بيان صحافي

استثمارات "طاقة" األساسية تدفع ربحيتها خالل الشهور التسعة لعام 2019
 13مليار درهم عائدات املجموعة وتقليص الديون بقيمة  3مليار درهم

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة  7-نوفمبر  :2019أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع (طاقة) (املدرجة في سوق أبوظبي
لألوراق املالية تحت الرمز( )TAQA :رقم تعريف األوراق املالية الدولي ،)AEA002401015 :وهي الشركة العاملية الرائدة في مجال الطاقة
ً
والتي تتخذ من أبوظبي مقرا لها وتنفذ عملياتها في  11دولة ،أعلنت اليوم عن نتائجها املالية وأبرز إنجازاتها التشغيلية عن فترة األشهر
التسعة للعام الحالي واملنتهية في  30سبتمبر .2019
وسجلت "طاقة" عائدات ثابتة بلغت  13.1مليار درهم خالل هذه الفترة ،بانخفاض طفيف قدره  ٪3مقارنة بالفترة نفسها من عام
ً
 .2018وحافظت عائدات قطاع الطاقة واملياه على استقرارها عند  8.7مليار درهم فيما سجل قطاع النفط والغاز انخفاضا بنسبة
ً
مدفوعا بانخفاض حجم اإلنتاج واألسعار املحققة في أوروبا .وبلغ معدل التوافر الفني العاملي  ٪94.5وارتفع
 ٪9مسجل  4.4مليار
ً
اإلنتاج اليومي في قطاع النفط والغاز بنسبة  ٪1ليصل إلى  123,322برميل نفط مكافئ يوميا.
وحققت املجموعة إجمالي أرباح بلغت  7مليار درهم قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ،بانخفاض قدره ٪5
مقارنة بالعام السابق ،ويعزى ذلك بشكل رئيس ي إلى انخفاض العائدات إلى جانب انخفاض الدخل من قبل الشركات الزميلة نتيجة
لتحصيل مطالبات تأمينية ملرة واحدة لصالح مصنع صحار أملنيوم خالل عام .2018
وطرأت زيادة طفيفة على إجمالي النفقات الرأسمالية للمجموعة لتصل إلى  1,221مليون درهم ،وبشكل يتماش ى مع اإلنفاق في عام
 .2018تركزت االستثمارات الرأسمالية في قطاع الطاقة واملياه على أعمال الصيانة الدورية ألسطول محطات دولة اإلمارات العربية
املتحدة في حين تضمنت النفقات الرأسمالية للنفط والغاز تشغيل آبار جديدة لدى "طاقة أتروش" والقيام بأعمال إزالة املخانق
ً
لزيادة سعة األحجام التي يمكن معالجتها في منشأة اإلنتاج .ويصل إنتاج "طاقة" اآلن من الحقل  6,345برميل نفط مكافئ يوميا
خالل فترة التسعة أشهر املنتهية في  30سبتمبر  ،2019بزيادة قدرها  ٪102مقارنة بعام  .2018وارتفعت مساهمات حقل أتروش
النفطي بشكل كبير في كل من اإليرادات واألرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك ،بنسبة  ٪95و ٪106على
التوالي لتصل إلى  357مليون درهم و 222مليون درهم.
ً
وتأثرت األرباح الصافية سلبا بتحركات السوق غير املواتية الناجمة عن خفض أسعار الطاقة وتطبيق املبادرة اإلقليمية للغازات
الدفيئة في نيو جيرس ي والتي أثرت بدورها على محطة ريد أوك لتوليد الكهرباء ،أحد أصول املجموعة في الواليات املتحدة .وقابل
ذلك تحركات إيجابية في املكاسب الناتجة عن العمالت األجنبية التي تحققت بسبب تراجع اليورو وانخفاض الرسوم الضريبية

الحالية بسبب انخفاض الدخل الخاضع للضريبة في قطاع النفط والغاز .وبالتالي ،انخفض صافي الدخل بنسبة  ٪21إلى  925مليون
ً
درهم مع انخفاض األرباح الصافية (حصة "طاقة") بنسبة  ٪54إلى  198مليون درهم خالل تسعة أشهر مقارنة بنفس الفترة من
العام املاض ي.
وحافظت سيولة "طاقة" على وضعها القوي مسجلة  11.2مليار درهم كما في  30سبتمبر  ،2019ويتضمن ذلك  2.2مليار درهم سيولة
نقدية ومكافئ نقدي ،و 8.9مليار درهم على شكل تسهيالت ائتمانية غير مستخدمة ،ويعكس ذلك استرداد سندات "طاقة" بقيمة
ً
 500مليون دوالر في شهر سبتمبر بفائدة سنوية وعائد  ٪6.250وإعادة تمويلها الحقا في أوائل شهر أكتوبر من خالل سند جديد بنفس
القيمة تستحق في  2049بفائدة سنوية وعائد أقل قدره  ٪4حتى تاريخ االستحقاق .وواصلت املجموعة تقدمها في تقليص الديون،
مسجلة انخفاض قدره  3مليار درهم على مدى األشهر التسعة املاضية ،ليصل إجمالي رصيد الدين في نهاية الفترة إلى  63.3مليار
درهم.
وفي معرض تعليقه على األداء ،قال سعيد مبارك الهاجري ،رئيس مجلس إدارة "طاقة"" :تأتي نتائج طاقة لألشهر التسعة األولى من
عام  2019في ظل رياح معاكسة لقطاع النفط والغاز ،فيما تواصل تعزيز هذه النتائج بأداء قوي ومستقر في األعمال على نطاق
قطاع الكهرباء واملاء .وعالوة على ذلك ،واصلت املجموعة تقليص املزيد من الديون مع الحفاظ على قوة السيولة .ويشكل إصدار
ً
ً ً
سنداتنا ألجل  30عاما والطلب الكبير من قبل املستثمرين دليال دامغا على استقرار أعمالنا بشكل عام .ما زلنا نتمتع بنظرة إيجابية
بشأن فرص أكبر لنمو أعمالنا في مجال توليد الطاقة وتحلية املياه لتحقيق نمو مستدام".
أداء ً
وأضاف سعيد حمد الظاهري ،الرئيس التنفيذي لـ"طاقة"" :في األشهر التسعة األولى من العام ،حققت شركة "طاقة" ً
قويا من
ِقبل أسطول محطاتنا في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مما أدى إلى زيادة التوافر الفني وقدرتنا على تلبية متطلبات الطاقة واملياه.
تم ً
أيضا تعزيز أعمالنا املتعلقة بالنفط والغاز من خالل زيادة اإلنتاج في حقل أتروش في إقليم كردستان العراق ،والتي بلغ 45,000
برميل من النفط ً
يوميا ،باإلضافة إلى زيادة في اإليرادات من منشآت تخزين الغاز في هولندا".
انتهى-لالستعالم عن عالقات املستثمرين ،يرجى االتصال بـ  :شادي سلمان ( ) ir@taqaglobal.com
لالستفسارات اإلعالمية ،يرجى االتصال بـ  :سارة عبدهللا البلوش ي ( ) media.hq@taqaglobal.com
نبذة عن "طاقة":
تأسست "طاقة" في عام  ،2005وهي مجموعة عاملية متنوعة للطاقة ومقرها في أبو ظبي ،عاصمة دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهي
مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق املالية ( .)ADX: TAQAلدى "طاقة" استثمارات في مجاالت توليد الكهرباء وتحلية املياه والتنقيب عن
النفط والغاز وإنتاجهما وتخزين الغاز .تتواجد أصول الشركة في كندا ،وغانا ،والهند ،والعراق ،واملغرب ،وسلطنة عمان ،واململكة
العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة ،وهولندا ،واململكة املتحدة ،والواليات املتحدة.

