
  

 

 Abu Dhabi National Energy شركة  تولي يخص بــالغ لمجلس المنافسة

Company PJSC  المسماة"TAQA" على شركة مراقبة الحصرية لاAbu Dhabi 

Future Energy Company PJSC  المسماة "MASDAR المملوكة بالكامل "

المسماة      Mamoura Diversified Global Holding ركة من قبل ش

"Mubadala. 

 

 

من المرسوم  10المتعلق بحرية األسعار والمنافسة والمادة  104-12من القانون رقم  13طبقا للمادة 

، يضع مجلس المنافسة رهن إشارة العموم "ملخص العملية" أدناه والذي 2-14-652التطبيقي رقم 

 يتضمن المعلومات الموجهة من قبل األطراف.

قبل األطراف المبلغة التي تعتبر وحدها المسؤولة عنها، ذلك أن كل وقد تم إعداد هذه المعلومات من 

المعلومات، الخاطئة أو غير الصحيحة، التي قد تشتمل عليها ال تعبر بتاتا عن موقف مجلس المنافسة حول 

 العملية المرتقبة.

2-14-652رقم سوم من المر 9المادة  أحكامطبقا  كاماليعتبر  بأن ملف التبليغ يفيد الالغ البإن نشر هذا   

 والمنافسة. األسعارالمتعلق بحرية  104-12رقم الصادر بتطبيق القانون 

 

 :بالعملية المعنية أسماء المقاوالت والمجموعات

 ؛ TAQAطاقة  المقتنية: شركةال -

 ؛ADNOC المقتنية: أدنوك شركةال -

 .MASADR   مصدرالمستهدفة :  شركةال -

 :العمليةطبيعة 

 ؛الحصرية مراقبةلا تولي -

 :العمليةب المعنيةقطاعات االقتصادية ال

 .وإنتاج الكهرباء المتجددة تالطاقا -

 

 :مالحظاتهممن أجل إبداء  ينالمعني لألغياراألجل المحدد 

 .2022شتنبر  13 يوم األجلوينتهي هذا  ،البالغمن تاريخ نشر هذا  ابتداءأيام  10 -

 



 األطرافمسلم من قبل ملخص غير سري للعملية 

 

مجلس المنافسة " بتبليغ شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع "طاقة قامت ،2022يوليوز  22 بتاريخ

على شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" المملوكة بالكامل من قبل مراقبة الحصرية لا تراح اقتناءباق

 المعمورة العالمية المتنوعة القابضة ش م ع "مبادلة".

ة إنشاء مشروع مشترك بين مبادلة وطاقة وأدنوك، وبالتالي سيتمكن المشروع تتضمن الصفقة المقترح 

المشترك من االستفادة من الخبرة المشتركة للشركات الثالث )مصدر، طاقة وأدنوك( في مجال الطاقة 

 .المتجددة

 

 

 هي كما يلي: صلةذات  الشركاتأنشطة 

بي وهي تمتلك أصوالً لتوليد الكهرباء هي شركة مساهمة عامة تأسست في إمارة أبوظ طاقةشركة • 

مستوى العمليات التنقيب واإلنتاج في مجال النفط والغاز على ب كما انها تقوموالمياه ونقلها وتوزيعها، 

 .يالعالم

لطاقة المتجددة، ل النظام التجاري مشاريع الشركة المستهدفة، تنشط في تطوير وتشغيل ،رمصدشركة • 

 ية، واستشارات خدمات الطاقة.ومشاريع الشبكات المجتمع

 

بشكل أساسي في استكشاف وإنتاج وتخزين وتكرير وتوزيع النفط والغاز. وكذلك  أدنوكتنشط شركة • 

 .البتروكيماويةفي تطوير المنتجات 

 

 2022 شتنبر فاتح حرر بالرباط بتاريخ


