


















  مساهمة عامة )"طاقة"(شركة  - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  

 )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30

-  9 - 

 
 
 معلومات حول الشركة 1
 

بموجب أحكام المرسوم  2005يونيو  21في  تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة )"طاقة" أو "الشركة"( 
كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )"الهيئة"( المساهم المؤسس فيها  2005( لسنة 16األميري رقم )
% من أسهم طاقة 24.9تم عرض ما نسبته  2005أغسطس  1إلى  2005يوليو  23خالل الفترة من  %.100وذلك بنسبة 

% من خالل اكتتاب خاص 24.1ي سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما تم عرض ما نسبته من خالل اكتتاب مبدئي عام ف
% من أسهم الشركة، وبالتالي فإن الشركة هي شركة تابعة للهيئة. نتيجة إلصدار سندات 51واحتفظت الهيئة على ما نسبته 

، ارتفعت مساهمة الهيئة إلى ما 2008ث من عام إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى أسهم عادية خالل الربع الثال
%. ال تزال 22.83صندوق المزارعين ما نسبته % بينما يمتلك 24.79%. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته 52.38نسبته 

 تمتلك، حالياً  .المنظم لقطاع المياه والكهرباء 1998( لسنة 2تأسست بموجب أحكام القانون رقم ) الشركة شركة تابعة للهيئة التي
٪، واحتفظت شركات أخرى تابعة 24.79، وبلغت الملكية العامة الشركات٪ من أسهم 74.05هيئة مياه وكهرباء أبوظبي نسبة 

 ٪.1.16لحكومة أبوظبي بنسبة 
 

نتاج إن النشاط الرئيسي للشركة هو االمتالك واالستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه و   تطوير وا 
يجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا باإلضافة إلى االستثمارات األخرى  وتخزين النفط والغاز، وا 

أبوظبي، اإلمارات العربية  55224المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب. 
 المتحدة.

 
المنتهية  التسعة أشهر لفترةوالشركات التابعة )"المجموعة"(  اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقةتم  

 .2017نوفمبر  8من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2017 سبتمبر 30في 
 
 
 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

وفقًا لمعيار  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالبيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة اللقد تم إعداد  
 .إعداد التقارير المالية المرحلية، 34المحاسبة الدولي رقم 

 
 مثل العملة الرئيسية للشركةتم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم(، والذي ي 

 وعملة عرض المجموعة. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم )مليون درهم( إال إذا أشير إلى غير ذلك. األم
 

لية إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد البيانات الما 
 تسعة. كما وأن نتائج ال2016ديسمبر  31السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ديسمبر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2017 سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
2017. 

 
  






























