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 المعلومات المالية المبدئية
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30
 

 أساس اإلعداد 
على بيان المركز المالي واألداء المالي حيث   الصفقةتوضح المعلومات المالية المبدئية الموحدة التالية )"المعلومات المالية المبدئية"( تأثيرات  

طنية توليد الكهرباء والمياه، أصول النقل والتوزيع )"األصول المستحوذة"( لشركة أبوظبي الو أصول  ساهمت مؤسسة أبوظبي للطاقة في معظم  
حول البيانات المالية المرحلية الموجزة    1للطاقة ش.م.ع )"طاقة"(. مزيد من التفاصيل حول الصفقة مذكورة بالتفصيل في اإليضاح رقم  

 . 2021 يونيو 30الموحدة لشركة طاقة للفترة المنتهية في  
 

 يونيو 30أشهر المنتهية في    ستةغير المدقق لفترة الالموحد   المبدئيبيان الربح أو الخسارة المرحلي  على المعلومات المالية المبدئية  تشتمل
في إيضاح   ةاالستحواذ )المفصلب  المتعلقةباستثناء صفقة الشراء    2020يناير    1قد تمت في    الصفقة. تم إعداد هذا البيان كما لو أن  2020

 . 2020يوليو  1في تاريخ المعاملة،  اتم االعتراف به والتي(  2021 يونيو  30البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بتاريخ  حول 1
 

ت إن الغرض من المعلومات المالية المبدئية هو إظهار التأثيرات المادية للصفقة على بيان الربح أو الخسارة التاريخي الموحد كما لو كان
. ال يمثل الوضع المالي واألداء الذي كان يمكن مالحظته إذا  2020يوليو    1الصفقة في  أنشأته  موجودة بالفعل في الهيكل الذي    المجموعة

 تم إجراء دمج األعمال المشار إليه في تاريخ سابق. 
 

غراض التوضيح فقط، ونظرًا لطبيعتها،  يستند عرض المعلومات المالية المبدئية للمجموعة على بعض االفتراضات التقديرية وقد تم إعدادها أل
 لمجموعة. لالمالي  األداءفإن المعلومات المالية المبدئية تظهر حالة إفتراضية، وبالتالي فهي ال تمثل وقد ال تعطي صورة حقيقية عن 

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

تأخذ  2021  يونيو  30في  الموحدة   المقارنة. ال  فترات  في  انعكس  قد  المحاسبية والتعديل  السياسة  في  التغيير  ناتج عن  تأثير  أي  . إن 
هذه نتيجة للصفقة. إن المعلومات  المعلومات المالية المبدئية في االعتبار آثار التآزر المتوقعة أو التكاليف المتكبدة لتحقيق فوائد التآزر  

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



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

 

 

 الموحد  المبدئي المرحلي بيان الربح أو الخسارة 
 )غير مدقق(  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةفترة ال

 
 أشهر المنتهية في  ستة فترة ال  
 يونيو  30 
  2021 2020 
    مليون درهم  مليون درهم  

   اإليرادات 
 5,937 5,905 اإليرادات من توليد الطاقة والمياه 
 12,092 12,846 والمياه اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة 

 1,954 3,440 اإليرادات من النفط والغاز 
   
 22,191 19,983 
   
   

   تكلفة المبيعات 
 (10,872) (11,518) مصاريف تشغيلية 

 (4,903) (5,775) االستهالك والنضوب واإلطفاء 
 (2,004) - خسائر إنخفاض القيمة 

   
   
 (17,293) (17,779) 
   
   

 2,204 4,898 إجمالي الربح 
   

 (855) (935) مصاريف عمومية وإدارية 
 (1,690) (1,569) تكاليف التمويل 

 168 (4) األرباح من تحويل العمالت األجنبية )الخسائر(/ صافي  
 50 136 الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 26 109 إيرادات فوائد 
 62 746 إيرادات أخرى 

   
 (35)  3,381 الربح/ )الخسارة( قبل الضريبة 

   
 539 (452)  ضريبة الدخل  إعفاءات  / )مصروف(

   
   
 504 2,929 لفترة ل ربح ال
   
   

   العائد إلى:
 489 2,856 حاملي أسهم الشركة األم 

 15 73 حقوق الملكية غير المسيطرة 
   
 2,929 504 
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 الموحدة   الموجزةالمرحلية  تقرير مراجعة البيانات المالية  
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"(   -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  إلى السادة مساهمي  

 مقدمـة
شـــركة ممـــاممة "امة كةالشـــركةة    - الوطنية للطاقة    لشـــركة ظبو  ي الموجز الموحد المرفق  المرحلي  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي  

  الموحدة المرحلية الموجزة   يانات وكٍل من ال  2021يوناو   30كما في كةطاقةة  وشـــركا اا العابعة كرشـــاا ملااا معاا بـــــــــــــــــ ةالم مو"ةة    
 لفعـــــــــــــــــــــــرة المـــــــــعة ظشـــــــــار المنعاية في  ل  العاا     العغارات في حقوق الملكية والعدفقات النقدرة   الدخل الشـــــــــاملللربح ظو الخمـــــــــااة

وفقاا للمعياا   بصــــــواة "ادلة. من اإلدااة ممــــــنولة "ن م"داد و"را معل المعلومات المالية المرحلية  اإلرضــــــاحات العفمــــــار ة ا خر  و 
ــ ي الدولي اق    ــعناداا   .ةالعقاا ر المالية المرحليةة  34المحاســ ــعنعاه حوم معل المعلومات المالية المرحلية اســ ــنولاعنا مي مبدات اســ من ممــ

 ملى مراجععنا.
 نطاق المراجعـة

العي رقوم باـا مـدقق   مراجعـة المعلومـات المـالـية المرحلـية  ة  2410لـقد قمـنا بمراجععـنا وفـقاا للمعـياا اـلدولي حوم "ملـيات المراجعـة اق   
 عضـمن مراجعة المعلومات المالية الييام بججرات اإلسـعفمـااات  بشـئل ا يمـي من ا شـخاؤ الممـنولان    ة.الحمـابات الممـعقل للمنشـ ة  

"ن ا موا المالية والمحاســــ ية  وع إار مجراتات  حلالية وعجراتات مراجعة ظخر . من نطاق المراجعة ظقــــــــــــــــــل جومر ا من نطاق الييام 
عالي  فجناا ال  مئننا من الحصوم "لى   كاد حوم جميع ا موا الاامــــــــــة العي رمئن ظن بالعدقاق وفقاا للمعايار الدولاــــــــــة للعدقاق  وبال

 ي اناا العدقاق. لعا  فجننا ال ن دي اظي  دقاق بش ناا.
 االسعنعـاه

الموجزة الموحدة المرفقة ل  يع  م"دادما  من المرحلية  اسعناداا ملى مراجععنا  ل  يع ان لنا ما يد"ونا ملى اإل"عقاد ب ن ال يانات المالاـــــــــــــة  
 ة.المالية المرحلية  العقاا ر ة  34جميع النواحي ال ومر ة  وفقاا للمعياا المحاس ي الدولي اق   

 الع كاد "لى ظمر
ــا  اق   ــعحوا المرحلية  حوم ال يانات المالية    1نلفت االنعإال ملى اإلرضـــــــ العئمـــــــــي "لى   الموجزة الموحدة للم مو"ة والعي ي ان االســـــــ

الشـركة من ق ل شـركة ظبو  ي للنقل والعحئ  م.م.ر. كة رانمـئوة .     حديد شـركة  رانمـئو كممـعحو  محاسـ ي في الصـفقة  وبالعالي 
  الـدخـل الشــــــــــــــامـل  العغارات في حقوق الملكيـة  للربح ظو الخمــــــــــــــااةالموحـدة  المرحليـة الموجزة  المقـاانـة في ال يـانـات المـاليـةظاقـام  فـجن  

مي  ل  الخاصة بـــــــــــشركة  رانمئو.  واإلرضاحات العفمار ة ا خر    2020يوناو   30والعدفقات النقدرة لفعرة المعة ظشار المنعاية في  
 من اسعنعاجنا غار معدم فيما يععلق باعا ا مر.

 
  ديلو ت آند  وم كالشرق ا وسط 

  عإادل محمد ولاد القو لي 
  1056اق  القاد 

  2021  ظغمطس 10
 ظبو  ي 

 اإلمااات العربية المعحدة
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 الموحد  المرحليالربح أو الخسارة بيان 
 ( ة)غير مدقق  2021 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال فترة
 

  
 أشهر المنتهية  الثالثة فترة 

 يونيو 30 في
 فترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في
  2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  ات إيضاح  
      

      اإليرادات 
 - 5,905 - 3,093 1-3 المياه و اإليرادات من توليد الطاقة 

 2,818 12,846 1,409 6,990 2-3 وتوزيع الطاقة والمياه اإليرادات من نقل 
 - 3,440 - 1,782 3-3 اإليرادات من النفط والغاز 

      
  11,865 1,409 22,191 2,818 
      

      تكلفة المبيعات 
 (387)  ( 11,518)  (190)  (6,332)   مصاريف تشغيلية 

 (914)  (5,775)  (461)  (3,500)   االستهالك والنضوب واإلطفاء 
      
      
   (9,832)  (651)  (17,293 )  (1,301) 
      
      

 1,517 4,898 758 2,033  إجمالي الربح 
      

 (93)  (935)  (20)  (442)   مصاريف عمومية وإدارية  
 (1)  (1,569)  (1)  (761)   تكاليف التمويل 

من تحويل العمالت   ( الخسائر)األرباح/ صافي  
 - (4)  - 7  األجنبية 

 - 136 - 91  الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 - 109 - 4  إيرادات الفوائد 
       44 746 26 640  أرباح أخرى 

      
       1,467 3,381 763 1,572  قبل الضريبة  الربح 

      
       - (452)  - (75)  4 مصروف ضريبة الدخل  

      
 1,467 2,929 763 1,497  الربح للفترة 

      
      

      العائد إلى:
 1,467 2,856 763 1,421  حاملي أسهم الشركة األم    
 - 73 - 76  حقوق الملكية غير المسيطرة    
      
      

 1,467 2,929 763 1,497  الربح للفترة 
      

 العوائد األساسية والمخفضة على السهم  
 0,02 0,03 0,01 0,01 5 العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم )درهم(  
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 الموحد   يالمرحل   اآلخر بيان الدخل الشامل
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة 
 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية 

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30 في
 2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
     

 1,467 2,929 763 1,497 الربح للفترة 
     

     األخرى  ةالشامل )الخسارة( /الدخل
البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها في الفترات الالحقة 

     :الدخلإلى بيان 
     

التغيرات في القيم العادلة لألدوات المشتقة ضمن 
 - 1,145 - ( 133) صافي تحوطات التدفقات النقدية

      - (5) - (2) فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية 
     
 (135 ) - 1,140 - 
     

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

     
      - (4) - -  خطط المكافآت المحددة خسارة إعادة قياس 

     
  - - (4) - 
     

      - 1,136 - ( 135) الدخل الشامل اآلخر للفترة )الخسارة(/ صافي 
     

 1,467 4,065 763 1,362 إجمالي الدخل الشامل للفترة 
     
     

     العائد إلى:
 1,467 3,548 763 1,342 حاملي أسهم الشركة األم  

 - 517 - 20 حقوق الملكية غير المسيطرة 
     
     
 1,362 763 4,065 1,467 
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 الموحد المرحليبيان المركز المالي 
 مدققة()غير   2021 يونيو 30جما في 

 
 )مدققة(   
 2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30  
 مليون درهم  مليون درهم  إيضاحات  
    

    الموجودات  
    الموجودات غير المتداولة 

 125,949 124,575 7 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 9,740 9,506  الموجودات المالية التشغيلية
 19,232 18,533  موجودات غير ملموسة  

 2,429 1,850  استثمار في وقروض إلى شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 5,622 5,459  موجودات ضريبة مؤجلة 

 68 96 15 أدوات مالية مشتقة 
     673 1,083  موجودات أخرى 

    
  161,102 163,713     

    الموجودات المتداولة 
 3,599 3,655  المخزون 

 2,609 3,966 13 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 1,197 1,219  التشغيليةالموجودات المالية 

 7,241 7,607   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً 
 49 35 15 أدوات مالية مشتقة 

     8,519 5,745 8 النقد وودائع قصيرة األجل 
    
  22,227 23,214 

     - 171 17 محتفظ بها للبيع مصنفة كموجودات 
    
  22,398 23,214     
    

     186,927 183,500  الموجودات إجمالي 
    حقوق الملكية والمطلوبات 

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

 381 667 9 إحتياطي نظامي 
 ( 56,443) ( 56,443) 9 احتياطي اندماج
 4,925 5,748  أرباح مستبقاة 

 19 14  أجنبيةإحتياطي تحويل عمالت 
     593 1,294  التدفقات النقدية التغيرات المتراجمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات

    
  63,714 61,909 
    

 6,880 7,010 10 غير المسيطرة الملكية حقوق 
     466 416  غير مسيطرة في شركات تابعة الملكية قروض من مساهمي حقوق 

    
     7,346 7,426   ، بما ذل  القروضغير المسيطرة الملكية حقوق إجمالي 

    
     69,255 71,140  إجمالي حقوق الملكية 
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 المركز المالي المرحلي الموحد )تتمة(بيان 
 )غير مدققة( 2021 يونيو 30جما في 

 
 )مدققة(    
   2020ديسمبر  31 2021 يونيو 30  
 مليون درهم  مليون درهم  إيضاحات  
    

    المطلوبات غير المتداولة 
 66,198 63,160 11 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 780 134 11 القروض اإلسالمية
 1,312 1,310  مطلوبات ضريبة مؤجلة 
 15,905 16,465  التزامات تقاعد األصل 
 4,415 3,188 15 أدوات مالية مشتقة 

 24 24 13 ذات عالقة  أطرافمن  قرض
     1,397 1,360  مطلوبات أخرى 

    
  85,641 90,031     

    المطلوبات المتداولة 
 15,505 17,076  الدفع ومطلوبات أخرى ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 

 8,856 5,272 11 القروض والسلف التي تحمل فائدة 
 173 711 11 القروض اإلسالمية

 2,203 2,062 13 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 
 66 86 8 الحسابات البنكية المكشوفة 

     838 1,009 15 أدوات مالية مشتقة 
    
  26,216 27,641 

     - 503 17 محتفظ بها للبيع المصنفة ك  تتعلق مباشرًة بالموجودات مطلوبات
    
  26,719 27,641     
    

     117,672 112,360  إجمالي المطلوبات 
    

 186,927 183,500  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات 
    
 

 الوضع بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية  المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات المالية المدرجة في هذه البيانات المالية    تظهرعلى حد علمنا،  
من قبل لية الموجزة الموحدة  المرحالبيانات المالية  إصدار    إعتمادالمالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية للمجموعة كما في وللفترات المعروضة فيها. تم  

 من قبل: منيابة عنهبال  وتم التوقيع 2021  أغسطس 10 بتاريخمجلس اإلدارة 
 
 
     

 رئيس لجنة التدقيق   رئيس مجلس اإلدارة نائب 
                                                                                

 
     

 الرئيس التنفيذي للمجموعة
  والعضو المنتدب 

 الرئيس المالي   
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 المرحلي الموحد  الملكيةات في حقوق بيان التغير 
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة ل
 

    العائد إلى حاملي أسهم الشركة األم 

 رأس المال  
الزيادة المقترحة  

 المال في رأس 
 إحتياطي 

 إندماج  
 إحتياطيات 

 نظامية  
 إحتياطيات 

 قانونية  
 أرباح

 مستبقاة 
 توزيعات 

 أرباح مقترحة  
إحتياطي تحويل  
 عمالت أجنبية

  فائدةبدون  قرض
 من المساهمين 

التغيرات المتراجمة  
في القيمة العادلة  

 اإلجمالي للمشتقات 

 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة  

 والقروض
 مجموع 
 الملكيةحقوق 

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
              

 42,980 - 42,980 - 22,896 - 2,805 3,182 2,996 2,996 - 2,113 5,992 )مدقق( 2020يناير   1الرصيد في 
 1,467 - 1,467 - - - - 1,467 - - - - - ربح الفترة 

 - - - - - - - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
              
              

 1,467 - 1,467 - - - - 1,467 - - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة 
              
              

 44,447 - 44,447 - 22,896 - 2,805 4,649 2,996 2,996 - 2,113 5,992 )غير مدقق( 2020  يونيو  30الرصيد في 
              
              

 69,255 7,346 61,909 593 - 19 - 4,925 - 381 ( 56,443)  - 112,434 )مدقق( 2021يناير  1الرصيد في 
 2,929 73 2,856 - - - - 2,856 - - - - - ربح الفترة 

 1,136 444 692 701 - (5)  - (4)  - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
              
              

 4,065 517 3,548 701 - (5)  - 2,852 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 
 ( 2,130)  ( 387)  ( 1,743)  - - - - ( 1,743)  - - - - - (19)إيضاح  توزيعات أرباح مدفوعة

 (50)  (50)  - - - - - - - - - - - تسديد قروض
 - - - - - - - ( 286)  - 286 - - - تحويل إلى إحتياطيات 

              
              

 71,140 7,426 63,714 1,294 - 14 - 5,748 - 667 ( 56,443)  - 112,434 )غير مدقق(  2021 يونيو 30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
 )غير مدققة(  2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالفترة ل
 2020 يونيو  30 2021 يونيو 30 إيضاحات  
 مليون درهم  مليون درهم   
    

    األنشطة التشغيلية 
 1,467 3,381  الربح قبل الضريبة 

    التعديالت للبنود التالية:
 914 5,775  االستهالك، النضوب واإلطفاء 

 1 1,569  تكاليف تمويل 
 - (136)   مشتركة الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع 

 - (109)   إيرادات فوائد 
 - (622)     لو ألصاتقاعد  اتالتزامسندات اإلعفاء من إيرادات 

 (39)  32  حركات أخرى 
 - (860)   إيرادات من موجودات مالية تشغيلية 

    
    رأس المال العامل:التغييرات في 
 5 (55)   المخزون 

 (21)  (416)   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدمًا  
 (1,558)  (1,357)   المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
 - (141)   المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 (130)  659  ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 
    

 - 4  المدفوعة ضريبة الدخل 
 - (225)   تقاعد األصل مدفوعات التزام 
 - 963  موجودات مالية تشغيليةالنقد المستلم من 

    
    

 639 8,462  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    
    

    األنشطة االستثمارية 
 (553)  (1,966)  7 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 - 719  متحصالت من شركات زميلة ومشاريع مشتركة
 - 109  فوائد مستلمة 
 - 105  حركات أخرى 

    
    

 (553)  (1,033)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )تتمة(
 )غير مدققة(   2021 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةفترة ال

 2020 يونيو  30 2021 يونيو 30  
 مليون درهم  مليون درهم  إيضاحات  
    

    األنشطة التمويلية 
 - ( 11,750)  11 سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 - 5,504 11 القروض والسلف التي تحمل فائدة  متحصالت 
 - (87)  11 سداد القروض اإلسالمية 

 (4)  (77)  11 سداد مطلوبات عقود اإليجار  
 (1)  (1,690)   الفوائد المدفوعة 

 - (380)   مسيطرة الغير الملكية توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق 
 - (1,743)   توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمين 
 - (50)   مسيطرة في الشركات التابعة الغير  الملكية سداد القروض من مساهمي حقوق 

    
    

 (5)  ( 10,273)   المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد 
    
    

 81 (2,844)   الزيادة في النقد ومرادفات النقد  )النقص(/ صافي 
    

 - 50  صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية 
 - (50)   حركة النقد المقيد 

 220 8,321  يناير  1في  فات النقد ومرادالنقد 
    
    

 301 5,477 8   يونيو 30في  ومرادفات النقدالنقد 
    
 

 في الفترة. هامةلم يتم إجراء معامالت غير نقدية 
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  معلومات حول الشركة  1
 

بموجب أحكام المرسوم األميري   2005يونيو    21في  "(  الشركة"أو  "  طاقة)" شركة مساهمة عامة    -تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
 جشركة مساهمة عامة.  2005لسنة ( 16)رقم 
 

٪ من إجمالي رأس المال المصدر لشركة  98,6طاقة هي شركة تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة. تمثل ملكية مؤسسة أبوظبي للطاقة  إن شركة  
 ٪ لشركة أبوظبي التنموية القابضة. 100ة مملوكة بنسبة مؤسسة أبوظبي للطاقإن طاقة والباقي مدرج في سوق أبوظبي لألوراق المالية. 

 
في دولة اإلمارات العربية في سوقها المحلي  إن طاقة هي شركة متنوعة للمرافق والطاقة ولديها أصول إستراتيجية هامة لتوليد الطاقة والمياه

 . وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد الطاقةقيب التن أعمال  الطاقة منب الخاصة قيمةالدولي عبر سلسلة  مستوى المتحدة وتعمل على 
 

، أبوظبي، اإلمارات العربية 55224، برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، ع ب  25إن العنوان المسجل لشركة طاقة هو الطابق  
 المتحدة.

 
 معاملة السيطرة المشتركة واالستحواذ العكسي

 
بأغلبية أصول توليد الطاقة والمياه ونقلها الشركة صفقة )"الصفقة"( ساهمت بموجبها مؤسسة أبوظبي للطاقة  استكملت، 2020يوليو  1في 

 شركة طاقة. إلى  وتوزيعها )"أصول معينة "( 
 

إندماج   نظًرا ألن الطرف المسيطر النهائي للمنشآت المندمجة قبل وبعد الصفقة تبقى كما هي )أي مؤسسة أبوظبي للطاقة(، فإن الصفقة هي 
و   اندماج األعمال"   3"المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    مشتركة. بناًء على التوجيهات الواردة في ال أعمال تشمل منشآت خاضعة للسيطرة  

ة ي محاسب ال   لسياسة ا   السياسات المحاسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء المحاسبية"، اختارت اإلدارة تطبيق   -   8"المعيار المحاسبي الدولي رقم  
 . 3  رقم  لتقارير المالية ل المعيار الدولي    المحاسبي ضمن بموجب مبادئ االستحواذ    لمعاملة السيطرة المشتركة 

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

المستحوذة. وفي بعض الحاالت، قد ال يكون المستحوذ المحاسبي هو نفسه المستحوذ القانوني. في هذه المعاملة، تم تحديد شركة  الشركة  
 ترانسكو كمستحوذ محاسبي )أو المستحوذ القانوني( نظًرا لحجمها النسبي ضمن المنشآت المندمجة وتم تحديد شركة طاقة كمستحوذ قانوني )أو 

 بي( مما أدى إلى االستحواذ العكسي.المستحوذ المحاس
 

ونتيجة لذل ، فإن    . 2020يوليو    1تم استخدام مبادئ االستحواذ العكسي لتعكس االستحواذ على الشركة من قبل شركة ترانسكو، اعتباًرا من  
، المستحوذ طاقة   ت وليس ترانسكو    شركة المحاسبي،    بالمستحوذ   الخاصة في فترة المقارنة هي تل     - المعلومات المعروضة في البيانات المالية  

  القانوني. 
 

هو عدد أسهم طاقة )جالمستحٍوذ المحاسبي(  3عالوة على ذل ، فإن عدد األسهم كما هو مطلوب بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. نتج عن ذل  تعديل في حقوق الملكية ذل ، فإن رأس المال في بيان التغيرات في حقوق الملكية هو رأس مال شركة طاقةول وليس ترانسكو،  

. وقد أدى ذل  أيًضا إلى تعديل ربحية السهم للسنة السابقة. وبالتالي فإن هذه  9مليار درهم. لمزيد من التفاصيل راجع إيضاح    56,4بمبلغ  
المعروضة للفترة المنتهية  لي فإن أرقام المقارنة  البيانات المالية الموحدة هي استمرار للبيانات المالية لشركة ترانسكو )المستحوذ المحاسبي(، وبالتا 

  2020ديسمبر  31ومع ذل ، فإن أرقام المقارنة المعروضة في بيان المركز المالي كما في هي أيًضا لشركة ترانسكو.   2020 يونيو  30في 
 هي تل  الخاصة بالشركة. 

 
 . 2020ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في    حول   1إيضاح    مراجعة لمزيد من التفاصيل حول الصفقة، يرجى 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 
 أساس اإلعداد  2-1
 

،  34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة ال 
 التقارير المالية المرحلية.

 
رب مليون  تم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"درهم"(. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أق 

 درهم )مليون درهم( ما لم ُيذكر خالف ذل . 
 

ويجب قراءتها   ات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية للبيانات المالية السنوية. إن البيان 
أشهر المنتهية   ستة كما وأن نتائج فترة ال  . 2020ديسمبر  31جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .  2021ديسمبر    31ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في    2021  يونيو   30ي  ف 
 

  30مليون درهم(. كما في    4,925:  2020ديسمبر    31مليون درهم )   5,748للمجموعة    المستبقاة ، بلغت األرباح  2021  يونيو   30جما في  
: تجاوزت المطلوبات 2020ديسمبر    31مليون درهم )   3,989المتداولة بمبلغ    الموجودات لة للمجموعة  ، تجاوزت المطلوبات المتداو 2021  يونيو 

للوفاء بااللتزامات األجل    المتوسط و المجموعة سيولة كافية على المدى القصير    تمتل  مليون درهم(.    4,427المتداولة بمبلغ    الموجودات المتداولة  
. وبالتالي فقد تم اإلستنتاج إلى توفر الدعم الكافي للتعزيز من أن افتراض اإلعتيادية في سياق األعمال    المستقبلية المستمرة وسداد الديون  

 . 2021  يونيو   30أشهر المنتهية في    ستة لفترة ال االستمرارية مناسب إلعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 

في أزمة عالمية غير مسبوقة مع التدابير الالزمة الحتواء الفيروس، مما أدى إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. على    19-تسبب وباء كوفيد
، لم تواجه المجموعة أي اضطرابات كبيرة في األعمال وقد قامت بشكل استباقي بإدارة وتطبيق  2020  سنةالرغم من تفشي الوباء في أوائل  

 تخفيف للحد من التأثير على عمليات المجموعة مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير الصحة والسالمة وموثوقية األصول. تدابير ال
 
 السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 

السياسات المحاسبية كما هي مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية السنوية الموحدة للسنة المنتهية في المجموعة بتطبيق    استمرت
والتي لم يكن لها أي تأثير هام   2021يناير  1، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة التالية السارية اعتباًرا من 2020ديسمبر  31

 رحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. على البيانات المالية الم
 

رقم الدولية    يالمحاسـب  المعيار،  9  رقم  لتقارير الماليةلالدولي   المعيار)تعديالت على    2المرحلة   -معيار سـعر الفائدة   تحسـين •
 (.2021يناير  1اعتباًرا من  يسري تطبيقها) 16و  4، 7 أرقام لتقارير الماليةل، والمعايير الدولية 39

 
من غير  .  بعد  الم يحن موعد تطبيقه  والتي  اتم إصدارهالتالية التي    التعديالتأو    المعايير، التفسيراتبتطبيق    بشكل مبكرلم تقم المجموعة  

 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  هامأن يكون لها أي تأثير  المتوقع
 

 .(2023يناير  1 منيسري تطبيقه )عقود التأمين  - 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
  -28البيــانـات المــاليــة الموحـدة والمعيــار المحــاســــــــــــــبي الـدولي رقم    -  10تعــديالت على المعيــار الـدولي للتقــارير المــاليــة رقم   •

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

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

يســــــري تطبيقه ) إندماج األعمال المتعلقة باإلشــــــارة إلى اإلطار المفاهيمي 3لتقارير المالية رقم لتعديالت على المعيار الدولي   •
 .(2022يناير  1 من

يسـري  ) سـتخدام المقصـودممتلكات وآالت ومعدات المتعلق بالعائدات قبل اال  16تعديالت على المعيار المحاسـبي الدولي رقم   •
 .(2022يناير  1 منتطبيقه  

المخصـــــصـــــات، المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود   37تعديالت على المعيار المحاســـــبي الدولي رقم  •
 .(2022يناير  1 منيسري تطبيقه  ) تكلفة تنفيذ العقد -المثقلة باإللتزامات  
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 )تتمة(  محاسبيةأساس اإلعداد والسياسات ال 2
 
 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة  2-2
 
ــنوية على المعايير الدولية   • ــينات السـ ــنوية تعديالت على المعيار 2020-2018لتقارير المالية  لالتحسـ ــينات السـ ــمل التحسـ : تشـ

(،  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

 1من  يسري تطبيقهالزراعة )  41الدولي رقم    يمعيار المحاسبال( و لم بتم تحديد تاريخ التطبيقعقود اإليجار )   16  رقم  المالية
 (.2022يناير  

يســـــــــري )( 16على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديل   2021يونيو    30بعد    19  –كوفيد  امتيازات اإليجار المتعلقة ب •
 (.2022 أبريل 1من   تطبيقه

لتقارير لوبيان ممارســة المعايير الدولية  1  رقم  دوليال يمعيار المحاســبالاإلفصــاح عن الســياســات المحاســبية )تعديالت على   •
 .(2023يناير  1من  تطبيقه( )يسري 2المالية 

 .(2023يناير  1من  يسري تطبيقه( )8 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتعريف التقديرات المحاسبية )تعديالت على  •
 رقم  الدولي يمعيار المحاســــــــبالملة واحدة )تعديالت على  عن معا  الناتجةالمؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات   الضــــــــريبة •

 .(2023يناير  1من   تطبيقه( )يسري 12
 

متوافقة مع تل  المستخدمة في إعداد    الموجزة الموحدةاألحكام والتقديرات الهامة المستخدمة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية  إن  
 . 2020ديسمبر  31البيانات المالية السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 اإليرادات  3
 
    اإليرادات من توليد الطاقة والمياه 3-1
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30في 
 2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 - 3,109 - 1,602 إيرادات عقود اإليجار التشغيلية
 - 1,614 - 838 إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية 

 - 146 - 93 إيرادات من إتفاقية الرسوم 
 - 833 - 445 مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة 

 - 7 - 6 الوقود *  إيرادات
      - 196 - 109 أخرى إيرادات 

     
 3,093 - 5,905 -      
 

لوقود المستهل  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 التي يتم  الموجودات، باستثناء اإليرادات من عند نقطة زمنية محددةيتم االعتراف بجميع اإليرادات من توليد الطاقة والمياه 

 مرور الوقت.مع االعتراف بها 
 
 اإليرادات من نقل وتوزيع الطاقة والمياه  3-2
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30في 
 2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

التوصيل لألنشطة  نظام النقل و استخدام رسوم 
 2,303 - 1,152 - المرخصة 

غير  لألنشطة نظام النقل استخدام رسوم 
 515 565 257 318 المرخصة 

 - 5,566 - 3,182 إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه
 - 134 - 62 ات إيرادات من رسوم التوصيل وتركيب العداد

 - 45 - 23 قسائم المياه
      - 6,536 - 3,405 إيرادات تشغيلية أخرى 

     
 6,990 1,409 12,846 2,818      
 

للحد األقصى المسموح به من اإليرادات  اإليرادات  خضع  تتحقق المجموعة إيرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه في منطقة أبوظبي.  
الطاقة. تستند اإليرادات التشغيلية األخرى فيما يتعلق ببيع   دائرةوفًقا للصيغة الواردة في وثيقة األنشطة المرخصة الصادرة عن    المحتسبة
للعمالء لتوريد وتوزيع    إصدار فواتير بهالحد األقصى المسموح به من اإليرادات واإليرادات التي يتم  اوالمياه للفترة على الفرق بين    الطاقة

 الطاقة والمياه.
 

 . محددةالطاقة والمياه عند نقطة زمنية  نقل وتوزيعيتم االعتراف بجميع اإليرادات من 
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 )تتمة( اإليرادات  3
 

 اإليرادات من النفط والغاز  3-3
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30في 
 2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 - 3,304 - 1,766 إجمالي إيرادات النفط والغاز 
      - (146) - (83) ناقصًا: حقوق اإلمتياز 

     
 1,683 - 3,158 - 

 - 132 - 35 تخزين الغازإيرادات 
 - 119 - 55 صافي إيرادات التجهيز

      - 31 - 9 أخرى إيرادات 
     
 1,782 - 3,440 -      
 

مرور مع  التي يتم االعتراف بها    محددة، باستثناء إيرادات تخزين الغازعند نقطة زمنية    النفط والغازيتم االعتراف بجميع اإليرادات من  
 الوقت.

 
 
 ضريبة الدخل 4
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30في 
 2021 2020 2021 2020 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

     ضريبة الدخل الحالية: 
 - 173 - 7 تكاليف ضريبة الدخل الحالية 

     
     ضريبة الدخل المؤجلة: 

      - 279 - 68 المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة
     

      - 452 - 75 مصروف ضريبة الدخل 
 

: ال ينطبق(، والتي تمثل أفضل تقدير لمتوسط معدل الضريبة الفعلي  2020  يونيو  30٪ )32أشهر بنسبة    ستةتحميل الضريبة لفترة اليتم  
 أشهر. ستةعلى الدخل قبل الضريبة لفترة ال الذي تم تطبيقه، لكامل السنةالسنوي المتوقع 
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 العائد لحاملي األسهم العادية للشركة األم لسهم لوالمخفض العائد األساسي  5
 

العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح   للفترةالعوائد  خالل قسمة  من  العائد األساسي على السهم  مبالغ  يتم احتساب  
 .الفترةلعدد األسهم العادية القائمة خالل 

 
العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح    للفترةعلى السهم من خالل قسمة العوائد  المخفض  يتم احتساب مبالغ العائد  

 لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، معدلة بتأثير األدوات المخفضة. 
 

 يوضح الجدول التالي الربح ومعلومات األسهم المستخدمة عند احتساب العوائد على السهم: 
 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 يونيو  30في 
 أشهر المنتهية  الستةفترة 

 يونيو  30في 
 2021 2020 2021 2020 
     

 العائد لحاملي أسهم الشركة األم الفترةربح 
      1,467 2,856 763 1,421 )مليون درهم(

     
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة 

      83,475 112,434 83,475 112,434 )مليون(
     

      0,02 0,03 0,01 0,01 العائد األساسي للسهم الواحد )درهم(
 

الموحدة،   المرحلية الموجزة  ، تم إعادة بيان ربحية السهم األساسية في هذه البيانات المالية3وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
(، لفترة المقارنة. تم احتساب ربحية السهم األساسية لفترة المقارنة من خالل قسمة أرباح شركة ترانسكو 1بعد االستحواذ العكسي )إيضاح  

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

  
 لم يتم عرض العوائد المخفضة على السهم حيث لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير على عوائد السهم عند استخدامها.
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية 6
 

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

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

قطاعات تشغيلية   ثالثةلهذا الغرض، تم تقسيم المجموعة إلى وحدات أعمال بناًء على الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ذل   
 جما يلي:

 
 توليد الطاقة والمياه   قطاع •
 قطاع نقل وتوزيع المياه والطاقة  •
 قطاع النفط والغاز   •
 

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

 العربية السعودية والواليات المتحدة.والمملكة 
 

 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  

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

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

 
 
 
 
 
 
 

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

تكاليف   بناًء على األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء "والربح أو الخسارة للفترة" كما هو مبين في الجدول التالي. يتم إدارة
ت التمويل للمجموعة باستثناء الشركات التابعة مع ترتيبات تمويل المشاريع وايرادات الفوائد على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها وإيرادا

 للقطاعات التشغيلية.
 

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

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

 
  المجموعة ع على أساس  ير المشاات تمويل  ترتيب  معالشركات التابعة    باستثناءتدار القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية،  

 وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.
 

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

 العربية المتحدة اإلمارات  - 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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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

 يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة: 
 
 النفط والغاز   النقل والتوزيع  التوليد   

التعديالت واالستبعادات  
 الموحد وغير الموزع 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

      : 2021  يونيو 30الفترة المنتهية في 
 22,191 - 3,440 12,846 5,905 الخارجيين  العمالءاإليرادات من  

 ( 11,518) 1 (1,525) (8,050) (1,944) المصاريف التشغيلية
 (5,775) 18 (1,397) (2,046) (2,350) اإلستهالك، النضوب واإلطفاء 

      
      

 4,898 19 518 2,750 1,611 إجمالي الربح
      

 ( 935) ( 184) ( 105) ( 495) ( 151) مصاريف عمومية وإدارية 
 (1,569) ( 439) ( 205) (2) ( 923) تكاليف التمويل  

 (4) 4 24 - (32) من تحويالت العمالت األجنبية األرباح صافي )الخسائر( 
 136 (6) - - 142 الحصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة 

 746 (35) 650 102 29 أخرى  )خسائر( إيرادات
 109 97 - 2 10 إيرادات الفائدة 

 ( 452) 22 ( 349) - ( 125) )مصاريف( إعفاء ضريبة الدخل 
      
      

 2,929 ( 522) 533 2,357 561 للفترةالربح )الخسارة( 
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 القطاعات التشغيلية )تتمة( معلومات عن  6
 

 :  2021 يونيو 30القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في ومطلوبات يعرض الجدول التالي موجودات  
 

 النفط والغاز   النقل والتوزيع  التوليد  

التعديالت  
واالستبعادات وغير 

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

      2021 يونيو 30في 
 124,575 ( 139) 5,312 84,226 35,176 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 10,725 - - - 10,725 الموجودات المالية التشغيلية 

 1,850 407 - - 1,443 واألرصدة ذات الصلة  ستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركةاال
 18,533 - 8 4,755 13,770 موجودات غير ملموسة

 5,459 122 5,274 - 63 المؤجلة  موجودات الضريبة
 22,358 1,953 2,425 8,670 9,310 موجودات أخرى 

      
      

 183,500 2,343 13,019 97,651 70,487 موجودات القطاع
      
      

 112,360 33,857 16,996 15,785 45,722 مطلوبات القطاع
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  6
 

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

 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 

 2,429 414 - - 2,015   واألرصدة ذات الصلة شركات زميلة ومشاريع مشتركة االستثمار في 
 19,232 - 7 4,755 14,470 موجودات غير ملموسة

 5,622 125 5,434 - 63 موجودات الضريبة المؤجلة 
 22,758 999 1,375 11,224 9,160 موجودات أخرى 

      
      

 186,927 1,403 12,323 99,923 73,278 موجودات القطاع
      
      

 117,672 38,776 15,660 14,754 48,482 مطلوبات القطاع
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 7
 

:  2020    يونيو  30)  مليون درهم  1,973تكبدت المجموعة نفقات رأسمالية بقيمة  ،  2021  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةالخالل فترة  
 . مليون درهم( 914: 2020 يونيو 30مليون درهم ) 5,330 بقيمة محمل ونضوباستهالك و  مليون درهم( 553

 
 النقد ومرادفات النقد  8
 

 يتضمن النقد ومرادفات النقد المدرج في بيان التدفقات النقدية الموحد المبالغ التالية: 
 
  يونيو 30في  

 2021 
 ديسمبر 31
 2020 

  يونيو 30
 2020 

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

 301 7,340 4,664 النقد في الصندوق ولدى البنوك 
     - 1,179 1,081 ودائع قصيرة األجل

    
 301 8,519 5,745 إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل

 - ( 132) (182) النقد المقيد
     - ( 66) (86) مكشوفة حسابات بنكية 

    
     301 8,321 5,477 النقد ومرادفات النقد

 
بين يوم واحد   تتراوح  لفترات  األجل  القصيرة  الودائع  إيداع  الفوائد    وثالثةيتم  للمجموعة وتحقق عوائد  الفورية  النقد  لمتطلبات  تبعًا  أشهر، 

وقد تم ضمانها من قبل بعض مساهمي  عائمةفوائد بمعدالت    الحسابات البنكية المكشوفة تحمل    .بالمعدالت السائدة للودائع القصيرة األجل
 اعتماد. النقد المقيد هو النقد المحتفظ به كضمان يتعلق بخطاب .الشركات التابعة

 
  8,154:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  13,380وفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة  ت، ت2021  يونيو  30في  

 (، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت. ال شيء: 2020 يونيو 30مليون درهم و 
 
 حقوق ملكية أخرى  9
  يونيو 30في  

 2021 
 ديسمبر 31
 2020 

 (مدقق) ( غير مدقق) 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 381 667 (1)إحتياطي نظامي 
 ( 56,443) (56,443) (2)احتياطي اندماج 
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 )تتمة(  حقوق ملكية أخرى  9
 االحتياطي النظامي  ( 1)

شركة، يتم تحويل لالنظام األساسي لمن    34والمادة    2015( لسنة  2وفًقا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
٪ من رأس المال.  50٪ من ربح السنة إلى االحتياطي النظامي. يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي  10

  النظامي.وية االحتياطي االحتياطي غير قابل للتوزيع. قبل إتمام الصفقة، تم االنتهاء من برنامج تحسين رأس المال الذي شهد تسا إن هذ
 إحتياطي إندماج  ( 2)

ووفًقا لمبادئ االستحواذ العكسي، يعكس هيكل حقوق الملكية الظاهر في هذه البيانات المالية    3وفًقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 مؤسسةالمرحلية الموجزة الموحدة هيكل رأس المال )عدد األسهم( للمشتري القانوني )طاقة(، بما في ذل  األسهم التي أصدرتها طاقة إلى  

، وهو الفرق بين 2020يوليو    1(. نتج عن ذل  إنشاء "احتياطي اندماج" اعتباًرا من  1. لتفعيل اندماج األعمال )إيضاح  للطاقةوظبي  أب
 ترانسكو(. شركة ذ القانوني )طاقة( وهيكل رأس مال المستحوذ المحاسبي )هيكل رأس مال المستحو  

 
 حقوق الملكية غير المسيطرة  10
 

على الشركات التابعة التالية التي لها حقوق جوهرية غير   طاقة بشكل قانوني، استحوذت  1والمبين في إيضاح    اندماج األعمالججزء من  
   مسيطرة: 

 بلد التأسيس والتشغيل 
نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من 

 حقوق ملكية غير مسيطرة قبل 
   

 ٪ 40,0 االمارات العربية المتحدة  شركة سويحان القابضة للطاقة ش.م.ع
 ٪ 40,0 االمارات العربية المتحدة  للطاقة ش.م.ع  آسيا شركة شويهات

 ٪ 40,0 االمارات العربية المتحدة  شركة المرفأ العالمية للطاقة والمياه ش.م.ع
 ٪ 40,0 االمارات العربية المتحدة  شركة الخليج توتال تراجتيبال للطاقة ش.م.ع

 ٪ 40,0 االمارات العربية المتحدة  العربية للطاقة ش.م.خ الشركة 
 ٪ 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 العربية المتحدة االمارات  ش.م.ع – شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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 )تتمة( حقوق الملكية غير المسيطرة 10
 

التابعة  بالشركات  الحقوق  هذه  كافة  تتعلق  في طبيعتها.  متشابهة  غير مسيطرة  ملكية  ذات حقوق  للمجموعة  التابعة  الشركات  إن جميع 
. إن  ٪60تعمل في قطاع الطاقة والمياه، حيث تمتل  المجموعة حصة فعلية تبلغ نسبتها  للمجموعة في اإلمارات العربية المتحدة التي  

مملوكة من قبل شركات عالمية مختلفة تعمل في مجال الخدمات العامة. وبالتالي تم عرض اإلفصاحات التالية على    ٪40الحصة بنسبة  
 أساس إجمالي: 

 
فترة الستة أشهر    

 المنتهية في 
 2021 يونيو 30  
 مليون درهم   
   

 4,099  اإليرادات  
 113  األرباح

 1,103  الدخل الشامل اآلخر 
   
   

 1,216  إجمالي الدخل الشامل 
   
   

 45  الربح المخصص لحقوق الملكية غير المسيطرة 
    441  الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق الملكية غير المسيطرة 

 3,182  النقدية من األنشطة التشغيليةلتدفقات ا
 ( 96)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية
 ( 3,189)  التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

   
   

 ( 103)  في النقد ومرادفات النقد  النقصصافي 
   
   

 ( 380)  المسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير 
   
 
 2021  يونيو 30في   
 مليون درهم   
   

 50,063  الموجودات غير المتداولة 
 5,859  الموجودات المتداولة 

 34,061  المطلوبات غير المتداولة
 5,026  المطلوبات المتداولة 

   
   

 16,836  إجمالي حقوق الملكية 
   
   

 10,454  الشركة األمحقوق الملكية العائدة إلى 
 6,382  حقوق الملكية العائدة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة 
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 القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية  11
 

 
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في
 2020 يونيو  30 2021 يونيو 30 
 مليون درهم مليون درهم 

   التسديدات التالية خالل الفترة: /لدى المجموعة المقبوضات
   

   المقبوضات:
    - 5,504 القروض والسلف التي تحمل فائدة

   التسديدات:
 - (11,750) القروض والسلف التي تحمل فائدة

    - (87) القروض اإلسالمية
 

مليار دوالر أمريكي( في إصدار سندات مقومة بالدوالر ثنائي الشريحة.   1,5مليار درهم )  5,5  مبلغ  الشركة، جمعت  2021أبريل    29في  
٪  2,0  بنسبة   ، بمعدل قسيمة2028أبريل    29مليون دوالر أمريكي( تستحق في    750مليار درهم )   2,75  سندات بمبلغ  تتألف الشريحتان من

. سنوياً   ٪ 3,4، بمعدل قسيمة بنسبة  2051أبريل    29مليون دوالر أمريكي( تستحق في    750درهم )  مليار  2,75  سندات بمبلغسنوًيا و 
  363مليون درهم )  1,333  بمبلغ  2021المستحقة في يونيو    من السندات   ، جزءنقًدا  باإلضافة إلى إصدار السندات، قامت الشركة بشراء

  918  سندات بمبلغو   2021في ديسمبر    المستحقةمليون دوالر أمريكي(    349مليون درهم )  1,282  سندات بمبلغمليون دوالر أمريكي( و 
 . 2023في يناير  المستحقةمليون دوالر أمريكي(  250مليون درهم ) 

 
مليون دوالر أمريكي( مستحق السداد    387مليون درهم )  1,421والبالغ    2021، كان المبلغ المتبقي من سندات يونيو  2021يونيو    22في  
 بالكامل.  تسديدهوتم 
 

مدفوعات بقيمة    تسديد. تم  بن  مشترك  13مليار دوالر أمريكي( مع    3,5مليار درهم )  12,9المجموعة تسهيالت ائتمانية متجددة بقيمة    لدى
اإلئتمانية التسهيالت    تسديد، تم  2021يونيو    30. كما في  2021  يونيو  30مليون درهم خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    5,133
 (.قائمةمليون درهم   5,133: 2020ديسمبر   31بالكامل ) المتجددة

 
 األنشطة التمويلية  الناتجة منالتغيرات في المطلوبات 

 
 2021يناير  1 

  التدفقات النقدية 
 2021 يونيو 30 (2)إيضاح   أخرى  (1)إيضاح 

 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  درهم مليون  
2021     

     المتداولة:
 5,272 2,051 (5,635)  8,856 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 711 625 (87)  173 القروض اإلسالمية  
 163 23 (77)  217 مطلوبات عقود اإليجار

     
     
 9,246  (5,799) 2,699 6,146 

     المتداولة:غير 
 63,160 (2,427)  (611)  66,198 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 134 (646)  - 780 القروض اإلسالمية  
 371 10 - 361 مطلوبات عقود اإليجار

     
     
 67,339  (611)  (3,063) 63,665      
 76,585  (6,410)  (364) 69,811 
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 )تتمة( القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية 11
 

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

 
المتداولة    يتضمن ( 2) التمويل غير  ، ةأجنبي  تحويل عمالت، فرق  والمتداولةذل  إعادة التصنيف بين مستحقات ومدفوعات تكاليف 

 .وتعديالت القيمة العادلة
 

 موسمية العمليات 12
 

العمليات    وأرباحإليرادات  يتم عادة توقع ارتفاع ا  ،للطلب العالي على الكهرباء خالل فترة الصيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة  نتيجةً 
 للشركات التابعة المولدة للطاقة والمياه خالل الربع الثاني والثالث من السنة مقارنة بالربع األول والرابع من السنة. 

 
الربع األول    خالل  الغاز الطبيعي في كندا وأوروبا خالل فترة الشتاء، فإنه يتوقع ارتفاع اإليرادات واألرباح التشغيلية  على   العاليللطلب  نتيجًة  
في أوروبا خالل الربع األول    التكريرمن أعمال  بشمل رئيسي    تتولد اإليراداتمن السنة مقارنة بالربع الثاني والثالث من السنة.    واألخير

 واألخير من السنة. 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13
 

تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف الطرف ذي العالقة. إن األطراف ذات العالقة، كما هو محدد  
: إفصاحات األطراف ذات العالقة، تشمل الشركات الزميلة وكبار المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 24الدولي رقم    يمعيار المحاسبالفي  

من قبل هذه    هامبشكل    التي تأثرتة الرئيسيين اآلخرين في الشركة والشركات الخاضعة للسيطرة أو السيطرة المشتركة أو  وموظفي اإلدار 
الموحد    الموجز المرحلي  المدرجة في بيان الربح أو الخسارة    العالقةيقدم الجدول التالي ملخص للمعامالت الهامة مع األطراف ذات    األطراف.

 ر: أشه ستةخالل فترة ال
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13

 
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في
 2020  يونيو 30 2021 يونيو 30 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 مليون درهم مليون درهم 

   االتصال للنشاط المرخص إلى: نقل واستخدام أنظمة خدمات النقل ورسوم 
 1,753 - )شركة تابعة(  شركة أبوظبي للتوزيع

 550 - )شركة تابعة( شركة العين للتوزيع ش.م.ع.
   
   
 - 2,303 
   
   

   شركة اإلمارات للمياه والكهرباء: 
 515 565 نقل واستخدام أنظمة خدمات النقل ورسوم االتصال للنشاط غير المرخص 

 - 3,548 اهيإيرادات من الكهرباء والم
 - (7,029) تعريفة التزويد بالكهرباء والمياه بالجملة 

   
   
 (2,916) 515 
   
    

 - 6,535 إيرادات تشغيلية أخرى 
   
 

األقصى   الحد  بين  كالفرق  والكهرباء  المياه  لمبيعات  األخرى  التشغيلية  اإليرادات  احتساب  الرقابة  يتم  في  المحدد  بها  المسموح  لإليرادات 
الطاقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرباء من عمالئها. وبناًء على ذل ، قامت المجموعة    دائرةمن قبل    المرسلة)  1التنظيمية  

 تأجيدها خالل الفترة. باإلعتراف بهذه اإليرادات لمبيعات المياه والكهرباء بناًء على تل  الحقوق والمزايا التي تم
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13
 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة  
 

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي: 
 
 يونيو  30في  

2021 
ديسمبر  31في 

2020 
 )مدقق( )غير مدقق(  
 مليون درهم مليون درهم 

   موجودات غير متداولة 
    1,042 344 ومشاريع مشتركة سلف وقروض لشركات زميلة

   موجودات متداولة
       6,660 4,058 أرصدة بنكية لدى بنوك حكومية إماراتية 

 1,503 1,748 مبالغ مستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات 
 555 463 مبالغ مستحقة من مؤسسة أبوظبي للطاقة 

       551 1,755 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة أخرى 
 3,966 2,609    

   مطلوبات غير متداولة
 24 24 قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة 

       122 125 قروض بنكية من بن  مملوك من قبل الحكومة 
 149 146    

   مطلوبات متداولة 
       66 66 من بن  مملوك من قبل حكومة اإلمارات  حسابات بنكية مكشوفة

 1,986 1,927 مبالغ مستحقة لشركة مياه وكهرباء اإلمارات 
 107 19 مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة 

       110 116 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة أخرى 
 2,062 2,203       

    360 360 تسهيالت بنكية متاحة غير مسحوبة مع بنوك حكومية إماراتية  
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 

  :أشهر كما يلي ستةاللمجموعة خالل فترة لجانت مكافآت موظفي اإلدارة العليا 

 

فترة الستة أشهر 
  30المنتهية في 

 ونيو ي

فترة الستة أشهر 
   30 المنتهية في

 يونيو 
 2021 2020 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
    مليون درهم  مليون درهم  

    2 8 األجل  يلة و وطمكافآت قصيرة 
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 14

 
 التزامات نفقات رأسمالية  ( 1)

  مليون   2,196  والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  2021  يونيو  30بلغت النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليها كما في  
 مليون درهم(.  3,080: 2020ديسمبر   31درهم )

 
 أخرى التزامـات   ( 2)

مليون    922جما في تاريخ التقرير، أبرمت طاقة نورث التزامات تعاقدية، بشكل رئيسي الستخدام خطوط األنابيب، والتي بموجبها تلتزم بإنفاق  
 (. مليون درهم 871:  2020ديسمبر  31)  2021 يونيو 30درهم كما في 

 مطلوبات طارئة( 3)
اتفاقية إدارة الطاقة واتفاقية التبادل  بموجب    .،مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إن   إلى المجموعة التزامات طاقة جين أجس ذ.م.م    تضمن أ(  

مليون درهم(    367مليون دوالر أمريكي )  100مبلغ    ال تتجاوزوالمشتقات الدولية الرئيسية. إن الدفعات ضمن هذه الضمانات يجب أن  
:  2020ديسمبر    31. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه )إدارة الطاقة( على مدى عمر اتفاقية  مليون درهم  367:  2020ديسمبر    31)

 ال شيء(.
 

اتفاقيات ضمان مالي إلزالة عدد من موجودات بحر الشمال في المملكة المتحدة، والتي قد ُيطلب بموجبها توفير   المجموعةأبرمت   ب(
أموال كأمانة أو الحصول على إصدار  إما عن طريق )أ( إيداع  التي استحوذت عليها  للموجودات،  السابقين  للمالكين  ضمان مالي 

تكاليف إزالة الحقول المعنية باإلضافة إلى مخصص عدم اليقين؛ أو )ب( الحصول   خطابات االعتماد بمبلغ مساو لحصتها في صافي
على ضمان من شركة قابضة أو شركة تابعة تستوفي الحد األدنى للتصنيف االئتماني؛ أو )ج( تقديم ضمان بأي شكل آخر يتفق عليه  

 أطراف العقود. 
 

المتحدة، فإن طاقة قادرة على استيفاء ترتيبات الضمان المالي اللتزامات  فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة 
 .اإلزالة عن طريق توفير ضمان من الشركة األم، طالما أن طاقة مستمرة في كون ملكية األغلبية فيها لحكومة أبوظبي

 
بادرة مشتركة بين القطاعات، للوقف قامت شركة طاقة أوفشور بي.في إلى جانب شركات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا بوضع م ج(

التزمت شركة طاقة للنفط والغاز في البحر.  التحتية  البنية  أوفشور بي.في رسميًا بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات  اآلمن لتشغيل 
 أوفشور بي.في.  ائتمان قانونية في هولندا وتأمين ضمانات بنكية لتفعيل توفير األمن من قبل شركة طاقة  

 
مطالبات مختلفة مقدمة من مقاولين ومستشارين تتعلق بمشاريعها الجارية والمكتملة، الناتجة عن تمديد الوقت والعمل    المجموعةى  لد د(  

بإجراء مفاوضات مع هؤالء المتعاقدين واالستشاريين بشأن حل هذه المطالبات ولكن في    المجموعةالمنجز ولكن غير المدفوع. تقوم  
 دارة أنه من غير الممكن تحديد تقدير موثوق لنطاق المطالبات المحتملة.هذه المرحلة تعتقد اإل

 
 احتياطي خدمة الدين.  بحساباتفيما يتعلق  التوليدنيابة عن شركات باللدى المجموعة عدد من خطابات االعتماد والضمانات الصادرة  ه(
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 األدوات المالية 15
 

 التحوط أنشطة  15-1
 

 )مدقق( 2020ديسمبر  31 )غير مدقق(  2021 يونيو 30 
 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 
       

       التدفقات النقدية تحوطات 
       المطلوبات 

 211 16 594 -  236 575 مقايضة أسعار الفائدة على العمالت
 4,172 819 27,856 3,145 650 26,521 التحوط -مقايضات أسعار الفائدة 

 32 3 427 43 83 414 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
  969 3,188  838 4,415 
       
       

       الموجودات 
 44 - 123 80 -  120 التحوط -مقايضات أسعار الفائدة 

 24 26 2,004 16 35 1,619 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       
       
  35 96  26 68 
       
       

       تحوطات القيمة العادلة 
       المطلوبات 
 -         -  -  40  المستقبلية واآلجلةالعقود 

       
       الموجودات 

 -         23          -  -   العقود المستقبلية واآلجلة
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 )تتمة( األدوات المالية 15
 

 القيم العادلة 15-2
 

 واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية من خالل تقنية التقييم: تستخدم الشركة التسلسل الهرمي التالي لتحديد  
 

 : األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى 
المدرجة، سواء بشكل مباشر أو  : األساليب األخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة  2المستوى 

 غير مباشر.
والتي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن   المدرجة : األساليب التي تستخدم المدخالت التي لها تأثير هام على القيمة العادلة  3المستوى  
 بناًء على توقعات اإلدارة.   ، تعتمد المجموعة على نماذج التدفقات النقدية المخصومة3بالنسبة لتقييمات المستوى  مالحظتها.

 
 

 القيمة المدرجة  القيمة العادلة 
 التسلسل الهرمي

 للقيمة العادلة  
  مليون درهم  مليون درهم  

    2021 يونيو 30في 
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 2المستوى   80 80 التحوط  -الفائدة  تبادل معدالت 
 2المستوى   51 51 العقود المستقبلية واآلجلة  

    
    موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 

 3المستوى   10,725 10,867 موجودات مالية تشغيلية 
    

    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 
 2المستوى   3,795 3,795 التحوط  -الفائدة  تبادل معدالت 
 2المستوى   126 126 العمالت األجنبية اآلجلة عقود صرف 

 2المستوى   236 236 مقايضة أسعار الفائدة على العمالت 
    

    مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة 
 1المستوى   38,903 40,140 القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 2المستوى   40 40 العقود المستقبلية واآلجلة  
    

    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 المستقبلية واآلجلة العقود 

    
    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 2المستوى   4,991 4,991 التحوط  -الفائدة  تبادل معدالت 
 2المستوى   35 35 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 2المستوى   227 227 مقايضة أسعار الفائدة على العمالت 

    
    مالية مدرجة بالقيمة العادلة مطلوبات 

 1المستوى   38,751  38,894 القروض والسلف التي تحمل فائدة 
 

لقياسات القيمة العادلة، ولم يكن هناك   2والمستوى    1لم تكن هناك أية تحويالت بين المستوى    2021  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في  
  للقيمة العادلة.  3تحويالت من وإلى قياسات المستوى 

 
 في تاريخ التقرير. ها المدرجةال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى للمجموعة بشكل جوهري عن قيم

 
والسندات متوسطة األجل للمجموعة. تم استبعاد الديون المتعلقة   األوراقالتي تحمل فوائد المدرجة أعاله بمحفظة    والسلفيات  القروضتتعلق  

 في تاريخ التقرير.  المدرجةالقيمة العادلة ال تختلف جوهرًيا عن القيمة  حيث أنبمشروع الشركة من هذا الرقم 



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

 )غير مدققة(  2021يونيو  30

- 29  - 

 
 )تتمة(األدوات المالية  15
 

 )تتمة(  القيم العادلة 15-2
 

أعاله، من خالل  األولالمســــــــــــتوى   ضــــــــــــمنبالقيمة العادلة المدرجة   التي تم قياســــــــــــهاتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  
 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 التســــــــ

معطيات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية   المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصــــــــــــــومة. تشــــــــــــــمل النماذج عدة
 واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.

 
يتم تحديد القيمة العادلة باســـــتخدام طرق التقييم. قد تشـــــمل طرق التقييم هذه معامالت  ،بالنســـــبة لألدوات المالية التي ليس لها ســـــوق نشـــــط

 يثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.تجارية حد
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 الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 16
 

والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة وملكيتها الفعلية  الشركات التابعة العاملة الرئيسية  تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  
 مدرجة أدناه: ال 2021 يونيو 30جما في 

 
 الحصة الفعلية الشركات التابعة

% 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس

    التابعة األجنبيةالشركات  
 إنتاج النفط والغاز  بريطانيا  ٪ 100 طاقة براتني ليمتد
 إنتاج النفط والغاز  جندا ٪ 100 طاقة نورث ليمتد

 إنتاج النفط والغاز  هولندا ٪ 100 طاقة أتروش بي في 
 تخزين الغاز، إنتاج النفط والغاز  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 تاجورادي انتيرناشونال شركة 
 توليد الطاقة  الهند ٪ 100 شركة طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد

 حصة من تمديد الغاز  أمريكا ٪ 85 طاقة جين اجس 
    الشركات التابعة المحلية 

 توزيع المياه والكهرباء في منطقة أبوظبي والمناطق المحيطة بها. دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 )ترانسكو(  شركة أبو ظبي للنقل والتحكم

العين والمناطق  أبوظبي، منطقة توزيع المياه والكهرباء في  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 شركة أبوظبي للتوزيع ش.م.ع 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 شركة العين للتوزيع ش.م.ع  المحيطة بها.

  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 شركة المرفأ للطاقة ش.م.ع
 
 
 
 
 
 
 

 توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة 

 اإلمارات العربية المتحدة دولة  ٪ 60 شركة سويحان بي في للطاقة ش.م.ع.
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة الشويهات آسيا للطاقة )سابكو(

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة المرفأ إنترناشونال باور اند ووتر كومبني  
 اإلمارات العربية المتحدة دولة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة – شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة  –الشركة العربية للطاقة  
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة  –شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة   – شركة الطويلة آسيا للطاقة 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة  -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة  -الفجيرة آسيا للطاقة شركة 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 60 شركة مساهمة خاصة  -شركة الرويس للطاقة 
 التشغيل والصيانة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 53 شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م  

 التشغيل والصيانة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 42 للمرافق المشتركة ذ.م.م *شركة شويهات 
    الشركات الزميلة

 إدارة اإليجارات  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 49 شركة مسار سولوشينز ش.م.ع 
 توليد الطاقة  السعودية ٪ 25 شركة جبيل للطاقة

 مصهر األلمنيوم  عمان ٪ 40 شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 
    ة مشترك مشاريع

 توليد طاقة الرياح أمريكا ٪ 50 ال دبليو بي ليسي ذ.م.م 
 إنتاج المياه المحالة  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 33 شركة الطويلة القابضة للتناضح العكسي ذ.م.م.

 توليد الكهرباء  المتحدة دولة اإلمارات العربية  ٪ 67 شركة الفجيرة للطاقة القابضة ذ.م.م.
 الطاقة الشمسية  دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 67 شركة الظفرة للطاقة الشمسية القابضة ذ.م.م.

 
٪ 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  50المباشــر في هذه المنشــأة من قبل اثنتين من الشــركات التابعة للمجموعة والتي تزيد عن  اإلحتفاظ غير  
 على القدرة على ممارسة السيطرة في مجلس اإلدارة.

 
ــمبر    31و   2021  يونيو  30خالل الفترة المنتهية في   ــية والمشـــاريع ، لم تكن هناك تغييرات في الشـــركات التابعة العا2020ديسـ ملة الرئيسـ

 المشتركة والشركات الزميلة.



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

 )غير مدققة(  2021يونيو  30

- 31  - 

 
 موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع   17
 
للبيع في    المدرجةالقيمة    إن : ال  2020ديسمبر    31مليون درهم )   171  هي بمبلغ  2021يونيو    30للموجودات المصنفة كمحتفظ بها 

 : ال شيء(. 2020ديسمبر   31مليون درهم )  503 بمبلغشيء(، مع مطلوبات مرتبطة بها 
 

. نورث  غير األساسية ضمن محفظة طاقة  الموجوداتضمن قطاع تشغيل النفط والغاز وتتكون من عدد من    الموجوداتجميع هذه    إدراجيتم  
  سنة ات / المطلوبات كجزء من معاملتين منفصلتين، ومن المتوقع أن يتم االنتهاء منهما خالل الربع الثالث من  من المتوقع بيع هذه الموجود

2021 . 
 

 محتفظ بها للبيع في نتائج المجموعة لفترة الستة أشهر أدناه:كالموجودات المصنفة مساهمة يتم عرض 
 

  
فترة الستة أشهر 

 المنتهية في
 2021يونيو   30  
 مليون درهم  
   

 130  اإليرادات )باستثناء حقوق اإلمتياز(
 (80)  التكاليف )بما في ذل  حقوق اإلمتياز( 

 50  ربح الفترة 
 43  صافي التدفقات الداخلة 

 
 

 إعادة تصنيف أرصدة السنة السابقة   18
 

أرقام المقارنة، عندما يكون ذل    المالية  تم إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض  البيانات  المطبق في هذه  لتتوافق مع العرض  ضروريًا، 
 المرحلية الموجزة الموحدة. إن عمليات إعادة التصنيف هذه ال تغير بشكل جوهري عرض البيانات المالية. 

 
 

 توزيعات أرباح  19
 

درهم   0,01مليون درهم، بواقع    1,124على توزيع أرباح بقيمة    ن و ، وافق المســـــــاهم2021في مارس المنعقد  في اجتماع الجمعية العمومية 
 .2021 مارس 25. وتم دفع التوزيعات في 2020ديسمبر  31عن السنة المنتهية في  الواحد للسهم

 
ــهم الواحد عن    0,0055مليون درهم، بواقع    618، وافق مجلس اإلدارة على توزيع أرباح مرحلية بقيمة  2021مايو  4في   الربع درهم للســـــــــــ

 .2021مايو  10. وتم دفع التوزيعات المرحلية في 2021مارس  31المنتهي في 
 
 

 أحداث بعد تاريخ التقرير   20
 

لربع لدرهم للســــــــــــهم الواحد    0,0055مليون درهم ، بواقع    618  مرحلية بمبلغ، اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح 2021أغســــــــــــطس   10في  
  14في   ينالمســــــــاهم المعتمدة من قبل  األرباح المرحلية مع ســــــــياســــــــة توزيع األرباح  توزيعات تتوافق.  2021يونيو    30الثاني المنتهي في 

 .2020ديسمبر  


