
 
 
 
 
 

 نسخة أولى:  

 

مجموعة "طاقة" و"ماروبيني" تطوران مشروعاً لتوليد الكهرباء وتحلية  

 المياه لصالح شركة "أرامكو" السعوديّة

  صافية المشترك وتحلية المياه في المملكة العربية السعودية سيتمتع بقدرة إنتاجّية لإلنتاجمشروع "تناجيب" 

مليون جالون مياه محّّلة يومياً لتلبية   5.25إجمالي وطّن من البخار في الساعة،   1,084ميجاواط، و 940تبلغ 

 احتياجات منشآت "أرامكو" السعوديّة  

 

كتوبر     25–  ، اإلمارات العربية المتحدةأبوظبي  التي تعد  علنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )طاقة(،أ :  2021أ

منطقةإحدى   في  المدرجة  المتكاملة  المرافق  شركات  كبر  وإفريقيا  أ األوسط  والشرق  شركة    ،أوروبا،  جانب  إلى 

كة لتطوير مشروع لإلنتاج المشترك لتوليد الكهرباء  جديد   "ماروبيني كوربوريشن" )ماروبيني(، اليوم عن إطّلق شرا

كبر   أ )أرامكو(،  السعودية  العربية  النفط  بالتعاون مع شركة  السعودية، وذلك  العربية  المملكة  المياه في  وتحلية 

 شركة متكاملة للنفط والغاز في العالم. 

 1,084ومن الكهرباء،    اواطجمي   940وتحلية المياه  "تناجيب" لإلنتاج المشترك  مشروع  لالصافية  وستبلغ القدرة اإلنتاجّية  

مليون جالون    4.3)القدرة اإلنتاجية الصافية:  الون يومّياً من المياه المحّّلة  جمليون    5.25إجمالي  طّن من البخار في الساعة و

رئيسي منشأة صناعّية  طاقة الستحداث  وتحويل  مياه  توفير  اتفاقّية  على  وقّعتا  قد  و"ماروبيني"  "طاقة"  وكانت  ة  يومّياً(. 

وتطوير البنية التحتّية الّلزمة، بما في ذلك خطوط األنابيب التي تربط محطات تحلية المياه واإلنتاج المشترك بالمستخدمين  

 النهائّيين.  

%  60"  ك "طاقة" و"ماروبينيل( للعمل على بناء المحّطات بحيث تمتSPVوقد تم إنشاء شركة ذات غرض خاّص )

"أرامكو"   تمتلك  حين  في  أسهمها،  و40من  "طاقة"  ستقوم  الموّقع،  العقد  وبموجب  بتشغيل    "ماروبيني"%. 

لمّدة   توريد    20المحّطات  إلى  المشروع  الملكّية. ويهدف هذا  ونقل  والتشغيل  والتملّك،  البناء،  لنظام  وفقاً  سنة 

 لنفط والغاز في المناطق المجاورة.  إلى منشآت "أرامكو" ل والبخار والمياه المحّّلةكهرباء ال

 

في شركة    كهرباء وتحلية المياهفريد العولقي، المدير التنفيذّي لوحدة أعمال توليد ال  وفي هذه المناسبة، قال

كة مع "ماروبيني" و"أرامكو السعوديّة" لتنفيذ  (:  طاقة)أبوظبي الوطنّية للطاقة   "تفخر "طاقة" بإبرام هذه الشرا

يحظى   "تناجيب" ستستفيد من مشروع  فمنشأة  السعوديّة.  العربّية  للمملكة  االستراتيجّية  األهمّية  هذه  بمثل 

خبرات "طاقة" في تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه بكفاءة، وذلك إلى جانب تعزيز قدراتنا في قطاع العملّيات والصيانة  



 
 
 
 
 

التشغيلّية وا40من خّلل امتّلك   العملّيات  أّن  O&Mلصيانة )% من األسهم في شركة  إلى  (. وأود أن أشير هنا 

. ويأتي 2030جيجاواط بحلول العام    15"طاقة" كانت قد أعلنت عن التزامها الراسخ بزيادة طاقتها اإلنتاجّية بمقدار  

هذا المشروع ليؤكد على التقّدم الذي نحرزه في هذا اإلطار في ظّل توسيع نطاق عملياتنا الحالية في المملكة العربّية 

 ".  السعوديّة
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 نبذة حول شركة "طاقة" 

، وهي مجموعة متنوعة من شركات المرافق والطاقة  2005الوطنية للطاقة )"طاقة"( عام    تأسست شركة أبوظبي

المالية )تحت   أبوظبي لألوراق  المتحدة، ومدرجة في سوق  العربية  أبوظبي، عاصمة دولة اإلمارات  يقع مقرها في 

ونقلهما وتوزيعهما، كما   (. لدى "طاقة" استثمارات ضخمة في مجاالت توليد الكهرباء وتحلية المياهTAQAالرمز:  

اإلمارات   دولة  من  كٍل  في  الشركة  أصول  تنتشر  والغاز.  النفط  وتخزين  ونقل  وإنتاج  استكشاف  عمليات  تمتلك 

العربية المتحدة، وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وُعمان، وهولندا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة  

 . www.taqa.com األمريكية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة المتحدة، والواليات المتحدة

 

 

 :أرامكو السعودية نبذة حول 

أرامكو السعودية هي الشركة المتكاملة والرائدة عالمًيا في مجال الطاقة والكيميائيات. وتنتج الشركة برميًّل واحًدا  

إمدادات النفط في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه تطوير تقنيات جديدة للطاقة.  من كل ثمانية براميل من  

تضع أرامكو السعودية نُصب أعينها موثوقية مواردها واستدامتها، ما يساعد على تعزيز االستقرار والنمو على  

 .saudiaramco.comwww .المدى الطويل في جميع أنحاء العالم

http://www.taqa.com/
http://www.saudiaramco.com/

