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في ملحق مناقشة   المبدئية. تم تفصيل أساس التحضير للمعلومات المالية  مبدئياإلدارة على أساس   وتحليل  في مناقشة  المدرجةتم إعداد المعلومات المالية 

اإلدارة،  وتحليل . ضمن مناقشة2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةطاقة لالبيانات المالية الموحدة  إلى جانب ا المستندوتحليل اإلدارة. يجب قراءة هذ

 " لإلشارة إلى "طاقة".لدينا" و "نحننستخدم مصطلحات "المجموعة" و " 

 

 لصحة والسالمة واألمن والبيئة ا . 1

ديسمبر  31السنة المنتهية في     

 إجمالي المجموعة النفط والغاز  اإلنتاج1 النقل والتوزيع   

نظرة عامة على الصحة والسالمة  
 واألمن والبيئة 

  2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 - - - - - - - - عدد  الوفيات 

 0.82 0.41 2.54 1.48 0.60 0.66 0.26 0,10 (الحادث / مليون ساعة) معدل االصابات المسجلة 

 19 9 12 4 - 2 7 3 عدد  حادثة ضياع وقت 

 47 32 40 31 6 1 1 - عدد   التسربات المبلغ عنها

 يشير إلى األصول التي تديرها طاقة فقط (1

تفرض طاقة مجموعة صارمة من القواعد واإلرشادات   .                           جزءا  أساسيا  من أعمال طاقة الصحة والسالمة واألمن والبيئةتعتبر 

 .االحترافية وااللتزام باللوائح المحلية والعالمية أينما نعمل                                          وأدوات إعداد التقارير لضمان مستوى عال  من 

                                                                                           ، أصدرت طاقة بيان ا جديد ا لسياسة الصحة والسالمة واألمن والبيئة والذي وضع عدد ا من التوقعات  2020 سنةفي نهاية 

وهذا هو الحد األدنى من التوقعات التي  ". لألفراد والبيئة التزامنا بتحقيق "صفر حوادثذلك إلى  يهدفوالرئيسية للمجموعة. 

والسالمة واألمن والبيئة، وتمكين موظفينا من التوقف عن العمل إذا تم   تمكننا من السعي إلى تحسينات مستدامة في الصحة

 .إكتشاف أعمال أو ظروف غير آمنة

حادث   19كان هناك . 2019 لسنة 0.82، وهو أقل بكثير من 0.41 هو 2020لسنة  اإلصابة العالمي المسجل كان معدل

تم        تسربا   32. تم تسجيل 2020سنة في  حوادث ضياع للوقت 9 فقط ، بينما تم تسجيل2019سنة مسجلة في ضياع للوقت 

 . 2019سنة حالة في  47مقابل  2020سنة اإلبالغ عنها خالل 

. لقد ركزت المجموعة  2020  سنةالتي تم اتخاذها عبر أعمالنا في تحسين مؤشراتنا في  19-كوفيدساعدت االحتياطات المتعلقة بـ

في ظل هذا االنخفاض في    .على العمليات األساسية وخفض أنشطة القوى العاملة والمقاولين، إلى أدنى مستويات التشغيل اآلمن

 العمليات واألشخاص، باإلضافة إلى تأجيل بعض أعمال الصيانة غير الضرورية، نتوقع تحسن مرتبط بمؤشرات السالمة.

، وضعت المجموعة إجراءات وتوجيهات للتعامل بشكل منتظم مع التحديات التي تواجهها وإدارتها. 19-كوفيد                استجابة  لوباء

تتماشى هذه االستجابة مع أفضل الممارسات والتوصيات اإلقليمية من الهيئات الصحية والحكومية المحلية في الواليات القضائية 

 المختلفة التي نعمل فيها.
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 المبدئية  ملخص النتائج . 2

 

 المنتهية في  ثني عشر شهرااال الثالثة أشهر المنتهية في 

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 

 2019 2020 2019 2020 )مليون درهم، إال إذا أشير إلى خالف ذلك(

 %93.7 %93.9 91.0 %91.2 1نسبة توفر الطاقة الفنية )%(

إنتاج النفط والغاز )مليون برميل من النفط المكافئ 
 2في اليوم(

116.5 127.7 118.0 124.4 

 82,678 80,135 ال ينطبق ال ينطبق  نقل وتوزيع قيمة األصول المنظمة

 43,898 41,151 10,614 10,330 إجمالي اإليرادات 

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  
 3واإلطفاء

3,995 3,813 16,004 18,310 

 5,435 2,788 695 1,524 4صافي الدخل

 

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

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

 .إلعداد التقارير الماليةوالضرائب واالستهالك واإلطفاء المحددة كأرباح قبل ضريبة الدخل ورسوم التمويل واالستهالك والنضوب واإلطفاء وفقا  للمعايير الدولية األرباح قبل الفوائد  (3

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

 

 : السنة هالتالية لهذ المعالم البارزةحققت "طاقة" أداء  مرن ا وسط ظروف اقتصادية أكثر ليونة شملت 

 المالية: 

، ناتج بشكل رئيسي عن انخفاض أسعار  مقارنة  مع السنة السابقة  ٪6درهم، بانخفاض قدره    ارملي   41,2بلغت إيرادات المجموعة   •

 . النفط والغازالسلع األساسية وحجم اإلنتاج في قطاع 

٪، وهو ما يعكس بشكل رئيسي  13درهم، بانخفاض قدره   مليار 16بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  •

 . المصاريفانخفاض ب جزئي ا   تم مقابلتهاانخفاض اإليرادات التي 

ا ملحو  2.8انخفض صافي الدخل )حصة طاقة( إلى  • ظ ا في مساهمة قطاع النفط والغاز، بما  مليار درهم، وهو ما يعكس انخفاض 

 .2020 سنة مليار درهم في الربع األول من  1.5في ذلك مخصص انخفاض القيمة بعد خصم الضرائب بقيمة 

٪ يرجع بشكل رئيسي إلى انخفاض اإلنفاق في قطاع النفط  19درهم، بانخفاض قدره  مليار 4بلغت المصاريف الرأسمالية  •

 .والغاز

 التشغيل: 

 . بالسنة السابقةمقارنة  طفيف أعلى بشكل  وهو ٪ 93.9 لإلنتاجتوافر التقنية العالمية  بلغ •

 ٪ على عوامل االنكماش والعوامل التنظيمية المحددة. 3مليار درهم، بانخفاض    80.1بلغت قيمة األصول المنظمة للنقل والتوزيع   •

إلى    بشمل رئيسيذلك    ويعود،  ةالسابق  بالسنة ٪ مقارنة  5فاض  مليون برميل يومي ا، بانخ  118بلغ متوسط حجم إنتاج النفط والغاز   •

 حمالت الحفر المتأخرة. 

  4,4ال تزال األعمال اإلنشائية جارية لمشاريع توليد الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة اإلمارات بقدرة مشتركة تبلغ  •

 .مليون جالون في اليوم 200جيجاوات و 
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 قطاع األعمال  حسب  ة المبدئي النتائج  .  3
 

 الموحدة للمجموعة المبدئيةنتائج ال 3.1
 ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 إجمالي المجموعة  الشركة واالستبعادات  اإلنتاج  اإلنتاج  النقل والتوزيع  

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 بيان الدخل المبدئي الموحد للمجموعة 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 )مليون درهم( 

 43,898 41,151 - - 6,082 4,178 12,669 12,314 25,147 24,659 إجمالي اإليرادات 

 (23,625) (23,332) - - (3,339) (3,239) (4,897) (4,344) (15,389) (15,749) المصاريف التشغيلية 

 (2,088) (1,920) (146) (246) (211) (206) (298) (421) (1,433) (1,047) المصاريف العمومية واإلدارية 

حصة من نتائج الشركات الزميلة والمشاريع  
 المشتركة 

- - 8 7 - - 97 118 105 125 

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك  
 واإلطفاء 

7,863 8,325 7,557 7,481 733 2,532 (149) (28) 16,004 18,310 

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

 (9,471) (9,606) 83 (3) (1,145) (986) (4,598) (4,619) (3,811) (3,998) النضوب واالستهالك واإلطفاء 

 (3,567) (3,271) (898) (817) (454) (418) (2,205) (2,032) (10) (4) تكاليف التمويل 

 413 1,092 88 544 39 29 130 431 156 88 أرباح أخرى 

 (168) 797 (29) 12 124 1,123 (263) (338) - - الضريبة 

 5,517 3,012 (784) (413) 1,096 (1,523) 545 999 4,660 3,949 صافي الربح )الخسارة( 

 

 كما في 

 إجمالي المجموعة  واالستبعادات الشركة  النفط والغاز  اإلنتاج  النقل والتوزيع  

الميزانية العمومية المبدئية الموحدة  
 للمجموعة 

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31 ديسمبر  31

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 )مليون درهم( 

 131,749 125,949 87 (135) 7,412 5,507 38,988 36,633 85,262 83,944 ممتلكات وآالت ومعدات 

 10,188 10,937 - - - - 10,188 10,937 - - موجودات مالية تشغيلية 

 53,286 50,041 1,148 2,761 6,880 6,816 27,680 24,485 17,578 15,979 موجودات أخرى 

 195,223 186,927 1,235 2,626 14,292 12,323 76,856 72,055 102,840 99,923 مجموع الموجودات 

 128,031 117,672 33,569 38,776 16,228 15,660 53,739 48,482 24,495 14,754 مجموع المطلوبات 

 67,192 69,255 (32,334) (36,150) (1,936) (3,337) 23,117 23,573 78,345 85,169 مجموع حقوق الملكية 

 

 أعمال النقل والتوزيع 3.2

إلى  رئيسيذلك بشكل  ويعودمليار درهم مقارنة بالفترة السابقة.  0,7بمقدار  والتوزيعانخفض صافي الدخل ألعمال النقل 

 .  2020في سنة انخفاض معدالت التضخم  نتيجةمليار درهم   0.5انخفاض اإليرادات بمقدار 

 

  نتيجة مليار درهم  9.7بشكل إيجابي من خالل تخفيض المطلوبات بمقدار  النقل والتوزيعتأثرت الميزانية العمومية ألعمال 

المجموعة الدائنة بين شركات  الذمم  الذمم المدينة و  وقد تضمن مقاصة.  2020  سنةبرنامج تحسين رأس المال الذي تم تنفيذه في  

 أبوظبي للطاقة .  مؤسسة إلى طاقة من تحويلهاقبل   النقل والتوزيعأعمال  ضمن
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 اإلنتاج أعمال 3.3

مليار درهم، حيث تم تعويض االنخفاض في اإليرادات من   1.0إلى  2020 اإلنتاج لكامل سنةارتفع صافي الدخل ألعمال 

 ، وانخفاض تكاليف التمويل.اإليجابي خالل انخفاض التكاليف، وتحركات الصرف األجنبي

  مدفوعة  2019 سنة٪ مقارنة بالفترة نفسها من 3مليار درهم، بانخفاض قدره  12.3 اإلنتاج لهذه السنةبلغ إجمالي إيرادات 

 مما أدى إلى إنخفاضل أساسي باألسطول الدولي. انخفاض اإليرادات المتغيرة في المغرب بعد انخفاض أسعار الفحم بشك

                                                                                                                    تكاليف الوقود. وبالمثل، أثر انخفاض أسعار الطاقة سلب ا على اإليرادات من أصولنا في أمريكا الشمالية )ريد أوك(. تم تعويض 

 اإلماراتي. اإلنتاجاستمرار األداء القوي في أسطول                                   االنخفاض في اإليرادات جزئي ا من خالل

، أنهت  2020 سنة( في الربع األول من 4-1                                                    عام ا التفاقية شراء الطاقة في "طاقة المغرب" )الوحدات  17بعد التمديد لمدة 

وقد تجاوز االكتتاب   .مليار درهم مما يساعد على تنويع قاعدة تمويلها  1.1الشركة إصدار سندات من خالل طرح خاص بقيمة  

كبير من قبل المستثمرين المؤهلين، مما أتاح للشركة فرصة لزيادة تحسين هيكل رأس المال وخلق   بشكلفي طرح السندات 

 ويل.قيمة لمساهميها من خالل انخفاض تكاليف التم

 أعمال النفط والغاز 3.4

  1.1 بمبلغمليار درهم مقارنة بأرباح  1.5 مبلغ 2020 ديسمبر 31بلغ صافي خسارة أعمال النفط والغاز للسنة المنتهية في 

لألصول  القيمة في إلى انخفاض  رئيسيمليار درهم بشكل  2.6 بمبلغاالنخفاض في األرباح  يعود. 2019 سنة مليار درهم في 

. تأثرت الخسائر منذ بداية نتيجة انخفاض أسعار السلع 2020 سنةفي الربع األول من بعد الضرائب مليار درهم  1.5بقيمة 

 .يقابلها انخفاض جزئي في تكاليف التشغيلمليار درهم،  1.9 بمبلغوحتى تاريخه نتيجة النخفاض اإليرادات  السنة

كان الدافع الرئيسي النخفاض اإليرادات هو انخفاض أسعار السلع خالل الفترة الحالية مقارنة بالفترة السابقة. انخفض متوسط 

. وبالمثل، انخفض بالسنة السابقةمقارنة    ةالحالي  السنة                   دوالر ا للبرميل في    35.74٪ إلى  37لمجموعة بنسبة  لمحقق  النفط ال  سعر

. وشهد  2019 سنةدوالر أمريكي في  2.10 مندوالر أمريكي / مليون قدم مكعب،  2.08 إلىمتوسط أسعار الغاز المحققة 

 . 2020  سنة                   برميال  يومي ا في    117,966إلى    2019  سنة                   برميال  يومي ا في    124,418٪ من  5                                  اإلنتاج لهذا العام انخفاض ا بنسبة  

                                                                                                              استناد ا إلى بيئة السوق الصعبة، واصلت أعمال النفط والغاز تركيزها على خفض التكاليف وخفض اإلنفاق النقدي. وقد شمل 

 .الجوهريةلتأجيل النفقات التشغيلية والرأسمالية غير  ذلك مبادرات مختلفة
 

 هيكل رأس المال والسيولة  .  4
 

 كما 

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 المركز الموحد للمجموعة 

 2019 2020 )مليون درهم( 

 195,223 186,927 مجموع الموجودات 

 67,192 69,255 مجموع حقوق الملكية

 77,758 76,007 مجموع الدين

 ٪52 %49 نسبة صافي الدين إلى رأس المال

   

 11,452 8,154 الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية

 5,071 8,321 النقد ومرادفات النقد 

 16,523 16,475 مجموع السيولة المتاحة
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 هيكل رأس المال  4.1

والقروض والتسهيالت التابعة  في ذلك ديون المشاريع وسندات الشركات  بما  ٪،  49لطاقة من ديون بنسبة    هيكل رأس المال يتكون  

ويتضمن   2020ديسمبر  31. يستند الدين إلى قيم الميزانية العمومية كما في ، وقروض رأس المال العاملاالئتمانية المتجددة

 في البيانات المالية الموحدة للمجموعة(.  34يضاح راجع اإللمزيد من المعلومات تعديالت القيمة العادلة )

                                                   ثابتة إلى حد  كبير، إما تعاقديا  أو من خالل اتفاقية هي المجموعة والسندات والقروض  مشاريعإن معدالت الفائدة على ديون 

على معدالت السوق المتغيرة، وبالتالي فهي عرضة لمعدالت  لطاقةحماية معدالت الفائدة. تعتمد التسهيالت االئتمانية المتجددة 

، قد يتطلب منا إعادة تمويل األجل وطويلة األجل  متوسطةقصيرة األجل السائدة. عند استحقاق سنداتنا وقروضنا    ليبور  اقتراض

المدى  هذا الدين بمعدالت السوق، أو استخدام سيولة أخرى متاحة لدينا. وعليه، تتعرض طاقة لمخاطر معدالت الفائدة على 

 . القصير والطويل

 

 السيولة  4.2

ديسمبر  31مليار درهم كما في   8.2لدى المجموعة إمكانية الوصول إلى التسهيالت االئتمانية برصيد غير مستخدم تبلغ قيمته 

  0,9عن سحب مبلغ بقيمة  مليار درهم    3.3البالغة قيمته    اإلنخفاضنتج هذا  مليار درهم(.    11.5:  2019ديسمبر    31)  2020

كان    مليار درهم   2,4مليار درهم من التسهيالت االئتمانية المتجددة للشركة األم، باإلضافة إلى إلغاء تسهيل ائتماني متجدد بقيمة  

 .                                       متاحا  لشركة طاقة نورث ولم يتم استخدامه

إن هدف المجموعة هو االحتفاظ بالتوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام النقد والسحوبات على المكشوف 

وعة  ٪ من إجمالي ديون المجم12، تم تصنيف 2020 ديسمبر 31 كما في من البنوك والقروض البنكية والقروض األخرى. 

 للقروض. المدرجة٪(، بناء  على القيمة 4:  2019ديسمبر  31) كمتداولة
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 االستحقاق تحليل 4.2

بناء  على الدفعات التعاقدية غير المخصومة هو كما  2020 ديسمبر 31إن جدول سداد المطلوبات المالية للمجموعة كما في 

 :يلي
 

 

 
 

مليار درهم من التسهيالت االئتمانية المتجددة. كان الهدف من السيولة اإلضافية    0.9  مبلغ  صافي  بسحب  طاقة  قامتخالل الفترة،  

  31العالمية. كما في    19هو تأمين مركز المجموعة بشكل أكبر في ضوء التحديات والشكوك التي تواجهها بسبب جائحة كوفيد  

، قامت 2021التسهيالت. في يناير من درهم  مليار 12.9 مبلغ مليار درهم من أصل  5.1 مبلغ ، تم استخدام 2020ديسمبر 

 مليون درهم من هذا المبلغ.  735 مبلغ المجموعة بسداد

                         عام ا إضافية. تمكنت شركة  17لمدة  4-1خالل الفترة، وقعت شركة طاقة المغرب على تمديد اتفاقية شراء الطاقة للوحدات 

خالل طرح خاص للسندات وتسهيالت ألجل في بيئة أسعار  مليار درهم بنجاح من 1.7طاقة المغرب من تأمين تمويل بقيمة 

 فائدة منخفضة، مما أتاح للشركة فرصة لتحسين هيكل رأس مالها وخلق قيمة لمساهميها.

مليار درهم   2.75، مع استحقاقين منفصلين بقيمة 2021 سنةمليار درهم تستحق في  5.5بقيمة  الشركاتتمتلك طاقة سندات 

                                                وم المجموعة حالي ا بتقييم خيارات إعادة التمويل.في يونيو وديسمبر. تق
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 النفقات الرأسمالية  .  5
 

 ديسمبر  31السنة المنتهية في  

 إجمالي المجموعة  النفط والغاز  اإلنتاج  النقل والتوزيع  )مليون درهم( 

2020 2,711 483 851 4,045 

2019 2,942 687 1,361 4,990 

 

الفترة نفس ٪ مقارنة ب19 يبلغ، بانخفاض 2020في سنة مليار درهم  4.0بلغت قيمة إجمالي االستثمار الرأسمالي للمجموعة 

 . 2019 سنةمن 

 . 19 -كوفيد بسبب جائحة  المشاريع٪ نتيجة إللغاء وتأجيل 8كما انخفضت النفقات الرأسمالية للنقل والتوزيع بنسبة 

ذلك في الغالب نتيجة اإلنفاق على البناء في محطة  ويعود، 2020 سنة٪ في 30إلنتاج بنسبة الرأسمالية لنفقات الانخفضت 

 . 2019 سنةسويحان بي في للطاقة في الربع األول من 

ذلك في الغالب إلى انخفاض   ويعود٪ عن الفترة السابقة، 37انخفض إجمالي النفقات الرأسمالية لقطاع النفط والغاز بنسبة 

مليون درهم(   116) 2019في مايو  حوض أتروشفي ٪ 7.5االستحواذ على حصة إضافية بنسبة  نتيجةنفقات في العراق ال

بسبب تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية    2020  سنةفي    يةشمالموجودات أمريكا ال باإلضافة إلى انخفاض النفقات الرأسمالية في  

 . في ظل بيئة أسعار السلع المنخفضة

 

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

 

 

 2021فبراير  14
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 المعلومات المالية المبدئية ملحق : 
 

 أساس اإلعداد 
 

واألداء  "( تأثيرات الدمج على بيان المركز المالي المبدئيةتوضح المعلومات المالية المبدئية الموحدة التالية )"المعلومات المالية 

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

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

 . 2020ديسمبر   31للسنة المنتهية في البيانات المالية الموحدة لشركة طاقة  حول 1رقم 

 

بيان المركز المالي الموحد غير المدقق للموجودات المستحوذ عليها و "طاقة" )يشار إليهما   علىالمعلومات المالية المبدئية    تستند

شهر   لفترة اإلثنى عشرة، وبيان الربح أو الخسارة المبدئي الموحد غير المدقق 2019ديسمبر   31معا  بـ "المجموعة"( كما في 

  2019يناير  1البيانات كما لو أن الصفقة قد تمت في  . تم إعداد هذه2019 ديسمبر 31و  2020 رمبديس 31المنتهية في 

البيانات المالية الموحدة لشركة طاقة( والتي تم االعتراف   حول 1باستثناء صفقة الشراء عند االستحواذ )المفصلة في إيضاح 

 . 2020يوليو  1بها في تاريخ المعاملة، 

 

على البيان التاريخي الموحد للمركز المالي وبيان    للصفقةرات المادية  الغرض من المعلومات المالية المبدئية هو إظهار التأثيإن  

 الربح أو الخسارة الموحد إذا تم إجراء دمج األعمال المشار إليه في تاريخ سابق.

 

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

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

 المركز المالي وأرباح المجموعة.

 

  31 في ية تم تجميع المعلومات المالية المبدئية بناء  على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد المعلومات المال

قد انعكس في فترات المقارنة. ال تأخذ   ذات الصلة  . إن أي تأثير ناتج عن التغيير في السياسة المحاسبية والتعديل2020  ديسمبر

المعلومات المالية المبدئية في االعتبار آثار التآزر المتوقعة أو التكاليف المتكبدة لتحقيق فوائد التآزر هذه نتيجة للصفقة. إن  

 ت المالية المبدئية ال تقدم أي مؤشر على النتائج والوضع المالي المستقبلي للمجموعة. المعلوما
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 السنة المنتهية في  المعلومات المالية المبدئية لبيان الربح أو الخسارة )غير مدقق(

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 )مليون درهم( 

  2020 2019 
   

   اإليرادات 

 12,669 12,314 توليد الطاقة والمياه اإليرادات من 

 25,147 24,659 اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه 

 6,082 4,178 اإليرادات من النفط والغاز 
 

41,151 43,898 

   تكلفة المبيعات 

 (23,625) (23,332) مصاريف تشغيلية 

 (9,471) (9,606) االستهالك والنضوب واإلطفاء 

 - (2,004) إنخفاض القيمةخسائر 
 

(34,942) (33,096) 
   

 10,802 6,209 إجمالي الربح
   

 (2,088) (1,920) مصاريف عمومية وإدارية 

 (3,567) (3,271) تكاليف التمويل

 (89) 50 ربح/ )خسارة( القيم العادلة للمشتقات وتحوطات القيم العادلة   

 200 241 صافي األرباح من تحويل العمالت األجنبية

 125 105 الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 302 801 إيرادات أخرى 
   

 5,685 2,215 الربح قبل الضريبة 
   

 (168) 797 الدخل  )مصروف( ضريبة  إعفاءات/
   

 5,517 3,012 الربح للسنة 

   

   العائد إلى: 

 5,435 2,788 حاملي أسهم الشركة األم 

 82 224 حقوق الملكية غير المسيطرة 
 

3,012 5,517 
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 كما في  المعلومات المالية المبدئية الموحدة لبيان المركز المالي )غير مدققة(

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 )مليون درهم( 

  2020 2019 

   

     الموجودات 

   الموجودات غير المتداولة 

 131,749 125,949 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 9,150 9,740 الموجودات المالية التشغيلية

 20,096 19,232 موجودات غير ملموسة أخرى 
 2,244 2,429 ومشاريع مشتركة استثمار في وقروض إلى شركات زميلة 

 5,265 5,622 موجودات ضريبة مؤجلة 
 304 741 موجودات أخرى 

 163,713 168,808 
 الموجودات المتداولة 

  
 3,913 3,599 المخزون

 7,661 2,609 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 1,038 1,197 الموجودات المالية التشغيلية

 8,658 7,290               مدفوعة مقدما  ذمم مدينة ومصاريف 
 5,145 8,519 النقد وودائع قصيرة األجل

 23,214 26,415 
   

 195,223 186,927 إجمالي الموجودات 
   

 حقوق الملكية والمطلوبات 
  

 حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم 
  

 112,434 112,434 رأس المال
 2,113 - المال الزيادة المقترحة في رأس 

 5,992 381 إحتياطيات أخرى
 احتياطي اندماج

(56,443) (64,144) 
 أرباح مستبقاة 

4,925 2,995 
 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

19 - 
 - 593 التدفقات النقدية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات

 61,909 59,390 
   

 7,596 6,880 المسيطرة حقوق الملكية غير 
 206 466 قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة

 7,346 7,802 
   

 67,192 69,255 إجمالي حقوق الملكية 
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 كما في  المعلومات المالية المبدئية الموحدة لبيان المركز المالي )غير مدققة(

 ديسمبر  31 ديسمبر  31 )مليون درهم( 

  2020 2019 

   

   المطلوبات غير المتداولة 
 73,517 66,198 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 940 780 القروض اإلسالمية 

 1,300 1,312 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 16,186 15,905 التزامات تقاعد األصل 

 77 24 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 - 315 منحة - إيرادات مؤجلة 

 4,496 5,497 مطلوبات أخرى 

 90,031 96,516 

   المطلوبات المتداولة 

 16,481 16,271 مستحقة ومطلوبات أخرى  ومصاريفذمم دائنة 

 3,109 8,856 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 192 173 القروض اإلسالمية 

 11,624 2,203 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 74 66 البنكية المكشوفة الحسابات 

 35 72 منحة - إيرادات مؤجلة 

 27,641 31,515 

   
 128,031 117,672 إجمالي المطلوبات 

   
 195,223 186,927 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

 

 

 

 


