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

 تقرير مجلس اإلدارة
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
)"طاقة"، "الشركة" أو "المجموعة"(، يسرني أن أقدم البيانات المالية  .بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع

لنفس الفترة. يشير هذا التقرير إلى المعلومات    المعلومات المالية المبدئيةباإلضافة إلى    2020ديسمبر    31للشركة للسنة المنتهية في  
المعلومات "  أنظر)  2019يناير    1كما لو كانت الصفقة بين "طاقة" و "مؤسسة أبوظبي للطاقة" قد تمت في    المبدئيةالمالية والتشغيلية  

 لمقارنة مع الفترات السابقة.ل"(. يتيح هذا مقارنة أكثر وضوحا  أساس اإلعداد  -  المبدئيةالمالية  
 

لبنية من خالل ااستندت نتائجنا إلى أعمال قوية  وقد  ، قدمت "طاقة" أداًء مرًنا في ظل الظروف االقتصادية الصعبة.  2020  سنةفي  
" في يوليو مؤسسة أبوظبي للطاقةبين "طاقة" و "  ةمنظمة، والتي تم تعزيزها من خالل نقل األصول الكبير الو  التعاقديةالتحتية للمرافق  

القطاعين الحكومي والخاص( بالطاقة  . من الناحية التشغيلية، واصلنا تزويد العمالء )وكثير منهم من كبار المستهلكين من 2020
في اليوم مليون جالون  913جيجاوات و  22,0من أصول التوليد بقدرة مركبة تبلغ  19من  واسعة مكونةوالمياه من خالل محفظة 

ألف كيلومتر من شبكات النقل والتوزيع. باإلضافة إلى ذلك، فإننا نواصل تشغيل أصول   100  حوالي   باإلضافة إلىمن القدرة الفعلية  
 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.  المراحل األولى والمتوسطةالنفط والغاز الدولية في  

 
 المؤشرات المالية: 

ستيعاب التأثير السلبي لالنخفاض غير المسبوق في سمح ملفنا المالي المعزز، نتيجة ألعمال المرافق الجديدة والموسعة، للشركة با
  أسعار النفط والغاز. 

مليار درهم(،  43,9: 2019) لسنة السابقةمقارنًة مع ا٪ 6، بانخفاض قدره مليار درهم  41,2إيرادات المجموعة  بلغت  •
 انخفاض أسعار السلع األساسية وحجم اإلنتاج في قطاع النفط والغاز.  عن  بشكل رئيسيذلك    ويعود

مليار  18,3: 2019٪ )13 قدره مليار درهم، بانخفاض 16,0بلغت األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  •
 .المصاريفانخفاض  بجزئًيا   تم مقابلتهايعكس انخفاض اإليرادات التي    وهو مادرهم( ، 

، وهو ما يعكس انخفاًضا ملحوًظا  مليار درهم( 5,4: 2019) مليار درهم 2,8افي الدخل )حصة طاقة( إلى انخفض ص •
مليار درهم في الربع   1,5انخفاض القيمة بعد خصم الضرائب بقيمة    بمخصصفي مساهمة قطاع النفط والغاز الذي تأثر  

 .السنةانخفاض اإليرادات خالل بقية  وانخفاض أسعار السلع األساسية مما أدى إلى    2020  سنةاألول من  
إلى  بشكل أساسي مليار درهم( ويرجع  5,0: 2019٪ )19مليار درهم، بانخفاض قدره  4,0الرأسمالية  المصاريفبلغت  •

 انخفاض اإلنفاق في قطاع النفط والغاز. 
نقد مليار درهم  8,3 ويشمل مليار درهم( 16,5: 2019مليار درهم ) 16,5قويًا عند  السنةإجمالي السيولة في نهاية  بقي  •

 11,5: 2019مليار درهم من التسهيالت االئتمانية غير المسحوبة ) 8,2مليار درهم( و  5,1: 2019) ومرادفات النقد
  مليار درهم(.
 النقاط البارزة القطاعية:

مليار درهم( نتيجة عوامل  82,7: 2019٪ )3بانخفاض  مليار درهم ، 80,1بلغت قيمة األصول المنظمة للنقل والتوزيع  •
 .االنكماش والعوامل التنظيمية المحددة مسبًقا

مليار درهم( واألرباح قبل الفوائد والضرائب   25,1:  2019٪ )2مليار درهم، بانخفاض    24,7بلغت عائدات النقل والتوزيع   •
 .مليار درهم(  8.3: 2019٪ )6مليار درهم، بانخفاض    7,9  واإلطفاءهالك  ستواإل

مليار درهم( وأرباح قبل الفوائد والضرائب  12,7: 2019٪ )3مليار درهم، بانخفاض  12,3 اإلنتاجبلغت إيرادات  •
 .(مليار درهم  7,5:  2019٪ )1مليار درهم، بزيادة قدرها   7,6طفاء بقيمة  اإلواالستهالك و 

مليار درهم( وأرباح قبل الفوائد والضرائب  6,1: 2019)٪ 31مليار درهم، بانخفاض  4,2بلغت عائدات النفط والغاز  •
  .(مليار درهم  2,5:  2019٪ )71مليار درهم، بانخفاض    0,7طفاء  اإلواالستهالك و 

 المؤشرات التشغيلية 
على   مدى السنةلطاقة والمياه على  آمنة لالمرافق لدينا على معدالت عالية من التوليد والشبكات، مما يضمن إمدادات    أعمالحافظت  

  .19- كوفيدها جائحة  تالرغم من الظروف الصعبة التي فرض
: 2019قة )، على التوالي، بتحسن أفضل عن فترة السنة الساب٪ 97,8و  ٪ 99,1بنسبة  والمياه طاقةإرسال الفر شبكة اتو  •

 .(٪ 95,9و    99,0٪
 (.٪ 93,7:  2019مع الفترة السابقة )ذلك  ٪ يتوافق  93,9بنسبة   لتوليد الطاقةتوافر التقنية العالمية   •
مليون برميل يومًيا(   124,4: 2019٪ )5مليون برميل يومًيا، بانخفاض  118,0بلغ متوسط أحجام إنتاج النفط والغاز  •

 حمالت الحفر المتأخرة.  نتيجة
 4,4زال األعمال اإلنشائية جارية لمشاريع توليد الطاقة والمياه منخفضة الكربون في دولة اإلمارات بقدرة مشتركة تبلغ ال ت •

 يوم.مليون جالون في ال  200جيجاوات و  



   

 

 

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

 تقرير مجلس اإلدارة
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 الصحة والسالمة واألمن والبيئة

التي تم اتخاذها عبر 19- تعتبر الصحة والسالمة واألمن والبيئة جزءًا أساسيًا من أعمال طاقة، ساعدت االحتياطات المتعلقة بـكوفيد
. لقد ركزت المجموعة على العمليات األساسية وخفض أنشطة القوى العاملة والمقاولين،  2020أعمالنا في تحسين مؤشراتنا في سنة 
 إلى أدنى مستويات التشغيل اآلمن.

 
 ةالسابق  السنةعدم وجود أي وفيات مرتبطة بالعمل عبر المجموعة كما في نفس الفترة من   •
 مليون ساعة(  1حادث /    0,82:  2019مليون ساعة )  1حادث /    0,41 معدالت اإلصابة المسجلةبلغت   •
 (19 :2019)  9  عدد إصابات الوقت الضائعبلغت   •
 (47  :2019)  32التسربات المبلغ عنها  عدد حاالت  بلغ   •

 
 تطورات الشركات: 

 
لمعظم   والمالكأبوظبي للطاقة، المساهم األكبر فيها    مؤسسةمجلس إدارة الشركة )"المجلس"( عرض من    استلم،    2020فبراير    3في  

أصول المياه والكهرباء في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. كانت الشروط الرئيسية للعرض هي أن تقوم شركة أبوظبي للطاقة بتحويل  
الشركة مقابل أسهم وإنهاء اتفاقية تأجير األرض بين شركة أبوظبي للطاقة   معظم أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها وتوزيعها إلى 

في  الهامةرأي عادل، أوصى مجلس اإلدارة الحًقا للمساهمين بالموافقة على الصفقة  واستالموالشركة. بعد تعيين مستشار مالي 
 .2020يوليو    1االنتهاء من الصفقة في    وتم  2020أبريل    29السنوية. وافق المساهمون على الصفقة في    العموميةالجمعية  

 
مجلس إدارة جديد من قبل المساهمين في  تعيين، انتهت فترة عضوية مجلس اإلدارة البالغة ثالث سنوات وتم 2020أبريل  29في 

س اإلدارة. عضوين جديدين لمجل وتعيين خمسة أعضاء من مجلس اإلدارة    تعيينالجمعية العمومية السنوية. وقد أدى ذلك إلى إعادة  
 .الرئيس السابق نائبا للرئيس  وتعيين رئيس جديد    تعيينفي االجتماع األول لمجلس اإلدارة الجديد، تم 

 
جاسم حسين ثابت في منصب السيد/ بتعيين مجلس اإلدارة  قامأبوظبي للطاقة،  مؤسسة، بعد إتمام الصفقة مع 2020يوليو  1في 

ب للشركة، وتولى الرئيس التنفيذي السابق منصب نائب الرئيس التنفيذي في الشركة. كما  الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتد
 .2020نوفمبر   1تم تعيين مدير مالي جديد. استقال نائب الرئيس التنفيذي الحًقا من منصبه وغادر الشركة في  

 
ضع المالي المعزز للشركة بعد صفقة ، وافق مساهمو الشركة على سياسة توزيع أرباح جديدة، تعكس الو 2020ديسمبر  13في 

والثقة في آفاق النمو القوية للشركة وقدرتها على توليد التدفق النقدي في المستقبل. تغطي سياسة توزيع األرباح  أبوظبي للطاقة
ر وتنمو بنسبة وتوجه نحو توزيعات األرباح التي سيتم دفعها كل ثالثة أشه  22- 2020فترة ثالث سنوات للسنوات المالية    التصاعدية

في عدة عوامل، بما في ذلك توافر االحتياطيات القابلة للتوزيع، وخطط    ويتم تحديد ذلك بعد األخذ باإلعتبار٪ سنوًيا خالل الفترة.  10
 .اإلنفاق الرأسمالي لدينا، واعتبارات التصنيف االئتماني والمتطلبات النقدية األخرى في الفترات المستقبلية

 
فلس للسهم   1,50اهمين على سياسة توزيع األرباح الجديدة، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح نقدية مؤقتة قدرها  بعد موافقة المس

  التوزيعات فلس لكل سهم ليصل إجمالي    1,00. واقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية نهائية قدرها  2020وتوزيعها في ديسمبر  
مليار درهم(. ستخضع توزيعات األرباح للسنة لموافقة المساهمين في الجمعية    2,8فلس لكل سهم )أو    2,50إلى    2020النقدية لعام  

 . العمومية السنوية القادمة للشركة
 

 :قدما  المضي
 

 والتشغيلية الناجمة عن جائحة تقدًما كبيًرا وتغييًرا وإنجازات كبيرة لشركة طاقة على الرغم من التحديات المالية 2020شهد عام 
جاسم حسين   السيد/  ، وتحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد والعضو المنتدب لديناللطاقةمؤسسة أبوظبي   بعد الصفقة مع.  19- كوفيد

كأحد أكبر   ووضعنافي وضع جيد للنمو باستخدام ميزانيتنا العمومية القوية، والتدفقات النقدية القوية    فإنناثابت، وفريق اإلدارة الجديد،  
 .شركات المرافق المتكاملة المدرجة في منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا

 
_________________________________________________________________________________ 

 حسن السويديمحمد 
 رئيس مجلس اإلدارة 
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 )"طاقة"(شركة مساهمة عامة  –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  

 المعلومات المالية المبدئية
 )غير مدققة(  2020ديسمبر  31

 
 أساس اإلعداد  

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

أصول النقل والتوزيع  و المياه تحلية توليد الكهرباء و أصول المالي للصفقة حيث ساهمت مؤسسة أبوظبي للطاقة في معظم 
ة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )"طاقة"(. مزيد من التفاصيل حول الصفقة مذكورة بالتفصيل في  )"األصول المستحوذة"( لشرك

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

ات المستحوذ عليها و "طاقة" )يشار إليهما تتكون المعلومات المالية المبدئية من بيان المركز المالي الموحد غير المدقق للموجود
شهر   لفترة اإلثنى عشرة، وبيان الربح أو الخسارة المبدئي الموحد غير المدقق 2019ديسمبر  31معًا بـ "المجموعة"( كما في 

اير ين 1. تم إعداد هذه البيانات كما لو أن الصفقة قد تمت كما في 2019 ديسمبر 31و  2020 برمديس 31المنتهية في 
البيانات المالية الموحدة لشركة طاقة( والتي تم   حول 1باستثناء صفقة الشراء عند االستحواذ )المفصلة في إيضاح  2019

 . 2020يوليو  1االعتراف بها في تاريخ المعاملة، 
 

موحد للمركز المالي وبيان إن الغرض من المعلومات المالية المبدئية هو إظهار التأثيرات المادية للصفقة على البيان التاريخي ال
.  2020يوليو  1الربح أو الخسارة الموحد كما لو كانت المجموعة موجودة بالفعل في الشكل الذي تم إنشاؤه نتيجة الصفقة في 

إن هذه المعلومات ال تمثل المركز المالي واألداء الذي كان من الممكن مالحظته إذا تم إجراء دمج األعمال المشار إليه في  
 خ سابق.تاري

 
وقد تم إعدادها ألغراض التوضيح فقط،   التقديريةيستند عرض المعلومات المالية المبدئية للمجموعة إلى بعض االفتراضات 

، وبالتالي فهي ال تمثل وقد ال تعطي صورة حقيقية عن  تظهر حالة إفتراضية المبدئيةطبيعتها، فإن المعلومات المالية ل ونظراً 
 وأرباح المجموعة. المركز المالي 

 
تم تجميع المعلومات المالية المبدئية بناًء على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد المعلومات المالية بتاريخ 

. إن أي تأثير ناتج عن التغيير في السياسة المحاسبية والتعديل قد انعكس في فترات المقارنة السابقة. ال 2020 ديسمبر 31
المعلومات المالية المبدئية في االعتبار آثار التآزر المتوقعة أو التكاليف المتكبدة لتحقيق فوائد التآزر هذه نتيجة للصفقة.   تأخذ

 إن المعلومات المالية المبدئية ال تقدم أي مؤشر على النتائج والوضع المالي المستقبلي للمجموعة. 



 

 

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

   لبيان الربح أو الخسارة الموحدة المعلومات المالية المبدئية
 )غير مدقق(   2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 السنة المنتهية في 
 ديسمبر 31 
  2020 2019 
    مليون درهم مليون درهم 

   اإليرادات
 12,669 12,314 المياه تحلية اإليرادات من توليد الطاقة و 

 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) خسائر إنخفاض القيمة 
 (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
 - 570 الشراء مكسب من صفقة

 302 231 إيرادات أخرى 
   

 5,685 2,215 الربح قبل الضريبة 
   

    (168) 797 إعفاءات/ )مصروف( ضريبة الدخل 
 5,517 3,012 للسنةالربح 

   
   العائد إلى:

 5,435 2,788 حاملي أسهم الشركة األم
 82 224 حقوق الملكية غير المسيطرة

 3,012 5,517 



 

 

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

 المالية المبدئية الموحدة لبيان المركز المالي  البيانات
 )غير مدقق(  2020ديسمبر  31كما في 

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم  
   

     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 
  2,244        2,429 استثمار في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريع مشتركة

  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 وذمم مدينة أخرى                     ً مصاريف مدفوعة مقدما   ، ذمم مدينة

  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 - الزيادة المقترحة في رأس المال 

 2,996 381 إحتياطي نظامي
 2,996 - إحتياطي قانوني
 (64,144) (56,443) إحتياطي إندماج

 2,995 4,925 أرباح مستبقاة
 - 19 تحويل عمالت أجنبية إحتياطي

 - 593 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات التدفقات النقدية 
 61,909 59,390  
   

 7,596  6,880 حقوق الملكية غير المسيطرة 
 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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 )يتبع( المالية المبدئية الموحدة لبيان المركز المالي البيانات
 )غير مدقق(  2020ديسمبر  31كما في 

 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم  
   

   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 طرف ذات عالقة  قرض من
    -     315 منحة -مؤجلة إيرادات 

  4,496 5,497 مطلوبات أخرى 
 90,031 96,516  

   المطلوبات المتداولة
  16,481 16,271 ذمم دائنة ومصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى 

  3,109 8,856 القروض والسلف التي تحمل فائدة 
  192 173 القروض اإلسالمية 

  11,624 2,203 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
  74 66 الحسابات البنكية المكشوفة

  35 72 منحة -إيرادات مؤجلة 
 27,641 31,515  
   

  128,031 117,672 إجمالي المطلوبات 
   

  195,223 186,927 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -الوطنية للطاقة  شركة أبوظبيمساهمي السادة إلى 

 

 تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 

 الرأي
شررة ة اهرراعمة  ااة شرالشررة ةرا هشررة ابعا التار ة ش شررا    -الوطنية للطاقة   قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشررة ة وبويب 

هالبيانات الموحدة للةبح ،  2020د همبة   31هالت  بشمل بيان المة ز المال  الموحد  ما ف  شرطاقةرا  إليعا ا ًا بررر رالمومو ةرا  
هاإل ضررررررررراحات حو  ،  التغيةات ف  حقوق الملكية هالتدفقات النقد ة للهرررررررررنة المنتعية بيل  التا     ،الدخل الشررررررررراال  وه الخهرررررررررا ة،

 الخص رالهياسات المحاسبية العااة.البيانات المالية، الت  بشمل 
 

مومو ة  ما ف   وينا، إن البيانات المالية الموحدة المةفقة بظعة رصررررررررررررو ة  ادلة، اح  ميج النواح  الووعة ة، المة ز المال  لل
لصاد ة ا  هودائعا المال  هبدفقابعا النقد ة للهنة المنتعية بيل  التا    هفقًا للم ايية الدهلية للتقا  ة المالية  2020د همبة   31ف   

 . ح اولس ا ايية المحاسبة الدهلية

 اساس الـــــرأي
 اهرررراهلية ادقق الحهرررراراتبل  الم ايية اوضررررحة ف  فقةة  لقد قمنا بتدقيقنا هفقًا للم ايية الدهلية للتدقيق. إن اهرررراهليابنا رمو  

اح بقة ةنا.  ما وننا اهتقلون  ح المومو ة هفق ا ايية الهلوك الدهلية لمولس المحاسبيح   حو  بدقيق البيانات المالية الموحدة
إلى  ان  اتطلبات الهرررررررلوك األخرق  األخةل ف  دهلة اإلاا ات ال ةبية المتحدة المت لقة  قوا د الهرررررررلوك للمحاسررررررربيح المعنييح

هلقوا د الهررررلوك  بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للمومو ة. عيا، هقد التزانا رمهرررراهليابنا األخرقية األخةل هفقا لعيم المتطلبات
. هن تقد رأن بّينات التدقيق الثبوبية الت  حصرررلنا رقية الدهلية للمحاسررربيحللمحاسررربيح المعنييح الصررراد ة  ح اولس الم ايية األخ

  ليعا  افية هارئمة لتوفة وساسا لةوينا.

 أمر التدقيق الرئيسي
األكثة وعمية ف  بدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للهرررررررنة الحالية. ب  بناه   وإن واة التدقيق الةئيهررررررر  رمو   بقديةنا المعن ، ع

 األاة. ااالاو  ف  سياق بدقيقنا للبيانات المالية الموحدة  كل، هف  بكو ح  وينا حولعا، هال نبدي  و ا انفصر رشأن عيعيم 



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع( شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -الوطنية للطاقة  شركة أبوظبيمساهمي السادة إلى 

 أمر التدقيق الرئيسي )يتبع(
 

 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمر التدقيق الرئيسي
 المحاسبة عن إستحواذ األعمال المتعلقة بتوزيع سعر الشراء 

 
طاقة  لى االستحواذ   وهافق اهاعم ، 2020وبة ل  29ف  

وبويب  للطاقة   ااسهةرا اح الصفقةشر ا ينة لى وصو  
احاسبة  ت. هقد بم2020يوليو  1ش.م.ع. ا تباً ا اح 

  إندااجر 3لتقا  ة المالية  ق  لالصفقة هفًقا للمعيا  الدهل  
استخدام طة قة االستحواذ. ب    هقد اختا ت اإلدا ةاأل ما ر 
 ملية استحواذ  كهية حيث ب  بحديد    الصفقةاحتهاب 
احاسب  لشة ة طاقة، هبالتال  فإن    مهتحوذ بةانهكو

ا لواات المقا نة الم ةهضة ف  البيانات المالية الموحدة ع   
 .بةانهكوا لواات 

 
واة بدقيق  ئيه    عو  األ ما احاسبة إندااج  ون    قمنا بتحديد

 :األحكام العااة المطبقة اح قبل اإلدا ة ف  نتيوة
 
 ؛ المحاسب  رمو   االستحواذ ال كه  المهتحوذبحديد  •
 بحديد القيمة ال ادلة للمهتحوذ المحاسب ؛ •
 ف  اإلدا ة، خبيةبحديد القيمة ال ادلة، رمشا  ة  •

 ه  ف  الم االة؛ المهتحوذةلمو ودات هالمطلوبات ا
 ما  بحديد هقياس المو ودات غية الملموسة هبحديد األ •

نتا ية الت  سيت  بخصيصعا للمو ودات غية الملموسة  اإل
 المحددة. 

 
اإلدا ة ف  بحديد    اح قبلكما ب  هضج  دد اح االفتةاضات  

 .التقيي  المناسبةالمنعوية هاالفتةاضات هوسالي  
 

 .البيانات المالية الموحدة حو   1 ا ج إ ضاح 

 :قمناكوزء اح إ ةاءات التدقيق 
 
 ؛ للصفقةتقيي  بصمي  هبنفيي الضوارط المحاسبية ب •
تقيي ، رمشا  ة خبةائنا الداخلييح، اا إذا  انت افتةاضات اإلدا ة ب •

 كه  بتوافق اج اتطلبات    إستحواذ  الصفقةفيما يت لق رمحاسبة  
 ؛ 3  ق  لتقا  ة الماليةلالمعيا  الدهل   

اةا  ة ابفاقية البيج هالشةاء لمها دبنا ف  بكو ح  ؤ ة للم الوة   •
 ؛ المحاسبية ل ملية االستحواذ

المد  ة   المو ودات هالمطلوباتادل اكتما  هدقة حهارات  بقيي    •
 ؛س ة الشةاء بوز جف  

بقيي  المنعويات هالمدخرت العااة الت  بهتخداعا المومو ة،   •
غية   المو وداترمشا  ة خبةائنا الداخلييح، رما ف  ذل  بحديد 

غية الملموسة   للمو وداتالملموسة هبحديد األ ما  اإلنتا ية 
 ؛ المحددة

، المهتحوذةيي  القيمة ال ادلة ل ينة اح المو ودات هالمطلوبات  بق •
 ؛ رمشا  ة خبةائنا الداخلييح

بحليل ب ديرت القيمة ال ادلة الم تةف بعا اح قبل اإلدا ة هبقيي   •
اا إذا  انت الت ديرت الت  ب  إ ةاؤعا بتوافق اج اتطلبات 

 ؛ 3  ق  المعيا  الدهل  للتقا  ة المالية
  ال ادلة للمو ودات هالمطلوبات الت  بحددعا اإلدا ة القي اقا نة •

 ؛ المبالغ الم ةهضة ف  البيانات المالية الموحدة اج
الم تةف بعا اح قبل اإلدا ة هبقيي  اا   الصفقةبقيي  اكاس  شةاء   •

إذا  ان قد ب  احتهابعا هفًقا لمتطلبات المعيا  الدهل  للتقا  ة 
 ؛ 3 ق  المالية 

ب  إ ةاء بحليل الحهاسية حو  االفتةاضات الةئيهية المهتخداة  •
اح قبل اإلدا ة للتأكد اح ادل التغيية ف  بل  االفتةاضات الت   

ةدي وه  ما   إل ةاء ب ديل إضاف   ستكون اطلوبة إاا رشكل ف
 ؛ ه  لى القي  ال ادلة

البيانات  حو   1بقيي  اإلفصاحات ذات الصلة ف  اإل ضاح  •
لتقا  ة  لالمالية لتحديد اا إذا  انت اتوافقة اج الم ايية الدهلية 

 . المالية
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 معلومات أخرى 
 ح الم لواررات األخةل. بتكون الم لواررات األخةل اح بقة ة اولس اإلدا ة الرريي  ون المهرررررررررررررراهل  عهاإلدا ة إن اولس اإلدا ة 

با    بقة ة ادقق ي نتوقج الحصررو   ليق ر د يال،  2020لهررنة حصررلنا  ليق قبل با    بقة ة ادقق الحهررارات هالتقة ة الهررنوي 
 دقيقنا حولعا.. إن الم لواات األخةل ال بتضمح البيانات المالية الموحدة هبقة ة بالحهارات

 
 إن  وينا حو  البيانات المالية الموحدة ال  شمل الم لواات األخةل، هال ن بة رأي شكل  ح بأكيد وه استنتاج رشأنعا.

 
بتمثل اهرررررررراهليتنا رالنهرررررررربة أل ما  بدقيقنا للبيانات المالية الموحدة ف  االطرع  لى الم لواات األخةل، هف  سرررررررربيل ذل  نقوم 

 انت عيم الم لواات األخةل غية اتوافقة  وعةً ا اج البيانات المالية الموحدة وه الم لواات الت  حصررلنا  ليعا بتحديد فيما إذا  
 وثناء قياانا رأ ما  التدقيق، وه إذا ابضح رطة قة وخةل ونعا بتضمح وخطاًء ااد ة. 

 
إلفصراح  ح ذل ، اسرتناًدا إلى األ ما  الت  قمنا إذا اسرتنتونا ه ود وي وخطاء ااد ة ف  الم لواات األخةل، فإنق يت يح  لينا ا

 بعا فيما يت لق بعيم الم لواات األخةل الت  حصلنا  ليعا قبل با    عيا التقة ة. ليس لدينا اا ُنفِصح  نق ف  عيا الشأن.
 

إخطا  القائميح  لى  ند اإلطرع  ليق، فإنق يت يح  لينا   2020لهررررنة إذا إسررررتنتونا ه ود وخطاء  وعة ة ف  التقة ة الهررررنوي 
 الحو مة بيل  هبحديد اا إذا  انت عناك اخالفات ينبغ  اإلفصاح  نعا هفًقا لم ايية التدقيق. 

 مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة 
 ادلة هفقًا للم ايية الدهلية للتقا  ة المالية هطبقًا إن اإلدا ة اهرررررراهلة  ح إ داد عيم البيانات المالية الموحدة ه ةضررررررعا رصررررررو ة 

، ه يل  2015ا لهنة  2ألحكام النظام األساس  للشة ة هاألحكام الها  ة للقانون االبحادي لدهلة اإلاا ات ال ةبية المتحدة  ق  ش
الية الموحدة رصرررو ة  ادلة خالية اح ضرررةه  ة لتمكنعا اح ا داد البيانات الم  ح هضرررج نظام الةقارة الداخلية الت  بودعا اإلدا ة

 وخطاء  وعة ة، سواء  انت ناشئة  ح احتيا  وه خطأ.
 

اهرراهلة  ح بقيي  قد ة المومو ة  لى االسررتمةا   منشررأة اهررتمةة هاالفصرراح اتى   ند إ داد البيانات المالية الموحدة، ان اإلدا ة
راالستمةا  ررررررة ها تماد ابرررررررردو االستمةا  ررررررررررة المحاسب ، اا ل  بنوي اإلدا ة بص ية المومو ة وه كان اناسبًا،  ح المهائل المت لقة 

 هقف  مليابعا، وه ال يو د لديعا بديل هاق   اال القيام بيل .
 

   تبة القائمون  لى الحو مة اهاهليح  ح اإلشةاف  لى اها  إ داد التقا  ة المالية للمومو ة.

 قق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدةمسؤوليات مد
إن غايتنا بتمثل رالحصررررررررو   لى بأكيد ا قو  فيما إذا  انت البيانات المالية الموحدة خالية رصررررررررو ة  ااة اح وخطاء  وعة ة، 

الم قو  عو اهرررتول  ا ن اح سرررواء  انت ناشرررئة  ح احتيا  وه  ح خطأ، هتصررردا  بقة ة المدقق اليي  شرررمل  وينا. ان التأكيد 
التأكيد، هال  ضررررررررمح ون  ملية التدقيق الت  بّمت هفقا للم ايية الدهلية للتدقيق سرررررررروف بكشررررررررف دائًما وي خطأ  وعةي ف  حا  
ه ودم. هقد بنشرررررأ االخطاء  ح االحتيا  وه  ح الخطأ، هب تبة  وعة ة رشررررركل فةدي وه ُاومج فيما إذا  ان اح المتوقج بأثيةعا  

 قةا ات االقتصاد ة المتخية اح قبل المهتخدايح بناًء  لى عيم البيانات المالية الموحدة. لى ال
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 انات المالية الموحدة )يتبع(مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البي
كوزء اح  مليررة الترردقيق هفقررا لم ررايية الترردقيق الرردهليررة، فررإننررا نمررا س التقرردية المعن  هنحررافت  لى الشررررررررررررررر  المعن  طوا  فتةة  

 التدقيق.  ما نقوم و ضا:
 
بتحديد هبقيي  اخاطة االخطاء الووعة ة ف  البيانات المالية الموحدة، سواء  انت ناشئة  ح احتيا  وه  ح خطأ، رالتصمي   •

هالقيام رإ ةاءات التدقيق رما ينهو  اج بل  المخاطة هالحصو   لى ودلة بدقيق  افية هاناسبة بوفة وساسا لةوينا. ان  
االحتيا  بفوق بل  النابوة  ح الخطأ، حيث  شمل االحتيا  التواطا، التزه ة، اخاطة  دم اكتشاف خطأ  وعةي نابج  ح  

 الحيف المت مد، سوء التمثيل وه بواهز نظام الةقارة الداخل .  
 
راالطرع  لى نظام الةقارة الداخل  ذات الصلة رالتدقيق اح و ل بصمي  إ ةاءات بدقيق اناسبة حه  الظةهف، هلكح   •

 ليس رغةض إبداء  وي حو  ف الية الةقارة الداخلية.  
 
 ح قبل اإلدا ة. بتقيي  ارءاة الهياسات المحاسبية المتب ة ها قولية التقديةات المحاسبية هاال ضاحات المت لقة بعا الم دة ا •
 
راستنتاج ادل ارءاة استخدام اإلدا ة لمبدو االستمةا  ة المحاسب ، هبناء  لى ودلة التدقيق الت  ب  الحصو   ليعا، ف    •

حا  ه ود حالة  وعة ة اح  دم اليقيح ات لقة رأحداث وه يرررةهف قد بثية شكو ا  وعة ة حو  قد ة المومو ة  لى  
تاج بو ود حالة  وعة ة اح  دم التيقح، يتو    لينا لفت االنتبام ف  بقة ةنا إلى اإل ضاحات  االستمةا . هف  حا  االستن

ذات الصلة الوا دة ف  البيانات المالية الموحدة، وه، ف  حا   انت عيم اإل ضاحات غية  افية يتو    لينا ب ديل  وينا. 
 ليعا حتى با    بقة ةنا. هاج ذل ، قد بادي االحداث وه   عيا هن تمد ف  استنتا ابنا  لى ودلة التدقيق الت  ب  الحصو  

 الظةهف المهتقبلية رالمومو ة إلى بوقف و ما  المومو ة  لى وساس ابدو االستمةا  ة.
 
، رما ف  ذل  اإل ضاحات، هفيما إذا  انت بتقيي  ال ةض الشاال للبيانات المالية الموحدة ههيكلعا هالبيانات المتضمنة فيعا •

 ت المالية الموحدة بظعة ال مليات هاالحداث ذات ال رقة رطة قة بحقق ال ةض ال اد . البيانا
 
رالحصو   لى ودلة بدقيق  افية هاناسبة فيما يت لق رالم لواات المالية اح المنشآت وه األنشطة التوا  ة داخل المومو ة   •

لموحدة. إننا اهاهلون  ح التو يق هاإلشةاف هالقيام رأ ما               ً                                                   المحتهبة هفقا  لحقوق الملكية إلبداء الةوي حو  البيانات المالية ا
 التدقيق  لى ص يد المومو ة هنتحمل  اال المهاهلية  ح  وينا حو  التدقيق.  

 
نقوم رالتواصرررررل اج القائميح  لى الحو مة فيما يت لق  لى سررررربيل المثا  ال الحصرررررة بنطاق هبوقيت هنتائج التدقيق العااة، رما 

  وعةي ف  نظام الةقارة الداخل  يتبيح لنا اح خر  بدقيقنا.ف  ذل  وي خلل 
 

كما نقوم راطرع القائميح  لى الحو مة ببيان  ظعة ااتثالنا لقوا د الهرررررررررررلوك المعن  المت لقة راالسرررررررررررتقرلية، هالتواصرررررررررررل ا ع   
اًل  لى استقرليتنا هت ةاءات الحما ة رخصوص  ميج ال رقات هغيةعا اح المهائل الت   حتمل اال تقاد ونعا قد باثة بأثيًةا ا قو 

 ذات الصلة اتى  ان اناسًبا. 
 

اح االاو  الت  يت  التواصررررررررررررررل رشررررررررررررررأنعرا اج القرائميح  لى الحو مرة، نقوم بتحرديرد االاو  الت   ران لعرا األثة األكبة ف  بردقيق 
نقوم راإلفصررررراح  ح عيم االاو  ف  بقة ةنا حو  التدقيق البيانات المالية الموحدة للفتةة الحالية، هالت  ب د واو  بدقيق  ئيهرررررية. 

إال إذا حا  القانون وه األنظمة دهن االفصررررررررراح ال لن   نعا، وه  نداا نقة  ف  حاالت ناد ة للغا ة، ان ال يت  اإلفصررررررررراح  ح 
 انق. ااة ا يح ف  بقة ةنا ف  حا  بةب   لى اإلفصاح  نق  واق  سلبية قد بفوق المنف ة ال ااة المتحققة



 

  

 

 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
 )يتبع( شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة مساهمي السادة إلى 

 افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى 
 31للهررررررررررررنة المنتعية ف    ، نفيد رما يل 2015لهررررررررررررنة  ا  2هفًقا لمتطلبات القانون االبحادي لدهلة اإلاا ات ال ةبية المتحدة  ق  ش

 :2020د همبة 
 
 وننا قد حصلنا  لى  افة الم لواات الت   ويناعا ضةه  ة ألغةاض بدقيقنا؛ •
ونق ب  إ داد البيانات المالية الموحدة، اح  ميج  وانبعا الووعة ة رما يتطابق اج األحكام الهررررا  ة للقانون االبحادي لدهلة  •

 ؛2015ا لهنة 2اإلاا ات ال ةبية المتحدة  ق  ش
 ون الشة ة قد احتفظت بدفابة احاسبية نظااية؛ •
 ون الم لواات المالية الوا دة ف  بقة ة اولس اإلدا ة بتوافق اج الدفابة الحهابية للمومو ة؛ •
اسرررتثناء اا ب  ر، 2020د هرررمبة   31وسرررع  خر  الهرررنة المالية المنتعية ف   و ة  رشرررةاء وه اإلسرررتثما  ف   ل  بق  المومو ة •

 ؛حو  البيانات المالية الموحدة 1اإلفصاح  نق ف  إ ضاح 
 اإلفصرراحات المت لقة رالمهرراعمات اال تمااية الت  بمت خر  الهررنةحو  البيانات المالية الموحدة  6يبيح اإل ضرراح  ق    •

 ؛2020مبة د ه 31المالية المنتعية ف  
اج األطةاف ذات ال رقة اج الشرررةها هاألحكام الت    هاأل صررردة اإلفصررراحات المت لقة رالم اارت  30يبيح اإل ضررراح  ق   •

 ه قد ب  رمو بعا إبةام بل  الم اارت؛ 
لهررررررررنة المالية ونق، طبقًا للم لواات الت  بوفةت لنا، ل  يلفت إنتباعنا وي واة  و لنا ن تقد ون المومو ة قد إ بكبت خر  ا •

ا 2وي اخالفات لألحكام الهررررا  ة للقانون االبحادي لدهلة اإلاا ات ال ةبية المتحدة  ق  ش  2020د هررررمبة   31المنتعية ف   
د هررررررمبة  31وه للنظام األسرررررراسرررررر  الشررررررة ة اما قد ياثة  وعة ًا  لى ونشررررررطتعا وه اة زعا المال   ما ف     2015لهررررررنة 
2020. 

رشرررررأن بدقيق البيانات المالية   2017ا لهرررررنة 1إضرررررافة إلى ذل ، ههفقًا لمتطلبات اةسررررروم  ئيس  عاز وبويب  للمحاسررررربة  ق  ش
للوعات الخاضر ة، نقة رأننا، بناًء  لى اإل ةاءات الت  ب  بنفييعا هالم لواات المقداة لنا، ل  يلفت إنتباعنا، اا  و لنا ن تقد ون 

ميج النواح  الووعة رة، ألي اح وحكرام القوانيح هاألنظمرة هالت رااي  التراليرة، هالت  اح شررررررررررررررأنعرا الترأثية متثرل، اح  بل     المومو رة
 :2020د همبة  31وه  لى البيانات المالية الموحدة  ما ف   ا وعةً ا  لى ونشطتع

 
 قانون التأسيس؛ ه •
 .المومو ة   مليات األحكام ذات الصلة رالقوانيح الم مو  بعا، القةا ات هالت ااي  الت  بنظ •

  ديلو ت آند بوش شالشةق األهسطا

 

 

  ابادم احمد هليد القوبل 
  1056 ق  القيد 

  2021 فبةاية 14
 وبويب 

 اإلاا ات ال ةبية المتحدة
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 الموحد  الربح أو الخسارة بيان 
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر 31  
  2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم اتإيضاح 
    

    اإليرادات 
 - 6,381 3.1 المياهتحلية اإليرادات من توليد الطاقة و 

 6,057 15,380 3.2 اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه
     - 2,224 3.3 اإليرادات من النفط والغاز 

  23,985 6,057     
    تكلفة المبيعات

 ( 693) (12,666) 4 مصاريف تشغيلية
     ( 1,811) (5,617) 5 االستهالك والنضوب واإلطفاء

  (18,283) (2,504 )         
 3,553 5,702  إجمالي الربح

    
 ( 455) (1,294) 6 مصاريف عمومية وإدارية  

 ( 1) (1,581) 7 تكاليف التمويل
 - 73  تحويل العمالت األجنبيةصافي األرباح من 

 - 55 15 الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 - 31  إيرادات الفوائد 

 - 570 1 الشراء مكسب من صفقة
     85 203 8 أرباح أخرى 

 3,182 3,759  قبل الضريبة الربح 
    

     - 258 9 ضريبة الدخل الدائنة  
     3,182 4,017  للسنةالربح 

    
    العائد إلى: 

 3,182 3,808  حاملي أسهم الشركة األم    
     - 209  حقوق الملكية غير المسيطرة   

     3,182 4,017  سنةالربح لل
 العوائد األساسية والمخفضة على السهم  

     0,04 0,04 10 العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم )درهم(   
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 بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 3,182 4,017 للسنةالربح 
   

   الدخل الشامل اآلخر
   : بيان الدخل البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها في الفترات الالحقة  إلى  

   
 - 955 التغيرات في القيم العادلة لألدوات المشتقة ضمن تحوطات التدفقات النقدية

 - 19 فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية
   
   
 974 - 
   

   بيان الدخل:  يتم إعادة تصنيفها في الفترات الالحقة  إلى   لن البنود التي 
   

    - 3 إعادة قياس خطط المكافآت المحددة
   
 3 - 
   

    - 977 اآلخر للسنةالدخل الشامل  صافي
   

 3,182 4,994 اآلخر للسنةإجمالي الدخل الشامل 
   
   

   العائد إلى: 
 3,182 4,423 حاملي أسهم الشركة األم  

 - 571 حقوق الملكية غير المسيطرة 
   
   
 4,994 3,182 
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 بيان المركز المالي الموحد
 2020 ديسمبر 31كما في 

 
 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر    31  
 مليون درهم مليون درهم  إيضاحات  
    

    الموجودات  
    الموجودات غير المتداولة 

 42,873 125,949 12 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 - 9,740 13 الموجودات المالية التشغيلية

 - 19,232 14 موجودات غير ملموسة  
 - 2,429 15 استثمار في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 - 5,622 9 موجودات ضريبة مؤجلة 
     114 741 16 موجودات أخرى 

    
  163,713 42,987     

    الموجودات المتداولة 
 94 3,599 17 المخزون 

 5,837 2,609 30 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 - 1,197 13 الموجودات المالية التشغيلية

 61 7,290 18 وذمم مدينة أخرى  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
     220 8,519 19 النقد وودائع قصيرة األجل 

    
  23,214 6,212     
    

     49,199 186,927  إجمالي الموجودات 
    حقوق الملكية والمطلوبات 

    األم حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة 
 5,992 112,434 20 رأس المال  

 2,113 -  21 المال الزيادة المقترحة في رأس 
 2,996 381 21 إحتياطي نظامي 
 2,996 -  21 إحتياطي قانوني
 - ( 56,443) 21 احتياطي اندماج

 3,182 4,925  أرباح مستبقاة
 2,805 -  21 توزيعات أرباح مقترحة

 22,896 -  21 قروض بدون فوائد من المساهمين
 - 19  إحتياطي تحويل عمالت أجنبية

     - 593  التدفقات النقدية المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطاتالتغيرات 
    
  61,909 42,980 
    

 - 6,880 22 غير المسيطرة الملكية حقوق 
     - 466 23 غير مسيطرة في شركات تابعة الملكية قروض من مساهمي حقوق 

    
     - 7,346   ضو ، بما ذلك القر المسيطرة غير الملكية حقوق إجمالي 

    
     42,980 69,255  إجمالي حقوق الملكية 
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 بيان المركز المالي الموحد )تتمة(

   2020 ديسمبر 31كما في 

 
  2019ديسمبر  31 2020ديسمبر    31  
 مليون درهم مليون درهم  إيضاحات  
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 - 66,198 24 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 - 780 25 القروض اإلسالمية
 - 1,312 9 مطلوبات ضريبة مؤجلة 
 - 15,905 26 التزامات تقاعد األصل 

 112 432  مكافآت نهاية خدمة الموظفين
 - 24 30 ذات عالقة  طرفمن  ضقر 

 1,026 315 27 منحة  -إيرادات مؤجلة 
 77 5,065 28 مطلوبات أخرى 

    
    
  90,031 1,215 
    

    المطلوبات المتداولة 
 2,755 16,271 29 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 - 8,856 24 القروض والسلف التي تحمل فائدة 
 - 173 25 القروض اإلسالمية

 2,177 2,203 30 عالقة المبالغ المستحقة ألطراف ذات 
 - 66 19 الحسابات البنكية المكشوفة 

 72 72 27 منحة  -إيرادات مؤجلة 
    
    
  27,641 5,004 
    
    

 6,219 117,672  إجمالي المطلوبات 
    
    

 49,199   186,927  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 
    
 

المالي ونتائج  الوضعالمعلومات المالية المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية  تظهرعلى حد علمنا، 
 14 بتاريخالبيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة إصدار  إعتمادالعمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضة فيها. تم 

 من قبل: منيابة عنهبال وتم التوقيع 2021راير فب 
     

 رئيس لجنة التدقيق    رئيس مجلس اإلدارة 
                                                                               

 
 
     

الرئيس التنفيذي للمجموعة 
  والعضو المنتدب 

 الرئيس المالي  
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  

 العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم
   

 رأس المال 
الزيادة المقترحة 

 في رأس المال
 إحتياطي

 نظامي 
 إحتياطي

 قانوني 
 إحتياطي

 إندماج 
 أرباح

 مستبقاة
 توزيعات

 أرباح مقترحة 

قروض بدون 
فوائد من 
 المساهمين

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 اإلجمالي للمشتقات

 حقوق الملكية
 غير المسيطرة 

بما في ذلك 
 القروض

 مجموع
 حقوق الملكية

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم درهممليون  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
              

 42,682 - 42,682 - - 23,055 2,725 2,805 - 2,996 2,996 2,113 5,992  2019يناير  1الرصيد في 
 3,182 - 3,182 - - - - 3,182 - - - - - ربح السنة

 -      -      -    -      -      -   -     -     -         -         -         -         -         الدخل الشامل اآلخر للسنة
              
              

 3,182 - 3,182 - - - - 3,182 - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 - - - - - - 2,805 ( 2,805)  - - - - - توزيعات أرباح مقترحة
 (2,725) - (2,725) - - - ( 2,725)  - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

 (159)     - (159)         - - (159) -         -         -         -         -         -         -         الحركة في قروض بدون فوائد من المساهمين
              
              

 42,980 - 42,980 - - 22,896 2,805 3,182 - 2,996 2,996 2,113 5,992 2019ديسمبر  31الرصيد في 
              

 4,017 209 3,808 - - - - 3,808 - - - - - ربح السنة
 977 362 615 593 19 - -     3 -         -         -         -         -         الدخل الشامل اآلخر للسنة

              
              

 4,994 571 4,423 593 19 - - 3,811 - - - - - مجموع الدخل الشامل للسنة
 - - - - - - - (381) - - 381 - - تحويل إلى إحتياطيات
 - - - - - 8,797 - (8,797) - - - - - (21)إيضاح  توزيعات أرباح مقترحة

 (1,986) (299) (1,687) - - - - (1,687) - - - - - (21توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 
 - - - - - 8,105 (2,805) 8,797 - (2,996) (2,996) (2,113) (5,992) (21تحسين رأس المال )إيضاح 

 (3,313) (104) (3,209) - - (3,209) - - - - - - - تسديد قروض
 26,580 7,178 19,402 - - (36,589) - - (56,443) - - - 112,434 (1)إيضاح  على شركات تابعة اإلستحواذ

              
              

 69,255 7,346 61,909 593 19 - - 4,925 (56,443) - 381 - 112,434 2020ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
   2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التشغيلية
 3,182 3,759  الربح قبل الضريبة

    التعديالت للبنود التالية:
 1,811 5,617 5 االستهالك، النضوب واإلطفاء

 (72)  (29)  27 منحة -تحرير إيرادات مؤجلة 
 - 343  قروض وسلف وموجودات مالية تشغيلية –ربح من صرف العمالت األجنبية 

 1 1,581 7 تكاليف تمويل
 - (55)  15 الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 56 (45)   حركات أخرى 
 - (884)  13 إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

 - (570)  1 صفقة شراءمن مكسب 
    

    التغييرات في رأس المال العامل:
 (3)  299  المخزون 

 (16)  1,468  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا 
 13,774 (761)   المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 (17,403)  836  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
 399 (1,750)   دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى ذمم 

    
 - 62  ضريبة الدخل المستلمة

 - (136)  26 مدفوعات التزام تقاعد األصل
 - 978 13  الموجودات المالية التشغيليةالنقد المستلم من 

    
    

 1,729 10,713  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    
    

    األنشطة االستثمارية
 - 7,458 1  عليها النقد ومرادفات النقد في المنشآت المستحوذ -اإلستحواذ على شركات تابعة
 (1,409)  (2,250)   شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 - (11)  14 شراء موجودات غير ملموسة

 - 16  حركات أخرى 
 - (148)   سلفة إلى طرف ذات عالقة

    
    

 (1,409)  5,065  صافي النقد الناتج من )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
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 التدفقات النقدية الموحد )تتمة( بيان 
   2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31  
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التمويلية
 - 1,709 24 القروض والسلف المستلمة التي تحمل فوائد 

 - (5,072)  24 سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة
 - (80)  25 سداد القروض اإلسالمية

 (1)  (93)   سداد مطلوبات عقود اإليجار 
 (1)  (1,745)   الفوائد المدفوعة

 - (340)   توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة
 - (1,687)   نلمساهميلتوزيعات األرباح المدفوعة 

 سداد القروض إلى / الحصول على قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في 
 - (104)   الشركات التابعة 

 (159)  -  من مساهم تحمل فائدةال سداد القروض التي 
    
    

 (161)  (7,412)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    
    

 159 8,366  ومرادفات النقدصافي الزيادة في النقد 
    

 - (133)   صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية
 61 220 19 يناير 1النقد وما يعادله في 

 - (132)  19 النقد المقيد
    
    

 220 8,321 19 ديسمبر 31النقد ومرادفات النقد في 
    
 

 معامالت غير نقدية هامة: 
 

( هو بدل غير نقدي، وبالتالي 1إن إصدار أسهم من قبل طاقة من أجل االستحواذ على أصول معينة من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح 
 لم يتم عكس ذلك أعاله. 

 
ديسمبر   31في  ةالمنتهي  السنةفي  درهممليون  2,725 بمبلغإلى المساهمين   ش.م.خ. تم تحويل أرباح شركة أبوظبي للنقل والتحكم

 . ذلك مقابل المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة تسويةوقد تم  .2019
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 
 معلومات حول الشركة  1
 

بموجب أحكام المرسوم األميري  2005يونيو  21في "( الشركة"أو " طاقة)" شركة مساهمة عامة  -تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 المؤسس المساهم فيها."( الهيئة)"كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  2005لسنة ( 16)رقم 

 
بشأن إنشاء دائرة الطاقة. بموجب القانون، تم تحويل كافة موجودات هيئة مياه  2018لسنة  11، تم إصدار القانون رقم 2018في فبراير 

من أسهم شركة طاقة.    ٪75,1اقة، وأصبحت دائرة الطاقة المستحوذ القانوني لها المتالكها  وكهرباء أبوظبي وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الط
 تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف عليه وتنظيمه في إمارة أبوظبي، بما في ذلك استراتيجية الطاقة في اإلمارة.

 
تم تحويل المساهمة المحتفظ بها من قبل دائرة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة.  ، 2019لسنة  3، وبموجب القانون رقم 2019في يناير 

من قبل  ٪100وعلى هذا النحو، أصبحت طاقة اآلن شركة تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة. إن مؤسسة أبوظبي للطاقة هي مملوكة بنسبة 
 شركة أبوظبي التنموية القابضة.

 
ى  تمتلك طاقة عددًا من موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه االستراتيجية في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل عل
ركة  مستوى دولي عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من أعمال التنقيب وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد الطاقة. إن العنوان المسجل لش

 ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.55224، برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، ص ب 25طاقة هو الطابق 
 

، وافق مساهمو الشركة على "معاملة" مقترحة وفًقا لشروط اتفاقية شراء األسهم المبرمة بين شركة طاقة ومؤسسة أبوظبي 2020أبريل  29في 
المياه ونقلها وتوزيعها )"أصول معينة "( إلى" طاقة ". وقد تم  تحلية للطاقة، حيث ساهمت مؤسسة أبوظبي للطاقة بأغلبية أصول توليد الطاقة و 

 لك من خالل شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست حديًثا وهي شركة المقام للطاقة القابضة ذ.م.م. )المقام( المملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبيذ 
 ؛ 2020يوليو    1للطاقة. فيما يلي األصول المعينة التي تشكل جزًءا من المعاملة والتي أصبحت سارية المفعول في  

 
 توزيع ش.م.ع.في شركة أبوظبي لل ٪100حصة   (أ

 في شركة العين للتوزيع ش.م.ع.  ٪100حصة    (ب
 في شركة أبوظبي للنقل والتحكم ش.م.خ. ٪100حصة   (ج
 S3في شركة بوطينة القابضة للطاقة ش.م.ع. والتي تمتلك مؤسسة ابوظبي للطاقة حصة في مشروع الشويهات  ٪100حصة   (د
في شركة المرفأ للطاقة ش.م.ع.، والتي تمتلك مؤسسة ابوظبي للطاقة حصة في موجودات محطات انتاج في العين   ٪100حصة  (ه

 ومدينة زايد
 من شركة المرفأ القابضة للطاقة ش.م.ع. والتي تمتلك مشروع المرفأ ٪75 (و
للطاقة حصة في مشروع نور ابوظبي في شركة سويحان القابضة للطاقة ش.م.ع. والتي تمتلك مؤسسة ابوظبي  ٪ 100حصة  (ز

 الكهروضوئي
٪ المتبقية، وهي 90                  ً       "( )تمتلك طاقة حالي ا حصة IWPPs٪ في ثماني شركات قابضة إلنتاج المياه والطاقة في أبوظبي )"10حصة  (ح

(، الشركة S1( شركة الشويهات للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بشويهات A2شركة اإلمارات للطاقة ش.م.ع )المتعلقة بمشروع الطويلة 
(، Bالعربية المتحدة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع أم النار(، شركة الطويلة المتحدة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الطويلة 

(، شركة A1(، شركة الخليج للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الطويلة F1شركة االتحاد للطاقة القابضة ش.م.ع )المتعلقة بالفجيرة 
(، وشركة الرويس القابضة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الشويهات F2جيرة للماء والكهرباء ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الفجيرة  الف

S2 ؛) 
 من الحصص في شركة الطويلة القابضة للتناضح العكسي ذ.م.م. والتي تمتلك حصة في مشروع التناضح العكسي؛ و   ٪33,34 (ط
 (؛ و F3فجيرة للطاقة القابضة ذ.م.م.، والتي تمتلك حصة في شركة الفجيرة للطاقة )الفجيرة ٪ من الحصص في شركة ال66,66 (ي
 .2٪ في شركة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م.، والتي تمتلك حصة في مشروع الظفرة للطاقة الشمسية بي في  66,66حصة   (ك
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 
 )تتمة(  معلومات حول الشركة 1
 

هي مسؤولة عن تخطيط وإنشاء وتشغيل وصيانة شبكة النقل المستخدمة لنقل المياه والكهرباء من مولدات الطاقة والمياه إلى    إن شركة ترانسكو 
تحدة.  شبكات التوزيع التي تديرها شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، وعند االقتضاء، إلى اإلمارات األخرى في اإلمارات العربية الم 

مركز إرسال األحمال، الذي يحدد توزيع الكهرباء عبر الشبكة. إن هذا النشاط ليس جزًءا من األصول المعينة بإدارة انسكو أيًضا شركة تر  تقوم 
 وسيتم نقله إلى شركة مياه وكهرباء اإلمارات ش.م.ع، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمؤسسة أبوظبي للطاقة.

 
حيد للمياه والكهرباء في أبوظبي والمناطق المحيطة بها، وشركة العين للتوزيع هي الموزع الوحيد للمياه إن شركة أبوظبي للتوزيع هي الموزع الو 

ن  والكهرباء في مدينة العين والمناطق المحيطة بها. إن شركة ترانسكو، شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع جميعها منظمة ومرخصة م 
 الطاقة.   دائرة قبل  

 
  31وكجزء من الصفقة، وافقت أيًضا مؤسسة ابوظبي للطاقة ش.م.ع وطاقة على إنهاء اتفاقية اإلطارية الحالية والتي بدء سريانها بتاريخ 

)بما في ذلك اتفاقيات اإليجار وأية عقود وخطابات ووثائق منبثقة عنها( فيما يتعلق بقطع األراضي المزمع استخدامها في بعض   2016ديسمبر  
المستقبلية في أبوظبي )االتفاقية اإلطارية(. وبالتالي، تم تعديل البدل المحول من قبل طاقة إلى مؤسسة أبوظبي  ( ت المنتج المستقل محطا) 

عند إقفال  . للطاقة، ليشمل القيمة العادلة لقطع األراضي هذه. لن يكون إلنهاء االتفاقية اإلطارية أي تأثير على عمليات شركة طاقة الحالية 
 بتحويل كامل رأس المال المصدر للمقام إلى طاقة. مؤسسة ابوظبي للطاقة  قة، قامت الصف 

 
طاقة على األصول المعينة يتمثل بإنهاء االتفاقية اإلطارية وإصدار طاقة لمؤسسة ابوظبي للطاقة ش.م.ع لسندات قابلة للتحويل    إن بدل إستحواذ 

سهم عادي بقيمة اسمية درهم واحد لكل سهم في رأس مال  106,367,950,000)"السندات القابلة للتحويل"( الى اسهم والتي تم تحويلها إلى 
 من رأس مال طاقة المصدر.   ٪ 98,60تمام الصفقة. وبعد إتمام الصفقة ستتملك مؤسسة ابوظبي للطاقة ش.م.ع ما نسبته  شركة طاقة عند إ 

 
 معاملة السيطرة المشتركة واالستحواذ العكسي

 
لصفقة هي إندماج نظًرا ألن الطرف المسيطر النهائي للمنشآت المندمجة قبل وبعد الصفقة تبقى كما هي )أي مؤسسة أبوظبي للطاقة(، فإن ا 

ر أعمال تشمل منشآت خاضعة للسيطرة مشتركة. على الرغم من أن معامالت السيطرة المشتركة يتم تحديدها خارج نطاق "المعيار الدولي للتقاري 
ية والتغييرات في  السياسات المحاسب -  8إندماج األعمال"، بناًء على التوجيهات الواردة في "المعيار المحاسبي الدولي رقم  -  3المالية رقم 

معيار  التقديرات واألخطاء المحاسبية" ، فإن اإلدارة لديها خيار سياسة لتفسير معاملة السيطرة بموجب مبادئ محاسبة االستحواذ الواردة في ال 
اسبة االستحواذ في المعيار  أو في مبادئ المحاسبة السابقة، باستخدام القيم الدفترية. اختارت اإلدارة تطبيق مح  3الدولي للتقارير المالية رقم 
 لمعاملة السيطرة المشتركة هذه.  3الدولي للتقارير المالية رقم  

 
تحديد أحد المنشآت المندمجة كمستحوذ محاسبي لتكون المنشأة التي تحصل على السيطرة على  3يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ون المستحوذ المحاسبي هو نفسه المستحوذ القانوني. تعتبر الصفقة اإلجمالية جوهرية، نظًرا الشركة المستحوذة. وفي بعض الحاالت، قد ال يك
 ألن الشركات المختلفة تجتمع مًعا وسيتم تخ يف مساهمي األقلية الخارجيين في "طاقة". ال يمكن أن تكون شركة المقام المنشأة حديًثا هي

إرشادات بشأن اإلعتبارات ذات الصلة   3رًيا. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم المستحوذ، حيث ليس لها جوهر ولن تشكل عماًل تجا 
بتحديد المستحوذ. في حين أن معظم اإلعتبارات قد ال تكون ذات صلة بمنظور المعامالت الخاضعة للسيطرة المشتركة، وفًقا للمعيار، يكون 

النسبي أكبر بكثير من حجم المنشآت المندمجة األخرى. في هذه المعاملة، تم تحديد شركة  المستحوذ عادًة المنشأة الُمدمجة التي يكون حجمها  
 ترانسكو كمستحوذ محاسبي )أو المستحوذ القانوني( نظًرا لحجمها النسبي ضمن المنشآت المندمجة وتم تحديد شركة طاقة كمستحوذ قانوني )أو

 المستحوذ المحاسبي( مما أدى إلى االستحواذ العكسي.
 

. نتيجة لذلك، تكون 2020يوليو  1تم استخدام مبادئ االستحواذ العكسي لتعكس االستحواذ على الشركة من قبل شركة ترانسكو، اعتباًرا من 
 في فترة المقارنة والفترة السابقة لالستحواذ هي تلك الخاصة بالمستحوذ المحاسبي، شركة ترانسكو  - المعلومات المعروضة في البيانات المالية 

هو عدد   3وليس طاقة، المستحوذ القانوني. عالوة على ذلك، فإن عدد األسهم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ذ المحاسبي( وليس ترانسكو، ومع ذلك، فإن رأس المال في بيان التغيرات في حقوق الملكية هو رأس مال شركة طاقة.   أسهم طاقة )كالمستحو 

. وقد أدى ذلك أيًضا إلى تعديل ربحية 21مليار درهم. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح  56,4ذلك تعديل في حقوق الملكية بمبلغ نتج عن 
وبالتالي فإن    السهم للسنة السابقة. وبالتالي فإن هذه البيانات المالية الموحدة هي استمرار للبيانات المالية لشركة ترانسكو )المستحوذ المحاسبي(، 

مجموعة كاملة من السياسات المحاسبية الهامة واألحكام   أرقام المقارنة في هذه البيانات المالية الموحدة هي أيًضا لشركة ترانسكو. كما تم عرض 
مستحوذ محاسبي، سيتم استخدام طاقة لإلشارة  ترانسكو تعتبر  أن على الرغم من  المحاسبية الهامة وشرحها في هذه البيانات المالية الموحدة. 

 إلى المجموعة من خالل هذه البيانات المالية.
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 ضاحات حول البيانات المالية الموحدة  إي
   2020 ديسمبر 31
 
 )تتمة(  معلومات حول الشركة 1
 

  البدل المحول 1.1
 

ماج، كان تم استخدام القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألداة حقوق الملكية للمستحوذ المحاسبي ترانسكو لتحديد بدل االندماج. في تاريخ االند
٪ من قيمة المنشأة المندمجة. قامت شركة ترانسكو، بصفتها المستحوذ 59,5سهم من األسهم القائمة المصدرة يمثل    50,000لدى شركة ترانسكو  

٪ من قيمة المنشأة المندمجة. ولهذه الغاية، أصدرت  40,5المحاسبي، بإصدار أسهم إفتراضية لمساهمي طاقة واألصول المعينة التي تمثل 
القيمة العادلة ألسهم شركة ترانسكو في تاريخ االندماج سهمًا إفتراضيًا كبدل شراء لالستحواذ على طاقة. بلغت  34,047شركة ترانسكو 

 درهم للسهم الواحد.  1,118,570,53
 

 يلخص الجدول التالي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للبدل المحول: 
 

 الحصة التقييم العادل
% 

 المبلغ 
 درهم( مليون  ) 

 55,929 ٪59,5 مستحوذ محاسبي  -   التقييم العادل لشركة ترانسكو
 34,020 ٪36,2 مستحوذ محاسبي  -التقييم العادل لألصول المعينة  

 4,064 ٪4,3 مستحوذ محاسبي  - التقييم العادل لطاقة  
 94,013 % 100 القيمة العادلة المجمعة

   
 الحصة أسهم شركة ترانسكو

% 
 عدد 
 األسهم

 50,000 ٪59,5 القائمة ما قبل المعاملة أسهم ترانسكو
 30,414 ٪36,2 تم إصدارها إلى األصول المعينة لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج ي األسهم التي 

 3,634 ٪4,3 األسهم التي سيتم إصدارها لشركة "طاقة" لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج
 84,048 % 100 بعد االندماج )االستحواذ العكسي(   هيكل رأس مال ترانسكو

   
  أسهم عادية جديدة لطاقة لكل سهم في شركة ترانسكو   1,118,570,53  -نسبة مبادلة األسهم  

   
 البدل المحول لإلستحواذ العكسي

 38,084 درهم للسهم الواحد(  1,118,570,53أسهم جديدة مصدرة بمبلغ    34,048) 
 ( 18,682)   ألرض توزيع غير نقدي ناقص:  

 19,402  صافي البدل المحول لالستحواذ العكسي
 

 التكاليف المتعلقة باإلستحواذ  1.2
 

 العناية الواجبة. مليون درهم التي تغطي الرسوم القانونية والتقييم وتكاليف    134بلغت تكاليف الصفقة المتعلقة باالستحواذ  
 

 البدل وتوزيع سعر الشراء   1.3
 

 يستند البدل المدفوع لتفعيل إندماج األعمال على تقرير التقييم الخارجي لألعمال المأخوذة ككل. 
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 )تتمة(  معلومات حول الشركة 1
 

 )تتمة( البدل وتوزيع سعر الشراء  1.3
القيمة العادلة  

 المنسوبة كما في
 2020يوليو  1

 مليون درهم 
  الموجودات

  الموجودات غير المتداولة
 85,640 الممتلكات، اآلالت والمعدات
 9,528 الموجودات المالية التشغيلية

 20,841 موجودات غير ملموسة
 1,479 مشاريع مشتركةشركات زميلة و استثمار في 

 892 سلف وقروض لشركات زميلة
 6,258 موجودات ضريبة مؤجلة

 203 موجودات أخرى 
 124,841 

  الموجودات المتداولة
 3,802 المخزون 

 1,154 الموجودات المالية التشغيلية
 3,095 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 8,418 مدفوعة مقدماً ذمم مدينة ومصاريف 
 7,458 نقد وودائع قصيرة األجل

 23,927 
  

 148,768 مجموع الموجودات المستحوذة
  

  المطلوبات
  المطلوبات غير المتداولة

 71,998 القروض والسلف التي تحمل فائدة
 819 القروض اإلسالمية

 1,306 مطلوبات ضريبة مؤجلة
 16,032 التزامات تقاعد األصل

 6,108 مطلوبات أخرى 
 96,263 
  

  المطلوبات المتداولة
 14,596 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

 6,454 القروض التي تحمل فائدة
 168 القروض اإلسالمية

 4,067 المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 70 حسابات بنكية مكشوفة

 25,355 
  

 121,618 المطلوبات المستحوذةمجموع 
  

 27,150 القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة
 (7,178)  ناقصًا: حقوق الملكية غير المسيطرة

 19,972 حصة طاقة في صافي الموجودات المستحوذة
  

 (570)  صافي صفقة الشراء عند اإلستحواذ
  

 19,402 مقابل االستحواذ العكسيصافي البدل المحول 
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 )تتمة(  معلومات حول الشركة 1
 

 )تتمة( البدل وتوزيع سعر الشراء  1.3
 

صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة. وبالتالي، تمثل الحقوق تم االعتراف بحقوق الملكية غير المسيطرة في طاقة بحصتها التناسبية في  
 غير المسيطرة حصة في صافي أصول طاقة العائدة إلى مالكي حقوق الملكية غير المسيطرة.

 
 :على األساليب التالية   تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذة 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات أ(  
 

والمعدات لجميع أصــــول التوليد والتوزيع على أســــاس نهج تكلفة االســــتبدال المســــتهلكة. يتضــــمن  واآلالتتم تحديد القيمة العادلة للممتلكات 
ــول   ــتبدال الجديدة لألصــــ ــتهلكة تحديد تكلفة االســــ ــتبدال المســــ ، ومن ثم تعديل هذه القيمة لتعكس التقادم المادي ات العالقةذنهج تكلفة االســــ

 في واالقتصادي.والوظي
 

والمعدات المتعلقة بالنفط والغاز بالقيمة العادلة على أســــــــاس نهج الدخل. يســــــــتخدم نهج الدخل نموذج التدفقات  واآلالتلممتلكات اتم تقييم 
ــتقبلية إلى خطة أعمال اإلدارة  ــتندت التدفقات النقدية المســـ ــآتالنقدية المخصـــــومة كأســـــاس للتقييم. اســـ ــتخد للمنشـــ ــلة باســـ ام قاعدة ذات الصـــ

 تاريخ التقييم. كما فيوتوقع أسعار السلع  "(2P)" مؤكدة ومحتملة احتياطيات
 
 الموجودات غير الملموسة  ( ب
 

تقدر قيمة األصل   اإلضافيةطريقة األرباح إن  متعددة. ال  اإلضافيةطريقة األرباح   نهجاستندت القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة إلى  
إلى األصــول  عوديي  ذالتدفقات النقدية ال جزءغير الملموس كقيمة حالية للتدفقات النقدية المنســوبة إلى األصــل غير الملموس بعد اســتبعاد 

 التدفقات النقدية. لتحقيقاألخرى المطلوبة 
 

التالية في توزيع سعر  البنود                                                                            ً                               تم إجراء تقييم الموجودات غير الملموسة القابلة للتحديد من قبل مقيم مستقل. بناء  على تقرير التقييم، تم إدراج  
 الشراء:

 
 شراء الطاقة والمياه؛ إتفاقيات •
 رخص توزيع الكهرباء والمياه؛ و •
 حقوق التوصيل المعاد شراؤها.  •

 
 المالية التشغيليةالموجودات  ( ج
 

المالية التشغيلية، نظًرا للحق   بالموجودات، تعترف شركات التوليد الدولية 12استناًدا إلى تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
راء الطاقة. تستند القيمة  النقد مقابل إنشاء محطة طاقة وتشغيلها وصيانتها من الحكومة كجزء من اتفاقية ش  الستالمالتعاقدي غير المشروط  

 استخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة كأساس للتقييم. يتمالعادلة للموجودات المالية التشغيلية على نهج الدخل. وفًقا لطريقة الدخل 
 

 اإليرادات واألرباح المساهم بها من عمليات االستحواذ المحاسبية  1.4
 

يوليو إلى   1مليون درهم للفترة من  1,235مليون درهم وصافي دخل بمبلغ  22,974بلغت اإليرادات المساهم بها من األعمال المستحوذة 
 . 2020 ديسمبر 31
 

ستكون  2020 ديسمبر 31المنتهية في للسنة ، فإن اإليرادات التقديرية الموحدة وصافي الدخل 2020يناير  1فيما لو تم االستحواذ في 
 مليون درهم على التوالي.   3,012مليون درهم و   41,151
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   النقد ومرادفات النقد المساهم به من قبل المستحوذ المحاسبي 1.5
 

 مليون درهم. 7,458، ساهمت األعمال المستحوذة بصافي النقد ومرادفات النقد بقيمة 2020يوليو  1في 
 

 الذمم المدينة المساهم بها من قبل المستحوذ المحاسبي 1.6
 

  9,447مليون درهم وإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ  8,418، تشتمل األعمال المستحوذة على ذمم مدينة بقيمة عادلة تبلغ 2020يوليو  1في 
 مليون درهم.

 
 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد 1.7

 
والسندات والقروض اإلسالمية متوسطة األجل. بلغت ، تضمنت األعمال المستحوذة مجموعة من محفظة األوراق المالية  2020يوليو    1في  

مليون درهم، وهي القيمة العادلة   38,535القيمة العادلة العائدة إلى هذه األدوات المدرجة ضمن القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد 
، بلغت القيمة االسمية المرتبطة 2020يو  يول  1بناًء على أسعار السوق المدرجة في ذلك التاريخ. في    2020يوليو    1ألدوات الدين كما في  

 مليون درهم. 33,744بهذا الدين )صافي الخصم وتكاليف المعاملة( 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 أساس اإلعداد  1.2
 

وفقًا للمعايير  على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة
لتقارير الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية وطبقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ل الدولية 

 .  2015( لسنة  2)
 

بيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم(. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ميلون )مليون درهم(، إال إذا ُأشير  تم عرض ال
 إلى خالف ذلك. 

 
ديسمبر  31مليون درهم(. كما في  3,182: 2019مليون درهم )  4,925للمجموعة  المستبقاة، بلغت األرباح 2020ديسمبر  31كما في 
المتداولة   الموجوداتتجاوزت : 2019مليون درهم ) 4,427موجودات المتداولة بمبلغ ال، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة 2020

(. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. تمتلك المجموعة سيولة  مليون درهم 1,208المتداولة بمبلغ  المطلوبات
للوفاء بااللتزامات  ( 19من خالل تسهيالت االقتراض غير المسحوبة للمجموعة )إيضاح  األجل المتوسطو لمدى القصير كافية على ا

  لسنةأن افتراض االستمرارية مناسب إلعداد البيانات المالية الموحدة  من للتعزيزإلى توفر الدعم الكافي   اإلستنتاجالمستمرة، وبالتالي فقد تم 
2020 . 

 
في أزمة عالمية غير مسبوقة مع التدابير الالزمة الحتواء الفيروس، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. على الرغم    19-وباء كوفيدتسبب  

، لم تواجه المجموعة أي اضطرابات كبيرة في األعمال وقد قامت بشكل استباقي بإدارة وتطبيق تدابير 2020  سنةمن تفشي الوباء في أوائل  
 من التأثير على عمليات المجموعة مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسالمة وموثوقية األصول.  التخ يف للحد

 
بشأن الشركات التجارية في   2015لسنة  2بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم  2020لسنة  26صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم 

جديدة وسيتم تطبيق متطلباتها الحكام  األبصدد مراجعة    المجموعة إن  .  2021يناير    2ي  ودخلت التعديالت حيز التنفيذ ف  2020سبتمبر    27
 في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.

 
رانسكو كما هو تتكون السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من التطبيق المتوافق للسياسات المحاسبية لت

، والسياسات المحاسبية التي تم تطبيقها كجزء من إندماج األعمال 2019ديسمبر    31موضح في بياناتها المالية السنوية للسنة المنتهية في  
 كما هو موضح  2020يناير  1والسياسات المحاسبية الجديدة التي أصبحت سارية المفعول اعتباًرا من  1كما هو موضح في إيضاح رقم 

. تم مواءمة السياسات المحاسبية لشركة طاقة واألصول المعينة مع تلك الخاصة بشركة ترانسكو. فيما يلي السياسات 2في إيضاح رقم 
 المحاسبية الرئيسية المطبقة:
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 )تتمة( والسياسات المحاسبيةأساس اإلعداد  2
 

  السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 أساس التوحيد
وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا  - طاقةوالشركات الخاضعة لسيطرة  لطاقة تتضمن هذه البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية 

 . تتحقق السيطرة عندما يكون لدى المجموعة: 2020 ديسمبر 31"بالمجموعة"(، والتي تم تكوينها حتى 
 
 السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ •
 التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها؛ و •
 استخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها. القدرة على   •
 

بإعادة تقييم فيما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر بها أم ال في حال أشارت الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات  المجموعة تقوم 
في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله. عندما يكون لدى المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة  

سيطرة على الجهة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات  المستثمر بها، فإنها تمتلك ال
 الصلة للجهة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت

 افية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذلك: الشركة في الجهة المستثمر بها ك
 
 حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛  •
 ، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ المجموعةحقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها  •
 ى؛ و الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخر  •
تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي  المجموعة أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن   •

 يطلب فيه إصدار قرارات، باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة. 
 

رة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد السيطرة على الشركة التابعة. على وجه  يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للمجموعة السيط
لى  التحديد، يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل الفترة في بيان الدخل من التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة ع 

على الشركة التابعة. عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم إجراء التعديالت على البيانات السيطرة وحتى التاريخ الذي تفقد فيه المجموعة السيطرة 
المالية للشركات التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، االيرادات، 

 عضاء المجموعة بالكامل عند توحيدها. المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين أ 
 

يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في هذه الشركات. قد يتم قياس حقوق 
نشأة في حالة  الملكية غير المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول حامليها للحصول على حصة تناسبية في صافي موجودات الم

تحديد في  التص ية مبدئيًا بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة للمبالغ المعترف بها لصافي الموجودات القابلة لل
المدرجة لحقوق الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة. الحقًا لتاريخ اإلستحواذ، إن القيمة 

الملكية غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعتراف المبدئي باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية غير المسيطرة في التغييرات 
 الالحقة في حقوق الملكية. 

 
الملكية غير المسيطرة. يعود إن الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى تكون عائدًة إلى مالكي المجموعة وحقوق 

مجموع الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك رصيد عجز في حقوق 
ت حقوق الملكية غير المسيطرة. يتم إحتساب التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي إلى خسارة السيطرة كمعامال

ملكية. يتم تعديل القيمة المدرجة لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس التغيرات في حصصهم ذات الصلة في الشركات 
ق التابعة. إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة للبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقو 

 كية ويكون عائدًا إلى مالكي المجموعة. المل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31

 
 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 إندماج األعمال 
األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس البدل المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، التي يتم يتم احتساب االستحواذ على 

ى  احتسابها باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، المطلوبات المترتبة على المجموعة إل
ستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة المستحوذ عليها. يتم المالكين السابقين للشركة الم

 االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عمومًا في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
 

 قبولة بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، باستثناء ما يلي: بتاريخ االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوبات الم
 

يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات الضريبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتيبات مزايا الموظفين وقياسها وفقًا  •
 . منافع الموظفين على التوالي 19ضريبة الدخل والمعيار المحاسبي الدولي رقم   12للمعيار المحاسبي الدولي رقم  

 
  يتم قياس الشهرة باعتبارها الفائض إلجمالي البدل المحول، قيمة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المشتراة والقيمة العادلة لحصة 

المستحوذة القابلة للتحديد  حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا من قبل المشتري في الشركة المشتراه )إن وجدت( على صافي مبالغ الموجودات 
تاريخ والمطلوبات المقبولة. في حالة أنه، بعد إعادة التقييم، كان صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة للتحديد والمطلوبات المقبولة ب

عادلة لحصة المشتري المحتفظ االستحواذ يتجاوز إجمالي البدل المحول، وقيمة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المشتراة والقيمة ال
 بها سابقًا في الشركة المشتراه )إن وجدت(، يتم االعتراف بالفائض كمكسب على صفقة الشراء مباشرًة في الربح أو الخسارة. 

 
 يمكن أن  إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ من المعلومات االضافية التي تم الحصول عليها خالل "فترة القياس" )التي ال 

 تتجاوز سنة واحدة من تاريخ االستحواذ( حول الوقائع والظروف التي توفرت بتاريخ االستحواذ.
 

لبنود التي  إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فترة التقرير عند حدوث االندماج، تقوم المجموعة بإدراج المبالغ المؤقتة ل
نسبة لها. يتم تعديل تلك المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس )أنظر أعاله(، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات كانت المحاسبة ناقصة بال

ت اضافية، لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الوقائع واألوضاع الظاهرة بتاريخ االستحواذ، التي لو كانت معلومة، ألثر 
 ا في ذلك التاريخ.على المبالغ المعترف به

 
يتم كذلك احتساب إندماج األعمال التي تخضع لسيطرة مشتركة، والتي لها جوهر للمنشآت المدمجة، باستخدام طريقة االستحواذ الموضحة  

 أعاله.

 قياس القيمة العادلة
العادلة في تاريخ كل تقرير مالي. إن   تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية، مثل المشتقات وبعض الموجودات غير المالية، بالقيمة

القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت منتظمة بين 
ستويات الثالثة بناًء على القدرة المتعاملين بالسـوق. تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في واحدة من الم

هي أسعار مدرجة في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.   1على مالحظة المدخالت المستخدمة في قياسها. إن مدخالت المستوى  
ألصل أو  ل 1هي مدخالت يمكن مالحظتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2إن مدخالت المستوى 

هي مدخالت غير قابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام والتي تعكس تعدياًل جوهريًا على بيانات السوق ذات    3اإللتزام. إن مدخالت المستوى  
 الصلة التي يمكن مالحظتها أو افتراض المجموعة حول التسعير من قبل المشاركين في السوق. 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 اإلعتراف باإليرادات 
تستوفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تحويل السيطرة على سلعة    حينمايتم االعتراف باإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء عندما أو  

 أو خدمة موعودة إلى العميل. عادًة ما يتزامن تحويل السيطرة مع انتقال الملكية إلى العميل وحيازة العميل المادية. 
 

يتم استيفاء التزام األداء، تقوم المجموعة باإلعتراف باإليرادات بمبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء. إن سعر  عندما، أو حينما 
المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه. يتم تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد بناًء على أسعار البيع 

 مات الموعودة.المستقلة للسلع أو الخد
 

 فيما يلي مصادر اإليرادات المختلفة للمجموعة وتوقيت اإلعتراف اإليرادات فيما يتعلق بكل مصدر لإليرادات:
 

 الطاقة والمياه وتوزيع أ( إيرادات من نقل
 

شبكة النقل بشكل أساسي تمتلك المجموعة نظام نقل يتكون من خطوط نقل مختلفة ومحوالت تربط محطات الطاقة بنظام التوزيع. تنقل 
 الطاقة والمياه السائبة إلى شبكات التوزيع. كما تقدم المجموعة خدمات البنية التحتية لشبكة نظام النقل.

 
باستخدام أصول معينة مشتركة بين هذه األنشطة، وأصول أخرى   تحقق المجموعة إيرادات من األنشطة المرخصة وغير المرخصة ، 

 مخصصة فقط لألنشطة غير المرخصة. 
 

أبوظبي للتوزيع   تمثل األنشطة المرخصة العمليات والمعامالت المتعلقة بنقل الطاقة والمياه داخل إمارة أبوظبي، والتي يتم تحميلها على شركة
في هذه البيانات   إدراجهاالمجموعة ولم يتم  المجموعة(. تم حذف هذه المعامالت كمعامالت داخل وشركة العين للتوزيع )كالهما من شركات 

 . 2020يوليو  1المالية الموحدة بعد التاريخ الفعلي لعملية االندماج ، أي 
 

كهرباء والماء وهيئة كهرباء ومياه تمثل األنشطة غير المرخصة العمليات والمعامالت المتعلقة بنقل الطاقة والمياه إلى الهيئة االتحادية لل
 الشارقة، والتي يتم تحميلها على شركة مياه وكهرباء اإلمارات )سابقًا مؤسسة أبوظبي للمياه والطاقة(.

 
 رسوم استخدام نظام النقل من األصول المشتركة )األنشطة المرخصة( 

 
للصيغة الواردة في وثيقة األنشطة المرخصة الصادرة عن وزارة الطاقة، بموجب يتم احتساب اإليرادات من رسوم استخدام نظام النقل وفًقا 

يف التراخيص الصادرة للشركة من قبل وزارة الطاقة لنقل المياه والكهرباء من محطات التوليد وتحلية المياه إلى شركات التوزيع وتشمل تكال
لتوزيع. على وجه التحديد، تستند رسوم النظام لنقل المياه والكهرباء على  توفير خدمات شبكة النقل المشتركة عند نقاط التسليم لشركات ا

 .2021إلى    2019الذي يغطي الفترة من  1الرقابة التنظيمية 
 

 .يتم االعتراف باإليرادات من رسوم استخدام نظام النقل عند توصيل الكهرباء والمياه
 

خيص من رسوم استخدام نظام النقل الحد األقصى المسموح به إليرادات الكهرباء وفًقا لشروط الترخيص، ال يمكن أن تتجاوز إيرادات التر 
  والمياه المحتسبة وفًقا للصيغة كما هو محدد في الترخيص ومراقبة األسعار كما تنظمه وزارة الطاقة وفًقا للترخيص والمراسالت المتعلقة 

 بالرقابة التنظيمية.
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 حول البيانات المالية الموحدة   إيضاحات
   2020 ديسمبر 31

 
 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 )تتمة(  اإلعتراف باإليرادات
 )تتمة( الطاقة والمياه وتوزيع أ( إيرادات من نقل

 
 المرخصة( رسوم النظام من األصول المخصصة فقط )األنشطة غير 

 
تعتمد رسوم الخدمة لنقل المياه والكهرباء إلى اإلمارات األخرى من أصول مخصصة فقط على رسوم النقل المحددة المحسوبة بالرجوع إلى  

 التكاليف المرتبطة بتشغيل األصول المخصصة ذات الصلة. يتم اإلعتراف بهذه اإليرادات أيًضا عند توصيل الكهرباء والمياه.
 

 توريد وتوزيع الطاقة والمياهايرادات من 
 

 تحقق المجموعة كذلك إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه في منطقة أبوظبي. تخضع اإليرادات للحد األقصى المسموح به من اإليرادات 
 الطاقة.  دائرةالمحتسبة وفًقا للصيغة المحددة في وثيقة الترخيص الصادرة عن 

 
مال التوريد الرسوم القابلة لالسترداد من العمالء لتوريد الطاقة والمياه ضمن توزيع المجموعة. يتم االعتراف تشمل اإليرادات المحققة من أع

عندما يتم توريد وحدات الطاقة والمياه للعمالء وتتضمن تقديًرا لقيمة الوحدات الموردة للعمالء بين تاريخ آخر    أيباإليرادات مع مرور الوقت  
لتقرير. يعتبر من المحتمل بشكل كبير أال يحدث عكس جوهري في اإليرادات المتراكمة المعترف بها على أساس الخبرة قراءة للعداد وتاريخ ا

 التاريخية المتراكمة للمجموعة. 
 

عندما تستوفي المجموعة التزام األداء من خالل تحويل سلعة أو خدمة موعودة، تكون المجموعة قد حصلت على حق مقابل من العميل، 
 عقد على شكل ذمم مدينة. موجوداتلتالي، يكون لديها وبا
 

 إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد 
 

تشمل اإليرادات من رسوم التوصيل وتركيب العدادات الدخل المكتسب من العمالء لتركيب العدادات والمعدات األخرى ذات الصلة. يتم 
 .تفعيل التوصيلاالعتراف بهذه الرسوم في الربح أو الخسارة عند 

 
 إيرادات من قسائم المياه والبطاقات المدفوعة مسبقًا 

 
ات المدفوعة مسبًقا الرسوم المستلمة من العمالء لبيع قسائم المياه والبطاقات المدفوعة مسبًقا. يتم االعتراف بهذه تمثل اإليرادات من البطاق

 الرسوم في الربح على الخسارة في الوقت الذي يتم فيه توزيع وحدات المياه على العمالء مقابل هذه البطاقات المدفوعة مسبًقا.
 

  تشغيلية أخرى إيرادات 
 

 واإليرادات التياإليرادات   الحد األقصى المسموح به منتستند اإليرادات التشغيلية األخرى المتعلقة ببيع الطاقة والمياه للفترة على الفرق بين 
 توريد وتوزيع المياه والكهرباء.عن للعمالء  إصدار فواتير بهايتم 

 
عندما يتم توريد وحدات الطاقة والمياه للعمالء وتتضمن تقديًرا لقيمة الوحدات الموردة  مرور الوقت كما هو الحال  مع  يتم االعتراف باإليرادات  

 للعمالء بين تاريخ آخر قراءة للعداد وتاريخ إعداد التقارير. 
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 )تتمة( اسبيةأساس اإلعداد والسياسات المح 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 )تتمة(  اإلعتراف باإليرادات
  المياهتحلية الطاقة و  توليد( إيرادات من ب
 

 تحقق المجموعة إيرادات من بيع الطاقة والمياه. فيما يلي اإليرادات المعترف بها عن أعمال الكهرباء والمياه للمجموعة: 
 
ــتوفي متطلبات الموجودات المالية لترتيبات  • في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية شـــــــراء الطاقة والمياه / شـــــــراء اتفاقية الطاقة تســـــ

خدمات االمتياز )الموضــحة بموجب الســياســة المحاســبية الهامة في "امتيازات الخدمة"(، فإنه يتم تخصــيص البدل المدين بالرجوع إلى 
 لنسبية للخدمات المقدمة. القيم العادلة ا

ى يتم اإلعتراف باإليرادات التشــــــــغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية باســــــــتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي عل •
 الموجودات المالية.

ن عقود تشـــغيلية، يتم االعتراف بمدفوعات في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية شـــراء الطاقة والمياه / اتفاقية شـــراء الطاقة تتضـــم •
السـعة كإيرادات إيجارات تشـغيلية على أسـاس منتظم إلى الحد الذي يتم فيه توفير السـعة للمتعهد خالل الفترة. يتم اإلعتراف بالدفعات، 

شـــراء الكهرباء والمياه/ اتفاقية شـــراء التي ال يتم إدراجها كدفعات ســـعة )مثل إيرادات الوقود(، كإيرادات وفًقا للشـــروط التعاقدية التفاقية 
 الكهرباء.

 يتم االعتراف بمدفوعات الطاقة والمياه كإيرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم الطاقة المتعاقد عليها وسعة المياه للمتعهد. •
تمثل إيرادات الوقود المبالغ المســتردة من قبل متعهدي شــركات المياه والطاقة التابعة بقيمة مســاوية لســعر الســوق للوقود المســتخدم في  •

في توليد الطاقة وفًقا لشـــروط اتفاقيات شـــراء الطاقة والمياه وإتفاقيات شـــراء الطاقة. يتم االعتراف بإيرادات الوقود عند اســـتهالك الوقود  
 الطاقة والمياه. إنتاج

 
 ج( إيرادات من النفط والغاز

  
ما  يتم االعتراف باإليرادات من بيع النفط والغاز في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على المنتج إلى العميل، وهو ما يحدث عموًما عند

 يقبل العميل المنتج. يتم تحويل المنتج فعلًيا عبر ناقلة نفط أو أنابيب نفط أو أية آلية توصيل أخرى وعندما
 

افة  يتم تسعير مبيعات المجموعة من النفط والغاز بناًء على أسعار السوق والتي يتم تعديلها عند الضرورة وفًقا لفرق بناًء على مقياس الكث
 النوعية لمعهد البترول األمريكي للنفط والغاز الُمباع.

 
يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشترك من قبل المجموعة بحيث قد ال إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز 

اكمية يستلم أو يبيع كل مشارك حصته من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يمثل عدم التوازن الناتج بين استحقاق اإلنتاج التراكمي والمبيعات التر 
أو "رفع". يتم تقييم الخفض والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن   المنسوبة إلى كل مشارك في تاريخ إعداد التقارير "خفض"

تراف الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل االع
 بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

 
 مخزون الغاز 

 
 يتم االعتراف باإليرادات من مخزون الغاز مع مرور الوقت حيث يتم فيها تقديم الخدمة وقبولها من قبل العمالء.
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 )تتمة(  اإلعتراف باإليرادات

 المنح الحكومية 
ــوليتم اإلعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن تكلفة  مبدئًيا كمنحة حكومية مؤجلة بالقيمة العادلة عندما يكون هناك تأكيد  أحد األصــــــــ

و معقول بأن المنحة سـوف يتم اسـتالمها وأن المجموعة سـوف تلتزم بالشـروط المرتبطة بالمنحة. الحقًا، يتم االعتراف بهذه المنح في الربح أ
 الخسارة على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذي الصلة.

 لضرائبا
 ضريبة الدخل الحالية (أ

 
ية. يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضــريبية للفترات المالية الحالية والســابقة بالقيمة المتوقع تحصــيلها من أو ردها إلى الســلطات الضــريب

التقرير، في الدول التي  إن معدالت وقوانين الضـرائب المسـتخدمة في احتسـاب القيمة هي تلك السـائدة أو المحتملة بشـكل جوهري في تاريخ
 .تعمل فيها المجموعة وتظهر ناتج دخل خاضع للضريبة

 
ــرة في حقوق الملكية يتم االعتراف بها في حقوق الملكية وليس في الربح أو  ــريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المعترف بها مباشــــــــ إن ضــــــــ

ــارة. تقوم اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من العائدات  الضــــريبة بشــــكل دوري وفقًا للحاالت التي تخضــــع فيها قوانين الضــــريبة المطبقة الخســ
لتفســـيرات وتقوم بتكوين مخصـــص حيثما ينطبق. يتم االعتراف بمخصـــص لتلك األمور التي يكون تحديد الضـــريبة لها غير مؤكد ولكن من 

قياس المخصــصــات بناًء على أفضــل تقدير للمبلغ المتوقع المحتمل أن يكون هناك تدفق خارجي مســتقبلي لألموال إلى هيئة الضــرائب. يتم 
أن يصــبح مســتحق الدفع. يســتند التقييم على حكم خبراء الضــرائب داخل المجموعة مدعومين بخبرات ســابقة فيما يتعلق بمثل هذه األنشــطة 

 وفي بعض الحاالت بناًء على مشورة ضريبية متخصصة مستقلة.
 
 ضريبة الدخل المؤجلة (ب
 

قياس موجودات ومطلوبات ضـريبة الدخل المؤجلة باسـتخدام معدالت ضـريبة الدخل المعمول بها أو المعمول بها بشـكل جوهري كما في يتم 
تاريخ الميزانية العمومية والتي من المتوقع تطبيقها على الدخل الخاضـــــــع للضـــــــريبة في الســـــــنوات التي من المتوقع أن يتم فيها اســـــــترداد أو 

ؤقتة. يتم االعتراف بالتغييرات على هذه األرصـــــدة في الربح أو الخســـــارة أو في الدخل / )الخســـــارة( الشـــــاملة األخرى في تســـــوية الفروق الم
 الفترة التي تحدث فيها.

 
هذا يســتمر  بأنمحتمل، بناًء على الجدوى الفنية، من التقوم المجموعة باإلعتراف بتأثير البيان المالي لوضــع اإلقرار الضــريبي عندما يكون 

بتقييم النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها. إذا قررت المجموعة أن الدفع محتمل، فإنها تقوم   المجموعةالوضــــــــــــــع عند التدقيق. تقوم 
 بقياس مخصص الضريبة باستخدام أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقة.

 
ــها إلى الحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضـــــــــريبة الدخل المؤجلة في ت اريخ كل تقرير وتخ يضـــــــ

بأن يتوفر ربح ضـــريبي كاف الســـتخدام موجودات الضـــريبة المؤجلة بشـــكل كلي أو جزئي. يتم إعادة تقييم موجودات ضـــريبة الدخل المؤجلة 
ــبح فيه م ــتقبلية الخاضـــــعة غير المعترف بها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يصـــ ن المحتمل أن تســـــمح األرباح المســـ

 .للضريبة باسترداد أصل ضريبة الدخل المؤجلة
 

يتم تسـوية موجودات ومطلوبات الضـريبة المؤجلة في حال كان هناك حق قانوني ملزم لتسـوية موجودات الضـريبة المتداولة مقابل مطلوبات 
 المؤجلة متعلقة بنفس المنشأة ونفس السلطة الضريبية.ضريبة الدخل المتداولة، وتكون الضرائب 
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 تحويل العمالت األجنبية
 لغرض هذه البيانات المالية الموحدة فقد تم إعتبار الدرهم اإلماراتي هو عملة العرض للمجموعة. 

 
ــركات الزميلة الفردية، يتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة الوظي ي ــتركة والشــ ــاريع المشــ ــركات التابعة والمشــ ة لتلك في الشــ

يخ المعـاملـة. يتم إعـادة تحويـل الموجودات والمطلوبـات النقـديـة بـالعمالت األجنبيـة إلى العملـة الشــــــــــــــركـات بمعـدل الصــــــــــــــرف الفوري في تـار 
ة الوظي ية بمعدل الصـرف الفوري في تاريخ التقرير. يتم إدراج أية فروقات ناتجة عن التحويل في الربح او الخسـارة ما لم يتم تطبيق محاسـب

 لوبات غير النقدية بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.التحوط. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمط
 

ام في هذه البيانات المالية الموحدة، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصــــــــــــة بالعمليات األجنبية التابعة إلى الدرهم اإلماراتي باســــــــــــتخد
ويل المبالغ في بيان الدخل باسـتخدام متوسـط سـعر الصـرف المرجح على أسـاس شـهري. أسـعار الصـرف السـائدة في تاريخ التقرير، ويتم تح

 الشـــــــــاملة األخرى   يتم اإلعتراف بجميع فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ضـــــــــمن الدخل/ )الخســـــــــارة(
. عند اســتبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم حقوق الملكيةمتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضــمن  الو   الموحد

 المؤجل والمدرج ضمن حقوق الملكية المتعلق بذات العملية األجنبية في الربح أو الخسارة.

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
تأثيرًا هامًا عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشـــاركة في قرارات الســـياســـة المالية الشـــركة الزميلة هي المنشـــأة التي تمارس المجموعة  

 .والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات
 

رتيب حقوقًا في صـــــافي موجودات الترتيب المشـــــروع المشـــــترك هو ترتيب مشـــــترك حيث يكون للجهات التي لديها ســـــيطرة مشـــــتركة على الت
المشـــــترك. إن الســـــيطرة المشـــــتركة هي المشـــــاركة المتفق عليها تعاقديًا للســـــيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تســـــتلزم القرارات حول 

 األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعية من الجهات التي تتشارك السيطرة.
 

ركات الزميلة أو المشـاريع المشـتركة يتم إدراجها في هذه البيانات المالية الموحدة باسـتخدام طريقة حقوق إن نتائج وموجودات ومطلوبات الشـ 
 الملكية المحاسبية.

 
ســـتثمار في بيان المركز المالي بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعد االســـتحواذ في حصـــة المجموعة من االبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج 

صافي موجودات الشركة، ناقصًا التوزيعات المستلمة وناقصًا أي انخفاض في قيمة االستثمار. يتم إدراج القروض الممنوحة مقدمًا للشركات 
ها خصـــائص تمويل األســـهم كذلك ضـــمن االســـتثمار في بيان المركز المالي للمجموعة. يعكس المحتســـبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية والتي ل

 بيان الربح او الخسارة للمجموعة حصة المجموعة في النتائج بعد خصم الضريبة على الشركة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، المعدلة
ــتهالك واإلطفاء وأي انخفاض في قيمة موجودا ــاب االســ ــبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية بناًء على قيمها العادلة في الحتســ ــركة المحتســ ت الشــ

تاريخ االســتحواذ. يتضــمن بيان الربح او الخســارة والدخل الشــامل اآلخر للمجموعة حصــة المجموعة في الدخل/ )الخســارة( الشــاملة األخرى 
ــة ال ــبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. يتم اإلعتراف بحصـــ مجموعة من المبالغ المدرجة مباشـــــرًة ضـــــمن حقوق الملكية من قبل للشـــــركة المحتســـ

 الشركة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية مباشرًة في بيان التغيرات في حقوق الملكية للمجموعة.
 

ــبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية إل ــركاتها المحتسـ ــتبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشـ ــة المجموعة يتم اسـ ى مدى حصـ
 في الشركة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

 
ت تقوم المجموعة بتقييم االســتثمار في الشــركات المحتســبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تشــير األحداث أو التغيرا

حالة وجود أي مؤشــــــــــــــر على وجود انخفاض في القيمة، يتم مقارنة   في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالســــــــــــــترداد. في
ا أعلى. إذا القيمة الدفترية لالســتثمار مع القيمة القابلة لالســترداد، وهي قيمتها العادلة ناقصــًا تكاليف االســتبعاد والقيمة قيد االســتخدام، أيهم

 تثمار إلى قيمته القابلة لالسترداد.تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخ يض االس
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 حصص في عمليات مشتركة 

ــتركة تتيح حقوق للموجودات والتزامات للمطلوبات المتعلقة  ــيطرة مشـ ــتركة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سـ إن العملية المشـ
ــيطرة على   ــاركة ســ ــتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشــ ــيطرة المشــ ، والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشــــطة ترتيبباالتفاقية. إن الســ

 لة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.ذات الص
 

 تقوم المجموعة باحتســــاب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصــــاريف المتعلقة بحصــــتها في العمليات المشــــتركة وفقًا للمعايير الدولية
 ومصاريف محددة.إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات 

 
ــتركة في  ــرة ومشــــ ــلحة مباشــــ ــركاء مصــــ ــتركة حيث يكون للشــــ ــطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشــــ بعض أنشــــ
موجودات العملية المشـــــتركة. تقوم المجموعة باحتســـــاب حصـــــتها من الشـــــركة ذات الســـــيطرة المشـــــتركة وأي التزامات تكبدتها وحصـــــتها من 

كة التي تكبدتها مع شـــركاء آخرين، والدخل من بيع أو اســـتخدام حصـــتها من اإلنتاج في العمليات المشـــتركة، فضـــاًل عن المطلوبات المشـــتر 
 حصتها من النفقات التي تكبدتها في العملية المشتركة، وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصتها في العملية المشتركة.

 عقود اإليجارات
يتم تقييم اإلتفـاقيـة رة عن إيجـار أو تتضــــــــــــــمن عالـقة إيجـار يعتمـد على بنود االتفـاقيـة عنـد ـتاريخ البـدء إن تحـدـيد مـا إذا كـاـنت االتفـاقيـة عبـا

، أو أن اإلتفاقية تنقل حق إســـتخدام األصـــل أو األصـــول إذا كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على اســـتخدام أصـــل أو أصـــول محددة لتحديد ما
 في االتفاقية. حتى لو لم يكن هذا الحق محددًا بشكل واضح 

 
 استخدام الموجوداتحق  -المجموعة كمستأجر  (أ

 
بحق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل ذات العالقة متاحًا لالستخدام(.   تقوم المجموعة باإلعتراف

بالتكلفة، ناقصـًا أية خسـائر اسـتهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها ألية عملية إعادة قياس   الموجودات  يتم قياس حق اسـتخدام
ــتخداملمطلوبات عقود اإليجار. تت ــمن تكلفة حق اســـــــــــ ــرة المبدئية  الموجودات  ضـــــــــــ مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، والتكاليف المباشـــــــــــ

 المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصــــــــًا أية حوافز إيجار مســــــــتلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حد  كبير
ــل ال ــول على ملكية األصـ ــتخدامعلى يقين من الحصـ ــتهالك حق اسـ المعترف بها على  الموجودات  مؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم اسـ

لالنخفاض في   الموجودات  أســــاس القســــط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما أقصــــر. تخضــــع حق اســــتخدام
 القيمة.

 
 مطلوبات عقود اإليجار -المجموعة كمستأجر  (ب
 

ــة ـبالقيمـة الحـالـية لمـدفوعـات اإليجـار التي يتوجـب ب ـباإلعتراففي ـتاريخ ـبدء عـقد اإليجـار، تقوم المجموعـة   مطلوـبات عقود اإليجـار المـقاســــــــــــ
فز دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضـــمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة جوهريًا( ناقصـــًا أية حوا

ر مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن إيجا
ــه المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا  ــراء والذي من المؤكد أن تمارســــ ــة خيار الشــــ ــعر ممارســــ مدفوعات اإليجار كذلك ســــ

يجار ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشــــر أو معدل كانت مدة عقد اإل
 كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

 
افي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل الفائدة عند احتســــاب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تســــتخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضــــ 

الضــــــــــــمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بســــــــــــهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس تراكم 
. وباإلضــــــافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان المســــــددةمدفوعات اإليجار ب هاالفائدة ويتم تخ يـضـــــ 

 .ذات العالقةهناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهريًا أو تغيير في التقييم لشراء األصل 
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 )تتمة( عقود اإليجارات
 
 اإليجارات التمويلية –المجموعة كمؤجر  (ج

  
الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القيم المســــتحقة من لمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية ا بشــــكل جوهري  يتم تصــــنيف العقود التي تنقل

المسـتأجر كإيجارات بقيمة صـافي االسـتثمار في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية وذلك بعد احتسـاب مخصـص خسـائر االئتمان 
 المتوقعة.

 
 اإليجارات التشغيلية –المجموعة كمؤجر  (د
 

لفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصـنيف العقود كإيجارات تشـغيلية. تضـاف التكاليف األولية في حال عدم نقل العقود للمخاطر وا
على مدى فترة العقد بنفس  ويتم اإلعتراف بهاالمباشـرة والمتكبدة في مفاوضـات اإليجارات التشـغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة 

 ج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل الفترة التي يتم اكتسابها فيها.أساس إيرادات اإليجار. يتم إدرا

 الموجودات غير الملموسة 
ــة المتحصـــــل عليها بشـــــكل منفصـــــل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير الملموســـــة  يتم قياس الموجودات غير الملموســـ

ــتحوذ عليها ــتحواذمن دمج األعمال هي قيمها العادلة عند تاريخ  المســـــ ــة اإلســـــ . بعد اإلعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموســـــ
  أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة.  بالتكلفة ناقصاً 

 
ــة خالل  ــتهالك للموجودات الغير ملموســ ــة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتســــب االســ يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموســ

 السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:
 
 سنة  2 اتفاقية الرسوم •
 سنوات  3 برامج كمبيوتر •
 سنة  22  - 1 اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه( •
 سنوات 8-1 حقوق االتصال التي تم اإلستحواذ عليها •
 غير محدد رخص توزيع الطاقة والمياه •
 

اإلنتاجية على يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على أســــاس ســــنوي وعند الضــــرورة، يتم احتســــاب التغيرات على األعمار 
 أساس مستقبلي.

 
كالفرق بين صـافي متحصـالت االسـتبعاد والقيمة المدرجة لألصـل  الملموسيتم قياس األرباح أو الخسـائر الناتجة من اسـتبعاد األصـل غير 

 ويتم إدراجها في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل.
 

ــنوًيا. يتم مراجعة تقييم  ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموســـــــــــة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم اختبار انخفاض القيمة ســـــــــ
ا لتحـدـيد ـما إذا ـكاـنت األعـمار غير المحـددة ال تزال ـقابـلة لـلدعم. إذا لم يكن األمر ـكذـلك، ـفإن التغيير في العمر العمر غير المحـدد ســــــــــــــنويًـ 

 اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.
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 النفط والغاز الطبيعيمنشآت تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير 

 المرسملة –تكاليف االستكشاف والتقييم  (أ
 

الحصـــول على حقوق االســـتكشـــاف تدرج في تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االســـتكشـــاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل 
بيان الدخل الموحد عند تكبدها. يتم إدراج تراخيص االســتكشــاف كأصــل اســتكشــاف وتقييم. تتضــمن تكاليف تلك الرخص التكاليف المباشــرة 

يص. يتم رســـــملة التكاليف لالســـــتحواذ كتكاليف الضـــــرائب الغير قابلة لالســـــترداد، التكاليف المهنية والقانونية المتكبدة للحصـــــول على التراخ
التي تم تكبدها بعد الحصـــــــــول على حقوق االســـــــــتكشـــــــــاف كالتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراســـــــــات 

ــاف وأنشــــــــــطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل ح ــتكشــــــــ ــرة باالســــــــ قل على أنها التطوير وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشــــــــ
 موجودات استكشاف وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم قبل االنتهاء من عملية تقييم األنشطة.

 
 عند االنتهاء من تقييم األنشـطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشـاف االحتياطيات التجارية على مسـتوى كل حقل بعد الموافقة على

ــنيف فقط التطو  ــلة على أنها موجودات تطوير وإنتاج. يتم هذا التصــ ــاف والتقييم ذات الصــ ــتكشــ ير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات االســ
بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االســــــــتكشــــــــاف والتقييم ويتم تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع الحصــــــــول على أي منافع 

إذا لم يتم اكتشــاف االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشــطة كل أصــل. ويتم شــطب موجودات االســتكشــاف  اقتصــادية مســتقبلية 
 والتقييم وإدراجها في الربح او الخسارة.

 
 تكاليف التطوير (ب
 

يب وتطوير حفر اآلبار، بما إن تكاليف اإلنفاق على البناء، والتركيب أو اســــــــــتكمال بناء البنية التحتية مثل منصــــــــــات الحفر وخطوط األناب
 النفط والغاز. ممتلكاتناجحة يتم رسملتها من ضمن الفيها عمليات الحفر والتحديد غير 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
 عام  -الممتلكات واآلالت والمعدات  (أ

  
اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم إدراج الممتلكات و يتم إدراج 

  القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم استيفاء معايير اإلعتراف للمخصص. 
يث يتم شطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى األعمار االقتصادية اإلنتاجية المتوقعة لألصول  يتم احتساب االستهالك بح

لهامة  المعنية. إذا كان ألحد األجزاء الهامة من بند من الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم المحاسبة عن هذه األجزاء ا
 للممتلكات واآلالت والمعدات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات: كبنود منفصلة )مكونات رئيسية(

 
 سنة )االستهالك: على أساس القسط الثابت( 40إلى  3 -المباني والمعدات واآلالت 

 سنة )االستهالك: على أساس القسط الثابت( 40إلى  5من   -قطع غيار المحطات 
 مدة اإليجار أيهما أقل )االستهالك: على أساس القسط الثابت(اإلنتاجي و  -حق استخدام الموجودات 

 وحدة اإلنتاج )االستهالك: على أساس وحدة اإلنتاج( -ممتلكات النفط والغاز 
 

ب يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها حيثما هو مناسب في تاريخ كل تقرير، مع إحتسا
 أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبلي.

 
استراتيجية على أساس القسط الثابت على مدى األعمار يتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات والمصنفة كقطع غيار 

 اإلنتاجية المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها كمصروف عند تكبدها.
 

من استخدام أو استبعاد  يتم إلغاء اإلعتراف ببند الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة
 ويتم  األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم فيها استبعاد الموجودات )

 احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات المدرجة(. 
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 ممتلكات النفط والغاز -الممتلكات واآلالت والمعدات  (ب
 

خسائر يتم إدراج ممتلكات النفط والغاز في مرحلة التطوير واإلنتاج وغيرها من الموجودات ذات العالقة بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم و 
خسائر انخفاض القيمة الذي تم إدراجها سابقًا، إن وجدت(. إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ  عكس االنخفاض المتراكمة )صافي 

الشراء أو  سعرإن  .ء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية اللتزامات اإلزالةالشرا
 أخرى لالستحواذ على األصل. بدالتالبناء هي القيمة اإلجمالية المدفوعة والقيمة العادلة ألي تكلفة 

 
عند تحديد  "( للحقل المعني. 2Pاالحتياطيات المؤكدة والمحتملة )" بناًء على لى أساس وحدة اإلنتاج يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز ع

االعتبار النفقات المتكبدة حتى تاريخه مع تقدير نفقات التطوير المستقبلية المقدرة. ب  يتم األخذوحدة اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير    معدل
 والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج. في حين أن استهالك موجودات النفط

 
 أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية -الممتلكات واآلالت والمعدات  (ج

  
وتكاليف اإلصالح  الفحص إن اإلنفاق الرئيسي على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن تكلفة استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف 

وتم شطبه وتكون المنافع    بشكل منفصلعندما يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه    اليف المتكبدة لإلستبدالالتكاألساسية. ويتم رسملة  
، يتم اعتماد قيمة بشكل منفصلجزء من األصل ال يعتبر عنصرًا  األصل أو لمجموعة. وعندما يكون ل ستحققالمستقبلية التجارية المحتملة 

 االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل )أو جزء من األصل( التي يتم شطبها فورًا. 
 

 الفحص المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد    الفحصيتم رسملة تكاليف  
 اليومية عند تكبدها فيها.  الصيانةخدمات وتكاليف ال تحميلالمقبل. يتم 

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ -الممتلكات واآلالت والمعدات  (د

  
. التقريرتدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل المنجز كما في تاريخ  

رأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقًا للسياسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء يتم تحويل األعمال ال
 من بناء الموجودات ووضعها قيد االستعمال.
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 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
في  تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل تقرير، وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى انخفاض  
قابلة  القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي للموجودات تقوم المجموعة بتقدير القيمة ال

اد وقيمة سترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي القيمة القمة العادلة للموجودات أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصًا تكاليف االستبعلال
دية داخلة  فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقبصورة موجودات لاإلستخدام، أيهما اعلى. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ل 

ترداد،  مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تتجاوز القيمة المدرجة لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالس
 فإنه يتم تخ يض هذه الموجودات إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

 
ة المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم ما قبل الضريبة عند تقييم قيمة اإلستخدام، فإنه يتم خصم التدفقات النقدي

ء  والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة باألصل. في حالة احتساب قيمة االستخدام، يتم كذلك إجرا
تبعاد نهائية لألصل. عند تحديد القيمة العادلة للقيمة المضافة، يتم األخذ باالعتبار االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل عملية اس

 المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال توفرها.
 

تقييم في حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه اإلحتسابات بمضاعفات التقييم و 
ستمرة أسعار األسهم للشركات التابعة المدرجة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم إدراج خسائر االنخفاض المتعلقة بالعمليات الم

  .في بيان الربح أو الخسارة في فئات النفقات المتناسبة مع وظائف الموجودات المنخفضة
 

حديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر االنخفاض المعترف بها سابقًا ربما لم تعد موجودة يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير، لت
أو قد انخفضت. وفي حال وجود مثل هذه المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير المبالغ الممكن استردادها من الموجودات أو الوحدات 

ترف بها سابًقا فقط إذا كان هناك تغيير في االفتراضات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة  المنتجة للنقد. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المع
لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر انخفاض القيمة. إن العكس محدود بحيث ال تتجاوز القيمة المدرجة لألصل القيمة القابلة لالسترداد أو  

اإلعتراف بخسائر انخفاض الموجودات في سنوات سابقة. ويتم اإلعتراف بهذا العكس في   صافي القيمة المدرجة ناقصًا االستهالك إذا لم يتم
 .الربح أو الخسارة

 
لغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المنتجة للنقد في مجموعات على مستوى قطاع األعمال. يتضمن  

قييم تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير اختبار االنخفاض في مرحلة االستكشاف والت
ض واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة القيمة المدرجة للقطاع المجمع بالقيمة القابلة لالسترداد ويتم شطب أي خسارة انخفا

راجها في الربح او الخسارة. ويتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة  ناتجة في قيمة موجودات االستكشاف والتقييم ويتم إد
 .العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمة االستخدام أيهما اعلى

 تكاليف االقتراض
ب بالضرورة فترة من الوقت  يتم إضافة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى شراء أو بناء أو إنتاج أصول مؤهلة ، وهي األصول التي تتطل

ضرورية لتكون جاهزة لالستخدام المقرر أو بيعها، إلى تكلفة تلك األصول، إلى أن تصبح هذه األصول جاهزة جوهريًا لإلستعمال المقرر أو  
اإلقتراض المؤهل  حتى إستعماله من تكاليف  المحددبيعها. يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت من مبلغ اإلقتراض 

 للرسملة. 
 

 يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

 المخزون 
التخزين في  يتم تقييم مخزون النفط والمنتجات النفطية، والتي تمثل اإلنتاج من منشآت النفط والغاز للمجموعة والتي يتم تخزينها في منشآت  

 انتظار البيع، بالقيمة السوقية.
 

يف يتم تقييم جميع بنود المخزون األخرى بالتكلفة، على أساس متوسط التكلفة المرجح وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل التكال
تحقيقها هي سعر البيع المقدر ضمن  المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى موقعه ووضعه الحالي. إن صافي القيمة الممكن 
 سياق األعمال االعتيادية، ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء البيع.
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 إيرادات مؤجلة
اليف تمثل هذه اإليرادات قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المستلمة كمنحة ويتم االعتراف بها كدخل على مدى الفترة الضرورية لمطابقة التك

 للتعويض.ذات الصلة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاضعة  

 العمالء والعدادات تأمينات
العمالء والعدادات من عمالء الكهرباء والمياه كالتزام عند استالمها ويتم تسويتها عادًة عند فصل العميل عن شبكة  بتأميناتيتم اإلعتراف 

 توزيع المجموعة. 

 ات الخدمة امتياز 
 عند استيفاء الشروط اآلتية:   12لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم وفقًا لتفسير خدمة إمتياز التقوم المجموعة باحتساب ترتيبات 

 
تقديمها يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة أو تنظيم الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها مع البنية التحتية ولمن يجب   •

 وبأي ثمن.
الرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من ناحية أخرى أي فائدة جوهرية متبقية في المانح )المؤسسة الحكومية عادة( ب يقوم •

 البنية التحتية في نهاية مدة الترتيب.
 

ضمن الممتلكات   12في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية التي ال تستوفي بمتطلبات تفسير لجنة تفسير التقارير المالية رقم  
على المحطة العاملة وفقًا لترتيبات االمتياز  12ت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن تفسير لجنة تفسير التقارير المالية رقم واآلال

 على أساس الطرف الرئيسي المسؤول عن الدفع: 
 
 إمتياز الخدمات؛ و يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخدمين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف •
 يتم تطبيق "نموذج الموجودات المالية" عندما تقع على المانح المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف إمتياز الخدمات.  •
 

وفي حال قام المانح بضمان المبالغ التي ستدفع خالل مدة العقد )على سبيل المثال، عن طريق معدل العائد الداخلي المضمون(، يجب 
 استخدام نموذج الموجودات المالية إلحتساب إمتياز البنية التحتية، بما أن المانح هو المسؤول الرئيسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج

لمالية إلحتساب عقود البناء والتشغيل والتحويل التي أبرمت مع المانح. تقوم المجموعة بإدراج الموجودات المالية من ترتيبات الموجودات ا
 .بالتكلفة المطفأة إمتياز الخدمات في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية تشغيلية
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 األدوات المالية
أخرى. يتم االعتراف بالموجودات   لمنشأةوالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية    المنشآتإن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى  

 المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لألداة. 
 
 الموجودات المالية  أ(

 اإلعتراف والقياس المبدئي 
مة العادلة من خالل الدخل الشامل تم قياسها الحًقا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيوييتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلعتراف المبدئي، 

 اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 
 

المبدئي على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال المجموعة    يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف
ملية،  إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن على عنصر تمويلي هام أو التي قامت المجموعة من أجلها بتطبيق الوسيلة الع

المعاملة في حالة األصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة    تكاليف  ي بقيمته العادلة باإلضافة إلىتقوم المجموعة مبدئًيا بقياس األصل المال
الربح أو الخسارة. يتم إدراج تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح   من خالل

ة التجارية التي ال تتضمن على عنصر تمويلي هام أو التي قامت المجموعة بتطبيق الوسيلة العملية لها أو الخسارة. يتم قياس الذمم المدين
 إيرادات من عقود مع العمالء. -  15بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
معاملة عند اإلعتراف المبدئي، تقوم المجموعة باإلعتراف بالفرق كما عندما تختلف القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية عن سعر ال

 يلي:
 
( 1عندما تكون القيمة العادلة مســتمدة من األســعار المدرجة في األســواق النشــطة ألصــل أو التزام مماثل )أي مدخالت من المســتوى   •

 االعتراف بالفرق كمكسب أو خسارة. أو بناًء على أسلوب تقييم يستخدم فقط بيانات من أسواق يمكن مالحظتها، يتم
ــكل فردي. يتم  • ــائر المؤجلة لليوم األول بشــــــ في جميع الحاالت األخرى، يتم تأجيل الفرق ويتم تحديد وقت االعتراف باألرباح أو الخســــــ

مكن مالحظتها، أو إطفاءها على مدى عمر األداة، أو تأجيلها حتى يمكن تحديد القيمة العادلة لألداة باستخدام مدخالت السوق التي ي
 تحقيقها من خالل التسوية.

 
من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن تكون ناتجة عن  

هذا التقييم بأنه اختبار دفعات ألصل  التدفقات النقدية التي هي "فقط دفعات ألصل الدين والفائدة" على المبلغ الرئيسي القائم. يشار إلى 
 الدين والفائدة فقط ويتم إجراؤه على مستوى األداة.

 
عمال يشير نموذج أعمال المجموعة للموجودات المالية إلى كي ية إدارتها للموجودات المالية من أجل تحقيق التدفقات النقدية. يحدد نموذج األ

 يل التدفقات النقدية التعاقدية أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.ما إذا كانت التدفقات النقدية ستنتج عن تحص
 

يتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل التشريع أو 
 خ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. العرف السائد في السوق )الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة، أي التاري
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 )تتمة( األدوات المالية
 )تتمة(  الموجودات المالية أ(

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف الموجودات المالية إلى أربع فئات:

 
 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( •
 الدين( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير المكاسب والخسائر المتراكمة )أدوات •
موجودات مالية مصـــــــــنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـــــــــامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير المكاســـــــــب والخســـــــــائر المتراكمة عند  •

 االستبعاد )أدوات حقوق الملكية(
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 موجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( 
 تقوم المجموعة بقياس الموجودات بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

 
للحصـــــــــول على التدفقات النقدية   المالية يتم اإلحتفاظ باألصـــــــــل ضـــــــــمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات •

 التعاقدية؛ و
ــأ عن الشــــــــــروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات • ــل الدين  تنشــــــــ نقدية في تواريخ محددة والتي تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصــــــــ

 والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.
 

رباح يتم الحًقا قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف باأل
 الخسارة عند استبعاد األصل أو تعديله أو عند انخفاض قيمته.والخسائر في الربح أو 

 موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( 
 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:

 
ــول على التدفقات النقدية يتم االحتفاظ باأل • ــمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات للحصـــــــ ــل المالي ضـــــــ صـــــــ

 التعاقدية والبيع؛ و 
ــل الدين  • ــروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصــــــــ ــأ عن الشــــــــ تنشــــــــ

 ي القائم.والفائدة على المبلغ الرئيس
 

صرف العمالت  إعادة تقييمبالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعتراف بإيرادات الفائدة وخسائر 
الية المقاسة في الربح او الخسارة ويتم احتسابها بنفس الطريقة التي تم استخدامها للموجودات المأو العكوسات  األجنبية واالنخفاض في القيمة  

عند االستبعاد، يتم إعادة تدوير التغير  . بالتكلفة المطفأة. يتم اإلعتراف بالتغيرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر
 المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح او الخسارة.

 خل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية( بالقيمة العادلة من خالل الد موجودات مالية
في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية   عند اإلعتراف المبدئي، يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بشكل نهائي وذلك لتحديد اإلستثمارات

األدوات   - 32بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على أساس كل أداة على حدة.

 
م إعادة تدوير األرباح والخسائر من هذه الموجودات المالية إلى الربح أو الخسارة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات أخرى في  ال يت

ذه  بيان الربح أو الخسارة عند إثبات حق الدفع، إال إذا استفادت المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من تكلفة األصل المالي، وفي ه
هذه المكاسب في الدخل الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    يتم تسجيلالة،  الح

 اآلخر لتقييم انخفاض القيمة.
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 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة موجودات مالية
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات المالية المصنفة تشمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

. يتم  عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية المطلوبة بشكل إلزامي للقياس بالقيمة العادلة
لغرض البيع أو إعادة الشراء في المدى القريب. يتم أيًضا تصنيف المشتقات،   تصنيف الموجودات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم شراؤها

بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. تم وصف المعالجة المحاسبية 
نشطة التحوط. يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية المفصلة للمشتقات في السياسة المحاسبية لألدوات المالية المشتقة وأ

 التي ال تمثل فقط دفعات ألصل الدين والفائدة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال.
 

لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو موضح النظر عن معايير أدوات الدين التي سيتم تصنيفها بالتكلفة المطفأة أو با  بغض
إذا كان القيام بذلك يلغي أو يقلل بشكل    المبدئيأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف    تصنيفأعاله، يمكن  

 كبير من عدم التطابق المحاسبي.
 

التغيرات يتم إدراج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف بصافي  
 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة.ب

 النقد والودائع قصيرة األجل 
المالي على النقد لدى البنوك ونقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق شمل النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز ي

محدد   خالل ثالثة أشهر أو أقل. لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد ومرادفات النقد من الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل كما هو
 أعاله، صافي الحسابات البنكية المكشوفة.

 عترافإلغاء اإل
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو ، عند االقتضاء ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة من الموجودات المالية المشابهة( 

 بشكل أساسي )أي يتم إلغاء اإلعتراف به من بيان المركز المالي للمجموعة( عند: 
 
 ألصل؛ أوإنتهاء الحقوق التعاقدية باستالم التدفقات النقدية من ا •
ــديد بقبول اإللتزامقيام المجموعة بتحويل حقوقها في اســــــــتالم التدفقات النقدية من األصــــــــل أو قيامها  • ــتلمة  التدفقات النقدية بتســــــ  المســــــ

 " ؛ وإما:تمرير التدفقات النقديةبالكامل من دون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "
 

o  األصل بشكل جوهري، أوقيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع 
o  لم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل 

 
، فإنها تقوم ترتيب لتمرير التدفقات النقديةعندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من أصل أو عندما تدخل في 

طر بتقييم ما إذا، وإلى أي مدى، قد احتفظت بمخاطر ومنافع الملكية. عندما ال تقوم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ إلى حد  كبير بكافة مخا
منافع األصل أو تحويل السيطرة على األصل، تستمر المجموعة باإلعتراف باألصل المحول إلى مدى مشاركتها المستمرة فيه. في هذه  و 

الحالة، تقوم المجموعة كذلك باإلعتراف بااللتزام المرتبط به. يتم قياس األصل المحول وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق 
 احتفظت بها المجموعة.  وااللتزامات التي

 
يتم قياس المشاركة المستمرة التي تأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة المدرجة األصلية لألصل أو أقصى مبلغ للبدل الذي قد  

 يتطلب من المجموعة دفعه، أيهما أقل. 
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 إنخفاض القيمة
بمخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   تقوم المجموعة باإلعتراف

لية  الخسارة. تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى الحياة، باستثناء تلك األدوات الما
تصنيف ائتماني بدرجة استثمارية أو لم تزداد مخاطر االئتمان بشكل ملحوظ منذ اإلعتراف المبدئي، وفي  التي يكون للطرف المقابل فيها 

شهًرا هي جزء من الخسائر  12شهًرا. إن الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12هذه الحالة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 12التخلف عن السداد على أداة مالية والتي تكون ممكنة في غضون   االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث

 
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية. يتم احتساب معدالت المخصص بناًء على  

عند التعثر. يتم تخصيص هذه التقديرات من خالل تقييم التصنيفات االئتمانية للطرف  التقديرات بما في ذلك احتمالية التعثر والخسارة المتكبدة  
المقابل. تقوم المجموعة بضبط المصفوفة لتعديل معدالت المخصص حسب المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع 

الي(، يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم أن تتغير الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجم 
للمجموعة    تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. قد ال تكون خبرة الخسارة االئتمانية السابقة

 فعلي للعميل في المستقبل.  والتنبؤ بالظروف االقتصادية كذلك مؤشرًا على التعثر ال
 

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، تطبق المجموعة مخاطر االئتمان المنخفضة المبسطة. في تاريخ كل 
ات المعقولة والداعمة  تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أداة الدين تعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضة باستخدام جميع المعلوم

إلضافة  المتوفرة دون تكلفة أو جهد غير ضروري. إلجراء ذلك التقييم، تقوم المجموعة بإعادة تقييم التصنيف االئتماني الداخلي ألداة الدين. با
  30كثر من  أل  متأخرة  قديةإلى ذلك ، تأخذ المجموعة باإلعتبار أنه كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان عندما تكون المدفوعات التعا

 يوًما بعد تاريخ استحقاقها.

 الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان
 

دوث  عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة بمقارنة مخاطر ح
تاريخ التقرير مع خطر حدوث تخلف على األداة المالية كما في تاريخ اإلعتراف األولي. عند   التخلف عن السداد على األداة المالية كما في 

التاريخية إجراء هذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار كل  من المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبرة  
 لفة أو جهد كبير. والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تك

 
يلها تقوم المجموعة بشكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المستخدمة لتحديد فيما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان وتقوم بتعد

 المبلغ متأخرًا.كما هو مناسب لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح 
  

ها تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على األدوات المالية لم ترتفع بشكل هام منذ االعتراف األولي إذا تم تحديد أن األداة المالية لدي
 مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة:

 
 ت األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛إذا كان •
 أن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي في األجل القريب؛ و •
قترض على قد تؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية واألعمال على المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة الم •

 الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي.
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 تعريف التخلف عن السداد 
تستخدم المجموعة نماذج إحصائية لتحليل البيانات التي تم جمعها ووضع تقديرات الحتمال التعثر عن السداد مع مرور الوقت. يتضمن هذا  

االقتصاد الكلي الرئيسية عبر مختلف المناطق الجغرافية التحليل تحديد أي تغييرات في معدالت التخلف عن السداد والتغيرات في عوامل 
 للمجموعة. 

 موجودات مالية ذات قيمة ائتمان منخفضة 
يعتبر األصل المالي ذات قيمة ائتمانية منخفضة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل  

 وجودات المالية هي ذات قيمة ائتمان منخفضة القيمة بيانات يمكن مالحظتها حول األحداث التالية:المالي. يتضمن الدليل على أن الم
 
 صعوبات مالية هامة يواجها المقترض أو المصدر؛  •
 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو تجاوز فترة االستحقاق؛  •
يواجها المقترض، بمنح المقترض امتياز تعاقدية اقتصـــــــادية أو أن يقوم الدائن )الدائنين( للمقترض، نتيجة لصـــــــعوبات مالية ألســـــــباب  •

 )امتيازات( والتي لم يكن ليأخذها الدائن )الدائنين( باالعتبار، بخالف ذلك؛ 
 يصبح من المحتمل أن يتعرض المقترض لإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخر؛ أو •
 ة.عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب الصعوبات المالي •

 سياسة الشطب
تقوم المجموعة بشطب األصل المالي عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يعاني من صعوبات مالية شديدة وال يوجد هناك 
 احتمال واقعي لإلسترداد. تكون هذه هي الحالة بشكل عام عندما تستنفذ المجموعة جميع الجهود القانونية والعالجية للتحصيل من العمالء.

ودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة اإلنفاذ بموجب إجراءات استرداد المجموعة، مع األخذ باإلعتبار المشورة القانونية عند  قد تبقى الموج
 االقتضاء. يتم اإلعتراف بأي مبالغ مستردة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

 القياس واالعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة 
المتوقعة دلياًل على احتمالية التخلف عن السداد، أو الخسارة بافتراض التخلف عن السداد )أي حجم الخسارة   يعتبر قياس خسائر االئتمان

إذا كان هناك تخلف عن السداد( والتعرض للتخلف عن السداد. ويستند تقييم احتمالية التخلف عن السداد والخسارة بافتراض التخلف عن  
لة بناًء على المعلومات المستقبلية كما هو موضح أعاله. أما بالنسبة للتعرض للتخلف عن السداد،  السداد على البيانات التاريخية المعد

لموجودات مالية، فإن هذا يمثله إجمالي القيمة المدرجة للموجودات في تاريخ التقرير، لعقود الضمانات المالية، يتضمن التعرض المبلغ 
أي مبالغ إضافية متوقعة يتم سحبها في المستقبل حسب تاريخ التخلف عن السداد المحدد   المسحوب كما في تاريخ التقرير، باإلضافة إلى

 ت العالقة.  بناًء على االتجاه التاريخي، وفهم المجموعة لالحتياجات التمويلية المستقبلية المحددة للمدينين، وغيرها من المعلومات المستقبلية ذا
 

سارة االئتمان المتوقعة كالفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة وفقًا للعقد  بالنسبة للموجودات المالية، يتم تقدير خ
 وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي. 

 
 ب( المطلوبات المالية

 االعتراف والقياس المبدئي 
 اإلعتراف المبدئي ، تقوم المجموعة بقياس اإللتزام المالي غير المصنف بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة، بالقيمة العادلة مطروحاً عند 

لية  منها تكاليف المعاملة اإلضافية والعائدة مباشرة إلى إستحواذ أو إصدار االلتزام المالي. يتم إدراج تكاليف المعامالت للمطلوبات الما
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة.
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 )تتمة( ب( المطلوبات المالية

 القياس الالحق 
 ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف المطلوبات المالية في فئتين:

 
 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة •
 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 بالتكلفة المطفأةتم قياسها الحقًا التي مالية المطلوبات ال
لتكلفة يتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة با

ًا بالتكلفة المطفأة على أساس  المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيمة المدرجة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها الحق
 لخسارة.طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج مصاريف الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف األصل في تكاليف التمويل في بيان الربح أو ا 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارةالتي تم قياسها المطلوبات المالية 
 

مة تقوم المجموعة بقياس المطلوبات المالية المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة، أي إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب، بالقي
لت  العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تشمل هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، التي دخ

. كما أن  9فيها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو محدد في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
من قبل المجموعة كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل    يتم تحديدهاعقود الضمانات المالية والتزامات القروض الصادرة عن المجموعة  

 أو الخسارة. يتم االعتراف بأرباح أو خسائر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة. الربح

 إلغاء اإلعتراف 
 

يتم تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم إستيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء صالحيته. 
 والبدل المدفوع في الربح أو الخسارة. فأاالعتراف بأي فرق بين القيمة المدرجة لاللتزام المالي المطل

 
 مقاصة األدوات المالية ج( 

 
يتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي إذا كان هناك حق قانوني حالي قابل  

 للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد هناك نية للتسوية على أساس الصافي، ولتحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في وقت واحد. 
 

 ت مالية مشتقة ومحاسبة التحوطأدواد( 
 

تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية، 
حول مشتقات األدوات  بما في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل معدالت الفائدة. يتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل  

 . 32المالية في إيضاح 
 

بالقيمة العادلة.  يتم إدراج مشتقات األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحًقا  
 وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة. يتم إدراج المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة 
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 )تتمة( األدوات المالية

 التحوطمحاسبة 
عند بداية عالقة التحوط التي تتأهل لمحاسبة التحوط، تقوم المجموعة رسميًا بتعيين وتوثيق عالقة التحوط التي ترغب في تطبيق محاسبة 

 التحوط وأهداف إدارة المخاطر وإستراتيجية إجراء التحوط عليها.
 

إذا  تضمنت عملية التوثيق تحديد أداة التحوط، والبند المتحوط له، وطبيعة المخاطر التي يتم التحوط منها وكي ية قيام المجموعة بتقييم ما 
 كانت تستوفي عالقة التحوط متطلبات فعالية التحوط )بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية التحوط و كيف يتم تحديد نسبة التحوط(. 

 
 عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا استوفت كافة متطلبات الفعالية التالية: تتأهل 

 
 هناك "عالقة اقتصادية" بين البند المتحوط له وأداة التحوط. •
 ال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على "التغيرات في القيمة" الناتجة عن العالقة االقتصادية. •
ـلك الـناتجـة عن كمـية البـند المتحوط ـله اـلذي ـقاـمت المجموعـة فعلـيًا بتخصــــــــــــــيص تعتبر نســـــــــــــــبة التحوط من عالـقة التحوط هي نفس ت •

 التحوط له، وكمية أدوات التحوط التي تستخدمها المجموعة في الواقع للتحوط لهذه الكمية من البند المتحوط له.
 

 موضح أدناه: يتم المحاسبة عن أنشطة التحوط التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة التحوط ، كما هو

 تحوطات القيمة العادلة 
أي  يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم تعينها وتتأهل كتحوطات للقيمة العادلة في الربح أو الخسارة على الفور، مع

تغير في القيمة العادلة ألداة التحوط تغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام المتحوط له الذي يتعلق بمخاطر التحوط. يتم إدراج ال
 والتغير في البند المتحوط المنسوب للمخاطر المتحوط لها في بيان الربح أو الخسارة المتعلق بالبند المتحوط له. 

 
أو استخدامها،   يتم إيقاف محاسبة التحوط عند إبطال المجموعة لعالقة التحوط أو عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو إلغائها

القيمة المدرجة للبند المتحوط له الناجم عن المخاطر المتحوط   إلى أو عندما ال تعود مؤهلة لمحاسبة التحوط. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة  
 لها إلى الربح او الخسارة من ذلك التاريخ. 

 تحوطات التدفقات النقدية
العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية في بيان الربح أو الخسارة  يتم إدراج الجزء الفعال من التغيرات في القيمة 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية في تحوطات التدفقات النقدية. يتم إدراج   بندويتم تراكمها تحت والدخل الشامل اآلخر 
فعال على الفور في بيان الربح أو الخسارة، ويتم إدراجها في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير ال

 وبند تحوطات القيمة العادلة. 
 

الربح أو الخسارة في  إلىيتم إعادة تصنيف المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى والمتراكمة في حقوق المساهمين 
. ومع ذلك، عندما  معترف بهالتي يتم فيها إدراج بند التحوط في الربح أو الخسارة، في نفس بند بيان الربح أو الخسارة كبند تحوط  الفترات

غير مالي أو التزام غير مالي، يتم تحويل األرباح والخسائر المدرجة سابقًا في الدخل/    إعتراف بأصلالمعاملة المتحوط لها المتوقعة    عن  نتجي
سارة( الشاملة األخرى والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق المساهمين ويتم إدراجها في القياس المبدئي لتكلفة األصل غير المالي أو  )الخ

 االلتزام غير المالي. 
 

ئها أو استخدامها، يتم إيقاف محاسبة التحوط عند إبطال المجموعة عالقة التحوط أو عندما تنتهي صالحية أداة التحوط أو عند بيعها أو إلغا
أو عندما ال تعود مؤهلة لمحاسبة التحوط. تبقى أي أرباح أو خسائر مدرجة في الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى والمتراكمة في حقوق  

خسارة. عندما  النهائي للمعاملة المتوقعة في الربح أو ال اإلعترافعندما يتم  اإلعتراف بهاالمساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 
 ال يتوقع حدوث المعاملة المتوقعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة في الربح أو الخسارة.
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 مزايا الموظفين
 

 اإلجازة السنوية وتذاكر السفر أ( 
 

لمؤهلين  يتم تكوين استحقاق لاللتزامات المقدرة للموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين ا
 التقرير.حتى نهاية فترة 

 
 مكافآت نهاية الخدمة ب( 

 
  خطط المساهمة المحددة 

تقوم المجموعة بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادّة احتساب هذه المكافآت على أسـاس فترة الخدمة للموظفين 
وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية 

فع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة المستحقة الد
من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات المدفوعة للصندوق والتي يتم إدراجها كمصروف على أساس شهري 

 ودفعها عند استحقاقها.
 

 خطط مكافآت المعاشات المحددة
 

طرق    يتم تحديد تكلفة خطط مكافآت المعاشات المحددة والمزايا الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات المعاشات باستخدام
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج   التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك باستخدام

م  إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزا
التزام المكافآت المحددة( مباشرة في بيان    المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي 

في الفترة  األخرى  ةالشامل الربح/ )الخسارة(من خالل  في األرباح المستبقاة ةالمقابل المبالغ الدائنةالمبالغ المدينة أو  وتسجيلالمركز المالي 
 لفترات الالحقة.  الربح أو الخسارة في ا إلىالتي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس 

 المخصصات

 عـام أ( 
يتم تكوين المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانوني أو استنتاجي( نتيجة لحدث سابق مع احتمال الحاجة إلى تدفق 

تتوقع المجموعة استرداد بعض  عندماالموارد التي تشمل المنافع االقتصادية لتسوية االلتزام مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة االلتزام. 
يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسترداد   -على سبيل المثال في إطار عقد تأمين – المخصصات  أو جميع

وفي حالة كان تأثير القيمة   .بالصافي بعد خصم االسترداد  الربح او الخسارةيظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في بيان    .مؤكدًا فعليا
 القيمة الزمنية لألموال وعندما يكون مناسبًا،  تم خصم المخصصات باستخدام المعدل الجاري قبل الضريبة الذي يعكسي  لألموال هاماً الزمنية  

 المخاطر المتعلقة بااللتزام. عند استخدام الخصم، يتم إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كتكلفة تمويل.

 اإلزالةعند التقاعد/ مطلوبات  األصل التزامات ازالة ب( 
توليد الطاقة وتحلية المياه وممتلكات النفط  أصول لدى بعض الشركات التابعة للمجموعة التزامات قانونية فيما يتعلق بإعادة الموقع إلزالة 

إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها و الموقع  إدراج القيمة العادلة إلعادة  بوالغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية )تكاليف اإلزالة(. تقوم المجموعة  
ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف   المقابلةاإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم إدراج الموجودات  

زء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كج
 الربح او الخسارةخصم مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية المبلغ التراكم عند تكبده ويدرج في بيان 

. يتم عندما يكون مناسباً  تعديالتالويًا ويتم إجراء كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سن
 . ذات العالقة كلفة األصلتالتكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم من مخصصات إضافة أو اقتطاع التغييرات في 
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 )تتمة( المخصصات

 عالوة اإلنتاجج(  
المجموعة من النفط والغاز في أوروبا وأمريكا الشمالية الحصول    لموجوداتفي اإلنتاج ذات الصلة، يحق    المشتركةترتيبات  البموجب شروط  

النفطية للمجموعة في العراق في   الموجودات ومن حق لمجموعة. ل  الحصص العاملةعلى حصتها في إنتاج الهيدروكربونات بناًء على 
 المشاركة في إنتاج النفط الخام على أساس حصة المجموعة في المشاركة.

 
تتضمن عقود اإلنتاج المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها  اتروش،  موجوداتر المجموعة في بالنسبة إلستثما

لحكومة إقليم كردستان عندما يتم تحقيق أهداف انتاجية محددة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن  
. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة المجموعة  اإلقتصادية سوف يكون ضروريًا لتسوية اإللتزام للموارد  المتضمن  التدفق الخارج  أن

 عقود اإلنتاج المشتركة.  من اإلحتياطيات بموجبالمؤكدة والمحتملة 

 المطلوبات الطارئة
المطلوبات وااللتزامات المتعلقة بهذه المطالبات دوريًا يتم تقييم  .  في المسار اإلعتيادي لألعمالتستلم المجموعة في بعض األحيان مطالبات  

مطلوبات فقط في حال وجود  العادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين آخرين. يتم إدراج  ،خر المعلومات المتوفرةآبالرجوع إلى 
اإلفصاح يتم    ،ؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك إمكانية لتقدير قيمة الخسارة بشكل معقول. في حال عدم توفر أي من هذه الشروطم

إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر  عن المطلوبات كمطلوبات طارئة،
 داء والمركز المالي للمجموعة. على األ



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

 
 

  

37 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31

 
 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 أحكام محاسبية هامة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 3.2
 

للمجموعة، يتطلب من اإلدارة القيام بأحكام وتقديرات وافتراضات متعلقة بالقيم المدرجة للموجودات عند تطبيق السياسات المحاسبية 
والمطلوبات عند عدم وجود مصادر أخرى متوفرة. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى ذات  

ذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديل جوهري على القيمة المدرجة  العالقة. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن ه
 لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.

 
عة يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم تسجيل اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إعادة مراج
ادة  هذه التقديرات وذلك في حالة أن التعديالت الناتجة عن إعادة التقييم تؤثر على تلك الفترة،. أو في حالة كون التعديالت الناتجة عن إع

 مراجعة التقديرات تؤثر في فترة المراجعة والفترات المستقبلية فيتم تسجيلها في تلك الفترات.

   بيةفي تطبيق السياسات المحاس األحكام الهامة
 األحكام التالية، والتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة: بإصدار اإلدارة  قامت

 توصيل وإمداد المياه والكهرباء -اإليرادات ب اإلعتراف 
في تحديد ما إذا كان توصيل وتوريد المياه / الكهرباء يعتبران من التزامات األداء المتميزة حيث يمكن أن يكون لذلك   هامةتم اتخاذ أحكام 

  15لتقارير المالية رقم لمعايير التفصيلية للمعيار الدولي باإلعتبار الاإلدارة  أخذتعلى كي ية تحقيق اإليرادات ذات الصلة.  هامتأثير 
عقود مع العمالء إلى جانب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، اتفاقيات التوصيل والتوريد  إيرادات من  

 والتعريفات المفروضة وما إلى ذلك.
 

اإليراد عند الوفاء بكل في ضوء الحقائق والظروف، تعتقد اإلدارة أن التوصيل والتوريد هما التزامان متميزان لألداء، ومن ثم يجب االعتراف ب
بالكامل. نتيجة  البدلالتزام. بالنسبة لرسوم التوصيل، يتم الوفاء بااللتزام بمجرد اكتمال االتصال وبعد ذلك يحق للمجموعة الحصول على 

يد المياه / الكهرباء عند لذلك، يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة برسوم التوصيل عند بدء االتصال في وقت معين. نظًرا للوفاء بالتزام تور 
على العكس من ذلك، إذا تم اعتبار التوصيل   .نقطة زمنية عند التوريد  عنداإليرادات ذات الصلة  ب  اإلعترافتقديم المنتج / الخدمة، يتم أيًضا  

 المثبتة لتوفير التوصيل.والتوريد بمثابة التزام أداء واحد، فسيتم تأجيل رسوم التوصيل ذات الصلة على مدار العمر اإلنتاجي لألصول  

 اتفاقيات شراء الطاقة والمياه

 اتفاقيات امتياز الخدمةأ( 
دخلت بعض الشركات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لشراء الطاقة مع متعهدين في البلدان التي تعمل فيها. قررت اإلدارة أن  

هي ترتيبات إمتياز الخدمة من خالل تطبيق متطلبات تفسير   –   12الخدمة لتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم    ترتيبات إمتياز
اء للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة المحلية للمجموعة )اإلمارات العربية المتحدة( في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشر 

ه مع شركة مياه وكهرباء اإلمارات. بناًء على شروط إتفاقيات شراء الطاقة والمياه فإن شركة مياه وكهرباء اإلمارات ال تمتلك الطاقة والميا
قة  السيطرة على أي حقوق متبقية في المحطات في نهاية فترة إتفاقيات شراء الطاقة والمياه وبالتالي تعتبر اإلدارة أن اتفاقيات شراء الطا

 ترتيبات إمتياز الخدمة.  –( 12تقع ضمن تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم )والمياه ال 
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 )تتمة(  اتفاقيات شراء الطاقة والمياه

 الشركات التابعة كمؤجر -التزامات تأجير تشغيليةب( 
تستلم   كما هو مذكور أعاله، أبرمت الشركات التابعة للمجموعة المحلية اتفاقيات لشراء الطاقة والمياه. وبموجب اتفاقيات شراء الطاقة والمياه
ام ذلك  الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام المتعهد )شركة مياه وكهرباء اإلمارات( باستخد

ن  أم ال )"دفعات مقابل توفير السعة"( ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتغيرة )"دفعات مقابل الطاقة والمياه"(. قامت المجموعة بتحديد أ
الناتجة  ، حيث ترى اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية هي ترتيبات إيجاراتفاقيات اتفاقيات شراء الطاقة والمياه 

الطاقة والمياه اتفاقيات شراء    يتم إحتساببناًء على تقدير اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات، وبالتالي  عن امتالك المحطات،  
ت في العمر اإلنتاجي التغيرا  بتأثراتالعمر اإلنتاجي لألصل والقيمة المتبقية سنوًيا. يتم االعتراف  ومراجعة  عقود إيجار تشغيلية. يتم تقدير ك

النظر  بإعادة اإلدارة  تقومعلى مدى العمر المتبقي لألصل. عند وجود تعديالت على اتفاقيات شراء الطاقة والمياه،  على أساس مستقبلي
 .ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطاتفيما إذا كانت المجموعة 

 اإللتزامتصنيف حقوق الملكية أو 
.  32الدولي رقم  يمعيار المحاسبواليتم تصنيف القروض بدون فوائد إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفًقا لجوهر الترتيب التعاقدي 
 يتم التعامل مع المبالغ غير المضمونة بدون فوائد محددة وشروط السداد كمساهمة في حقوق الملكية.

 يف المشروع رسملة تكال

 شبكة النقل أ( 
  -  16الدولي رقم  يمعيار المحاسبالعند تحديد توقيت تسجيل األصول وبدء االستهالك ، راعت اإلدارة المبادئ المنصوص عليها في 

الممتلكات واآلالت والمعدات، ووقت االنتهاء من التشغيل والوقت الذي يكون فيه األصل جاهًزا لالستخدام المقصود. أي أنه من المحتمل 
 أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة وأن األصول تعمل وتحت استخدام المجموعة. 

 
بشبكة النقل للمجموعة، والمرسملة بموجب األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، إلى فئة الممتلكات واآلالت يتم تحويل تكاليف المشروع المتعلقة 

 والمعدات ذات الصلة عند استيفاء المعايير التالية:
 

 شبكة النقل، معشبكة التوزيع ربط أ( 
 ب( اعتماد نموذج رسملة المشروع من قبل مديرية إدارة األصول، و

 ادة القبول المؤقت للمقاول.ج( يتم إصدار شه
 

يتم تعديل أي مراجعة في تقديرات المهندس بأثر مستقبلي مع تكاليف المشروع المسجلة. تعترف المجموعة بمشاريع النقل واإلرسال الممولة  
اتفاقيات نقل األصول  بمجرد االنتهاء من العمل المعني ، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية من مكتب التنظيم والرقابة، وتوقيع 

وإرسالها وإتاحة أصول اإلرسال واإلرسال لالستخدام. وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع المحول في السنوات السابقة. تنص مذكرة التفاهم 
لة المعنية. على أن الناقل يتحمل المخاطر والملكية الخاصة بأصول بناء مشروع النقل واإلرسال حتى االنتهاء بنجاح من بدء تشغيل المرح

فاقية  وبناًء عليه، قررت اإلدارة أن نقل أصول إنشاء مشروع النقل واإلرسال لم يتم وفًقا للسياسات المحاسبية للمجموعة ومذكرات التفاهم وات
 نقل األصول. 



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

 
 

  

39 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31

 
 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 3.2

   )تتمة( في تطبيق السياسات المحاسبية األحكام الهامة
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 أصول التوزيع  -مشاريع التطوير الكبرى ب( 
 

المبادئ باإلعتبار اإلدارة  أخذتعند تحديد توقيت تسجيل أصول التوزيع هذه التي يتم استالمها من مطورين مختلفين وبدء االستهالك، 
، ووقت االنتهاء من التشغيل والوقت الذي تكون فيه األصول جاهزة لالستخدام 16الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالمنصوص عليها في 

قد  أصول التوزيع تكون إلى المجموعة بموجب ترخيص التوزيع الحصري و  المنافع االقتصاديةتتدفق المقصود. أي أنه من المحتمل أن 
 قيد التشغيل وتحت استخدام المجموعة. أصبحت 

 
اتفاقيات التحويل والمراسالت  وقامت بمراجعة 16الدولي رقم  يلمعيار المحاسبلالمعايير التفصيلية باإلعتبار اإلدارة  أخذت، السنة خالل 

تعتقد   . مع المطورين والمستشارين لهذه المشاريع للحصول على مبررات االعتراف بها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة
ة الدولية من حيث رسملة أصول التوزيع هذه وبالتالي استهالكها يمعايير المحاسبالأصول التوزيع هذه تستوفي الشروط المذكورة في  اإلدارة أن  

 من التاريخ الذي كانت فيه أصول التوزيع هذه متاحة لالستخدام. 

 رسملة تكاليف الموظفين
تكاليف الموظفين المتكبدة إلنجاز مشروع إذا كانت هذه التكاليف تفي بجميع تحدد اإلدارة ما إذا كانت المجموعة ستعترف بأصل من 

 المعايير التالية:
 

 أ( تتعلق التكاليف مباشرة بمشروع يمكن للمجموعة تحديده على وجه التحديد؛ 
 و ؛لب( تولد التكاليف أو تعزز موارد المجموعة التي سيتم استخدامها في الوفاء بالتزامات األداء في المستقب

 ج( من المتوقع استرداد التكاليف.
 

 سيتم إطفاء تكاليف الموظفين هذه على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل المعترف به. 

 تحديد مدة اإليجار
التمديد، أو عدم   عند تحديد مدة عقد اإليجار ، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تخلق حافًزا اقتصادًيا لممارسة خيار

ل ممارسة خيار اإلنهاء. يتم تضمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقو 
مما يؤثر على  تم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف  ييتم إنهاؤه(.    نأنه سيتم تمديد عقد اإليجار )أو ل

 هذا التقييم والذي يقع ضمن سيطرة المجموعة. 
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 األعمالتقييم نموذج 
مدفوعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم واختبار نموذج  رختباا نتائج علىيعتمد تصنيف وقياس الموجودات المالية 

(. تحدد المجموعة نموذج األعمال على مستوى يعكس كي ية 2.2  إيضاحالمالية في    الموجودات)يرجى االطالع على سياسة أقسام    األعمال
 إدارة مجموعات الموجودات المالية مًعا لتحقيق هدف أعمال معين. 

 
الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصلة بما في ذلك كي ية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر التي تؤثر   ييممن هذا التقيتض

و على أداء الموجودات وكي ية إدارتها وكيف يتم تعويض مدراء الموجودات. تراقب المجموعة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أ
خالل الدخل الشامل اآلخر والتي تم استبعادها قبل استحقاقها لفهم سبب استبعادها وما إذا كانت األسباب متفقة مع الهدف    ن ة العادلة مالقيم

فاظ من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواصل للمجموعة حول ما إذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحت
المتبقية مناسًبا، وإذا كان من غير المناسب ما إذا كان هناك تغيير في نموذج األعمال وبالتالي يتم إدخال تغييًرا مستقبلًيا   ماليةلموجودات البا

 لم تكن هناك حاجة لمثل هذه التغييرات خالل الفترات المعروضة.  لتصنيف تلك الموجودات.

 يمحاسبالمستحوذ ال
األعمال هي تحديد المشتري في المعاملة. من منظور محاسبي، قد ال يكون المستحوذ القانوني دائًما هو  جإندماأهم خطوات  إن أحد

تبادل حصص حقوق الملكية، عادة ما يكون المشتري هو  من خاللالمستحوذ المحاسبي. في اندماج األعمال الذي يتم في المقام األول 
كون  ت، والتي تسمى عادًة "عمليات االستحواذ العكسي"،  لالملكية. ومع ذلك، في بعض مجموعات األعماصدر حصص حقوق  تي  تال  المنشأة
 .المستحوذ عليهاالشركة   يه ةالُمصِدر  المنشأة

 
عد دمج  ب ة المدمج المنشأةحقوق التصويت النسبية في  -، تحدد عدة عوامل المشتري المحاسبي 3 رقم  وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية

تصويت   حصةإذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من المالكين    ةالمشترك  المنشأةاألعمال، ووجود حصة تصويت أقلية كبيرة في  
، وشروط تبادل حقوق الملكية والحجم النسبي )يقاس، ةالمدمج للمنشأة، وتكوين اإلدارة العليا ةالمدمج المنشأة، وتكوين مجلس إدارة هامة
 .منشأة مدمجةأو اإليرادات أو األرباح( لكل  بـ الموجودات سبيل المثال ، على 

 
، أجرت المجموعة تقييًما للمشتري المحاسبي وفًقا للعوامل النوعية والكمية للمعيار للطاقةأبوظبي  ومؤسسةطاقة  منشآتفي المعاملة بين 

ترانسكو نظًرا لحجمها النسبي ضمن المجموعة  شركة  يغراض المحاسبية هلألالمنشأة المستحوِذة وقررت أن  3 رقم الدولي للتقارير المالية
 المدمجة. 
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد
تسبب   إن اإلفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد في نهاية فترة التقرير والتي تحمل مخاطر مهمة قد

 ما يلي: تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي ك

 اختبار إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 اتتقوم اإلدارة في كل تاريخ تقرير بتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض القيمة فيما يتعلق بممتلكات وآالت ومعدات والموجود

واسع من العوامل الداخلية والخارجية في االعتبار كجزء للمجموعة بما في ذلك موجودات االستكشاف والتقييم. يتم أخذ نطاق  غير الملموسة  
 من عملية مراجعة المؤشرات.

 
وعة  تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد أو مجم

الغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع أيهما أعلى.  الوحدات المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن المب
عادة  يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة التي أقرتها اإلدارة والتي ال تتضمن أنشطة إ 

م بها أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزا
ام  اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناًء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة باستخد

ن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية الفتراضات أسعار السلع وافتراضات سعر الصرف وسعر المدخالت وافتراضات السوق. إ 
 الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية.

 تقدير احتياطيات النفط والغاز
ولة عالميًا. تتضمن عملية  يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب والمعايير المقب

 المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف خارجيون. إن جميع تقديرات االحتياطيات
تطوير الحفر واإلنتاج   المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء كزيادة أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات من أنشطة

من  أو من التغييرات في العوامل االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية أو خطط التطوير. عمومًا، إن التغييرات الناتجة 
عتبر السبب الرئيسي االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أنشطة التطوير واإلنتاج تُ 

للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنتج الحقًا 
 عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص النضوب بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في الربح أو الخسارة.

 لتشغيلوقف امخصص 
من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات. إن التكلفة النهائية   وقف التشغيليتم احتساب تكلفة  

طلبات لإللغاء أو قيمة االلتزامات المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة عوامل بما في ذلك التغيرات في المت
القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا تغير التوقيت المتوقع للنفقات، على  

يعتبر   لع.سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو تفسيراتها و/ أو نتيجة للتغيرات أسعار الس
المخصص أكثر حساسية الفتراضات أسعار السلع وافتراضات أسعار الصرف األجنبي والتضخم ومعدالت الخصم المستخدمة في نماذج 

 التدفقات النقدية. 
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 )تتمة( أحكام محاسبية هامة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد 3.2

 )تتمة( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التخلف عن السداد ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة    تستند

للمجموعة، وظروف السوق الحالية    ةالسابق  الخبرةانخفاض القيمة، بناًء على    إلحتسابالحكم في وضع هذه االفتراضات واختيار المدخالت  
 ديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير.باإلضافة إلى التق

 
 :المبدئيمنذ االعتراف   هاميتم أخذ المعلومات التالية في االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 

 
 الداخلي؛ تدهور جوهري فعلي أو متوقع في األدوات المالية الخارجية )إن وجدت( أو التصنيف االئتماني  (أ

التغيرات السلبية القائمة أو المتوقعة في األعمال أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب في انخفاض هام في  (ب
 قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه؛

 تدهور جوهري فعلي أو متوقع في النتائج التشغيلية للمدين؛  (ج
 ئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين؛ الزيادات الجوهرية في مخاطر اال (د
مما يؤدي إلى انخفاض هام في قدرة حدوث تغير سلبي فعلي أو متوقع جوهري في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية  (ه

االئتمان على األصل المالي . بغض النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر المدين على الوفاء بالتزامات الدين
يوًما من تاريخ االستحقاق، ما لم يكن لدى    90قد زادت بشكل هام منذ االعتراف األولي عندما تجاوزت المدفوعات التعاقدية أكثر من  

 المجموعة معلومات معقولة وداعمة توضح خالف ذلك. 

 الحركة ومتقادمة بطيء مخزون مخصص 
على أساس منتظم. عند تحديد ما إذا كان يجب تسجيل  والمتقادمالحركة  بطئوجدت( على بنود المخزون  تقوم اإلدارة بتقييم الخسارة )إن

لتقادم في الربح أو الخسارة، تقوم المجموعة بإصدار أحكام حول ما إذا كانت هناك أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود  لمخصص 
بطيئة الحركة ومتقادمة الحتساب مخصص المخزون بطيء كاستهالك مستقبلي للبند. بناًء على العوامل، حددت اإلدارة بنود المخزون 

 الحركة والمتقادم.

 العادلة لألدوات الماليةالقيمة 
والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي على أساس األسعار المدرجة   المالية القيمة العادلة للموجودات استمدادعندما ال يمكن 

لمخصومة. تؤخذ مدخالت هذه من األسواق النشطة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نماذج التدفقات النقدية ا
لة.  النماذج من األسواق التي يمكن مالحظتها حيثما أمكن، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكًنا، يلزم وجود درجة من الحكم في تحديد القيم العاد

رات في االفتراضات حول  التغييمكن أن تؤثر المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.   اإلخذ باإلعتبارتتضمن األحكام 
 هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. 

 ضريبة الدخل
صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه سيتم عكس باإلعتراف بالمجموعة  تقوم

لقريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب من المجموعة إجراء افتراضات هامة الفوارق المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل ا
 متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق

دفقات النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيرًا عن االفتراضات مما قد  القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن الت
يؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون 

مل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات هناك تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي تع
 ضريبية في فترات مستقبلية.
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 )تتمة( المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 والمعدات واآلالت لممتلكات لاألعمار اإلنتاجية 
االستخدام المتوقع   األخذ باإلعتباروالمعدات. يتم تحديد هذا التقدير بعد  واآلالت  لممتلكات  لقامت المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة  

قبلية عندما للموجودات والتلف المادي لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنوًيا ويتم تعديل تكاليف االستهالك المست
 يرات السابقة. تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقد

 النقل والتوزيع -اإليرادات التشغيلية األخرى 
الفرق بين الحد األقصى لإليرادات المسموح بها المحدد في الرقابة  كيتم احتساب اإليرادات التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرباء 

( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرباء من عمالئها. وبناًء على ذلك، قامت المجموعة  دائرة الطاقةمن قبل  المرسلة )  1التنظيمية 
 .الفترةالتي تم تأكيدها خالل  والمزاياهذه اإليرادات لمبيعات المياه والكهرباء بناًء على تلك الحقوق ب باإلعتراف

 اإليرادات غير المفوترة
غير المفوتر بشكل فردي لكل حساب عميل بناًء على قراءات العداد التاريخية. يتم احتساب االستهالك   االستهالك  بتقدير مبلغالمجموعة    تقوم

 . السنةغير المفوتر بناًء على متوسط االستهالك للفترة بين تاريخ آخر قراءة للعداد ونهاية 

 القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد
في دمج األعمال بقيمتها العادلة.    المقبولةوالمطلوبات    المستحوذةاله، يتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحديد  أع  1كما هو مبين في إيضاح  

تم تفصيل االفتراضات  إلجراء التقييم. أخرى عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو التزام، استعانت المجموعة بخبراء تقييم مؤهلين من أطراف 
 . 32.3و   14و  12في تقييم القيم العادلة في اإليضاحات  ة ذات العالقوالتقديرات 

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  4.2

 
على هذه   هامأي تأثير  يكن لهاوالتي لم  2020يناير  1المعايير والتفسيرات الجديدة التالية السارية اعتباًرا من بتطبيق المجموعة قامت 

 البيانات المالية الموحدة: 
 
 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  في تحسين معيار سعر الفائدة علىتعديالت  •
 إمتيازات اإليجار ذات العالقة – 19 –المتعلق بكوفيد  عقود اإليجار 16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 للتقارير الماليةالمراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية تعديالت على  •
  تعريف األعمال 3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت  •
  تعريف المادية 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
 

ؤثر على  تعلى المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد   هاملم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية للتقارير المالية المعدلة أي تأثير 
 .محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية
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 والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول والتفسيرات المعايير الجديدة  5.2
 

  :تطبيقها بعدلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد 
 
 .(2023يناير  1 منيسري تطبيقه )عقود التأمين  - 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
 -28البيـانـات المـاليـة الموحـدة والمعيـار المحـاســــــــــــــبي الـدولي رقم  - 10تعـديالت على المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رقم  •

بيع أو المســاهمة في األصــول بين المســتثمر والشــركات الزميلة أو المشــاريع  :مشــتركةاســتثمارات في شــركات زميلة ومشــاريع 
 .(تطبيقالتاريخ  تحديدتم )لم ي المشتركة

يســري ) : تصــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولةعرض البيانات المالية  1المعيار المحاســبي الدولي رقم تعديالت على   •
 .(2023يناير  1 منتطبيقه 

ــارة إلى اإلطار المفاهيمي 3لتقارير المالية رقم لالت على المعيار الدولي  تعدي • يســـــري تطبيقه ) إندماج األعمال المتعلقة باإلشـــ
 .(2022يناير  1 من

يسـري  ) ممتلكات وآالت ومعدات المتعلق بالعائدات قبل االسـتخدام المقصـود  16تعديالت على المعيار المحاسـبي الدولي رقم   •
 .(2022يناير  1 منتطبيقه 

ــبي الدولي رقم   • ــات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود   37تعديالت على المعيار المحاســ المخصــــصــ
 .(2022يناير  1 منيسري تطبيقه ) تكلفة تنفيذ العقد -المثقلة باإللتزامات 

ــنوية على المعايير الدولية   • ــينات السـ ــنوية تعديالت على المعيار 2020-2018ير المالية  لتقار لالتحسـ ــينات السـ : تشـــمل التحسـ
(، 2022ينـاير  1من  يســــــــــــــري تطبيقـه)تطبيق المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة للمرة األولى ، 1لتقـارير المـاليـة رقم لالـدولي 

(، المعيار الدولي للتقارير 2022يناير  1من   يســـــــــــري تطبيقهاألدوات المالية )ســـــــــــاري  9  رقم  المعيار الدولي للتقارير المالية
من  يســــــري تطبيقهالزراعة )  41الدولي رقم  يمعيار المحاســــــبال( و لم بتم تحديد تاريخ التطبيقعقود اإليجار )   16  رقم  المالية

 (.2022يناير  1
المعيار المحاســـــبي و  9عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  )ت2المرحلة رقم    -إعادة تشـــــكيل معيار ســـــعر الفائدة  •

 (16والمعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  4والمعيــار الــدولي رقم  7والمعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  39الــدولي رقم 
 (.2021يناير  1من  يسري تطبيقه)

 
 والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. من غير المتوقع أن يكون للمعايير 

 
والتي    المصدرةلتقارير المالية  لال توجد معايير وتعديالت جديدة مطبقة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية  

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  هاممن المتوقع أن يكون لها تأثير 
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 المالية الموحدة   إيضاحات حول البيانات
   2020 ديسمبر 31
 
 اإليرادات  3
 

    اإليرادات من توليد الطاقة والمياه 3.1
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 3,562 إيرادات عقود اإليجار التشغيلية
 - 884 ( 13إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 

 - 233 الكهرباءمبيعات 
 - 902 مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة 

 - 658 تسديد تكاليف الفحم والوقود األخرى * 
    - 142 أخرى 

   
 6,381 -    
 

لوقود المستهلك في توليد الطاقة وفًقا لشروط عن ا* تمثل إيرادات الوقود المبالغ المستردة من المتعهدين في شركات الكهرباء والمياه التابعة  
 اتفاقيات شراء الطاقة والمياه واتفاقيات شراء الطاقة.

 
 المالية التشغيلية. الموجودات، باستثناء اإليرادات من عند نقطة زمنية محددةيتم االعتراف بجميع اإليرادات من توليد الطاقة والمياه 

 
   اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه 3.2
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 4,907 1,997 التوصيل لألنشطة المرخصة نظام النقل و استخدام رسوم 
 1,150 1,011 المرخصة غير لألنشطة نظام النقل استخدام رسوم 

 - 6,963 إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه
 - 453 إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد 

 - 49 قسائم المياه
    - 4,907 إيرادات تشغيلية أخرى 

   
 15,380 6,057    
 

للحد األقصى المسموح به من اإليرادات اإليرادات خضع تتحقق المجموعة إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه في منطقة أبوظبي. 
. تستند اإليرادات التشغيلية األخرى فيما يتعلق ببيع وفًقا للصيغة الواردة في وثيقة األنشطة المرخصة الصادرة عن وزارة الطاقة المحتسبة

للعمالء لتوريد وتوزيع  إصدار فواتير بهاواإليرادات التي يتم لحد األقصى المسموح به من اإليرادات االطاقة والمياه للفترة على الفرق بين 
 الطاقة والمياه.

 
 .محددةعند نقطة زمنية  الطاقة والمياه نقل وتوزيعيتم االعتراف بجميع اإليرادات من 
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 )تتمة( اإليرادات  3
 

 اإليرادات من النفط والغاز 3.3
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 2,004 إجمالي إيرادات النفط والغاز 
       - (102) حقوق اإلمتيازناقصًا: 

 1,902 - 
 - 193 تخزين الغازإيرادات 

 - 109 صافي إيرادات التجهيز
       - 20 أخرى 

 2,224 -    
 

 .باستثناء إيرادات تخزين الغازمحددة، عند نقطة زمنية   النفط والغازيتم االعتراف بجميع اإليرادات من 
 
 تشغيليةمصاريف  4

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 341 1,025 رواتب ومصاريف ذات عالقة 
 349 1,561 تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد االستهالكية المستخدمة

 - 7,106 التوريد بالجملة  تعرفة
 - 805 مصاريف الوقود

 - 716 مقاولي التشغيل والصيانة  تكاليف
 - 1,171 تكاليف تشغيلية في قطاع النفط والغاز 

 - 155 تكاليف النقل
 - 21 ( 14موجودات االستكشاف والتقييم المشطوبة )إيضاح 

       3 106 أخرى 
 12,666 693    
 
 االستهالك والنضوب واإلطفاء 5

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

ونضوب موجودات النفط والغاز   استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
 1,811 4,917 ( 12)إيضاح 

       - 700 ( 14إطفاء الموجودات غير الملموسة )إيضاح 
 5,617 1,811    
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 مصاريف عمومية وإدارية  6

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 171 845 رواتب ومصاريف ذات عالقة 
 53 266 أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

 19 117 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 - 1 كة جتماعية للشر اإلمساهمات ال

    212 272 أخرى 
   
 1,501 455    
   

    - (207) استرداد التكاليف من شركاء المشروع المشترك
   
 1,294 455    
 
 تكاليف التمويل 7

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 540 بالسندات والسندات العالمية متوسطة األجلتكاليف التمويل المتعلقة 
 تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلف التي تحمل فوائد 

 - 446 والقروض اإلسالمية  
 - 359 مصاريف الفوائد على عقود تبادل معدالت الفائدة

 - 228 ( 26المصاريف المتراكمة على التزامات تقاعد األصل )إيضاح 
    1 8 الفائدة على التزام عقد اإليجار

   
 1,581 1    
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 إيرادات أخرى  8

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 72 29 ( 27محررة )إيضاح  منحة –إيرادات مؤجلة 
    13 174 أخرى 

   
 203 85    
 
 ضريبة الدخل 9
 

 هي كالتالي:   2019و  2020ديسمبر   31في  للسنة المنتهيةإن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل 
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   بيان الدخل الموحد
   الدخل الحالية: ضريبة 

 - 86 تكاليف ضريبة الدخل الحالية 
 - (26) تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

   
   ضريبة الدخل المؤجلة: 

 - (332) المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة
    - 14 لسنوات سابقة  المؤجلة  تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل

   
    - (258) الربح او الخسارةالمدرجة في بيان الدائنة ضريبة الدخل 
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 )تتمة( ضريبة الدخل 9
 

و   2020ديسمبر  31في  للسنة المنتهيةالضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبًا بمعدل الضريبة القانوني  إعفاءاتإن التسوية بين 
 هو كما يلي:  2019

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
    مليون درهم مليون درهم 

 3,182 3,759 الربح قبل الضريبة 
  ربح غير خاضع للضريبة )بما في ذلك ربح في واليات

       ( 3,182) (2,460) غير خاضعة للضريبة(  
    - 1,299 إجمالي الربح الخاضع للضريبة

  معدل –تكاليف ضريبة الدخل المطبقة بالمعدالت النظامية 
 - (340) (ال ينطبق: 2019)  ٪26مرجح بنسبة   

 - 26 تعديل متعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة
 - (14) لسنوات سابقة المؤجلة الدخلتعديل متعلق بضريبة 

 - 533 معترف بها نتيجة التغييرات في التقديراتضريبة مؤجلة 
 - (13) الضرائب المحتجزة

 - 10 حوافز ضريبة
 - 47 ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب

       - 9 أخرى 
    - 258 الربح أو الخسارةضريبة الدخل المدرجة في بيان  إعفاءات

 
الواليات الخاضعة للضريبة   القائمة في المنشآتالتعديالت المتعلقة بالسنوات السابقة هي نتيجة إلعادة تقييم ضرائب السنة السابقة في إن 

 تقع وكمنشأة منفصلعلى أساس  ترانسكومقارنات السنة السابقة هي تلك الخاصة بشركة إن . 2020يوليو  1عليها في  اإلستحواذالتي تم 
 ضريبة. للخضع تفي دولة اإلمارات العربية المتحدة ال 

 
 الضريبة المؤجلة

 ديسمبر بما يلي: 31تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في 
 الموحد الربح أو الخسارةبيان     بيان المركز المالي الموحد 
 2020 2019 2020 2019 
      مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     موجودات الضريبة المؤجلة:
 - (922)  - 460 الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

 - 1,302 - 3,339 الفرق المؤقت الناتج عن التزامات تقاعد الموجودات
 - 43 - 284 خسائر ضريبية

 - (755)  - 1,539 أخرى 
     
 5,622 -  (332) - 
     

     مطلوبات الضريبة المؤجلة:
 - (4)  - 1,299 الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

 - 18 - 13 أخرى 
     
 1,312 - 14 - 
     
 

ال : 2019مليون درهم ) 1,850متاحة لألرباح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة التوقعات البناًء على آخر 
( من غير المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم يتم إدراج منافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ينطبق

 الربح المستقبلي الخاضع للضريبة. ال تزال متاحة للتسوية مقابل
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   العائد األساسي والمخفض للسهم العائد لحاملي األسهم العادية للشركة األم 10
 

العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح   للسنةيتم احتساب مبالغ العائد األساسي على السهم من خالل قسمة العوائد  
 . السنةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 
سهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح العائدة لحاملي األ  للسنةيتم احتساب مبالغ العائد المخفض على السهم من خالل قسمة العوائد  

 ، معدلة بتأثير األدوات المخفضة. السنةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 
 

 يوضح الجدول التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة عند احتساب العوائد على السهم: 
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
   

  العائد لحاملي أسهم الشركة األم السنةربح 
    3,182 3,808 )مليون درهم(   
   

    83,475 97,955 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(
   

    0,04 0,04 العائد األساسي للسهم الواحد )درهم(
 

، تم إعادة بيان ربحية السهم األساسية في هذه البيانات المالية الموحدة، بعد االستحواذ  3وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
إلى  (، لفترة المقارنة. تم احتساب ربحية السهم األساسية لفترة المقارنة من خالل قسمة أرباح شركة ترانسكو العائدة 1العكسي )إيضاح 

على المتوسط المرجح التاريخي لعدد األسهم العادية التي كانت قائمة لشركة ترانسكو، مضروبة في   المقارنة المساهمين العاديين في فترات
 .لشركة ترانسكو الذي تم تحديده من خالل إتفاقية إندماج األعمال نسبة التبادل

  
 المجموعة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير على عوائد السهم عند استخدامها.لم يتم عرض العوائد المخفضة على السهم حيث لم تقم 

 
 معلومات عن القطاعات التشغيلية 11
 

إن القطاعات التشغيلية هي المكونات التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق إيرادات أو تتكبد مصاريف، والتي يتم مراجعة نتائجها 
بانتظام من قبل صانع القرار التشغيلي الرئيسي، والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة تم تحديد صانع القرار التشغيلي التشغيلية 

 الرئيسي، والمسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، كالرئيس تنفيذي لطاقة. 
 

على الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ذلك ثالثة قطاعات تشغيلية   لهذا الغرض، تم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال بناءً 
 كما يلي:

 
 قطاع توليد الطاقة والمياه   •
 قطاع نقل وتوزيع المياه والطاقة  •
 قطاع النفط والغاز   •
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 )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية 11
 

 قطاع توليد الطاقة والمياه  
والهند وغانا يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوليد الكهرباء في المغرب 

 والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة.
 

 قطاع نقل وتوزيع المياه والطاقة  
  يعمل هذا القطاع في نقل وتوزيع المياه والكهرباء من محطات التوليد والتحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 قطاع النفط والغاز  

التنقيب عن النفط والغاز واالستكشاف واإلنتاج في كندا والواليات المتحدة وهولندا وأنشطة التنقيب عن النفط يعمل هذا القطاع في أنشطة 
 والغاز في المملكة المتحدة وكردستان العراق.

 
 تم تجميع عدة قطاعات تشغيلية لتشكل القطاعات التشغيلية التي يتم إعداد تقارير لها أعاله والمدرجة أدناه: 

 
 
 
 
 
 
 

 
طاع تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء الق

دارة تكاليف بناًء على األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء "والربح أو الخسارة للفترة" كما هو مبين في الجدول التالي. يتم إ
ها وإيرادات التمويل للمجموعة باستثناء الشركات التابعة مع ترتيبات تمويل المشاريع وايرادات الفوائد على أساس المجموعة وال يتم تخصيص

 للقطاعات التشغيلية.
 

 بعملياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ، األرباح والموجوداتإيرادات المجموعة أغلبيةتتعلق 
 

على واإلستثمارات المتاحة للبيع يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز 
 وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.  المجموعةأساس 

 
  المجموعة ع على أساس ير المشاترتيبات تمويل  معالشركات التابعة  باستثناءي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، تدار القروض والسلف الت

 وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.
 

وبالتالي   فقط، ترانسكومعلومات مقارنة قطاعات التشغيل للسنة السابقة. نتيجة للمعاملة، تتعلق مقارنات السنة السابقة بشركة  عرضلم يتم 
 ستكون فقط ضمن قطاع تشغيل النقل والتوزيع.

 اإلمارات العربية المتحدة -توليد الطاقة والمياه 
 توليد

 

 أخرى  -توليد الطاقة والمياه 
 النقل والتوزيع اإلمارات العربية المتحدة -نقل وتوزيع الطاقة والمياه 

 أمريكا الشمالية -النفط والغاز 
 أوروبا -النفط والغاز  النفط والغاز

 العراق -النفط والغاز 
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 )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية 11
 

 للمجموعة: يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية 
 

 النفط والغاز  النقل والتوزيع التوليد  
التعديالت واالستبعادات 

 الموحد وغير الموزع
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

      2020ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 23,985 - 2,224 15,380 6,381 الخارجيين العمالءاإليرادات من 

 ( 12,666) (40) (1,894) (8,610) (2,122) المصاريف التشغيلية
 (5,617) 23 ( 340) (2,967) (2,333) اإلستهالك، النضوب واإلطفاء

      
 5,702 (17) (10) 3,803 1,926 إجمالي الربح

      
      

 (1,294) ( 228) ( 107) ( 713) ( 246) مصاريف عمومية وإدارية
 (1,581) ( 394) ( 204) - ( 983) تكاليف التمويل 

 73 (67) (38) - 178 صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية
 55 51 - - 4 الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 570 570 - - - الشراء مكسب من صفقة
 203 18 8 122 55 إيرادات أخرى 

 31 31 - - - الفائدةإيرادات 
 258 (8) 455 - ( 189) )مصاريف( إعفاء ضريبة الدخل 

      
 4,017 (44) 104 3,212 745 للسنةالربح )الخسارة( 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( التشغيليةمعلومات عن القطاعات  11
 

 :  2020 ديسمبر 31يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
 

 النفط والغاز  النقل والتوزيع التوليد 

التعديالت 
واالستبعادات وغير 

 الموحد الموزع
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

      2020 ديسمبر 31في 
 125,949 (135) 5,507 83,944 36,633 الممتلكات واآلالت والمعدات
 10,937 - - - 10,937 الموجودات المالية التشغيلية

 2,429 1,637 - - 792 شركات زميلة ومشاريع مشتركة ل وقروض االستثمار في 
 19,232 - 7 4,755 14,470 موجودات غير ملموسة

 28,380 1,124 6,809 11,224 9,223 أخرى موجودات 
      

 186,927 2,626 12,323 99,923 72,055 موجودات القطاع
      

 117,672 38,776 15,660 14,754 48,482 مطلوبات القطاع
      

      2020 ديسمبر 31في أخرى  إفصاحات
 2,154 - 142 1,908 104 والمعدات وآالتلممتلكات لإضافات 
 11 - 11 - - غير الملوسةلموجودات لإضافات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية 11
 

 القطاعات الجغرافية
ديسمبر  31في  الموجودات على أساس المواقع الجغرافية للشركات التابعةب المتعلقةمعلومات اليعرض الجدول التالي اإليرادات وبعض 

2020 : 
 

 

دولة اإلمارات  
العربية  
 المتحدة 

أمريكا  
 اإلجمالي  أخرى  أفريقيا أوروبا الشمالية

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

 23,985 280 1,496 1,246 1,017 19,946 اإليرادات 
 155,662 884 9,503 1,539 3,500 140,236 موجودات غير متداولة 

 
من الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات المالية التشغيلية والموجودات غير الملموسة  الغرض اتكون الموجودات غير المتداولة لهذت

  والموجودات األخرى. 
 

 المعلومات األخرى 
، كما هو 2020ديسمبر  31 السنة المنتهية في٪ في إيرادات المجموعة خالل 10لدى المجموعة عميل رئيسي واحد ساهم بأكثر من 

 معروض في الجدول التالي: 

 النفط والغاز  النقل والتوزيع التوليد 

التعديالت 
واالستبعادات 
 الموحد وغير الموزع

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

 5,564 - - 1,011 4,553 1العميل 
      
      
 4,553 1,011 - - 5,564 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة    
   2020 ديسمبر 31
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات 12
 

المباني والمعدات 
 واآلالت والماكينات

موجودات النفط  
 والغاز

قطع غيار  
 رأسمالية

أعمال رأسمالية قيد 
 التنفيذ 

إستخدام  حق 
 اإلجمالي الموجودات 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
2020       
       التكلفة: 

 66,368 42 4,817 258 - 61,251 2020يناير  1في 
 141,153 119 7,758 - 18,378 114,898 (1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 

 2,505 358 - - 142 2,005 إضافات 
 145 - - - 145 - تعديل التزامات تقاعد األصل

 12 - - - 12 - استبعاد موجودات 
 333 - - - - 333 تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

       
 210,516 519 12,575 258 18,677 178,487 2020ديسمبر  31في 
       
       

       االستهالك والنضوب: 
 23,495 7 - 98 - 23,390 2020يناير  1في 

 55,513 32 - 9 14,402 41,070 (1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 
 4,917 144 - - 206 4,567 (5المحمل للسنة )إيضاح 

 642 - - - - 642 تعديالت تحويل عمالت أجنبية
       

 84,567 183 -  107 14,608 69,669 2020ديسمبر  31في 
       

       : المدرجةصافي القيمة  
 125,949 336 12,575 151 4,069 108,818 2020ديسمبر  31في 
       
       

2019       
       التكلفة:

 65,541 - 4,650 322 - 60,569 2019يناير  1في 
معترف به عند التطبيق األولي للمعيار الدولي 

 25 25 - - - - 16للتقارير المالية رقم 
 1,005 17 973 8 - 7 إضافات 
 - - (806) - - 806 تحويالت

 (109) - - - - (109) تعديالت مشاريع مرسملة في سنوات سابقة
 (94) - - (72) - (22) شطب 

       
 66,368 42 4,817 258 - 61,251 2019ديسمبر  31في 
       
       

       االستهالك والنضوب:
 21,733 - - 117 - 21,616 2019يناير  1في 

 1,811 7 - 8 - 1,796 المحمل للسنة
 (49) - - (27) - (22) شطب 

       
 23,495 7 - 98 - 23,390 2019ديسمبر  31في
       
       

       : المدرجةصافي القيمة 
 42,873 35 4,817 160 - 37,861 2019ديسمبر  31في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة(  الممتلكات واآلالت والمعدات 12
 

 درهم( كضمان على القروض ذات الصلة. ال شيء: 2019مليون درهم ) 36,374تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة مدرجة تبلغ 
 

 طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية -موجودات النفط والغاز 
 إن حساب القيمة القابلة لالستراد لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية: 

 
 ؛الموردحجم االحتياطي وحجم  •
 معدالت التضخم؛ •
 ة المتعلقة بتخزين الغاز؛التدفقات النقدي •
 معدالت الخصم؛ •
 سعر صرف العمالت األجنبية؛ و •
 .أسعار السلع •
 

انخفاض القيمة، يتم  عند إحتسابفي االفتراضات.  المحتملةلتغييرات المعقولة با ال يتأثر جوهرياً انخفاض القيمة  إحتساباإلدارة أن  برأي
 .من كل استبعاد نهائي ألصلالتدفقات النقدية ب فيما يتعلقعمل افتراضات كذلك 

 
 يوحجم االحتياط الموردحجم 

واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تشتمل احتياطيات المجموعة السنوية للنفط   المواردتشكل احجام  
. يتم مراجعـة وتقـدير ةوالغـاز )المعتمـدة، المحتملـة والممكنـة( وعمليـة مراجعـة الموارد عمليـة تـدقيق خـارجيـة تقوم بهـا أطراف مؤهلـة منـاســــــــــــــبـ 

. تـأخـذ المعلومـات المولـدة لكـل حقـل وموقع بعين االعتبـار خطط التطوير التي تم الموافـقة هـامـةطـاع عنـدمـا تكون الطـارئـة في كـل ق الموارد
 الخارجي بتطبيقها في تقييم الموجودات. الطرفعليها من قبل االدارة العليا واالفتراضات المعقولة التي قام 

 
 معدالت التضخـم

منشـــورة للبلدان التي نشـــأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات المتعلقة بســـلع محددة. يتم يتم الحصـــول على التقديرات من الفهارس ال
على الدوام   ٪5إلى    ٪2اســــــــــــتخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضــــــــــــخم تتراوح بين 

 (.ال ينطبق: 2019)
 

 المتعلقة بتخزين الغازالتدفقات النقدية 
ــعات  ــخها واألحجام العاملة والسـ ــعات التي يتم ضـ ــليم والسـ ــعات التسـ ــات حول سـ تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضـ

  حصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج. من خاللاالفتراضات من  دعمالمتوقع توفرها. تم 
 

 معدالت الخصـم
تم تطويرها لكل  من قبل المجموعة خصــم المســتخدمة متوســط التكلفة المرجحة لنســب رأس المال لشــركات محتملة الشــراءتعكس معدالت ال
، وبالتالي تم استخدام معدالت الخصم بعد القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاد منهجية  على أساس  الموجوداتيتم تقييم موقع على حدة. 
 المبالغ القابلة لالسترداد في تاريخ التقرير. إلحتساب: ال ينطبق( 2019٪ )17,0٪ إلى 4,3ما بين الضريبة تتراوح 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة(  واآلالت والمعداتالممتلكات  12
 

 معدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع 
 :2020فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها في 

 
 2021 2022 2023 2024 2025 
      

      أسعار السلع
(1)WTI )US$/bbl(  42 48 53 58 63 
(1)AECO gas )US$/mmbtu(  1,65 1,75 1,90 2,15 2,15 
(1)Brent )US$/bbl(  45 50 55 60 65 
(2)Summer/Winter gas spread )Euro/MWh(  2,90 2,00 2,00 2,00 2,00 
      

      أسعار صرف العمالت األجنبية
$US$/CAD 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74 

US$/Euro 1,14 1,14 1,14 1,14 1,14 
US$/GBP 1,24 1,33 1,43 1,43 1,43 

 
 .  ٪2 تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة (1)
 بقيت األسعار ثابتة بعد ذلك. (2)
 

 طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية  -موجودات توليد الطاقة والمياه 
القيمة العادلة ناقًصا  عند تحديد . على أساس القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاديتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه 

تم استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة، وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. تم اإلفصاح عن   تكاليف االستبعاد
دارة في تحديد القيمة العائدة  أدناه إلى جانب الطريقة التي اتبعتها اإل القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعاداالفتراضات الرئيسية الحتساب 

ء وفقًا لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظرًا التفاقيات شراء المياه والكهربالكل منها. 
 الطويلة المدى.  

 
 لموجودات توليد الطاقة والمياه بالعوامل التالية:  القيمة العادلة ناقًصا تكاليف االستبعادتتأثر االفتراضات المستخدمة في حساب 

 
 التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية؛  •
 معدالت التضخم؛ و •
 معدالت الخصم. •

 
 التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية

  اإلدارة في أخذتوعند القيام بذلك،  .النقدية المستقبلية المتوقعة للمجموعة على أساس العمل الذي قام به خبير داخليتم تقدير التدفقات 
  واسترداد تعرفة التمديدبما في ذلك توقعات  التمديدسيناريوهات  وكذلكالرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه ذات الصلة،  التوجهات االعتبار

 القيم المتبقية.
 

 معدالت التضخـم
ه يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة للبلدان التي نشأت فيها الخدمات والمنتجات. كما يتم استخدام التقديرات إذا كانت هذ

 (.ال ينطبق: 2019على الدوام )  ٪5إلى   ٪1المعلومات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 
 

 معدالت الخصـم
للنقود والمخاطر  الزمنيةتعكس معدالت الخصم المستخدمة تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة للموجودات، باألخذ باالعتبار القيمة 

ناقًصا تكاليف القيمة العادلة  منهجيةتقييم الموجودات باستخدام المحددة للموجودات التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية. يتم 
 (.ال ينطبق: 2019)  ٪8,3إلى   ٪ 3,9التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدالت خصم ما بعد الضريبة تتراوح ما بين  ،االستبعاد
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 التشغيليةالموجودات المالية  13
 

 :فيما يلي الحركة في الموجودات المالية التشغيلية
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - - يناير 1في 
 - 10,682 ( 1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 

 - 884 ( 3.1معترف بها خالل السنة )إيضاح  
 - (978) البدل المستلم خالل السنة 

    - 349 في بيان الدخل الموحد  المعترف بهاصرف العمالت  مكاسب
   
 10,937 -    
 

 تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 9,740 الجزء غير المتداول 
    - 1,197 الجزء المتداول 

   
 10,937 -    
 

، وتغطي بشكل أساسي توليد الطاقة الكهربائية. 12تدير طاقة ثالث عقود امتياز كما هو معرف في لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  
دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب )سابقًا " الطاقة الجرف األصفر اس سي أي )الجرف األصفر((" و"شركة طاقة  

قوم باور برايفت ليمتد )نايفلي(" و"شركة تاكورادي العالمية )تاكورادي(" في اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تنايفلي  
ألحكام ل  الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقاً 

 والشروط الموضوعة مسبقًا في العقود والملخصة بما يلي:
 

 :طاقة المغرب
، وقعت 2020يناير    24. في  2027سنة تنتهي في سبتمبر    30( لمدة  4إلى    1للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع )الوحدة  

.  في نهاية اتفاقية  2044إلى  2027سنة أخرى من  17الطاقة لـ تمديدًا التفاقية شراء  (ONE) طاقة المغرب والشركة الوطنية للكهرباء
 .شراء الطاقة، سوف يتم تحويل ملكية الموقع والمصانع إلى المتعهد

 
( وطاقة المغرب بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوسيع القدرة اإلنتاجية لمحطة من  ONE، قامت الشركة الوطنية للكهرباء )2009خالل 

، تم اإلنتهاء من الوحدتين 2014ميغاوات لكل منهما. في يونيو    350( بقدرة إجمالية تقّدر بـ  6و  5وحدتين جديدتين )الوحدتين  خالل إنشاء  
 . 2044سنة تنتهي في  30الجديدتين وتم إبرام اتفاقية شراء طاقة لمدة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( الموجودات المالية التشغيلية 13
 

 نايفلي:
. عند انتهاء تاريخ عقد شراء الطاقة، يحق للمتعهد 2032سنة ينتهي في ديسمبر  30لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 

 الطاقة. من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء  ٪50طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 
 

 تاكورادي:
. عند انتهاء عقد شراء الطاقة، يتم نقل المحطة 2024سنة ينتهي في مارس    25قامت الشركة التابعة والمتعهد بتوقيع عقد شراء طاقة لمدة  

واط كنتيجة  ميجا 330ميجا واط إلى  220لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية. أدى توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة 
 . 2039للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى 

 
( كضمان على القروض ذات الصلة في  ال ينطبق: 2019مليون درهم ) 10,665تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة دفترية تبلغ 

 الشركات التابعة.
 

 : ال ينطبق( مقابل الموجودات المالية التشغيلية.2019مليون درهم ) 211يتم االعتراف بمخصص خسارة ائتمانية متوقعة بمبلغ 
 

 موجودات غير ملموسة  14
 

موجودات التنقيب  
 رخص توزيع والتقييم

اتفاقيات شراء  
 حقوق االتصال الطاقة )والمياه(

  اإلمداداتفاقية 
 جمالياإل واألخرى 

 درهممليون  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

2020       
       :التكلفة

 - - - - - - 2020يناير  1في   
 22,494 1,099 1,767 14,849 4,755 24 (1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح   
 11 11 - - - - إضافات  
 (1,638) - (1,638) - - -  بين الشركاتما استبعاد   
 82 82 - - - - أخرى   
 (21) - - - - (21) ( 4)إيضاح  استبعادات خالل السنة  
 1 - - - - 1 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       
 20,929 1,192 129 14,849 4,755 4 2020ديسمبر  31في   
       
       إلطفاء:ا 

 - - - - - - 2020يناير  1في    
 1,500 948 552 - - - (1على شركات تابعة )إيضاح  اإلستحواذ  
 700 35 154 511 - - ( 5للسنة )إيضاح اإلطفاء    
 (603) - (603) - - -  بين الشركاتما استبعاد   
 - - - - - - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       

 1,597 983 103 511 -  -  2020ديسمبر  31في    
       

تحوطات القيمة التعديالت في القيمة العادلة على 
 -  -  -  -  -  -  ((4) 32.2)إيضاح  الفعالة العادلة

 ( 129) ( 129) -  -  -  -  (1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح   
 29 29 -  -  -  -  تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       

       المدرجة: صافي القيمة 
 19,232 109 26 14,338 4,755 4 2020ديسمبر  31في   
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة(  موجودات غير ملموسة 14
 

 رخص توزيع
وتم منح   1999  سنةالطاقة. وقد بدأت هذه التراخيص في    دائرةشركات التوزيع في دولة اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات ترخيص مع  لدى  

الحق الحصري في توزيع الطاقة والمياه في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. ال يمكن إلغاء هذه التراخيص إال بعد فترة إشعار  شركات التوزيع
انخفاض القيمة  غير محددة المدة وتخضع الختبار بإعمار غير ملموسة  كموجوداتالتراخيص  تم إعتبارة. ونتيجة لذلك، سن 25مدتها 

 سنوي.ال
 

 اه(اتفاقيات شراء الطاقة )والمي
مياه  شركة مع قائمة )والمياه(شراء الطاقة ل منفصلة في اإلمارات العربية المتحدة اتفاقيات اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه( جميع أصوللدى 

، يحق لكل أصل بيع الكهرباء والمياه )حسب بشراء الطاقة والمياهبموجب اإلتفاقية المتعلقة  عاًما.    25  تبلغ  متوسط مدةمع   اإلماراتوكهرباء  
باألسعار التعاقدية المتفق عليها، وتلتزم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بسداد   شركة مياه وكهرباء اإلمارات االقتضاء( التي تولدها المنشأة إلى

القيمة في   إلحتساباتتم توضيح االفتراضات الرئيسية  محدد في العقود ذات الصلة. كما هومدفوعات السعة لكل من الكهرباء والمياه 
 .بعته اإلدارة في تحديد القيمة التي يجب إسنادها لكل منهمانب النهج الذي اتاإلى ج 12 إيضاحل الطاقة والمياه في و ألص اإلستخدام

 
 التوصيلحقوق 

  عالقة  وإلى طرف ذ  الموجوداتبه عدد من الشركات التابعة للمجموعة، لبعض    تلتحويل، الذي قامل  نتيجةً نشأت الموجودات غير الملموسة  
إلى    1األنظمة في مواقع االستخدام لفترة    معشبكة النقل    ربطوذلك بموجب شروط االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق  

 .لإلنتفاععلى أساس القسط الثابت خالل نفس الفترة، وهي الفترة المتوقعة  التوصيلسنوات. يتم إطفاء تكلفة حقوق  8
 

 اإلمدادإتفاقية 
"بي  باإلستحواذ علىالمتعلقة )"اتفاقية اإلمداد"(  المساعدةعقد تقديم خدمات تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات لدى المجموعة 

من بيع الطاقة الكهربائية و شراء قدرة التوليد  اإليراداتبموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية ). إي رد أوك القابضة ذ.م.م"
عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم المجموعة بتزويد المشغل بالوقود  ال( المساعدة األخرى والخدمات 

 مع دفع بدفعات ثابتة ومتغيرة. يتم إطفاء تكلفة اتفاقية اإلمداد على أساس القسط الثابت على مدى فترة االتفاقية.
 

العادلة للعقد على أسعار السلع األساسية المقدرة، واالرتباط التقديري ألسعار السلع وعوامل التذبذب وعوامل تقييم خيارات الشراء  تعتمد القيمة  
 النموذجية األخرى على مدى فترة عقد اإلمداد. 
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 ستثمار في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريع مشتركة إ 15
 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية: 
 نسبة الملكية      
 2019 2020 بلد التأسيس والتشغيل 
    

    الشركات الزميلة
 - % 49 اإلمارات العربية المتحدة  (1شركة مسار سولوشينز ش.م.ع )إيضاح 

 - % 25 المملكة العربية السعودية ( 2)إيضاح شركة جبيل للطاقة 
 - % 40 سلطنة عمان  (3)إيضاح شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 

    
    مشاريع مشتركة

 - % 50  الواليات المتحدة االمريكية (4)إيضاح  .ال دبليو بي ليسي ذ.م.م
 - % 33 اإلمارات العربية المتحدة  (5إيضاح ) .ذ.م.مالقابضة  آر أوالطويلة 

 - % 67 اإلمارات العربية المتحدة  (6إيضاح ) .ذ.م.مالفجيرة للطاقة القابضة 
 - % 67 اإلمارات العربية المتحدة  (7إيضاح ).ذ.م.مالظفرة للطاقة الشمسية القابضة 

 
بصفة أساسية في مجال تأجير وإدارة   (المعروفة سابقًا بـ الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع)تعمل شركة مسار سولوشينز ش.م.ع  ( 1)

 السيارات والمعدات.
 تعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد الطاقة.  ( 2)
 تعمل شركة صحار في مجال البناء والتملك وتشغيل مصهر األلمنيوم ومحطة توليد طاقة تابعة. ( 3)
 م )"الكفيلد"( في توليد طاقة الرياح. تعمل ال دبليو بي ليسي ذ.م. ( 4)
 تعمل شركة الطويلة آر أو القابضة ذ.م.م. في إنتاج المياه المحالة. ( 5)
هذه ٪، تعترف "طاقة" باستثمارها في 67 حصتها بنسبةالرغم من بتعمل شركة الفجيرة للطاقة القابضة ذ.م.م. في توليد الكهرباء.  ( 6)

وهيكل مجلس اإلدارة، يتمتع جميع المساهمين بقدرة متساوية ومشتركة   للمنشأةساسي لنظام األا من خاللكمشروع مشترك.  المنشأة
 .لهذه المنشأةعلى توجيه األنشطة ذات الصلة  

٪، تعترف "طاقة" 67 حصتها بنسبةالرغم من بتعمل شركة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م. في توليد الطاقة الشمسية.  ( 7)
وهيكل مجلس اإلدارة، يتمتع جميع المساهمين بقدرة   للمنشأةلنظام األساسي ا  من خالل كمشروع مشترك.  ه المنشأةباستثمارها في هذ

 .لهذه المنشأةمتساوية ومشتركة على توجيه األنشطة ذات الصلة 
 

 عن الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ملخصةمعلومات 
 

 
شركة مسار 

 (1) سولوشينز
شركة جبيل 

 (2) للطاقة
شركة صحار 

 (3) لأللمنيوم
ال دبليو بي 

 (4) ليسي
الطويلة آر أو  

 (5) القابضة
الفجيرة للطاقة 

 (6) القابضة
الظفرة للطاقة  

 (7) الشمسية
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
        

        : 2020ديسمبر   31السنة المنتهية في 
 - - - 160 2,356 41 329 إيرادات 

 - - - 31 216 27 30 ربح السنة
        

        : 2020ديسمبر   31كما في 
 - 914 1,637 9 4,506 247 598 موجودات غير متداولة 

 196 91 65 101 1,126 88 350 موجودات متداولة 
 (196) (537) (1,602) (57) (737) (188) (87) مطلوبات غير متداولة

 - (64) (10) (6) (2,271) (11) (132) مطلوبات متداولة
        

 - 404 90 47 2,624 136 729 صافي موجودات الشركة الزميلة/ المشروع المشترك
        

 - 270 29 23 1,050 34 357 حصة طاقة في صافي الموجودات 
 - - - 128 (277) 15 57 حقوق الملكية احتسابتعديالت 

 - (270) (29) - - - - مصنفة كقروض/ سلفات 
        

 - - - 151 773 49 414 القيمة المدرجة لطاقة في اإلستثمار 
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 )تتمة(في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريع مشتركة  إستثمار 15
 

باستخدام طريقة حقوق الملكية وإن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة. يقدم    والمشاريع المشتركةيتم احتساب الشركات الزميلة  
 لطاقة. والمشاريع المشتركةوالدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة   الربحالجدول التالي تحليل للقيمة المدرجة والحصة من  

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    - 1,387 القيمة المدرجة لإلستثمارات
   

   :والمشاريع المشتركةحصة المجموعة في الشركات الزميلة 
 - 55 ربح السنة 

       - - الدخل الشامل اآلخر
    - 55 مجموع الدخل الشامل 

 
ترتيبات   المنشآتعدد من    أبرمبهدف الحد من تعرض الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتقلبات أسعار الفائدة على القروض من البنوك،  

 سحب وسداد القروض.  جدول يعكس إسميأسعار الفائدة مع البنوك األخرى مقابل مبلغ 
 

 المجموعة القروض التالية للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة:لدى 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 395 غير متداول  - ثانوي قرض 
       - 647 غير متداول  –سلف 

 1,042 -    
 

الفجيرة و   الطويلة آر أو القابضة ذ.م.م.  ،. صحار لأللمنيوم ذ.م.منشأت المبالغ أعاله بشكل أساسي من القروض والسلف المقدمة إلى شركة  
 للطاقة القابضة ذ.م.م. 

 
 . إلى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.مالقروض ( مقابل ال ينطبق: 2019مليون درهم ) 4تم إدراج مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة بقيمة 

 
 موجودات أخرى  16
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم درهممليون  
   

 - 75 ودائع مدينة
 114 521 دفعات مقدمة للموردين

 - 44 ( 32.1تحوطات التدفقات النقدية )إيضاح 
       - 101 أخرى 

 741 114    
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  المخزون  17
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 1,611 وقود ونفط خام
       156 2,960 قطع غيار ومواد استهالكية

 4,571 156 
       ( 62) (972) ومتقادمةمخصص بنود بطيئة الحركة 

 3,599 94    
 

 .(ال ينطبق: 2019مليون درهم ) 911إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي 
 

( كضمان للقروض المتعلقة بالشركات التابعة المحلية داخل دولة  ال ينطبق:  2019مليون درهم )   3,154تبلغ    مدرجةتم رهن مخزون بقيمة  
الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة. كانت التحركات في مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة اإلمارات العربية المتحدة وبعض 

 كما يلي:
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 39 62 يناير 1في 
 - 807 ( 1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح )

       23 103 مخصص للسنة 
    62 972 ديسمبر 31في 

 
 وذمم مدينة أخرى  مدفوعة مقدماً  مصاريف  ،ذمم مدينة 18
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 4,692 ( (1)صافي ذمم مدينة تجارية )إيضاح 
 - 707 إيرادات مستحقة

 - 86 مخزون النفط الخام 
 - 414 تأمينات

 - 97 للموردينمبالغ مدفوعة مقدمًا 
 29 442 مصاريف مدفوعة مسبقاً 

 - 538 ضريبة الدخل المدفوعة مسبقاً 
 - 26 ( 32.1التدفقات النقدية )إيضاح  تحوطات
 - 23 ( 32.1)إيضاح   القيمة العادلة تحوطات

       32 265 ذمم مدينة أخرى 
 7,290 61    
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 )تتمة( وذمم مدينة أخرى  مدفوعة مقدماً  مصاريف  ،ذمم مدينة 18
 
 ذمم تجارية مدينة  (1)

وتم تكوين مخصص بالكامل مليون درهم 1,005 بمبلغ لذمم مدينة تجارية إنخفضت القيمة اإلسمية 2020ديسمبر  31كما في 
 فيما يلي. عمل يوم 90 –  30في غضون  السدادمستحقة و فائدة  هي بدون  الذمم المدينة التجارية درهم(. إن  ال شيء: 2019)مقابلها

 : الذمم المدينة التجاريةالحركة في مخصص انخفاض قيمة 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - - يناير 1في 
 - 1,029 ( 1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 

       - (24) للسنة  خسارة االئتمان المتوقعة /مخصص
    - 1,005 ديسمبر 31في 

 
 كما يلي:الذمم المدينة التجارية ديسمبر، كان تحليل أعمار  31كما في 

 
 غير  

   السدادمستحقة   
   السدادمستحقة 

 يوماً  120أكثر من  يوماً  120-90 يوماً  90-60 يوماً  60-30 إجمالي  
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

 2,197 7 43 82 2,363 4,692 صافي الذمم المدينة التجارية 
 920 37 26 20 2 1,005 خسارة إئتمانية متوقعة

 
 موعد إستحقاقها  تجاوزالتي  مليون درهم( من األرصدة    1:  2019مليون درهم )  1الحًقا لتاريخ الميزانية العمومية، قامت المجموعة بتحصيل  

 يوًما. من المتوقع، على أساس الخبرة السابقة، استرداد الذمم التجارية المدينة بالكامل بعد خصم المخصصات.  120ألكثر من 
 

 ومرادفات النقدالنقد  19
 

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

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 220 7,208 النقد في الصندوق ولدى البنوك
       - 1,179 ودائع قصيرة األجل

 220 8,387 فصيرة األجلمجموع النقد والودائع 
       - (66) حسابات بنكية مكشوفة

    220 8,321 النقد ومرادفات النقدصافي 
   

    - 132 المقيدالنقد 
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 )تتمة( النقد ومرادفات النقد 19
 

  إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعًا لمتطلبات النقد الفورية للمجموعة وتحقق عوائد الفوائد يتم 
وقد تم ضمانها من قبل بعض مساهمي  عائمةفوائد بمعدالت  الحسابات البنكية المكشوفة تحمل  .بالمعدالت السائدة للودائع القصيرة األجل

 .ت التابعةالشركا
 

درهم(، وقد   ال شيء: 2019مليون درهم ) 8,154، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة 2020ديسمبر  31في 
 استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.

 
 رأس المال  20
 

درهم من قبل طاقة إلى   1سهم عادي بقيمة  106,367,950,000( بإصدار 1للطاقة )إيضاح  أبوظبي ومؤسسة تمت المعاملة بين طاقة 
طاقة )أي  ل التي تم إصدارها والمضافة إلى رأس المال الحالي الجديدة أبوظبي للطاقة. تشكل األسهم  مؤسسة المساهمين الحاليين في 

د االندماج، أي المنشأة المدمجة. يمثل الجدول أدناه تأثير المعاملة على  سهم( رأس مال المنشأة القانونية / المستحوذ بع  6,066,300,000
 رأس مال المجموعة في تاريخ المعاملة:

 % األسهم  
   

 95 106,367,950,000 أبوظبي للطاقة:  لمؤسسةعدد األسهم الصادرة من قبل طاقة 
       5 6,066,300,000 لطاقة  رأس المال المبدئي

    100 112,434,250,000 أسهم طاقة بعد الدمجإجمالي 
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    5,992 112,434 رأس المال 
 

 حقوق ملكية أخرى  21
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2,996 381 *(1)إحتياطي نظامي 
 2,996 - * (2)إحتياطي قانوني 
 - (56,443) * (3)احتياطي اندماج 

 22,896 - * (4)قرض بدون فائدة من المساهمين 
 2,113 - * (5) الزيادة المقترحة في رأس المال 

 2,805 - (* 6)توزيعات أرباح مقترحة 
 

  ،والذي شهد انخفاًضا في رأس المال شركة ترانسكوتم االنتهاء من برنامج تحسين رأس المال في  ، قبل إتمام الصفقة ،2020* في يونيو 
 . أبوظبي للطاقة مؤسسةمنشآت بين ما والقانونية باإلضافة إلى تسوية األرصدة والقروض  النظامبةواالحتياطيات 

 
 االحتياطي النظامي ( 1)

، يتم طاقةمن النظام األساسي لشركة  34والمادة  2015( لسنة 2وفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
٪ من رأس 50االحتياطي    يبلغ٪ من ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما  10تحويل  
االحتياطي غير قابل للتوزيع. قبل إتمام الصفقة، تم االنتهاء من برنامج تحسين رأس المال الذي شهد تسوية االحتياطي هذا إن المال. 

 النظامي.
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 االحتياطي القانوني  ( 2)
التوقف  . يجوز للشركة أن تقرر  القانونيحتياطي  االالسنة إلى    ربح٪ من  10، يتم تحويل  ترانسكومن النظام األساسي لشركة    34وفًقا للمادة  

ي العام بناء على  ٪ من رأس المال أو وفًقا لقرار يتخذه المساهم في االجتماع السنو 50هذه التحويالت السنوية عندما يبلغ االحتياطي  عن
قبل إتمام   المساهم.من قبل  توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا االحتياطي فقط لألغراض الموصي بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة  

 .الصفقة، تم االنتهاء من برنامج تحسين رأس المال الذي شهد تسوية االحتياطي القانوني
 

 .اسي لطاقة لتحويل أي مبلغ من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانونيال يوجد أي شرط بموجب النظام األس
 
 إحتياطي إندماج ( 3)

ووفًقا لمبادئ االستحواذ العكسي، يعكس هيكل حقوق الملكية الظاهر في هذه البيانات المالية   3 رقم وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية
.  للطاقةالموحدة هيكل رأس المال )عدد األسهم( للمشتري القانوني )طاقة(، بما في ذلك األسهم التي أصدرتها طاقة إلى شركة أبوظبي 

، وهو الفرق بين هيكل رأس مال 2020يوليو  1 كما فيشاء "احتياطي اندماج" (. نتج عن ذلك إن1لتفعيل اندماج األعمال )إيضاح 
 :كما يليترانسكو(. تم احتساب احتياطي االندماج شركة المحاسبي ) المستحوذ ذ القانوني )طاقة( وهيكل رأس مال المستحوِ 

 
 مليون درهم  
   

   هيكل رأس مال المستحوذ المحاسبي
 -  األسهم القائمة في شركة ترانسكو قبل الصفقة  -
    38,654  البدل المحول لالستحواذ العكسي -
   
  38,654 

 ( 112,434)  ناقصًا: هيكل رأس مال المستحوذ القانوني
 ( 18,682)  ناقصًا: التوزيع غير النقدي لألرض 

 ( 570)  مكاسب صفقة شراء عند االستحواذناقصُا: 
    36,589  زائد: قرض ال يحمل فائدة من المساهمين

   
  (56,443)    

 
بموجب االتفاقية اإلطارية   يضاترانسكو( قطع األر شركة  المحاسبي )  المستحِوذالشراء من وجهة نظر    عند إحتساب بدل  تم األخذ في اإلعتبار

المجموعة وتوزع على مساهمي المجموعة كتوزيع غير نقدي وفًقا لـمتطلبات المعيار  من قبل عليها التي سيتم اإلستحواذ ( 1إيضاح راجع )
 . 3 رقم لتقارير الماليةلالدولي  

 
 من المساهم  ال يحمل فائدةقرض  ( 4)

قروض المساهم المقدم في السنوات السابقة   لتسديد، لم تكن هناك التزامات تعاقدية أبوظبي للطاقةمؤسسة و  ترانسكو شركةوفًقا للترتيب بين 
الذي  كتمويل لمشاريع رأسمالية لنقل الطاقة والمياه. قبل إتمام الصفقة، تم االنتهاء من برنامج تحسين رأس المال الذي شهد تسوية القرض 

 . أبوظبي للطاقةمؤسسة مع  ال يحمل فائدة
 
 الزيادة المقترحة في رأس المال  ( 5)

حكومة أبوظبي بتمويل مشاريع المياه والكهرباء دائرة التمويل التابعة لعن المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، التزمت  صادر القرار لل الحقاً 
. تم توفير هذا التمويل اإلضافي مقابل الزيادة المقترحة في رأس المال.  1999يناير    1قبل    التاريخية التي وافقت عليها دائرة المياه والكهرباء

 اإلجراءات القانونية المتعلقة بالزيادة في رأس المال في نهاية فترة التقرير. لم يتم اإلنتهاء من
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 مقترحة أرباحتوزيعات  ( 6)
 

2019 
. وكجزء 2019ديسمبر    31درهم للسهم كتوزيعات أرباح مقترحة للسنة المنتهية في    4,68  مبلغمليون درهم و   2,805اقترحت ترانسكو مبلغ  

 .من تحسين رأس المال، تم تحويل توزيعات األرباح إلى قروض بدون فوائد من المساهم
 

2020 
درهم للسهم الواحد للسنة المنتهية   0,015مليون درهم، بواقع    1,687  بمبلغ، اقترحت طاقة ودفعت توزيعات أرباح مرحلية  السنة الحاليةخالل  

 . 2020ديسمبر   13 من قبل مجلس اإلدارة بتاريخالمرحلية تمت الموافقة على التوزيعات . 2020ديسمبر  31في 
 

 المسيطرةحقوق الملكية غير  22
 

 التالية التي لها حقوق جوهرية غير مسيطرة: الشركات التابعةعلى   طاقة بشكل قانوني استحوذتكجزء من اندماج األعمال، 
  

 بلد التأسيس والتشغيل 
نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من 

 مسيطرة الملكية غير الحقوق قبل 
   

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  للطاقة ش.م.ع ب. ف.شركة سويحان 
 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  للطاقة   آسيا شركة الشويهات

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  .عش.موالمياه للطاقة العالمية شركة المرفأ 
 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.ع

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ع الشركة العربية للطاقة ش.م.
 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ش.م.ع –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة  

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ش.م.خ –الطويلة أسيا للطاقة  شركة
 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ش.م.ع  –اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  شركة

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ش.م.ع  –شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  ش.م.ع  –شركة الرويس للطاقة 

 ٪40,0 االمارات العربية المتحدة  عش.م. – شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة متشابهة في طبيعتها. تتعلق كافة هذه الحقوق بالشركات التابعة 
. إن  ٪60التي تعمل في قطاع الطاقة والمياه، حيث تمتلك المجموعة حصة فعلية تبلغ نسبتها للمجموعة في اإلمارات العربية المتحدة 

. وبالتالي تم عرض اإلفصاحات التالية على  تعمل في مجال الخدمات العامة مملوكة من قبل شركات عالمية مختلفة ٪40الحصة بنسبة 
 أساس إجمالي: 

 
 2020ديسمبر    31  
 مليون درهم   
   

 4,553  اإليرادات  
 383  األرباح

 903  الدخل الشامل اآلخر 
   
   

 1,286  إجمالي الدخل الشامل 
   
   

 153  الربح المخصص لحقوق الملكية غير المسيطرة 
    361  الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق الملكية غير المسيطرة 

 3,371  التشغيليةلتدفقات النقدية من األنشطة ا
 ( 103)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 ( 3,011)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
   
   

 257  في النقد ومرادفات النقد  الزيادةصافي 
   
   

 ( 268)  توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 
   
 

 2020ديسمبر    31  
 مليون درهم   
   

 52,245  الموجودات غير المتداولة 
 5,982  الموجودات المتداولة 

 36,250  المطلوبات غير المتداولة
 5,450  المطلوبات المتداولة 

   
   

 16,527  إجمالي حقوق الملكية 
   
   

 10,294  حقوق الملكية العائدة إلى الشركة األم
 6,233  حقوق الملكية العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 
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  قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة 23
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 72 البحرية القابضة   2شركة أس 
 - 4 سي في  2الفجيرة أف 

 - 58 بي.في.  للطاقة اإلستثمارية شركة الشويهات آسيا 
 - 180 للطاقة  القابضة شركة ام 

       - 152  الشمسيةلطاقة ل  القابضة شركة سويحان
 466 -    
 

إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة السداد. إن هذه القروض تخضع للسداد وفقًا لقرار  
 .الملكية غير المسيطرةضمن حقوق تم معاملتها كحقوق المساهمين مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد 

 
 التي تحمل فائدة سلفالقروض وال 24
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 27,859 ( 1)إيضاح  سندات عالمية متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 - 5,133 (2تسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح 

 - 4,429 ( 3سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح  
 - 6,458 ( 4سندات شركات تابعة أخرى )إيضاح 

       - 31,175 ( 5قروض ألجل )إيضاح 
 75,054 -    
 

 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 66,198 الجزء غير المتداول 
       - 8,856 الجزء المتداول 

 75,054 -    
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اقتطاع و  تعديالت القيمة العادلة لتخصيص سعر الشراء سلف التي تحمل فائدة )قبلالحصص المجموعة من القروض و  تسديد يستحق
 تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( كما يلي:

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 8,580 خالل سنة واحدة 
 - 3,885 سنوات 2 – 1ما بين 
 - 7,209 سنوات 3 – 2ما بين 
 - 11,556 سنوات 4 – 3ما بين 
 - 5,742 سنوات 5 – 4ما بين 

       - 36,729 بعد خمس سنوات
 73,701 -    
 

 األنشطة التمويلية  من الناتجةالتغيرات في المطلوبات 

 2020يناير  1 

اإلستحواذ على 
شركات تابعة 

 (1)إيضاح 
 التدفقات النقدية

 (أ)إبضاح 
 أخرى 

 (ب)إيضاح 
ديسمبر  31

2020 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

2020      
      متداولة:

 8,856 7,474 (5,072)  6,454 - تحمل فائدة  سلفقروض و  
 173 85 (80)  168 - قروض إسالمية 

 217 110 (93)  184 16 إلتزامات عقود اإليجار
      
      
 16 6,806  (5,245) 7,669 9,246 

      غير متداولة:
 66,198 (7,509)  1,709 71,998 - تحمل فائدة سلفقروض و  
 780 (39)  - 819 - قروض إسالمية 

 361 (9)  - 349 21 إلتزامات عقود اإليجار
      
      
 21 73,166 1,709  (7,557) 67,339 
      
 37 79,972  (3,536) 112 76,585 
      

 
في بيان  مبينتتعلق التدفقات النقدية بصافي التحركات في القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد والقروض اإلسالمية كما هو  ( أ)

 .التدفقات النقدية
 

، ةأجنبي تحويل عمالت، فرق والمتداولةذلك إعادة التصنيف بين مستحقات ومدفوعات تكاليف التمويل غير المتداولة  يتضمن (ب)
 .ة العادلة وتعديالت القيم
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 سندات عالمية متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة( 1)
 

وهي  تم إدراج السندات العالمية المتوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة الفعلية 
يلخص الجدول التالي تفاصيل فترات هذه السندات الدائنة، صافي الخصومات مباشرة وغير مشروطة وذات التزامات غير مضمونة لطاقة. 

 :ةت وتكاليف المعاملالعالوا /
 

 
معدل  

 اإلصدار% 
معدل الفائدة 

 2019 2020 تاريخ إعادة السداد الفعلي % 
 مليون درهم مليون درهم     
      

      المطلوبات المتداولة 
 - 1,857 2021يونيو  ٪3,87 ٪99,66 دوالر أمريكي  500,000,000
 - 934 2021يونيو  ٪3,16 ٪102,48 دوالر أمريكي  250,000,000
 - 2,881  2021ديسمبر  ٪6,00 ٪99,52 دوالر أمريكي  750,000,000

      
      
    5,672 -       

      المطلوبات غير المتداولة 
 - 4,797 2023يناير  ٪3,75 ٪99,40 دوالر أمريكي 1,250,000,000

 - 873 2024مايو  ٪3,10  ٪97,62  يورو 180,000,000
 - 2,955 2024مايو  ٪4,02 ٪99,37 دوالر أمريكي  750,000,000
 - 3,043 2025إبريل  ٪4,38  ٪99,95  دوالر أمريكي  750,000,000
  2,027 2026يونيو  ٪4,60 ٪99,00 دوالر أمريكي  500,000,000
 - 2,091 2026يونيو  ٪3,84  ٪104,60  دوالر أمريكي  500,000,000

 - 4,349 2030إبريل  ٪4,88 ٪99,96 أمريكيدوالر  1,000,000,000
  2,052 2049أكتوبر  ٪4,00  ٪100,00  دوالر أمريكي  500,000,000

      
      
    22,187        
      
    27,859  
      
 
 تسهيالت ائتمانية متجددة (2)
 

 تكاليف المعاملة:يلخص الجدول التالي التسهيالت االئتمانية المتجددة، صافي 
 

 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   المطلوبات غير المتداولة
    - 5,133 مليار دوالر أمريكي 3,5تسهيالت بقيمة 

 
  مكون من اتحاد    لدىمليار دوالر أمريكي    3,5بقيمة    العمالت  عبارة عن تسهيل ائتماني متجدد متعددهي  التسهيالت االئتمانية المتجددة  إن  
في ديسمبر  التسهيلمتجدد فائدة ليبور أو يوريبور زائد هامش. تنتهي صالحية الئتمان اال. تحمل المبالغ المقترضة بموجب تسهيل بنك 13

2024 . 
 

: ال ينطبق(. 2019) 2020ديسمبر  31 مليون درهم كما في 74 بمبلغااللتزام بالصافي بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة  يتم إظهار
 يتم إطفاء هذه التكلفة في بيان الربح أو الخسارة الموحد على مدى فترة التسهيالت باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( التي تحمل فائدة سلفالقروض وال 24
 
 سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ( 3)
 

ونة تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضم
األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن المستحقات على الشركة. يستحق سداد الفائدة على السندات بالدوالر 

 : ةوالمطلوبات األخرى. يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعامل
 

 
معدل  

 اإلصدار% 
معدل الفائدة 

 2019 2020 تاريخ إعادة السداد الفعلي % 
 مليون درهم مليون درهم     
      

      المطلوبات غير المتداولة 
 - 4,429 2036أكتوبر  ٪6,60 ٪99,05 دوالر أمريكي  1,500,000.000

 
 سندات الشركات التابعة األخرى  (4)
 

تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية ويتم ضمان هذه السندات بعدد من وثائق الضمان بما في ذلك  
كل نصف سنوي. يلخص  شالحقوق التعاقدية للشركات التابعة، والودائع النقدية، والموجودات األخرى والضمانات. يستحق سداد الفائدة ب

 : ةالجدول التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعامل
 

 
معدل  

 اإلصدار% 
معدل الفائدة 

 2019 2020 تاريخ إعادة السداد الفعلي % 
 مليون درهم مليون درهم     
      

      المطلوبات غير المتداولة 
دوالر أمريكي لشركة اإلمارات   400,000,000سندات بقيمة 

 ٪4,79  ٪4,45 سمب كورب للمياه والطاقة  
إلى  2029فبراير 

 - 1,608 2035أغسطس 
      

دوالر أمريكي لشركة الرويس   825,000,000سندات بقيمة 
 - 3,772 2036أغسطس  ٪6,18 ٪6,0 للطاقة  

      
 - 1,078 2038مارس  ٪3,82 ٪3,75 المغرب لشركة طاقة  درهم مغربي 2,700,000سندات بقيمة 

      
      
    6,458 - 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( التي تحمل فائدة سلفالقروض وال 24
 
 قروض ألجل (5)
 

  يتم إدراج كافة القروض ألجل بالتكلفة المطفأة وتحمل معدل فائدة فعلي ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.
 

 العملة  
الفائدة الفعلي  معدل 

 2019 2020 تاريخ السداد %
 مليون درهم مليون درهم     
      

      المطلوبات المتداولة 
 - 233 2021 ٪ 0,80+ دوالر أمريكي  1شركة تركتيبال الخليج للطاقة، 
 - 370 2021 ٪ 1,75+ دوالر أمريكي  1للطاقة الدولية  شركة الشويهات سي.إم.أس.

 - 269 2021 ٪ 1,65+ دوالر أمريكي  1الشركة العربية للطاقة، 
      شركة الطويلة آسيا للطاقة 

 - 246 2021 ٪ 1,00+ دوالر أمريكي  1( 1قرض ألجل )  
 - 326 2021 ٪ 0,83+ دوالر أمريكي  1( 2قرض ألجل )  

  -  ٪0,85+ دوالر أمريكي  2شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 
1,20 ٪ 

2021 196 - 

      شركة فجيرة آسيا للطاقة 
 - 155 2021 ٪ 0,75+ دوالر أمريكي  1( 1قرض ألجل )  
 - 234 2021 ٪ 0,50+ دوالر أمريكي  1( 2قرض ألجل )  

  -  ٪1,90+ دوالر أمريكي  2شركة الرويس للطاقة 
2,35 ٪ 

2021 234 - 

 - 104 2021 ٪ 4,8 درهم مغربي 2شركة طاقة المغرب 
عمالت   3اس ايه  6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة 

 متنوعة 
+4,34٪  -  

5,60 ٪ 
2021 321 - 

  -  ٪4,25+ دوالر أمريكي  4شركة تاكورادي الدولية
4,35 ٪ 

2021 105 - 

 - 79 2021 ٪ 1,2+ دوالر أمريكي    1بي في للطاقة سويحانشركة 
 - 159 2021 ٪ 2,5-٪1,56+ دوالر أمريكي    1 شركة الشويهات آسيا للطاقة

 - 153 2021 ٪ 3,15-٪1,10+ دوالر أمريكي  1شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء
      
      
    3,184 - 
      

      غير المتداولة المطلوبات  
 - 735 2022 ٪ 1,00+  دوالر أمريكي  شركة أبوظبي الوطنية للطاقة   

  -  ٪0,80+ دوالر أمريكي  1الخليج للطاقة  شركة تركتيبال
0,95 ٪ 

2029 2,017 - 

 - 593 2023 ٪ 1,65+ دوالر أمريكي  1الشركة العربية للطاقة 
 -     شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة 

 - 1,023 2025 ٪ 1,00+ دوالر أمريكي  1( 1قرض ألجل )  
 - 1,351 2025 ٪ 0,83+ دوالر أمريكي  1( 2قرض ألجل )  

  -  ٪0,85+ دوالر أمريكي  1شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة ش.م.خ 
1,20٪   

2029 1,910 - 

      شركة فجيرة آسيا للطاقة 
 - 2,011 2030 ٪ 0,75+ دوالر أمريكي  1( 1قرض ألجل )  
 - 2,963 2030 ٪ 0,50+ دوالر أمريكي  1( 2قرض ألجل )  

  -  ٪1,90+ دوالر أمريكي  1شركة الرويس للطاقة 
2,50 ٪ 

2031 3,699 - 

 - 483 2027 ٪ 4,8 درهم مغربي 2شركة طاقة المغرب 
عمالت   3اس ايه  6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة 

 متنوعة 
+4,34٪  -  

5,60 ٪ 
2028 1,753 - 

  -  ٪4,25+ دوالر أمريكي  1شركة تاكورادي الدولية
4,35 ٪ 

2027 590 - 

 - 2,157 2042 ٪ 1,2 دوالر أمريكي    1 شركة سويحان بي في للطاقة
 - 3,052 2034 ٪ 2,5-٪1,56+ دوالر أمريكي    1 شركة الشويهات آسيا للطاقة

 - 3,654 2039 ٪ 3,15-٪1,10+ دوالر أمريكي  1شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء
      
      
    27,991 - 
      
    31,175 - 
      
 
 .(32إن القروض مضمونة، وتخضع للعديد من المواثيق، وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح  .1
 .إن القروض مضمونة بعدد من وثائق الضمان .2
إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة وكذلك اتفاقيات تبادل العمالت األجنبية )إيضاح  .3

 32). 
 .(32إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح  .4
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 المالية الموحدة  إيضاحات حول البيانات 
   2020 ديسمبر 31
 

 اإلسالمية القروض  25
 

 تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية: 
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 93 شركة الشويهات سي أم أس للطاقة 
 - 255 الشركة العربية للطاقة 

       - 605 الوطنية للطاقة، شركة مساهمة عامة  شركة أبوظبي
 953 -    
 

 تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 780 مطلوبات غير متداولة
       - 173 مطلوبات متداولة 

 953 -    
 

تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( تعديالت القيمة العادلة لتخصيص سعر الشراء و يستحق سداد القروض اإلسالمية للمجموعة )قبل خصم 
 :كما يلي

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 172 خالل سنة واحدة 
       - 772 سنة  2 – 1بين 

 944 -    
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( اإلسالمية القروض  25
 

 تحمل كافة القروض اإلسالمية معدل إيجار فعلي بمعدل ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 
 

 العملة 
معدل اإليجار 

 2019 2020 تاريخ السداد  الفعلي % 
 مليون درهم مليون درهم    

      المطلوبات المتداولة 
 - 93 2021 ٪1,75+ دوالر أمريكي 1للطاقةالدولية شركة الشويهات سي.إم.أس. 

 - 80 2021 ٪1,65+  دوالر أمريكي 1الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 
      
      
    173 - 
      

      المطلوبات غير المتداولة 
 - 605 2022 ٪4,71 رنجت الماليزي  1 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع

 - 175 2023 ٪1,65+ دوالر أمريكي 1الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 
      
      
    780 - 
      
      
    953 - 
      
 
 (. 32إن القروض مضمونة وهناك متطلبات إلبرام اتفاقيات تبادل معدالت اإليجار )إيضاح  . 1
 (. 32دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل العمالت المتقاطعة للحماية من التعرض للتقلبات في العمالت األجنبية )إيضاح  . 2
 

 عند التقاعد األصولإزالة   التزامات 26
 

ــة أبوظبي ــســــ للطاقة والشــــــركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشــــــركات قانونيا بهدم وإزالة  كجزء من اتفاقية إيجار األراضــــــي بين مؤســــ
ــركات التابعة غير قادرة على  ــبحت الشــــ محطات ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصــــ

األصـلي. تقوم الشـركات التابعة على نفقتها الخاصـة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل  االسـتمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضـعها
والتخلص من تلوث التربة والمياه الجوفية وسـد الحفر وإرجاع سـطح األرض لما كان عليه في السـابق. يتم احتسـاب القيمة   األصـولوحماية 

ألعمار العادلة اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد باســتخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضــات مثل التكاليف وا
 ات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف الثالثة بأخذه باالعتبار عند افتراض تسوية االلتزام.اإلنتاجية للمحط

 
ــافة لذلك، فإنه على الشـــــركات األجنبية التابعة ــتقبلية   للمجموعة باإلضـــ العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصـــــص للتكلفة المســـ

على التشــــريعات   األصــــولات عند نهاية أعمارها االقتصــــادية. تعتمد األعمار االقتصــــادية وتوقيت إزالة  إلزالة ممتلكات النفط والغاز والمرفق
القانونية وأســعار الســلع وقوائم االنتاج المســتقبلية للموجودات ذات الصــلة. إن تكاليف اإلزالة تخضــع لضــغوط التضــخم / التقلص في تكلفة 

 مخصص خدمات الطرف الثالث.
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - - يناير 1في 
 - 16,408 )أ(  اإلستحواذ على شركات تابعة إيضاح

 - (136) المستخدم خالل السنة 
 - (2) المخصص خالل السنة 

 - 228 (7المصاريف المتراكمة )إيضاح 
 - (607) تعديل التدفقات النقدية المقدرة

       - 187 العمالت األجنبيةتعديالت تحويل 
 16,078 -    
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( عند التقاعد األصولإزالة   التزامات 26
 

 تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 15,905 متداول الجزء غير ال
       - 173 ( 29)إيضاح   متداولالجزء ال

 16,078 -    
 
  ،مليون درهم  16,408 بمبلغالمجموعة على التزامات تقاعد أصـــــــول   اســـــــتحوذت،  1في إيضـــــــاح    المدرجةكجزء من عملية االســـــــتحواذ  (  أ)

مليون درهم مـتداوـلة )ـمدرجـة ضــــــــــــــمن اـلذمم اـلدائـنة والمـبالغ المســــــــــــــتحـقة والمطلوـبات   376 مبلغمليون درهم غير مـتداوـلة و   16,032بواقع 
 .األخرى(

 
 منحة  -إيرادات مؤجلة  27
 
، شـــركة   .المحولة في الســـنوات الســـابقة من شـــركة اإلمارات للطاقة ســـي إم إس ش.م.ع للموجوداتبالقيمة العادلة  اإليرادات المؤجلة  تعلق ت

 الشركة العربية للطاقة.و الخاصة في العين  الدائرة، .، شركة الشويهات سي إم إس الدولية للطاقة ش.م.ع .الطويلة آسيا للطاقة ش.م.ع
 

لشـراء وتركيب  خ.للطاقة ش.م. آسـيافي السـنوات السـابقة من شـركة الفجيرة   مليون درهم تم اسـتالمه  75مبلغ  كذلكتشـمل اإليرادات المؤجلة  
ــتأجر   ــافية خارج موقع المبنى المسـ ــهاريج تخزين مياه إضـ ــي  والتكرير والمعالجة  2أف صـ ــيطة لنظام المياه الرئيسـ ــخ الوسـ الذي  لمحطة الضـ

 .مليون جالون  50قابلة لالستخدام التخزين السعة  تبلغ
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1,170 1,098 يناير 1في 
 ( 72) (29) ( 8مبالغ محررة إلى إيرادات أخرى )إيضاح 

 - 378 إضافات 
       - (1,060) بين الشركات إستبعادات ما

 387 1,098    
 

 تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1,026 315 متداول الجزء غير ال
       72 72   متداولالجزء ال

 387 1,098    
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31

 
 مطلوبات أخرى  28
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

التدفقات النقدية )إيضاح  تحوطات –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
32.1 ) 4,415 - 

 21 361 مطلوبات عقود اإليجار
       56 289 أخرى 

 5,065 77    
 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  29
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم درهممليون  
   

 133 2,142 ذمم تجارية دائنة
 803 874 دائنة  محتجزات

 - 4,112  الكبيرة التطويرمشاريع مستحقات 
 - 1,752 عقودمستحقات 

 - 696 ودائع العمالء
 - 743 مصاريف الفائدة المستحقة الدفع 

 1,533 825 مبالغ مستحقة الدفع عن تكاليف التشغيل
 - 1,006 النفقات الرأسمالية ذمم دائنة عن 

 - 838 ( 32.1تحوطات التدفقات النقدية )إيضاح 
 - 23 المخزون الخام  تجاوز

 - 11 رسوم التوصيل  - ةمؤجل إيرادات
 - 52 غير المسيطرة الملكية توزيعات أرباح دائنة لحقوق 

 16 217 التزام عقود اإليجار 
 - 173 ( 26متداولة )إيضاح  –التقاعد التزامات إزالة الموجودات عند 

 - 582 ضريبة الدخل الدائنة 
 - 542 متعلقة بالموظفينمستحقة مصاريف 

       270 1,683 أخرى 
 16,271 2,755    

 فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:
 
 يومًا. 60إلى   30الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة  •
 يومًا. 60ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة  المشاريع المشتركة ءالذمم الدائنة لشركا •
 يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقًا لشروط القروض.  •
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 ذات العالقة األطراف األرصدة مع  30
 

إن األطراف ذات العالقة، كما هو   ,تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشــــــــركات والمنشــــــــآت التي تقع ضــــــــمن تعريف الطرف ذي العالقة
: إفصــاحات األطراف ذات العالقة، تشــمل الشــركات الزميلة وكبار المســاهمين وأعضــاء مجلس 24محدد في المعيار المحاســبي الدولي رقم  

ثرت بشـكل هام من قبل اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسـيين اآلخرين في الشـركة والشـركات الخاضـعة للسـيطرة أو السـيطرة المشـتركة أو التي تأ
  ,كمعاملة طرف ذات عالقة 1يجب اعتبار المعاملة المدرجة في اإليضاح  ,هذه األطراف

 
 :السنةيقدم الجدول التالي ملخص للمعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد خالل 

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   للنشاط المرخص إلى:  والتوصيلرسوم إستخدام نظام النقل 
   

 3,806 1,753 )شركة تابعة( شركة أبوظبي للتوزيع 
       1,101 550 . )شركة تابعة(ع.م.شركة العين للتوزيع ش

 2,303 4,907    
   شركة اإلمارات للمياه والكهرباء:

 1,150 1,011 للنشاط غير المرخص  والتوصيلرسوم إستخدام نظام النقل 
 - 4,235 اهيإيرادات من الكهرباء والم

 - 14 إيرادات وقود
       - (7,106) التزويد بالكهرباء والمياه بالجملة تعرفة

 (1,846) 1,150    
   

    - 5,210 إيرادات تشغيلية أخرى 
   

   : المحملة من قبلتكاليف اإلصالح والصيانة والتكاليف األخرى ذات الصلة  
   

 ( 167) (53) شركة أبوظبي للتوزيع )شركة تابعة( 
 ( 21) (15) شركة العين للتوزيع )شركة تابعة(

 ( 78) (40) كهرباءالمياه و لل اإلماراتشركة 
       ( 6) (15) شركة مسار سولوشينز

 (123) (272 )    
   معامالت أخرى 

 ( 57) (26) طاقة أبوظبي لل مؤسسة رسوم الخدمة اإلدارية من 
 ( 23) (27) رسوم تشغيل الشبكة الخليجية 

 - (3) مصاريف وقود
 ( 23) (48) الطاقة  لدائرةرسوم الترخيص 

 ( 19) (48) رسوم تقديم خدمات دعم تكنولوجيا المعلومات
 - (8) تكاليف تمويل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( ذات العالقة األطراف األرصدة مع  30
 

ــموح بها المحدد في الرقابة ــى لإليرادات المســـــ ــغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرباء كالفرق بين الحد األقصـــــ ــاب اإليرادات التشـــــ  يتم احتســـــ
وبـناًء على ذـلك، ـقاـمت المجموعة  ,)المرســـــــــــــــلة من قـبل دائرة الطـاـقة( واإليرادات المتعلـقة بمبيـعات المـياه والكهرـباء من عمالئـها  1التنظيمـية 

 .السنةباإلعتراف بهذه اإليرادات لمبيعات المياه والكهرباء بناًء على تلك الحقوق والمزايا التي تم تأكيدها خالل 
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة 
 

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
 

 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   موجودات غير متداولة 
    - 1,042 ومشاريع مشتركة سلف وقروض لشركات زميلة

   
   موجودات متداولة

    220 6,660 أرصدة بنكية لدى بنوك حكومية إماراتية
   

 214 1,503 (أ)إيضاح  مبالغ مستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات
 5,426 555 ( أ)إيضاح   مبالغ مستحقة من مؤسسة أبوظبي للطاقة

 - 551 ( أ)إيضاح  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة أخرى 
 158 - مبالغ مستحقة من شركة أبوظبي للتوزيع )شركة تابعة(

       39 - مبالغ مستحقة من شركة العين للتوزيع )شركة تابعة(
 2,609 5,837    

   مطلوبات غير متداولة
 - 24 قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة 

    - 122 قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الحكومة 
   
 146 -    
   

   مطلوبات متداولة 
    - 66 من بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات حسابات بنكية مكشوفة

   
 - 1,986 اإلماراتمبالغ مستحقة لشركة مياه وكهرباء 

 - 107 مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة 
 - 110 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة أخرى 

       2,177 - اإلتحاد للمياه والكهرباءشركة 
 2,203 2,177    
   

    - 360 غير مسحوبة مع بنوك حكومية إماراتية تسهيالت بنكية متاحة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( ذات العالقة األطراف األرصدة مع  30
 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء المبيعات إلى والمشــــتريات من أطراف ذات عالقة بشــــروط يتم اعتمادها من قبل اإلدارة. إن األرصــــدة المســــتحقة في نهاية الســــنة 
غير مضـمونة، وال تحمل فائدة وتتم تسـويتها نقدًا. لم تكن هناك أي ضـمانات أو ممنوحة أو مسـتلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ألي طرف ذو 

المبالغ المســــتحقة من األطراف ذات العالقة، بالصــــافي بعد المخصــــصــــات، من المتوقع أن تكون قابلة لالســــترداد بالكامل على إن  عالقة.  
أســاس الخبرة الســابقة. قررت اإلدارة أن المخصــص الذي تم تكوينه مقابل هذه المبالغ مناســب ألن هذه المبالغ مســتحقة من جهات حكومية 

 التعثر.نتيجة خسارة الف عن السداد و ذات احتمالية منخفضة للتخل
 

 )أ( مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 

مليون  9:  2019مليون درهم )  17 بمبلغ، انخفضـــــت قيمة الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة بقيمة اســـــمية 2020ديســـــمبر   31كما في  
، للطاقة أبوظبي   لمؤسـسـة، وهي شـركة تابعة شـركة مياه وكهرباء اإلماراتالمبالغ المسـتحقة من   إن بالكامل.  لها تكوين مخصـصدرهم( وتم 

فيما يلي الحركة في مخصـــــــص   .يوم عمل  90-30، مســـــــتحقة الدفع في غضـــــــون  يتعلق بســـــــعة اإلنتاج المتاحة وإمدادات المياه والكهرباء
 انخفاض قيمة الذمم المدينة لألطراف ذات العالقة:

 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 30 9 يناير 1في 
 - 16 ( 1اإلستحواذ على شركات تابعة )إيضاح 
       ( 21) (8) مخصص/ خسارة إئتمانية متوقعة للسنة 

    9 17 ديسمبر 31في 
 

 خفضة كما يلي:نمالديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون غير  31كما في 
 

غير مستحقة الدفع   
وغير منخفضة 

 القيمة

 مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة

 يوماً  120أكثر من  يوماً  120-90 يوماً  90-60 يوماً  60-30 إجمالي 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم درهممليون  مليون درهم مليون درهم 
       

2020 2,609 1,888 194 42 126 359 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

 :كما يلي السنةلمجموعة خالل لكانت مكافآت موظفي اإلدارة العليا 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    6 13 األجل وطويلة مكافآت قصيرة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

  االلتزامات والمطلوبات الطارئة 31

 التزامات نفقات رأسمالية( 1)
مليون   3,080والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته   2020 ديسمبر  31بلغت النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليها كما في  

 مليون درهم(. 1,223: 2019ديسمبر  31درهم )

 التزامات عقود اإليجار التشغيلية (2)

 المجموعة كمؤجر:
ــتقوم المجموعة باســــتالمها وفقًا التفاقية شــــراء الطاقة والمياه )" ــتقبلية التي ســ بناًء على الســــعة المتاحة "( PWPAإن مدفوعات اإلنتاج المســ

 كما يلي: 2020 ديسمبر 31المتوقعة للمحطات كما في 
 ديسمبر 31 
 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 - 7,072 خالل سنة واحدة 
 - 28,122 بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

       - 37,203 أكثر من خمس سنوات
    - 72,397 ديسمبر 31في 

 أخرى ( التزامـات 3)
ــكل  نورثطاقة   أبرمتكما في تاريخ التقرير،  ــيالتزامات تعاقدية، بشـــــ ــتخدام خطوط األنابيب، والتي بموجبها تلتزم بإنفاق ال رئيســـــ  871ســـــ

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31) 2020 ديسمبر 31مليون درهم كما في 

 مطلوبات طارئة( 4)
( EMAاتفاقية إدارة الطاقة )بموجب  .،مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلىطاقة جين أكس ذ.م.م المجموعة التزامات  تضمن أ(  

مليون دوالر  100مبلغ  ال تتجاوزإن الدفعات ضمن هذه الضمانات يجب أن . (ISDAواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية الرئيسية )
  31لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه ) .  EMA: ال شيء( على مدى عمر االتفاقية  2019ديسمبر    31مليون درهم( )  367أمريكي )
 : ال شيء(. 2019ديسمبر 

 
اتفاقيات ضمان مالي إلزالة عدد من موجودات بحر الشمال في المملكة المتحدة، والتي قد ُيطلب بموجبها توفير  المجموعةأبرمت  ب(

ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، التي استحوذت عليها إما عن طريق )أ( إيداع أموال كأمانة أو الحصول على إصدار 
لحصتها في صافي تكاليف إزالة الحقول المعنية باإلضافة إلى مخصص عدم اليقين؛ أو )ب( الحصول  خطابات االعتماد بمبلغ مساو 

على ضمان من شركة قابضة أو شركة تابعة تستوفي الحد األدنى للتصنيف االئتماني؛ أو )ج( تقديم ضمان بأي شكل آخر يتفق عليه  
 أطراف العقود. 

 
فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة المتحدة، فإن طاقة قادرة على استيفاء ترتيبات الضمان المالي اللتزامات  

 .اإلزالة عن طريق توفير ضمان من الشركة األم، طالما أن طاقة مستمرة في كون ملكية األغلبية فيها لحكومة أبوظبي
 

في إلى جانب شركات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا بوضع مبادرة مشتركة بين القطاعات، للوقف  قامت شركة طاقة أوفشور بي. ج(
أوفشور بي.في رسميًا بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات  اآلمن لتشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في البحر. التزمت شركة طاقة

 أوفشور بي.في.  توفير األمن من قبل شركة طاقة   ائتمان قانونية في هولندا وتأمين ضمانات بنكية لتفعيل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( االلتزامات والمطلوبات الطارئة 31

 مطلوبات طارئة )تتمة(( 4)
 

مطالبات مختلفة مقدمة من مقاولين ومستشارين تتعلق بمشاريعها الجارية والمكتملة، الناتجة عن تمديد الوقت والعمل  المجموعة لدى  د(  
بإجراء مفاوضات مع هؤالء المتعاقدين واالستشاريين بشأن حل هذه المطالبات ولكن في هذه   المجموعةالمنجز ولكن غير المدفوع. تقوم  

 ن غير الممكن تحديد تقدير موثوق لنطاق المطالبات المحتملة.المرحلة تعتقد اإلدارة أنه م
 

 احتياطي خدمة الدين.  بإحتسابفيما يتعلق  التوليدنيابة عن شركات باللدى المجموعة عدد من خطابات االعتماد والضمانات الصادرة  ه(
 

 األدوات المالية 32
 

 أنشطة التحوط 1.32
 

 2019ديسمبر  31 2020ديسمبر  31 
 القيمة العادلة  القيمة القيمة العادلة  القيمة  
 غير متداولة متداولة اإلسمية غير متداولة  متداولة  اإلسمية  
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

       تحوطات التدفقات النقدية 
       المطلوبات 

 - - - 211 16 594 العمالتمقايضة أسعار الفائدة على 
 - - - 4,172 819 27,856 التحوط -مقايضات أسعار الفائدة 

 - - - 32 3 427 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
 - 838 4154, - - - 
       
       

       الموجودات 
  - - 44 - 123 التحوط -مقايضات أسعار الفائدة 

 - - - 24 26 2,004 العمالت األجنبية اآلجلةعقود صرف 
       
       
 - 26 68 - - - 
       
       

       تحوطات القيمة العادلة 
       الموجودات 

 -         -         -                 -         23 -         العقود المستقبلية واآلجلة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  
   2020 ديسمبر 31
 

 )تتمة( األدوات المالية 32
 

 )تتمة( أنشطة التحوط 1.32

 التحوط للتدفقات النقدية –عقود تبادل أسعار الفائدة ( 1)
( والقروض اإلســالمية القائمة )إيضــاح 24بهدف حماية تعرضــها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والســلف التي تحمل فائدة )إيضــاح  

ــمية تطابق المبالغ المتبقية للقروض والتي 25 ــعار الفائدة مع البنوك بقيم إسـ ــركات التابعة بالدخول في اتفاقيات تبادل أسـ ( قامت بعض الشـ
والقروض اإلســالمية. تم تخصــيص المشــتقات المالية كأنشــطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات تحمل فائدة 

 :2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31حول المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في 
 

 مشتقات الموجودات  مشتقات المطلوبات  القيمة االسمية  
 الثابت جزء الفائدة 
 على األدوات 

 جزء الفائدة الثابت 
 على األدوات 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الشركة التابعة

 مليون درهم مليون درهم 
مليون 

   مليون درهم مليون درهم مليون درهم درهم
         

 - % 3,76إلى  %2,63 -  -  -  237 -  2,037 الخليج للطاقة تركتيبالشركة 
الدولية   شركة الشويهات سي أم أس

 - % 2,65إلى %1,83 -  -  -  8 -  464 للطاقة
 - % 4,89إلى %4,60 -  -  -  57 -  901 الشركة العربية للطاقة

 - % 5,28إلى  %3,64 -  -  -  241 -  2,529 شركة الطويلة آسيا للطاقة 
شركة اإلمارات سمب كورب للمياه 

 والطاقة
2,121  - 210  -  -  - 

 - % 5,85إلى  2,80%
 - % 5,72إلى  %0,84 -  -  -  1,095 -  5,146 شركة الفجيرة آسيا للطاقة 

 - % 2,77إلى  %1,43 -  -  -  323 -  1,984 شركة سويحان بي في للطاقة
 - % 2,66بمعدل  -  44 -  757 -  3,652 شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء

 - % 5,14إلى  %1,63 -  -  -  829 -  3,237 شركة الشويهات آسيا للطاقة 
 - % 5,41إلى  %4,62 -  -  -  1,084 -  4,161 شركة الرويس للطاقة 

 - % 2,12إلى  %1,92 -  -  -  116 -  1,247  6و 5الجرف األصفر انرجي كومباني 
 - % 2,31إلى  %2,20 -  -  -  34 -  500 تاكورادي انترناشيونال كومباني 

         
         
 27,979  - 4,991  - 44  -   
         

 التحوط للتدفقات النقدية –عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة  (2)
(. بموجب شـــروط 25)إيضـــاح  الماليزيةأبرمت المجموعة اتفاقية مقايضـــة أســـعار العمالت للتحوط من تعرض المجموعة لصـــكوك رينجت 

مليون دوالر   215على قيمة التبادل االســـاســـية البالغة  ٪ ســـنوًيا 5,3دفع معدل ثابت قدره بطاقة   ســـتقوممقايضـــة أســـعار العمالت المختلفة،  
ــتالم معدل ثابت  ــنوًيا 4,65قدره امريكي واسـ ــالببلغت القيمة العادلة  مليون رينجت ماليزي.   650للقيمة البالغة  ٪ سـ ــتقات لألدوات ة  السـ لمشـ

ــمبر   31مليون درهم كما في    227المالية   ــاح  المطلوبات األخرى   تم إدراجها فيوالتي ي،  2020ديسـ ــتحقات   (28)إيضـ والذمم الدائنة والمسـ
 .الموحد بيان المركز الماليفي ( 29)إيضاح  والمطلوبات األخرى 
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 )تتمة( أنشطة التحوط 1.32

 عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (3)
من مخاطرها المرتبطة بتقلبات العمالت األجنبية المتعلقة بمدفوعات  للتحوطتسـتخدم بعض الشـركات التابعة عقود العمالت األجنبية اآلجلة  

ــتقة  ــنيف األدوات المشـــــــــــ ــيانة المجدولة للموردين الخارجيين. تم تصـــــــــــ للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض  كتحوطتكاليف الصـــــــــــ
  :2019ديسمبر  31و 2020ديسمبر  31علقة بالمشتقات لكل شركة تابعة كما في المعلومات المت

 
 مشتقات الموجودات  مشتقات المطلوبات  القيمة االسمية 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 الشركة التابعة
 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  
       

 - - - 2 - 2 الدولية للطاقة  الشويهات سي أم أسشركة 
 - - - 1 - 58 شركة المرفأ انترناشيونال للماء والكهرباء

 - - - 32 - 367 بي في للطاقة سويحان شركة 
 - 50 - - - 2,004 طاقة براتني ليمتد

       
       
 2,431 - 35 - 50 - 
       
 

 القيمة العادلة تحوطات – التحوطأنشطـة  2.32
 

 للتحوط كاسـتراتيجية والتبادل والخيارات اآلجلة  العقود تشـمل  والتي المشـتقات  آلية تسـتخدم  لطاقة تابعة شـركة  هي  م.م.ذ أكس جين  طاقةإن  
إن المعامالت المســتقبلية هي عقود لتأخر تســليم الســلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو  .الضــمنية  اإلمداد اتفاقية مخاطر إلدارة

 االستالم بسعر محدد.
 

مليون درهم وتم إدراجها ضــــمن الذمم المدينة   23، بلغ صــــافي القيمة العادلة للمشــــتقات المتاجرة في األســــواق 2020ديســــمبر   31كما في  
الربح أو محققة المدرجة في بيان الاألرباح المحققة وغير صــــــافي  . بلغت ال شــــــيء درهم(:  2019( )18إيضــــــاح والمبالغ المدفوعة مقدمًا )

 درهم(. ال شيء: 2019) 2020ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  40الموحد المتعلقة بهذه األدوات ما قيمته  الخسارة
 

 التحوطة عـند االســــــــــــــتحواذ تم تعـديلـها للتغيير في القيـمة الـعادلة للحركة في مخـاطر إن اتـفاقـيات التعرفة الـمدرجة كموجودات غير ملموـســـــــــــــ 
( 14فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة المتعلقة بالمخاطر المحمية )إيضـــــــــــــاح العادلة  القيمة  ال تحوطالمعنية في عالقة  

الربح أو درهم( والتي تم إدراجها في بيان  ال شــــــيء:  2019مليون درهم )  14بقيمة  مكســــــبهي    2020ديســــــمبر   31للســــــنة المنتهية في  
 الموحد. الخسارة
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 القيم العادلة  3.32
 

ــلف ذات الفائدة الثابتة بتاريخ التقريرال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهريًا عن قيمها المدرجة  ــتثناء بعض الســـــــــــ ، باســـــــــــ
 التشغيلية:والموجودات المالية التشغيلية. في ما يلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للسلف ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية 

 
 القيمة العادلة  المدرجة القيمة  
 2020 2019 2020 2019 
 مليون درهم مليون درهم  درهممليون  مليون درهم  
     

 -  11,112 -  10,937 (أالموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 
 - 38,894 - 38,751 ( بالقروض والسلف التي تحمل فائدة )إيضاح 

 
المتوقعة باســــــتخدام معدالت يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشــــــغيلية عن طريق خصــــــم التدفقات النقدية المســــــتقبلية  ( أ)

 فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.
 

أبوظبي الوطنية  شـركة  تتعلق القروض والسـلف التي تحمل فائدة بسـندات شـركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسـطة األجل، سـندات (ب)
. تعتمد القيمة وســـندات طاقة المغرب  ســـمب كورب للمياه والطاقةللطاقة وســـندات شـــركة الرويس للطاقة وســـندات شـــركة اإلمارات 

 العادلة للقروض والسلف على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 4.32
 

 لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم:تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة 
 

 األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. :1المستوى 
، ســواء بشــكل مباشــر أو المدرجةاألســاليب األخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة    :2المســتوى 

 باشر.غير م
والتي ال تسـتند إلى بيانات السـوق التي يمكن  المدرجةاألسـاليب التي تسـتخدم المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة    :3المسـتوى 

 ، تعتمد المجموعة على نماذج التدفقات النقدية المخصومة بناًء على توقعات اإلدارة.3المستوى  لتقييماتبالنسبة  مالحظتها.
 

 
 القيمة المدرجة القيمة العادلة

 التسلسل الهرمي
 للقيمة العادلة 

  مليون درهم مليون درهم 
    2020 ديسمبر 31في 

    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
 2المستوى   44 44 التحوط -الفائدة  تبادل معدالت

 2المستوى   50 50 العقود المستقبلية واآلجلة 
    

    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
 3المستوى   10,937 11,112 موجودات مالية تشغيلية
 2المستوى   23 23 العقود المستقبلية واآلجلة

    
    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 2المستوى   4,991 4,991 التحوط -الفائدة  تبادل معدالت
 2المستوى   35 35 األجنبية اآلجلةعقود صرف العمالت 

 2المستوى   227 227 مقايضة أسعار الفائدة على العمالت
    

    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
 1المستوى   38,751  38,894 القروض والسلف التي تحمل فائدة
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 )تتمة( التسلسل الهرمي للقيمة العادلة 4.32
 

ــنةخالل   ــمبر  31المنتهية في   السـ ــتوى   لم  2020 ديسـ ــتوى    1تكن هناك أية تحويالت بين المسـ ــات القيمة العادلة، ولم يكن   2والمسـ لقياسـ
  .للقيمة العادلة 3هناك تحويالت من وإلى قياسات المستوى 

 
 .ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى للمجموعة بشكل جوهري عن قيمها المدرجة في تاريخ التقرير

 
ــلفتتعلق القروض وال ــتبعاد الديون المتعلقة   سـ ــطة األجل للمجموعة. تم اسـ ــندات متوسـ التي تحمل فوائد المدرجة أعاله بمحفظة األوراق والسـ

 بمشروع الشركة من هذا الرقم حيث أن القيمة العادلة ال تختلف جوهرًيا عن القيمة المدرجة في تاريخ التقرير.
 

ــهالمالية  تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات ا أعاله، من خالل  األولالمســـــــــــتوى   ضـــــــــــمنبالقيمة العادلة المدرجة   التي تم قياســـــــــ
 معدالت السوق في تاريخ نهاية السنة.

 
عير تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياســــــــها بالقيمة العادلة ضــــــــمن المســــــــتوى الثاني أعاله وفقًا لنماذج التـســـــــ 

مًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصــــــــــــــومة. تشــــــــــــــمل النماذج عدة معطيات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية المقبولة عمو 
 واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.

 
اســــــتخدام طرق التقييم. قد تشــــــمل طرق التقييم هذه معامالت بالنســــــبة لألدوات المالية التي ليس لها ســــــوق نشــــــط يتم تحديد القيمة العادلة ب

 تجارية حديثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.
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 الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 33
 

على الشـــركات التابعة العاملة الرئيســـية التالية، المشـــاريع المشـــتركة والشـــركات الزميلة وملكيتها  طاقةكجزء من اندماج األعمال، اســـتحوذت 
 المدرجة أدناه: 2020 ديسمبر 31الفعلية كما في 

 
 الحصة الفعلية  الشركات التابعة

 % 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس 

    الشركات التابعة األجنبية 
 إنتاج النفط والغاز  بريطانيا ٪ 100 طاقة براتني ليمتد
 إنتاج النفط والغاز  كندا ٪ 100 طاقة نورث ليمتد

 إنتاج النفط والغاز  هولندا ٪ 100 طاقة أتروش بي في 
 إنتاج النفط والغاز تخزين الغاز،  هولندا ٪ 100 طاقة انرجي بي في  

 توليد الطاقة  المغرب  ٪86 طاقة المغرب 
 توليد الطاقة  المغرب  ٪91 اس اي   6و  5الجرف األصفر انيرجي كومباني 

 توليد الطاقة  جزر الكيمان  ٪90 تاكورادي انتيرناشونالشركة 
 توليد الطاقة  الهند ٪ 100 شركة طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد

 حصة من تمديد الغاز  أمريكا ٪85 طاقة جين اكس 
    

    الشركات التابعة المحلية 
دولة اإلمارات العربية   ٪ 100 شركة أبوظبي للتوزيع ش.م.ع 

 المتحدة
توزيع المياه والكهرباء في منطقة أبوظبي والمناطق  

 المحيطة بها.
دولة اإلمارات العربية   ٪ 100 شركة العين للتوزيع ش.م.ع

 المتحدة
توزيع المياه والكهرباء في منطقة العين والمناطق  

 المحيطة بها.
دولة اإلمارات العربية   ٪ 100 شركة المرفأ للطاقة ش.م.ع 

 المتحدة

 
 توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة     

دولة اإلمارات العربية   ٪60 شركة سويحان بي في للطاقة ش.م.ع. 
 المتحدة

دولة اإلمارات العربية   ٪60 للطاقة )سابكو( شركة الشويهات آسيا 
 المتحدة

دولة اإلمارات العربية   ٪60 شركة المرفأ إنترناشونال باور اند ووتر كومبني  
 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة –شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة  
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 مساهمة خاصة شركة  –الشركة العربية للطاقة  
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة  –شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة  
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة   –شركة الطويلة آسيا للطاقة  
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة  -كورب للمياه والطاقة شركة اإلمارات سمب
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة  -شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة

 شركة مساهمة خاصة  -شركة الرويس للطاقة 
دولة اإلمارات العربية   60٪

 المتحدة
دولة اإلمارات العربية   ٪60 للطاقة شركة اإلمارات سي ام اس 

 المتحدة
 

 شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م  
دولة اإلمارات العربية   53٪

 المتحدة
 التشغيل والصيانة

 شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م * 
دولة اإلمارات العربية   42٪

 المتحدة
 التشغيل والصيانة

    
    الشركات الزميلة 

دولة اإلمارات العربية   ٪49 شركة مسار سولوشينز ش.م.ع 
 المتحدة

 إدارة اإليجارات

 توليد الطاقة  السعودية  ٪25 شركة جبيل للطاقة 
 مصهر األلمنيوم  عمان ٪40 شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 

    
    مشروع مشترك 

 توليد طاقة الرياح  أمريكا ٪50 ال دبليو بي ليسي ذ.م.م
دولة اإلمارات العربية   ٪33 الطويلة القابضة للتناضح العكسي ذ.م.م. شركة 

 المتحدة
 إنتاج المياه المحالة 

دولة اإلمارات العربية   ٪67 شركة الفجيرة للطاقة القابضة ذ.م.م. 
 المتحدة

 توليد الكهرباء

دولة اإلمارات العربية   ٪67 شركة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م. 
 المتحدة

 الطاقة الشمسية 

 
٪ نتيجة ســـــيطرة المجموعة من خالل 50* تم معاملة هذه المنشـــــأة كشـــــركة تابعة على الرغم من أن ملكية المجموعة في المنشـــــأة أقل من 

٪، مما يتيح للمجموعة الحصــول 50اإلحتفاظ غير المباشــر في هذه المنشــأة من قبل اثنتين من الشــركات التابعة للمجموعة والتي تزيد عن  
 مارسة السيطرة في مجلس اإلدارة.على القدرة على م
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 34

 مخاطر معدالت الفائدة( 1)
 إن المجموعة معرضـة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السـوقية المتعلقة بصـفة أسـاسـية بالتزامات الديون الطويلة األجل والقصـيرة األجل

ــتخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثاب ــة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة باســـ ــياســـ تة. للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن ســـ
بـتة دارة ذـلك، تقوم المجموعـة ـباـلدخول في عقود لتـبادل مـعدل الـفاـئدة، حـيث توافق المجموعـة على مـبادـلة الفرق بين قيم مـعدالت الـفاـئدة الـثاإل

 31ديون االلتزامات. كما في ل للتحوطوالمتغيرة المحســوبة بالرجوع للقيمة االفتراضــية األســاســية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه 
تقريـبًا من قروض المجموعـة هي بمعـدالت ـفاـئدة  ٪87، وبعـد األخـذ في االعتـبار ـتأثير عقود تـبادل معـدالت الـفاـئدة، ـفإن  2020ديســــــــــــــمبر 

 .ال ينطبق(: 2019ثابتة )

 حساسية معدالت الفائدة
مع بقاء جميع المتغيرات  .التحوطلف والودائع بعد احتسـاب تأثير يعرض الجدول التالي الحسـاسـية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسـ 

 يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة كما يلي: ،األخرى ثابتة
 

 التأثير على الربح  
 قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
 المساهمين 

 مليون درهم مليون درهم 
2020   

 126 (27)  األساسيةزيادة في النقاط  15+
 (126)  27 نقص في النقاط األساسية 15-
   

2019   
 - - زيادة في النقاط األساسية 15+
 - - نقص في النقاط األساسية 15-
 

الفائدة الحالية للمجموعة والمحاســـــــبة عن  معدالتليبور والتوقف المتوقع عن ليبور على إدارة مخاطر  معدالتســـــــوف يؤثر إعادة تشـــــــكيل 
المجموعة بصــدد المناقشــة مع األطراف المقابلة ذات الصــلة وفهم الترتيبات المتعلقة بالمعيار الجديد للعقود ذات إن  بعض األدوات المالية.  

 إلى المعيار الجديد. ليبورطتها في أقرب وقت ممكن عملًيا لضمان االنتقال السلس من الصلة. تتوقع المجموعة االنتهاء من خ

 مخاطر العمالت األجنبية( 2)
ــتقبلية لألداة مالية. وهذه التقلبا ت ناتجة مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المســــــــ

ــغيلية )عندما تكون  عن تغيرات في أســـــــعار صـــــــرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو ناجم عن األنشـــــــطة التشـــــ
للموجودات والمطلوبات في الدوالر   المدرجةأو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في الشــــــــــــركات التابعة(، والقيم  اإليرادات 
 الروبية الهندية، وباإلضافة إلى صافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.اليورو، الدرهم المغربي و الكندي، 

 
لجزء من صــــــافي تعرضــــــها للتقلبات عند تحويل عملياتها األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي من خالل االحتفاظ ببعض  تقوم المجموعة بالتحوط

 القروض بالعمالت األجنبية، وبصفة أساسية باليورو.
 

اليورو والجنيه اإلسترليني والدوالر الكندي والدرهم المغربي  أسعار صرف عمالت يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في تغيير
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضـــــــريبة ) بســـــــبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية( 

(. حين ال تتأثر المجموعة بشــــكل جوهري بأي تغيير  وحقوق مســــاهمي المجموعة ) بســــبب التغييرات في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.

 

 

الزيادة/ النقص في معدالت اليورو والجنيه  
الروبية  ، االسترليني والدرهم المغربي

 التأثير على حقوق المساهمين  التأثير على الربح قبل الضريبة الهندية والدوالر الكندي
 يون درهممل مليون درهم  
    

2020  +5% (81) 20 
 - 5% 81 (20) 
    

2019  +5٪ - - 
 - 5٪ - - 
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 مخاطر أسعار السلع( 3)
ذ.م.م وهي شــركة تابعة لطاقة بتقلبات أســعار بعض الســلع. حيث تتطلب اســتمرارية نشــاطاتها التشــغيلية شــراء الغاز تتأثر طاقة جين إكس 

ــعار  ــتراتيجية حماية من مخاطر تقلبات أســ ــلع قامت إدارة الشــــركة التابعة بتطوير وإصــــدار اســ ــعار هذه الســ وبيع الكهرباء. ونتيجة تقلب أســ
 ر تقلب أسعار السلع من خالل عقود السلع اآلجلة.السلع. تقوم المجموعة بتخ يف مخاط

 
 يعرض الجدول التالي تأثير الربح قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة: 

 
 التأثير على الربح قبل الضريبة  التغيرات في أسعار نهاية السنة 
 مليون درهم  

2020   
  +10% 12 
 - 10%  (12) 

2019   
  +10٪ - 
 - 10٪ - 
 

. إن هذه العقود ليســت مشــتقات وال يتم معاملتها كعقود ةتقوم المجموعة كذلك بالدخول في عقود ســلع فعلية ضــمن نطاق األعمال االعتيادي
 تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

 مخاطر االئتمان( 4)
 عقود أو المـالـية األداة  ـبالتزامـاـته بموجـب األطراف ذات العالـقة أحـد وـفاء عـدم خالل من الـناشـــــــــــــــئة المخـاطر  إلى االئتمـان مخـاطر تشــــــــــــــير
ــارة  إلى تكبد المجموعة تؤدى  والتي العمالء ــطتها خالل  من االئتمان مخاطر  إلى  المجموعة مالية. تعرضــــــت لخســــ ــفة أنشــــ ــغيلية )بصــــ  التشــــ
 . المالية األخرى  واألدوات البنوك لدى الودائع ذلك في بما التمويلية وأنشطتها التجارية( للذمم أساسية

 المدينة األخرى  الذمم التجارية المدينة والذمم
 والرقابة اإلجراءات وكذلك  الموضــــــوعة  المجموعة لســــــياســــــة تخضــــــع  أعمال وحدة  كل خالل من بالعمالء  المتعلقة االئتمان مخاطر إدارة يتم

 االئتمانية الجدارة تقييم ويتم. الداخلي التقييم معايير على اعتماداً  العمالء لكافة  حدود وضـــع تم العمالء. كما ائتمان مخاطر بإدارة  الخاصـــة
 واسع. نطاق على االئتمان تصنيف على بناء للعمالء

 
 خالل من  عام  بوجه تغطيته يتم الرئيســيين للعمالء يتم تغطية اي شــحنكما  دورية بصــفة بالعمالء  الخاصــة  القائمة المدينة  الذمم يتم مراقبة
٪ من الذمم 28رب من ا. يمثل أكبر عميلين للمجموعة ما يقاالئتماني التأمين  أشـــــــــكال من  آخر شـــــــــكل أي  خالل من أو االئتمان خطابات

: ال ينطبق(. يتم تحلـيل متطلـبات 2019)  2020ديســــــــــــــمبر   31المـديـنة التجـارـية الـقائمـة والمـبالغ المســــــــــــــتحـقة من أطراف ذات عالـقة في 
انخفاض القيمة في تاريخ كل تقرير على أســـاس فردي لكبار العمالء. باإلضـــافة إلى ذلك، يتم تجميع عدد كبير من الذمم المدينة الصـــغيرة 

األخرى و اعتبارات انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  يتم التوصـــــل لكافة  في مجموعات متجانســـــة وتقييم انخفاض القيمة بشـــــكل جماعي. 
ــتخدام نموذج خســــارة االئتمان المتوقعة. إن الحد األقصــــى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير هو القيمة  لكل فئة من   المدرجةباســ

 .بأي رهن كضمان. ال تحتفظ المجموعة 18في إيضاح  المذكورةالموجودات المالية 
 التشغيليةالمالية  اتالموجود

. منشــأة حكوميةمنتجاتها لطرف واحد، والذي يكون عادًة ببيع الدولية للمجموعة   اإلنتاجالموجودات المالية التشــغيلية المتعلقة بشــركات  تقوم
ــعى هذه الشـــــــركات التابعة للحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بعميل واحد من خالل مراقبة الذمم المدينة القائمة.  ــى إن  تســـــ الحد األقصـــــ

كـما هو  القيـمة الـمدرجـةهو   2019و   2020ديســــــــــــــمبر   31لتعرض المجموعـة لمخـاطر االئتـمان لمكوـنات بـيان المركز الـمالي الموحـد في  
 .13في إيضاح  مبين

 النقدية والودائع المالية األخرى  األدوات
 المجموعة.  لسـياسـة وفقاً  وذلك  المجموعة خزينة خالل  من  المالية والمؤسـسـات البنوك في  األرصـدة  عن  الناشـئة االئتمانية  المخاطر إدارة يتم
 االئتمان لمخاطر للمجموعة تعرض  أعلى  إن  بنوك ومؤسـسـات مالية ذات سـمعة حسـنة. مع فقط  الفائضـة المبالغ  في االسـتثمارات عملية تتم
 فيما 19 في إيضــــــاح تصــــــنيفها تم كما المدرجة القيم هو  2019و   2020ديســــــمبر   31 في  بيان المركز المالي الموحد  في المكونات  عن
 أدناه  الموضــح  الجدول  فيو   32 في إيضــاح المشــتقة  المالية  المجموعة لألدوات لتعرض  األعلى  الحد  المشــتقة. تم إدراج  المالية  األدوات  عدا

 التوالي. على بالسيولة الخاص
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 مخاطر السيولة( 5)
 التمويل باستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة.تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص 

 
ــتخدام   ــتمرارية التمويل والمرونة من خالل اســــ ــابات البنكية المكشــــــوفةإن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين اســــ من البنوك   الحســــ

: ال 2019)ق في أقل من ســــنة  ســــوف تســــتح٪ من ديون المجموعة  12،  2020 ديســــمبر  31كما في  . والقروض البنكية والســــلف األخرى 
 في البيانات المالية الموحدة.المنعكسة للقروض  المدرجةشيء( بناًء على القيمة 

 
بـناء على   2019و   2020ديســــــــــــــمبر   31مخصــــــــــــــومـة كمـا في اليلخص الجـدول الـتالي اســــــــــــــتحـقاـقات المطلوـبات المـالـية للمجموعـة غير 

 مخصومة:الالمدفوعات التعاقدية غير 
 سنوات 5-1 أقل من سنة  

أكثر من خمس  
 اإلجمالي  سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     2020ديسمبر  31في 

 9,710 - 373 9,337 أخرى و ذمم تجارية دائنة 
 66 - - 66 الحسابات البنكية المكشوفة 

 79,167 37,492 32,124 9,551 والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية القروض 
 24 24 - - سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

 2,203 - - 2,203 مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى 
 4,569 1,330 2,405 834 مشتقة  أدوات مالية

     
     
 21,991   34,902 38,846 95,739 
     

     2019ديسمبر  31في 
 2,755 - - 2,755 أخرى و ذمم تجارية دائنة 

 - - - - الحسابات البنكية المكشوفة 
 - - - - القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية 

 - - - - سلف وقروض من أطراف ذات عالقة
 - - - - في شركات تابعة  المسيطرةقروض من شركاء حقوق الملكية غير 

 2,177 - - 2,177 مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى 
 - - - - مشتقة  أدوات مالية

     
     
 4,932 - - 4,932 
     
 

ــومة. قد  ــتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصــــــ ــوية هذه المبالغ بالقيمة يإن أدوات المشــــــ تم تســــــ
 اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

 

 سنوات  5-1 أقل من سنة 
أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2020ديسمبر  31في 
 1,039 294 494 251 تدفقات داخلة
 ( 4,569) ( 1,330) ( 2,405) ( 834) تدفقات خارجة

     
     

 ( 3,530) ( 1,036) ( 1,911) ( 583) صافي
     
     

 ( 3,302) ( 886) ( 1,843) ( 573) البنوكمخصومة على أساس المعدالت السائدة بين 
     
     

     2019ديسمبر  31في 
 - - - - تدفقات داخلة
 - - - - تدفقات خارجة

     
     

 - - - - صافي
     
     

 - - - - مخصومة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك
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 إدارة رأس المال( 6)
إن الهدف الرئيســـي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضـــمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونســـب رأســـمالية صـــحية بهدف دعم أعمالها وزيادة 

 المساهمين.قيمة 
 

ال توجد متطلبات تنظيمية مفروضـــة . تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأســـمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصـــادية
لم تحققــه المجموعــة. للمحــافظــة على هيكــل رأس المــال أو تعــديلــه، قــد تقوم المجموعــة بتعــديــل مــدفوعــات األربــاح على رأس المــال الــذي 

 لســـــنة، وافق مســـــاهمو مجموعة طاقة على ســـــياســـــة توزيع األرباح الجديدة  2020ديســـــمبر   13ســـــاهمين أو إصـــــدار أســـــهم جديدة. في للم
 ٪ سنوًيا على مدار العامين المقبلين.10. تتضمن السياسة توزيعات أرباح ربع سنوية والتزاًما بزيادة هذه األرباح بنسبة 2020-2022

 
ــبة المديونية، وه رأسبمراقبة المجموعة   تقوم ــتخدام نســــ ــافيالمال باســــ ــافي الدين. تدرج ال  ي صــــ ــومًا على إجمالي رأس المال وصــــ دين مقســــ

النقد. يشتمل رأس المال  ومرادفاتالمجموعة ضمن صافي المديونية، القروض والسلف التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصًا النقد  
 ة.على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطر 

  2020 
 مليون درهم  
   

 75,054  القروض والسلف التي تحمل فائدة
 953  قروض إسالمية 

    (8,321)  ومرادفات النقد ناقصًا النقد 
   

    67,686  صافي الدين 
   

    69,255  الملكيةحقوق 
   

    136,941  رأس المال وصافي المديونية
   

    %49  نسبة المديونية 
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تم إعادة تصـــــــــــــنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، عندما يكون ذلك ضـــــــــــــروريًا، لتتوافق مع العرض المطبق في هذه البيانات المالية 
 البيانات المالية.الموحدة. إن عمليات إعادة التصنيف هذه ال تغير بشكل جوهري عرض 
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درهم للســــــــــــــهم الواحـد للســــــــــــــنـة  0,01مليون درهم، بواقع  1,124 بمبلغ، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أربـاح نهـائيـة 2021فبراير  14 بتـاريخ
 .2021هذه التوزيعات لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية في مارس  وسوف نخضع. 2020ديسمبر  31المنتهية في 


