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كما في  الموجز الموحد المرحلي  بيان المركز المالي
ديسمبر  31مارس 31

20222021 إيضاح
ألف درهــم ألف درهــم 

)مدققة( )غير مدققة( 
 الموجودات 

 الموجودات غير المتداولة
151,047,295149.472.061 6 الممتلكات واآلالت والمعدات
515,005529.577 8 الموجودات غير الملموسة 

640640 9 االستثمارات المحتسبة وفقا  لطريقة حقوق الملكية  
255,89710.645 20 األدوات المالية المشتقة  

55,62058.113 10الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
-54,914 12 عقارات استثمارية 
539,676456.773 13 موجودات أخرى

1,312,3691,223,569 16 موجودات مالية أخرى 
 -----------------------  -------------------- 

153,781,416151,751,378الموجودات غير المتداولة إجمالي 
 -----------------------  -------------------- 

الموجودات المتداولة  
1,435,1251,451,149 15المخزون

859,9201,001,724 13موجودات أخرى 
4,627,5453,888,627 14الذمم المدينة التجارية  
1,843,7942,149,528 16موجودات مالية أخرى  

-707 21أدوات مالية مشتقة  
6,048,7614,798,864 7ودائع قصيرة األجل

3,486,6184,406,164 17النقد وما يعادله 

 ----------------------- --------------------

18,302,47017,696,056الموجودات المتداولة إجمالي 

 ----------------------- --------------------

172,083,886169,447,434إجمالي الموجودات 

 =============  =========== 

حقوق الملكية والمطلوبات 
 حقوق الملكية
500,000500.000 18 رأس المال 

446,554355.467 18 االحتياطي القانوني 
40,098,71940.037.040 18 مساهمة في رأس المال ال

53.343.435- 18 االحتياطي العام
-43,986,858 18 أرباح محتجزة

( 1.236.145)(153,741) احتياطي التحوط 
 -------------------- --------------------

84,878,39092.999.797
 1,351,042591.911 الحصص غير الُمسيطرة

 -------------------- -------------------

93.591.708 86,229,432إجمالي حقوق الملكية 
 --------------------  ------------------- 

 المطلوبات 
 المطلوبات غير المتداولة 

33,924,41923.325.798 19القروض 
1,018,5291.008.904 20 التزامات تعويضات التقاعد 

789,8822.259.830 21 األدوات المالية المشتقة 
11,45911.939 22 التزامات االيجار  

31,541,03131.499.170 23التزامات أخرى طويلة األجل 

 ---------------- --------------
67,285,32058.105.641المطلوبات غير المتداولةإجمالي 

 ---------------- --------------
 المطلوبات المتداولة 

14,116,75813.781.679 24الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
4,195,2513.430.072 19 القروض 

27,529156.297 21 األدوات المالية المشتقة  

4,0953.013 22 التزامات االيجار  
 ----------------------  ------------------- 

18.343.63317.371.061المطلوبات المتداولةإجمالي 

 ----------------------  ------------------- 

85.628.95375.476.702إجمالي المطلوبات 

 ----------------------  -------------------- 

171.858.385169.068.410إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

 ----------------------  -------------------- 

225.501379.024 35الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

 -----------------------  --------------------- 

172.083.886169.447.434إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات والرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

 =============  =========== 

لفترة في و   كما  للمجموعة بشكل عادل، من جميع النواحي المادية، المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية    المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزةعلى حد علمنا، تعرض  
 . 2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

وتم توقيعها بالنيابة عنه من قبل:  ------------بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة  المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزةهذه  اعتمادتم 

...................................... ...................................
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي   مجلس اإلدارة عضو 

.  2و  1الصفحتين مدرج على حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

 . الموحدة الموجزةالمعلومات المالية المرحلية من هذه  ال يتجزأ جزءا   34إلى  8تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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 الموجز  الموحدالمرحلي   بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى
 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

    

 2021 2022 إيضاح  
 ألف درهــم  ألف درهــم   
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
    

 4,403,933 5,067,801 26 اإليرادات  
 ( 3,285,722) ( 3,623,021) 27 تكلفة المبيعات 

   -----------------  --------------- 
 1,118,211 1,444,780  إجمالي األرباح 

    
 ( 740,250) ( 702,823) 28 المصروفات اإلدارية 

 ( 19,680) 3,057 29 عكس/)خسائر( انخفاض القيمة االئتماني  
 119,328 132,915  إيرادات أخرى

   --------------  -------------- 
 477,609 877,929  األرباح التشغيلية 

    
 47,195 40,753 31 إيرادات التمويل  
 ( 81,938) ( 381,550) 31 تكاليف التمويل  

   --------------  ------------- 
 ( 34,743) ( 340,797) 31 صافي  –تكاليف التمويل 
 3,411 - 9 استثمار في ائتالفات مشتركة  الحصة من أرباح

   --------------  -------------- 
 446,277 537,132  أرباح الفترة قبل صافي الحركة في الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

    
 132,264 153,523 35 صافي الحركة في الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل 

   --------------  -------------- 
 578.541 690.655  وصافي الحركة في الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل  الفترةأرباح  

    
    

    اإليرادات الشاملة األخرى:  
    تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر التي لن  البنود 

 التغير في  –أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  
 - ( 2.493) 10 القيمة العادلة 

    البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر 
 89.922 101.115  الخسائرخسائر التحوط الُمعاد تصنيفها إلى األرباح أو 

 ألدوات   العادلةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة  –تحوطات التدفق النقدي 
 1.684.854 1.937.699  مالية مشتقة 

   ---------------  ------------- 
 1,774,776 2.036.321  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

   ---------------  ------------- 
 2,353,317 2.726.976  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

   ========  ======= 
    

    أرباح الفترة المنسوبة إلى
 547.281 734.510  مالكي الشركة   -
 31,260 ( 43.855)  الحصص غير الُمسيطرة  -
   --------------  ----------- 

  690.655 578,541 
   ========  ====== 

    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة المنسوبة إلى 
 1,484,872 1.816.914  مالكي الشركة   -
 868,445 910.062  الحصص غير الُمسيطرة  -
   ---------------  ------------- 

  2.726.976 2.353.317 
   ========  ======= 
    
    ربحية السهم 

 0. 011 0. 015 37 والمخفضة )درهم( ربحية السهم األساسية 
   ======  ===== 

 

 .2و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة مدرج على الصفحتين 
 

 .المرحلية الموحدة الموجزةالمعلومات المالية جزءا  ال يتجزأ من هذه  34إلى  8تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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 الموجز الموحدالمرحلي    بيان التغيرات في حقوق الملكية
 

   المالكينمنسوبة إلى  

 
في المساهمة 
 رأس المال 

 االحتياطي  
 العام 

االحتياطي  
 القانوني  

 احتياطي  
 التحوط 

 األرباح
 اإلجمالي المحتجزة 

الحصص غير  
 المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 90.021.579 )416.991(  90.438.570 - )1.982.987(  352.103 52.239.576 39.829.878 )مدققة( 2021يناير  1في 
  --------------  --------------  -----------  --------------  ------------  ---------------  ------------  --------------- 

          للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
 578.541 31.260 547.281 547.281 - - - -   الفترةأرباح 

 1.774.776 837.185 937.591 - 937.591 - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
  ------------  ------------  ------------  ----------------  --------------  ---------------  ---------------  ---------------- 

 2.353.317 868.445 1.484.872 547.281 937.591 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ------------  ------------  ------------  ----------------  --------------  ---------------  ---------------  ---------------- 

 - - - ( 385.382) - - 385.382 - المحول إلى احتياطي
         المالكينالمعامالت مع 

 )161.899(  - )161.899(  )161.899(  - - - - ( 18توزيعات غير نقدية )راجع إيضاح  
قيمة   –مساهمة حكومة دبي في رأس المال 

 667.944 - 667.944 - - - - 667.944 األراضي )صافي(
 )1.090.000(  )90.000(  )1.000.000(  - - - )1.000.000(  - ( 34توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

  ---------------  ---------------  -----------  ---------------  ------------  ---------------  -------------  --------------- 
 91.790.941 361.454 91.429.487 - )1.045.396(  352.103 51.624.958 40.497.822 )غير مدققة( 2021مارس  31في 

 ===== ==== ======== ====== ===== ==== ======= ======== ======= ======== 
 

 
 .المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزءا  ال يتجزأ من هذه  34إلى  8تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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 )تابع( الموجز الموحدالمرحلي  بيان التغيرات في حقوق الملكية  
 

   المالكينمنسوبة إلى   

 رأس المال  
في المساهمة 
 رأس المال 

 االحتياطي  
 العام 

االحتياطي  
 القانوني  

 احتياطي  
 التحوط 

 األرباح
 اإلجمالي المحتجزة 

الحصص غير  
 المسيطرة 

إجمالي حقوق 
 الملكية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

 93.591.708 591.911 92.999.797 - )1.236.145(  355.467 53.343.435 40.037.040 500.000 )مدققة( 2022يناير  1في 
  --------------  --------------  --------------  -----------  ---------------  ---------------  ------------  ------------  --------------- 

           للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
 690.655 )43.855(  734.510 734.510 - - - - -   الفترةأرباح 

 2.036.321 953.917 1.082.404 - 1.082.404 - - - - للفترةاإليرادات الشاملة األخرى 
  ------------  ------------  ------------  ------------  --------------  --------------  --------------  --------------  -------------- 

 2.726.976 910.062 1.816.914 734.510 1.082.404 - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ------------  ------------  ------------  ------------ ---------- ---  --------------  --------------  --------------  -------------- 

 - - - ( 643.423) - - 643.423 - - عام  المحول إلى احتياطي
 - - - ( 91.087) - 91.087 - - - قانوني  المحول إلى احتياطي

          المالكينالمعامالت مع 
 –مساهمة حكومة دبي في رأس المال 

 61.679 - 61.679 - - - - 61.679 - قيمة األراضي )صافي(
توزيعات األرباح المدفوعة )راجع  

 )10.150.931(  )150.931(  )10.000.000(  - - - )10.000.000(  - - ( 34إيضاح 
 - - - 43.986.858 - - )43.986.858(  - - التحويل إلى أرباح محتجزة 

  -----------  ---------------  ----------------  -----------  --------------  ---------------  ----------------  --------------  ---------------- 
 86.229.432 1.351.042 84.878.390 43.986.858 )153.741( 446.554 - 40.098.719 500.000 )غير مدققة( 2022مارس  31في 

 ====== ======== ==== ===== ====== ======== ======== ===== ==== ======== ==== ===== 
 

 .المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزةجزءا  ال يتجزأ من هذه  34إلى  8تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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   الموجز  الموحدالمرحلي    التدفقات النقديةبيان 
 
 مارس 31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر  

  2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم إيضاح 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   
    

 1,618,613 2,015,605 32 من األنشطة التشغيلية النقد صافي 
    

    األنشطة االستثمارية 
شراء ممتلكات وآالت ومعدات صافي من الحركة في الذمم الدائنة  

 ( 3,310,981) ( 2,621,457)  التجارية والمطلوبات طويلة األجل األخرى
 مودعة  – ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر 

 ( 570,928) (785,807)  الفترةخالل 
  استحقت – فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر ودائع ذات 

  99,687  الفترةخالل 
 ( 10,385) (2,267) 8 شراء موجودات غير ملموسة 
 ( 150) -  استثمار في ائتالف مشترك 

 ( 788) (601) 16 الحركة في موجودات مالية أخرى 
 30,268 29,176  فائدة مستلمة 

 56 69  ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من استبعاد 
  -----------------  --------------- 

 ( 3,862,908) ( 3,281,200)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
  -----------------  --------------- 
    

    األنشطة التمويلية 
 ( 107,710) (58,350)  سداد قروض  

 2,244,273 11,312,227  متحصالت من قروض 
 ( 226,457) (343,318)  فائدة مدفوعة 

 ( 1,851) (1,218)  سداد التزامات ايجار  
 ( 1,000,000) (10,000,000)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى المالك

 ( 90,000) (931)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى الحصص غير الُمسيطرة في شركة تابعة 
  --------- -------  ------------- 

 818,255 908,410  من األنشطة التمويلية النقد صافي 
  ----------- -----  ------------- 
    

 ( 1,426,040) (357,185)  صافي النقص في النقد وما يعادله  
 5,302,514 4,972,048 17 النقد وما يعادله في بداية الفترة  

 17  --------------  -------------- 
 3,876,474 4,614,863 17 النقد وما يعادله في نهاية الفترة  

  ======== ======== 
 

 غير النقدية: الجوهريةالمعامالت 
 
مليون   62 من خالل حقوق الملكية بمبلغ  مسجلة قبل دائرة األراضي واألمالك في حكومة دبي للمجموعة من أراضيتحويل ملكية  -

 (. 6إيضاح راجع )  (مليون درهم 668 :2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في )درهم 
 
مليون   162: 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في )ال شيء بلغت التوزيعات غير النقدية لحكومة دبي  ،الفترةخالل  -

 درهم(. 
 
 
 
 

 . 2و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 
 

 .المالية المرحلية الموحدة الموجزةالمعلومات جزءا  ال يتجزأ من هذه  34إلى  8تشكل اإليضاحات على الصفحات من 
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 التأسيس والعمليات  1
 
في إمارة دبي بموجب مرسوم )"المرسوم   1992يناير  1( في  أو "الشركة" )"ديوا" أو "الهيئة"هيئة كهرباء ومياه دبي أسست ت

اعتبارية مستقلة تتمتع بشخصية  عامة مستقلة  كهيئة    ،1992يناير    1من    ا  السمو حاكم دبي، اعتباراألصلي"( صادر عن صاحب  
 ماليا  وإداريا  عن حكومة دبي.

 
ودائرة مياه دبي )"الدائرة"(   )"الشركة"(  شركة كهرباء دبي  وموجوداتحقوق وممتلكات    كافة تؤول    األصلي،وفق ا للمرسوم  

الشركة  ت  . قامامهما كان نوعهالشركة والدائرة  التزامات وديون  مسؤولة عن كافة  الهيئة    كما تصبححكومة إلى الهيئة،  لالتابعة ل
ا من تاريخ نفاذ المرسوم األصلي. هيئة كهرباء ومياه دبي مع ا بتشكيل والدائرة   اعتبار 

 
الرئيسية   األنشطة  والمرسوم رقم    للهيئة،تشمل  للمرسوم األصلي  تعديل    1999  لسنة  13وفق ا  بموجبه  تم  أحكام بعض  الذي 

العنوان المسجل للهيئة هو  إن  في جميع أنحاء إمارة دبي.    الطاقةالمرسوم األصلي، تحلية المياه وتوزيعها وتوليد ونقل وتوزيع  
 .)"إ.ع.م."( دبي، اإلمارات العربية المتحدة ،564ص. ب 

 
في سوق دبي المالي. من   أسهم الهيئةعن خطتها إلدراج  ،  لوكة بالكامل لحكومة دبي، الممأعلنت الهيئةالسابقة،    سنواتالخالل  

الصادر في الجريدة الرسمية لحكومة   2021( لعام  27أجل االمتثال لمتطلبات اإلدراج، وبناء على المرسوم بموجب القانون رقم )
تم تعديل الوضع القانوني للهيئة إلى شركة مساهمة عامة، وبالتالي أصبح االسم المعدل للهيئة   ،2021ديسمبر    29دبي بتاريخ  

٪ من حصتها 18لفترة الحالية، باعت حكومة دبي  الحقا  ل  )هيئة كهرباء ومياه دبي سابقا (.ة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع("  "هيئ
. راجع  2022أبريل    12تم تداول أسهمها اعتبارا من  و  في الهيئة من خالل طرح عام أولي. تم إدراج الهيئة في سوق دبي المالي

 .39كذلك اإليضاح 
 

 "المجموعة" ة بـ والشركات التابعة لها مجتمعالهيئة يشار إلى 
 

 في دولة اإلمارات العربية المتحدة:  التاليةالهامة الشركات التابعة سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على لدى المجموعة 
 
  ٪نسبة الملكية النفعية  

 اسم المنشأة 
مارس  31

2022 
  ديسمبر 31

 أنشطة األعمال الرئيسية  2021

    
 تطبيق اإلجراءات المتعلقة بكفاءة الطاقة في المباني  100 100 .م .ذ.مشاالتحاد لخدمات الطاقة 

 شركة قابضة  100 100 للطاقة القابضة ذ.م.م  الدولية جميرا
 شركة قابضة  100 100 ذ.م.م العالمية للطاقةجميرا 

 مياه الشرب  وبيع تنقية 100 100 ذ.م.مش.ماي دبي 
 شركة قابضة  100 100 القابضة ذ.م.م  1لطاقة لحصيان 

 شركة قابضة  100 100 القابضة ذ.م.م  2شعاع للطاقة 
 شركة قابضة  100 100 القابضة ذ.م.م  3شعاع للطاقة 

كابيتال   شركة جميرا للطاقة الدولية
 شركة قابضة  100 100 م.م..ذش القابضة

وادي السيليكون جميرا للطاقة الدولية 
 شركة قابضة  100 100 ذ.م.م

 شركة قابضة  100 100 القابضة ذ.م.م  1نور للطاقة 

مركز البيانات للحلول المتكاملة ذ.م.م 
 100 100 )مورو( 

لتقديم خدمات بما في ذلك خدمات تكنولوجيا  تتأسس
ونظم وخدمات ايواء اجهزة  المعلومات والبنية التحتية

 المعلومات 

 100 100 ديوا الرقمية ذ.م.م
االستثمار في المشاريع التجارية والصناعية وتجارة 

 التجزئة والطاقة وإدارتها 

 100 100 إكس ذ.م.م انفرا 
تقديم خدمات بما في ذلك خدمات تكنولوجيا المعلومات 

 المعلوماتونظم وخدمات ايواء اجهزة 

 100 100 ذ.م.م لالستثمار صندوق دبي األخضر 
استثمار وإدارة المشاريع التجارية والصناعية وتجارة 

 التجزئة والطاقة
 شركة قابضة  85 85 يوتليتيز مانجمنت كومباني ش.ذ.م.م

    
مؤسسة اإلمارات ألنظمة التبريد 

 70 70 المركزي )إمباور(
تقديم خدمات تبريد المناطق، وإدارة وصيانة محطات 

 التبريد المركزي وشبكات التوزيع ذات الصلة 



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع(الموجزة   الموحدةالمرحلية    المالية  المعلوماتإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2022مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
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 )تابع( التأسيس والعمليات  1
 

  ٪نسبة الملكية النفعية  
مارس   31 اسم المنشأة 

2022 
  ديسمبر   31

2021 
 أنشطة األعمال الرئيسية 

    

 70 70 امباور اف ام ش.ذ.م.م
والتنقية   والتهوية  الهواء  تكييف  أنظمة 

 وإصالحها وصينانتها
 خدمات االستشارات المتعلقة بتطوير المشاريع  70 70 امباور انجنيرنج اند كونسلتنسي ش.ذ.م.م

 70 70 النخلة للخدمات ش.ذ.م.م
تأسيس وتشغيل مشاريع التبريد المركزي وتقديم 

 خدمات التكييف والتهوية والتبريد 

 70 70 النخلة للتبريد المركزي ش.ذ.م.م
تأسيس وتشغيل مشاريع التبريد المركزي وتقديم 

 خدمات التكييف والتهوية والتبريد. 

 67 .9 67 .9 امباور لوجستور ش.ذ.م.م
تصنيع األنابيب المعزولة بشكل أساسي للتبريد  

 المركزي 
من   60 60 ش.م.خ   2شعاع للطاقة  كاملة  مجموعة  لتوليد تقديم  الخدمات 

 الكهرباء
وصيانة   51 51 انوجي انترناشيونال ميدل ايست ذ.م.م  وتشغيل  الطاقة  مشاريع  استشارات 

 محطات تحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي 
لتوليد  51 51 ش.م.خ   1شعاع للطاقة  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 

 الكهرباء
لتوليد  51 51 حصيان للطاقة المرحلة األولى ش.م.خ الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 

 الكهرباء
لتوليد  51 51 ش.م.خ  1نور للطاقة  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 

 الكهرباء
لتقنية   100 100 ديجيتال اكس ش.ذ.م.م الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 

واستشارات   البيانات  وإدخال  المعلومات 
 الشبكات اإللكترونية  

تقديم مجموعة كاملة من خدمات تركيب األنظمة   100 100 سمارت انرجي اكس ذ.م.م
 اإللكترونية إلدارة مواقف السيارات وصيانتها

تجارة المنتجات االسمنتية وتجارة الرماد الطائر   100 100 حصيان للمنتجات الثانوية ش.ذ.م.م 
اعادة  وخدمات  والجبس  االسمنت  وتجارة 

 التغليف والتعبئة  
لتوليد  60 60 ش م.خ   3شعاع للطاقة  الخدمات  من  كاملة  مجموعة  تقديم 

 الكهرباء
 شركة قابضة  100 100 فورورد انفستمتنس ليمتد

استشارات هندسة مشاريع الطاقة وتجارة أنظمة   100 100 مركز دبي المتميز لضبط الكربون ذ.م.م
 التحكم في انبعاث الكربون 

االستثمار في المشروعات التجارية والصناعية   100 100 القابضة ش.ذ.م.م 1شركة حصيان للمياه 
 وتأسيسها وإدارتها

وت 60 60 مساهمة خاصة 1شركة حصيان للمياه  المياه  جمع  ذلك  في  بما  المياه  عقيمها تحلية 
المياه   ونقلها في خطوط وربطها بشبكة توزيع 

 وتشغيل وصيانة مشاريع إنتاج المياه
خدمات ايواء اجهزة ونظم المعلومات، تصميم  100 100 سكيور إكس 

خدمات    نظم الحاسب األلي وأجهزة االتصال ،
التحتية   البنية  إنشاء  البيانات،  وتحليل  تصنيف 
مركز   خدمات  مزودي  المعلومات،  لتقنية 

 البيانات، خدمات شبكات تقنية المعلومات.
إدارة وتشغيل األقمار الصناعية وتقديم خدمات   100 100 سبيس دي

السلكي  االتصال  أنظمة  تركيب  فضائية، 
للتعر والرصد  التتبع  خدمات  ف  والالسلكي، 

 على الفضاء.
تأسيس وتشغيل مشاريع التبريد المركزي وتقديم  70 70 إمباور سنو ش.ذ.م.م

 خدمات التكييف والتهوية والتبريد. 
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 للسياسات المحاسبية الهامة ملخص   2
 

 المرحلية الموحدة الموجزة المعلومات المالية  عند إعداد هذه  من قبل المجموعة  إن السياسات المحاسبية األساسية التي تم تطبيقها  
 التي تم عرضها، ما لم يُذكر خالف ذلك. الفتراتمبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل متسق على كافة 

 

 أساس اإلعداد   2-1
 

لمعيار المحاسبة وفقا    2022مارس    31تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 "التقارير المالية المرحلية". 34الدولي رقم 

 
ا  ، وهو أيضالعربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( اإلماراتبدرهم  المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة هذه يتم عرض
الخاصة ويتم قياس البنود المدرجة في   الرسميةعملتها  واالئتالفات المشتركة  . تحدد الشركات التابعة  للمجموعةالرسمية  العملة  

 تم تقريب كافة المعلومات المالية بالدرهم إلى أقرب ألف. .الرسميةلهذه الشركات باستخدام تلك العملة  المعلومات المالية
 

  31نات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  تتفق السياسات المحاسبية المطبقة مع السياسات المحاسبية الواردة في البيا
بعض المعايير ( و12إيضاح  العقارات االستثمارية )راجع  ، كما هو موضح في تلك البيانات المالية، باستثناء  2021ديسمبر  
. ال تتضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة )حيثما كان مالئما (  التي أصبحت سارية في الفترة الحالية  والتعديالتالجديدة  
وعليه، يتعين قراءة هذه المعلومات المالية في البيانات المالية السنوية الموحدة.    عادةُ التي يتم إدراجها    اإليضاحاتجميع    الموجزة

 . 2021ديسمبر  31لمنتهية في المرحلية الموحدة الموجزة جنبا  إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة ا
 

يتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بما يتوافق مع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية استخدام بعض 
مجاالت التي  الإن  تطبيق السياسات المحاسبية للهيئة.  عند    التقديرات المحاسبية الهامة. كما يتطلب من اإلدارة ممارسة أحكامها

أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية بالنسبة للمعلومات   التعقيد،تنطوي على درجة عالية من األحكام أو  
 .2021ديسمبر   31الموجزة للمجموعة متوافقة مع البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في  الموحدة المالية المرحلية 

 
  31متوقعة للسنة المنتهية في  العلى النتائج    ليست بالضرورة مؤشرا    2022مارس    31نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  إن  

 . 2022ديسمبر 
 

 أساس القياس   2-2
 

 على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية  المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزةتم إعداد  
 .بالقيمة العادلةالٌمقاسة 

 

 استخدام التقديرات واألحكام    2-3
 

عند إعداد المعلومات المالية المرحلية الموحدة الموجزة، قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
 لدى المجموعة.   للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات ة الُمعلن والقيمةالسياسات المحاسبية 

 
التقديرات المحاسبية في الفترة   بالتعديالت علىبشكل مستمر. يتم االعتراف    ذات الصلةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات  

الموجزة،   الموحدة وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بذلك. عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحليةتعديل التقديرات التي يتم فيها 
وعدم اليقين   للتقديراتلتي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية  كانت األحكام الهامة ا

 . 2021ديسمبر  31هي نفسها المطبقة على البيانات المالية السنوية الموحدة كما في وللسنة المنتهية. 
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  إدارة المخاطر المالية   3
 

   عوامل المخاطر المالية   3-1
 
لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العمالت ومخاطر  تعرضها  أنشطة المجموعة  إن  

 لقيمة العادلة(، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. لاألسعار والتدفقات النقدية ومخاطر معدل الفائدة 
 

الموجزة كافة المعلومات واإلفصاحات الخاصة بإدارة المخاطر المالية المطلوبة   الموحدة  المالية المرحليةال تتضمن المعلومات  
يجب قراءة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة جنب ا إلى جنب مع   لذلك،في البيانات المالية السنوية الموحدة. وفق ا 

. لم تكن هناك تغييرات في قسم إدارة المخاطر أو في أي سياسات 2021ديسمبر    31ا في  البيانات المالية السنوية الموحدة كم
 دارة مخاطر منذ نهاية السنة. إل
 

    تقدير القيمة العادلة   3-2
 

التوالي. يتم  يتم قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية مبدئي ا بالتكلفة، وهي القيمة العادلة للمقابل المدفوع والمستلم على  
 الحق ا قياس هذه الموجودات والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة. 

 
الماليةإن   والمطلوبات  المالية  للموجودات  الدفترية  المالية   تقارب  القيمة  األدوات  تعتبر  التي  المشتقات  باستثناء  العادلة  قيمتها 

 للقيمة العادلة.النظام المتدرج من  2المستوى وتندرج ضمن الوحيدة التي يتم إدراجها بالقيمة العادلة 
 

المُ  العادلة  القيمة  المستخدمة في تحديد  المدخالت  التوفير مؤشر حول موثوقية  المعلومات  المرحلية فصح عنها في هذه  لمالية 
 ثالثة مستويات موضحة أدناه:  ضمنالموجزة، قامت المجموعة بتصنيف أدواتها المالية الموحدة 

 
 (؛ 1نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة )المستوى  عدلة( في أسواق)غير المُ  المدرجةاألسعار  .أ
 
، إما بشكل للموجودات أو المطلوباتلنسبة  والتي يمكن مالحظتها با  1المستوى  ضمن  المدخالت بخالف األسعار المدرجة   .ب

 (؛ و 2من األسعار( )المستوى  ةمباشر )أي، كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتق 
 
( للمالحظة)أي، مدخالت غير قابلة  القابلة للمالحظة  أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق    للموجوداتمدخالت   ج. 

 (. 3)المستوى 
 

 موسمية العمليات  4
 

ا للطبيعة الموسمية لعمليات    السنة، فمن المتوقع عادة  ارتفاع اإليرادات واألرباح التشغيلية في النصف الثاني من  المجموعةنظر 
٪ من اإليرادات في النصف األول من  44تراكمت    ،2021ديسمبر    31مقارنة باألشهر الستة األولى. في السنة المنتهية في  

 ٪ في النصف الثاني. 56 بينما تراكم السنة
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 تقارير حول القطاعات  ال 5
 
معلومات حول القطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها ومطابقة المعلومات الخاصة بالقطاعات التي يتم إعداد تقارير بشأنها مع   

 البيانات المالية الموحدة السنوية.المبالغ المدرجة في 
 

يتم استخدام أرباح/ ) يتم إعداد تقرير بشأنه.  المتعلقة بكل قطاع  المعلومات  بيان  أدناه  لقياس تم  القطاع قبل الضريبة  خسائر( 
األداء، حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات هي األكثر صلة في تقييم نتائج القطاعات المعنية بالنسبة للمنشآت األخرى التي 

 تعمل في نفس مجال العمل.
 

 بيان المركز المالي حسب القطاع أ(
 

 إمباور  ديوا  
منتج الطاقة  

 اإلجمالي  المحذوفات أخرى  المستقل 

         2022مارس  31

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       

( 15,662,073) 5,776,819 28,900,683 10,570,620 142,497,837 موجودات القطاع  172,083,886 

       

( 12,210,190) 2,957,348 29,289,296 5,460,936 60,357,064 مطلوبات القطاع   85,854,454 

       

صافي موجودات/)مطلوبات( 
( 388.613) 5.109.684 82.140.773 القطاع   2.819.471 (3.451.883 )  86.229.432 

       

 إمباور ديوا  
منتج الطاقة 

 اإلجمالي  المحذوفات  أخرى  المستقل

         2021 ديسمبر 31

درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       

( 14,929,613) 5,547,520 27,672,327 9,543,716 141,613,484 موجودات القطاع  169,447,434 

       

8244.112, 50,445,262 مطلوبات القطاع   29,864,242 2,753,241 (11,319,843 )  75,855,726 

       
موجودات/)مطلوبات( صافي 
( 2.191.915) 5.430.892 91.168.222 القطاع   2.794.279 (3.609.770 )  93.591.708 

       

 إمباور  ديوا  
منتج الطاقة  

 اإلجمالي  المحذوفات أخرى  المستقل 

         2022مارس  31

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       

( 496,147) 227,924 273,833 466,271 4,595,920 اإليرادات    5,067,801 

       

( 234,581) 181,285 910,872 األرباح/)الخسائر( للفترة  24,613 (191,534 )  690,655 
الشاملة  (لخسائر)ا/اإليرادات
( 2.493) - االخرى  2.038.814 - - 2.036.321 

إجمالي اإليرادات الشاملة 
( 191.534) 24.613 1.804.233 178.792 910.872 للفترة   2.726.976 

       

 إمباور ديوا  
منتج الطاقة 

 اإلجمالي  المحذوفات  أخرى  المستقل

         2021مارس  31

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       

( 252,837) 184,305 148,933 396,946 3,926,586 اإليرادات    4,403,933 

       

( 18,094) 142,552 688,549 األرباح/)الخسائر( للفترة  10,975 (245,441 )  578,541 

 1.774.776 - - 1.774.776 - - اإليرادات الشاملة االخرى 

إجمالي اإليرادات الشاملة  
( 245.441) 10.975 1.756.682 142.552 688.549 للفترة   353.3172.  
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 )تابع( تقارير حول القطاعات ال 5
 

 معلومات أخرى حول القطاع 
 

 إمباور  ديوا  
منتج الطاقة  

حذوفاتمال أخرى  المستقل   اإلجمالي  

درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم   2022مارس  31  ألف درهم ألف درهم 

       
مصروفات رأسمالية )ممتلكات وآالت  

 2,935,237 - 13,236 1,729,125 100,541 1,092,335 ومعدات(

( 1,311) 19.843 57,079 82.678 1.143.672 االستهالك )ممتلكات وآالت ومعدات(   1,301,961 
  --------------- ------ ------   --------------  -----------  --------------  --------------- 

 
 

 إمباور ديوا  
منتج الطاقة 

 اإلجمالي  المحذوفات  أخرى  المستقل

2021ديسمبر  31  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       
مصروفات رأسمالية )ممتلكات وآالت  

 ومعدات(
      

6,452,461 
            

611,616 6,508,077 
          

170,674 - 13,742,828 

( 5,113) 106,594 187,813 304,965 4,637,423 االستهالك )ممتلكات وآالت ومعدات(   5,231,682 
  ---------------  ------------  --------------  -----------  --------------  --------------- 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 6

  األرض والمباني  
موجودات حق  

  االستخدام

محطات توليد  
الطاقة وتحلية  

  المياه 
شبكات النقل  

  والتوزيع 

المعدات  
والموجودات  

  األخرى
األعمال الرأسمالية 

 اإلجمالي   قيد اإلنجاز 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
              

              )مدققة(  2021ديسمبر  31السنة المنتهية في  
 140,999,406  28,027,895  816,177  45,972,583  28,753,496  19,104  37,410,151 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية 

 13,742,828  12,047,366  70,964  666,583  263,234  1,071  693,610 صافي  - اإلضافات
 -   -   -   -   ( 20,069)  20,069  -  حق االستخدام  إلى موجودات  التحويل

 32,328  32,328  -   -   -   -   -  عكس انخفاض القيمة  
 -   ( 12,496,514)  255,685  4,375,930  6,535,277  -   1,329,622 التحويالت 
 ( 67,084)  ( 66,631)  ( 453)  -   -   -   -  ( 8إلى موجودات غير ملموسة )راجع إيضاح  التحويل

 ( 3,735)  -   ( 223)  ( 2,576)  ( 204)  -   ( 732) ، صافيالستبعاداتا

 ( 5,231,682)  -   ( 337,947)  ( 2,438,352)  ( 2,094,461)  ( 16,388)  ( 344,534) االستهالك رسوم 

 149,472,061  27,544,444  804,203  48,574,168  33,437,273  23,856  39,088,117 الدفترية الختامية صافي القيمة 

              

              )مدققة(  2021ديسمبر  31في 

 201,364,020  27,544,444  3,272,869  73,573,789  53,927,448  54,838  42,990,632 التكلفة 
 ( 51,891,959)  -   ( 2,468,666)  ( 24,999,621)  ( 20,490,175)  ( 30,982)  ( 3,902,515) االستهالك المتراكم 

 39,088,117  23,856  33,437,273  48,574,168  804,203  27,544,444  149,472,061 

               2022مارس  31المنتهية في   الفترة
 149,472,061  27,544,444  804,203  48.574.168  33,437,273  23,856  39,088,117 )مدققة(  االفتتاحيةصافي القيمة الدفترية 

 2,935,237  2,862,023  8,178  1,318  279  1,820  61,619 صافي  - اإلضافات

 -   ( 321,670)  18,372  287,612  1,504  -   14,182 التحويالت 

 ( 3,104)  ( 3,104)  -   -   -   -   -  ( 8إلى موجودات غير ملموسة )راجع إيضاح التحويالت  

 ( 54,914)  ( 54,914)  -   -   -   -   -  إعادة تصنيف إلى عقارات استثمارية  

 ( 24)  -   ( 24)  -   -   -   -  ، صافيالستبعاداتا

 ( 1,301,961)  -   ( 79,978)  ( 612,480)  ( 518,641)  ( 3,415)  ( 87,447) االستهالك رسوم 

 151,047,295  30,026,779  750,751  48,250,618  32,920,415  22,261  39,076,471 )غير مدققة( صافي القيمة الدفترية الختامية

                2022مارس  31في 
 204,241,215  30,026,779  3,299,395  73,862,719  53,929,231  56,658  43,066,433 التكلفة  

 ( 53,193,920)  -   ( 2,548,644)  ( 25,612,101)  ( 21,008,816)  ( 34,397)  ( 3,989,962) االستهالك المتراكم 

 151,047,295  30,026,779  750,751  48,250,618  32,920,415  22,261  39,076,471 )غير مدققة(  صافي القيمة الدفترية
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 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات  6
 
حصة ، بلغت  2022مارس    31دخلت المجموعة في عملية مشتركة مرتبطة بمؤسسة شبكة اإلمارات الوطنية للكهرباء. كما في   )أ(

  116:  2021ديسمبر    31) مليون درهم    114 للكهرباءالمجموعة في القيمة الدفترية لموجودات مؤسسة شبكة اإلمارات الوطنية  
 درهم(، وهي مدرجة ضمن شبكات النقل والتوزيع.  مليون

 
، تم نقل كافة قطع األراضي المستغلة حاليا  من قبل الهيئة إلى الهيئة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو  2008خالل   )ب(

التي تم   حدود االستخدام()أي التقييمات بناء  على    ى أساس التقييماتحاكم دبي. وعليه، قامت الهيئة برسملة هذه األراضي عل
تعامل معها كمساهمة رأسمالية من وتم التعتبر التكلفة الُمعتبرة  الحصول عليها من دائرة األراضي واألمالك بحكومة دبي والتي  

 قبل حكومة دبي. 
 

 :  المبدئيعند االعتراف 
لألراضي    باالعتبار  هذا التقييم يؤخذ  دبي وبالصادرة عن دائرة األراضي واألمالك    التقييم  شهادةيتم تقييم األراضي بناء على   -

 . النطاق مستقبال  الصادرة في نفس المنطقة / 
من قبل دائرة األراضي واألمالك    النطاقلن يتم تغيير تقييم األراضي المعتمدة )القيمة األصلية( حتى لو تم تغيير المنطقة /   -

 دبي الحقا.  ب
 

، سيتم النظر في سياسة األراضي الجديدة فيما 2022مارس   10دائرة المالية بحكومة دبي، اعتبارا من للتعميم الصادر عن وفقا 
درهم   1دبي إلى الهيئة بقيمة إيجارية قدرها بص ومنح األراضي في إمارة دبي من قبل دائرة األراضي واألمالك يتعلق بتخصي

ولكن   هيئة،. تنطبق هذه السياسة على جميع األراضي المستقبلية التي سيتم تخصيصها للا  عام 30لكل قطعة أرض سنويا لمدة 
حكومة دبي والهيئة بالتنسيق التخاذ كافة اإلجراءات ب تقوم دائرة المالية لية.تخضع للوائح لحاليس على األراضي الحالية التي 

 .مستقبال  الالزمة إلصدار مرسوم يضفي الطابع الرسمي على السياسة المقترحة لجميع األراضي  والتدابير
   

توليد كهرباء إضافية، ومحطات تحلية المياه، تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بشكل رئيسي على أعمال تشييد محطات   )ج( 
 وشبكات النقل والتوزيع، ومحطات التبريد.

 
في متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على القروض  الفائدة المستخدم لتحديد تكاليف االقتراض التي ستتم رسملتها سعريتمثل  ( د)

بلغ المبلغ المرسمل    خالل الفترة الحالية،  ٪ سنويا (.2  .55:  2021ديسمبر    31)   ٪3  .01  والبالغ  الفترةخالل    المجموعة  العامة لدى
 (. 31)راجع اإليضاح  مليون درهم( 650: 2021ديسمبر   31)درهم مليون  265المرجح  سعر الفائدة  باستخدام متوسط

 
 . مركبات ومعدات أخرىبصورة رئيسية حق االستخدام  موجودات، تمثل كما في تاريخ التقرير (  ـ)ه
 

  31)مليون درهم )صافي(    62حكومة دبي بقيمة  بمن دائرة األراضي واألمالك    أراضيخالل الفترة الحالية، تسلمت المجموعة   )و( 
 )صافي(. مليون درهم( 694:  2021ديسمبر 

 
  يتم تخصيص االستهالك على النحو الموضح أدناه: (  ز)

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 مارس 31في 

 2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

    تكلفة المبيعات
 536,885  552,851 ( 1-27مصروفات توليد الكهرباء وتحلية المياه )راجع إيضاح  -
 628,309  675,121 ( 2-27مصروفات النقل والتوزيع )راجع إيضاح  -

 60,916  73,989 ( 28المصروفات اإلدارية )راجع إيضاح 
  --------------   -------------- 
 1.301.961  1,226,110 
 ========  ======== 
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 ودائع قصيرة األجل   7
 

مارس  31 
2022 

ديسمبر   31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

 4.798.864  6.048.761 ودائع ألجل لدى بنوك 
 ========  ======= 

 
٪ إلى 0 .5تحـمل ـفاـئدة تتراوح من    درهم(مليون    4.799:  2021ديســـــمبر    31)مليون درهم    6.049الـبالغ  إن الودائع ألـجل   

 ٪ سنوي ا.1 .75

 
 الموجودات غير الملموسة   8

 

 اإلجمالي أخرى  برامج حاسب آلي  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    2022مارس  31الفترة المنتهية في 
 529,577 364,296 165,281 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية )مدققة(

 2,267 - 2,267 االضافات 
 3,104 - 3,104 ( 6راجع إيضاح والمعدات ) واآلالتمن الممتلكات  التحويل
 (19,943) (3,039) (16,904) ( 28راجع إيضاح ) اإلطفاء

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
 515.005 361,257 153,748 )غير مدققة(  القيمة الدفترية الختاميةصافي 

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
    (ة )غير مدقق 2022مارس  31في 

 893,158 364,696 528,462 التكلفة
 (378,153) (3,439) (374,714) االستهالك المتراكم

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
 515,005 361,257 153,748 صافي القيمة الدفترية

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
 

 اإلجمالي أخرى   برامج حاسب آلي  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    )مدققة( 2021ديسمبر   31السنة المنتهية في  
 161,862 - 161,862 صافي القيمة الدفترية االفتتاحية  

 381,752 364,696 17,056 االضافات 
 67.084 - 67,084 ( 6راجع إيضاح والمعدات ) واآلالتمن الممتلكات  التحويل
 ( 81.121) ( 400) ( 80,721) ( 28راجع إيضاح ) اإلطفاء

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
 529.577 364.296 165.281  القيمة الدفترية الختاميةصافي 

 -------- ----- -------- ----- ---- --------- 
    

    (ة )غير مدقق 2021ديسمبر  31في 
 887.787 364.696 523,091 التكلفة

 ( 358.210) ( 400) ( 357,810) االستهالك المتراكم
 -------- ----- ------- ---- ---- --------- 

 529.577 364.296 165.281 صافي القيمة الدفترية
 ======= ====== ======= 

 
مارس    31لفترة الثالثة أشـهر المنتهية في مليون درهم )  16  .9االسـتهالك البالغة    مصـروفاتخالل الفترة الحالية، يتم تضـمين   

 (.28راجع اإليضاح اإلدارية )ضمن المصروفات  مليون درهم(    17 .4:  2021
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 طريقة حقوق الملكيةالمحتسبة وفقاً لاالستثمارات   9
 

المشــتركة وفقا لطريقة    االئتالفاتالمشــتركة. يتم احتســاب جميع   االئتالفاتيوضــح الجدول التالي اســتثمارات المجموعة في   
 للمجموعة بشكل فردي.  جوهريةالخاصة بحقوق الملكية وهي غير  

 

 :المشتركة االئتالفاتحركة االستثمارات في فيما يلي 
مارس  31 

2022 
ديسمبر   31 

2021 
 ألف درهم   درهمألف  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

 5,720  640 في بداية الفترة/السنة
 150  - اإلضافات خالل الفترة/السنة

 ( 947)  - السنةالفترة/ خالل  االستبعادات
 502  - مشتركةالحصة من أرباح ائتالفات 

 ( 4,785)  - الفترةناقصاً: مخصص مرصود خالل 
  ---------   --------- 

 640  640 في نهاية الفترة/السنة
  =====   ===== 
 

السابقة   السنة  المجموعة خالل  لحصتها من صافي  أجرت  العالي في    الموجوداتتقييما  الضغط  ذات  الكوابل  دوكاب ألنظمة 
 مليون درهم.  4 .8بمخصص بقيمة  االعتراف وتم ش.م.خ

 

فقط    يتألفالمدرجة أدناه رأس مال    المنشآتالمشتركة التالية. تمتلك    االئتالفاتلدى المجموعة إما بشكل مباشر أو غير مباشر  
 من أسهم عادية، والتي تحتفظ بها المجموعة مباشرة.

 

 اسم المنشأة

بلد  

 التأسيس

نسبة الملكية  

 الفعلية

  

 القيمة الدفترية 

 

  

2022 2021  

مارس  31

2022  

ديسمبر   31

2021 

  

 ٪ ٪ 
 

 ألف درهم

  )غير مدققة( 

 ألف درهم 

 )مدققة(
         

 490  490  50 50  اإلمارات ذ.م.م يوتليتيز مانجمنت 

 150  150  50 50  اإلمارات شركة االتحاد لحلول الطاقة الذكية ذ.م.م 
       --------   -------- 

      640  640 
       ====   ==== 

 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  10
 

مارس  31 
2022 

ديسمبر   31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

 57,653  58,113 في بداية الفترة/السنة

 460  (2,493) السنة الفترة/ تسوية القيمة العادلة خالل

 ---------  --------- 

 58,113  55,620 السنةالفترة/في نهاية 

 =====  ===== 
 

 1تتعلق الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشـــاملة األخرى باســـتثمار في شـــهادات رأس المال من الشـــق   
٪ سـنوي ا تُسـتحق كل 6)"السـندات"( الصـادرة بقيمتها االسـمية. تُدرج السـندات كأدوات دائمة وتحمل فائدة غير تراكمية بمعدل 

 ُمصدرة.  ستة أشهر وفق ا لتقدير الجهة ال
 

من   9قامت المجموعة بتصــــنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشــــاملة األخرى بموجب المعيار رقم  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية حيث إن السندات غير محتفظ بها للمتاجرة.

 

أرباح :  2021ديسمبر   31)ألف درهم    2,493دات الشاملة األخرى  اإليراخالل الفترة الحالية، بلغت الخسائر المعترف بها في 
 ألف درهم(.  460بقيمة 
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 األرباح أو الخسائر  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  11
 

مارس  31 
2022 

ديسمبر   31 
2021 

 ألف درهم   ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

    

 14,692  31,925 الفترة/السنةفي بداية 
 8,478  8,750 السنةالفترة/ اإلضافات خالل

 8,755  - أرباح من إعادة التقييم 
 ---------  --------- 

 31,925  40,675 السنةالفترة/في نهاية 
 =====  ===== 

 

 
:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  8 .7. وقد دفعت اإلدارة  ةغير مدرجاكتتاب مع منشأة  برمت إحدى الشركات التابعة اتفاقية  أ
المستثمر فيه.    المنشأة  رأس المال" الصادر عن  طلبمليون درهم نتيجة "  55ج.1مليون درهم( من إجمالي االلتزام البالغ    8  .5

 . 16اإليضاح  هذه األداء النخفاض القيمة كما في تاريخ التقرير. راجع لم تتعرض واستنادا إلى تقييم اإلدارة، 
 

   العقارات االستثمارية   12
مارس  31 

2022 
ديسمبر   31 

2021 
 ألف درهم   ألف درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

    

 -  54.914 ات قيد التطوير عقار
 =====  ===== 

 

 فيما يلي الحركة في العقار قيد التطوير  
 

مارس  31 
2022 

ديسمبر   31 
2021 

 ألف درهم   درهمألف  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
    

    

 -  - في بداية الفترة/السنة
 -  54.914 ( 6إعادة التصنيف من ممتلكات وآالت ومعدات )راجع إيضاح 

 ----- ------  --------- 

   54.914 السنةالفترة/في نهاية 
 ======  ===== 

 
بتكلفة   قيدهاطويلة األجل أو كليهما، ويتم  عائدات ايجارية  المحتفظ بها لزيادة رأس المال أو    العقاراتاالستثمارية    العقاراتتشمل  
أو   تشيدهاالتي يتم    العقاراتانخفاض القيمة، إن وجدت. تشمل العقارات االستثمارية أيضا  المتراكم وخسائر    االستهالكناقصا   

 ، يتم تحديد القيمة العادلة غراض اإلفصاح عن العقارات االستثماريةأل  مارية.استث  كعقاراتتطويرها الستخدامها في المستقبل  
 توقعات التدفق النقدي المخصومة.   ذلك،من    أسعار/معامالت السوق األخيرة أو بدال    باستخدام،  الخارجيينمن قبل اإلدارة/المقيمين  

 
إلى  تخصيص تكلفتها  الطريقة المباشرة بغرض  على أساس    احتساب استهالك لهاعند اكتمال تطوير العقارات االستثمارية يتم  

 ، على النحو التالي:ةالمقدر ةاإلنتاجي أعمارهاالمتبقية على مدى  قيمها
 

 السنوات نوع الموجودات  
 35 - 20 المباني والبنية التحتية  

 
وفقا لمعيار أو مواصفات مقبولة على أنها إصالحات وصيانة ويتم   العقاراتصيانة  مصروفات يترتب عليها  يتم التعامل مع أي  
 في الفترة التي يتم تكبدها فيها.  قيدها كمصروفات 

 



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 العقارات االستثمارية )تابع(  12
 

قيمتها الدفترية وتؤخذ في االعتبار  االستبعاد استنادا  إلى  والخسائر الناتجة عن    األرباحاالستثمارية، يتم تحديد    العقاراتعند بيع  
 عند تحديد األرباح التشغيلية.

 

تجاري لشركة  أحدهما مخصص لالستخدام الخاص كمقر    -مبنيين  يتألف من  رأسمالية لمشروع    مصروفاتتكبدت المجموعة  
 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز بقيمة تصنيفها من    تم إعادةمبنى سكني كعقار مستأجر. وتبلغ قيمة المباني السكنية التي    واآلخر  تابعة
 ، ويتم تقديرها وفقا لنموذج التكلفة.2022مارس  31مليون درهم كتكلفة استثمار حتى  55
 

وانخفاض القيمة بموجب نموذج التكلفة وفقا   المتراكم وخسائر  ستهالكاالناقصا   تكلفة  الاالستثمارية ب  تقوم المجموعة بقيد عقاراتها
أيضا إفصاحا منفصال عن    40  رقم  االستثمارية". ويتطلب المعيار المحاسبي الدولي  العقارات، "40  رقم  لمعيار المحاسبة الدولي

على أنها القيمة العادلة للعقار االستثماري    تم تقديراالستثمارية عند استخدام نموذج التكلفة. ووفقا لإلدارة،    للعقاراتالقيم العادلة  
  . 2022مارس  31كما في مماثلة لتكلفته 

 

 موجودات أخرى  13
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 1,346,191 1,287,226 مبالغ مدفوعة مقدما  للموردين 
 112,306 112,370 مقدما  مصروفات مدفوعة 

  -------------  ------------- 
 1,399,596 1,458,497 

 ( 456,773) (539,676) ناقصا : استحقاق غير متداول 
 ------- ------ -------- ----- 

 1,001,724 859,920 استحقاق متداول 
 ======= ======= 

 

 الذمم المدينة التجارية  14
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 3,271,063 3,846,467 الذمم المدينة التجارية
 1,040,108 1,200,565 اإليرادات المستحقة

 ( 422,544) (419,487) ناقصا : مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة 
 ------ --------  ------------- 

 3,888,627 4,627,545 صافي –المدينة واإليرادات المستحقة الذمم التجارية 
 ======== ======= 
   

 فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية: 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 344,674 422,544 في بداية الفترة/ السنة 
 77,870 (3,057) ( 29/ للسنة )راجع إيضاح  المحمل للفترة)عكس(/

  -----------  ----------- 
 422,544 419,487 في نهاية الفترة / السنة 

 ====== ====== 
 

بشكل   مقومة  المجموعة  لدى  التجارية  المدينة  للذمم  الدفترية  القيمة  العادلة.إن  قيمتها  وتقارب  بالدرهم  ترجع خسائر    أساسي 
رصيد الذمم المدينة. لم تكن هناك تغيرات في  االنخفاض االئتماني للذمم المدينة التجارية بصورة رئيسية إلى التغير في إجمالي  

 افتراضات النموذج.
  



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 المخزون  15
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 642,947 633,065 وقطع غيار  مواد استهالكية 
 ( 205,653) (210,253) ناقصا : مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

 -------- ------  ------------- 
 422,812 437,294 

 1,013,855 1,012,313 الوقود
 ----------- ---  ------------- 
 1,435,125 1,451,149 
 ======== ======= 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم  15-1
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 177.032 205,653 في بداية الفترة/السنة 
 28,621 4,600 السنة/المحمل للفترة

  ------------  ----------- 
 205,653 210,253 في نهاية الفترة/السنة

 ======= ====== 
 

 الموجودات المالية األخرى   16
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 397,099 397,700 بدولة اإلمارات العربية المتحدة  الصكوك الوطنية
 3,023,911 2,806,376 الذمم المدينة األخرى 

 ( 47,913) (47,913) ناقصا : مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى 
 -------- -------  -------------- 
 3,156,163 3.373.097 

 ( 1,223,569) ( 1,312,369) ناقصا : االستحقاق غير المتداول 
 -------------- - ---------- ----- 

 2.149.528 1,843,794 االستحقاق المتداول
 ======== ======== 
 

مليون درهم    398تشتمل الموجودات المالية األخرى على استثمارات في الصكوك الوطنية بدولة اإلمارات العربية المتحدة بقيمة  
والتي تستحق خالل  مليون درهم(  397:  2021ديسمبر    31) بدولة   12،  الوطنية  الصكوك  تحمل  الشراء.  تاريخ  ا من  شهر 

 . سنويا (  ٪2 .25: 2021ديسمبر   31) سنوي ا  2 .25اإلمارات العربية المتحدة فائدة بمعدل 
 

تتضمن الذمم المدينة األخرى بصورة رئيسية رسوم اإلسكان والصرف الصحي المستحقة القبض نيابة عن طرف ذي عالقة 
مليون    3.068، لم تتعرض الذمم المدينة األخرى البالغة  2022مارس    31والفوائد المستحقة على الودائع المصرفية. كما في  

  48:  2021ديسمبر    31) مليون درهم    48باستثناء مبلغ  نخفاض القيمة  المليون درهم(    2.976:  2021ديسمبر    31) درهم  
 . إن القيمة الدفترية للذمم المدينة األخرى لدى المجموعة تقارب قيمتها العادلة.مليون درهم(

 

األرباح أو تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل    والذي تممليون درهم    31  .9بقيمة    تتشمل الذمم المدينة األخرى أيضا استثمارا
 . 11الخسائر. راجع اإليضاح 



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 النقد وما يعادله   17
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 4,403,945 3,485,529 حسابات جارية وتحت الطلب لدى بنوك ومؤسسات أخرى 
 2,219 1,089 الصندوقالنقد في 

 ------ --------  ------------- 
 3,486,618 4,406,164 
 ======== ======= 
 

بعمالت أجنبية. إن معظم هذه  مليون درهم(    1.906:  2021ديسمبر    31)مليون درهم    930يشتمل النقد وما يعادله على مبلغ  
 بهذه األرصدة لتسوية االلتزامات الحالية والمتوقعة بالعمالت األجنبية. األرصدة مقومة بالدوالر األمريكي. يتم االحتفاظ 

 

ا على مبلغ   من النقد المحّصل من قبل    مليون درهم(  716:  2021ديسمبر    31)مليون درهم    643يشتمل النقد وما يعادله أيض 
 البنوك المحلية وجهات التحصيل الحكومية نيابة عن المجموعة. 

 
 لغرض التدفقات النقدية وما يعادلهالنقد   17-1

 

 الموحد، يتألف النقد وما يعادله مما يلي:المرحلي الموجز ألغراض بيان التدفقات النقدية   

 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  درهمألف  
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 4,406,164 3,486,618 النقد وما يعادله 
 1,008,223 1,572,000 أشهر(  3من  أقلأصلية ودائع ألجل )ذات فترات استحقاق 

 ( 442,339) (443,755) (19سحوبات مصرفية على المكشوف )راجع إيضاح  
  --------------  -------------- 

 4,972,048 4,614,863 لغرض التدفقات النقدية النقد وما يعادله 
 ======== ======== 
 

 حقوق الملكية  18
 
 رأس المال   أ()
 

مليون درهم إلى حساب رأس المال من حساب حكومة دبي. وكان مجلس إدارة الهيئة قد   500تم تحويل مبلغ  في السنة السابقة،  
الجوانب.   من كافةدرهم لكل سهم. تتساوى جميع أسهم الهيئة فيما بينها    0 .01مليار سهم بقيمة    50بتقسيم رأس المال إلى  صرح  

 . 2022مارس    31مليون درهم كما في  500به ومدفوع بقيمة وبالتالي، يتكون رأس مال الهيئة من رأس مال مصرح 
 

 االحتياطي القانوني )ب(
 

٪ من صافي أرباح كل فترة إلى االحتياطي 10بمقتضى القانون الُمطبق والنظام األساسي لبعض الشركات التابعة، يتم تحويل  
رأس المال. إن هذا االحتياطي غير  يبلغ االحتياطي القانوني نصف  إيقاف هذه التحويالت إلى االحتياطيات عندما    يجوزالقانوني.  

 عليه القانون. قابل للتوزيع باستثناء ما نص 
 
  مساهمة في رأس المال ال (ج)
 

". يمثل هذا الحساب المبالغ التي ساهمت في رأس المالخالل الفترة الحالية، تم تغيير تسمية حساب حكومة دبي إلى "المساهمة 
 .ةبها حكومة دبي )العينية والنقدية( كمالك للمجموعة منذ تأسيس المجموع

 
  



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 )تابع( حقوق الملكية  18
 
 االحتياطي العام (د)
 

، تم تحويل الرصيد في 2022مارس    31يمثل االحتياطي العام فائض األرباح القابلة للتوزيع التي حققتها المجموعة. كما في  
 االحتياطي العام إلى األرباح المحتجزة.  

 
 احتياطي التحوط  ( )هـ

 
ا من عالقات التحوط الفعالة للتدفق النقدي في نهاية القيمة العادلة  بصورة  التحوط  يمثل احتياطي    الفترة/   للمشتقات التي تشكل جزء 

المعيار رقم   الوارد في  النحو  التحوط على  بالمشتقات ألغراض  يتم االحتفاظ  ا ألنه  الدولية إلعداد   9السنة. نظر  المعايير  من 
  يرادات الشاملة األخرى بدال  من تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر التقارير المالية، يتم بيان التحركات في قيمتها العادلة في اإل

 نفس الفترة التي تتم فيها معاملة التحوط المقابلة. في    اإليرادات الشاملة األخرىحركات القيمة العادلة في    تعديل. سيتم  خالل الفترة
 

 التوزيعات غير النقدية  ()و
 

المحولة إلى حكومة دبي، كتخصيص لألرباح المحتجزة، والتي تعادل المبلغ المستحق من تمثل التوزيعات غير النقدية المبالغ  
،  2022يناير    1من    اعتبارا    دبي.المبالغ المستحقة من قبل أطراف أخرى وتتحملها حكومة    باإلضافة إلى  ةللمجموعحكومة دبي  

 سوف تتم تسوية هذه المبالغ نقدا  من حكومة دبي.
 

 القروض  19
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  

   غير متداولة 
 23,325,798 23,956,459 (1أخرى )قروض 

 - 9,967,960 (2قرض طويل األجل )
  ---------------- -------- ------- 
 33,924,419 23,325,798 
  ========= ======== 

   متداولة 
 442,339 443,755 (17سحوبات مصرفية على المكشوف )راجع إيضاح  

 2,987,733 3,751,496 ( 1أخرى )قروض 
  ---------------  -------------- 
 4,195,251 3,430,072 
  ----------------  -------------- 
 38,119,670 26,755,870 
  ========= ======== 
 

 مبالغ القروض مقومة بالعمالت التالية: 
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 24,626,044 26,036,889 دوالر أمريكي 
 2,129,826 12,082,781 درهم إماراتي

  ---------------  --------------- 
 38,119,670 26,755,870 
  ========= ======== 

 



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر
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 )تابع(  القروض  19
 

 أخرى  قروض  ( 1)
 

 تمثل القروض األخرى قروض حصلت عليها شركات تابعة من عدة بنوك تجارية ومساهمين. 
 

أكتوبر   27  البنود الرئيسية فيإحدى الشركات التابعة للمجموعة    أبرمت،  2022مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
تبريد المناطق. ومن المتوقع أن تكتمل عملية االستحواذ   موجوداتلالستحواذ المحتمل على   مع مؤسسة مطارات دبي  2021

٪ المتبقية ستحتفظ بها شركة  15  نسبة الـ٪ في حين أن  85التابعة    الشركةوستبلغ حصة    .2022خالل الفترة من مايو إلى يونيو  
في .  محطاتوخمسة    مليون درهم. يشمل االستحواذ مشروعا واحدا    1,050للثمن  تقدر القيمة اإلجمالية    .مؤسسة مطارات دبي

مليون درهم لتمويل عملية االستحواذ على   918جديدة بقيمة    مرحلي، أبرمت الشركة التابعة اتفاقية قرض  2022مارس    29
 مشروع مطار دبي. 

 
ال تختلف القيم العادلة للقروض األخرى بصورة مادية عن قيمها الدفترية حيث إن الفائدة المستحقة على هذه القروض تقارب  

 الية.معدالت السوق الح
 
 قرض طويل األجل  ( 2)
 

الهيئة على قرض طويل األجل متوافق مع أحكام الشريعة   ،2022  مارس  31المنتهية في    الثالثة أشهرخالل فترة   حصلت 
مدة القرض  تبلغ  ٪.  0 .7مليون درهم من بنك تجاري. يحمل القرض فائدة بمعدل إيبور لمدة شهر +    10.000اإلسالمية بقيمة  
 بالكامل عند استحقاقه. ويستحق السدادخمس سنوات 

 
 التزامات تعويضات التقاعد  20
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 937,561 948,418 ( 1-20مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )راجع اإليضاح 
 83,017 82,141 ( 2-20مخصص المعاشات )راجع اإليضاح 

 ----------- ---- ----------- ---- 
 1,030,559 1,020,578 

 ( 1,008,904) ( 1,018,529) ناقصا : استحقاق غير متداول 
 ----------- ----  --------------- 

 11,674 12,030 ( 24استحقاق متداول )راجع اإليضاح  
 ======== ======== 
 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  20-1
 

 فيما يلي تحليل الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة: 
 

 مارس 31 
2022 

 ديسمبر  31
2021 

 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   
 962.091 937,561 بداية الفترة/السنةفي 

 124.204 21,914 ( 30إيضاح  راجع )للسنة /المحمل للفترة
 ( 96.851) - إعادة القياس

 ( 51.883) (11,057) السنةالفترة/دفعات مسددة خالل 
 --------- ----  ------------ 

 937.561 948.418 في نهاية الفترة/السنة
 ======= ======= 
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 )تابع( التزامات تعويضات التقاعد   20
 

 مخصص المعاشات  20-2
 

 ( 2003يناير  1مخصص المعاشات )للموظفين المستحقين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المتقاعدين قبل   20-2-1
 

 فيما يلي تحليل الحركة في مخصص المعاشات: 
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 74,307 71,343 في بداية الفترة/السنة
 ( 2,964) (1,232) السنة/مبالغ مدفوعة خالل الفترة

 -------- --- ---------- 
 71,343 70,111 في نهاية الفترة/السنة

 ====== ====== 
 

يناير  1 اعتباراً منمخصــــص المعاشــــات )للموظفين المســــتحقين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المتقاعدين   20-2-2
2003 ) 

 
إلى خطة المساهمات المحددة المطبقة من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات    2003يناير    1انضمت المجموعة اعتبارا  من  

لموظفي المجموعة المستحقين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك طبقا  للقانون االتحادي رقم االجتماعية بالنسبة  
 بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية. فيما يلي تحليل الحركة في مخصص المعاشات:   1999( لسنة 7)
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( مدققة( )غير  
   
 12.399 11,674 بداية الفترة/السنة في 

 112.810 28,638 ( 30إيضاح  راجع )السنة /المحمل للفترة
 ( 113.535) (28,282) السنة/مبالغ مدفوعة خالل الفترة

  -------------  ------------- 
 11.674 12,030 في نهاية الفترة/السنة

 ======= ====== 
 

 للمعاشات على النحو التالي:تم عرض إجمالي المخصص 
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   
 86.706 83,017 بداية الفترة/السنة في 

 112.810 28,638 ( 30إيضاح  راجع )السنة /المحمل للفترة
 ( 116.499) (29,514) السنة/مبالغ مدفوعة خالل الفترة

  -----------  ------------ 
 83.017 82,141 في نهاية الفترة/السنة

 ====== ====== 
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 األدوات المالية المشتقة  21
 

. أبرمت بعض الشركات التابعة 2042و  2017تتعرض المجموعة لتحركات أسعار الفائدة على القروض المختلفة المستحقة بين  
عقود مقايضة أسعار الفائدة لمدة القروض للحد من مخاطر التغير في أسعار الفائدة المستقبلية. تم تصنيف عقود للمجموعة عدة  

غير محققة بمبلغ  أرباحللتدفقات النقدية وتم تقييمها على أنها فعالة للغاية. تم إدراج صافي  مقايضة أسعار الفائدة هذه كتحوطات 
المتعلقة بأدوات التحوط هذه مليون درهم( و  1.685  :2021مارس    31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  )مليون درهم    1.938

 في اإليرادات الشاملة األخرى.
 

 لبنود التحوط وأدوات التحوط وقيمها العادلة. تشير القيم االسمية إلى المبلغ القائم في نهاية السنة.تتضمن الجداول أدناه ملخص 
 

 القيمة االسمية  أداة التحوط  وصف البند الخاضع للتحوط
القيمة العادلة 

 الموجبة  
القيمة العادلة 

 السالبة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

     : مدققة()غير  2022مارس  31

 دفعات الفائدة على قروض ذات معدل متغير
مقايضة أسعار  

 817.411 256,604 39,639,687 الفائدة 
   --------------- ----------  ------------- 
     )مدققة(: 2021ديسمبر   31

 دفعات الفائدة على قروض ذات معدل متغير
مقايضة أسعار  

 2.416.127 10,645 32,083,278 الفائدة 
   -------------- ---------  ------------ 

 
 يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات المشتقة لدى المجموعة والتي تم قياسها بالقيمة العادلة:

 
 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  )غير مدققة( 2022مارس  31
     الموجودات الٌمقاسة بالقيمة العادلة 

 707 - 707 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق متداول(
 255,897 - 255,897 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق غير متداول( 

 ---------- -------- --- --------- ------- ---- 
     المطلوبات الٌمقاسة بالقيمة العادلة 

 789.882 - 789.882 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق غير متداول( 
 ---------- ------- ---- --------- ------ ----- 

 27.529 - 27.529 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق متداول(
 ---------- ------ ----- --------- ----- ------ 

     )مدققة( 2021ديسمبر  31
     الموجودات الٌمقاسة بالقيمة العادلة 

 10,645 - 10.645 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق غير متداول( 
 --------- --------- --------- --------- 

     المطلوبات الٌمقاسة بالقيمة العادلة 
 2,259,830 - 2,259,830 - )استحقاق غير متداول( األدوات المالية المشتقة 

 --------- --------- ---- --------- --------- ---- 
 156,297 - 156,297 - األدوات المالية المشتقة )استحقاق متداول(

 --------- --------- ---- --------- --------- ---- 
  

أساسي باستخدام التقييمات المقدمة من قبل المؤسسات المالية بناء  على أسعار الصرف  تم قياس عقود مقايضة أسعار الفائدة بشكل  
 من النظام المتدرج للقيمة العادلة. 2الفورية الملحوظة ومنحنيات العائد لعقود المقايضة ذات الصلة وتم تصنيفها في المستوى 
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 التزامات اإليجار  22
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 21.325 14,952 في بداية الفترة/السنة
 1.070 1,820 السنةالفترة/ إضافات خالل

 ( 7.443) (1,218) السنةالفترة/دفعات مسددة خالل 
 ---------- ---------- 

 14.952 15,554 في نهاية الفترة/السنة
 ( 3.013) (4,095) ناقصا : استحقاق متداول

 -------- --- ---------- 
 11.939 11,459 استحقاق غير متداول

 ====== ===== 

 
 

 التزامات أخرى طويلة األجل  23
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 23.585.317 23,803,225 إيرادات مؤجلة
 7.037.619 6,857,991 مقدما  مقابل توصيالت جديدة مبالغ مدفوعة 

 876.234 879,815 ذمم المحتجزات الدائنة 
 ------- ---------  --------------- 
 31,541,031 31.499.170 
 ===== ==== ======== 
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  24
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 3.797.877 3,892,250 مبالغ تأمين للعمالء
 2.120.104 2,187,903 ذمم دائنة لمشروعات رأسمالية 

 1.599.340 1,083,520 ذمم دائنة تجارية 
 1.569.971 1,483,415 ذمم محتجزات دائنة

 1.040.856 1,410,071 إيرادات مؤجلة
 781.958 761,999 مقابل توصيالت جديدة مبالغ مدفوعة مقدما  

 269.969 268,238 استحقاقات تعويضات الموظفين 
 11.674 12,030 ( 20التزامات تعويضات التقاعد )إيضاح 

 2.589.930 3,017,332 ذمم دائنة أخرى
  ----------------  --------------- 
 14,116,758 13.781.679 
  ========= ======== 
 

  



 هيئة كهرباء ومياه دبي )ش.م.ع(
 

  )تابع( الموحدةالمعلومات المالية المرحلية الموجزة  إيضاحات حول 
 )غير مدققة( 2022مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر

 

27 
 

 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة  25
 

وائتالفات مشتركة والجهات التي تخضع لسيطرة أو سيطرة مشتركة أو وشركاتها التابعة  حكومي دبي  تتعامل المجموعة مع  
بعد   –   المجموعة مملوكة بالكامل لحكومة دبيغالبية  وتقع ضمن نطاق أعمالها االعتيادية. بما أن    حكومة دبينفوذ جوهري من  

 يشار إلى هذه الجهات مجتمعة بـ "الجهات ذات عالقة بالحكومة". أسهمها في سوق دبي المالي، إدراج
 

"األطراف ذات عالقة"   24تطبق المجموعة اإلعفاء المتعلق بالجهات ذات عالقة بالحكومة وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم  
في   عالقة بالحكومة التي تكون جوهرية في صورة فردية أو جماعية  وتفصح فقط عن المعامالت واألرصدة مع الجهات ذات

لتحديد األهمية، تأخذ المجموعة في االعتبار العديد من العوامل النوعية والكمية بما في ذلك ما إذا كانت المعامالت   .تاريخ التقرير
 وبناء  على الشروط واألحكام الُمعتمدة من قبل اإلدارة. مع األطراف ذات العالقة تتم في سياق األعمال االعتيادية

 

أطراف ذات عالقة بالمجموعة. يتألف موظفو اإلدارة   كذلك  إن موظفي اإلدارة الرئيسيين والمنشآت التي تخضع لسيطرتهم هم
 التابعة.  وأعضاء مجلس إدارة الشركات  للمجموعةالرئيسيون من أعضاء مجلس اإلدارة ونواب الرئيس التنفيذيين 

 

 المعامالت مع األطراف ذات عالقة
 

تم اإلفصاح أدناه عن المعامالت واألرصدة المادية مع األطراف ذات عالقة، باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه المعلومات 
 المالية المرحلية الموحدة الموجزة: 

 

 بيع الكهرباء والمياه 
 

  تتعامل المجموعة في سياق األعمال االعتيادية مع مختلف الهيئات الحكومية في دبي.على غرار العديد من المؤسسات األخرى،  
، تحتسب والخاضعة لمعدل صفر  بالنسبة لكميات معينة من الكهرباء والمياه المباعة لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

 هذه المبالغ من قبل حكومة دبي.  سويةدة ويتم تاألسعار المعتمالمجموعة قيمة هذه الكميات المزودة على أساس 
 

  17:  2021مارس    31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون درهم    21  بتحصيل مبلغالحالية    خالل الفترةقامت المجموعة  
 (.26)راجع إيضاح   عالقةالمناولة نيابة عن طرف ذي تتعلق بمصروفات  مليون درهم(

 

 شراء السلع والخدمات
 

بشراء وقود بمبلغ الحالية    الفترةخالل  قامت المجموعة  .  دبي مملوكة لحكومة  وقود من منشآت أخرى    المجموعة بشراءقامت  
 مختلفة. منشآت منمليون درهم(  1.251: 2021مارس  31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم  1.353

 

  11:  2021مارس    31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون درهم    1بشراء مياه بمبلغ  الحالية    الفترخالل  قامت المجموعة  
 خاضعة لسيطرة مشتركة. منشأةمن   مليون درهم(

 

مليون    30:  2021مارس    31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون درهم    ال شيء بمبلغ  الحالية  خالل الفترة  ساهمت المجموعة  
  ت االمصروفالمياه. يتم تضمين هذا في  وترشيد  ألغراض الترويج للطاقة النظيفة  دارة المجموعة  تخضع إللمؤسسات  درهم(  
 اإلدارية.

 

 المعامالت مع البنوك المملوكة لحكومة دبي 
 

. يتم إجراء بشكل كلي أو جزئيمع العديد من البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لسيطرة حكومة دبي  المجموعة  تتعامل  
وديعة لدى هذه وما يعادله  . يشكل جزء من النقد  متفق عليهاجميع معامالت المجموعة مع هذه البنوك وفقا  لشروط التجارية  

 . 17البنوك كما هو مفصح عنه في اإليضاح 
 

 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )مدققة( )غير مدققة(  

   تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 30,189 33.446 األجل للموظفين قصيرة رواتب وامتيازات 

 872 1.015 بعد التقاعد طويلة األجلامتيازات ما 
 ------- ---- ---------- 
 34.461 31,061 
 ====== ====== 
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 )تابع( معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة  25
 

 حصص أعضاء مجلس اإلدارة 
 

أي حصص   الهيئة  إدارة  يكن ألعضاء مجلس  لم  الرئيسيين،  اإلدارة  لموظفي  المدفوعة  المكافآت  أو الفي    نفعيةبخالف  هيئة 
 . 2021والفترة الحالية التابعة خالل  هاشركات

 

 اإليرادات  26
 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  مدققة( )غير  
   
   

 2,522,787 2,965,489 بيع الكهرباء
 988,475 1,188,169 بيع المياه

 396,056 465,887 تبريد المناطق 
 496,615 448,256 إيرادات أخرى 

 --------------- ------- ------- 
 5,067,801 4,403,933 
 ======== ======== 
 
  31اإليرادات الرئيسية هي تلك الموضحة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في    ومصادرعمليات المجموعة  إن  

إيرادات المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء، باستثناء رسوم المناولة وإطفاء اإليرادات المؤجلة   تحقيق. يتم  2021ديسمبر  
 .""أخرىالُمبينة ضمن 

 
مليون درهم من اإليرادات إلى صافي   132  .3البالغ    الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجلالحركة في  تم إعادة تصنيف  

في األرباح أو الخسائر ليتوافق مع عرض الفترة الحالية. وال تؤثر إعادة   الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجلالحركة في  
  . سابقا  الُمعلنة  واإليرادات الشاملة األخرى الخسائرواألرباح أو  وإجمالي حقوق الملكية الموجوداتالتصنيف على صافي 

 
 أخرى تتضمن: 

تمثل المبالغ   مليون درهم(  17:  2021مارس    31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهر  مليون درهم )  21رسوم المناولة البالغة   -
 (.25إيضاح  راجع لمجموعة مقابل تقديم خدمات التحصيل )ا إلىالمتعلقة بالحكومة المدفوعة من قبل الجهات 

 
 . مليون درهم( 222: 2021مارس  31)لفترة الثالثة أشهر المنتهية في مليون درهم   224بلغ إطفاء اإليرادات المؤجلة  -

 
 فصل اإليرادات  26-1

 
 اإلجمالي  إيرادات أخرى   رسوم تبريد المناطق   المياه  الكهرباء  

توقيت االعتراف  
 باإليرادات 

مارس   31
2022 

  ألف درهم 

 مارس  31
2021 

  ألف درهم 

مارس   31
2022 

  ألف درهم 

 مارس  31
2021 

  ألف درهم 

مارس   31
2022 

  ألف درهم 

 مارس  31
2021 

  ألف درهم 

مارس   31
2022 

  ألف درهم 

 مارس  31
2021 

  ألف درهم 

مارس   31
2022 

  ألف درهم 

 مارس  31
2021 

 ألف درهم 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(   )غير مدققة(  
المنتجات والخدمات  

 4,182,368  4,824,005  275,050  204,460  396,056  465,887  988,475  1,188,169  2,522,787  2,965,489 المحولة 

 221,565  243,796  221,565  243,796  -  -  -  -  -  - في نقطة زمنية محددة  -

 4,403,933  5,067,801  496,615  448,256  396,056  465,887  988,475  1,188,169  2,522,787  2,965,489 ى فترة زمنية على مد  -
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 تكلفة المبيعات  27
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 2,206,845 2,486,236 ( 1-27إيضاح راجع مصروفات التوليد والتحلية )
 1,056,798 1,115,731 ( 2-27إيضاح راجع مصروفات النقل والتوزيع ) 

 22,079 21,054 شراء المياه والطاقة
  --------------  -------------- 
 3,623,021 3,285,722 
 ======== ======== 
 

 مصروفات التوليد والتحلية  27-1
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  مدققة( )غير  
   

 1,251,319 1,405,408 تكاليف الوقود 
 536,885 552,851 (6إيضاح راجع االستهالك )

 136,340 138,199 (30إيضاح  راجع مصروفات تعويضات الموظفين ) 
 113,678 118,939 إصالحات وصيانة 
 - 3,039 ( 8إطفاء )راجع إيضاح 

 168,623 267,800 أخرى 
  --------------  ------------- 
 2,486,236 2,206,845 
 ======== ======= 
 

 مصروفات النقل والتوزيع  27-2
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 628,309 675,121 (6إيضاح راجع االستهالك )
 357,582 354,661 (30إيضاح  راجع مصروفات تعويضات الموظفين ) 

 64,125 67,782 إصالحات وصيانة 
 6,782 18,167 أخرى 

  -------------- ------ ------ 
 1,115,731 1,056,798 
 ======== ======= 
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 المصروفات اإلدارية  28
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 378,848 384,313 (30إيضاح  راجع مصروفات تعويضات الموظفين ) 
 105,673 88,428 اإلصالح والصيانة

 60,916 73,989 (6إيضاح راجع االستهالك )
 17,369 16,904 ( 8إيضاح راجع اإلطفاء )
 18,190 19,826 التأمين

 61 86 ( 15مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة )راجع إيضاح 
 159,193 119,277 أخرى 

  ------------  ----------- 
 702.823 740,250 
 ======= ====== 
 

اإلدارية إلى تكلفة المبيعات في   المصروفاتمليون درهم من    44والبالغة  لفترة السابقة  مصروفات االستهالك لتم إعادة تصنيف  
وإجمالي الموجودات  فترة الحالية. ال تؤثر إعادة التصنيف على صافي  المتبع لل  عرضالتحلية لتتوافق مع  الالتوليد و  مصروفات

 .الُمعلنة سابقا   واإليرادات الشاملة األخرىواألرباح أو الخسائر   حقوق الملكية
 

 خسائر االنخفاض االئتماني   29
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 13,728 (3.057) ( 14انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية )راجع إيضاح )عكس(/
 5,952 - انخفاض قيمة شركة تابعة  

  ----------- --------- 
 (3.057) 19,680 
 ====== ===== 
 

 
 مصروفات تعويضات الموظفين  30

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 607,059 619,113 رواتب
 60,699 56,272 مكافآت

 50,231 50,552 ( 20إيضاح راجع التزام تعويضات التقاعد )
 154,781 151,236 امتيازات أخرى 

  -----------  ----------- 
 877,173 872,770 
 ====== ====== 
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 صافي -)تكاليف( / إيرادات التمويل   31
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  مدققة( )غير  

   تكاليف التمويل
 ( 227,953) (452,718) أخرى وفائدة على قروض مصرفية 

 الفعال من التغيرات في القيمة غير الجزء  –تحوطات التدفق النقدي 
 - (194,140) العادلة ألدوات مالية مشتقة
 ( 202) (147) فائدة على التزامات اإليجار

  --------------  ------------ 
 (647,005) (228,155 ) 

 146,217 265,455 ( 6إيضاح  راجع المبالغ المرسملة )
  --------------  ------------ 
 (381.550) (81.938 ) 
  --------------  ------------ 

 

   إيرادات التمويل
 32.756 36.178 أخرىوعلى قروض مصرفية  فائدة تإيرادا

 - 4.575 إيرادات فائدة على موجودات مالية
 لفعال من التغيرات في القيمة غير االجزء  –تحوطات التدفق النقدي 

 - العادلة ألدوات مالية مشتقة
6.660 

 7,779 - عكس تعديل القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية 
  -------------  ----------- 
 40.753 47.195 
 --------- -----  ----------- 

 ( 34.743) (340.797) صافي – التمويل تكاليف
 ======== ====== 
 

فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة من اإليرادات الجزء غير  التم إعادة تصنيف    -ات التدفق النقدي  تحوط
الموجودات فترة الحالية. ال تؤثر إعادة التصنيف على صافي  المتبع لل  عرضاللتتوافق مع    إيرادات التمويلكاليف( /  تاألخرى إلى )

 .الُمعلنة سابقا   واإليرادات الشاملة األخرىواألرباح أو الخسائر  وإجمالي حقوق الملكية
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 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية  32
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  إيضاح 

  2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(   

    األنشطة التشغيلية 
 578,541 690,655  لفترةأرباح ا

 
   

بغرض مطابقة األرباح مع صافي النقد المقدم من تعديالت 
  األنشطة التشغيلية: 

  

 1,226,110 1,301,961 6 االستهالك
 17,369 19,943 8 اإلطفاء 

 2,471 4,600 15 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
 1,484 1,262  تعديالت القيمة العادلة 

 19,680 (3,057) 29 )عكس( / خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
 ( 221,565) (243,796)  إيرادات مؤجلة 

 22,766 21,914 1-20 مكافأة –التزامات تعويضات التقاعد 
 27,465 28,638 2-20 معاشات –التزامات تعويضات التقاعد 
 ( 3,411) -  ة مشترك اتفي ائتالفالحصة من أرباح استثمار 

 ( 6,660) 194,140 31 أدوات مالية مشتقة (أرباح خسائر/)الجزء غير الفعال من 
 87 (45)  من بيع ممتلكات وآالت ومعدات/ خسائر   ()أرباح

 ( 40,535) (40,753) 31 إيرادات التمويل  
 81,938 187,410 31 التمويل  تكاليف

  ---------------  ------------- 
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات 

  والمطلوبات التشغيلية
2,162,872 1,705,740 

 
   

    التشغيلية: التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 22,749 11,424  المخزون 

 163,586 (735,861)  الذمم المدينة التجارية  
 - (8,750) 11 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  موجودات 
 27,363 237,862 16 أخرى   مالية موجودات

 87,127 58,901 13 موجودات أخرى 
 ( 215,111) 483,251  واألخرى الذمم الدائنة التجارية 

 ( 132,264) (153,523) 35 الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجلالحركة في 
  ---------------  ------------- 

 1,659,190 2,056,176  صافي التدفقات النقدية التشغيلية 
    

 ( 11,787) (11,057) 1-20 مكافأة –سداد التزامات تعويضات التقاعد 
 ( 28,790) (29,514) 2-20 معاشات –سداد التزامات تعويضات التقاعد 

   --------------  ------------- 
 1,618,613 2,015,605    األنشطة التشغيلية النقد الناتج من  صافي 

 
  

 ========  ======= 

 االلتزامات  33
 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 16.802.580 15.742.052 االلتزامات المستقبلية متضمنة المصروفات الرأسمالية 
  ========= ======== 
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 توزيعات األرباح  34
 

  31عن السنة المنتهية في  مليون درهم    10.000وقامت بدفع توزيعات أرباح بمبلغ    المجموعةأعلنت  ،  2022يناير    31في  
 مليون درهم(   2.000: 2020ديسمبر   31)  2021ديسمبر 

 
والتي وافق  مليون درهم(    300:  2021ديسمبر    31)مليون درهم    500عن توزيعات أرباح بقيمة  خالل الفترة  أعلنت إمباور  

إمباور.   إدارة  درهم    150مبلغ  سداد    يُستحق عليها مجلس  درهم(  90:  2021)مليون  المسيطرة    مليون  الحصص غير  إلى 
 كتوزيعات أرباح. 

 

 الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل  35
 

المجموعة على العمالء للكهرباء والمياه للرقابة و/ أو االعتماد من قبل المجلس   تحميلها من قبلتخضع األسعار التي يمكن أن  
من خالل اإلشعار الصادر  بدبي  المجموعة للوائح األسعار. سمح المجلس األعلى للطاقة    تخضع  ،وبالتاليبدبي    األعلى للطاقة

هي سنة   2010تسترد من عمالئها التكاليف اإلضافية التي تتكبدها بسبب ارتفاع أسعار الوقود باعتبار    بأن  للمجموعة  2010في  
 األساس. 

 
 كذلك لسيطرة حكومة دبي وهو طرف ذو عالقة بالمجموعة. بدبي يخضع المجلس األعلى للطاقة 

 
"الحسابات   -ير الدولية إلعداد التقارير المالية  من المعاي  14اختارت المجموعة تطبيق متطلبات المعيار رقم  في تاريخ التحول،  

التنظيمية المؤجلة" وستواصل تطبيق سياستها المحاسبية الحالية لالعتراف وقياس وإيقاف االعتراف برصيد الحساب التنظيمي 
 المؤجل هذا. 

 
 تم تفصيل الحركة في الرصيد االئتماني للحساب التنظيمي المؤجل أدناه:

 
 مارس 31 

2022 
 ديسمبر  31

2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(  
   

 948,248 379,024 في بداية الفترة/السنة
 ( 569,224) (153,523) السنة الفترة/ التحصيل خاللالعجز في 

 ------- -----  ------------ 
 379,024 225,501 في نهاية الفترة/السنة

 ======= ====== 
 

  19-تأثير كوفيد  36
 

كوباء عالمي، وأوصت باتخاذ   19-عن تفشي فيروس كورونا أو كوفيد  2020مارس    11أعلنت منظمة الصحة العالمية في  
بشكل جوهري بالمخاطر وحاالت  لألعمال  المستقبلية  النظرة  تدابير الحتواء الوباء والحد من انتشاره على مستوى العالم. تأثرت  

عليها تأثير تفشي الوباء. كان هناك انخفاض ملحوظ في الحركة واإلنفاق، مما أثر على األعمال التجارية   عدم اليقين التي ينطوي
 واالقتصاد.

 
،  ، تطور تأثير الوباء بسرعة والحتواء الفيروس، فرضت الحكومات والسلطات األخرى تدابير صارمةالماضية  السنواتخالل  

وأوامر  والتجمعات وحظر السفر وإغالق الحدود وإغالق األعمال والحجر الصحي والبقاء في المنزل  التنقل  قيود على  وشمل ذلك  
إجراءات التباعد االجتماعي. وقد تأثرت مراكز التسوق والضيافة ودور السينما والترفيه والتسلية والحد من الزحام واالحتماء  

المستهلكين وقد أثر الوضع على ثقة  ترتكز على    المجموعةبية أعمال  باإلغالق اإللزامي للتأثير على التباعد االجتماعي. غال
 المستهلك والقوة الشرائية.

 
 تم تخفيف القيود وبدأت الشركات العمل بشكل طبيعي. التقرير،تاريخ  كما في
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 ربحية السهم األساسية / المخفضة  37
 

على المتوسط المرجح    الشركة  لمساهمييتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة صافي أرباح أو خسائر السنة المنسوبة  
 .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

  
   لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 مدققة( )غير  )غير مدققة(  

   الربحية
 547.281 734.510 مساهمي الشركة  المنسوبة إلى  الفترةأرباح 

 ======= ====== 

 
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

   باآللفعدد األسهم 
 50.000.000 50.000.000   مارس 31عدد األسهم العادية لربحية السهم األساسية في 

  =========  ========= 
   
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 مارس 31

 2022 2021 
 ألف درهــم  ألف درهــم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   ربحية السهم 
 0 .011 0 .015 والمخفضة )درهم( ربحية السهم األساسية 

  ========= ====== 
 

 أرقام المقارنة  38
 

على   السنة السابقة عند الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع للفترة الحالية. ال توثر إعادة التجميعالفترة/  تم إعادة تجميع أرقام
 واإليرادات الشاملة األخرى الُمعلن عنه سابقا .صافي الموجودات وإجمالي حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر 

 

 أحداث الحقة  39
 

أبريل   12من    بدأ تداول أسهمها اعتبارا  و  أسهمها في سوق دبي المالي  الهيئةحكومة دبي. أدرجت  الُمعلنة من  بناء على الخطة  
 على النحو التالي: الهيئة.  ونتيجة لإلدراج، تم تغيير هيكل ملكية 2022

 
الملكية قبل   

 اإلدراج 
 

الملكية بعد 
 اإلدراج 

   
 ٪ 82 ٪100 حكومة دبي 

 ٪ 18 - مستثمرين محليين ودوليين )بما في ذلك مستثمري التجزئة( 
 ------- -----  ------------ 
 100٪ 100 ٪ 
 ----------  ----------- 
 

 




