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 تقرير مراجعة البيانات المالية الموجزة 
 

 المحترمين دارة اإلأعضاء مجلس  السادة/
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

 أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 مقدمـة
ــركة يبوللي الو نية لل اقة  الموجز الموحد المرفق    المرحلي  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي ــا مة  امة    -لشــــــــــ ــركة م ــــــــــ شــــــــــ

ــ "الم مو ة"(      ليانات الموحدةوكٍل من ال  2022سلتملر    30كما في  )"الشركة"( )" اقة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بــــــــــــ
  لفتـــــــــــــــــرة الت ـــعة يشـــهر المنتهية في  ل  التار  قدية   التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات الن  الدخل الشـــاملللربح يو الخ ـــارة

وفقًا للمعيار   بصورة  ادلة. إن اإلدارة م ؤولة  ن إ داد و رض  ذه المعلومات المالية المرحلية  اإليضاحات التف ير ة األخرى و 
ــتنتا  حو   ذه "التقار ر المالية المرحلية"  34المحاســــــــلي الدولي رق   المعلومات المالية المرحلية  . إن م ــــــــؤوليتنا  ي إبداج اســــــ
 استنادًا إلى مراجعتنا.

 ن اق المراجعـة
التي يقوم بهـا  مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية  "  2410لـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقًا للمعـيار اـلدولي حو   ملـيات المراجعـة رق  

  بشـلل ريي ـي من األشـخا   االسـتف ـارات". تتضـمن مراجعة المعلومات المالية الييام بججراج  مدقق الح ـابات الم ـتقل للمنشـ ة 
ــل جو ر ا من االم ؤولين  ن األمور المالية والمحاسلية  و  تباع إجراجات تحليلية وإجراجات مراجعة يخرى. إن ن اق المراجعة يقــ

ــة للتدقيق  وبالتالي  فجنها ال تملننا من الحصو   لى ت ديد حو  جميا األمور الهامـــة  ن اق الييام  بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليـ
 التي يملن ين يلينها التدقيق. لذا  فجننا ال نلدي ريي تدقيق بش نها.

 االستنتـا 
انات الماليـة الموجزة الموحدة المرفقة ل  يت  إ داد ا  من جميا استنادًا إلى مراجعتنا  ل  يتلين لنا ما يد ونا إلى اإل تقاد ب ن اللي

 ".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي ال و ر ة  وفقًا للمعيار المحاسلي الدولي رق  
 

  ديلو ت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  
  

  موقا من قلل:
  عباده محمد وليد القوتلي

  1056رق  القيد 
  2022نوفملر  11

 يبوللي
 اإلمارات العربية المتحدة
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 الموحد  يالمرحلالربح وو الخسارة بيان 
 ( ة)غير مدقق 2022 سبتمبر 30المنتهية في  وشهر تسعةال فترة
 

  
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

 سبتمبر  30
  2022 2021 2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  مليون در    مليون درهم  ات إيضاح 
      

      اإليرادات 
 9,095 10,569 3,190 4,067 1-3 اإليرادات من توليد الكهرباء وتحلية المياه
 19,952 20,160 7,106 6,924 2-3 اإليرادات من نقل وتوزيا الكهرباء والمياه

 4,994 7,938 1,684 2,706 3-3 اإليرادات من النفط والغاز 
      
  13,697 11,980 38,667 34,041 
      

      تكلفة المبيعات 
 (18,554) ( 21,169) (7,088) (7,727)  مصاريف تشغيلية

 (8,229) (7,251) (2,459) (2,457)  االستهالك والنضوب واإلقفاء 
            
  (10,184 ) (9,547) (28,420 ) (26,783) 
            

 7,258 10,247 2,433 3,513  إجمالي الربح 
      

 (1,426) (1,425) (491) (526)  مصاريف  مومية وإدارية  
 (2,297) (2,195) (739) (718)  تكاليف التمويل
 (38) (135) (32) (103)  من تحويل العمالت األجنبية  ةصافي الخسار 

 205 398 69 105  الحصة من نتاسج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 
 121 78 12 50  إيرادات الفواسد 

             948 127 202 25  وخرى  إيرادات
             4,771 7,095 1,454 2,346  من العمليات المستمرة قبل الضريبة  الربح  

             (566) (860) (131) (149) 4 مصروف ضريبة الدخل  
 4,205 6,235 1,323 2,197  من العمليات المستمرة   الربح للفترة

            
            العمليات غير المستمرة 

             89 343 42 137 17 المستمرة غير  الضريبة من العمليات  بعدالربح 
 4,294 6,578 1,365 2,334    الربح للفترة

            
      العاسد إلى: 

 4,259 6,519 1,403 2,236  وسه  الشركة األم   يحامل  
 35 59 (38) 98  حقوق الملكية غير المسي رة    
            

 4,294 6,578 1,365 2,334  الربح للفترة 
      

 العواسد األساسية والمخفضة  لى السه   
   من العمليات المستمرة  العاسدة إلى حاملي وسه  الشركة األم 

 0,04 0,06 0,01 0,02  )در  ( 
            

 العواسد األساسية والمخفضة  لى السه   
  من العمليات المستمرة  العاسدة إلى حاملي وسه  الشركة األم 

 0,04 0,06 0,01 0,02 5 )در  (  المستمرةوالعمليات غير 
      



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 

 . المرحلية الموجزة الموحدةمن  ذه البيانات المالية ال يتةزو تش ل اإليضاحات المرفقة جزءًا 
  

3 
 

 الموحد   يالمرحل بيان الدخل الشامل
 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30وشهر المنتهية في  تسعةالفترة 

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعةالفترة 

 سبتمبر  30
 2022 2021 2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  مليون در    مليون درهم  
     

 4,294 6,578 1,365 2,334 للفترة الربح 
     

     األخرى  ةالشامل)الخسارة( الدخل 
البنود التي قد يت  إ ادة تصنيفها في الفترات الالحقة 

     :إلى بيان الدخل
     

التغيرات في القي  العادلة لألدوات المشتقة ضمن 
 1,375 2,590 230 669 صافي تحوقات التدفقات النقدية

 - 174 - 58 الحصة في الدخل الشامل اآلخر لمشاريا مشتركة 
فروقات الصرف الناتةة  ن تحويل العمليات 

      4 ( 238) 9 ( 103) الخارجية 
     
 624 239 2,526 1,379 
     

البنود التي لن يت  إ ادة تصنيفها في الفترات الالحقة 
     إلى بيان الدخل:

     
      ( 4) -  - -  الم افآت المحددة إ ادة قياس خ ط 

     
  - -  - (4 ) 
     

      1,375 2,526 239 624 للفترة   اآلخرصافي الدخل الشامل 
     

 5,669 9,104 1,604 2,958 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
     
     

     العاسد إلى:
 5,091 8,001 1,543 2,601 حاملي وسه  الشركة األم    

 578 1,103 61 357 حقوق الملكية غير المسي رة 
     
     
 2,958 1,604 9,104 5,669 
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 الموحد المرحليبيان المركز المالي 
 مدققة( )غير  2022 سبتمبر 30جما في 

 
 )مدققة(   
 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    الموجودات  
    الموجودات غير المتداولة 

 122,397 118,039 7 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 9,047 8,023  الموجودات المالية التشغيلية

 17,974 17,091  موجودات غير ملموسة  
 1,683 2,832 18 استثمار في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريا مشتركة

 5,598 5,920  موجودات ضريبة مؤجلة 
 72 288 14 ودوات مالية مشتقة 

         924 1,110  موجودات وخرى 
  153,303 157,695     

    الموجودات المتداولة 
 3,518 3,468  المخزون 

 1,946 2,179 12 مبالغ مستحقة من وقراف ذات  القة 
 1,275 1,295  التشغيليةالموجودات المالية 

 6,534 7,772   ذم  مدينة ومصاريف مدفو ة مقدماً 
 11 35 14 ودوات مالية مشتقة 

 446 441  ضريبة الدخل المدفو ة مقدماً 
     8,772 11,381 8 وورصدة لدى البنوك نقد 
    
  26,571 22,502 
    

         - 200 17 للبيا موجودات مصنفة كمحتفظ بها 
     180,197 180,074  إجمالي الموجودات 

    حقوق الملكية والمطلوبات 
    األم حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة 

 112,434 112,434  روس المال  
 ( 56,443) ( 56,443) 9 احتياقي اندماج

 977 1,629 9 قانونيإحتياقي 
 7,284 8,316  مستبقاة ورباح 

 6 ( 232)  إحتياقي تحويل  مالت وجنبية
     1,646 3,366  التدفقات النقدية التغيرات المتراجمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوقات

    
  69,070 65,904 
    

 6,943 7,450  غير المسي رة الملكية حقوق 
     355 177  غير مسي رة في شركات تابعة الملكية قروض من مسا مي حقوق 

    
     7,298 7,627     بما ذلك القروضغير المسي رة الملكية حقوق إجمالي 

    
     73,202 76,697  إجمالي حقوق الملكية 
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 المرحلي الموحد )تتمة(بيان المركز المالي 
 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30جما في 

 
 )مدققة(   
   2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر 30  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 61,369 55,602 10 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 92 4 10 القروض اإلسالمية
 1,304 1,381  ضريبة مؤجلة م لوبات 

 16,873 15,726  التزامات تقا د األصل 
 2,719 651 14 ودوات مالية مشتقة 

 1,249 1,159  م لوبات وخرى 
    
    
  74,523 83,606 
    

    المطلوبات المتداولة 
 ,22816 16,573  ذم  داسنة ومبالغ مستحقة الدفا وم لوبات وخرى 

 2,843 6,497 10 والسلف التي تحمل فاسدة القروض 
 661 88 10 القروض اإلسالمية

 2,208 3,289 12 المبالغ المستحقة ألقراف ذات  القة 
 31 22 8 الحسابات البنكية الم شوفة 

 543 1,271  ضريبة الدخل الداسنة 
 875 306 14 ودوات مالية مشتقة 

    
    
  28,046 23,389 
    

 - 808 17 المصنفة كمحتفظ بها للبيا بالموجوداتمباشرة  متعلقةالم لوبات 
    
    

 106,995 103,377  إجمالي المطلوبات 
    
    

 180,197 180,074  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 
    
 

 الوضا بصورة  ادلة من جميا النواحي الةو رية  المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المدرجة في  ذه البيانات المالية    تظهر لى حد  لمنا   
من قبل ة  المرحلية الموجزة الموحدالبيانات المالية  إصدار    إ تمادالمالي ونتاسج العمليات والتدفقات النقدية للمةمو ة كما في وللفترات المعروضة فيها. ت   

 من قبل:  نيابة  نهبال  وت  التوقيا 2022 نوفمبر 11 بتاريخمةلس اإلدارة 
 

                                                                                                                     
 رسيس لةنة التدقيق   رسيس مةلس اإلدارة 

                                                                                
 
     

 الرسيس التنفيذي للمةمو ة
  والعضو المنتدب 

 الرسيس المالي   
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 المرحلي الموحد  الملكيةات في حقوق بيان التغير 
 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30وشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل
 

 

 
    العاسد إلى حاملي وسه  الشركة األم

 روس المال  
 إحتياقي 

 إندماج  
 إحتياقي 

 قانوني  
 ورباح

 مستبقاة 
إحتياقي تحويل  

  مالت وجنبية

التغيرات المتراجمة في  
القيمة العادلة  

 اإلجمالي للمشتقات 
 حقوق الملكية 

   غير المسي رة  

قروض من مسا مي  
حقوق الملكية غير  
مسي رة في شركات  

 تابعة 
 مجموع 

 حقوق الملكية
 مليون درهم  مليون در    مليون در    مليون درهم  مليون در    مليون در    مليون در    مليون در    مليون در    مليون در    
           

 69,255 466 6,880 61,909 593 19 4,925 381 ( 56,443)  112,434   )مدقق( 2021يناير   1الرصيد في 
 4,294 - 35 4,259 - - 4,259 - - - الفترة ربح 

 1,375 - 543 832 832 4 (4)  - - - للفترة الدخل الشامل اآلخر 
           
           

 5,669 - 578 5,091 832 4 4,255 - - - للفترة مةموع الدخل الشامل 
 ( 2,986)  - ( 625)  ( 2,361)  - - ( 2,361)  - - - (16توزيعات ورباح )إيضاح 
 - - - - - - ( 426)  426 - - تحويل إلى إحتياقيات 

 (54)  (54)  - - - - - - - - تسديد قروض
           
           

 71,884 412 6,833 64,639 1,425 23 6,393 807 ( 56,443)  112,434 )غير مدقق( 2021 سبتمبر  30الرصيد في 
           
           
           

 73,202 355 6,943 65,904 1,646 6 7,284 977 ( 56,443)  112,434 )مدقق( 2022يناير  1الرصيد في 
 6,578 - 59 6,519 - - 6,519 - - - الفترة ربح 

 2,526 - 1,044 1,482 1,720 ( 238)  - - - - للفترة الدخل الشامل اآلخر 
           
           

 9,104 - 1,103 8,001 1,720 ( 238)  6,519 - - - للفترة مةموع الدخل الشامل 
 ( 5,431)  - ( 596)  ( 4,835)  - - ( 4,835)  - - - (16توزيعات ورباح )إيضاح 
 - - - - - - ( 652)  652 - - تحويل إلى إحتياقيات 

 ( 178)  ( 178)  - - - - - - - - تسديد قروض
           
           

 76,697 177 7,450 69,070 3,366 ( 232)  8,316 1,629 ( 56,443)  112,434 )غير مدقق( 2022 سبتمبر  30الرصيد في 
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 التدفقات النقدية المرحلي الموحدبيان 
 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30وشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30 إيضاحات  
 مليون در    مليون درهم   
    

    األنشطة التشغيلية 
 4,771 7,095  من العمليات المستمرة  الربح قبل الضريبة

 121 658 17 من العمليات غير المستمرة  الضريبةالربح قبل 
    
  7,753 4,892 

    التعديالت للبنود التالية:
 8,235 7,258  االستهالك  النضوب واإلقفاء 

 2,313 2,209  تكاليف تمويل 
 (205)  (398)   الحصة من نتاسج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 

 (121)  (78)   إيرادات فواسد 
 (622)  85  إيرادات سندات اإل فاء من التزامات تقا د األصول 

 191 228  حركات وخرى 
 (1,159)  (1,306)   إيرادات من موجودات مالية تشغيلية 

    
    
  7,998 8,632 
    

    التغييرات في روس المال العامل:
 (56)  200  المخزون 

 (576)  (1,124)   ذم  مدينة ومصاريف مدفو ة مقدمًا  
 (1,633)  (233)   المبالغ المستحقة من وقراف ذات  القة 

 393 1,081  المبالغ المستحقة ألقراف ذات  القة 
 238 637  ذم  داسنة  مبالغ مستحقة الدفا وم لوبات وخرى 

    
 10 (1,027)   ( المستلمة المدفو ة ) ضريبة الدخل  

 (383)  (654)   مدفو ات التزام تقا د األصل 
 1,495 1,484  النقد المستل  من موجودات مالية تشغيلية

    
    
  364  (512) 

    
    

 13,012 16,115  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    
    

    األنشطة االستثمارية 
 (2,796)  (2,709)  7 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 884 220  متحصالت من شركات زميلة ومشاريا مشتركة
 121 78  فواسد مستلمة 

 - (797)  18 سلفة مقدمة إلى قرف ذات  القة 
 131 (105)   حركات وخرى 

    
    

 (1,660)  (3,313)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )تتمة(
 )غير مدققة(   2022 سبتمبر 30وشهر المنتهية في  تسعةفترة ال

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر 30  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    األنشطة التمويلية 
 (12,456)  (7,871)  10 سداد القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 5,504 6,806 10 القروض والسلف المستلمة التي تحمل فواسد 
 (122)  (655)  10 سداد القروض اإلسالمية 

 (81)  (64)  10 سداد م لوبات  قود اإليةار  
 - (361)   سداد ودوات مالية مشتقة 

 (2,386)  (2,139)   الفواسد المدفو ة 
 (666)  (656)   توزيعات األرباح المدفو ة لمسا مي حقوق الملكية غير المسي رة 

 (2,361)  (4,835)   للمسا مين توزيعات األرباح المدفو ة 
 (53)  (178)   سداد القروض من مسا مي حقوق الملكية غير المسي رة في الشركات التابعة 

    
    

 (12,621)  (9,953)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
    
    

 (1,269)  2,849  في النقد ومرادفات النقد   ( النقص الزيادة/ )  صافي 
    

 31 (231)   صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية 
 (53)  59  حركة النقد المقيد 

 8,321 8,422  يناير  1في  ومرادفات النقد النقد 
    
    

 7,030 11,099 8   سبتمبر  30النقد ومرادفات النقد في 
    
 

ت  تحويل    2021سـبتمبر    31في الفترة المنتهية في    .2022سـبتمبر    30المنتهية في    الفترة  خالل  امةل  يت  إجراء معامالت غير نقدية 
مليون در   من وجل إدارتها. ل  يت    س  ذا المبلغ في "مشتريات الممتلكات واآلالت   955موجودات شركة العين للتوزيا ش.م.ع. بمبلغ 

في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  وما ذلك فقد ت  تســةيل المبلغ ضــمن "الممتلكات واآلالت والمعدات" في بيان والمعدات" 
 المركز المالي المرحلي الموجز الموحد.
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   معلومات حول الشركة  1

بموجب وح ام المرسوم األميري   2005  يونيو  21في  "(  الشركة"وو  "  قاقة)" شركة مسا مة  امة    -ت سست شركة وبويبي الوقنية لل اقة  
 جشركة مسا مة  امة.  2005لسنة ( 16)رق  

 
تمثل ملكية مؤسسة وبويبي لل اقة  و ي مدرجة في سوق وبويبي لألوراق المالية.    قاقة  ي شركة تابعة لمؤسسة وبويبي لل اقة إن شركة  

  % 5,1واحد نسبة  الشخص  شركة ال  –  "نورم لالستثمارات التةارية"  بينما تمتلك شركة  لشركة قاقةمن إجمالي روس المال المصدر    90,0%
لشركة وبويبي   %100مؤسسة وبويبي لل اقة مملوكة بنسبة  إن  من المسا مين اآلخرين بما في ذلك الق اع العام.    %4,9  ونسبة  المتبقية

 .(ADQ"القابضة" ) التنموية القابضة
 

ي دولة  ففي سوقها المحلي    قاقة"  ي شركة متنو ة للمرافق المتكاملة وال اقة ولديها وصول استراتيةية  امة لتوليد الكهرباء والمياه"إن  
وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى  التنقيب    و مال  ال اقة منب  الخاصة  قيمةال دولي  بر سلسلة    مستوى اإلمارات العربية المتحدة وتعمل  لى  

 . كهرباءتوليد ال
 

  وبويبي  اإلمارات العربية 55224  برج المقام  مربعة سوق وبويبي العالمي  ؤ ب  25 و ال ابق    "قاقة"العنوان المسةل لشركة  
 المتحدة.

 
وشركة بترول وبويبي الوقنية )ودنوك( وشركة مبادلة لالستثمار )مبادلة( اتفاقيات ملزمة لشركة    "قاقة"  وبرمت شركة  2022يونيو    21في  

. تهدف الشراجة إلى إنشاء منظومة  المية لل اقة  "مبادلة"لشراء حصص في شركة وبويبي ل اقة المستقبل )مصدر( من    "ودنوك"و  "قاقة"
.  "مصدر"تحت العالمة التةارية    "ودنوك"و  "مبادلة"و  "قاقة"هيدروجين األخضر لشركة  النظيفة تعمل  لى تعزيز جهود ال اقة المتةددة وال

 "مبادلة"من و مال ال اقة المتةددة في "مصدر" ما امتالك    % 43 لى حصة مسي رة بنسبة  وستشهد االتفاقيات الملزمة استحواذ "قاقة"  
في مشروع الهيدروجين األخضر  %43حصة مسي رة تبلغ  ب  "ودنوك"  سوف تحتفظوفي الوقت نفسه      لى التوالي.  %24و    %33  "ودنوك"و

 لى التوالي. ال تزال الصفقة خاضعة الستكمال    % 24و   %33  "قاقة"وشركة    "مبادلة"  ستحتفظ  في حين   "مصدر"المشترك الةديد لشركة  
التنظيمية والةهات الخارجية ذات الصلة  والتي من المتوقا من الةهات مت لبات الصفقة الضرورية  بما في ذلك الحصول  لى الموافقات 

 ون تستغرق  دة وشهر.
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 أساس اإلعداد  2-1
 

وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رق     2022  سبتمبر   30وشهر المنتهية في    تسعةبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة ال لقد ت  إ داد ال 
 .التقارير المالية المرحلية    34
 

المتحدة )"در  "(  العربية  بدر   اإلمارات  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  العرض  و ي     ت   رض  للشركة و ملة  الوييفية  العملة 
 )مليون در  (  إال إذا ُوشير إلى خالف ذلك.   مليون ت  تقريب كافة القي  إلى وقرب  .  للمةمو ة 

 
ويةب قراءتها   إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تحتوي  لى جميا المعلومات واإلفصاحات الضرورية للبيانات المالية السنوية. 

وشهر المنتهية    تسعة كما وون نتاسج فترة ال  . 2021ديسمبر    31جنبًا إلى جنب ما البيانات المالية السنوية الموحدة للمةمو ة للسنة المنتهية في  
 .  2022ديسمبر    31ال تشير بالضرورة إلى النتاسج المم ن توقعها للسنة المالية المنتهية في    2022  سبتمبر   30في  
 

  30مليون در  (. كما في    7,284:  2021ديسمبر    31مليون در   )   8,316للمةمو ة    المستبقاة   بلغت األرباح  2022  سبتمبر   30جما في  
  887: بمبلغ  2021ديسمبر    31مليون در   )   1,475المتداولة بمبلغ    الموجودات   تةاوزت الم لوبات المتداولة للمةمو ة  2022  سبتمبر 

في سياق   المستقبلية للوفاء بااللتزامات المستمرة وسداد الديون  األجل    المتوسط و المةمو ة سيولة كافية  لى المدى القصير    تمتلك مليون در  (.  
المالية المرحلية  ستنتاج إلى توفر الد   الكافي للتعزيز من ون افتراض االستمرارية مناسب إل داد البيانات  . وبالتالي فقد ت  اال اال تيادية األ مال  

 . 2022  سبتمبر   30لفترة التسعة وشهر المنتهية في  الموجزة الموحدة  
 

ما بدء الصراع بين روسيا وووكرانيا. كما في تاريخ المصادقة  لى إصدار    2022فبراير    24اشتد الوضا الةيوسياسي في ووروبا الشرقية في  
ر الصراع في الت ور ما استمرار النشاط العس ري. وخذت اإلدارة في اال تبار الظروف   ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  استم 

من  إلى ونه ال يوجد ت ثير جو ري  لى البيانات المالية للمةمو ة. وبالمثل     المحتملة واستنتةت تعرض المةمو ة للمخاقر  إم انية  الفريدة و 
بما في ذلك ت ثير وسعار السلا  . ستواصل اإلدارة مراقبة الوضا  ن كثب التشغيلية  لى العمليات   ام المتوقا ون ي ون للوضا وي ت ثير  غير 

 ء.وي إجراء حسب االقتضا   التخاذ الحاجة   المفترضة وستقوم بتقيي  
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 ( تتمة ) أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 

السياسات المحاسبية كما  ي م بقة من قبل المةمو ة في البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في المةمو ة بت بيق    استمرت
والتي ل  ي ن لها وي ت ثير  ام   2022يناير  1  باستثناء ت بيق المعايير والتفسيرات الةديدة التالية السارية ا تباًرا من 2021ديسمبر  31

  لى البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمةمو ة. 
 
 ر المفا ي .شارة إلى إقاباإلاأل مال:  اندماج: 3 رق  لتقارير الماليةلتعديالت  لى المعيار الدولي  •
 قبل االستخدام المقصود. بالعاسداتممتلكات وآالت ومعدات المتعلق  16الدولي رق   يمعيار المحاسبالتعديالت  لى  •
ــبالتعديالت  لى   • المخصــــــــصــــــــات  الم لوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة   37الدولي رق   يمعيار المحاســــــ

 .يذ العقدتكلفة تنف -لتزامات  باال
ــنوية  لى المعايير الدولية   • ــينات الســـ ــنوية تعديالت  لى المعيار الدولي  :  2020-2018لتقارير المالية  لالتحســـ ــينات الســـ ــمل التحســـ تشـــ

يـة  األدوات المــال  9  رق   للتقــارير المــاليــة  ي  المعيــار الـدول  ت بيق المعــايير الـدوليــة للتقــارير المــاليــة للمرة األولى1للتقــارير المــاليــة رق   
 الزرا ة. 41 رق  الدولي يمعيار المحاسبال قود اإليةار  و  16 رق  للتقارير المالية يالمعيار الدول

 
ون   من غير المتوقا.  ل  يحن مو د ت بيقه بعدبت بيق وي معيار وو تفسير وو تعديل آخر ت  إصداره ولكنه    بش ل مب رل  تق  المةمو ة  

  لى البيانات المالية الموحدة للمةمو ة.   امي ون لها وي ت ثير 
 
 (.2023يناير  1من  يسري ت بيقه قود الت مين ) – 17المعيار الدولي للتقارير المالية رق   •
اســــــــــــــتثمـارات في  28 رق  اـلدولي يمعـيار المحـاســــــــــــــبالالبـياـنات المـالـية الموحـدة و   10 رق   تعـديالت  لى المعـيار اـلدولي للتـقارير المـالـية •

شــركات زميلة ومشــاريا مشــتركة: بيا وو المســا مة في األصــول بين المســتثمر والشــركات الزميلة وو المشــاريا المشــتركة )ل  يت  تحديد 
 تاريخ الت بيق(.

ــبالالتعديالت  لى   • ــنيف الم لوبات   1  رق   الدولي  يمعيار المحاسـ ــري ت بيقه ) متداولة وو غير متداولةك رض البيانات المالية: تصـ يسـ
 (.2023يناير  1 من

 منيسـري ت بيقه ( )16)تعديل  لى المعيار الدولي للتقارير المالية رق    2021  يونيو  30بعد    19  –امتيازات اإليةار المتعلقة ب وفيد   •
 (2022وبريل  1

( 2لتقارير المالية  للمعايير الدولية  وبيان ممارســة ا 1  رق   الدولي  يمعيار المحاســبالاإلفصــاح  ن الســياســات المحاســبية )تعديالت  لى   •
 (2023يناير  1من يسري ت بيقه  )
 (2023يناير  1من يسري ت بيقه ( )8 رق  الدولي يمعيار المحاسبالتعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت  لى  •
(  12 رق   اـلدولي  يمعـيار المحـاســــــــــــــبال ن مـعامـلة واحـدة )تعـديالت  لى   الـناتةـةالضــــــــــــــراـسب المؤجـلة المتعلـقة ـبالموجودات والم لوـبات   •

 (2023يناير  1من يسري ت بيقه  )
تحديد تاريخ ت  يل  : تشـمل التحسـينات السـنوية تعديالت  لى )2020-2018لتقارير المالية  لالمعايير الدولية  التحسـينات السـنوية  لى   •

 ( والت بيق
المتعلقة باإلفصـــــاح  ن الســـــياســـــات  2لتقارير المالية  لوبيان ممارســـــة المعايير الدولية    1  رق   الدولي يمعيار المحاســـــبالتعديالت  لى   •

 (.2023يناير  1من يسري ت بيقه  المحاسبية )
 

متوافقة ما تلك المستخدمة في إ داد    الموجزة الموحدةالمرحلية  األح ام والتقديرات الهامة المستخدمة في إ داد  ذه المعلومات المالية  إن  
 . 2021ديسمبر  31البيانات المالية السنوية للمةمو ة للسنة المنتهية في 
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 اإليرادات  3
 
    المياهتحلية و كهرباء اإليرادات من توليد ال 3-1

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   تسعةالفترة 
 سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 
     

 4,708 4,326 1,599 1,537 إيرادات  قود اإليةار التشغيلية
 1,159 1,306 299 545 إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية 

 363 829 217 508 اإليرادات من اتفاقية الرسوم 
 1,285 1,242 452 450 مدفو ات ال اقة وإيرادات وخرى ذات صلة 

 1,255 2,575 453 902 الوقود *  إيرادات
      325 291 170 125 وخرى إيرادات 

     
 4,067 3,190 10,569 9,095      
 

وفًقا لشروط كهرباء  لوقود المستهلك في توليد ال ن ا* تمثل إيرادات الوقود المبالغ المستردة من المتعهدين في شركات الكهرباء والمياه التابعة  
 .كهرباءوالمياه واتفاقيات شراء الكهرباء اتفاقيات شراء ال

 
المالية التشغيلية   الموجودات  باستثناء اإليرادات من   ند نق ة زمنية محددةلمياه  تحلية او كهرباء  توليد اليت  اال تراف بةميا اإليرادات من  

 مرور الوقت.ما التي يت  اال تراف بها 
 
 والمياه كهرباء اإليرادات من نقل وتوزيع ال 3-2

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   تسعةالفترة 
 سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 
     

غير  لألنش ة نظام النقل استخدام رسوم 
 766 745 201 265 المرخصة 

 9,742 10,210 4,176 4,275 إيرادات من توريد وتوزيا ال اقة والمياه
 269 216 135 82 ات التوصيل وتركيب العدادإيرادات من رسوم 

 68 62 23 21 قساس  المياه
      9,107 8,927 2,571 2,281 إيرادات تشغيلية وخرى 

     
 6,924 7,106 20,160 19,952      
 

وفًقا للصيغة    المحتسبةاألقصى المسموح به من اإليرادات  لفرق بين الحد  كايت  احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرباء  
 لى ذلك     بناءً واإليرادات المتعلقة بتوريد وتوزيا الماء والكهرباء من  مالسها.    ال اقة  داسرةالواردة في وثيقة األنش ة المرخصة الصادرة  ن  

 .خالل الفترةقامت المةمو ة باإل تراف بهذه اإليرادات المتعلقة بتوريد وتوزيا المياه والكهرباء بناًء  لى تلك الحقوق والمزايا التي ت  ت جيد ا  
 

 .محددةوالمياه  ند نق ة زمنية كهرباء ال نقل وتوزيايت  اال تراف بةميا اإليرادات من 



  شركة مساهمة عامة )"طاقة"( - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
    المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30

12 

 
 )تتمة( اإليرادات  3
 

 اإليرادات من النفط والغاز  3-3
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 سبتمبر 30
 أشهر المنتهية في   تسعةالفترة 

 سبتمبر 30
 2022 2021 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 
     

 4,872 8,144 1,688 2,742 إيرادات النفط والغاز إجمالي 
      ( 220) (509) ( 74) (167) ناقصًا: حقوق اإلمتياز 

     
 2,575 1,614 7,635 4,652 

 164 188 32 91 تخزين الغازإيرادات 
 142 175 23 62 صافي إيرادات التةهيز

      36 (60) 15 (22) وخرى إيرادات 
     
 2,706 1,684 7,938 4,994      
 

مرور ما  التي يت  اال تراف بها    محددة  باستثناء إيرادات تخزين الغاز ند نق ة زمنية    النفط والغازيت  اال تراف بةميا اإليرادات من  
 الوقت.

 
 
 ضريبة الدخل 4

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   تسعةالفترة 
 سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 
     

     ضريبة الدخل الحالية: 
 227 1,095 66 481 تكاليف ضريبة الدخل الحالية 

     
     ضريبة الدخل المؤجلة: 

      339 (235) 65 (332) المتعلقة بنشوء و  س الفروقات المؤقتة
     

      566 860 131 149 مصروف ضريبة الدخل 
 

(  والتي تمثل وفضل تقدير لمتوسط معدل الضريبة الفعلي  %30:  2021  سبتمبر  30)  %33وشهر بنسبة    تسعةيت  تحميل الضريبة لفترة ال
 وشهر. تسعة لى الدخل قبل الضريبة لفترة ال الذي ت  ت بيقه  لكامل السنةالسنوي المتوقا 
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 العائد لحاملي األسهم العادية للشركة األم للسهم والمخفض العائد األساسي  5
 

العاسدة لحاملي األسه  العادية للشركة األم  لى المتوسط المرجح   للفترةالعواسد  خالل قسمة  من  العاسد األساسي  لى السه   مبالغ  يت  احتساب  
 .الفترةلعدد األسه  العادية القاسمة خالل 

 
األسه  العادية للشركة األم  لى المتوسط المرجح    العاسدة لحاملي   للفترة لى السه  من خالل قسمة العواسد  المخفض  يت  احتساب مبالغ العاسد  

 لعدد األسه  العادية القاسمة خالل الفترة  معدلة بت ثير األدوات المخفضة. 
 

 يوضح الةدول التالي الربح ومعلومات األسه  المستخدمة  ند احتساب العواسد  لى السه : 
 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 أشهر المنتهية في   تسعةالفترة 
 سبتمبر 30

 2022 2021 2022 2021 
     

 ربح الفترة العاسد لحاملي وسه  الشركة األم  
      4,259 6,519 1,403 2,236 )مليون در  (   
     
     

المتوسط المرجح لعدد األسه  العادية الصادرة 
      112,434 112,434 112,434 112,434 )مليون(

     
      0,04 0,06 0,01 0,02 العاسد األساسي للسه  الواحد )در  (

 
 ل  يت   رض العواسد المخفضة  لى السه  حيث ل  تق  المةمو ة برصدار وية ودوات قد ي ون لها ت ثير  لى  واسد السه   ند استخدامها.
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 عمال معلومات عن قطاعات األ 6
 

التي تشارك في ونش ة األ مال التي قد تحقق إيرادات وو تتكبد مصاريف  والتي يت     وحدات األ مال التابعةي   مال  ق ا ات األإن  
ت  تحديد صانا    .مراجعة نتاسةها التشغيلية بانتظام من قبل صانا القرار التشغيلي الرسيسي  والتي تتوفر بش نها معلومات مالية منفصلة

 تنفيذي ل اقة.الالرسيسي  والمسؤول  ن تخصيص الموارد وتقيي  وداء الق ا ات التشغيلية  كالرسيس  القرار التشغيلي
 

و مال  ق ا ات  ثالثةلهذا الغرض  ت  تقسي  المةمو ة إلى وحدات و مال بناًء  لى الموقا الةغرافي  المنتةات والخدمات  ونتج  ن ذلك 
 جما يلي:

 
 ياه المتحلية و كهرباء ق اع توليد ال •
 المياه الكهرباء و ق اع نقل وتوزيا  •
 ق اع النفط والغاز   •
 

 المياه تحلية و كهرباء ق اع توليد ال
لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوليد الكهرباء في المغرب والهند وغانا    المياهتحلية  توليد الكهرباء و مةال  يعمل  ذا الق اع في  

 السعودية والواليات المتحدة.والمملكة العربية 
 

 والمياهلكهرباء ق اع نقل وتوزيا ا
  يعمل  ذا الق اع في نقل وتوزيا المياه والكهرباء من مح ات التوليد والتحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 ق اع النفط والغاز  

واالستكشاف واإلنتاج في كندا والواليات المتحدة و ولندا وونش ة التنقيب  ن النفط يعمل  ذا الق اع في ونش ة التنقيب  ن النفط والغاز  
 والغاز في المملكة المتحدة وكردستان العراق.

 
 ت  تةميا  دة ق ا ات تشغيلية لتش ل الق ا ات التشغيلية التي يت  إ داد تقارير لها و اله والمدرجة ودناه: 

 
 
 
 
 
 
 

 
. يت  تقيي  وداء الق اع تقوم اإلدارة بمراقبة نتاسج وحدات و مالها بش ل منفصل أل داف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقيي  األداء

القروض والتسهيالت التي تحمل فواسد والقروض اإلسالمية يت  إدارة  .  كما  و مبين في الةدول التاليلفترة"  ل خسارة  الربح وو  ال لى وساس "
 .للق ا ات التشغيليةترتيبات تمويل المشروع  لى وساس المةمو ة وال يت  تخصيصها  ماباستثناء الشركات التابعة 

 
 بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   األرباح والموجوداتإيرادات المةمو ة وغلبيةتتعلق 

 
المتاحة للبيا   واالستثماراتالمياه والنفط والغاز  تحلية  و   الكهرباءإدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات ونش ة مختلفة  ن توليد  يت   

 وبالتالي ال يت  تخصيصها للق ا ات التشغيلية.  المةمو ة لى وساس 
 

 اإلمارات العربية المتحدة  -المياه تحلية و  الكهرباء توليد 
 توليد 

 

 وخرى  -المياه تحلية و  الكهرباء توليد 
 النقل والتوزيا  اإلمارات العربية المتحدة  - والمياه  الكهرباء نقل وتوزيا 
 ومري ا الشمالية   -النفط والغاز 

 أوروبا  -النفط والغاز  النفط والغاز 

 العراق  -النفط والغاز 
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 التشغيلية )تتمة( معلومات عن القطاعات  6
 

 لمةمو ة:  مال في ايعرض الةدول التالي معلومات حول إيرادات وورباح ق ا ات األ
 

 النفط والغاز   التوليد   النقل والتوزيا  
التعديالت واالستبعادات  

 الموحد وغير الموزع 
 مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   
      

      : 2022 سبتمبر 30الفترة المنتهية في 
 38,667 - 7,938 10,569 20,160 الخارجيين  العمالءاإليرادات من  

 ( 21,169) 26 (2,956) (4,779) ( 13,460) المصاريف التشغيلية
 (7,251) 22 ( 715) (3,468) (3,090)   النضوب واإلقفاء االستهالك 

      
 10,247 48 4,267 2,322 3,610 إجمالي الربح

      
 (1,425) ( 291) ( 141) ( 182) ( 811) مصاريف  مومية وإدارية 

 (2,195) ( 545) ( 321) (1,327) (2) تكاليف التمويل  
 ( 135) 195 (8) ( 322) - صافي )الخساسر( األرباح من تحويالت العمالت األجنبية 

 398 1 - 397 - الحصة في نتاسج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 
 127 (84) 7 85 119 وخرى  )مصاريف( إيرادات

 78 (28) 30 46 30 إيرادات الفاسدة 
 ( 860) 46 ( 638) ( 268) - )مصاريف( إ فاء ضريبة الدخل 

 343 - 343 - - ربح الفترة من العمليات غير المستمرة 
      

 6,578 ( 658) 3,539 751 2,946 للفترةالربح )الخسارة( 
 (59) - - (59) - الملكية غير المسي رة حقوق 

      
      

 6,519 ( 658) 3,539 692 2,946 العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم للفترةالربح )الخسارة( 
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 )تتمة( عمال معلومات عن قطاعات األ 6
 

 النفط والغاز   التوليد   النقل والتوزيا  
التعديالت واالستبعادات  

 الموحد وغير الموزع 
 مليون در   مليون در   مليون در   در  مليون  مليون در   
      

      :2021 سبتمبر 30الفترة المنتهية في 
 34,041 - 4,994 9,095 19,952 الخارجيين  العمالءاإليرادات من  

 ( 18,554) 26 (2,312) (3,393) ( 12,875) المصاريف التشغيلية
 (8,229) 28 (1,647) (3,536) (3,074)   النضوب واإلقفاء االستهالك 

      
 7,258 54 1,035 2,166 4,003 إجمالي الربح 

      
 (1,426) ( 296) ( 145) ( 215) ( 770) مصاريف  مومية وإدارية 

 (2,297) ( 625) ( 302) (1,367) (3) تكاليف التمويل  
 (38) 26 6 (70) - من تحويالت العمالت األجنبية األرباح صافي )الخساسر( 

 205 (7) - 212 - الحصة في نتاسج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 
 948 (42) 772 71 147 وخرى  )خساسر( إيرادات

 121 99 - 20 2 إيرادات الفاسدة 
 ( 566) 16 ( 398) ( 184) - )مصاريف( إ فاء ضريبة الدخل 

 89 - 89 - - ربح الفترة من العمليات غير المستمرة 
      

 4,294 ( 775) 1,057 633 3,379 للفترة الربح )الخسارة(  
 (35) - - (35) - حقوق الملكية غير المسي رة 

      
      

 4,259 ( 775) 1,057 598 3,379 العاسدة إلى حاملي وسه  الشركة األم  للفترةالربح )الخسارة(  
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 )تتمة( عمال قطاعات األمعلومات عن  6
 

 الق ا ات التشغيلية للمةمو ة:   وم لوبات  يعرض الةدول التالي موجودات

 النفط والغاز   التوليد  النقل والتوزيا  

التعديالت  
واالستبعادات وغير 

 الموحد الموزع 
 مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   

      )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30في 
 118,039 5 5,226 31,314 81,494 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 9,318 - - 9,318 - الموجودات المالية التشغيلية 

 2,832 405 - 1,630 797 واألرصدة ذات الصلة  ستثمار في شركات زميلة ومشاريا مشتركةاال
 17,091 - 61 12,275 4,755 موجودات غير ملموسة

 5,920 1 5,856 63 - المؤجلة  موجودات الضريبة
 26,674 8,561 2,634 9,970 5,509 موجودات وخرى 

 200 - 200 - - الموجودات المتعلقة بالعمليات غير المستمرة 
      
      

 180,074 8,972 13,977 64,570 92,555 موجودات القطاع
      
      

 808 - 808 - - بالعمليات غير المستمرة متعلقة م لوبات  
      
      

 103,377 27,716 17,655 42,580 15,426 مطلوبات القطاع
      
 

 النفط والغاز   التوليد  النقل والتوزيا  

التعديالت  
واالستبعادات وغير 

 الموحد الموزع 
 مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   

      )مدقق( 2021 ديسمبر 31في 
 122,397 (97) 5,468 33,691 83,335 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 10,322 - - 10,322 - الموجودات المالية التشغيلية 

 1,683 404 - 1,279 - االستثمار في شركات زميلة ومشاريا مشتركة واألرصدة ذات الصلة 
 17,974 - 33 13,186 4,755 موجودات غير ملموسة

 5,598 - 5,535 63 - موجودات الضريبة المؤجلة 
 22,223 5,925 2,471 9,160 4,667 موجودات وخرى 

      
 180,197 6,232 13,507 67,701 92,757 موجودات الق اع 

      
 106,995 31,613 16,981 43,863 14,538 م لوبات الق اع 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 7
 

:  2021    سبتمبر  30)  مليون در    2,489تكبدت المةمو ة نفقات روسمالية بقيمة     2022  سبتمبر  30وشهر المنتهية في    تسعةالخالل فترة  
 . مليون در  ( 7,483:  2021 سبتمبر 30مليون در   ) 6,262 بقيمة محمل ونضوباستهالك و  مليون در  ( 3,448

 
 النقد ومرادفات النقد  8
 

 يتضمن النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد المبالغ التالية: 
 

  سبتمبر 30في  
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

  سبتمبر 30
 2021 

 ( غير مدقق) (مدقق) ( غير مدقق) 
 مليون در   مليون در   مليون درهم 
    

 5,195 5,063 4,374 النقد في الصندوق ولدى البنوك 
     2,030 3,709 7,007 وداسا قصيرة األجل

 7,225 8,772 11,381 إجمالي النقد والوداسا قصيرة األجل
 ( 185) ( 319) (260) النقد المقيد

     ( 10) ( 31) (22) حسابات بنكية م شوفة 
     7,030 8,422 11,099 النقد ومرادفات النقد

 
بين يوم واحد   تتراوح  لفترات  األجل  القصيرة  الوداسا  إيداع  الفواسد    وثالثةيت   للمةمو ة وتحقق  واسد  الفورية  النقد  لمت لبات  تبعًا  وشهر  

وقد ت  ضمانها من قبل بعض مسا مي   اسمةفواسد بمعدالت    الحسابات البنكية الم شوفة تحمل    .بالمعدالت الساسدة للوداسا القصيرة األجل
 .الشركات التابعة

 
  13,486:  2021ديسمبر    31مليون در   )  13,582راض غير مسحوبة بقيمة  وفر لدى المةمو ة تسهيالت اقتت  ت2022  سبتمبر  30في  

 در  (  وقد استوفت المةمو ة جميا الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.  مليون  13,388: 2021 سبتمبر 30مليون در   و 
 
 حقوق ملكية أخرى  9

  سبتمبر 30في  
 2022 

 ديسمبر 31
 2021 

 (مدقق) ( غير مدقق) 
 مليون در   مليون درهم 
   

 977 1,629 (1)نظامي  احتياقي
 ( 56,443) (56,443) (2)احتياقي اندماج 

   
 االحتياقي النظامي  ( 1)

شركة  يت  تحويل لمن النظام األساسي ل  34والمادة    2015( لسنة  2وفًقا لمت لبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق  )
% من روس المال.  50ربح السنة إلى االحتياقي النظامي. يةوز للشركة ون تقرر التوقف  ن  ذا التحويل  ندما يبلغ االحتياقي  % من  10

  إن  ذا االحتياقي غير قابل للتوزيا.



  شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
    المرحلية الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

 )غير مدققة(  2022 سبتمبر 30

19 

 
 )تتمة(  حقوق ملكية أخرى  9
 اندماج  احتياقي ( 2)

وتحلية المياه ونقلهما    وجملت الشركة صفقة سا مت بموجبها مؤسسة وبويبي لل اقة بمعظ  وصول توليد الكهرباء قاقة  2020يوليو    1في  
المستحوذ   )وو  )ترانس و( كمستحوذ محاسبي  للنقل والتح   ش.م.ع.  وبويبي  ت  تحديد شركة  الصفقة   لشركة قاقة. في  ذه  وتوزيعهما 

إلى    القانوني( نظًرا لحةمها النسبي ضمن المنشآت المندمةة  وت  تحديد شركة قاقة كمستحوذ قانوني )وو المستحوذ المحاسبي( مما ودى 
ووفًقا لمبادئ االستحواذ الع سي  يع س  ي ل حقوق الملكية الظا ر في  ذه    3االستحواذ الع سي. وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق   

درتها قاقة  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ي ل روس المال ) دد األسه ( للمشتري القانوني )قاقة(  بما في ذلك األسه  التي وص
  و و الفرق بين  2020يوليو    1إلى مؤسسة وبويبي لل اقة. لتفعيل اندماج األ مال. نتج  ن ذلك إنشاء "احتياقي اندماج" ا تباًرا من  

  ي ل روس مال المستحِوذ القانوني )قاقة( و ي ل روس مال المستحوذ المحاسبي )شركة ترانس و(. 
 

 والقروض اإلسالمية  فائدةالقروض والسلف التي تحمل  10
 

 التالية من القروض خالل الفترة: التسديداتلدى المةمو ة المقبوضات / 

 
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في
 سبتمبر 30

فترة التسعة وشهر 
 المنتهية في

  سبتمبر  30
 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم 

   :المقبوضات
    5,504 6,806 فاسدةالقروض والسلف التي تحمل 

   :التسديدات
 ( 12,456) (7,871) القروض والسلف التي تحمل فاسدة

    ( 122) (655) القروض اإلسالمية
 

2022 
الحالية بسندات خضراء مضمونة   الديون بر ادة تمويل تسهيالت    .  قامت شركة سويحان لل اقة الكهروضوسية ش.م.ع2022يناير    17في  

يناير   31تستحق في    % 3,625  قسيمةمليون دوالر ومري ي(. ت  إصدار السندات بسعر    700,8مليار در   )  2,6رفيعة المستوى بقيمة  
2049 . 

 
 بالكامل. تسديدهمليون در  ( وت   571مليون رينغيت ماليزي )  650استحقاق القرض اإلسالمي بقيمة ت    2022مارس  3في 

 
  4,0  قامت شركة المرف  الدولية لل اقة والمياه ش.م.ع بر ادة تمويل تسهيالت الديون الحالية بتمويل مشروع بقيمة 2022سبتمبر  21في 

 . 2042سبتمبر  30حق التمويل قويل األجل في مليار دوالر ومري ي(. يست 1,09مليار در   )
 

  20مليار دوالر ومري ي( ما    3,5مليار در   )  12,9  قامت قاقة بر ادة تمويل تسهيالت استمانية متةددة بقيمة  2022سبتمبر    30في  
 . 2022سبتمبر  30 غير مسحوب كما متةددالستماني االتسهيل ال يزال ال. 2027إلى   2024من   ت  مديد اإلستحقاق. مشترك بنك
 

2021 
مليار دوالر ومري ي( في إصدار سندات مقومة بالدوالر ثناسي الشريحة.   1,5مليار در   )  5,5  جمعت الشركة مبلغ  2021وبريل    29في  

  % 2,0  بمعدل قسيمة بنسبة  2028وبريل    29مليون دوالر ومري ي( تستحق في    750مليار در   )   2,75تت لف الشريحتان من سندات بمبلغ  
سنويًا.   % 3,4  بمعدل قسيمة بنسبة  2051وبريل    29مليون دوالر ومري ي( تستحق في    750مليار در   )  2,75سنوًيا وسندات بمبلغ  

  363مليون در   )  1,333بمبلغ    2021باإلضافة إلى إصدار السندات  قامت الشركة بشراء نقًدا  جزء من السندات المستحقة في يونيو  
  918وسندات بمبلغ    2021مليون دوالر ومري ي( المستحقة في ديسمبر    349مليون در   )  1,282 ي( وسندات بمبلغ  مليون دوالر ومري

 . 2023مليون دوالر ومري ي( المستحقة في يناير  250مليون در   ) 
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 )يتبا( 2021
 

مليون دوالر ومري ي( مستحق السداد    387مليون در   )  1,421والبالغ    2021  كان المبلغ المتبقي من سندات يونيو  2021يونيو    22في  
 وت  تسديده بالكامل. 

 
  تسديد مدفو ات بقيمة  بنك مشترك. ت  13مليار دوالر ومري ي( ما    3,5مليار در   )  12,9لدى المةمو ة تسهيالت استمانية متةددة بقيمة  

 وت  تسديد التسهيل بالكامل.  2021سبتمبر  30مليون در   خالل فترة التسعة وشهر المنتهية في  5,133
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية 
 2022يناير  1 

  التدفقات النقدية 
 2022 سبتمبر 30 (2)إيضاح   أخرى  (1)إيضاح 

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
2022     

     المتداولة:
 6,497 5,399 (1,745)  2,843 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 88 82 (655)  661 القروض اإلسالمية  
 138 64 (64)  138 م لوبات  قود اإليةار

     
     
 3,642  (2,464) 5,545 6,723 

     غير المتداولة:
 55,602 (6,447)  680 61,369 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 4 (88)  - 92 القروض اإلسالمية  
 416 28 - 388 م لوبات  قود اإليةار

     
     
 61,849 680  (6,507) 56,022      
 65,491  (1,784)  (962) 62,745 
      
 2021يناير  1 

  التدفقات النقدية
 2021 سبتمبر 30 (2)إيضاح   وخرى  (1)إيضاح 

 مليون در    مليون در    مليون در    مليون در    
2021     

     المتداولة:
 5,270 2,819 (6,405)  8,856 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 707 656 (122)  173 القروض اإلسالمية  
 231 95 (81)  217 م لوبات  قود اإليةار

     
     
 9,246  (6,608) 3,570 6,208 

     غير المتداولة:
 62,258 (3,393)  (547)  66,198 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 92 (688)  - 780 القروض اإلسالمية  
 329 (32)  - 361 م لوبات  قود اإليةار

     
     
 67,339  (547)  (4,113) 62,679      
 76,585  (7,155)  (543) 68,887 
     
 

في بيان    مبينتتعلق التدفقات النقدية بصافي التحركات في القروض والتسهيالت التي تحمل فواسد والقروض اإلسالمية كما  و   ( 1)
 .التدفقات النقدية

المتداولة    يتضمن ( 2) التمويل غير    ةوجنبي  تحويل  مالت  فرق  والمتداولةذلك إ ادة التصنيف بين مستحقات ومدفو ات تكاليف 
 .ة العادلةوتعديالت القيم
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 موسمية العمليات 11
 

العمليات    وورباحنتيةًة لل لب العالي  لى الكهرباء خالل فترة الصيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة  يت   ادة توقا ارتفاع اإليرادات  
 والمياه خالل الربا الثاني والثالث من السنة مقارنة بالربا األول والرابا من السنة.  للكهرباءللشركات التابعة المولدة 

 
الربا األول    خاللالغاز ال بيعي في كندا وووروبا خالل فترة الشتاء  فرنه يتوقا ارتفاع اإليرادات واألرباح التشغيلية     لى   العاليب  نتيةًة لل ل

من و مال التكرير في ووروبا خالل الربا األول  ل رسيسي   بشمن السنة مقارنة بالربا الثاني والثالث من السنة. تتولد اإليرادات    واألخير
 خير من السنة. واأل
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 12
 

تقوم المةمو ة بربرام معامالت ما الشركات والمنشآت التي تقا ضمن تعريف ال رف ذي العالقة. إن األقراف ذات العالقة  كما  و محدد  
لة وكبار المسا مين وو ضاء مةلس اإلدارة : إفصاحات األقراف ذات العالقة  تشمل الشركات الزمي24في المعيار المحاسبي الدولي رق   

ومويفي اإلدارة الرسيسيين اآلخرين في الشركة والشركات الخاضعة للسي رة وو السي رة المشتركة وو التي ت ثرت بش ل  ام من قبل  ذه  
وو الخسارة المرحلي الموجز الموحد  األقراف. يقدم الةدول التالي ملخص للمعامالت الهامة ما األقراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح  

 وشهر: تسعةخالل فترة ال
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 

     وكهرباء اإلمارات: شركة مياه 
نقل واستخدام ونظمة خدمات النقل ورسوم االتصال  

 766 745 201 265 للنشاط غير المرخص 
 6,254 5,807 2,155 2,084 اهيإيرادات من الكهرباء والم

 ( 11,279) (11,892) ( 4,250) (4,124) تعريفة التزويد بالكهرباء والمياه بالةملة 
     
     
 (1,765) (1,894 ) (5,340) (4,259 ) 
     

      
 9,107 8,927 2,571 2,281 إيرادات تشغيلية وخرى 

     
     معامالت وخرى:

 ( 26) (33) ( 16) (22) مسار لت جير السيارات 
 ( 75) (76) ( 24) (25) ال اقة  لداسرةرسوم الترخيص 

 ( 41) (54) ( 13) (20) رسوم تقدي  خدمات د   تكنولوجيا المعلومات
 ( 13) (4) ( 4) (2) تكاليف تمويل 
 1 7 1 5 إيرادات فواسد 

 
الرقابة  في  المحدد  بها  المسموح  لإليرادات  األقصى  الحد  بين  كالفرق  والكهرباء  المياه  لمبيعات  األخرى  التشغيلية  اإليرادات  احتساب    يت  

ال اقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرباء من  مالسها. وبناًء  لى ذلك  قامت المةمو ة    داسرةمن قبل    الصادرة)  1التنظيمية  
 باإل تراف بهذه اإليرادات لمبيعات المياه والكهرباء بناًء  لى تلك الحقوق والمزايا التي ت  ت جيد ا خالل الفترة.
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 األرصدة مع األطراف ذات العالقة  
 

 إن األرصدة ما األقراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد  ي كما يلي: 
 

 سبتمبر 30في  
2022 

ديسمبر  31في 
2021 

 )مدقق( )غير مدقق(  
 مليون در   مليون درهم 
   

   متداولة موجودات غير 
    349 1,146 ( 1)إيضاح  ومشاريا مشتركة سلف وقروض لشركات زميلة

   
   موجودات متداولة

    6,231 5,703 ورصدة بنكية لدى بنوك ح ومية إماراتية 
   

 1,547 1,760 مبالغ مستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات 
 252 82 مبالغ مستحقة من مؤسسة وبويبي لل اقة 

       147 337 مبالغ مستحقة من وقراف ذات  القة وخرى 
 2,179 1,946    

   م لوبات غير متداولة
 25 26 قرض من مؤسسة وبويبي لل اقة 

    114 107 قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الح ومة 
   
 133 139    
   

   م لوبات متداولة 
    13 - من بنك مملوك من قبل ح ومة اإلمارات  حسابات بنكية م شوفة

   
 1,961 2,698 مبالغ مستحقة لشركة مياه وكهرباء اإلمارات 

 33 94 مبالغ مستحقة لمؤسسة وبويبي لل اقة 
       214 497 مبالغ مستحقة ألقراف ذات  القة وخرى 

 3,289 2,208    
   

    470 470 تسهيالت بنكية متاحة غير مسحوبة ما بنوك ح ومية إماراتية  
 

القابضة ذ.م.م. وشركة الفةيرة  آر وو من القروض والسلف المقدمة إلى شركة ال ويلة بش ل رسيسيتنش  األرصدة المذكورة و اله  ( 1)
 (. 18 إيضاحذ.م.م )انظر  ليمتدالقابضة لل اقة ذ.م.م وشركة وبويبي ووفشور باور إنفرا 
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة 12
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة
 

 :وشهر كما يلي تسعةة العليا ومةلس إدارة المةمو ة خالل فترة الجانت م افآت مويفي اإلدار 
 

 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبر 30  سبتمبر 30 
 2022 2021 2022 2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 مليون در   مليون درهم مليون در   مليون درهم 
     

 21 30 4 5 م افآت قصيرة وقويلة األجل 
     
  

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 13
 

 التزامات نفقات روسمالية  ( 1)
  مليون  3,645 والتي ل  يت  تكوين مخصص لها ما قيمته  2022 سبتمبر  30بلغت النفقات الروسمالية المصرح بها والمتعاقد  ليها كما في 

 مليون در  (.  2,787: 2021ديسمبر   31در   )
 

 وخرى التزامـات   ( 2)
مليون    869جما في تاريخ التقرير  وبرمت قاقة نورث التزامات تعاقدية  بش ل رسيسي الستخدام خ وط األنابيب  والتي بموجبها تلتزم برنفاق  

 (. مليون در   767: 2021ديسمبر   31) 2022 سبتمبر 30در   كما في 

 م لوبات قارسة( 3)
( EMAاتفاقية إدارة ال اقة )بموجب    . مةمو ة مورغان ستانلي كابيتال إنك  إلىالمةمو ة التزامات قاقة جين وجس ذ.م.م    تضمن و(  

مليون دوالر   100مبلغ    ال تتةاوزإن الدفعات ضمن  ذه الضمانات يةب ون  (.  ISDAواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية الرسيسية )
ل  يت  إجراء مدفو ات حتى .  EMA(  لى مدى  مر االتفاقية  مليون در    367:  2021ديسمبر    31مليون در  ( )  367ومري ي )
  : ال شيء(.2021ديسمبر  31تاريخه )

اتفاقيات ضمان مالي إلزالة  دد من موجودات بحر الشمال في المملكة المتحدة  والتي قد ُي لب بموجبها توفير   المةمو ةوبرمت   ب(
وموال ك مانة وو الحصول  لى إصدار  إما  ن قريق )و( إيداع  التي استحوذت  ليها  للموجودات   السابقين  للمالكين  ضمان مالي 

تكاليف إزالة الحقول المعنية باإلضافة إلى مخصص  دم اليقين؛ وو )ب( الحصول   خ ابات اال تماد بمبلغ مساو لحصتها في صافي
 لى ضمان من شركة قابضة وو شركة تابعة تستوفي الحد األدنى للتصنيف االستماني؛ وو )ج( تقدي  ضمان ب ي ش ل آخر يتفق  ليه  

  وقراف العقود. 
المتحدة  فرن قاقة قادرة  لى استيفاء ترتيبات الضمان المالي اللتزامات  فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة 

  .اإلزالة  ن قريق توفير ضمان من الشركة األم  قالما ون قاقة مستمرة في كون ملكية األغلبية فيها لح ومة وبويبي
بوضا مبادرة مشتركة بين الق ا ات  للوقف قامت شركة قاقة ووفشور بي.في إلى جانب شركات نفط وغاز وخرى وح ومة  ولندا   ج(

التزمت شركة قاقة للنفط والغاز في البحر.  التحتية  البنية  ووفشور بي.في رسميًا بمبادرة الح ومة وت  وضا ترتيبات  اآلمن لتشغيل 
  ووفشور بي.في.  استمان قانونية في  ولندا وت مين ضمانات بنكية لتفعيل توفير األمن من قبل شركة قاقة  

م البات مختلفة مقدمة من مقاولين ومستشارين تتعلق بمشاريعها الةارية والم تملة  الناتةة  ن تمديد الوقت والعمل    المةمو ةلدى   د(  
برجراء مفاوضات ما  ؤالء المتعاقدين واالستشاريين بش ن حل  ذه الم البات ولكن في    المةمو ةالمنةز ولكن غير المدفوع. تقوم  

  قد اإلدارة ونه من غير المم ن تحديد تقدير موثوق لن اق الم البات المحتملة. ذه المرحلة تعت
 احتياقي خدمة الدين.  بحساباتفيما يتعلق  التوليدنيابة  ن شركات باللدى المةمو ة  دد من خ ابات اال تماد والضمانات الصادرة  ه(
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 األدوات المالية 14
 

 التحوط أنشطة  14-1
 

 )مدقق( 2021ديسمبر  31 )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30 
 القيمة العادلة  القيمة القيمة العادلة  القيمة  
 غير متداولة متداولة اإلسمية غير متداولة  متداولة  اإلسمية  
 مليون در   مليون در   مليون در   مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

       التدفقات النقدية تحوطات 
       المطلوبات 

 - 228 573 -  -   مقايضة وسعار الفاسدة  لى العمالت
 2,678 571 24,664 500 145 15,250 التحوطودوات  –مقايضات وسعار الفاسدة 

 41 17 322 151 161 1,757  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
  306 651  816 2,719 
       
       

       الموجودات 
 70 - 123 288 35 4,225 التحوطودوات  –مقايضات وسعار الفاسدة 

 2 11 1,530 -  -    قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
  35 288  11 72 
       
       

       تحوطات القيمة العادلة 
       المطلوبات 

 - 59  -  -   العقود المستقبلية واآلجلة
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 )تتمة( األدوات المالية 14
 

 القيم العادلة 14-2
 

  باســــــــــــــتثناء بعض الســــــــــــــلف ذات الفاسدة الثابتة بتاريخ التقريرال تختلف القي  العادلة لألدوات المالية للمةمو ة جو ريًا  ن قيمها المدرجة 
 شغيلية:التوالموجودات المالية التشغيلية. في ما يلي مقارنة بين القي  المدرجة والقي  العادلة للسلف ذات الفاسدة الثابتة والموجودات المالية 

 
 القيمة العادلة  المدرجة القيمة  
 ديسمبر  31 سبتمبر  30 ديسمبر  31   سبتمبر 30 
 2022 2021 2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  مليون در    مليون درهم  
     

 10,462 9,519 10,322 9,318 ( 1الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 
 37,570 32,620 36,972 38,765 (2القروض والسلف التي تحمل فاسدة )إيضاح 

 
يت  تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشـغيلية  ن قريق خصـ  التدفقات النقدية المسـتقبلية المتوقعة باسـتخدام معدالت فاسدة  ( 1)

 متشابهة.الموجودات ذات شروط ومخاقر استمان وتواريخ استحقاق 
 

تتعلق القروض والســلف التي تحمل فاسدة بســندات شــركة وبويبي الوقنية لل اقة المتوســ ة األجل  ســندات شــركة وبويبي الوقنية  ( 2)
وسـندات شـركة سـويحان بي في لل اقة  و لل اقة وسـندات شـركة الرويس لل اقة وسـندات شـركة اإلمارات سـمب كورب للمياه وال اقة  

 مة العادلة للقروض والسلف  لى  روض األسعار الساسدة كما في تاريخ إ داد التقارير المالية.قاقة المغرب. تعتمد القي
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 14-3
 

 تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح  ن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقيي : 
 

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النش ة لموجودات وو م لوبات مماثلة. :  1المستوى 
: األساليب األخرى التي يم ن مالحظة جميا مدخالتها التي لها ت ثير  ام  لى القيمة العادلة المدرجة  سواء بش ل مباشر وو  2المستوى 

 غير مباشر.
والتي ال تستند إلى بيانات السوق التي يم ن   المدرجة لها ت ثير  ام  لى القيمة العادلة   : األساليب التي تستخدم المدخالت التي3المستوى  

   تعتمد المةمو ة  لى نماذج التدفقات النقدية المخصومة بناًء  لى توقعات اإلدارة. 3بالنسبة لتقييمات المستوى  مالحظتها.
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  14-3
 

 التسلسل الهرمي القيمة المدرجة  القيمة العادلة  
 للقيمة العادلة  مليون در    مليون در    

    2022 سبتمبر  30في 
    بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية 

 2المستوى   323 323 التحوط ودوات  –الفاسدة  تبادل معدالت 
    

    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 3المستوى   9,318 9,519 موجودات مالية تشغيلية 

    
    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 2المستوى   645 645 التحوط  ودوات -الفاسدة  تبادل معدالت 
 2المستوى   312 312  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

    
    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 1المستوى   38,765 32,620 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 
    

    2021 ديسمبر 31في 
    بالقيمة العادلة  مقاسة موجودات مالية 

 2المستوى   70 70 التحوط ودوات  –الفاسدة  تبادل معدالت 
 2المستوى   13 13 األجنبية اآلجلة  قود صرف العمالت 

    
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 3المستوى   10,322 10,462 موجودات مالية تشغيلية 
    

    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 2المستوى   3,249 3,249 التحوط ودوات  –الفاسدة  تبادل معدالت 

 2المستوى   58 58 األجنبية اآلجلة  قود صرف العمالت 
 2المستوى   228 228 مقايضة وسعار الفاسدة  لى العمالت 

 2المستوى   59 59 العقود المستقبلية واآلجلة  
    

    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 1المستوى   36,972 37,570 القروض والسلف التي تحمل فاسدة 

 
لقياسات القيمة العادلة  ول  ي ن  ناك   2والمستوى    1ل  تكن  ناك وية تحويالت بين المستوى    2022  سبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  

  للقيمة العادلة.  3تحويالت من وإلى قياسات المستوى 
 

 في تاريخ التقرير. جةها المدر ال تختلف القي  العادلة لألدوات المالية األخرى للمةمو ة بش ل جو ري  ن قيم
 

والسندات متوس ة األجل للمةمو ة. ت  استبعاد الديون المتعلقة   األوراقالتي تحمل فواسد المدرجة و اله بمحفظة    والسلفيات  تتعلق القروض
 في تاريخ التقرير.  المدرجةالقيمة العادلة ال تختلف جو رًيا  ن القيمة  حيث ونبمشروع الشركة من  ذا الرق  
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  14-3
 

و اله  من خالل  األولالمســــــــــــتوى   ضــــــــــــمنبالقيمة العادلة المدرجة   التي ت  قياســــــــــــهات  تحديد القي  العادلة للموجودات والم لوبات المالية  
 .الفترةمعدالت السوق في تاريخ نهاية 

 
عير ت  تحديد القي  العادلة للموجودات والم لوبات المالية التي ت  قياســــــــها بالقيمة العادلة ضــــــــمن المســــــــتوى الثاني و اله وفقًا لنماذج التســــــــ

ة مع يات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية  المقبولة  مومًا بناًء  لى تحليل التدفقات النقدية المخصــــــــــــــومة. تشــــــــــــــمل النماذج  د
 واآلجلة ومنحنيات معدالت الفاسدة ومنحنيات الفاسدة اآلجلة للسلا ذات الصلة.

 
بالنســــــبة لألدوات المالية التي ليس لها ســــــوق نشــــــط يت  تحديد القيمة العادلة باســــــتخدام قرق التقيي . قد تشــــــمل قرق التقيي   ذه معامالت  

 يثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة  تحليل التدفقات النقدية المخصومة وو نماذج تقيي  وخرى.تةارية حد
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والمشاريا المشتركة والشركات الزميلة وملكيتها الفعلية  عاملة الرسيسية  الشركات التابعة التتضمن  ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 مدرجة ودناه: ال 2022 سبتمبر 30جما في 

 
 الحصة الفعلية الشركات التابعة

% 
 األنش ة الرسيسية بلد الت سيس

    الشركات التابعة األجنبية
 إنتاج النفط والغاز  بري انيا  % 100 قاقة براتني ليمتد
 إنتاج النفط والغاز  جندا % 100 قاقة نورث ليمتد

 إنتاج النفط والغاز   ولندا % 100 قاقة وتروش بي في 
 تخزين الغاز  إنتاج النفط والغاز   ولندا % 100 قاقة انرجي بي في  

 توليد ال اقة  المغرب % 86 قاقة المغرب 
 توليد ال اقة  المغرب % 91 اس اي   6و  5الةرف األصفر انيرجي كومباني 

 توليد ال اقة  جزر الكيمان % 90 تاجورادي انتيرناشونال شركة 
 توليد ال اقة  الهند % 100 شركة قاقة نايفلي باور برايفت ليمتد

 حصة من تمديد الغاز  ومري ا % 85 قاقة جين اجس 
    المحلية الشركات التابعة 

 المياه والكهرباء في من قة وبويبي والمناقق المحي ة بها. نقل  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 100 )ترانس و(  شركة وبو يبي للنقل والتح  

العين والمناقق  وبويبي  توزيا المياه والكهرباء في من قة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 100 شركة وبويبي للتوزيا ش.م.ع 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 100 شركة العين للتوزيا ش.م.ع  المحي ة بها.

  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 100 شركة المرف  لل اقة ش.م.ع
 
 
 
 
 
 
 

 توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة 

 العربية المتحدة دولة اإلمارات  % 60 شركة سويحان بي في لل اقة ش.م.ع.
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة الشويهات آسيا لل اقة ش.م.ع.  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة المرف  إنترناشونال باور اند ووتر  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة – شركة الخليج توتال تركتيبال لل اقة 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة  –الشركة العربية لل اقة  

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة  –شركة الشويهات سي ام اس الدولية لل اقة 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة   – شركة ال ويلة آسيا لل اقة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة اإلمارات سي ام اس لل اقة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة  -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه وال اقة

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة  -الفةيرة آسيا لل اقة شركة 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 60 شركة مسا مة خاصة  -شركة الرويس لل اقة 

 التشغيل والصيانة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 56 شركة ال ويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م  
 التشغيل والصيانة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 50 شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م  

    الشركات الزميلة
 إدارة اإليةارات  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 49 شركة مسار سولوشينز ش.م.ع 

 الكهرباء  نقل  المتحدة دولة اإلمارات العربية  % 30 ذ.م.م وبو يبي ووفشور باور إنفرا ليمتد 
 توليد ال اقة  السعودية % 25 شركة جبيل لل اقة

 مصهر األلمنيوم   مان % 40 شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 
    ة مشترك مشاريع

 توليد قاقة الرياح ومري ا % 50 ال دبليو بي ليسي ذ.م.م 
 إنتاج المياه المحالة  العربية المتحدة دولة اإلمارات  % 33 شركة ال ويلة القابضة للتناضح الع سي ذ.م.م.

 توليد الكهرباء  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 67 شركة الفةيرة لل اقة القابضة ذ.م.م.
 ال اقة الشمسية  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 67 شركة الظفرة لل اقة الشمسية القابضة ذ.م.م.

 توليد الكهرباء  دولة اإلمارات العربية المتحدة  % 49 المشترك المحدودة شركة تناجيب القابضة لإلنتاج 

 
  ل  تكن  ناك تغييرات في الشـركات التابعة العاملة الرسيسـية والمشـاريا 2021ديسـمبر   31و   2022  سـبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  

 المشتركة والشركات الزميلة.
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 توزيعات أرباح  16
 

2022 
ــا م2022في مارس المنعقد  في اجتماع الةمعية العمومية  در     0,01مليون در    بواقا    1,237 لى توزيا ورباح بقيمة   ين  وافق المســــــ

در    بواقا  مليون   2,249ما وافق المسـا مون  لى توزيا ورباح خاصـة بقيمة ك  .2021ديسـمبر    31 ن السـنة المنتهية في    الواحد للسـه 
 .2022 مارس 31وشهر المنتهية في  الثالثةفي فترة  اتدر   لكل سه . ت  دفا التوزيع 0,02

 
ــه  الواحد  ن الربا   0,006مليون در    بواقا    675  وافق مةلس اإلدارة  لى توزيا ورباح مرحلية بقيمة  2022مايو    11في   در   للســـــــــــ

 .2022مايو  18التوزيعات المرحلية في . وت  دفا 2022مارس  31المنتهي في 
 

در   للســه  الواحد  ن الربا   0,006مليون در    بواقا    675  وافق مةلس اإلدارة  لى توزيا ورباح مرحلية بقيمة  2022وغســ س  9في  
 .2022وغس س  16. وت  دفا التوزيعات المرحلية في 2022يونيو  30المنتهي في 

 
2021 

در     0,01مليون در    بواقا    1,124 لى توزيا ورباح بقيمة    ون   وافق المســـــــا م2021في مارس المنعقد  مية في اجتماع الةمعية العمو 
 .2021 مارس 25. وت  دفا التوزيعات في 2020ديسمبر  31 ن السنة المنتهية في  الواحد للسه 

 
در   للســـــــــــــه  الواحد  ن الربا   0,0055در    بواقا  مليون   618  وافق مةلس اإلدارة  لى توزيا ورباح مرحلية بمبلغ  2021مايو  4في  

 .2021مايو  10. وت  دفا التوزيعات المرحلية في 2021مارس  31المنتهي في 
 

در   للســـــــه  الواحد  ن    0,0055مليون در    بواقا   618  وافق مةلس اإلدارة  لى توزيا ورباح مرحلية بقيمة  2021وغســـــــ س   10في  
 .2021وغس س  18. وت  دفا التوزيعات المرحلية في 2021 يونيو 30الربا المنتهي في 
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قرار ل الحقاً .  بيا وصـــول االســـتكشـــاف واإلنتاج ضـــمن محفظة قاقة لل اقة بي في  مواصـــلة لى    وافق مةلس اإلدارة 2022يوليو  1في  
في و مال التنقيب  ن النفط والغاز   حصتهامن   %100والدورف إنرجي  ولندا بي في لبيا مةلس اإلدارة  وبرمت قاقة اتفاقيات نهاسية ما 

لحصـــول  لى الموافقات  في اخضـــا ت  والتي   2023  ســـنةوو وواسل    2022  ســـنة. من المتوقا ون يت  االنتهاء من البيا في وواخر  في  ولندا
وصـــول االســـتكشـــاف ت  تصـــنيف    ت  تصـــنيف 2022ســـبتمبر   30في  كما . التنظيمية المعمول بها والةهات الخارجية األخرى  الةهاتمن 

 .غير مستمرةاستبعاد محتفظ بها للبيا وكعملية مةمو ة كق اع تشغيل النفط والغاز  ضمنفي  ولندا واإلنتاج 
 

 :كما يلي المةمو ةفي نتاسج وصول االستكشاف واإلنتاج مسا مة  ت   رض
 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 2022 2021 
    مليون در   مليون درهم 

 227 756 اإليرادات
       ( 92) (94) التكاليف

 135 662 إجمالي الربح
 ( 1) (1) مصاريف  مومية وإدارية 

 ( 16) (14) تكاليف تمويل 
       3 11 وجنبية صافي م اسب تحويل  مالت 

 121 658 الربح قبل الضريبة من العمليات غير المستمرة 
    ( 32) (315) مصروف الضريبة

    89 343 من العمليات غير المستمرة  للفترةالربح 
الشركة   أسهم إلى حاملي العائد والمخفض للسهم الواحداألساسي  العائد

    0,00 0,00 غير المستمرة األم )درهم( من العمليات 
 

 . نتيةة العمليات غير المستمرةوالخساسر الموحد   الربح ورقام المقارنة لبيان  بيان ت  إ ادة
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 المحتفظ بها للبيا: االستكشاف واإلنتاج  وم لوبات صول ألالفئات الرسيسية فيما يلي 
 

  
 سبتمبر 30في 

2022 
    مليون درهم  

   الموجودات
 14  ممتلكات وآالت ومعدات 
 58  موجودات ضريبة مؤجلة 

 102  ضريبة الدخل المدفو ة مقدما
 21  المخزون 

       5  ذم  مدينة ومصاريف مدفو ة مقدماً 
       200  مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات 
   الم لوبات 

 568  التزامات تقا د األصل
       240  ذم  داسنة  مستحقات وم لوبات وخرى 

       808  المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالموجوداتمباشرة  المتعلقةالمطلوبات 
    608  اإلستبعاد مع مجموعة مباشرة  المتعلقةالمطلوبات صافي 

 
العمالت األجنبية  تحويلخساسر لاحتياقي متراج   2022سبتمبر  30كما في  الموجز الموحد لمركز المالياتضمن حقوق الملكية وبيان ت

 للبيا. المحتفظ بها بالموجوداتمباشرة  متعلقمليون در    58بقيمة 
 

 : االستكشاف واإلنتاج وصول صافي التدفقات النقدية التي تتكبد افيما يلي 
 

 سبتمبر 30فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 2022 2021 
    مليون در   مليون درهم 

 99 444 صافي النقد الناتج من العمليات
 ( 18) (10) صافي النقد المستخدم في األنش ة اإلستثمارية 

    ( 2) (2) صافي النقد المستخدم في األنش ة التمويلية
   

    79 432 صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد 
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 سلفة إلى طرف ذي عالقة  18
 

ل  يت  ذ.م.م.    ليمتدشــــــركة وبويبي ووفشــــــور باور إنفرا إلى  مليون در     797بقيمة    مســــــا مة  قدمت قاقة قرض  2022ســــــبتمبر    29في  
ســـــنويا. ســـــيت  اســـــتخدام  اسدات القرض لالمتثال اللتزامات حقوق الملكية لشـــــركة   %5,11 بنســـــبةالقرض ويشـــــمل فاسدة تحديد تاريخ ســـــداد  

وبويبي لنقل ال اقة البحرية المحدودة ذ.م.م. واســـتخدامها لتعزيز ت وير وتشـــغيل نظام النقل تحت ســـ ح البحر الذي ســـيعمل  لى تشـــغيل 
 .  "ودنوك"تاج البحري لشركة  مليات اإلن

 
 

 أحداث بعد تاريخ التقرير   19
 

در   للســــــــــــــه  الواحـد  ن الربا   0,006مليون در    بواقا   675  اقترح مةلس اإلدارة توزيا وربـاح مرحليـة بقيمـة  2022نوفمبر    11في  
ديســمبر    14ما ســياســة توزيا األرباح المعتمدة من قبل المســا مين في   المرحليةاألرباح  توزيعات  . تتوافق  2022ســبتمبر    30المنتهي في  

2020. 


