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 النفط والغازفي مجال   عمالهاالمراجعة االستراتيجية أل تستكمل"طاقة" 

 

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )"طاقة"،    استكملت:  2022يوليو    5،  أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

كبر   المرافق في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، المراجعة االستراتيجية ألعمالها في  شركات  "الشركة"(، إحدى أ

 .2021اإلعالن عنها في سبتمبر  تم  كان قد التي  ومجال النفط والغاز 

 

في   هاصولأبعض من  لبيع  طاقة"  المتاحة أمام "  النظر في الخيارات  االستراتيجية  المراجعة ذه  هتضمنت  قد  و

لالمراجعةاستكمال  بعد  و  النفط والغاز.  مجال   في  "طاقة"    مشاريع  محفظةاإلبقاء على  إلى قرار    ، تم  التوص 

ال باستثناء  مجال  والغاز،  المرتبطة  صولأنفط  في  بعمليات  ها  واإلنتاج  قيد هولندا  االستكشاف  تزال  ال  والتي 

التي    شاملةرات االقتصادية الالتغي  تتخذ المجموعة هذا القرار مع األخذ بعين االعتبار  و .  لغاية اليوم  المناقشة

وذلك إلى ،  خالل الفترة المقبلة  الماضية والتي من المتوقع أن تستمر    12  ـاألشهر الشهدتها دول العالم خالل  

 .بحد  ذاتها  باألصولمرتبطة أخرى جانب أسباب 

 

الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب جاسم حسين ثابت،  في معرض تعليقه على هذا القرار، صر ح  

قة  ومأجرينا مراجعة شاملة قائالً: " في شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة(،   ة مشاريعنا في مجال  لمحفظتعم 

في  لبيع أصولنا  لنا الخيارات المتاحة في السوق للنظر في تعددة مع جهات مالتواصل من ضمنها و النفط والغاز

تحققه هذه  ، لما  قرار اإلبقاء على معظم مشاريعنا المرتبطة بالنفط والغازخلصنا إلى  . وبناًء عليه،  مجالهذا ال

 إلى بشكل جزئي  ذا القرار  هعزى  ي  . و على حد  سواءأصحاب المصلحة  إضافية للمجموعة و  قيمةمن  المشاريع  

ى   تتخط  بنسبة  والغاز  النفط  الملحوظة ألعمالنا في مجال  و  إيراداتمن    %15المساهمة  ها  أرباحالمجموعة 

أما قرار بيع أصولنا المرتبطة باالستكشاف  أيضاً.    العاممساهمتها تستمر  لهذا    ، علماً أن  2021في عام  المسج لة  

بشكل   مجموعة الأرباح  في    نسبياً المحدودة  تها  األصول ومساهمهذه  إلى طبيعة  فيستند  ،  ي هولنداواإلنتاج ف 

 ".عام

 

ً   وأضاف طموحة لنصبح شركة المرافق الرائدة منخفضة الكربون ال  استراتيجيتناإننا نلتزم دوماً بتنفيذ  : "قائال

في ظل     ،نطاقها  وتوسيع أعمالنا في قطاع المرافق  العمل على االرتقاء بجودة  صل  انو أبوظبي وخارجها، و في إمارة  

  أهدافنا المرتبطة   نواصل سعينا الدؤوب لتحقيقبذلك،  على مصادر الطاقة المتجددة. وأساسي  بشكل    ناتركيز 

 ."2050بحلول العام  الحياد المناخي ب

 



  

 

على تترك ز حول تطوير أعمالها الرئيسية في قطاع المرافق    2030لعام  لاستراتيجية "طاقة"  تجدر اإلشارة إلى أن   

  اإلنتاجية   زيادة قدرتها إلى  مجموعة "طاقة"  تسعى  االستراتيجية،  وانسجاماً مع هذه  .  الصعيدين المحلي والدولي 

ط إضافية على صعيد أعمالها  جيجاوا  15ط، فضالً عن إنتاج  جيجاوا  30إلى    18من    داخل الدولة  الكهرباءوليد  لت

كبر محطات الطاقة الشمسيةاليوم إحدى "طاقة"    وتدير  وتمتلكالدولية.   موقع واحد في ضمن    الكهروضوئية  أ

تعد وبتكلفة إنتاج  المحطة الحالية تقريباً    محطة أخرى ستكون ضعف حجمتعمل على إنشاء  علماً أنها  العالم،  

س2030عام  الوبحلول    .عالمياً األقل   ترتكز  ،  الوف  توليد  على  كهرباء  محفظة  المجموعة  الطاقة في  مصادر 

باإلضافة إلى ذلك،  و.  %5المتمثلة في    بارتفاع ملحوظ من النسبة الحاليةأي  ،  %30بنسبة ال تقل  عن    المتجددة

حيث  في أبوظبي،  لتحلية المياه    مليار جالون يومياً   1.1ما يقارب  إلى إنتاج    2030عام  البحلول  طمح المجموعة  ت

    ثلثي تلك الكمية.تحلية في  عالية الكفائةالتناضح العكسي ستسهم تقنية 

 

"مصدر" في مجال  من أصول  لالستحواذ على حصة مسيطرة  على اتفاقيات    مؤخراً عت  قد وق  "طاقة"  كانت  و

المتجددة وذلكالطاقة  و   ،  و"أدنوك".  "مبادلة"  جانب  الصفقة  بعدإلى  "مصدر"  ،  استكمال  من    بدعم  تطمح 

كبر  تصبح  لشركات المساهمة األخرى  "طاقة" وال إنتاجية تزيد  بقدرة    في العالمالطاقة المتجددة  شركات  إحدى أ

  المرتبطة هدافها  تخطي الشركة ألاستثمار "طاقة" في "مصدر"    سيمكنو     .2030عام  البحلول    طجيجاوا  50  عن

 . 2030لعام زيادة قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية بحلول امصادر الطاقة المتجددة وب

 

المتعلقة   النقاشاتنتيجة    اإلعالن في الوقت المناسب عن  يتم، سوف  الساريةوالتشريعات  نظمة  األمع    اً توافقو 

 .في هولنداالنفط والغاز االستكشاف وإنتاج    الشركة أصولب

 

 انتهى

 

 

  (media.hq@taqa.com)مع ماري جانِكا عبر البريد اإللكتروني  لالستفسارات اإلعالمية، ي رجى التواصل

 (  ir@taqa.comالتواصل مع شادي سلمان )الستفسارات المستثمرين، يرجى 

 

 نبذة عن شركة "طاقة": 

، وهي مجموعة متنو عة من شركات المرافق  2005تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" في العام  

والطاقة يقع مقر ها الرئيسي في أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات، وهي مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية  

الرمز:   ونقلهما TAQA)تحت  المياه  وتحلية  الكهرباء  توليد  أصول  في  استثمارات ضخمة  "طاقة"  ولشركة   .)

وتوزيعهما، كما تمتلك عمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين للنفط والغاز. وتنتشر أصول الشركة في كل  

والمملكة   وهولندا،  مان،  وع  والمغرب،  والعراق،  والهند،  وغانا،  وكندا،  اإلمارات،  دولة  السعودية،  من  العربية 

 والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة األمريكية.  
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ومتابعة أخبارنا على صفحاتنا عبر لينكد   www.taqa.comلمزيد من المعلومات، ي رجى زيارة موقعنا الرسمي  

 (. TAQAGroup@إن وتويتر وإنستجرام ويوتيوب )

http://www.taqa.com/

