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غير مدقق. تم تفصيل أساس التحضير لهذه المعلومات    مبدئياإلدارة على أساس  وتحليل  في مناقشة    المدرجبيان الدخل  أرقام المقارنة لتم إعداد  

طاقة، وبالتالي لم تكن هناك  لالميزانية العمومية هي المقارنة في معلومات  إن  .  اإلدارةوتحليل  مناقشة  المقارنة غير المدققة في ملحق    المبدئيةالمالية  

. ضمن  2021ديسمبر    31طاقة للسنة المنتهية في  ل   المدققةالمالية الموحدة    البيانات  جانب  المستند إلى. يجب قراءة هذ  مبدئيةحاجة إلجراء تعديالت  

 " لإلشارة إلى طاقة. لدينا ، نستخدم مصطلحات "المجموعة" و "نحن" و " اإلدارة وتحليل مناقشة 

 الصحة والسالمة واألمن والبيئة  . 1
 

 ديسمبر  31السنة المنتهية في   

 إجمالي المجموعة  ( 2) والغازالنفط  (1) اإلنتاج النقل والتوزيع   

نظرة عامة على الصحة والسالمة  
 واألمن والبيئة 

  2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 - 1 - - - - - 1 عدد  الوفيات 

 0.41 0.55 1.48 1.90 0.66 0.41 0.10 0.12 )حادث / مليون ساعة(  معدل االصابات المسجلة 

 9 11 4 7 2 2 3 2 عدد  حادثة ضياع وقت 

 32 37 31 35 1 2 0 0 عدد  التسربات المبلغ عنها

 يشير إلى األصول التي تديرها طاقة فقط (1

 السنة طاقة خالل  تحويلها إلىتم اإلبالغ عنها مرتبطة باألصول والتشغيل التي تم   تسرباتحاالت  5وقت و  حادثة ضياعحاالت  3 ، 2021 سنةشمل ت (2

القيمة األولى لدينا. نحن نضع السالمة قبل كل شيء، وتعتبر الصحة والسالمة واألمن والبيئة جزًءا أساسيًا من    ي " هالسالمة"إن  
أعمال طاقة. يتم تطبيق مجموعة صارمة من القواعد واإلرشادات وأدوات إعداد التقارير لضمان مستوى عاٍل من االحترافية وااللتزام  

 نعمل. إن كافة أفراد القوى العاملة مخولون ولديهم الصالحية إليقاف أي عمل غير آمن.  باللوائح المحلية والعالمية أينما
 

، تعرضنا لوفاة واحدة في عملياتنا في اإلمارات العربية المتحدة في فبراير عندما انهار جدار خندق أثناء مد خط أنابيب في  لألسف
ذه الخسارة واتخذنا تدابير لمعالجة األسباب الشائعة وتعزيز إدارة مخاطر  أعمال التوزيع الخاصة بنا في أبوظبي. لقد تأثرنا بشدة به

تدقيق   المقاول، وتقديم عمليات  إدارة  السلوكية، وتعزيز  السالمة  برامج  إنشاء  الصحة والسالمة واألمن والبيئة. وتشمل اإلجراءات 
نشطة عالية المخاطر. قمنا بمراجعة مشاريع محددة  سالمة مركزة، وتضمين الدروس المستفادة ومشاركتها على وجه الخصوص مع األ

عالية المخاطر وعقدنا يوًما عالميًا للسالمة في نوفمبر لتسليط الضوء على أهمية قيادة السالمة، والدور الذي يلعبه كل مقاول وموظف  
 في طاقة كقائد للسالمة. 

 
، مدفوعة في الغالب بزيادة كثافة  2020  بسنةمقارنة    2021  سنةارتفعت مؤشرات الصحة والسالمة واألمن والبيئة للمجموعة في  

وتغييرات المحفظة    19-كوفيداستجابة للتطورات في جائحة    ةالسابق  السنة األنشطة المؤجلة من    استؤنفتحيث    2021  سنة العمل خالل  
والتي تنطوي  ال تزال الحاالت التي تم اإلبالغ عنها  ،  2021  سنة لى الرغم من استئناف هذه األنشطة في  المشغلة في النفط والغاز. ع

للمجموعة    إصابات مسجلة معدل    2019  سنةأو البيئة أقل من مستويات ما قبل الجائحة التي تضمنت في    باألشخاص على إلحاق ضرر  
 م اإلبالغ عنها.ت  تسرب حالة  47، و حالة ضياع للوقت 19، و 0.82يبلغ 
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حادث ضياع  ٪( ، وزادت إصابات  25)  0.14بنسبة    2021  لسنة للمجموعة    اإلصابات المسجلة ، ارتفع معدل  2020  بسنةمقارنة  
لمجموعة  ل٪(. تشمل مؤشرات الصحة والسالمة واألمن والبيئة  16)  5عنها بنسبة    التسربات المبلغ٪( وزادت  22)  2بنسبة    للوقت 
 . 2021 سنةإلى طاقة خالل   تحويلهاأداء السالمة المرتبط بثالثة أصول جديدة للنفط والغاز تم  2021لسنة 

 
 

 

من خالل التعلم من الحوادث ومعالجة االتجاهات والرؤى الناشئة، فإننا نقود التحسين المستمر في السالمة داخل عملياتنا بما يتماشى 
 طاقة. نواصل تركيز جهودنا على القضاء على اإلصابات والوفيات في أنشطتنا. ل لبيئة التابع  مع نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن وا

 

 ملخص النتائج   . 2
 

 السنة المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في  

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31  

 2020 2021 2020 2021  )مليون درهم، إال إذا أشير إلى خالف ذلك(

 93.9 92.3 91.2 88.5 % 1خط اإلنتاج  –نسبة التوافر 

 2إنتاج النفط والغاز
مليون برميل من  
النفط المكافئ في  

 اليوم 

124.9 116.5 122.4 118.0 

 80,135 77,389 - -  قيمة األصول المنظمة للنقل والتوزيع 

 41,151 45,690 10,330 11,422  إجمالي اإليرادات 

 16,004 19,740 3,995 5,334  3 ةالمعدل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل  

 2,788 5,960 1,524 1,701  4صافي الدخل

 .تمثل المتوسط المرجح لكافة الموجودات المولدة للطاقة على أساس سعة المحطة (1

 .االستحقاق من العراقيشمل إنتاج الحصة العاملة من أمريكا الشمالية وأوروبا، وحجم  (2

المحددة كأرباح قبل ضريبة الدخل ورسوم التمويل واالستهالك والنضوب واإلطفاء وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير    المعدلة  األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  (3

 .المالية

 .العاديين ألسهم طاقةإن صافي الدخل أعاله هو الجزء المتعلق بالمساهمين  (4

 

 المؤشرات المالية: 

السابقة، ويرجع ذلك أساًسا إلى ارتفاع    مقارنةً مع السنة ٪  11مليار درهم، بزيادة قدرها    45,7بلغت إيرادات المجموعة   •

 .أسعار السلع األساسية في قطاع النفط والغاز

٪، وهو ما يعكس  23  اقدره  بزيادةمليار درهم،    19,7  المعدلة   بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  •

 .المصاريف بارتفاعاإليرادات التي تم مقابلتها جزئيًا  ارتفاعبشكل رئيسي 

مليار درهم، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى    3,2مليار درهم، بزيادة قدرها حوالي    6,0بلغ صافي الدخل )حصة طاقة(   •

ريبة  الضمليار درهم مخصص انخفاض القيمة بعد خصم    1.5  بما يعكس زيادة المساهمة بشكل كبير في قطاع النفط والغاز،  

 في السنة السابقة. 

في قطاع النقل    بالمصاريف ، مدفوعة  السنة السابقة٪ عن  26مليار درهم، بزيادة قدرها    4.7الرأسمالية    المصاريف بلغت   •

 والتوزيع، وهو أكبر قطاع لدينا. 

االئتمانية للشركات  لتسهيالت  اكامل    تسديد مليار درهم، مما أدى إلى تحسن السيولة بعد    17.8  بمبلغتدفقات نقدية حرة قوية   •

 . السنةفي النصف األول من 

، مما أدى إلى زيادة تحسين  2020  سنةمليار درهم في نهاية    76.0من    إنخفض مليار درهم،    65.0بلغ إجمالي الدين   •

 مقاييس االئتمان للمجموعة. 

 المؤشرات التشغيلية: 

 . لسنة السابقة لالفترة نفس طفيف مقارنة ب ٪، وهي نسبة أقل بشكل  98.4فر شبكة النقل للطاقة والمياه  اتوبلغ  •

٪، أقل من الفترة السابقة، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الصيانة المخطط لها وغير  92.3بلغ توافر التقنية العالمية لإلنتاج   •

 المخطط لها داخل أسطول اإلمارات العربية المتحدة. 

٪، مدفوعة  4من النفط المكافئ في اليوم، بزيادة قدرها  ألف برميل    122.4إنتاج النفط والغاز إلى    حجمارتفع متوسط   •

 بارتفاع اإلنتاج في أوروبا، وال سيما المملكة المتحدة. 
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 النتائج التشغيلية حسب قطاع األعمال  . 3
 

 ديسمبر  31السنة المنتهية في   

 1  بيان الدخل الموحد للمجموعة
 إجمالي المجموعة  الشركات واإلستبعادات  النفط والغاز  اإلنتاج  النقل والتوزيع 

2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 

 المبدئي  الفعلي  المبدئي  الفعلي  المبدئي  الفعلي  المبدئي  الفعلي  المبدئي  الفعلي  )مليون درهم( 

 41,151  45,690  -    -  4,178 7,425 12,314  12,337  24,659 25,928 إجمالي اإليرادات 

 المصاريف التشغيلية 
(16,278

) 
(15,749)  (4,675) (4,344) (3,077) (3,239)  24  - (24,006) (23,332) 

 (1,920) (2,257)  (246) (496)  (206) (175) (421) (298)  (1,047) (1,288) المصاريف العمومية واإلدارية

حصة من نتائج الشركات الزميلة  
 والمشاريع المشتركة 

- -  322  120 - -  (9) (15)  313  105 

الفوائد والضرائب  األرباح قبل 
 المعدلة  واالستهالك واإلطفاء

8,362 7,863  7,686  7,669 4,173 733  (481) (261)  19,740  16,004 

 (2,004)    -  -    -  (2,004) - -    -  - - خسائر إنخفاض القيمة

 (9,606) (11,119)  (3)  31  (986) (2,202) (4,619) (4,828)  (3,998) (4,120) النضوب واالستهالك واإلطفاء 

 (3,271) (3,094)  (817) (828)  (418) (441) (2,032) (1,821)  (4) (4) تكاليف التمويل

 1,092  1,164  544  30  29 921 431 (9)  88 222 مكاسب/ )خسائر( أخرى 

 797 (696)  12 (108)  1,123 (238) (338) (350)  - - )مصروف( إعفاءات ضريبة الدخل 

 3,012  5,995  (525) (1,356)  (1,523) 2,213 1,111  678  3,949 4,460 صافي الربح/ )الخسارة( 

 (224) (35) - - - - (224) (35) - - حقوق الملكية غير المسيطرة 

 2,788 5,960 (525) (1,356) (1,523) 2,213 887 643 3,949 4,460 صافي الدخل )حصة طاقة( 

 

 ديسمبر   31كما في  

الميزانية العمومية الموحدة  
 1للمجموعة

 إجمالي المجموعة  الشركات واإلستبعادات  النفط والغاز  اإلنتاج  النقل والتوزيع 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 )مليون درهم( 

 125,949 122,397 (135) (97) 5,507 5,468 36,633 33,691 83,944 83,335 ممتلكات وآالت ومعدات 

 10,937 10,322 - - - - 10,937 10,322 - - موجودات مالية تشغيلية

شركات زميلة  ل  وقروضفي استثمار 
 ومشاريع مشتركة 

- - 1,279 2,015 - - 404 414 1,683 2,429 

 19,232 17,974 - - 7 33 14,470 13,186 4,755 4,755 موجودات غير ملموسة 

 5,622 5,598 125 - 5,434 5,535 63 63 - - الضريبة المؤجلة موجودات  

 22,758 22,223 999 5,925 1,375 2,471 9,160 9,160 11,224 4,667 موجودات أخرى 

 186,927 180,197 1,403 6,232 12,323 13,507 73,278 67,701 99,923 92,757 مجموع الموجودات 

 117,672 106,995 38,776 31,613 15,660 16,981 48,482 43,863 14,754 14,538 مجموع المطلوبات 

 69,255 73,202 (37,373) (25,381) (3,337) (3,474) 24,796 23,838 85,169 78,219 مجموع حقوق الملكية 

 

، لتتوافق مع العرض المطبق في هذه البيانات المالية  ما يكون ذلك ضرورياً بعض أرقام المقارنة، عند  تجميع تم إعادة تصنيف / إعادة  (  1
 عرض البيانات المالية.  جوهري   ال تغير بشكلإعادة التصنيف هذه  إن عمليات الموحدة. 
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   والتوزيع النقل أعمال

مليار درهم، بزيادة    4.5رب  اإلى ما يق  ابأكمله  للسنةصافي الدخل    بلغ، حيث  2021  خالل سنةحقق قطاع النقل والتوزيع أداًء ثابتًا  

 .2020 بسنة مليار درهم مقارنة  0.5قدرها 

سترداد  اال مليار درهم، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى    25.9  مبلغ  مليار درهم إلى  1.3ارتفعت اإليرادات على أساس سنوي بمقدار  

مليار درهم باإلضافة إلى موافقة الجهات التنظيمية على اإليرادات المرتبطة بمشاريع    1.0  بمبلغبالجملة    التوريد  المتعلقة بتعريفات

  0.3النقل وإيرادات أخرى بقيمة نظام انخفاض استخدام ب  تم مقابلتهامليار درهم،  0.6شركة أبوظبي للتوزيع بقيمة  ضمن البطاريات 

 مليار درهم. 

. كانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي  السنة   ه مليار درهم لهذ  16.3هم لتصل إلى  مليار در  0.5ارتفعت تكاليف التشغيل بمقدار  

ذلك جزئيًا من خالل انخفاض في المخصصات    مقابلة مليار درهم. وقد تم    1.0  بمبلغالمرتفعة  المفصلة أعاله  بتعريفات التوريد بالجملة  

مليار درهم في تكاليف    0.1لتحصيل، باإلضافة إلى انخفاض قدره  مليار درهم على المخزون والذمم المدينة بعد تحسن ا  0.4بمقدار  

 الموظفين. 

، مدفوعة  2020  سنةمليار درهم في    0.1مقابل    السنةمليار درهم في    0.2بقيمة  مكاسب أخرى    كذلك  والتوزيع  النقل حقق خط أعمال  

 . ة الحالي  السنة مواد الخردة في  إستبعادبشكل أساسي بمكاسب لمرة واحدة من عمليات 

   اإلنتاج أعمال
 

 مليار درهم.  0.6مليار درهم إلى  0.2بمقدار  اإلنتاجانخفض صافي الدخل ألعمال التوليد 

مليار درهم. على الرغم من بعض حاالت االنقطاع المخطط لها وغير    12.3عند    السنة السابقةمتماشية مع    اإلنتاجإيرادات    بقيت

وبالتالي انخفاض اإليرادات عبر أسطول اإلمارات العربية المتحدة، والذي قابله   التقنيالتي تسببت في انخفاض التوافر المخطط لها و

 ارتفاع عائدات الوقود في أعمالنا الدولية. 

مخصصات  ذلك إلى حد كبير إلى    ويعود ،  بالسنة السابقةمليار درهم مقارنة    0.3بمقدار    ضمن اإلنتاجارتفعت مصاريف التشغيل  

 المخزون، وخاصة الوقود االحتياطي، عبر أسطول اإلمارات العربية المتحدة. 

مليار درهم. كانت هذه الزيادة مرتبطة    0.2كما استفادت المجموعة من تحسن نتائج الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بقيمة  

لمنيوم. وبالمثل، فقد ساعد االنخفاض في تكاليف التمويل  بشكل أساسي باالستثمار في صحار ألمنيوم على خلفية ارتفاع أسعار األ

الزيادة    مقابلةمليار درهم في أعقاب استمرار سداد ديون المشاريع في األصول المحلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة في    0.2بمقدار  

مليار درهم   0.2ي سوق العمالت األجنبية بقيمة اآلثار المذكورة أعاله جزئيًا من خالل تأثير سلبي ف مقابلةفي مصاريف التشغيل. تم 

 . السنة السابقةمن األصول الدولية مقارنة بمكاسب العمالت األجنبية التي تحققت في 

 والغاز النفط أعمال
 

هذا التحسن    يعود.  السنة السابقةمليار درهم في    1.5مليار درهم مقارنة بخسائر قدرها    2.2حققت أعمال النفط والغاز صافي دخل بلغ  

  3.2مليار درهم في صافي الدخل بشكل أساسي إلى تحسن بيئة أسعار السلع األساسية مما أدى إلى زيادة اإليرادات البالغة    3.7البالغ  

والتي أثرت سلبًا على   2020 سنة مليار درهم رسوم انخفاض القيمة بعد الضريبة في الربع األول من   1.5إلضافة إلى مليار درهم با

 . السنة السابقةنتائج 

.  2021  سنةمليار درهم، مستفيدة بشكل رئيسي من بيئة أسعار السلع المرتفعة في    3.2ارتفعت اإليرادات على أساس سنوي بنحو  

دوالر   35.74مقارنة بـ    2021  سنةدوالًرا للبرميل في    64.23النفط المحقق للمجموعة بشكل ملحوظ إلى  وارتفع متوسط سعر  

دوالر    2.08ن  ع،  قدم مكعبدوالر أمريكي / مليون    4.78إلى  المحققة  أسعار الغاز    ارتفع متسوط . وبالمثل،  2020  سنة للبرميل في  

  2020  سنة  عن  نفط في اليوم مليون برميل    118.0من    للسنة. كما ارتفع متوسط اإلنتاج  2020  سنة في    قدم مكعب مليون  أمريكي/  

 .2021 سنة في  نفط في اليومبرميل مليون  122.4إلى 

على    اإلستحواذحقوقها في    براتانيمارست طاقة  ،    السنةفي وقت سابق من  مجاالت  بعض الفي  عن السداد  أحد الشركاء    تخلفبعد  

تم  .  2021شهري يوليو وأكتوبر  سهم من خالل عملية المصادرة بموجب اتفاقيات التشغيل ذات الصلة خالل  األي  حصة إضافية ف

لذلك، سجلت "طاقة"    اإلجراءات   إصدار خطابات المصادرة وستتبع الملكية. ونتيجة  لتحويل حقوق  المالية  القانونية  البيانات  ضمن 

افية المتوقع تحويلها، بما في ذلك التزامات تقاعد األصول اإلضافية، أصول اإلعفاء  السنوية اآلثار المحاسبية لحصص الملكية اإلض

  2021  لسنةالضريبي ذات الصلة واألداء التشغيلي لحقوق الملكية من تواريخ التخلف عن السداد. كان التأثير الرئيسي على بيان الدخل  

بقيمة   البالغة  زيادة    نتيجةمليار درهم    1.1هو تسجيل مصروف استهالك  التخلي واإليرادات األخرى  مليار درهم    0.6مخصص 

 . المرتبطة باإلعفاء الضريبي على اإلنفاق اإلضافي على التخلي
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 هيكل رأس المال والسيولة  . 4
 

 كما في  

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 المركز الموحد للمجموعة 

 2020 2021 )مليون درهم( 

 186,927 180,197 مجموع الموجودات 

 69,255 73,202 مجموع حقوق الملكية

 76,007 64,965 مجموع الدين

 ٪49 %44 1نسبة صافي الدين إلى رأس المال

   

 8,154 13,486 الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية 

 8,321 8,422 صافي النقد ومرادفات النقد 

 16,475 21,908 مجموع السيولة المتاحة 

 ناقًصا "صافي النقد ومرادفات النقد"     "الدين" هو "إجمالي ينحيث ان "صافي الد "صافي الدين"  الى باإلضافة  حقوق الملكية" يعلى “إجمال"صافي الدين" مقسوما ( 1

 المال  رأس   هيكل

ويتضمن   2021  ديسمبر  31٪. يستند الدين إلى قيم الميزانية العمومية كما في  44يتكون هيكل رأس المال لطاقة من ديون بنسبة  
 تعديالت القيمة العادلة. 

 

 
 
تشمل مصادر التمويل الخارجية للمجموعة سندات الشركات وأشكال ديون الشركات األخرى بما في ذلك قرض ألجل واحد، عند السحب، والتسهيل  

تخدام هذه التمويالت تاريخياً لتمويل االستثمار واالستحواذ والنمو داخل المجموعة. يتم تمويل شركات اإلنتاج  االئتماني المتجدد للمجموعة. تم اس
 التابعة بشكل عام من خالل ديون المشروع، إما على شكل قروض بنكية محدودة أو بدون حق الرجوع أو سندات المشروع.

 
وخيارات إعادة التمويل المتاحة للتأكد من أن مزيج الدين وتكلفة الدين في المستوى األمثل. يرجى  تواصل المجموعة مراقبة إجمالي مركز الدين  

 الرجوع إلى قسم "تحليل االستحقاق" أدناه للحصول على تحديثات حول إصدارات الديون األخيرة. 
 

الفائدة.    معدالتإما تعاقديًا أو من خالل ترتيبات تحوط    الفائدة على ديون مشاريع المجموعة والسندات والقروض ثابتة إلى حد كبير،   معدالتإن  
معدالت السوق المتغيرة، وبالتالي فهي عرضة لمعدالت اقتراض    ، والتي تعتمد علىالتسهيالت االئتمانية المتجددة لطاقة   يتمثل اإلستثناء الرئيسي في

عند استحقاق سنداتنا وقروضنا متوسطة األجل    ت اإلئتمانية المتجددة.، قامت طاقة بتسديد التسهيال2021خالل سنة    ليبور قصيرة األجل السائدة.
خاطر  وطويلة األجل، قد يتطلب منا إعادة تمويل هذا الدين بمعدالت السوق، أو استخدام السيولة األخرى المتاحة لدينا. وعليه، تتعرض طاقة لم

 معدالت الفائدة على المدى القصير والطويل. 
 

٪ من قروض المجموعة هي بسعر فائدة ثابت )ديسمبر  95، بعد األخذ في االعتبار تأثير مقايضات أسعار الفائدة، ما يقارب  2021  ديسمبر  31في  
 . 2021 ديسمبر 31٪ كما في 4.5٪(. تبلغ إجمالي التكلفة للديون للمجموعة 87: 2020

 
 3.5ديون المشاريع القياسية بقيمة    تسديدمليار درهم، نتيجة    11.0غير المسددة بأكثر من    الديون  2021  سنة بشكل عام، خفضت المجموعة في  

 مليار درهم.  7.5مليار درهم، وصافي تخفيض ديون الشركات بقيمة 
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   السيولة

ديسمبر    31)  2021  ديسمبر  31مليار درهم كما في    13,5لدى المجموعة إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية برصيد غير مستخدم يبلغ  
ة  مليار درهم عن قيام المجموعة بتسديد تسهيالتها االئتماني  5,3مليار درهم(. وتعود الزيادة الهامة في الرصيد غير المستخدم البالغ    8.2:  2020

مليار درهم    12.9، مما أدى إلى إعادة رصيد التسهيالت اإلئتمانية المتجددة غير المستخدمة إلى  2021المتجددة بالكامل في الربع الثاني من سنة  
البالغة    3.5) المستخدمة  التسهيالت االئتمانية غير  أمريكي(. يتعلق باقي  التسهيالت االئتمان  0.6مليار دوالر  التشغيلية  مليار درهم بعدد من  ية 

 الصغيرة المتاحة لبعض شركات توليد الطاقة. 

البنكية   إن هدف المجموعة هو اإلحتفاظ بالتوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام النقد والسحب على المكشوف والقروض 
٪(، بناًء على  12:  2020ديسمبر    31تداولة )٪ من إجمالي ديون المجموعة كم5، تم تصنيف  2021  ديسمبر  31والقروض األخرى. كما في  

 القيمة المدرجة للقروض. 

   اإلستحقاق تحليل

 بناًء على الدفعات التعاقدية غير المخصومة هو كما يلي:  2021 ديسمبر 31إن جدول سداد المطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 
 

مليار دوالر أمريكي( من شريحة سندات ثنائية مقومة بالدوالر األمريكي. تتألف    1.5مليار درهم )  5.5، قامت الشركة بجمع  2021في  أبريل  
٪ سنويًا وسندات  2.0، بمعدل قسيمة بنسبة 2028مليون دوالر أمريكي( تستحق في  أبريل  750مليار درهم ) 2.75الشريحتان من سندات بقيمة 

 ٪ سنويًا. 3.4، بمعدل قسيمة بنسبة 2051بريل مليون دوالر أمريكي( تستحق في  أ 750مليار درهم ) 2.75بقيمة 
 

مليون دوالر أمريكي( من سندات الشركات المستحقة    363درهم )  مليار  1,3باإلضافة إلى إصدار السندات في  أبريل، قامت الشركة بشراء، نقًدا،  
درهم   مليار 0,9وبقيمة  2021حقة في ديسمبر مليون دوالر أمريكي( من سندات الشركات المست 349درهم ) مليار 1,3، بقيمة 2021في يونيو 

مليون دوالر    387مليار درهم )  1.4، تم استحقاق  2021في يونيو    .2023مليون دوالر أمريكي( من سندات الشركات المستحقة في يناير    250)
يونيو   الشركات في  المتبقية من سندات  المجموعة  تسديدهاوتم    2021أمريكي(  قامت  وبالمثل،  التي    بتسديد   بالكامل.  المتبقية  الشركات  سندات 

 مليون دوالر أمريكي(. 413مليار درهم )  1.5بمبلغ  2021استحقت في ديسمبر 
 

المقرر    التسديد مليون دوالر أمريكي( بالكامل قبل    200مليار درهم ) 0.7  بمبلغ  ألجل   ات قرض الشرك بتسديد، قامت المجموعة  2021في أكتوبر  
 .2022في أبريل 
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 النفقات الرأسمالية  . 5
 

 ديسمبر  31السنة المنتهية في    

 إجمالي المجموعة  ركات الش  النفط والغاز  اإلنتاج  النقل والتوزيع   )مليون درهم( 

 4,736 8 1,010 229 3,489 الفعلي  2021

 3,746 - 693 363 2,690 المبدئي 2020

 

 . الموجودات الرأسمالية إلى إضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات، باستثناء حق استخدام  النفقاتشير ت

 

 . السنة السابقة ٪ عن  26مليار درهم، بزيادة قدرها  4.7 للسنةالرأسمالية للمجموعة  النفقاتبلغ إجمالي 

. كان الدافع الرئيسي للزيادة هو  السنة السابقة ٪ عن 30مليار درهم، بزيادة قدرها  3.5بلغت النفقات الرأسمالية للنقل والتوزيع للسنة 

 . 19 – فيد بسبب جائحة كوبسبب إلغاء وتأجيل المشاريع  2020 سنةاإلنفاق الرأسمالي المنخفض في 

  سنة مليار درهم، ويعكس ذلك في الغالب ارتفاع اإلنفاق في    0.2إلى    2021  سنة٪ في  37انخفضت النفقات الرأسمالية لإلنتاج بنسبة  

 في اإلمارات العربية المتحدة.  S1بسبب العمل الضروري على التوربينات داخل مصنع الشويهات  2020

تم  ، نتيجة الرتفاع اإلنفاق في العراق وأمريكا الشمالية السنة السابقة٪ عن 46على النفط والغاز أعلى بنسبة  ةالرأسمالي  النفقات تكان 

األوروبية حيث بدأنا التحول إلى وضع إيقاف التشغيل على بعض األصول    وداتج الموانخفاض النفقات الرأسمالية في  ب جزئيًا    مقابلتها

 المتأخرة العمر. 

 مليون درهم في قطاع الشركات نتيجة تجديد المقر الرئيسي للمجموعة.  8سمالية بلغت النفقات الرأ 

 

 

 

 

 ستيفن ريدلينغتون  جاسم حسين ثابت 
 الرئيس المالي   للمجموعة والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي

 

 

 2022فبراير  10
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 : المعلومات المالية المبدئية  1 ملحق

 أساس اإلعداد 

"( التأثيرات على بيان الربح أو الخسارة غير    المبدئيةغير المدققة )"المعلومات المالية    المبدئيةتوضح المعلومات المالية الموحدة  

)"األصول   والتوزيع  النقل  أصول  والمياه،  الكهرباء  توليد  أصول  معظم  في  للطاقة  أبوظبي  مؤسسة  ساهمت  للصفقة حيث  المدقق 

اإليضاح رقم    المستحوذة"( لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )"طاقة"(. مزيد من التفاصيل حول الصفقة مذكورة بالتفصيل في 

 .2021ديسمبر  31حول البيانات المالية الموحدة لشركة طاقة للسنة المنتهية في  1

شهر المنتهية    اإلثني عشرةتشتمل المعلومات المالية المبدئية على بيان الربح أو الخسارة المرحلي المبدئي الموحد غير المدقق لفترة  

 . 2020يناير  1لو أن الصفقة قد تمت في . تم إعداد هذا البيان كما 2020 ديسمبر 31في 

إن الغرض من المعلومات المالية المبدئية هو إظهار التأثيرات المادية للصفقة على بيان الربح أو الخسارة التاريخي الموحد كما لو  

ألداء الذي كان يمكن . ال يمثل الوضع المالي وا2020يوليو    1كانت المجموعة موجودة بالفعل في الهيكل الذي أنشأته الصفقة في  

 مالحظته إذا تم إجراء دمج األعمال المشار إليه في تاريخ سابق. 

يستند عرض المعلومات المالية المبدئية للمجموعة على بعض االفتراضات التقديرية وقد تم إعدادها ألغراض التوضيح فقط، ونظراً  

، وبالتالي فهي ال تمثل وقد ال تعطي صورة حقيقية عن األداء المالي  لطبيعتها، فإن المعلومات المالية المبدئية تظهر حالة إفتراضية

 للمجموعة. 

المالية   البيانات  المجموعة إلعداد  قبل  المتبعة من  المحاسبية  السياسات  بناًء على  المدققة  المبدئية غير  المالية  المعلومات  تجميع  تم 

ن التغييرات في السياسة المحاسبية والتعديل قد انعكس في فترات  . إن أي تأثير ناتج ع2021ديسمبر    31الموحدة المدققة بتاريخ  

ق أوجه  المقارنة السابقة. ال تأخذ المعلومات المالية الشكلية غير المدققة في االعتبار تأثيرات التآزر المتوقع أو التكاليف المتكبدة لتحقي 

 . قدم أي مؤشر على النتائج والوضع المالي المستقبلي للمجموعة إن المعلومات المالية المبدئية ال ت التآزر هذه نتيجة للمعاملة. ال 
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 السنة المنتهية في  بيان الربح أو الخسارة المبدئي الموحد 

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 )مليون درهم( 

 المبدئي الفعلي  

 )غير مدققة(  )مدققة( 

  2021 2020 
   

   اإليرادات 

 12,314 12,337 المياه واإليرادات من توليد الطاقة 

 24,659 25,928 اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه 

 4,178 7,425 اإليرادات من النفط والغاز 
 45,690 41,151 

   تكلفة المبيعات 

 (23,332) (24,006) مصاريف تشغيلية 

 (9,606) (11,119) االستهالك والنضوب واإلطفاء 

 (2,004) - خسائر إنخفاض القيمة
 (35,125) (34,942) 
   

 6,209 10,565 إجمالي الربح
   

 (1,920) (2,257) مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,271) (3,094) تكاليف التمويل

 241 (75) صافي )خسارة(/ ربح تحويل عمالت أجنبية

 105 313 مشتركةالحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع 

 570 - مكسب من صفقة الشراء 

 281 1,239 إيرادات أخرى 
   

 2,215 6,691 الربح قبل الضريبة 
   

 797 (696) )مصروف( إعفاءات ضريبة الدخل 
   

 3,012 5,995 ة للسن الربح  

   

   العائد إلى: 

 2,788 5,960 حاملي أسهم الشركة األم 

 224 35 المسيطرة حقوق الملكية غير 
 5,995 3,012 

 

 

 


