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رسالة الرئيس التنفيذي §
للمجموعة والعضو المنتدب 

شّكل اندماج مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة أبوظبي الوطنية 
للطاقة )طاقة( في يوليو 2020 إنجازًا تاريخيًا مميزًا انعكست 

ثماره على الشركتين الرائدتين وموظفيهما، وعلى قطاع 
المياه والطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وقطاع 

المرافق في المنطقة ككل.

وبينما تحتفي شركة “طاقة” بمرور 15 عامًا على انطالق 
أعمالها باألسواق، نقف اليوم على مشارف ثالثة تحوالت 
تشهدها دولتنا والعالم من حولنا، وهي التوجه العالمي 

بالتحول إلى الطاقة النظيفة، وتسريع برامج التنوع االقتصادي 
في دولة اإلمارات، وعملية التحول في قطاع المياه والكهرباء 

في إمارة أبوظبي.

تهدف رؤيتنا المستقبلية في  شركة “طاقة” لترسيخ مكانتنا 
ليس فقط كمنِتج للطاقة والمياه يتبع نهجًا مستدامًا وموثوقًا 
وفعااًل، ولكن أيضًا كشركة رائدة في مجال التطوير التكنولوجي 
واالبتكار من أجل تحقيق األهداف الطموحة التي حددتها الدولة 

في مجال الطاقة وحماية البيئة. ومن خالل صفقة االندماج 
التاريخية بين مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة “طاقة”، أصبحنا 

اآلن نمتلك من الحجم والخبرات والقوة المالية ما يمّكننا من 
تحقيق هذه الرؤية.

ومن خالل ملكية معظم أصول توليد ونقل وتوزيع المياه 
والكهرباء في إمارة أبوظبي، أصبحت “طاقة” اآلن واحدة من 

أكبر الشركات المساهمة العامة المدرجة في أسواق المال 
اإلماراتية من حيث القيمة السوقية، وواحدة من أكبر عشر 

شركات للمرافق المتكاملة في منطقة أوروبا وإفريقيا والشرق 
مة. األوسط من حيث األصول الُمنظَّ

وبذلك أسسنا منصة قوية قادرة على تحقيق قيمة متميزة 
لما تتمّتع به من نموذج أعمال متكامل وهيكل رأسمال متين 
يمّكنها من متابعة فرص النمو بشكل أفضل، إلى جانب تمكين 

المستثمرين من المساهمة في تدفقاتنا النقدية الثابتة 
والمتكررة والناتجة عن أصولنا المنّظمة وتعاقداتنا طويلة األمد.

نسعى في المرحلة الراهنة وكأولوية أساسية إلى تعزيز 
الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف أنشطتنا وعملياتنا الحالية 

من خالل توحيد أطر األعمال وتبني التقنيات الحديثة. وفي الوقت 
نفسه، نتطلع إلى مواءمة استراتيجية “طاقة” للنمو المحلي 

بشكل وثيق مع االستراتيجية الوطنية لدولة اإلمارات المرتبطة 
بإمدادات الطاقة والمياه، والتي تتوقع نمو الطلب تزامنًا مع 

زيادة وتيرة إنشاء المرافق الجديدة لتوليد الطاقة النظيفة 
واستبدال عمليات تحلية المياه الحرارية التقليدية بتقنية التناضح 

العكسي عالية الكفاءة.

ومن هنا نرى فرصة مميزة لتسخير خبرات “طاقة” وإمكاناتها 
المالية لمواصلة النمو عبر البحث عن آفاق واعدة ومتنوعة 

على المستوى الدولي في أسواق نفهمها جيدًا ويمكن أن 
تساهم في تحقيق المزيد من القيمة ومكافأة مساهمينا عبر 

اتباع سياسة توزيع أرباح ثابتة ومستدامة.

لكن دون شّك، فإن نجاح أي شركة يعتمد على موظفيها، أثمن 
أصولها. فشركة “طاقة” تتميز بكوادرها الطموحة من مختلف 
الجنسيات، والتي تضّم مجموعة رائعة ومتنوعة من الكفاءات 

المتميزة والمتفانية على كافة المستويات. ونحن ملتزمون 
باستقطاب القادة والخبراء في هذا القطاع وتوفير برامج التدريب 

والتطوير وفرص النمو التي تؤسس مسارات وظيفية واعدة 
وطويلة األمد.

أود أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع أفراد مجتمع “طاقة” من 
عمالء وشركاء عمل استراتيجيين ومساهمين وجهات تنظيمية 

ومستثمرين، على التزامهم ودعمهم وثقتهم الراسخة 
بعملنا ونهجنا. ويشرفنا في “طاقة” أن نعمل في بيئة تنظيمية 

عالية الكفاءة تمكننا من مواصلة مسيرتنا لتحقيق هدفنا 
ورؤيتنا ورسالتنا.

إننا نضطلع بدور حيوي في توفير الطاقة ودفع المسيرة 
التنموية والمساهمة في االزدهار االقتصادي. وبينما نمضي 
بعزم وثقة لتنفيذ استراتيجيتنا الطموحة، نتطلع إلى مواصلة 

رحلتنا معًا نحو مستقبل مشرق ومستدام.

جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب
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إنجاز صفقة اندماج 
مؤسسة أبوظبي 

للطاقة وشركة “طاقة” 
أثمر عن إنشاء

الشركات المساهمة العامة المدرجة 
في أسواق المال اإلماراتية من حيث 

القيمة السوقية

شركات للمرافق المتكاملة في منطقة 
أوروبا وإفريقيا والشرق األوسط من حيث 

مة. األصول الُمنظَّ

أكبر شركة من خارج القطاع المالي 
مدرجة في سوق المال في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة

عميل في دولة اإلمارات

إحدى أكبر

واحدة من 
أكبر عشر

أكثر من 
مليون

خامس 

 أهـداف
صفقة االندماج

إنشاء شركة مرافق )مياه وطاقة( متكاملة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة بعد دمج الشركات واألصول المتخصصة بتوليد 
ونقل وتوزيع المياه والكهرباء في أبوظبي تحت مظلة شركة 

“طاقة” في شهر يوليو 2020.

تقوم صفقة اندماج مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة “طاقة” 
على مجموعة أهداف استراتيجية مهمة أبرزها توحيد أصول 
المياه والكهرباء التابعة لحكومة أبوظبي إلنشاء واحدة من 

كبريات شركات خدمات المرافق المتكاملة في المنطقة. ومن 
خالل هذه الصفقة، عززت شركة “طاقة” قدرتها على مواصلة 

النمو في دولة اإلمارات العربية المتحدة، واالضطالع بدور 
محوري في تحقيق استراتيجية اإلمارات للطاقة باإلضافة إلى 

امتالك هيكل رأسمالي أكثر قوة يمكنها من االستفادة من 
إمكانيات التوسع والنمو الدولي واغتنام الفرص المتنوعة 
لزيادة األرباح وتحقيق قيمة عوائد مستدامة للمساهمين.
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شـــركــة
طموحة وهادفة

بناء مستقبل مزدهر عبر 
توريد المياه والطاقة بأعلى 

مستوى من الكفاءة والفعالية 
واالستدامة لالستفادة من 

اإلمكانات الالمحدودة للمجتمعات  
والمناطق التي ننشط فيها. 

 هدفنا الرئيسي

تركز قراراتنا االستراتيجية والتشغيلية في شركة 
“طاقة” على هدفنا المحوري التالي:

 رؤيتنا

حّددنا رؤية واضحة لبناء مستقبلنا يمكن تلخيصها 
على النحو التالي:

ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في مجال الطاقة 
المستدامة وشريك مفضل للشركات والحكومة 

والمجتمع بأسره في قطاع المياه والكهرباء. 
وباعتبارنا شركة خدمات مرافق متكاملة في 

أبوظبي، نواصل العمل على إرساء األسس لمستقبل 
ملهم لموظفينا وشركائنا ومساهمينا.

 رسالتنا

نسعى في عملياتنا اليومية إلى تحقيق رسالتنا 
المؤسسية التالية:

تشمل أعمالنا تحلية المياه وإنتاج الطاقة ونقلها 
وتوزيعها بأساليب مبتكرة ووفق أعلى مستويات 
الكفاءة لتوفيرها بأسعار مقبولة تناسب ميزانيات 

المجتمعات والصناعات التي تعتمد على أعمالنا 
لتتمكن من النمو واالزدهار. ونوظف إمكانياتنا 

وقدراتنا الضخمة ومرونتنا في العمل وقوة موقعنا 
المالي لنحمل راية رؤية أبوظبي الطموحة للتقدم 

والنمو والتعاون من أجل بناء مستقبل مشرق 
ومستدام.



taqa.com

استراتيجيتنا
وطموحاتنا 

فيما تتركز المهمة الرئيسية لشركة “طاقة” على توفير 
إمدادات مستدامة وموثوقة وعالية الكفاءة من المياه 

والطاقة في أبوظبي وخارجها، فإن أحد أولوياتنا المطلقة هو 
تحقيق الموائمة عبر قاعدة أصولنا، إلى جانب مواصلة تبّني 

الحلول الرقمية الفعالة لتعزيز مستويات اإلنتاجية واالرتقاء 
بكفاءة العمل.

ومن خالل مشاركة أفضل الممارسات واالستفادة من التوافق 
الناتج عن دمج أصول المياه والطاقة، سنتمّكن من تعزيز الكفاءة 
واإلنتاجية والوصول إلى مستويات أداء إجمالية تضاهي كبريات 

شركات المرافق العالمية الرائدة.

وسنرّكز في محفظة الشركات التابعة لنا العاملة في مجال 
نقل وتوزيع الكهرباء ضمن سلسلة القيمة المتكاملة في 

دولة اإلمارات على تسريع التحول الرقمي وتحقيق المواءمة 
التشغيلية لتأمين قيمة إضافية مجزية.

شركة متكاملة، عالية الكفاءة، 
وتتبنى أحدث الحلول الرقمية
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استراتيجيتنا
وطموحاتنا

ستقود “طاقة” عملّية التحّول في قطاع المياه والطاقة نحو 
مستقبل أكثر استدامة واعتمادًا على الطاقة النظيفة وأكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة للمساهمة في تحقيق قيمة 

مجزية لكافة األطراف المعنية في أبوظبي وخارجها.

واليوم تحتّل دولة اإلمارات العربية المتحدة مكانة ريادية في 
مجال إنتاج الطاقة المتجددة، السيما مع بناء محطات الطاقة 
الشمسية عالية الكفاءة وواسعة النطاق. وسترسخ الدولة 

هذه المكانة المتميزة تماشيًا مع استراتيجية اإلمارات للطاقة 
2050، التي تتوّقع نموًا كبيرًا في قدرات الطاقة الشمسية 

الجديدة باإلضافة إلى اعتماد محطات متطورة لتحلية المياه 
بتقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.

وتجدر اإلشارة إلى أن شركة “طاقة” تحظى بالحقوق الحصرية 
والقدرة على المشاركة في جميع مشاريع توليد الطاقة 

وتحلية المياه المستقبلية المطروحة للعطاءات في أبوظبي 
على مدى السنوات العشر المقبلة بحصة ال تقل عن %40.

ويتوقع أن تصل نسبة الطاقة الشمسية إلى أكثر من %20 
من إجمالي قدرات توليد الطاقة لدى شركة “طاقة” بحلول عام 

2030، بينما ستعتمد أكثر من 50% من قدراتنا في مجال 
تحلية المياه على تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.

قيادة مسيرة التحّول 

إلى الطاقة النظيفة
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استراتيجيتنا
وطموحنا

مثابرون على 
تحقيق القيمة

بينما ستواصل “طاقة” تركيزها على دفع عجلة النمو في 
أسواقها المحلية داخل إمارة أبوظبي، إال أن الشركة تتمتع 

بموقع قوي يمّكنها من البحث واقتناص الفرص الدولية 
الواعدة لمزيد من النمو. ومن هنا سنطبق استراتيجية استثمار 

مدروسة مع التركيز على تعاقدات مجزية لتوليد الطاقة 
توفر عوائد جاذبة ومنخفضة المخاطر. وسنرّكز على األسواق 

التي نعرفها جيدًا عبر تجاربنا السابقة التي تمّكننا من تقييم 
االستثمارات والمخاطر بما يتناسب مع كل دولة، األمر الذي 

سيمنحنا فرصًا واعدة تلبي تطلعاتنا وتتواءم مع كفاءاتنا 
ومجاالت تمّيزنا األساسية.

وبعد عملّية اندماج أصول المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة 
أبوظبي للطاقة والنمو الذي نتوقع تحقيقه من عملياتنا 

في هذا القطاع، ستشكل أصولنا الدولية الحالية العاملة 
في قطاع النفط والغاز حصة أصغر من محفظتنا الواسعة 

والمتنوعة في قطاع الطاقة، وبذلك سنعزز قدرتنا على 
الصمود في وجه تقلبات أسعار السلع األساسية بشكل 

كبير، باإلضافة إلى تأمين استقرار التدفقات النقدية المتكررة 
والثابتة. لكن وكما هو الحال في جميع عملياتنا، سنواصل 

جهود تحسين الكفاءة التشغيلية في محفظة أصول النفط 
والغاز لتحقيق أفضل قيمة على المدى القصير إلى جانب البحث 

الدائم عن حلول استراتيجية طويلة األجل.

تتمتع “طاقة” بموقع مالي قوي مدعوم بهيكل رأسمال 
متين مع نسبة ديون منخفضة وتدفقات نقدية مرتفعة  وثابتة 

ومتكررة والناتجة عن األصول المنظمة والتعاقدات طويلة األجل.

ويأتي أكثر من 85% من إجمالي دخل الشركة من عقود 
االستحواذ طويلة األجل أو عبر األصول المنظمة ذات العوائد 

ن الشركة بشكل كبير في مواجهة المخاطر  المرتفعة، مما ُيحصِّ
التجارية وتقلبات الطلب.

وتحرص “طاقة” على تعزيز قدراتها في الدخول المدروس إلى 
أسواق رأس المال العالمية والحصول على التمويل من خالل 
التقييم المستمر وتحقيق أفضل مستويات الدين والملكية. 
كذلك، تتبع الشركة استراتيجية منضبطة ومدروسة لتحقيق 

القيمة بما يضمن تقديم أعلى العائدات لمساهمينا والوصول 
إلى تقييم مثالي لملكية األصول يدعم خياراتنا المستقبلية 
الرامية إلى توليد الدخل في المستقبل كطرح أسهم ثانوية 

أخرى على سبيل المثال.

وباالعتماد على موقعنا المالي القوي، سنتمكن من توفير 
عوائد مجزية للمساهمين من خالل توزيع األرباح المستدامة 

ومبادرات النمو المهمة. وستعمل أي سياسة توزيع أرباح 
مستقبلية لشركة “طاقة” على تحقيق معادلة توازن بين 

التمويل المخصص للتوسع والنمو من جهة وتقديم العوائد 
للمساهمين من جهة أخرى، بالتزامن مع الحفاظ على تصنيف 

ائتماني استثماري متميز.

قيمة مضافة ونمو على
 الصعيد العالمي 

موقع مالي قوي وقدرة على 
الوصول إلى أسواق رأس المال
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لمحة
عن طاقة 

جيجاواط*

جيجاواط 

 ألـــف

مليون جالون 
إمبراطوري 

 بــلـــدًا

 ألـــف

23

1.411

80

%95

913

18

% 40

من الكهرباء على الصعيد 
العالمي، إضافة إلى

 ما يقارب 4.4 جيجاواط
من الكهرباء من مشاريع

قيد التطوير 

كهرباء من مصادر الطاقة 
المتجددة، و2 جيجاواط 

مشاريع قيد التطوير 

عمليات منتشرة
حول العالم 

أكثر من 80 ألف كم طول 
شبكة نقل الكهرباء

تلبية أكثر من 95% من 
احتياجات الطاقة والمياه في 

إمارة أبوظبي

من المياه المحالة يوميًا، 
ومشاريع قيد التطوير تصل 

قدرتها إلى 200 مليون جالون 
إمبراطوري يوميًا

أكثر من 18 ألف كم طول 
شبكة أنابيب المياه

توريد أكثر من %40 
من احتياجات الطاقة 

في المغرب

* تشمل 1,000 ميجاواط من الطاقة المولدة داخل مصهر صحار لأللمنيوم
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العمليات
في دولة اإلمارات

شركة أبوظبي للنقل والتحّكم “ترانسكو” 

تتولى “ترانسكو” مهمة تخطيط وبناء وتشغيل شبكة 
نقل المياه والكهرباء من شركات التوليد إلى شبكات 

التوزيع التي تديرها شركة أبوظبي للتوزيع وشركة 
العين للتوزيع وإلى اإلمارات األخرى في الدولة إذا 

اقتضى األمر.

شركة أبوظبي للتوزيع

هي الشركة الوحيدة المسؤولة عن توزيع المياه 
والكهرباء في مدينة أبوظبي والمناطق المحيطة 

بها. وتمتلك الشركة شبكات ومرافق توزيع المياه 
والكهرباء في أبوظبي ومنطقة الظفرة التابعة 

إلمارة أبوظبي وتتولى عملية التخطيط وتشغيل 
هذه المرافق وتتعامل مباشرة مع المشتركين 

في هذه المنطقة.

شركة العين للتوزيع

هي الموزع والمورد الوحيد للطاقة والمياه في 
مدينة العين والمناطق المحيطة بها.

النقل

التوزيع



العمليات
في دولة اإلمارات

توليد الكهرباء
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منطقة الظفرة

منطقة
أبوظبي

اإلمارات 
الشمالية

منطقة
 العين
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S1 الشويهات
 محطة إلنتاج الطاقة والمياه المحالة 	 

تعمل بنظام الدورة المركبة 
 تبلغ الطاقة اإلجمالية لمشروع 	 

الشويهات 1 نحو 1.6 جيجاواط 
 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 

 101 مليون جالون إمبراطوري من 
المياه يوميًا

S2 الشويهات
 يتألف المشروع من محطتين لتوليد 	 

الطاقة وتحلية المياه
 تبلغ الطاقة االنتاجّية اإلجمالية لمشروع 	 

الشويهات S2 نحو 1.6 جيجاواط 
 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 

 101 مليون جالون إمبراطوري من 
المياه يوميًا

S3 الشويهات
 محطة إلنتاج الكهرباء تعمل بنظام 	 

الدورة المركبة وتضم منشأتين بطاقة 
إنتاجية إجمالية تبلغ 1.6 جيجاواط

أم النار
 منشأة موسعة إلنتاج الكهرباء وتحلية 	 

المياه تعمل بنظام الدورة المركبة
 تبلغ طاقة المشروع اإلنتاجية االجمالّية 	 

للطاقة 2.3 جيجاواط 
 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 

 96 مليون جالون إمبراطوري من 
المياه يوميًا

F1 الفجيرة
منشأة إلنتاج الكهرباء تعمل بنظام 	 

الدورة المركبة ومنشأة لتحلية المياه 
بتقنية التقطير الومضي متعدد المراحل 

وتقنية التناضح العكسي
 تبلغ طاقة المشروع اإلنتاجية االجمالّية 	 

للطاقة 882 ميجاواط
 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 

 131 مليون جالون إمبراطوري من 
المياه يوميًا

F2 الفجيرة
 منشأة إلنتاج الكهرباء تعمل بنظام 	 

الدورة المركبة 
 تبلغ طاقة المشروع اإلنتاجية للطاقة 	 

نحو 2.1 جيجاواط
 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 

 132 مليون جالون إمبراطوري من 
المياه يوميًا

نور أبوظبي
 تعتبر حاليًا أكبر محطة مستقلة للطاقة 	 

الشمسية الكهروضوئية في موقع 
واحد على مستوى العالم

 تبلغ الطاقة االنتاجّية اإلجمالية للمحطة 	 
1.2 جيجاواط

العين
 تديرها وتشغلها شركة المرفأ للطاقة	 
 تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمحطة 	 

265 ميجاواط

مشاريع قيد التطوير:

F3 الفجيرة
أكبر محطة مستقلة لتوليد الكهرباء 	 

تعمل بالغاز في دولة اإلمارات
 قدرتها اإلنتاجية 2.4 جيجاواط	 

محطة الظفرة للطاقة الشمسية
ستصبح أكبر محطة للطاقة الشمسية 	 

في العالم
 ستوفر أقل تعرفة للكهرباء المنتجة من 	 

الطاقة الشمسّية في العالم
طاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 2 جيجاواط	 

 محطة الطويلة لتحلية المياه بتقنية
 التناضح العكسي

واحدة من أكبر محطات تحلية المياه 	 
العاملة بتقنية التناضح العكسي              

في العالم  
 تبلغ قدرة تحلية المياه اإلجمالية 	 

للمحّطة 200 مليون جالون إمبراطوري 
من المياه يوميًا

مدينة زايد
 تديرها وتشغلها شركة المرفأ للطاقة	 
 تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للمحطة 	 

108 ميجاواط

A1 الطويلة
الطويلةA1 هي محطة لتوليد الكهرباء 	 

بنظام الدورة المركبة ومنشأة لتحلية 
المياه بالتقنيات الحرارية

يبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجّية لتوليد 	 
الكهرباء في المشروع 1.7 جيجاواط

تبلغ قدرة تحلية المياه 84 مليون جالون 	 
إمبراطوري من المياه يوميًا

 A2 الطويلة
 أول مشروع بموجب اتفاقية بناء وتملك 	 

وتشغيل في دولة اإلمارات
 يبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية من 	 

الكهرباء للمحطة 760 ميجاواط 
 يوفر المشروع قدرة إجمالية لتحلية 	 

المياه تصل إلى 53 مليون جالون 
إمبراطوري من المياه يوميًا

 B الطويلة
 يضم ثالث محطات مختلفة لتوليد 	 

الطاقة وتحلية المياه تستخدم كل منها 
تقنيات مختلفة

 تبلغ الطاقة اإلجمالية لتوليد الطاقة في 	 
المشروع 2.2 جيجاواط 

 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 	 
 162 مليون جالون إمبراطوري من

المياه يوميًا

محطة المرفأ إنترناشيونال للماء والكهرباء
 محطة إلنتاج الكهرباء تعمل بنظام 	 

الدورة المركبة ومحطة لتحلية المياه 
تعمل بتقنية التناضح العكسي

 تبلغ الطاقة االنتاجّية اإلجمالية للمحطة 	 
1.7 جيجاواط

 تبلغ قدرة تحلية المياه في المشروع 53 	 
مليون جالون إمبراطوري من المياه يوميًا
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سلطنة ُعمان
مصهر ُصحار لأللمنيوم
 تمتلك “طاقة” حصة %40
 تبلغ القدرة اإلنتاجية للمصهر 1000 ميجاواط
 و375 ألف طن ألمنيوم سنويًا

الهند
محطة نيفيلي إلنتاج الطاقة 
بفحم الليغنيت
مملوكة  بالكامل لـ “طاقة”

تبلغ الطاقة االنتاجّية للمحطة 
250 ميجاواط

غانا
محطة تاكورادي T2 إلنتاج الطاقة 
   تبلغ الطاقة االنتاجّية للمحطة 330 ميجاواط
حصة “طاقة” %90

اإلمارات العربية المتحدة 
أبوظبي، المقر الرئيسي

المغرب
محطة الجرف األصفر إلنتاج الطاقة بالفحم
حصة “طاقة” 86% )الوحدة 1-4(،
حصة “طاقة” 91% )الوحدة 5-6(,
 تبلغ الطاقة االنتاجّية للمحطة 2,056 ميجاواط

الواليات المتحدة األميركية
محطة ليك فيلد لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح

تملك “طاقة” نسبة 50% فيها
محطة “ريد أوك الغازية” وتمتلك

“طاقة” فيها حصة 80% من عوائد
الرسوم بموجب اتفاقية الرسوم

أميركا الشمالية )كندا(
أصول النفط والغاز  التي تشغلها

“طاقة” )2.4 مليون فدان(
78,260 برميل من مكافئ النفط يوميًا

المملكة العربية السعودية
محطة الجبيل لتوليد الطاقة الكهربائية 
باستخدام التوربينات الغازية
طاقة إنتاجية تبلغ 250 ميجاواط
حصة “طاقة” %25

العراق 
حقل أتروش النفطي
 7,137 برميل من مكافئ النفط يوميًا

المملكة المّتحدة 
لة وغير أصول النفط والغاز البحرية الُمشغَّ

لة من قبل “طاقة” بمعدل إنتاج الُمشغَّ
وسطي يبلغ 39,021 برميل من 

مكافئ النفط يوميًا

شركاتنا
 حول العالم  

لمحة من 2019

هولندا 
منشأتان لتخزين الغاز
ومشاريع أخرى للنفط والغاز
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مواردنا
البشرية

إن أي استراتيجية مؤسسية تظل حبرًا على ورق دون 
المساهمات الحقيقية التي يقدمها الموظفون. ومن 

هذا المنطلق، تتبنى شركة “طاقة” نموذجًا عالي الكفاءة 
م خصيصًا لتشجيع واستقطاب الكفاءات  والشفافية ُصمِّ

وتطوير المهارات وإلهام كوادرنا البشرية وتحفيزها من أجل 
تحقيق أهداف الشركة الشاملة.

وبصفتها شركة رائدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وإحدى 
أهم شركات خدمات المرافق المتكاملة في المنطقة، تسعى 

شركة “طاقة” إلى ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز جهات العمل 
في دولة اإلمارات مع توافر إمكانات وفرص نمو كبيرة في 

عدة مجاالت واعدة. وستعتمد الشركة على برامجها السابقة 
والرامية إلى تقديم التدريب الفني وبناء المهارات السلوكية 

والقيادية.

وتوفر “طاقة” أيضًا العديد من الفرص في دولة اإلمارات 
والعالم لبناء المسارات الوظيفية وتحفيز المشاركة في عملية 

التحول المميزة التي يشهدها القطاع نحو الطاقة النظيفة 
والمستدامة. ويعّد بناء قاعدة داخلية من المعارف والخبرات 

النهج األفضل للوصول إلى النجاح التنظيمي المستدام وتحقيق 
النمو واالزدهار على المدى البعيد، لذلك نحرص على تحفيز 

وتشجيع الكادر الوظيفي في “طاقة” على اغتنام فرص جديدة 
للنمو الوظيفي عبر مختلف وحدات أعمالنا ومناطق عملنا.

وتعتمد محطات اإلنتاج ومرافق الشبكات التابعة للشركة على 
مجموعة من الخبراء المتمّرسين في المجاالت التقنية وعمليات 

التطوير، بينما توفر الشركة القابضة فرصة مميزة للقادة 
االستراتيجيين والماليين ورواد األعمال. ويعمل الكادر الوظيفي 

لدينا بروح الفريق الواحد وبجهد وتفاٍن لتطوير الشركات التابعة  
لـ “طاقة” ومجتمعاتها وتقديم مساهمة إيجابية تعزز ثقافتنا 

المؤسسية وتدعم سعينا المستمر نحو التمّيز واالبتكار.

باإلضافة إلى ما تقّدم، نعمل على مساندة وتمكين مجتمعاتنا 
المحلية من خالل برامج المسؤولية المجتمعية التي تستند إلى 

مبادرات الشركة السباقة، كدعم بناء الطرق في الهند، وبرامج 
محو األمية للمساعدة في تعليم النساء والشباب في العراق، 

فنحن ملتزمون بدعم المناطق التي نعمل فيها سواء في 
أبوظبي أو خارجها.



نــبــنـــــي 
مستقبلنا 

مــعــًا
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توفر شركة “طاقة” قيمة استثمارية فريدة في قطاع المرافق، 
كما تتمّيز الشركة بموقعها القوي والمستقر ماليًا بفضل حصة 

حكومة أبوظبي في الملكية، وحجم الشركة ونطاق عملها 
الضخم ومكانتها الريادية في أسواقنا الرئيسية، فضاًل عن توفير 

عوائد نقدية ثابتة ومتكررة ناتجة عن التعاقدات طويلة األجل 
وأصول الشبكة المنظمة واإلمكانيات الهائلة للنمو المستقبلي 

من خالل حقوقها الحصرية في إمارة أبوظبي.

وباعتبارها إحدى أكبر الشركات المدرجة في أسواق المال 
اإلماراتية وِجهة ُمصدرة للسندات، تلتزم شركة “طاقة” بتطبيق 

أرقى الممارسات الدولية في اإلفصاح التنظيمي. ولدى الشركة 
قسم متخصص بعالقات المستثمرين يتولى مسؤولية التواصل 

مع المستثمرين حول العالم. 

تتطلع شركة “طاقة” إلى تحقيق توازن في مهمتها بين تمّلك 
األصول واالستثمار والتشغيل والتطوير. وخالل السنوات المقبلة، 

ستنمو مسؤوليات الشركة على مستوى العمليات وتطوير 
المشاريع بينما تواصل االستثمار لبناء القدرات في أبوظبي والبحث 

عن فرص مناسبة خارج الدولة. وبينما سنعمل على تعزيز جميع 
هذه القدرات محليًا، ستواصل “طاقة” توطيد عالقاتها الحالية وبناء 
شراكات مع أهم الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة المرافق 

المتكاملة وتطوير المشاريع.

يخضع جزء كبير من عمليات ودخل “طاقة” للوائح وقوانين التعرفة 
والتعاقدات طويلة األجل، وتتمّتع الشركة بعالقات وثيقة مع 

الجهات التنظيمية والهيئات الحكومية بما في ذلك شركة مياه 
وكهرباء اإلمارات المملوكة للحكومة.

وتلتزم “طاقة” التزامًا راسخًا بالمساهمة بدور مؤثر كشريك موثوق 
للجهات التنظيمية بما يدعم التطوير المستمر لإلطار التنظيمي 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل مسيرة تحول الدولة إلى 
الطاقة النظيفة والمستدامة. كما تدعم الشركة البيئة التنظيمية 
العادلة والموضوعية والشفافة واتباع ُنُهج متسقة ويمكن التنبؤ 

بها لتنظيم القطاع.

الشركاءمجتمع االستثمار

الحكومة والهيئات التنظيمية

تلتزم “طاقة” بالعمل والتعاون المستمر مع مجموعة 

واسعة من أصحاب المصلحة، كالشركاء والمستثمرين 

والجهات المالية، فضاًل عن التنسيق مع الحكومات 

والهيئات التنظيمية.
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عبر اندماج مؤسسة أبوظبي للطاقة وشركة “طاقة”، أنشأنا كيانًا 
مؤسسيًا ضخمًا ورائدًا في مجال خدمات المرافق المتكاملة، 

وأرسينا األسس لشركة رائدة تقود قطاع الطاقة المستدامة 
وتتمتع بالجاهزية التامة لمواكبة التغيرات المستقبلية. ولعّل أهم 

ما يمّيز “طاقة” رؤيتها الطموحة والملهمة لبناء مستقبل مشرق 
لموظفيها وشركائها ومساهميها.

ثة، عملت “طاقة” على تطوير  وللتعبير عن هذه الرؤية الُمحدَّ
وتشكيل هوية مؤسسية تعكس الحجم الهائل للكيان 

الجديد وقوة موقعه المالي وسلسلة القيمة لديه، إلى جانب 
استراتيجيته الرامية إلى لعب دور المحفز للنمو واغتنام الفرص. 
واستخدمت الشركة تصميمًا جريئًا ومبتكرًا يجسد حقبة جديدة 

في تاريخ الشركة وسجّلها المتمّيز ونهجًا جديدًا ومطّورًا لمتابعة 
مسيرة النمو والتوسع تماشيًا مع رؤية إمارة أبوظبي الطموحة.

وتجسد عالمتنا التجارية هوية “طاقة” اإليجابية كونها شركة 
مستدامة وعالية المرونة في آن، ما يعكس قوتنا كشركة رائدة 

وعالية الكفاءة في قطاع خدمات المرافق المتكاملة. وتتجّلى 
هذه المهمة الثنائية عبر كلمة واحدة بتصميم نابض بالحياة قوامه 

األحرف األربعة التي يتكون منها اسم الشركة.

ويتجلى التركيز في التصميم على حرفي T و Q اللذين يمثالن 
التغيير في الشركة فهما يتبدالن ويتحوالن ويتطوران مع كل 

 Q فيرمز إلى شبكة طاقة الموثوقة، ويشير حرف T تعبير. أما حرف
الدائري على شكل ثقب المفتاح إلى رؤية الشركة الرامية إلى فتح 

اآلفاق وإطالق العنان للفرص الواعدة.

ويرمز حرفا A بتصميمهما الُقطري إلى األسس القوية والراسخة 
التي تقوم عليها شركة “طاقة”، ومبادئها الثابتة التي تعززها 
 A البنية التحتية اآلمنة للشركة. كما أن درجة الميالن في حرفي
إشارة إلى األلواح الشمسية المائلة وتركيز الشركة على حلول 

الطاقة النظيفة.

أما تدرجات األلوان فهي عصرية ونابضة بالحياة مع لون يمزج بين 
األخضر واألزرق الكهربائي، الذي يضيء هالة العالمة التجارية 

ويبرز التزام “طاقة” باالستدامة. ويمثل التصميم النهائي عالمة 
تجارية عصرية ونابضة بالحياة تعّبر بقوة عن رؤية الشركة الطموحة 

والتزامها الراسخ. 

وتجتمع كل هذه العناصر معًا لتعكس وتؤكد شعارنا ورسالتنا 
المؤسسية: “طاقٌة لمستقبل مشرق”.

قــصــة
عالمتنا تجارية

طاقـــٌة 
لمستقبٍل 

مشرق
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