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 الموجزة المالية  البياناتتقرير مراجعة 
 

 دارة  اإلإلى أعضاء مجلس 
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

 أبوظبي
 اإلمارات العربية المتحدة

 مقدمـة
  )"الشـــــــركة"  شـــــــركة ماـــــــا مة  امة  -لشـــــــركة ابوطني الوطنية ل  اقة  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

ــ "الم مو ة"     ــاا  لـتا معام بـــــــــــــــــ ل ربح او   نيانات الموحدةكٍل من الو   2022مااس   31كما في  )"طاقة"  وشـــــركالتا ال ابعة )إشـــ
ــرة ال  ال غـرات في حقوق الم كية وال دفقات النقدإة  الشامل  لدخلا  الخاااة اإلإضاحات و   اشتر المن تية في ذلك ال اايخ ثالثةلف ــــــ

ـــرية ــةولة  ن   داد  األخرى  ال فاـ ــواة  ادلةالمالية المرح ية  المع ومات ذه و رض  .  ن اإلدااة ماـ ــني   بصـ وفقام ل معياا المحاسـ
ــ نادام  ل   ""ال قااير المالية المرح ية  34الدولي اقم   ــ ن ام حوم  ذه المع ومات المالية المرح ية اســــ ــةولـ نا  ي  بدات اســــ .  ن ماــــ
 مراجع نا.

 ن اق المراجعـة
ال ي إقوم بتـا  مراجعـة المع ومـات المـالـية المرح ـية  "  2410لـقد قمـنا بمراجع ـنا وفـقام ل معـياا اـلدولي حوم  م ـيات المراجعـة اقم 

". ل ضـمن مراجعة المع ومات المالية الييام بججرات اإلسـ فاـااات  بشـئل ا ياـي من األشـخا   مدقق الحاـابات الماـ قل ل منشـ ة 
ــل جو ريا من  الماةولـن  ن األموا المالية والمحاسنية  وإلباع  جراتات لح ـ ية وإجراتات مراجعة اخرى.  ن ن اق المراجعة اقــ

ــة ل  دقـق  وبال الي  فجنتا ت لمئننا من الحصوم     ل دـد حوم جميا األموا التامـــة  ن اق الييام  بال دقـق وفقام ل معايـر الدولــ
 ال ي إمئن ان ينـنتا ال دقـق. لذا  فجننا ت نندي ااي لدقـق بش نتا.

 اتس ن ـام
المرفقة لم ي م   داد ا  من جميا   الموجزة الموحدةالمالــة   اناتالنياس نادام  ل  مراجع نا  لم ي نـن لنا ما يد ونا  ل  اإل  قاد ب ن 

 ".المالية المرح ية ال قااير " 34النواحي ال و رية  وفقام ل معياا المحاسني الدولي اقم 
 

  دي ويت آند لوش )الشرق األوسط 
  
  
  

  موقا من قنل:
  عباده محمد ولـد القول ي

  1056اقم القـد 
  2202مايو  11

 ابوطني
 اإلمااات العربية الم حدة
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 الموحد  المرحليالربح أو الخةارة بيان 
 ( ةمدقق)غير  2022مارس  31المنتهية في  أشهر ثالثةال فترة
 

 مارس   31  
  2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  ات إيضاح 
    

    اإليرادات 
 2,812 2,887 1-3 المياه و اإليرادات من توليد ال اقة 

 5,856 6,451 2-3 اإليرادات من نقل وتوزيا ال اقة والمياه
     1,658 3,075 3-3 اإليرادات من النفط والغاز 

  12,413 10,326     
    تكلفة المبيعات 

 ( 5,186) ( 6,539)  مصاريف تشغيلية
     ( 2,275) ( 2,382)  ا ستهالك والنضوب واإلقفاء 

    
    
  (8,921 ) (7,461 )         

 2,865 3,492  إجمالي الربح 
    

 ( 493) ( 408)  مصاريف  مومية وإدارية  
 ( 808) ( 743)  تكاليف التمويل 

 ( 11) ( 34)  صافي الخةاار من تحويل العمالت األجنبية
 45 147  الحصة من نتااج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 

 105 6  إيرادات الفوااد
     106 42  أرباح أخرى 

    
     1,809 2,502  قبل الضريبة  الربح 

    
     ( 377) ( 609) 4 مصروف ضريبة الدخل  

    
 1,432 1,893  للفترة الربح 

    
    

    العااد إلى:
 1,435 1,971  حاملي أسه  الشركة األم    
     ( 3) ( 78)  حقوق الملكية غير المةي رة    
    

 1,432 1,893  الربح للفترة 
    

 العوااد األساسية والمخفضة  لى الةه  
 0,01 0,02 5 العاادة إلى حاملي أسه  الشركة األم )در  (  
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 الموحد   يالمرحل بيان الدخل الشامل
 )غير مدققة(  2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة 
 

 مارس   31 
 2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  
   

 1,432 1,893 الربح للفترة 
   

   اآلخر الدخل الشامل 
   :البنود التي قد يت  إ ادة تصنيفها في الفترات الالحقة إلى بيان الدخل

   
التغيرات في القي  العادلة لألدوات المشتقة ضمن صافي تحوقات التدفقات 

 1,278 1,076 النقدية
 - 35 الحصة في الدخل الشامل اآلخر لمشاريا مشتركة 

    ( 3) ( 44) العمليات الخارجية فروقات الصرف النات ة  ن تحويل 
   
 1,067 1,275 
   

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

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

    1,271 1,067 صافي الدخل الشامل اآلخر للفترة 
   

 2,703 2,960 الدخل الشامل للفترة إجمالي 
   
   

   العااد إلى:
 2,206 2,610 حاملي أسه  الشركة األم    

 497 350 حقوق الملكية غير المةي رة 
   
   
 2,960 2,703 
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 الموحد المرحليبيان المركز المالي 
 مدققة( )غير  2022مارس  31جما في 

 
 )مدققة(   
 2021ديةمبر  31 2022 مارس 31  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    الموجودات  
    الموجودات غير المتداولة 

 122,397 121,450 7 الممتلكات واآل ت والمعدات 
 9,047 8,815  الموجودات المالية التشغيلية

 17,974 17,663  موجودات غير ملموسة  
 1,683 1,859  زميلة ومشاريا مشتركةاستثمار في وقروض إلى شركات 

 5,598 5,469  موجودات ضريبة مؤجلة 
 72 137 14 أدوات مالية مشتقة 
     924 893  موجودات أخرى 

    
  156,286 157,695     

    الموجودات المتداولة 
 3,518 3,297  المخزون 

 1,946 2,799 12 مبالغ مةتحقة من أقراف ذات  القة 
 1,275 1,262  الموجودات المالية التشغيلية

 6,534 7,137   ذم  مدينة ومصاريف مدفو ة مقدماً 
 11 -  14 أدوات مالية مشتقة 

 446 394  ضريبة الدخل المدفو ة مقدماً 
     8,772 6,312 8 وأرصدة لدى البنوك نقد 
    
  21,201 22,502     
    

     180,197 177,487  الموجودات إجمالي 
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    األم حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة 
 112,434 112,434  رأس المال  

 ( 56,443) ( 56,443) 9 احتياقي اندماج
 977 1,174 9 قانونيإحتياقي 

 7,284 5,572  أرباح مةتبقاة 
 6 ( 38)   مالت أجنبيةإحتياقي تحويل 

     1,646 2,329  التدفقات النقدية التغيرات المتراجمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوقات
    
  65,028 65,904 
    

 6,943 7,081  غير المةي رة الملكية حقوق 
     355 232  غير مةي رة في شركات تابعة الملكية قروض من مةا مي حقوق 

    
     7,298 7,313     بما ذلك القروضغير المةي رة الملكية حقوق إجمالي 

    
     73,202 72,341  إجمالي حقوق الملكية 
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 بيان المركز المالي المرحلي الموحد )تتمة(
 )غير مدققة(  2022مارس  31جما في 

 
 )مدققة(   
   2021ديةمبر  31 2022مارس  31  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 61,369 57,407 10 القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 92 46 10 القروض اإلسالمية
 1,304 1,334  م لوبات ضريبة مؤجلة 
 16,873 16,813  التزامات تقا د األصل 

 2,719 1,727 14 مشتقة أدوات مالية 
 1,249 1,172  م لوبات أخرى 

    
    
  78,499 83,606 
    

    المطلوبات المتداولة 
 ,22816 16,474  ذم  داانة ومبالغ مةتحقة الدفا وم لوبات أخرى 

 2,843 6,313 10 القروض والةلف التي تحمل فاادة 
 661 88 10 القروض اإلسالمية

 2,208 2,492 12 المةتحقة ألقراف ذات  القة المبالغ 
 31 35 8 الحةابات البنكية الم شوفة 

 543 730  ضريبة الدخل الداانة 
 875 515 14 أدوات مالية مشتقة 

    
    
  26,647 23,389 
    
    

 106,995 105,146  إجمالي المطلوبات 
    
    

 180,197 177,487  والمطلوبات إجمالي حقوق المساهمين 
    
 

 الوضا بصورة  ادلة من جميا النواحي ال و رية  المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المدرجة في  ذه البيانات المالية    تظهر لى حد  لمنا   
من قبل المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات المالية  إصدار    إ تمادالمالي ونتااج العمليات والتدفقات النقدية للم مو ة كما في وللفترات المعروضة فيها. ت   

 من قبل:   نيابة  نهبال وت  التوقيا 2022 مايو 11 بتاريخم لس اإلدارة 
 
 
     

 التدقيق نة رايس ل   رايس م لس اإلدارة 
                                                                                

 
     

 الرايس التنفيذي للم مو ة
  والعضو المنتدب 

 الرايس المالي   
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 المرحلي الموحد  الملكيةات في حقوق بيان التغير 
 )غير مدققة(  2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة ل
 

 

 
    العااد إلى حاملي أسه  الشركة األم

 رأس المال  
 إحتياقي 

 إندماج  
 إحتياقي 

 قانوني  
 أرباح

 مةتبقاة 
إحتياقي تحويل  
  مالت أجنبية

التغيرات المتراجمة في  
القيمة العادلة  

 اإلجمالي للمشتقات 
 حقوق الملكية 

   غير المةي رة  

قروض من مةا مي  
حقوق الملكية غير  
مةي 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 
 1,432 - (3)  1,435 - - 1,435 - - - الفترة ربح 

 1,271 - 500 771 778 (3)  (4)  - - - للفترة الدخل الشامل اآلخر 
           
           

 2,703 - 497 2,206 778 (3)  1,431 - - - للفترة م موع الدخل الشامل 
 ( 1,389)  - ( 265)  ( 1,124)  - - ( 1,124)  - - - (16توزيعات أرباح )إيضاح 
 - - - - - - ( 144)  144 - - تحويل إلى إحتياقيات 

 (39)  (39)  - - - - - - - - تةديد قروض
           
           

 70,530 427 7,112 62,991 1,371 16 5,088 525 ( 56,443)  112,434 )غير مدقق( 2021مارس  31الرصيد في 
           
           
           

 73,202 355 6,943 65,904 1,646 6 7,284 977 (56,443) 112,434 )مدقق( 2022يناير   1الرصيد في 
 1,893 - (78)  1,971 - - 1,971 - - - الفترة ربح 

 1,067 - 428 639 683 (44)  - - - - للفترة الدخل الشامل اآلخر 
           
           

 2,960 - 350 2,610 683 (44)  1,971 - - - للفترة م موع الدخل الشامل 
 ( 3,698)  - ( 212)  ( 3,486)  - - ( 3,486)  - - - (16توزيعات أرباح )إيضاح 
 - - - - - - ( 197)  197 - - تحويل إلى إحتياقيات 

 (   123)  (   123)  - - - - - - - - تةديد قروض
           
           

 72,341 232 7,081 65,028 2,329 (38)  5,572 1,174 ( 56,443)  112,434 )غير مدقق( 2022مارس  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 )غير مدققة(  2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالفترة ل

 2021مارس  31 2022مارس  31 إيضاحات  
 مليون در    مليون درهم   
    

    األنشطة التشغيلية 
 1,809 2,502  الربح قبل الضريبة 

    التعديالت للبنود التالية:
 2,275 2,382  ا ستهالك  النضوب واإلقفاء 

 (221)  30  قروض وسلف وموجودات مالية تشغيلية  – ربح من صرف العمالت األجنبية 
 808 743  تكاليف تمويل 

 (45)  (147)   الحصة من نتااج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 
 (105)  (6)   إيرادات فوااد 
 (23)  55  حركات أخرى 
 (453)  (368)   موجودات مالية تشغيلية إيرادات من 

    
    التغييرات في رأس المال العامل:

 (81)  121  المخزون 
 (212)  (546)   ذم  مدينة ومصاريف مدفو ة مقدمًا  

 (724)  (853)   المبالغ المةتحقة من أقراف ذات  القة 
 (660)  284  المبالغ المةتحقة ألقراف ذات  القة 

 1,159 119  مبالغ مةتحقة الدفا وم لوبات أخرى ذم  داانة  
    

 (77)  (332)   المدفو ة ضريبة الدخل 
 (109)  (209)   مدفو ات التزام تقا د األصل 

 416 469  النقد المةتل  من موجودات مالية تشغيلية
    
    

 3,757 4,244  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    
    

    األنشطة االستثمارية 
 (1,188)  (1,017)  7 شراء ممتلكات وآ ت ومعدات 

 713 6  متحصالت من شركات زميلة ومشاريا مشتركة
 105 6  فوااد مةتلمة 
 42 18  حركات أخرى 

    
    

 (328)  (987)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )تتمة(
 )غير مدققة(   2022مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال

 2021مارس  31 2022مارس  31  
 مليون در    مليون درهم  إيضاحات  
    

    األنشطة التمويلية 
 (1,563)  (,8172)  10 سداد القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 - 2,574 10 القروض والةلف المةتلمة التي تحمل فوااد 
 (39)  (614)  10 اإلسالمية سداد القروض 

 (36)  (24)  10 سداد م لوبات  قود اإلي ار  
 - (361)   سداد أدوات مالية مشتقة 

 (777)  (685)   الفوااد المدفو ة 
 (204)  (149)   توزيعات األرباح المدفو ة لمةا مي حقوق الملكية غير المةي رة 

 (1,124)  (3,486)   توزيعات األرباح المدفو ة للمةا مين 
 (39)  (123)   سداد القروض من مةا مي حقوق الملكية غير المةي رة في الشركات التابعة 

    
    

 (3,782)  (5,685)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
    
    

 (353)  (2,428)   في النقد ومرادفات النقد  النقص صافي 
    

 64 (36)   األجنبية صافي فروقات تحويل العمالت 
 8 14  حركة النقد المقيد 

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

 8,040 5,972 8 مارس    31النقد ومرادفات النقد في 
    
 

 الفترة.  خالل  امةل  يت  إجراء معامالت غير نقدية 
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  الشركة معلومات حول  1
 

بموجب أح ام المرسوم األميري   2005يونيو    21في  "(  الشركة"أو  "  قاقة)" شركة مةا مة  امة    -ت سةت شركة أبويبي الوقنية لل اقة  
 جشركة مةا مة  امة.  2005لةنة ( 16)رق  
 

٪ من إجمالي رأس المال المصدر لشركة  98,6قاقة  ي شركة تابعة لمؤسةة أبويبي لل اقة. تمثل ملكية مؤسةة أبويبي لل اقة  إن شركة  
 ٪ لشركة أبويبي التنموية القابضة. 100مؤسةة أبويبي لل اقة مملوكة بنةبة إن قاقة والباقي مدرج في سوق أبويبي لألوراق المالية. 

 
في دولة اإلمارات العربية المحلي في سوقها  إن قاقة  ي شركة متنو ة للمرافق وال اقة ولديها أصول إستراتي ية  امة لتوليد ال اقة والمياه

 . وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد ال اقةالتنقيب  أ مال  ال اقة منب الخاصة قيمةالدولي  بر سلةلة  مةتوى المتحدة وتعمل  لى 
 

اإلمارات العربية   أبويبي   55224  برج المقام  مربعة سوق أبويبي العالمي  ع ب  25إن العنوان المة ل لشركة قاقة  و ال ابق  
 المتحدة.

 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 أساس اإلعداد  2-1
 

   34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رق     2022مارس    31لقد ت  إ داد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 .التقارير المالية المرحلية 

 
المتحدة )"در  "(  العربية  بدر   اإلمارات  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  العرض  و    ت   رض  للشركة و ملة  الوييفية  العملة   ي 

 ت  تقريب كافة القي  إلى أقرب ميلون )مليون در  (  إ  إذا ُأشير إلى خالف ذلك. .  للم مو ة 
 

وي ب قراءتها   إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة   تحتوي  لى جميا المعلومات واإلفصاحات الضرورية للبيانات المالية الةنوية. 
كما وأن نتااج فترة الثالثة أشهر المنتهية    . 2021ديةمبر    31جنبًا إلى جنب ما البيانات المالية الةنوية الموحدة للم مو ة للةنة المنتهية في  

 .  2022ديةمبر    31  تشير بالضرورة إلى النتااج المم ن توقعها للةنة المالية المنتهية في    2022مارس    31في  
 

  31مليون در  (. كما في    7,284:  2021ديةمبر    31مليون در   )   5,572للم مو ة    المةتبقاة   بلغت األرباح  2022مارس    31ي  جما ف 
  887: بمبلغ  2021ديةمبر    31مليون در   )   5,446المتداولة بمبلغ    الموجودات   ت اوزت الم لوبات المتداولة للم مو ة  2022مارس  

في سياق   المةتقبلية للوفاء با لتزامات المةتمرة وسداد الديون  األجل    المتوسط و سيولة كافية  لى المدى القصير  الم مو ة    تمتلك مليون در  (.  
. وبالتالي فقد ت  اإلستنتاج إلى توفر الد   الكافي للتعزيز من أن افتراض ا ستمرارية مناسب إل داد البيانات المالية المرحلية  اإل تيادية األ مال  

 . 2022  مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموجزة الموحدة  
 

بين روسيا وأوكرانيا. كما في تاريخ المصادقة  لى إصدار  ما بدء الصراع   2022فبراير    24اشتد الوضا ال يوسياسي في أوروبا الشرقية في  
روف   ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  استمر الصراع في الت ور ما استمرار النشاط العة ري. أخذت اإلدارة في ا  تبار الظ 

  غير   من و ري  لى البيانات المالية للم مو ة. وبالمثل   إلى أنه   يوجد ت ثير ج   واستنت ت   المحتملة   الفريدة وتعرضات الم مو ة للمخاقر 
 الةلا   أسعار   افتراضات    لى   الت ثير  ذلك   في  بما  . ستواصل اإلدارة مراقبة الوضا التشغيلية  لى العمليات     ام المتوقا أن ي ون للوضا أي ت ثير  

 أي إجراء حةب ا قتضاء.  إلتخاذ الحاجة   بتقيي    م وستقو  ن كثب    
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 )يتبع(  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 

الةياسات المحاسبية كما  ي م بقة من قبل الم مو ة في البيانات المالية الةنوية الموحدة للةنة المنتهية في الم مو ة بت بيق    استمرت
والتي ل  ي ن لها أي ت ثير  ام   2022يناير  1  باستثناء ت بيق المعايير والتفةيرات ال ديدة التالية الةارية ا تباًرا من 2021ديةمبر  31

 رحلية الموجزة الموحدة للم مو ة.  لى البيانات المالية الم
 
 شارة إلى اإلقار المفا يمي.باإلاأل مال:  إندماج: 3 رق  لتقارير الماليةلتعديالت  لى المعيار الدولي  •
 قبل ا ستخدام المقصود. بالعااداتممتلكات وآ ت ومعدات المتعلق  16الدولي رق   يمعيار المحاسبالتعديالت  لى  •
ــبال لى  تعديالت   • المخصــــــــصــــــــات  الم لوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة   37رق  الدولي   يمعيار المحاســــــ

 .تكلفة تنفيذ العقد -باإللتزامات  
ــنوية  لى المعايير الدولية   • ــينات الةـــ ــينات ا:  2020-2018لتقارير المالية  لالتحةـــ ــمل التحةـــ ــنوية تعديالت  لى المعيار الدولي  تشـــ لةـــ

األدوات المــاليــة     9  رق     المعيــار الـدولي للتقــارير المــاليــة  ت بيق المعــايير الـدوليــة للتقــارير المــاليــة للمرة األولى1للتقــارير المــاليــة رق   
 ا ة.الزر  41 رق  الدولي يمعيار المحاسبال قود اإلي ار  و  16 رق  المعيار الدولي للتقارير المالية

 
أن   من غير المتوقا.  ل  يحن مو د ت بيقه بعدبت بيق أي معيار أو تفةير أو تعديل آخر ت  إصداره ولكنه    بش ل مب رل  تق  الم مو ة  

  لى البيانات المالية الموحدة للم مو ة.   امي ون لها أي ت ثير 
 
 (.2023يناير  1من  ت بيقهيةري  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 •

ت  تحديد شــركات زميلة ومشــاريا مشــتركة: بيا أو المةــا مة في األصــول بين المةــتثمر والشــركات الزميلة أو المشــاريا المشــتركة )ل  ي
 تاريخ الت بيق(.

ــبالالتعديالت  لى   • ــنيف الم لوبات   1  رق   الدولي  يمعيار المحاسـ ــري ت بيقه متداولة أو غير متداولة )ك رض البيانات المالية: تصـ يةـ
 (.2022يناير  1 من

 منيةـري ت بيقه ( )16الية رق  )تعديل  لى المعيار الدولي للتقارير الم  2021يونيو    30بعد    19  –امتيازات اإلي ار المتعلقة ب وفيد   •
 (2022أبريل  1

( 2لتقارير المالية  لوبيان ممارســة المعايير الدولية   1  رق   الدولي  يمعيار المحاســبالاإلفصــاح  ن الةــياســات المحاســبية )تعديالت  لى   •
 (2023يناير  1من يةري ت بيقه  )
 (2023يناير  1من يةري ت بيقه ( )8 رق  ليالدو  يمعيار المحاسبالتعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت  لى  •
(  12 رق   اـلدولي  يمعـيار المحـاســــــــــــــبال ن مـعامـلة واحـدة )تعـديالت  لى   الـنات ـةالضــــــــــــــراـاب المؤجـلة المتعلـقة ـبالموجودات والم لوـبات   •

 (2023يناير  1من يةري ت بيقه  )
ــنوية  لى   • ــينات الةـــ ــنوية تعديالت  لى  2020-2018لتقارير المالية  لالمعايير الدولية  التحةـــ ــينات الةـــ ــمل التحةـــ ت  تحديد يل  ) : تشـــ

 ( وتاريخ الت بيق
المتعلقة باإلفصــــــاح  ن الةــــــياســــــات 2لتقارير المالية  لوبيان ممارســــــة المعايير الدولية   1  رق   الدولي يمعيار المحاســــــبالتعديالت  لى   •

 (.2023يناير  1من يةري ت بيقه  المحاسبية )
 

متوافقة ما تلك المةتخدمة في إ داد    الموجزة الموحدةلتقديرات الهامة المةتخدمة في إ داد  ذه المعلومات المالية المرحلية  األح ام واإن  
 . 2021ديةمبر  31البيانات المالية الةنوية للم مو ة للةنة المنتهية في 
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 اإليرادات  3
 
    الطاقة والمياهاإليرادات من توليد  3-1
 مارس  31 
 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم 
   

 1,507 1,300 إيرادات  قود اإلي ار التشغيلية
 453 368 إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية 

 53 39 ال اقة مبيعات 
 388 354 مدفو ات ال اقة وإيرادات أخرى ذات صلة 

 323 721 الوقود *  إيرادات
    88 105 أخرى إيرادات 

   
 2,887 2,812    
 

لوقود المةتهلك في توليد ال اقة وفًقا لشروط  ن ا* تمثل إيرادات الوقود المبالغ المةتردة من المتعهدين في شركات الكهرباء والمياه التابعة  
 اتفاقيات شراء ال اقة والمياه واتفاقيات شراء ال اقة. 

 
المالية التشغيلية التي يت   الموجودات  باستثناء اإليرادات من  ند نق ة زمنية محددةيت  ا  تراف ب ميا اإليرادات من توليد ال اقة والمياه 

 مرور الوقت.ما ا  تراف بها 
 
   اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه  3-2
 مارس  31 
 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم 
   

 247 256 المرخصة غير لألنش ة نظام النقل استخدام رسوم 
 2,384 2,662 إيرادات من توريد وتوزيا ال اقة والمياه

 72 73 ات إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد
 22 21 قةاا  المياه

    3,131 3,439 إيرادات تشغيلية أخرى 
   
 6,451 5,856    
 

وفًقا للصيغة    المحتةبةاألقصى المةموح به من اإليرادات  لفرق بين الحد  كايت  احتةاب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرباء  
 لى ذلك     بناءً واإليرادات المتعلقة بتوريد وتوزيا الماء والكهرباء من  مالاها.    ال اقة  داارةالواردة في وثيقة األنش ة المرخصة الصادرة  ن  

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

 . محددةال اقة والمياه  ند نق ة زمنية  نقل وتوزيايت  ا  تراف ب ميا اإليرادات من 
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 )تتمة( اإليرادات  3
 

 اإليرادات من النفط والغاز  3-3
 مارس  31 
 2022 2021 
 مليون در   مليون درهم 
   

 1,538 3,102 إجمالي إيرادات النفط والغاز 
       ( 63) (135) ناقصًا: حقوق اإلمتياز 

 2,967 1,475 
 97 47 تخزين الغازإيرادات 

 64 55 صافي إيرادات الت هيز
       22 6 أخرى إيرادات 

 3,075 1,658    
 

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

 
 
 ضريبة الدخل 4
 مارس  31 
 2022 2021 
 مليون در   درهممليون  
   

   ضريبة الدخل الحالية: 
 166 495 تكاليف ضريبة الدخل الحالية 

   
   ضريبة الدخل المؤجلة: 

    211 114 المتعلقة بنشوء و  س الفروقات المؤقتة
   

    377 609 مصروف ضريبة الدخل 
 

(  والتي تمثل أفضل تقدير لمتوسط معدل الضريبة الفعلي  ٪35:  2021مارس    31٪ ) 34يت  تحميل الضريبة لفترة الثالثة أشهر بنةبة  
  لى الدخل قبل الضريبة لفترة الثالثة أشهر. الذي ت  ت بيقه  لكامل الةنةالةنوي المتوقا 
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 العائد لحاملي األسهم العادية للشركة األم للسهم  والمخفضالعائد األساسي  5
 

العاادة لحاملي األسه  العادية للشركة األم  لى المتوسط المرجح   للفترةالعوااد  خالل قةمة  من  العااد األساسي  لى الةه   مبالغ  يت  احتةاب  
 .الفترةلعدد األسه  العادية القاامة خالل 

 
العاادة لحاملي األسه  العادية للشركة األم  لى المتوسط المرجح    للفترة لى الةه  من خالل قةمة العوااد  المخفض  يت  احتةاب مبالغ العااد  
 قاامة خالل الفترة  معدلة بت ثير األدوات المخفضة. لعدد األسه  العادية ال

 
 يوضح ال دول التالي الربح ومعلومات األسه  المةتخدمة  ند احتةاب العوااد  لى الةه : 

 
 مارس  31 
 2022 2021 
   

  العااد لحاملي أسه  الشركة األم الفترةربح 
    1,435 1,971 )مليون در  (   
   

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

    0,01 0,02 العااد األساسي للةه  الواحد )در  (
 

 ل  يت   رض العوااد المخفضة  لى الةه  حيث ل  تق  الم مو ة برصدار أية أدوات قد ي ون لها ت ثير  لى  وااد الةه   ند استخدامها.
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية 6
 

إن الق ا ات التشغيلية  ي الم ونات التي تشارك في أنش ة األ مال التي قد تحقق إيرادات أو تتكبد مصاريف  والتي يت  مراجعة نتاا ها  
التشغيلي   القرار  الرايةي  والتي تتوفر بش نها معلومات مالية منفصلة ت  تحديد صانا  التشغيلي  القرار  التشغيلية بانتظام من قبل صانا 

 تنفيذي ل اقة. الي  والمةؤول  ن تخصيص الموارد وتقيي  أداء الق ا ات التشغيلية  كالرايس الراية
 

لهذا الغرض  ت  تقةي  الم مو ة إلى وحدات أ مال بناًء  لى الموقا ال غرافي  المنت ات والخدمات  ونتج  ن ذلك ثالثة ق ا ات تشغيلية 
 جما يلي:

 
 ق اع توليد ال اقة والمياه   •
 وتوزيا المياه وال اقة  ق اع نقل •
 ق اع النفط والغاز   •
 

 ق اع توليد ال اقة والمياه  
لهند وغانا  يعمل  ذا الق اع في توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوليد الكهرباء في المغرب وا

 والمملكة العربية الةعودية والو يات المتحدة.
 

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

 
 ق اع النفط والغاز  

دا وأنش ة التنقيب  ن النفط يعمل  ذا الق اع في أنش ة التنقيب  ن النفط والغاز وا ستكشاف واإلنتاج في كندا والو يات المتحدة و ولن
 والغاز في المملكة المتحدة وكردستان العراق.

 
 ت  ت ميا  دة ق ا ات تشغيلية لتش ل الق ا ات التشغيلية التي يت  إ داد تقارير لها أ اله والمدرجة أدناه: 

 
 
 
 
 
 
 

 
أل داف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقيي  األداء. يت  تقيي  أداء الق اع تقوم اإلدارة بمراقبة نتااج وحدات أ مالها بش ل منفصل  

تكاليف   بناًء  لى األرباح قبل الفوااد والضرااب وا ستهالك واإلقفاء "والربح أو الخةارة للفترة" كما  و مبين في ال دول التالي. يت  إدارة
ابعة ما ترتيبات تمويل المشاريا وايرادات الفوااد  لى أساس الم مو ة و  يت  تخصيصها وإيرادات التمويل للم مو ة باستثناء الشركات الت

 للق ا ات التشغيلية.
 

 بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   األرباح والموجوداتإيرادات الم مو ة أغلبيةتتعلق 
 

 لى واإلستثمارات المتاحة للبيا  ة  ن توليد ال اقة والمياه والنفط والغاز  يت  إدارة ا ستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنش ة مختلف
 وبالتالي   يت  تخصيصها للق ا ات التشغيلية.  الم مو ةأساس 

 
  الم مو ة ا  لى أساس  ير المشاترتيبات تمويل    ماالشركات التابعة    باستثناءتدار القروض والةلف التي تحمل فاادة والقروض اإلسالمية   

 و  يت  تخصيصها للق ا ات التشغيلية.

 اإلمارات العربية المتحدة  - توليد ال اقة والمياه 
 توليد 

 

 أخرى  - والمياه توليد ال اقة 
 النقل والتوزيا  اإلمارات العربية المتحدة  - نقل وتوزيا ال اقة والمياه 

 أمري ا الشمالية   -النفط والغاز 
 أوروبا  -النفط والغاز  النفط والغاز 

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

 يعرض ال دول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح الق ا ات التشغيلية للم مو ة: 
 
 النفط والغاز   التوليد   النقل والتوزيا  

وا ستبعادات  التعديالت 
 الموحد وغير الموزع 

 مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   مليون در   
      

      : 2022مارس  31الفترة المنتهية في 
 12,413 - 3,075 2,887 6,451 الخارجيين  العمالءاإليرادات من  

 (6,539) 1 (1,119) (1,238) (4,183) المصاريف التشغيلية
 (2,382) 9 ( 219) (1,155) (1,017) اإلستهالك  النضوب واإلقفاء 

      
 3,492 10 1,737 494 1,251 إجمالي الربح

      
 ( 408) (24) (51) (66) ( 267) مصاريف  مومية وإدارية 

 ( 743) ( 188) ( 111) ( 444) - تكاليف التمويل  
 (34) 21 19 (74) - األجنبية صافي )الخةاار( األرباح من تحويالت العمالت 
 147 (2) - 149 - الحصة في نتااج شركات زميلة ومشاريا مشتركة 

 42 (6) (1) 40 9 إيرادات أخرى 
 6 - - 6 - إيرادات الفاادة 

 ( 609) 18 ( 502) ( 125) - )مصاريف( إ فاء ضريبة الدخل 
      

 1,893 ( 171) 1,091 ( 20) 993 للفترةالربح )الخسارة( 
 78 - - 78 - حقوق الملكية غير المةي رة 

      
      

 1,971 ( 171) 1,091 58 993 العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم للفترةالربح )الخسارة( 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 
 النفط والغاز   التوليد   النقل والتوزيا  

التعديالت وا ستبعادات  
 الموحد وغير الموزع 

 مليون در   مليون در   مليون در   در  مليون  مليون در   
      

      :2021مارس  31الفترة المنتهية في 
 10,326 - 1,658 2,812 5,856 الخارجيين  العمالءاإليرادات من  

 (5,186) (7) ( 726) ( 927) (3,526) المصاريف التشغيلية
 (2,275) 10 (83) (1,173) (1,029) اإلستهالك  النضوب واإلقفاء 

      
 2,865 3 849 712 1,301 إجمالي الربح 

      
      

 ( 493) (94) (49) (82) ( 268) مصاريف  مومية وإدارية 
 ( 808) ( 239) ( 108) ( 461) - تكاليف التمويل  

 (11) 22 19 (52) - صافي األرباح )الخةاار( من تحويالت العمالت األجنبية 
 45 (5) - 50 - زميلة ومشاريا مشتركة الحصة في نتااج شركات 

 106 8 3 20 75 إيرادات أخرى 
 105 98 - 7 - إيرادات الفاادة 

 ( 377) 18 ( 334) (61) - )مصاريف( إ فاء ضريبة الدخل 
      

 1,432 ( 189) 380 133 1,108 للفترة الربح )الخةارة(  
 3 - - 3 - حقوق الملكية غير المةي رة 

      
      

 1,435 ( 189) 380 136 1,108 العاادة إلى حاملي أسه  الشركة األم  للفترةالربح )الخةارة(  
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

 الق ا ات التشغيلية للم مو ة:   وم لوبات  يعرض ال دول التالي موجودات

 النفط والغاز   التوليد  النقل والتوزيا  

التعديالت  
وا ستبعادات وغير 

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

      2022مارس   31في 
 121,450 13 5,505 32,982 82,950 الممتلكات واآل ت والمعدات 
 10,077 - - 10,077 - الموجودات المالية التشغيلية 

 1,859 402 - 1,457 - واألرصدة ذات الصلة  ستثمار في شركات زميلة ومشاريا مشتركةا 
 17,663 - 24 12,884 4,755 موجودات غير ملموسة

 5,469 ( 1) 5,407 63 - المؤجلة  موجودات الضريبة
 20,969 3,668 3,098 8,781 5,422 موجودات أخرى 

      
 177,487 4,082 14,034 66,244 93,127 موجودات القطاع

      
 105,146 30,375 17,442 42,587 14,742 مطلوبات القطاع

      
 

 النفط والغاز   التوليد  النقل والتوزيا  

التعديالت  
وا ستبعادات وغير 

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

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

 1,683 404 - 1,279 - ا ستثمار 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 أخرى 

      
 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  مارس    31)  مليون در     867تكبدت الم مو ة نفقات رأسمالية بقيمة     2022مارس    31أشهر المنتهية في    ثالثةالخالل فترة  
 . مليون در  ( 2,153: 2021مارس  31مليون در   ) 1,974 بقيمة محمل ونضوباستهالك و  مليون در  ( 1,273

 
 النقد ومرادفات النقد  8
 

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

 مارس   31في  
 2022 

 ديةمبر 31
 2021 

 مارس   31
 2021 

 ( غير مدقق) (مدقق) ( غير مدقق) 
 مليون در   مليون در   درهممليون  
    

 6,295 5,063 3,503 النقد في الصندوق ولدى البنوك 
     1,872 3,709 2,809 ودااا قصيرة األجل

 8,167 8,772 6,312 إجمالي النقد والودااا قصيرة األجل
 ( 124) ( 319) (305) النقد المقيد

     ( 3) ( 31) (35) حةابات بنكية م شوفة 
     8,040 8,422 5,972 النقد ومرادفات النقد

 
الف للم مو ة وتحقق  وااد  الفورية  النقد  لمت لبات  تبعًا  أشهر   يوم واحد وثالثة  بين  تتراوح  لفترات  األجل  القصيرة  الودااا  إيداع  وااد  يت  

وقد ت  ضمانها من قبل بعض مةا مي   اامةفوااد بمعد ت    الحةابات البنكية الم شوفة تحمل    .بالمعد ت الةاادة للودااا القصيرة األجل
 .الشركات التابعة

 
  13,486:  2021ديةمبر  31مليون در   ) 13,344وفر لدى الم مو ة تةهيالت اقتراض غير مةحوبة بقيمة ت  ت2022مارس  31في 

 وط المةبقة المتعلقة بهذه التةهيالت. در  (  وقد استوفت الم مو ة جميا الشر  مليون  9,081: 2021مارس  31مليون در   و 
 
 حقوق ملكية أخرى  9
 مارس   31في  

 2022 
 ديةمبر 31
 2021 

 (مدقق) ( غير مدقق) 
 مليون در   مليون درهم 
   

 977 1,174 (1)إحتياقي نظامي 
 ( 56,443) (56,443) (2)احتياقي اندماج 
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 )تتمة(  حقوق ملكية أخرى  9
 ا حتياقي النظامي  ( 1)

شركة  يت  تحويل لمن النظام األساسي ل  34والمادة    2015( لةنة  2اإلمارات العربية المتحدة رق  )وفًقا لمت لبات القانون ا تحادي لدولة  
٪ من رأس المال.  50٪ من ربح الةنة إلى ا حتياقي النظامي. ي وز للشركة أن تقرر التوقف  ن  ذا التحويل  ندما يبلغ ا حتياقي  10

  النظامي.الصفقة  ت  ا نتهاء من برنامج تحةين رأس المال الذي شهد تةوية ا حتياقي ا حتياقي غير قابل للتوزيا. قبل إتمام ا إن  ذ
 إحتياقي إندماج  ( 2)

بمعظ  أصول توليد ال اقة والمياه ونقلها وتوزيعها في   لل اقة أبويبي    مؤسةة  أجملت الشركة صفقة سا مت بموجبها  2020يوليو    1في  
مةتحوذ محاسبي )أو المةتحوذ القانوني( نظًرا ك(  ترانة و  ت  تحديد شركة أبويبي للنقل والتح   ش.م.ع. )المعاملةشركة قاقة. في  ذه  

النةبي   المنشآتلح مها  تحديد شركة قاقة    ضمن  وت   )أو  كالمندم ة   قانوني  أدى  المحاسبي(    حوذالمةتمةتحوذ  ا ستحواذ  مما  إلى 
ووفًقا لمبادئ ا ستحواذ الع ةي  يع س  ي ل حقوق الملكية الظا ر في  ذه البيانات    3وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رق   الع ةي.  

في ذلك األسه  التي أصدرتها قاقة إلى  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  ي ل رأس المال ) دد األسه ( للمشتري القانوني )قاقة(  بما  
  و و الفرق بين  ي ل 2020يوليو    1. لتفعيل اندماج األ مال. نتج  ن ذلك إنشاء "احتياقي اندماج" ا تباًرا من  لل اقةأبويبي    مؤسةة

 ترانة و(.  شركة ذ القانوني )قاقة( و ي ل رأس مال المةتحوذ المحاسبي )رأس مال المةتحو  
 

 والقروض اإلسالمية  سلف التي تحمل فائدةالقروض وال 10
 

 التالية من القروض خالل الفترة: التةديداتلدى الم مو ة المقبوضات / 
 

 2021 مارس  31 2022مارس  31 
 مليون در   مليون درهم 
   

   :التةديدات
 ( 1,563) (2,817) القروض والةلف التي تحمل فاادة

    ( 39) (614) القروض اإلسالمية
   :المقبوضات

    - 2,574 القروض والةلف التي تحمل فاادة
 

الحالية بةندات خضراء مضمونة   الديون بر ادة تمويل تةهيالت    .  قامت شركة سويحان لل اقة الكهروضواية ش.م.ع2022يناير    17في  
يناير   31٪ تةتحق في  3,625  قةيمةمليون دو ر أمري ي(. ت  إصدار الةندات بةعر    700,8مليار در   )  2,6رفيعة المةتوى بقيمة  

2049 . 
 

 بالكامل. تةديدهمليون در  ( وت   571مليون رينغيت ماليزي )  650استحقاق القرض اإلسالمي بقيمة ت    2022مارس  3في 
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 )تتمة( فائدة والقروض اإلسالميةالقروض والسلف التي تحمل  10
 

 التغيرات في المطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية 
 

 2022يناير  1 
  التدفقات النقدية 

 2022مارس  31 (2)إيضاح   أخرى  (1)إيضاح 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  

2022     
     المتداولة:

 6,313 4,132 (662)  2,843 فاادة القروض والةلف التي تحمل 
 88 41 (614)  661 القروض اإلسالمية  

 227 113 (24)  138 م لوبات  قود اإلي ار
     
     
 3,642  (1,300) 4,286 6,628 

     غير المتداولة:
 57,407 (4,381)  419 61,369 القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 46 (46)  - 92 القروض اإلسالمية  
 361 (27)  - 388 م لوبات  قود اإلي ار

     
     
 61,849 419  (4,454) 57,814      
 65,491  (881)  (168) 64,442 
     
 

 2021يناير  1 
  التدفقات النقدية

 2021مارس  31 (2)إيضاح   أخرى  (1)إيضاح 
 مليون در    مليون در    مليون در    مليون در    

2021     
     المتداولة:

 8,802 591 (645)  8,856 القروض والةلف التي تحمل فاادة 
 774 640 (39)  173 القروض اإلسالمية  

 189 8 (36)  217 م لوبات  قود اإلي ار
     
     
 9,246  (720) 1,239 9,765 

     غير المتداولة:
 64,393 (887)  (918)  66,198 القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 134 (646)  - 780 القروض اإلسالمية  
 389 28 - 361 م لوبات  قود اإلي ار

     
     
 67,339  (918)  (1,505) 64,916      
 76,585  (1,638)  (266) 74,681 
     
 

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

 
المتداولة    يتضمن ( 2) التمويل غير    ةأجنبي  تحويل  مالت  فرق  والمتداولةذلك إ ادة التصنيف بين مةتحقات ومدفو ات تكاليف 

 .ة العادلةوتعديالت القيم
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 موسمية العمليات 11
 

العمليات    وأرباحنتي ًة لل لب العالي  لى الكهرباء خالل فترة الصيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة  يت   ادة توقا ارتفاع اإليرادات  
 للشركات التابعة المولدة لل اقة والمياه خالل الربا الثاني والثالث من الةنة مقارنة بالربا األول والرابا من الةنة. 

 
الربا األول    خاللالغاز ال بيعي في كندا وأوروبا خالل فترة الشتاء  فرنه يتوقا ارتفاع اإليرادات واألرباح التشغيلية     لى   العالينتي ًة لل لب  

من أ مال التكرير في أوروبا خالل الربا األول  بشمل رايةي  من الةنة مقارنة بالربا الثاني والثالث من الةنة. تتولد اإليرادات    واألخير
 ر من الةنة. واألخي

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 12
 

تقوم الم مو ة بربرام معامالت ما الشركات والمنشآت التي تقا ضمن تعريف ال رف ذي العالقة. إن األقراف ذات العالقة  كما  و محدد  
وكبار المةا مين وأ ضاء م لس اإلدارة   : إفصاحات األقراف ذات العالقة  تشمل الشركات الزميلة24في المعيار المحاسبي الدولي رق   

ومويفي اإلدارة الرايةيين اآلخرين في الشركة والشركات الخاضعة للةي رة أو الةي رة المشتركة أو التي ت ثرت بش ل  ام من قبل  ذه  
الخةارة المرحلي الموجز الموحد    األقراف. يقدم ال دول التالي ملخص للمعامالت الهامة ما األقراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو

 خالل فترة الثالثة أشهر:
 

 2021 مارس  31 2022مارس  31 
 مليون در   مليون درهم 
   

   شركة اإلمارات للمياه والكهرباء: 
 247 256 نقل واستخدام أنظمة خدمات النقل ورسوم ا تصال للنشاط غير المرخص 

 1,938 1,714 اهيإيرادات من الكهرباء والم
 ( 3,072) (3,680) تعريفة التزويد بالكهرباء والمياه بال ملة 

   
   
 (1,710) (887 ) 
   

    
 3,142 3,439 إيرادات تشغيلية أخرى 

   
   

   معامالت أخرى:
 ( 29) (29) دول م لس التعاون الخلي يرسوم تشغيل شب ة 

 ( 6) (6) مةار لت جير الةيارات 
 ( 25) (25) الترخيص لوزارة ال اقة رسوم 

 ( 9) (12) رسوم تقدي  خدمات د   تكنولوجيا المعلومات
 ( 5) (1) تكاليف تمويل 
 - 1 إيرادات فوااد 

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

ال اقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرباء من  مالاها. وبناًء  لى ذلك  قامت الم مو ة    داارةمن قبل    المرسلة)  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: 
 
مارس   31في  

2022 
ديةمبر  31في 

2021 
 )مدقق( )غير مدقق(  
 مليون در   مليون درهم 
   

   موجودات غير متداولة 
    349 349 ومشاريا مشتركة سلف وقروض لشركات زميلة

   
   موجودات متداولة

    6,231 3,322 أرصدة بنكية لدى بنوك ح ومية إماراتية 
   

 1,547 1,409 مبالغ مةتحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات 
 252 209 مؤسةة أبويبي لل اقة مبالغ مةتحقة من 

       147 1,181 مبالغ مةتحقة من أقراف ذات  القة أخرى 
 2,799 1,946    

   م لوبات غير متداولة
 25 25 قرض من مؤسةة أبويبي لل اقة 

    114 111 قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الح ومة 
   
 136 139    
   

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

   
 1,961 2,348 مبالغ مةتحقة لشركة مياه وكهرباء اإلمارات 

 33 60 مبالغ مةتحقة لمؤسةة أبويبي لل اقة 
       214 84 مبالغ مةتحقة ألقراف ذات  القة أخرى 

 2,492 2,208    
   

    470 470 تةهيالت بنكية متاحة غير مةحوبة ما بنوك ح ومية إماراتية  
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 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة
 

 :فترة الثالثة أشهر كما يليجانت م افآت مويفي اإلدارة العليا وم لس إدارة الم مو ة خالل  
 
 2021 مارس  31 2022مارس  31 
 مليون در    مليون درهم  
   

    13 20 األجل وقويلة م افآت قصيرة 
  

 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 13
 

 التزامات نفقات رأسمالية  ( 1)
  مليون   3,104  والتي ل  يت  تكوين مخصص لها ما قيمته  2022مارس    31بلغت النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد  ليها كما في  

 مليون در  (.  2,389: 2021ديةمبر   31در   )
 

 أخرى التزامـات   ( 2)
مليون    755جما في تاريخ التقرير  أبرمت قاقة نورث التزامات تعاقدية  بش ل رايةي  ستخدام خ وط األنابيب  والتي بموجبها تلتزم برنفاق  

 (. مليون در   767: 2021ديةمبر  31)  2022مارس   31در   كما في 

 م لوبات قاراة( 3)
( EMAاتفاقية إدارة ال اقة )بموجب    . م مو ة مورغان ستانلي كابيتال إنك  إلىالم مو ة التزامات قاقة جين أجس ذ.م.م    تضمن أ(  

مليون دو ر   100مبلغ      تت اوزإن الدفعات ضمن  ذه الضمانات ي ب أن  (.  ISDAواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية الرايةية )
ل  يت  إجراء مدفو ات حتى .  EMA(  لى مدى  مر ا تفاقية  مليون در    367:  2021ديةمبر    31مليون در  ( )  367أمري ي )
 :   شيء(.2021ديةمبر  31تاريخه )

 
اتفاقيات ضمان مالي إلزالة  دد من موجودات بحر الشمال في المملكة المتحدة  والتي قد ُي لب بموجبها توفير   الم مو ةأبرمت   ب(

الة للمالكين  أموال ك مانة أو الحصول  لى إصدار ضمان مالي  إما  ن قريق )أ( إيداع  التي استحوذت  ليها  للموجودات   ابقين 
خ ابات ا  تماد بمبلغ مةاو لحصتها في صافي تكاليف إزالة الحقول المعنية باإلضافة إلى مخصص  دم اليقين؛ أو )ب( الحصول  

دنى للتصنيف ا اتماني؛ أو )ج( تقدي  ضمان ب ي ش ل آخر يتفق  ليه   لى ضمان من شركة قابضة أو شركة تابعة تةتوفي الحد األ
 أقراف العقود. 

 
فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة المتحدة  فرن قاقة قادرة  لى استيفاء ترتيبات الضمان المالي  لتزامات  

 .قاقة مةتمرة في كون ملكية األغلبية فيها لح ومة أبويبياإلزالة  ن قريق توفير ضمان من الشركة األم  قالما أن 
 
قامت شركة قاقة أوفشور بي.في إلى جانب شركات نفط وغاز أخرى وح ومة  ولندا بوضا مبادرة مشتركة بين الق ا ات  للوقف  ج(

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

 
م البات مختلفة مقدمة من مقاولين ومةتشارين تتعلق بمشاريعها ال ارية والم تملة  النات ة  ن تمديد الوقت والعمل    الم مو ةلدى   د(  

برجراء مفاوضات ما  ؤ ء المتعاقدين وا ستشاريين بش ن حل  ذه الم البات ولكن في    الم مو ةالمن ز ولكن غير المدفوع. تقوم  
 ن غير المم ن تحديد تقدير موثوق لن اق الم البات المحتملة. ذه المرحلة تعتقد اإلدارة أنه م

 
 احتياقي خدمة الدين.  بحةاباتفيما يتعلق  التوليدنيابة  ن شركات باللدى الم مو ة  دد من خ ابات ا  تماد والضمانات الصادرة  ه(
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 األدوات المالية 14
 

 التحوط أنشطة  14-1
 

 )مدقق( 2021ديةمبر  31 )غير مدقق(  2022مارس  31 
 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 
       

       النقدية تحوطات التدفقات 
       المطلوبات 

 - 228 573 -  -   مقايضة أسعار الفاادة  لى العمالت
 2,678 571 24,664 1,663 401 22,243 التحوط -مقايضات أسعار الفاادة 

 41 17 322 64 27 1,873  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
  428 1,727  816 2,719 
       
       

       الموجودات 
 70 - 123 137 -  93 التحوط -مقايضات أسعار الفاادة 

 2 11 1,530 -  -    قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
   - 137  11 72 
       
       

       تحوطات القيمة العادلة 
       المطلوبات 

 - 59  -  87  العقود المةتقبلية واآلجلة
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 القيم العادلة 14-2
 

  باســــــــــــــتثناء بعض الةــــــــــــــلف ذات الفاادة الثابتة بتاريخ التقرير  تختلف القي  العادلة لألدوات المالية للم مو ة جو ريًا  ن قيمها المدرجة 
 مقارنة بين القي  المدرجة والقي  العادلة للةلف ذات الفاادة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:والموجودات المالية التشغيلية. في ما يلي 

 
 القيمة العادلة  المدرجة القيمة  
 ديةمبر  31 مارس  31 ديةمبر  31 مارس   31 
 2022 2021 2022 2021 
 مليون در    مليون درهم  مليون در    مليون درهم  
     

 10,462 10,150 10,322 10,077 ( 1الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 
 37,570 35,156 36,972 36,725 (2القروض والةلف التي تحمل فاادة )إيضاح 

 
معد ت فاادة يت  تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشـغيلية  ن قريق خصـ  التدفقات النقدية المةـتقبلية المتوقعة باسـتخدام  ( 1)

 الموجودات ذات شروط ومخاقر ااتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.
 

تتعلق القروض والةــلف التي تحمل فاادة بةــندات شــركة أبويبي الوقنية لل اقة المتوســ ة األجل  ســندات شــركة أبويبي الوقنية  ( 2)
ــركة اإلمارات ســـمب كورب للمياه وا ــندات شـ ــركة الرويس لل اقة وسـ ــندات شـ ــندات قاقة المغرب. تعتمد القيمة  لل اقة وسـ ل اقة وسـ

 العادلة للقروض والةلف  لى  روض األسعار الةاادة كما في تاريخ إ داد التقارير المالية.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 14-3
 

 نية التقيي : تةتخدم الشركة التةلةل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح  ن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تق
 

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

 غير مباشر.
والتي   تةتند إلى بيانات الةوق التي يم ن   المدرجة : األساليب التي تةتخدم المدخالت التي لها ت ثير  ام  لى القيمة العادلة  3المةتوى  
   تعتمد الم مو ة  لى نماذج التدفقات النقدية المخصومة بناًء  لى توقعات اإلدارة. 3بالنةبة لتقييمات المةتوى  مالحظتها.
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  14-3
 

 التةلةل الهرمي القيمة المدرجة  القيمة العادلة  
 للقيمة العادلة  مليون در    مليون در    

    2022مارس   31في 
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 2المستوى   137 137 التحوط  -الفاادة  معد ت تبادل 
 2المستوى   -  -  العقود المةتقبلية واآلجلة  

    
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 3المستوى   10,077 10,150 موجودات مالية تشغيلية 
    

    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 2المستوى   2,064 2,064 التحوط  -الفاادة  تبادل معد ت 

 2المستوى   91 91  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
    

    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 1المستوى   36,725 35,156 القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 2المستوى   87 87 العقود المةتقبلية واآلجلة  
    

    2021 ديسمبر   31في 
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 2المةتوى   70 70 التحوط  -الفاادة  تبادل معد ت 
 2المةتوى   13 13  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 

    
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 3المةتوى   10,322 10,462 موجودات مالية تشغيلية 
    

    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 2المةتوى   3,249 3,249 التحوط  -الفاادة  تبادل معد ت 

 2المةتوى   58 58  قود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 2المةتوى   228 228 مقايضة أسعار الفاادة  لى العمالت 

 2المةتوى   59 59 العقود المةتقبلية واآلجلة  
    

    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 1المةتوى   36,972 37,570 القروض والةلف التي تحمل فاادة 

 
لقياسات القيمة العادلة  ول  ي ن  ناك   2والمةتوى   1ل  تكن  ناك أية تحويالت بين المةتوى    2022مارس    31خالل الفترة المنتهية في  

  للقيمة العادلة.  3تحويالت من وإلى قياسات المةتوى 
 

 في تاريخ التقرير. ها المدرجة  تختلف القي  العادلة لألدوات المالية األخرى للم مو ة بش ل جو ري  ن قيم
 

والةندات متوس ة األجل للم مو ة. ت  استبعاد الديون المتعلقة   األوراقالتي تحمل فوااد المدرجة أ اله بمحفظة    ةلفياتوال  تتعلق القروض
 في تاريخ التقرير.  المدرجةالقيمة العادلة   تختلف جو رًيا  ن القيمة  حيث أنبمشروع الشركة من  ذا الرق  
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة  14-3
 

أ اله  من خالل  األولالمةــــــــــــتوى   ضــــــــــــمنبالقيمة العادلة المدرجة   التي ت  قياســــــــــــهات  تحديد القي  العادلة للموجودات والم لوبات المالية  
 .الفترةمعد ت الةوق في تاريخ نهاية 

 
عير ت  تحديد القي  العادلة للموجودات والم لوبات المالية التي ت  قياســــــــها بالقيمة العادلة ضــــــــمن المةــــــــتوى الثاني أ اله وفقًا لنماذج التةــــــــ

ة مع يات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية  المقبولة  مومًا بناًء  لى تحليل التدفقات النقدية المخصــــــــــــــومة. تشــــــــــــــمل النماذج  د
 واآلجلة ومنحنيات معد ت الفاادة ومنحنيات الفاادة اآلجلة للةلا ذات الصلة.

 
بالنةــــــبة 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 أو نماذج تقيي  أخرى.ت ارية حد
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 الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 15
 

والمشاريا المشتركة والشركات الزميلة وملكيتها الفعلية  عاملة الرايةية  الشركات التابعة التتضمن  ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 مدرجة أدناه: ال 2022مارس  31جما في 

 
 الحصة الفعلية الشركات التابعة

% 
 األنش ة الرايةية بلد الت سيس

    الشركات التابعة األجنبية
 إنتاج النفط والغاز  بري انيا  ٪ 100 قاقة براتني ليمتد

 إنتاج النفط والغاز  جندا ٪ 100 نورث ليمتدقاقة 
 إنتاج النفط والغاز   ولندا ٪ 100 قاقة أتروش 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  5ال رف 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  أمري ا ٪ 85 قاقة جين اجس 
    المحلية الشركات التابعة 

 توزيا المياه والكهرباء في من قة أبويبي والمناقق المحي ة بها. دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 )ترانة و(  شركة أبو يبي للنقل والتح  

العين والمناقق  أبويبي  توزيا المياه والكهرباء في من قة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 شركة أبويبي 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 مةا مة خاصة – شركة الخليج توتال تركتيبال لل اقة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مةا مة خاصة  –الشركة العربية لل اقة  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مةا مة خاصة  –شركة الشويهات سي ام اس الدولية لل اقة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مةا 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 مةا مة خاصة  -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه وال اقة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مةا مة خاصة  -الف يرة آسيا لل اقة شركة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مةا 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 اإلي ارات  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 49 شركة مةار سولوشينز ش.م.ع 

 توليد ال اقة  الةعودية ٪ 25 شركة جبيل لل اقة
 مصهر األلمنيوم   مان ٪ 40 ذ.م.م شركة صحار لأللمنيوم 

    ة مشترك مشاريع
 توليد قاقة الرياح أمري ا ٪ 50 ال دبليو بي ليةي ذ.م.م 

 إنتاج المياه المحالة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 33 شركة ال ويلة القابضة للتناضح الع ةي ذ.م.م.
 توليد الكهرباء  اإلمارات العربية المتحدة دولة  ٪ 67 شركة الف يرة لل اقة القابضة ذ.م.م.

 ال اقة الشمةية  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 67 شركة الظفرة لل اقة الشمةية القابضة ذ.م.م.
 توليد الكهرباء  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 49 شركة تناجيب القابضة لإلنتاج المشترك المحدودة 

 
 

  ل  تكن  ناك تغييرات في الشـــركات التابعة العاملة الرايةـــية والمشـــاريا 2021ديةـــمبر    31و   2022مارس   31خالل الفترة المنتهية في  
 المشتركة والشركات الزميلة.



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

 )غير مدققة(  2022مارس  31

29 
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2022 
ــا م   2022في مارس المنعقد  في اجتماع ال معية العمومية  در     0,01مليون در    بواقا    1,237 لى توزيا أرباح بقيمة   ينوافق المةــــــ

مليون در    بواقا    2,249ما وافق المةـا مون  لى توزيا أرباح خاصـة بقيمة ك  .2021ديةـمبر    31 ن الةـنة المنتهية في    الواحد للةـه 
 .2022مارس  31في  في فترة الثالثة أشهر المنتهية اتدر   لكل سه . ت  دفا التوزيع 0,02

 
2021 

در     0,01مليون در    بواقا    1,124 لى توزيا أرباح بقيمة    ون   وافق المةـــــــا م2021في مارس المنعقد  في اجتماع ال معية العمومية 
 .2021 مارس 25. وت  دفا التوزيعات في 2020ديةمبر  31 ن الةنة المنتهية في  الواحد للةه 
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در   للةــــــــــــــه  الواحــد  ن الربا   0,006مليون در    بواقا    675بقيمــة    مرحليــة  اقترح م لس اإلدارة توزيا أربــاح  2022مــايو    11في  
ديةــــمبر    14ما ســــياســــة توزيا األرباح المعتمدة من قبل المةــــا مين في   المرحليةاألرباح    اتتوزيع تتوافق.  2022مارس   31المنتهي في  

2020. 


