلة في حالة االقتضاء.  البشرية للمجموعة وتقدي

أيًضا أن تتحمل اللجنة مسؤولية املراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة وتحديد املرشحين املحتملين الذين سيتم تعيينهم كأعضاء  

 . (الحاجةحسب ) في املجلس أو أعضاء في اللجان 

واالجتماعية:  مل  بالنسبة البيئية  الحوكمة  البيئية    التزامات تشمل  بادئ  الحوكمة  إستراتيجية  ونهج  محتوى  ومراقبة  مراجعة 
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في   ينظر  اإلدارة  مجلس  أن  من  والتأكد  للشركة،  األساسية  األهداف  االعتبار  في  األخذ  مع  الشركات،  وحوكمة  واالجتماعية 

 واالجتماعية وحوكمة الشركات كجزء من إستراتيجية العمل الشاملة للشركة.استراتيجية الحوكمة البيئية  

 كل ستة أشهر مرة األقل  علىالحوكمة البيئية واالجتماعية و الترشيحات واملكافآت لجنة  تجتمع 

 حوكمة الشركة 

كذلك لجنة  و  واملخاطرقائمة، السيما لجنة التدقيق    يوجد لديها لجان مجلس إدارةو تتبع املجموعة أفضل ممارسات الحوكمة،  

 غير مستقل   وعضو واحدأعضاء مستقلين  ستة  الحوكمة البيئية واالجتماعية. يتألف مجلس اإلدارة من  و واملكافآت    ،الترشيحات

 . وجميع أعضاء مجلس اإلدارة غير تنفيذيين

املمارسات    أفضل  العتماد  وذلك  املعلومات  تكنولوجيا  أمن  إلدارة  ونظاًما  املؤسسية  املخاطر  إلدارة  نموذًجا  املجموعة  أعدت 

بها وطبقت معايير الجودة واملهنية والصحة والسالمة والبيئة املعتمدة القواعد  ، والتي تشمل  الدولية وااللتزام  االمتثال لكافة 

املعمول بها، والسياسات واملتطلبات األخرى ذات الصلة بالجودة والصحة والسالمة والبيئة املقبولة عاملًيا والتي ُيمكن تطبيقها  

على املجموعة. تشمل السياسات األخرى للمجموعة على سبيل املثال سياسات اإلبالغ عن املخالفات وقواعد السلوك الخاصة  

 بها. 

شاركتهم الفّعالة. ويتم االعتراف بحقوق ومساهمات  ممن خالل  املصالح املعنية    عالقاتها مع أنحاب ا بنجاح  تدير املجموعة   

وضمانها ضمن إطار حوكمة املجموعة. وتصنف املجموعة أنحاب املصلحة الداخليين والخارجيين    املعنيينالح  املص أنحاب  

( )1الرئيسيين وهم:  املجموعة؛  )2( موظفو  والعمالء؛   )3( األساسيين واالستشاريين؛  واملوردين   )4( الرئيسيين؛  واملطورين   )5  )

 ". الغير"العالقات التجارية مع " و املوظفون  - "األعمال واملستثمرين. راجع 

في السنوات الخمس السابقة لتاريخ نشرة الطرح هذه، لم تتم إدانة أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو عضو من اإلدارة العليا  

 ممن عمل كمدير، أو  
ً
أو مدير أول ألي مؤسسة في وقت   ،مؤسسأو    ،شريكاملذكورين أعاله بارتكاب أي جريمة احتيال، أو أيا

ليه أي إدانة عامة رسمية أو صدر ضده عقوبات من قبل السلطات القانونية أو التنظيمية، إفالس أو حراسة قضائية أو وقع ع

بما في ذلك الهيئات املهنية املعينة، أو أنه قد تم استبعاده بحكم محكمة من العمل كمدير لجهة إصدار أو من التصرف في إدارة  

 أو تسيير شؤون أي جهة إصدار.

 املساهمين  ومسؤوليات حقوق  .3

 ن إ
ً
 هي كما يلي:  للشركة لقانون الشركات والنظام األساس ي  حقوق 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 ية في و الحق في األول −

 الحق في حضور اجتماع الجمعية العمومية واستالم نسخة من البيانات املالية للشركة؛ و  −

 الحق في طلب إبطال أي قرار تم تمريره في الجمعية العمومية ومقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة؛ و −
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 لعضوية مجلس اإلدارة؛ و الترشحفي الحق  −

 ؛ 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 

 املعلومات املالية  −

 .املالية السنوية املدققة للشركة البيانات يحق للمساهم طلب نسخة من 

 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

األسهم.   تلك  املستحقة على  األرباح  في  أصول  الحق  من  في جزء  الحق  لكل مساهم  يكون  الشركة،  وفي حالة تصفية 
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 من قانون الشركات.   223الشركة وذلك وفقا لنص املادة  

 اح املرحلية  األرب −

ى  املجلس وعلنصف سنوي أو ربع سنوي شريطة الحصول على موافقة  يجوز للشركة توزيع أرباح مرحلية على أساس  

 . للشركة في أول اجتماع جمعية عمومية اعتمادها أن يتم 

 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  

 (. وفي أي حال من األحوال، يجب عقد %ئة ابامل
ً
على األقل عقب استالم دعوة من   الجمعية العمومية مرة واحدة سنويا

 ( أشهر من نهاية السنة املالية في املكان والزمان املحددين في الدعوة لعقد الجمعية. 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  

 العربية.  بالبطالن في نحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة

   ستينوتسقط دعوى البطالن بمض ي  
ً
من تاريخ صدور القرار املطعون فيه، وال يترتب على رفع الدعوى وقف تنفيذ    يوما

 القرار ما لم تأمر املحكمة بغير ذلك.

 مجلس اإلدارة   مسؤولية  −

وإساءة استعمال السلطة،  الغير عن جميع أعمال الغش 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.  

 
ً
كان من شأن الخطأ الذي قام به    إذا في حالة عدم قيام الشركة برفعها    لكل مساهم الحق في أن يقيم الدعوى منفردا

 ق ضرر به كمساهم. ومع ذلك، عليه أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى.الح إة  مجلس اإلدار 

 تعيين رئيس مجلس اإلدارة والصلحيات املفوضة له  −

من بين أعضائه رئيس ونائب رئيس. ويمثل مجلس   نه يجب على مجلس اإلدارة أن ينتخبأينص النظام األساس ي على  
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جميع القرارات املعتمدة من مجلس اإلدارة. في حالة حدوث تساوي في    توقيعإضافة إلى  مام املحاكم  أاإلدارة الشركة  

 األصوات بين أعضاء مجلس اإلدارة يكون لرئيس املجلس الصوت املرجح.  

 مدققوا الحسابات املستقلون  .6

)والتي تتضمن    2021ديسمبر    31للسنوات املنتهية في    ملؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد املركزي  املالية املوحدة    البيانات  تم تدقيق

)والتي تتضمن املعلومات املالية    2020ديسمبر    31( و2020ديسمبر    31املعلومات املالية املقارنة غير املدققة للسنة املنتهية في  

)والتي تشمل املعلومات املالية املقارنة غير املدققة   2020ديسمبر  31( و2020ديسمبر  31تهية في املقارنة غير املدققة للسنة املن

في   املنتهية  برايس2019ديسمبر    31للسنة  شركة  قبل  من  النشرة،  هذه  في  املدرجة   )  "( دبي(  )فرع  كوبرز    وا مدققووترهاوس 

هذه املستقلين الواردة في   مدققي الحساباتالنحو املذكور في تقارير    ن"( وفًقا للمعايير الدولية للتدقيق على ياملستقل    الحسابات 

 . النشرة

)والتي    2022يونيو    30املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة للثالثة أشهر والستة أشهر املنتهية في   البياناتتمت مراجعة  

 30املنتهية في    )غير املدققة(   والستة أشهروالتي لم يتم مراجعتها(  )غير املدققة    تتضمن املعلومات املالية املقارنة للثالثة أشهر  

وفًقا للمعيار الدولي لعمليات    قد تمت مراجعتها من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز    املدرجة في هذه النشرة    2021يونيو  

" كما هو مذكور في تقرير  للشركةالحسابات املستقل التابع مدقق ، "مراجعة املعلومات املالية املؤقتة من ِقبل 2410املراجعة رقم 

 .هذه النشرةاملراجعة الخاصة بهم الوارد في 

املنتهية في    البيانات تمت مراجعة    2022سبتمبر    30املالية املرحلية املوحدة املوجزة غير املدققة للثالثة أشهر والتسعة أشهر 

سبتمبر    30للثالثة أشهر والتسعة أشهر املنتهية في    والتي لم تتم مراجعتها  ر املدققة)والتي تتضمن املعلومات املالية املقارنة غي

والتي لم يتم تدقيقها أو مراجعتها( املدرجة في هذه النشرة قد تمت مراجعتها من قبل شركة برايس ووترهاوس كوبرز وفًقا   2021

رقم   املراجعة  لعمليات  الدولي  املعلومات  2410للمعيار  "مراجعة  ِقبل  ،  من  املؤقتة  التابع    مراقباملالية  املستقل  الحسابات 

 هذه النشرة." كما هو مذكور في تقرير املراجعة الخاص بهم الوارد في للشركة

 فرع دبي(كوبرز )برايس ووترهاوس 

 إعمار سكوير

 5املبنى 

 11987ص. ب 

 دبي االمارات العربية املتحدة 

 موظفي الشركة ألسهمها.تتعلق بتملك تفاصيل أية برامج   .7
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 1 رقم ملحق

 البيانات المالية  

  









































































































































































































































































  اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي مؤسسة 
 

    إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (تابع) ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في 

 

٢٦  

  (تابع) قياس القيمة العادلة   ٢٧
 

 المجموع   المستوى الثالث   المستوى الثاني   المستوى األول   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
        

خالل  موجودات مالية بالقيمة العادلة من  
  ١٠٠٬٠٠٠   -   ١٠٠٬٠٠٠   -  ) ١٤الربح أو الخسارة (إيضاح 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
  ٥٨٬١١٣   -   -   ٥٨٬١١٣  ) ٩الدخل الشامل اآلخر (إيضاح 

 ١٥٨٬١١٣   -   ١٠٠٬٠٠٠   ٥٨٬١١٣  
 

    لقياسات القيمة العادلة.لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث 
 

    تشمل أساليب التقييم المستخدمة في تقييم األدوات المالية ما يلي:
 

 .استخدام أسعار السوق المدرجة أو أسعار التّجار لألدوات المماثلة    
  لة الناتجة في المستوى  العادتحليل التدفقات النقدية المخصومة. يتم إدراج كافة تقديرات القيمة  - لألدوات المالية األخرى

  الثاني. 
 

  موسمية العمليات   ٢٨
 

سنة حيث إن إيرادات وأرباح  إن النتائج المالية الخاصة بالمجموعة ألي فترة ال تعد بالضرورة مؤشراً على النتائج الكاملة المتوقعة لل
  الفترة المرحلية ما هي إال انعكاس طبيعي لظروف الطقس. 

 
 

  فترات الحقة   ٢٩
 

  ٢٠٢٢سنة ل) ٢٢كجزء من خطة المؤسسة إلدراج أسهمها في سوق دبي المالي ، صدر المرسوم رقم ( و  ٢ رقم كما هو مذكور في اإليضاح
المعدل للشركة   السمافإن   هوعليلمؤسسة إلى شركة مساهمة عامة ل  ةالقانوني حالةالبتعديل  ٢٠٢٢أكتوبر  ١٤("المرسوم") من قبل حاكم دبي في 

.ع.م.هو شركة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي ش . 
 
 
 





























































 

 

 2 رقم ملحق

  النظام األساس  

 































































































































 

 

  3 رقم ملحق

  االكتتاب و الفروع المشاركة لبن
 ك تلق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الفروع املشاركة  – بنك اإلمارات دبي الوطني ش.م.ع  

 
 

 م 
  –موقع الفرع  

 املنطقة 
 أوقات عمل الفرع  عنوان الفرع  الفرع 

أوقات 

استقبال 

طلبات 

 االكتتاب

 اتصل على 

 دبي  1
فرع املكتب الرئيس ي  

 للمجموعة

املبنى الرئيس ي   ،األرض يالطابق 

شارع   الوطني،دبي  اإلماراتلبنك 

 بني ياس، ديرة، دبي 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  2 –ص   8) م(  3 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 فرع جميرا  دبي  2

  الوطني،مبنى بنك اإلمارات دبي 

،    3أم سقيم  الوصل،تقاطع طريق 

 جميرا ، دبي 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع القصيص  دبي  3

فندق حياة  ،األرض يالطابق 

الكورنيش،  شارع  الريجنس ي، 

 ، دبي  القصيص

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الرئيس ي  أبو ظبيفرع  أبو ظبي  4
الطابق األرض ي، بناية النيم، شارع 

 أبو ظبي الشيخ خليفة، 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  2 –ص   8) م(  3 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 فرع شارع الكترا  أبو ظبي  5
شارع زايد الثاني، مقابل مستشفى  

 أبو ظبي اليف الين، 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 4767 800 الخميس 

(800 IPOS) 
 م(  1 –ص   8) م(  8 –ص   8)



 4767 800 الجمعة  الجمعة 

(800 IPOS) 
 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  8 –ص   8)

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع العين الرئيس ي  العين  6
شارع الشيخ خليفة بن زايد،  

 )مقابل مستشفى براجيل(، العين 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع الشارقة الرئيس ي  الشارقة 7

بناية بنك اإلمارات  األرض ي،الطابق 

منطقة   الهجرة،طريق  الوطني،دبي 

 القاسمية، الشارقة

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  11:30  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع عجمان  عجمان 8

مبنى بنك اإلمارات دبي الوطني،  

شارع الشيخ راشد بن حميد،  

 الصوان، عجمان 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع أم القوين  أم القوين  9

طريق امللك فيصل، الراس ب، أم 

أم  مستشفى، القيوين، بالقرب من 

 القيوين، أم القيوين 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 
800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 



 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 فرع الفجيرة الرئيس ي  الفجيرة 10

تاون   عبدهللا،شارع الشيخ حمد بن 

مقابل فندق   الفجيرة، ،3سنتر 

 الديار سيجي، الفجيرة 

 االثنين إلى الخميس 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 رأس الخيمة  11
فرع رأس الخيمة 

 الرئيس ي 

طريق املنتصر، تقاطع شارع  

 املعمورة، رأس الخيمة

 الخميس االثنين إلى 
االثنين إلى 

 الخميس 

800 4767 

(800 IPOS) 
 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 الجمعة  الجمعة 

 م(  12:15  –ص   7:30)
  –ص   7:30)

 م(  11:15

 السبت  السبت 

 م(  1 –ص   8) م(  2 –ص   8)

 

  



الفروع املشاركة  – اإلسالمي اإلمارات بنك   
  

الفرع أسم  م    أوقات عمل الفرع  اإلمارة 
أوقات استقبال طلبات 

 االكتتاب
 ارقام التواصل  عنوان الفرع 

  فرع الضيافة 1
 

 دبي 

 إلى السبت  اإلثنين

(8am - 2pm)  

  الجمعة

(8am - 12.30pm) 

  إلى السبت اإلثنين

(8am - 1pm)  

  الجمعة

(8am - 11.30am) 

مقابل مركز  شارع الضيافة.   –بردبي 

 ديون 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 دبي  فرع مدينة دبي الطبية  2

  إلى الخميس اإلثنين

(8am - 4pm)  

  الجمعة

(8 - 12.30pm & 2pm - 4pm) 

  إلى الخميس اإلثنين

(8am - 1pm)  

  الجمعة

(8am - 11.30am) 

 16مدينة دبي الطبية، مبنى 
800 4767 (800 

IPOS) 
 

 دبي  شارع الوصل فرع   3

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 8pm ) 

 الجمعة  

(8am - 12.30pm) 

 اإلثنين إلى السبت 

(8am - 1pm ) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

،  G، مدخل 4مجمع الفردوس، مبنى  

 الطابق األول 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 دبي  فرع ابن بطوطة مول  4

 اإلثنين إلى السبت  

(10am - 10pm) 

 الجمعة  

(3pm - 10pm) 

 اإلثنين إلى السبت 

(10am - 2pm) 

 الجمعة  

 )مغلق( 

ردهة الصين،   –  A 143متجر رقم 

 ردهة ابن بطوطة

800 4767 (800 

IPOS) 
 

5 
 

 فرع جبل علي 
 دبي 

  اإلثنين إلى الخميس

(8am - 3pm ) 

 الجمعة  

8am-12.30pm & 2pm-3pm) 

 اإلثنين إلى الخميس 

(8am - 1pm ) 

 - 8amالجمعة )

11.30am) 

مجمع البنوك، البوابة الرئيسية 

 للمنطقة الحرة بجبل علي 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 ديرة  فرع ند الحمر  6

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 2pm ) 

 الجمعة  

(8am - 12.30pm) 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm ) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

  S-8مبنى نادي بالرميثة، معرض رقم 

 ، منطقة ند الحمر، شارع الرباطS-9و

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 ديرة  فرع الطوار  7

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 2pm  ) 

 الجمعة  

(8am - 12.30pm) 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm  ) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

 شارع النهدة، بجانب مركز الطوار
800 4767 (800 

IPOS) 
 

 ديرة  فرع الورقاء مول  8

 اإلثنين إلى السبت  

(9am - 9pm ) 

 الجمعة  

((3pm - 10pm 

 اإلثنين إلى السبت  

(9am - 1pm) 

 الجمعة  

 )مغلق( 

، طريق شارع  4الورقاء مول، الورقاء 

 طرابلس، بجانب حديقة مشرف 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 الشارقة فرع حلوان  9

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 8pm) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm ) 

 الجمعة  

(am - 10.30am8) 

شارع واسط، مبنى الشيخ عصام،  

 الطابق األرض ي، حلوان

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 الشارقة فرع الرحمانية مول  10

 اإلثنين إلى السبت  

(9am - 9pm) 

 الجمعة  

(3pm- 9pm) 

 اإلثنين إلى السبت  

(am - 1pm9 ) 

 الجمعة  

 )مغلق( 

الرحمانية مول، الطابق األرض ي، 

 بجانب محل األطفال )بيبي شوب( 

800 4767 (800 

IPOS) 
 



 عجمان  فرع عجمان خليفة بن زايد  11

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 2pm ) 

 الجمعة  

(am - 12.30pm8) 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm ) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

شارع الشيخ خليفة بن زايد، أقرب  

 املعالم: بجانب مخبز ربيع لبنان 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة 12

 اإلثنين إلى السبت  

(am - 8pm8 ) 

 الجمعة  

(am - 12.30pm8) 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm ) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

برج اإلمارات اإلسالمي، الطابق  

منطقة   -شارع املنتصر  األرض ي،

 النخيل

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 الفجيرة  فرع الفجيرة  13

 اإلثنين إلى السبت  

(am - 2pm8 ) 

 الجمعة  

(am - 12.30pm8) 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm) 

 الجمعة  

(am - 11.30am8) 

بجوار شويترام، شارع الشيخ حمد بن  

 عبدهللا 

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 أبو ظبي فرع مدينة خليفة  14

 اإلثنين إلى السبت  

8am - 8pm 

 الجمعة  

8am - 12.30pm 

 اإلثنين إلى السبت  

(8am - 1pm) 

 الجمعة  

(8am - 11.30am) 

، مدينة  SE-02، قطعة 104فيال رقم 

 خليفة )أ(

800 4767 (800 

IPOS) 
 

 أبو ظبي فرع أبو ظبي الرئيس ي  15

 اإلثنين إلى السبت  

8am - 2pm 

 الجمعة  

8am - 12.30pm 

 اإلثنين إلى السبت  

(am - 1pm8 ) 

 الجمعة  

(am - 11.30am8) 

 منطقة كورنيش الخالدية، وايف تاور 
800 4767 (800 

IPOS) 
 

 العين  فرع العين الرئيس ي  16

 اإلثنين إلى السبت  

8am - 2pm 

 الجمعة  

8am - 12.30pm 

 اإلثنين إلى السبت  

(am - 1pm8 ) 

 الجمعة  

(am - 11.30am8) 

شارع الجوازات، بالقرب من مسجد  

 الشيخة سالمة

800 4767 (800 

IPOS) 

 

 

  



الفروع املشاركة  –  بنك أبو ظبي األول   
  

 عنوان الفرع   أوقات عمل الفرع أوقات استقبال طلبات االكتتاب  اإلمارة اسم الفرع  م 

 أبو ظبي  -العين  العين الجديد 1

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 العين 
 وحتى  

ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 بعد الظهر الساعة الثانية

 دبي  فرع الجميرة  2

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 
  -شارع شاطئ جميرا  

بناية  -سقيم ام

 لينك انترناشيونال

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 دبي  فرع ديرة   3

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

شارع أبوبكر  

 ديرة   -الصديق

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

4 

 فرع رأس الخيمة

)بنك أبو ظبي 

 سابقا(الوطني 

 رأس الخيمة 

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

شارع كورنيش   الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

قرب   -القواسم

مستشفى ان ام س ي 

 رويال , رأس الخيمة

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 الفجيرة  الفجيرة  5

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 
مقابل مسرح بالزا،  

شارع حمدان بن  

 عبدهللا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 الشارقة الشارقة 6

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 
الريم بالزا، الطابق  

األرض ي، كورنيش  

 البحيرة، الشارقة

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 أم القيوين أم القيوين 7

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

،  211مبنى رقم 

شارع امللك فيصل،  

منطقة امليدان، أم  

 القيوين

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 



 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 بعد الظهر الثانيةالساعة 

 أبو ظبي الكونيش 8

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

  - شارع الكورنيش 

 أبو ظبي

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 أبو ظبي فرع االتحاد  9

 حتى الساعة الواحدة  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

 حتى الساعة الثانية  
ً
من الساعة الثامنة صباحا

 الخميس( اإلثنين إلىبعد الظهر )من يوم 

أبو   -شارع املرور 

 ظبي

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 الساعة الثانية عشرة ظهرا 

 وحتى  
ً
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا

 ظهرا  والنصفالساعة الثانية عشرة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الواحدة بعدالساعة 

 وحتى  
ً
يوم السبت من الساعة الثامنة صباحا

 الظهر الثانية بعدالساعة 

 

  



الفروع املشاركة   – مصرف أبو ظبي اإلسالمي  
  

# 
اسم 

 الفرع 

نوع  

 الفرع 

كود 

 الفرع 
  اإلمارة

رقم 

 املنطقة 

أوقات 

العمل  

 للمتعاملين

(   من االثنين

  ( إلى السبت 

وقات عمل 

 للمتعاملين

  (الجمعة)

ساعات العمل  

خالل فترة  

 اإلكتتاب

( إلى   من االثنين

  ( السبت

ساعات العمل  

خالل فترة  

 اإلكتتاب

  (الجمعة)

 عنوان الفرع 

1 
فرع  

 البطين  
 1 أبو ظبي 33 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 التاسعة 
ً
صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

البطين شارع   - أبو ظبي

امللك عبدهللا بن عبدالعزيز  

بجانب البنك  -أل سعود 

 املركزي 

2 
فرع  

 النجدة 
 1 أبو ظبي 398 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

بجانب املاريه مول )تقاطع  

  وشارعشارع النجدة 

 حمدان(

3 

فرع  

القيادة 

العامة 

لشرطة  

 ابوظبي 

 1 أبو ظبي 92 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

العامة لشرطة  فرع القيادة 

  -ابوظبي )الفرع الرئيس ي( 

شارع السعادة مقابل  

 جامعة الشيخ خليفة

4 

فرع الشيخ  

زايد 

 الرئيس ي 

 1 أبو ظبي 403 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 الواحدة 
ً
 ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

شارع الشيخ راشد بن سعيد  

 )
ً
مقابل   -)شارع املطار قديما

 فندق جراند هيلتون كابيتل  

5 

فرع دائرة  

القضاء  

 أبوظبي

 1 أبو ظبي 394 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مبنى   -شارع الخليج العربي 

الطابق   -القضاء دائرة 

 (GR-A-051األرض ي )

6 

فرع مجمع  

الشيخ  

خليفة 

 للطاقة 

 1 أبو ظبي 23 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثالثة ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مبنى مجمع الشيخ خليفة  

 شارع الكورنيش  -للطاقة 

7 
فرع املارينا 

 مول  
 1 أبو ظبي 57 مول 

من الساعة 

العاشرة  

صباحا إلى  

العاشرة  

 مساءً 

 الرابعةمن الساعة 

  العاشرة إلى  مساءا

  مساءا

من الساعة 

العاشرة صباحا إلى 

 الثانية ظهرا 

من الساعة الرابعة 

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة التاسعة 

 مساءً 

من الساعة 

إلى  مساءا الرابعة

  مساءا التاسعة

مارينا مول   - شارع الكورنيش 

الطابق األول بجانب باس   -

 للعطور 

8 

فرع  

النايشن 

 تاورز

 1 أبو ظبي 71 مول 

من الساعة 

العاشرة  

صباحا إلى  

العاشرة  

 مساءً 

 الرابعةمن الساعة 

  العاشرة إلى  مساءا

  مساءا

الساعة من 

العاشرة صباحا إلى 

 الثانية ظهرا 

من الساعة الرابعة 

 
ً
  وحتىعصرا

من الساعة 

إلى  مساءا الرابعة

  مساءا التاسعة

نايشن   - شارع الكورنيش 

 الدور األول   -تاورز مول 



الساعة التاسعة 

 مساءً 

9 
فرع بني  

 ياس 
 1 أبو ظبي 13 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

دبي، مقابل    -شارع املفرق 

 بني ياس  -مستشفى املفرق 

10 
فرع  

 مصفح  
 1 أبو ظبي 19 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

-منطقة مصفح الصناعية 

 9منطقة 

11 
فرع خليفة  

 أ
 1 أبو ظبي 94 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

  -منطقة مدينة خليفة أ 

الجنوب   21/ 16شارع رقم 

 الشرقي

12 
فرع  

 الشهامة 
 1 أبو ظبي 40 فرع 

الساعة من 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

منطقة الشهامة القديمة  

 بجانب مركز الشرطة

 39 فرع  فرع السلع  13

  أبو ظبي

املنقطة  

 الغربية

5 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

منطقة السلع، مقابل  

 مدرسة األريج 

14 
فرع مدينة  

 زايد
 7 فرع 

  أبو ظبي

املنقطة  

 الغربية

5 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

 مدينة زايد، املنطقة الغربية 

 50 فرع  فرع غياثي  15

  أبو ظبي

املنقطة  

 الغربية

5 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

منطقة غياثي، املنقطة  

 الغربية

 21 فرع  فرع املرفأ  16

  أبو ظبي

املنقطة  

 الغربية

5 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

املرفأ، املنطقة  منطقة 

 الغربية

17 

فرع  

الرويس 

 مول 

 302 مول 

  أبو ظبي

املنقطة  

 الغربية

5 

من الساعة 

العاشرة  

صباحا إلى  

العاشرة  

 مساءً 

 الرابعةمن الساعة 

  العاشرة إلى  مساءا

  مساءا

من الساعة 

العاشرة صباحا إلى 

 الثانية ظهرا 

من الساعة الرابعة 

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة التاسعة 

 مساءً 

من الساعة 

إلى  مساءاة الرابع

  مساءا التاسعة

  -مركز الرويس التجاري 

 الدور األول، منطقة الرويس 

18 

فرع  

البوادي 

 مول 

 2 العين  83 مول 

من الساعة 

العاشرة  

صباحا إلى  

الثالثة  

 الرابعةمن الساعة 

  العاشرة إلى  مساءا

  مساءا

من الساعة 

العاشرة صباحا إلى 

 الثانية ظهرا 

من الساعة الرابعة 

من الساعة 

إلى  مساءا الرابعة

  مساءا التاسعة

  -مدينة العين، منطقة مزيد 

مركز البوادي التجاري،  

 الدور األرض ي



  والنصف

 ظهرا 

من الساعة 

الرابعة 

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة  

التاسعة 

 مساءً 

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة التاسعة 

 مساءً 

19 
فرع العين  

 الرئيس ي 
 2 العين  2 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

املنطقة  مدينة العين، 

شارع الشيخ زايد    -الوسطى 

بن سلطان بجانب برج  

 الساعة 

 2 العين  25 فرع  فرع اليحر  20

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

شارع اليحر    -مدينة العين 

 الرئيس ي 

21 
فرع   

 القصيص  
 3 دبي   51 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

بنايه   -القصيص منطقة  

 الوصل 

22 

فرع الثاني   

من 

 ديسمبر  

 3 دبي   86 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 الواحدة 
ً
 ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

شارع   -منطقة الجميرا  

 الجميرا شاطئ

23 
فرع ند  

 الشبا 
 3 دبي   15 فرع 

من الساعة 

العاشرة  

 إلى  
ً
صباحا

الخامسة  

 مساءا

من الساعة الرابعة 

مساءا إلى العاشرة  

 مساءا

من الساعة 

الحادية عشر 

 إلى الرابعة  
ً
صباحا

 مساءا

الساعة من 

الثالثة مساءا إلى  

 التاسعة مساءا

  -أفنيوز مول -ند الشبا مول 

 دبي 

24 
فرع شارع   

 الشيخ زايد  
 3 دبي   14 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مبنى   -شارع الشيخ زايد  

 اإلمارات أيتيريوم 

25 

فرع مدينة   

دبي  

  -لإلنترنت 

 أرنكو  

 3 دبي   53 فرع 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مبنى   -مدينة دبي لإلنترنت 

 أرنكو  

26 
فرع  

 الفجيرة 
 6 فرع 

الساحل 

 الشرقي
6 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

شارع الشيخ حمد بن عبد  

 هللا 

27 

فرع راس  

الخيمة  

 الرئيس ي 

 11 فرع 
الساحل 

 الشرقي
6 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مقابل مركز املنار التجاري،  

 شارع املنتصر 



 17 فرع    فرع دبا 28
الساحل 

 الشرقي
6 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

شارع الشيخ زايد مقابل  

 الفجيرة  - شرطة دبا 

 49 فرع  فرع كلباء  29
الساحل 

 الشرقي
6 

الساعة من 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

بناية خميس  -شارع الوحدة 

   19 خلفان الزحمي , بلوك

 38 فرع  فرع الذيد  30
الساحل 

 الشرقي
6 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

 الذيد أكسبو سنتر  

31 
فرع  

 خورفكان 
 22 فرع 

الساحل 

 الشرقي
6 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

منطقة   الكورنيش،شارع 

 البنوك 

32 

فرع أم  

القيوين 

 الرئيس ي 

 29 فرع 

الشارقة 

 واإلمارات

 الشمالية 

4 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مقابل   -شارع امللك فيصل 

 تجاري مركز أم القيوين ال

33 

فرع  

الشارقة 

 الرئيس ي 

 5 فرع 

الشارقة 

 واإلمارات

 الشمالية 

4 

من الساعة 

الثامنة  

صباحا إلى  

 الثانية ظهرا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

 
ً
التاسعة صباحا

وحتى الساعة 

 
ً
 الواحدة ظهرا

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

مقابل مبنى   -منطقة املصلى 

 االتصاالت 

34 

فرع  

الرحمانية  

 مول 

 47 مول 

الشارقة 

 واإلمارات

 الشمالية 

4 

من الساعة 

العاشرة  

صباحا إلى  

العاشرة  

 مساءً 

 الرابعةمن الساعة 

  العاشرة إلى  مساءا

  مساءا

من الساعة 

إلى العاشرة صباحا 

 الثانية ظهرا 

من الساعة الرابعة 

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة التاسعة 

 مساءً 

من الساعة 

إلى  مساءا الرابعة

  مساءا التاسعة

 -مركز الرحمانية التجاري 

 الطابق األول 

35 
  فرع زوايا

 ووك 
 28 فرع 

الشارقة 

 واإلمارات

 الشمالية 

4 

من الساعة 

الثامنة  

إلى   صباحا

  الثامنة

 مساءا 

من الساعة الثامنة  

صباحا إلى الثانية  

 عشر ظهرا

من الساعة 

التاسعة صباحا 

 إلى الثانية ظهرا 

من الساعة الثالثة  

 
ً
  وحتىعصرا

الساعة السابعة 

 مساءً 

من الساعة 

الثامنة صباحا 

  الحاديه عشرإلى 

 صباحا  

 منطقه زوايا ووك  

 

  



الفروع املشاركة  – بنك دبي اإلسالمي  
  

 عنوان الفرع  الهاتفرقم 
ساعات العمل خالل فترة 

 اإلكتتاب
 مسلسل الفرع  اسم اإلمارة ساعات العمل للمتعاملين 

04-6092222 

مبني وزارة   -شارع الفالح

بجوار وزارة  الطاقة

والتنمية  املالية

 االقتصادية 

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 1 فرع السالم  أبو ظبي

04-6092222 
امام مبني   -شارع املطار 

 اتصاالت 

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 أبو ظبي
  أبو ظبيفرع 

 الرئيس ي 
2 

04-6092222 

 -منطقة عود التوبه 

  -دوار الكرة االرضيه

تقاطع شارع صالح  

الدين االيوبي مع شارع  

   علي بن ابي طالب

  8:00الخميس اإلثنين إلى 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 العين 
فرع العين  

 الرئيس ي 
3 

04-6092222 

شارع   -بور سعيد 

  -دوار الساعه -املكتوم

املكتب الرئيس ي بنك  

 دبي االسالمي  

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 4 فرع املكتوم دبي 

04-6092222 

  -منطقة بور سعيد 

بناية   -االتحاد  شارع

الشعله ملك سعيد 

 ومحمد النبوده 

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 5 فرع دبي الرئيس ي  دبي 

04-6092222 

هاوس   برج جروفينور 

شارع الشيخ   التجاري،

بالقرب من فندق   زايد،

 فيرمونت ، دبي 

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 دبي 
فرع شارع الشيخ  

 زايد
6 

04-6092222 

جميرا شارع جميرا امام 

حديقة حيوانات دبي  

  القديمة

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 دبي 
فرع الجميرا  

 للسيدات
7 

04-6092222 

ام سقيم شارع الجميرا  

احمد بن  عبد هللافيال 

 فهد

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 8 فرع أم سقيم  دبي 

04-6092222 
شارع    -االتحاد مول 

 دبي  -الخوانيج 

  10:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

مساًء   03:30 الجمعة مساءً  10:00

 مساءً  09:00 -

  10:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

  - مساًء  03:30 الجمعة مساءً  10:00

 مساءً  09:00

 دبي 
فرع اإلتحاد مول  

 املحيصنه -
9 



04-6092222 
  -شارع الشيخ خليفة  

 بناية بنك دبي االسالمي  

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 عجمان 
فرع عجمان  

 الرئيس ي 
10 

04-6092222 

منطقة  - الفجيره 

شارع حماد بن   -املحطة

مقابل وزارة   -عبدهللا

املوارد البشريه  

 والتوطين  

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 الفجيرة 
  الفجيرة فرع 

 س ي الرئي
11 

04-6092222 

شارع    -منطقة النخيل

بناية بنك   -املنتصر 

 دبي االسالمي  

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

رأس  

 الخيمة 

 الخيمةفرع رأس 

 الرئيس ي 
12 

04-6092222 

منطقة الند /  الشارقة

شارع امللك   -القاسميه 

عبد العزيز مقابل  

 حديقة االتحاد

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 الشارقة
فرع الشارقة  

 الرئيس ي 
13 

04-6092222 
 6الصناعية  -الشارقه 

 الجامعةشارع  -

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

  8:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
 -صباحا

  7:15 الجمعة مساءً  2:00
ً
  -صباحا

 مساءً  12:15

 14 فرع واسط  الشارقة

04-6092222 

أم   فيصل،شارع امللك  

أم   مول،القيوين 

 القيوين

  09:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

مساًء   03:30 الجمعة مساءً  09:00

 مساءً  09:00 -

  09:00اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

  - مساًء  03:30 الجمعة مساءً  09:00

 مساءً  09:00

 15 فرع أم القيوين  أم القيوين

 

  



الفروع املشاركة  – بنك عجمان  
  

 أوقات عمل الفرع   اإلمارة اسم الفرع  م 
أوقات استقبال طلبات 

 االكتتاب
 رقم التوصل  عنوان الفرع 

 عجمان  فرع الخليفة   1

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

،   ، شارع الشيخ خاليقة بن زايد A&Fمبني  

 عجمان 
06 701 8685 

 عجمان  فرع املكتب الرئيس ي   2

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

مبني اتصاالت   االتحاد، بجانب ، شارع  

 عجمان  مشرف، 
06 701 8880 

  ابوظبي فرع العين  3

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

شيخ   بجانب شارعمبني عجمان بنك  

بن   شارع الشيخ خاليقة  زايد ،خليقة بن 

 ، ابوظبي زايد

03 701 3566 

 الشارقة  فرع بوحيرة  4

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

مبنى زهرة املداءن . شارع  االرض ي،الطابق 

 الشارقة   بوكس،الكورنيش بجانب ستار 
06 701 8177 

 ابوظبي فرع دملا مول   5

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

  -مساًء   03:00 الجمعة 

 مساءً  08:00

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

  08:00 -مساًء   03:00 الجمعة 

 مساءً 

 -داخل دملا مول الطابق االول شارع الوزن  

 ابوظبي 
02 654 7720 

 ابوظبي فرع الخاليدية 6

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 -W9 -الخاليدية  -23شارع الرود رقم  

 ابوظبي
02 654 7763 



 راس الخيمة  فرع راس الخيمة  7

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

  -Health first - E11صيدلية بجانب 

 راس الخيمة  -النادية 
07 2042913 

 دبي  فرع الجميرة  8

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 6885 707 04   دبي  -جميرا  -مبني زيا الطبي  

 دبي  فرع الشيخ زايد   9

من االثنين الى الخميس 

 والسبت 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

 
ً
 ظهرا

 والسبت من االثنين الى الخميس 

8:00  
ً
  2:00 -صباحا

ً
 ظهرا

 الجمعة 

07:00   
ً
  12:00 -صباحا

ً
 ظهرا

مبنى إيفل بوليفارد ليمتد  األرض ي،الطابق 

 دبي  -شارع الشيخ زايد  - 2 -)إيفل 
04 707 6808 

 

  



الفروع املشاركة – بنك املاريا املحلي   
  

 رقم التواصل  عنوان الفرع  أوقات استقبال طلبات االكتتاب  أوقات عمل الفرع  اإلمارة اسم الفرع  م 

 أبو ظبي الفرع الرئيس ي  -بنك املارية املحلي  1

يوم االثنين الى يوم السبت من  

الساعة الثامنة صباحا لغاية  

 الساعة العاشرة مساء

من يوم االثنين الى يوم السبت من  

الساعة الثامنة صباحا لغاية  

 الساعة العاشرة مساء  

 -بنك املارية املحلي 

  - الفرع الرئيس ي 

شارع شخبوط بن  

أبو   -  454سلطان  

 اإلمارات -ظبي 

 العربية املحتدة

600571111 

 دبي  اإلمارات فرع مول  -بنك املارية املحلي  2

السبت من  يوم االثنين الى يوم 

الساعة العاشرة صباحا لغاية 

 الساعة العاشرة مساء

من يوم االثنين الى يوم السبت من  

الساعة العاشرة صباحا لغاية 

 الساعة العاشرة مساء  

 -بنك املارية املحلي 

  - اإلماراتفرع مول 

  - اإلماراتمول 

  -مدخل سكاي دبي  

  - دبي   - 1الطابق 

العربية   اإلمارات

 املتحدة 

600571111 

 

  



الفروع املشاركة   – بنك دبي التجاري   
  

 م  اإلمارة الفرع  املوقع أوقات عمل الفرع  أوقات استقبال طلبات االكتتاب رقم التواصل 

  

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت   

   8:00من 
ً
من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا  8:00

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
ظهرا /  3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

بر   االتحاد،شارع 

 دبي  سعيد،
 1 دبي  الفرع الرئيس ي 

  

من  اثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت 

8:00  
ً
  8:00من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا 

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
ظهرا /  3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

 2 دبي  فرع الجميره  دبي  جميره،شارع 

  

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت   

   8:00من 
ً
من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا  8:00

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
ظهرا /  3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

 3 دبي  فرع الشيخ زايد  دبي  زايد،شارع الشيخ  

  

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت   

   8:00من 
ً
من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا  8:00

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
ظهرا /  3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

 4 دبي  فرع بر دبي  دبي   املنخول،شارع 

  

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت   

   8:00من 
ً
من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا  8:00

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
ظهرا /  3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

 دبي  ألول،اشارع زايد 
زايد   أبو ظبيفرع 

 األول 
 5 أبو ظبي

  

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس والسبت   

   8:00من 
ً
من  ظهرا / الجمعة 2:00 - صباحا

 ظهرا  11:00 -صباحا  8:00

االثنين والثالثاء واالربعاء والخميس  

  8:00من والسبت 
ً
 ظهرا / 3:30 - صباحا

 ظهرا 12:30 -صباحا  7:30من  الجمعة

  عبد العزيز،طريق امللك 

 الشارقه
 6 الشارقه الشارقه فرع 

 

  



الفروع املشاركة   – بنك الشارقة اإلسالمي  

  
 عنوان الفرع  أوقات استقبال طلبات االكتتاب أوقات عمل الفرع   اإلمارة اسم الفرع  م 

 دبي  فرع مول اإلمارات  1

  09:00من السبت إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء   03:00الجمعة 

 من السبت الى الخميس

 09:00 
ً
 مساًء.  03:00 -صباحا

 الجمعة مغلق

 Aمول اإلمارات، الطابق األول، املدخل 

 دبي  فرع بورسعيد  2

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  08:00

  08:00الجمعة من 
ً
مساًء  12:30 -صباحا

 مساءً  08:00 -مساًء  03:00و 

  08:00االثنين الى السبت  من 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:00

  08:00الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساًء  

 منطقة بورسعيد، بالقرب من ديرة ستي سنتر 

3 
فرع شارع الشيخ  

 زايد
 دبي 

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من  
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من  
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

شارع الشيخ زايد، برج نسيمة بجانب فندق  

 فوكو 

 دبي  فرع الطوار  4

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

شارع النهدة، بالقرب من محطة مترو  

 القصيص والطوار سنتر 

5 
فرع مردف سيتي  

 سنتر 
 دبي 

  09:00من السبت إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء   03:00الجمعة 

  09:00من السبت إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  03:00

 الجمعة مغلق

 Aمردف سيتي سنتر، الطابق األول، املدخل 

 الذيد فرع الذيد مول  6

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  08:30

 مساءً  08:30 - مساًء  3:00الجمعة من 

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

 الجمعة مغلق

 مدينة الذيد، مبنى جمعية الشارقة التعاونية

 خورفكان  -الشارقة  فرع خورفكان  7

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 شارع الرغيالت، مقابل شاطئ خورفكان  



 دبا  -الشارقة  فرع دبا الحصن 8

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

شارع العقد الفريد، بالقرب من املباني  

 الحكومية 

 كلباء  -الشارقة  فرع كلباء  9

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 شارع الشيخ سعيد، مقابل حديقة السدرة 

 الفجيرة  فرع الفجيرة  10

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

 عبد هللاشارع حمد بن 

11 
فرع العين  

 الرئيس ي 
 العين 

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

طالب،  منطقة عود التوبة، شارع علي بن أبي 

 بناية خليفة الساملين 

12 
هزاع   إستاد فرع 

 بن زايد 
 العين 

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  08:00

  08:00الجمعة من 
ً
مساًء  12:30 -صباحا

 مساءً  08:00 -مساًء  03:00و 

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:00

  08:00الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساًء  

هزاع   إستادشارع حمدان بن محمد، بجانب 

 بن زايد 

 أبو ظبي مول   أبو ظبيفرع  13

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء  03:00الجمعة من 

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  03:00

 الجمعة مغلق

مول، الطاابق األول، بالقرب من   أبو ظبي

 املدخل الرئيس ي

 أبو ظبي فرع املصفح  14

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

منطقة مصفح الصناعية، بناية مجموعة 

 الفهيم

 أبو ظبي فرع الخالدية 15

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

 مبارك بن محمد، برج الساطع شارع 



 رأس الخيمة  فرع رأس الخيمة 16

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
 مساءً  12:30 -صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:30الجمعة من 
ً
  12:30 -صباحا

 مساءً 

 املنتصر منطقة النخيل، شارع 

17 
الفرع الرئيس ي  

 بالشارقة
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

القصباء،  منطقة التعاون، بالقرب من قناة 

 برج مصرف الشارقة اإلسالمي 

 الشارقة فرع البحيرة  18

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 البحيرة، برج الدانةكورنيش  شارع

19 
شارع امللك  

   فيصل
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 شارع امللك فيصل برج الحصن 

20 
فرع مركز  

 صحارى 
 الشارقة

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   09:00

 مساءً  09:00 -مساًء  03:00الجمعة من 

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   03:00

 الجمعة مغلق

مركز صحارى، الطابق السفلي، منطقة  

 البنوك والخدمات

 الشارقة فرع مويلح  21

  08:00اإلثنين إلى السبت  من 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 منطقة مويلح، شارع املدينة الجامعية

 الشارقة فرع واسط  22

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   08:00

  07:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 و 
ً
 مساءً  08:00 - مساًء  03:00صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   02:00

  07:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

  
ً
 صباحا

منطقة الخزامية، شارع واسط بالقرب من 

 مستشفى القاسمي 
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فرع املنطقة  

الحرة ملطار 

 الشارقة

 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

الشارقة شارع املطار، املنطقة الحرة ملطار 

 الدولي، بجانب مكتب بريد اإلمارات 

24 
فرع دائرة التنمية 

  االقتصادية
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 منطقة اللية، مبنى دائرة التنمية االقتصادية

25 
فرع متاجر  

 املرقاب 
 الشارقة

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء  03:00الجمعة من 

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  03:00

 الجمعة مغلق

املرقاب، شارع الشرق  متاجر املرقاب، منطقة 

 باالتجاه إلى عجمان

26 
فرع متاجر  

 الجرينة 
 الشارقة

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء  03:00الجمعة من 

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  03:00

 الجمعة مغلق

بالقرب من متاجر الجرينة، منطقة الجرينة،  

 املدينة الجامعية 

27 
فرع محكمة  

 الشارقة
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

امليناء، بالقرب من ميناء منطقة الخان، شارع 

 خالد، مبنى محكمة الشارقة

28 
 -جامعة الشارقة 

 فرع السيدات  
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

كلية   -املدينة الجامعية، جامعة الشارقة 

 W21البنات، مبنى 

29 
 -جامعة الشارقة  

 فرع الرجال  
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

كلية   -املدينة الجامعية، جامعة الشارقة 

 البنين، مبنى الخدمات الطالبية 
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فرع الجامعة 

األمريكية 

 بالشارقة

 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00الخميس من اإلثنين إلى 
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

املدينة الجامعية، الجامعة األمريكية 

 بالشارقة، املبنى الرئيس ي 

31 
فرع املنطقة  

 الحرة بالحمرية 
 الشارقة

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 شارع االتحاد، في املنطقة الحرة بالحمرية

 الشارقة فرع ميغا مول  32

  09:00من السبت إلى الخميس 
ً
  -صباحا

 مساًء.  09:00

 مساءً  09:00 -مساًء   03:00الجمعة 

  09:00الخميس من السبت إلى 
ً
  -صباحا

 مساًء.  03:00

 الجمعة مغلق

 ميغا مول، الطابق األرض ي 

 الشارقة فرع طريق مليحة  33

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

ً
 صباحا

  08:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.  02:30

  7:15الجمعة من 
ً
  11:45 -صباحا

 
ً
 صباحا

 ، طريق مليحة 18منطقة الصناعية 

34 
فرع الرحمانية 

 مول  
 الشارقة

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   09:00

 مساءً  09:00 -مساًء  03:00الجمعة من 

  09:00من اإلثنين إلى السبت  
ً
  -صباحا

 مساًء.   03:00

 الجمعة مغلق

 Aالرحمانية مول، املدخل 

 



 

 

 4ملحق رقم 

يد المركزي مؤسسة ل التنظيم  الهيكل   االمارات ألنظمة التبر
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