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 المعلومات المالية المبدئية
 

 أساس اإلعداد 
 

تأثيرات الدمج على بيان المركز المالي   "(المبدئيةالموجزة الموحدة التالية )"المعلومات المالية    المرحليةتوضح المعلومات المالية المبدئية  

"(  المستحوذةأصول النقل والتوزيع )"األصول    ،في معظم توليد الكهرباء والمياه  حيث ساهمت مؤسسة أبوظبي للطاقةواألداء المالي للصفقة  
البيانات    حول   1يضاح رقم  قة"(. مزيد من التفاصيل حول الصفقة مذكورة بالتفصيل في اإللشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )"طا

 . 2020المالية المرحلية الموجزة الموحدة لشركة طاقة للربع الثالث من عام 
 

ما  تتكون المعلومات المالية المبدئية من بيان المركز المالي المرحلي الموحد غير المدقق للموجودات المستحوذ عليها و "طاقة" )يشار إليه
فترة التسعة أشهر المنتهية لالموحد غير المدقق  المبدئي المرحلي  ، وبيان الربح أو الخسارة  2019سمبر  دي  31معاً بـ "المجموعة"( كما في  

 . 2019يناير  1قد تمت كما في  الصفقة . تم إعداد هذه البيانات كما لو أن 2019سبتمبر  30و  2020سبتمبر  30ي ف
 
على البيان التاريخي الموحد للمركز المالي وبيان الربح أو    للصفقةالمادية    الغرض من المعلومات المالية المبدئية هو إظهار التأثيراتإن  

ال   إن هذه المعلومات. 2020يوليو  1في  الصفقة نتيجةالذي تم إنشاؤه  الشكلنت المجموعة موجودة بالفعل في الخسارة الموحد كما لو كا
 إجراء دمج األعمال المشار إليه في تاريخ سابق.  المالي واألداء الذي كان من الممكن مالحظته إذا تم المركزتمثل 
 

االفتراضات   بعض  إلى  للمجموعة  المبدئية  المالية  المعلومات  فقط،    التقديريةيستند عرض  التوضيح  إعدادها ألغراض  تم   ونظراً وقد 
رباح ي صورة حقيقية عن المركز المالي وأ، وبالتالي فهي ال تمثل وقد ال تعطهر حالة إفتراضيةتظ   المبدئيةطبيعتها، فإن المعلومات المالية  ل

 المجموعة. 
 

سبتمبر    30تم تجميع المعلومات المالية المبدئية بناًء على السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة إلعداد المعلومات المالية بتاريخ  
فترات المقارنة السابقة. ال تأخذ المعلومات المالية  إن أي تأثير ناتج عن التغيير في السياسة المحاسبية والتعديل قد انعكس في    . 2020
قدم ال تالمبدئية  إن المعلومات المالية   .للصفقةالتآزر هذه نتيجة   فوائدأو التكاليف المتكبدة لتحقيق  ةفي االعتبار آثار التآزر المتوقع المبدئية

. لمجموعةلأي مؤشر على النتائج والوضع المالي المستقبلي 



 فترة التسعة أشهر المنتهية في  لبيان الربح أو الخسارة )غير مدقق( الية المبدئيةالمعلومات الم
 سبتمبر   30 )مليون درهم( 

  2020 2019    

   اإليرادات 

 9,467 9,060 والمياه  الطاقة  توليد اإليرادات من 

 19,399 18,782 الطاقة والمياه  وتوزيع  اإليرادات من نقل 

 4,418 2,979 از اإليرادات من النفط والغ

 30,821 33,284 

   تكلفة المبيعات 

 ( 17,824) ( 17,518) مصاريف تشغيلية 

 ( 6,987) ( 7,203) االستهالك والنضوب واإلطفاء 

 - ( 2,004) خسائر إنخفاض القيمة 

 (26,725 ) (24,811 ) 

   

 8,473 4,096 إجمالي الربح

   

 ( 1,036) ( 1,352) مصاريف عمومية وإدارية 

 ( 2,726) ( 2,484) لتمويليف اتكال

 ( 117) 54 القيم العادلة للمشتقات وتحوطات القيم العادلة    )خسارة(  /ربح

 237 241 صافي األرباح من تحويل العمالت األجنبية

 73 58 شركات زميلة ومشاريع مشتركةالحصة من نتائج 

 66 33 إيرادات الفوائد 

 32 98 إيرادات أخرى 

   

 5,002 744 يبة الربح قبل الضر

   

 ( 261) 618 الدخل  )مصروف( ضريبة  إعفاءات/

   

 4,741 1,362 الربح للفترة 

   

   العائد إلى: 

 4,740 1,264 حاملي أسهم الشركة األم   

 1 98 حقوق الملكية غير المسيطرة   

 1,362 4,741 



 كما في  مدققة(المعلومات المالية المبدئية الموحدة لبيان المركز المالي )غير 

 ديسمبر  31 سبتمبر  30 )مليون درهم( 

 2020 2019 

   

     الموجودات 

   الموجودات غير المتداولة 

 131,749 126,597 واآلالت والمعدات الممتلكات 
 9,150 9,629 الموجودات المالية التشغيلية

 20,096 19,519 موجودات غير ملموسة  

 2,244 2,421 ت زميلة ومشاريع مشتركة استثمار في وقروض إلى شركا

 5,265 6,022 موجودات ضريبة مؤجلة 

 304 687 موجودات أخرى 
 

164,875 168,808 

   الموجودات المتداولة 
 3,913 3,901 المخزون

 7,661 4,511 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 1,038 1,151 الموجودات المالية التشغيلية

ً  ذمم مدينة ومصاريف   8,658 8,218 مدفوعة مقدما

 5,145 7,952 النقد وودائع قصيرة األجل
 

25,733 26,415 
 

  
 195,223 190,608 الموجودات إجمالي 

 
  

   حقوق الملكية والمطلوبات 
   حقوق الملكية العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم 

 112,434 112,434 رأس المال

 2,113 - ال الزيادة المقترحة في رأس الم

 5,991 - إحتياطيات أخرى

 ( 64,144) ( 55,873) احتياطي اندماج

 190 5,393 أرباح مستبقاة 

 2,806 - توزيعات أرباح مقترحة

 - ( 28) إحتياطي تحويل عمالت أجنبية 

 - 234 التدفقات النقدية التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات
 

62,160 59,390 
 

  
 7,596 6,648 حقوق الملكية غير المسيطرة 

 206 539 مسيطرة في شركات تابعة قروض من مساهمي حقوق ملكية غير 
 

7,187 7,802 
 

  

 67,192 69,347 إجمالي حقوق الملكية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 كما في  الموحدة لبيان المركز المالي )غير مدققة(المعلومات المالية المبدئية  

 ديسمبر  31 سبتمبر   30 درهم(  )مليون

  2020 2019 

   

   المتداولة المطلوبات غير 
 - 473 مكافآت نهاية خدمة الموظفين

 - 322 منحة - إيرادات مؤجلة 

 73,517 70,055 القروض والسلفات التي تحمل فائدة 

 940 798 القروض اإلسالمية 

 1,300 1,263 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 16,186 16,119 ألصل التزامات تقاعد ا

 77 24 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 4,496 5,482 مطلوبات أخرى 

 94,536 96,516 

   المطلوبات المتداولة 

 16,481 17,307 مستحقة ومطلوبات أخرى  ومصاريفذمم دائنة 

 3,109 5,931 القروض والسلفات التي تحمل فائدة 

 192 170 القروض اإلسالمية 

 11,624 3,207 طراف ذات عالقة لمستحقة ألالمبالغ ا

 74 5 البنكية المكشوفة الحسابات 

 35 105 منحة - إيرادات مؤجلة 

 26,725 31,515 

   

 128,031 121,261 إجمالي المطلوبات 

   

 195,223 190,608 والمطلوبات  الملكيةإجمالي حقوق 
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 تقرير مراجعة البيانات المالية الموجزة 
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -إلى أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

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

ــ "الم مو ة"      ل دخل  نيانات الموحدةكٍل من الو   2020ســــنةمنر   30كما في  )"طاقة"  وشــــركاالا الةابعة ) شــــام ال لا معام بــــــــــــــــ
 اإل ضاحات الةفا ر ةو   لفةــــــرة الةاعة اشلر المنةلية في للا الةام    الةغ رات في حقوق الم كية والةدفقات النقد ة  الشامل  لدخلا

وفقام ل معيام المحاســني الدولي مق    بصــومة  ادلةالمالية المرح ية  المع ومات ذه  و رض  ؤولة  ن ا داد  . ان اإلدامة ماــ األخرى 
 . ان ماؤول ةنا  ي ابداء اسةنةاج حول  ذه المع ومات المالية المرح ية اسةنادام الى مراجعةنا."الةقام ر المالية المرح ية" 34

 ن اق المراجعـة
الةي  قوم بلـا  مراجعـة المع ومـات المـالـية المرح ـية  " 2410ل معـيام اـلدولي حول  م ـيات المراجعـة مق  لـقد قمـنا بمراجعةـنا وفـقام 

". اةضـمن مراجعة المع ومات المالية الييام بججراء اإلسـةفاـامات  بشـئل م ياـي من األشـ ا  مدقق الحاـابات الماـةقل ل منشـ ة 
ــل جو ر ا من الماؤول ن  ن األموم المالية والمحاسنية  وإاباع ا جراءات اح   ية وإجراءات مراجعة اخرى. ان ن اق المراجعة اقــ

ــة ل ةدق ق  ولالةالي  فجنلا ت امئننا من الحصول   ى ا د د حول جميا األموم اللامـــة  ن اق الييام بالةدق ق وفقام ل معاي ر الدول ـ
 ا.الةي  مئن ان ين نلا الةدق ق. لذا  فجننا ت نندي ماي ادق ق بش نل

 اتسةنةـاج
المرفقة ل  ية  ا داد ا  من جميا   الموجزة الموحدةالمال ـة   النياناتاسةنادام الى مراجعةنا  ل  يةن ن لنا ما يد ونا الى اإل ةقاد ب ن 

 ".المالية المرح ية الةقام ر " 34النواحي ال و ر ة  وفقام ل معيام المحاسني الدولي مق  

 امر الة د د   ى
اتســـةحوال العئاـــي   ى الشـــركة  ين نالنيانات المالية الموجزة الموحدة ل م مو ة والذي   حول  1ن فت اتنةباه الى اإل ضـــاق مق  

  ولالةالي الصــفقةكماــةحول محاســني في   شــركة اراناــئو)"اراناــئو" . ا  احديد  .ل شــركة ابوطني ل نقل والةحئ  م.م.عمن قن
 .األمر افيما يةع ق بلذغ ر معدل  اسةنةاجنا ان. شركة ارانائو ي ا ا ال اصة بـ الموجزةفجن المقامنة في النيانات المالية 

 
  اوم )الشرق األوسط  دي و ت آند

  موقا من قنل:
  
  
  

  عباده محمد ول د القوا ي
  1056مق  الق د 

  2020نوفمنر  9
 ابوطني

 اإلمامات العرلية المةحدة
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 الموحد   المرحليالربح أو الخسارة بيان 

 ( ةمدقق)غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر فترة

 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال سبتمبر  30شهر المنتهية في ثالثة أفترة ال  

  2020 2019 2020 2019 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم اتإيضاح 

      

      اإليرادات

 4,754 9,508 2,197 6,690  والمياه الطاقة نقل وتوزيعاإليرادات من 

 - 3,138 - 3,138  الطاقة والمياه  توليداإليرادات من 

 - 1,025 - 1,025  اإليرادات من النفط والغاز 

 
 
     

  10,853 2,197 13,671 4,754 
      

      تكلفة المبيعات

 ( 494) (6,841) ( 172) (6,635)  مصاريف تشغيلية

 ( 1,360) (3,294) ( 453) (2,380)  االستهالك والنضوب واإلطفاء 
      

  (9,015) (625 ) (10,135) (1,854 ) 
      
      

 2,900 3,536 1,572 1,838  إجمالي الربح

      

 ( 287) (726) ( 92) (497)  مصاريف عمومية وإدارية 

 - (802) - (802)  تكاليف التمويل

 - 6 - 6     وتحوطات القيم العادلةربح القيم العادلة للمشتقات 

 - 65 - 65  جنبيةالعمالت األ من تحويل  األرباحصافي 

 - 16 - 16  ومشاريع مشتركة الحصة من نتائج شركات زميلة 

 - 7 - 7  إيرادات الفوائد

 59 125 22 83  أرباح أخرى 
      

 2,672 2,227 1,502 716  قبل الضريبة  الربح 

      

 - 75 - 75 3   الدائنة ضريبة الدخل
      

 2,672 2,302 1,502 791  للفترةالربح 
      

      

      العائد إلى: 

 2,672 2,211 1,502 700  حاملي أسهم الشركة األم    

 - 91 - 91  مسيطرة  الغير الملكية حقوق   
      

 2,672 2,302 1,502 791  الربح للفترة
      

 العوائد األساسية والمخفضة على السهم  

 0.03 0.02 0.02 0.01 4 األم )درهم( العائدة إلى حاملي أسهم الشركة  
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 الموحد    المرحلي اآلخر الدخل الشاملالربح أو الخسارة وبيان 

 )غير مدققة(  2020سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهرفترة 

 

 
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال سبتمبر  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2020 2019 2020 2019 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

 2,672 2,302 1,502 791 للفترةالربح 

     

     اآلخرالشامل الدخل 

 البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها في الفترات الالحقة  إلى  

     بيان الدخل 

وطات  ضمن صافي تح  لألدوات المشتقةالقيم العادلة    التغيرات في

 - 384 - 384 ات النقديةالتدفق

 - (28) - (28) فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية 
     

 - 356 - 356 للفترة اآلخر الشاملالدخل صافي 
     

 2,672 2,658 1,502 1,147 إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     

     العائد إلى: 

 2,672 2,417 1,502 906 ألم  حاملي أسهم الشركة ا  

 - 241 - 241 غير المسيطرة  الملكية حقوق 
     

 1,147 1,502 2,658 2,672 
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 الموحد المرحليبيان المركز المالي 

 مدققة()غير  2020 سبتمبر 30كما في 

 

 
 )مدققة(   
 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر 30  
 مليون درهم مليون درهم  إيضاحات 
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة

 42,873 126,597 6 الممتلكات واآلالت والمعدات 
 - 9,629  الموجودات المالية التشغيلية
 - 19,519  موجودات غير ملموسة 

 - 2,421  ومشاريع مشتركةشركات زميلة  إلىقروض واستثمار في 
 - 6,022  موجودات ضريبة مؤجلة

 114 687  ت أخرىموجودا
    
  164,875 42,987 
    

    متداولةالموجودات ال
 94 3,901  المخزون 

 5,837 4,511 13 أطراف ذات عالقة مبالغ مستحقة من 
 - 1,151  الموجودات المالية التشغيلية

ً  ومصاريفذمم مدينة   61 8,218  مدفوعة مقدما
 220 7,952 7 النقد وودائع قصيرة األجل 

    
  25,733 6,212 
    

 49,199 190,608  إجمالي الموجودات
    

    والمطلوبات  الملكيةحقوق 
    األم العائدة إلى حاملي أسهم الشركة   الملكيةحقوق 

 5,992 112,434 8 رأس المال  
 2,113 - 9 الزيادة المقترحة في رأس المال 

 2,996 - 9 إحتياطي نظامي 
 2,996 - 9 قانوني حتياطي إ

 - ( 55,873) 9 احتياطي اندماج 
 5,987 5,393  أرباح مستبقاة 

 22,896 - 9 قروض بدون فوائد من المساهمين
 - ( 28)  الت أجنبيةمإحتياطي تحويل ع

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات في تحوطات  
 - 234  التدفقات النقدية  
    
  62,160 42,980 
    

 - 6,648 10 مسيطرة الغير الملكية  حقوق
 - 539  قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

    
  7,187 - 
    

 42,980 69,347  إجمالي حقوق الملكية 
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 المرحلي الموحد الملكيةات في حقوق بيان التغير

 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30ي أشهر المنتهية ف تسعةالفترة ل

 

    حاملي أسهم الشركة األم العائد إلى 

 رأس المال  

الزيادة المقترحة  
 في رأس المال 

 إحتياطي 
 إندماج 

 إحتياطيات 
 نظامية  

 إحتياطيات 
 ية نونقا 

 أرباح 
 مستبقاة 

 توزيعات 
 أرباح مقترحة 

إحتياطي تحويل  
 أجنبية  عمالت

قروض بدون  
فوائد من 
 المساهمين 

التغيرات  
المتراكمة في  
القيمة العادلة  

 اإلجمالي للمشتقات 
 حقوق الملكية 

 غير المسيطرة  
 مجموع

 حقوق الملكية 
 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  
              

 42,682 - 42,682 - 23,055 - 2,725 2,805 2,996 2,996 - 2,113 5,992 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
 2,672 - 2,672 - - - - 2,672 - - - - - ربح الفترة 

 - - - - - - - - - - - - - اآلخر للفترة  الشاملالدخل 
              

              
 2,672 - 2,672 - - - - 2,672 2,996 2,996 - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

            - - معامالت مع المالكين بصفتهم مالكين 
 (2,725) - (2,725) - - - (2,725) - - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة

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

              
 42,470 - 42,470 - 22,896 - - 5,477 2,996 2,996 - 2,113 5,992 )غير مدقق(  2019سبتمبر  30الرصيد في 

              

              

 42,980 - 42,980 - 22,896 - 2,805 3,182 2,996 2,996 - 2,113 8,105 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 
 2,302 91 2,211 - - - - 2,211 - - - - - ربح الفترة 

 356 150 206 234 - (28) - - - - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 
              

              
 2,658 241 2,417 234 - (28) - 2,211 - - - - - مجموع الدخل الشامل للفترة 

 (201) (201) - - 8,797 - - (8,797) - - - - - توزيعات أرباح مدفوعة
 - - - - 8,105 - (2,805) 8,797 (2,996) (2,996) - (2,113) (8,105) تحسين رأس المال 

 (3,240) (31) (3,209) - (3,209) - - - - - - - - تسديد قروض
 27,150 7,178 19,972 - (36,589) - - - - - (55,873) - 112,434 واذ على شركات تابعة ستحاإل
              

              
 69,347 7,187 62,160 234 - (28) - 5,393 - - (55,873) - 112,434 )غير مدقق(  2020سبتمبر  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

 )غير مدققة(  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةالفترة ل

 إيضاحات  

أشهر    تسعةالفترة 
  30المنتهية في 

 2020 سبتمبر

أشهر    تسعةالفترة 
   30المنتهية في 

 2019 سبتمبر
 مليون درهم  مليون درهم   
    
    شطة التشغيلية ناأل

 2,672 2,227  الربح قبل الضريبة 

    التعديالت للبنود التالية: 

 1,360 3,294  االستهالك، النضوب واإلطفاء 

 - ( 2)  مثقلة باإللنزاماتتحرير مخصص عقود 

 ( 54) ( 54)  منحة  -تحرير إيرادات مؤجلة 

 4 10  صافي  -إلتزامات منافع الموظفين 

 - 92  قروض وسلفات وموجودات مالية تشغيلية  – مالت األجنبية ربح من صرف الع

 - 683  مصاريف الفائدة والفائدة االسمية 

 - 119  المتراكمة  المصاريف

 - ( 16)  ومشاريع مشتركة الحصة من نتائج شركات زميلة 

 - 4  خسائر غير محققة من التقييم العادل للمشتقات وتحوطات القيمة العادلة  

 - ( 7)  د الفوائ إيرادات 

 - ( 382)  إيرادات من موجودات مالية تشغيلية 

    

    رأس المال العامل: التغييرات في 

 ( 14) ( 4)  المخزون

 ( 36) 497  ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً  

 ( 2,940) ( 2,663)  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 ( 33) 1,840  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ( 52) ( 730)  ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

    

 - 123  المستلمة ضريبة الدخل  

 - ( 67)  تقاعد األصل مدفوعات التزام 

 - 507  النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 
    

 907 5,471  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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 المرحلي الموحد )تتمة( ات النقدية بيان التدفق

 )غير مدققة(   2020سبتمبر  30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

  

فترة التسعة أشهر  
  30المنتهية في 

 2020سبتمبر 

فترة التسعة أشهر  
سبتمبر   30المنتهية في 

2019 
 مليون درهم  مليون درهم  إيضاحات  
    

    األنشطة االستثمارية 

 - 7,388 1 النقد ومرادفات النقد في المنشآت المستحوذة   -شركات تابعةاإلستحواذ على 

 ( 692) ( 1,197) 6 آالت ومعدات وشراء ممتلكات 

 - 8  مشروع مشترك وشركة زميلة توزيعات أرباح مستلمة من 

 - ( 19)  شراء موجودات غير ملموسة 

 - ( 218)  الحركة في موجودات أخرى

 - 7  فوائد وأرباح مستلمة 
    

 ( 692) 5,969  ألنشطة االستثمارية ا)المستخدم في(  صافي النقد الناتج من
    

    األنشطة التمويلية 

 - 1,709 11 القروض والسلف المستلمة التي تحمل فوائد  

 - ( 4,170) 11 سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة 

 - ( 35) 11 سداد القروض اإلسالمية 

 ( 3) ( 37)  يجار  سداد مطلوبات عقود اإل

 ( 1) ( 808)  الفوائد واألرباح المدفوعة 

 - ( 293)  مسيطرة الغير الملكية توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق 

 مسيطرة في  ال غير الملكية سداد القروض إلى / الحصول على قروض من مساهمي حقوق 

 - ( 31)  الشركات التابعة  
    

 ( 4) ( 3,665)  شطة التمويلية صافي النقد المستخدم في األن
    

 211 7,775  الزيادة في النقد ومرادفات النقد صافي  
    

 - ( 48)  صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية

 61 220  يناير  1النقد وما يعادله في 
    

 272 7,947 7 سبتمبر  30في  ومرادفات النقدالنقد  
    

 

 معامالت غير نقدية هامة:

 

غير نقدي، وبالتالي  بدلهو ( 1)إيضاح   من مؤسسة أبوظبي للطاقة معينةأسهم من قبل طاقة من أجل االستحواذ على أصول   دارإص إن

 أعاله.  ذلك يتم عكسلم 
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 معلومات حول الشركة 1
 

مرسوم حكام البموجب أ  2005يونيو    21في  "(  الشركة" أو  "  طاقة)" شركة مساهمة عامة    -تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة   

المساهم فيها  المؤسس "( الهيئة)" كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي   2005لسنة ( 16)األميري رقم 

بينما تم االحتفاظ بالباقي من قبل هيئة   لعامةمن قبل ا% من أسهم شركة طاقة  24.9  بتهنستم اإلحتفاظ بما  .  %100وذلك بنسبة  

 . مياه وكهرباء أبوظبي لهيئةالشركة تابعة  فإنبي، وبالتالي، مياه وكهرباء أبوظ
 

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

  % 75.1القانوني لها المتالكها    مستحوذلاهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الطاقة، وأصبحت دائرة الطاقة  

وظبي، بما في ذلك  تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف عليه وتنظيمه في إمارة أب. من أسهم شركة طاقة 

 .استراتيجية الطاقة في اإلمارة
 

بها من قبل دائرة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي   ، تم تحويل المساهمة المحتفظ2019لسنة    3، وبموجب القانون رقم  2019في يناير   

مملوكة بنسبة هي  مؤسسة أبوظبي للطاقة  مؤسسة أبوظبي للطاقة. إن  ل شركة تابعةعلى هذا النحو، أصبحت طاقة اآلن  . وللطاقة

 شركة أبوظبي التنموية القابضة.من قبل  100%
 

  ستراتيجية في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة تمتلك طاقة عدداً من موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه اال 

.  وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد الطاقة   التنقيبال  وتعمل على مستوى دولي عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من أعم

، أبوظبي، اإلمارات  55224ب    برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، ص  ،25إن العنوان المسجل لشركة طاقة هو الطابق  

 .العربية المتحدة
 

" مقترحة وفقًا لشروط اتفاقية شراء األسهم المبرمة بين شركة طاقة  معاملة، وافق مساهمو الشركة على " 2020أبريل    29في   

الطاقة والمياه ونقلها وتوزيع  للطاقة أبوظبي    مؤسسة، حيث ساهمت  للطاقةأبوظبي    ومؤسسة أصول  ها )" بأغلبية أصول توليد 

شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست حديثًا وهي شركة المقام للطاقة القابضة ذ.م.م.  وقد تم ذلك من خالل  .  "( إلى" طاقة "   معينة

سارية والتي أصبحت    المعاملةالتي تشكل جزًءا من    األصول المعينة. فيما يلي  اقةطللأبوظبي    لمؤسسة)المقام( المملوكة بالكامل  

 ؛ 2020و يولي 1في  المفعول
 

 للتوزيع ش.م.ع.شركة أبوظبي في  %100حصة   (أ
 شركة العين للتوزيع ش.م.ع.في  %100حصة    (ب
 شركة أبوظبي للنقل والتحكم ش.م.خ. في  %100حصة   (ج
للطاقة  في    %100حصة   (د ابوظبي  مؤسسة  تمتلك  والتي  ش.م.ع.  للطاقة  القابضة  بوطينة  مشروع حصة  شركة  في 

 S3 الشويهات
محطات انتاج  موجودات  في  حصة  رفأ للطاقة ش.م.ع.، والتي تمتلك مؤسسة ابوظبي للطاقة  الم  شركةفي    %100حصة   (ه

 في العين ومدينة زايد 

 % من شركة المرفأ القابضة للطاقة ش.م.ع. والتي تمتلك مشروع المرفأ 75 (و
نور   شروعفي محصة  والتي تمتلك مؤسسة ابوظبي للطاقة    .شركة سويحان القابضة للطاقة ش.م.عفي    % 100حصة   (ز

 الكهروضوئي  ابوظبي
%  90"( )تمتلك طاقة حاليًا حصة  IWPPs% في ثماني شركات قابضة إلنتاج المياه والطاقة في أبوظبي )" 10حصة   (ح

( شركة الشويهات للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة  A2المتبقية، وهي شركة اإلمارات للطاقة ش.م.ع )المتعلقة بمشروع الطويلة  
للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع أم النار(، شركة الطويلة المتحدة للطاقة  ربية المتحدة  (، الشركة العS1بشويهات  

(، شركة الخليج  F1(، شركة االتحاد للطاقة القابضة ش.م.ع )المتعلقة بالفجيرة  Bش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الطويلة  
)المتعلقة بمشروع الفجيرة  هرباء ش.م.ع.  رة للماء والك(، شركة الفجيA1للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الطويلة  

F2 (، وشركة الرويس القابضة للطاقة ش.م.ع. )المتعلقة بمشروع الشويهاتS2؛) 
العكسي ذ.م.م. والتي تمتلك حصة في مشروع التناضح  % من الحصص في شركة الطويلة القابضة للتناضح 33.34 (ط

 العكسي؛ و 
فجيرة ال، والتي تمتلك حصة في شركة الفجيرة للطاقة ). م.م.لقابضة ذ جيرة للطاقة اشركة الف  الحصص في% من  66.67 (ي

F3)و ؛ 
للطاقة  66.66حصة   (ك الظفرة  مشروع  في  تمتلك حصة  والتي  ذ.م.م.،  القابضة  الشمسية  للطاقة  الظفرة  شركة  في   %

 . 2بي في الشمسية 
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 )تتمة( معلومات حول الشركة  1

 

نقل المستخدمة لنقل المياه والكهرباء من مولدات وتشغيل وصيانة شبكة ال  مسؤولة عن تخطيط وإنشاءهي  ترانسكو  إن شركة   

الطاقة والمياه إلى شبكات التوزيع التي تديرها شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين للتوزيع، وعند االقتضاء ، إلى اإلمارات  

الكهرباء عبر الشبكة.    توزيعألحمال، الذي يحدد  أيًضا مركز إرسال ا  سكوشركة تراناألخرى في اإلمارات العربية المتحدة. تمتلك  

وسيتم نقله إلى شركة مياه وكهرباء اإلمارات ش.م.ع، وهي شركة تابعة مملوكة   المعينةهذا النشاط ليس جزًءا من األصول  إن  

 . طاقةأبوظبي لل لمؤسسةبالكامل 

 

وشركة العين للتوزيع هي   والمناطق المحيطة بها،  اه والكهرباء في أبوظبيشركة أبوظبي للتوزيع هي الموزع الوحيد للميإن   

شركة ترانسكو، شركة أبوظبي للتوزيع وشركة العين  العين والمناطق المحيطة بها. إن  مدينة  الموزع الوحيد للمياه والكهرباء في  

 منظمة ومرخصة من قبل وزارة الطاقة. جميعها  للتوزيع

  

ا مؤســ  وافقتوكجزء من الصــفقة،    ش.م.ع وشــركة طاقة على إنهاء اتفاقية اإلطارية الحالية والتي بدء للطاقة   ة ابوظبيســ أيضــً

ــريانها بتاريخ   ــمبر    31سـ   )بما في ذلك اتفاقيات اإليجار وأية عقود وخطابات ووثائق منبثقة عنها( فيما يتعلق بقطع   2016ديسـ

، تم تعديل  وبالتالي. (االتفاقية اإلطارية) المســتقبلية في أبوظبي محطات المنتج المســتقلاألراضــي المزمع اســتخدامها في بعض  

ـــ ا، ليشـــمل القيمة العادلة لقطع األرمؤســـســـة أبوظبي للطاقةالمحول من قبل طاقة إلى    البدل  لن يكون إلنهاء االتفاقية هذه.  يض

  للطاقةظبي بوأ  مؤسـسـةتمثل ملكية ،  2020يوليو    1في   لصـفقةإقفال ا بعد  اإلطارية أي تأثير على عمليات شـركة طاقة الحالية.

 إلى شركة طاقة.% من إجمالي رأس المال المصدر 98.60
 

للطاقة   مؤـسـسة ابوظبيليتمثل بإنهاء االتفاقية اإلطارية وإـصدار ـشركة طاقة    المعينةإـستحواذ ـشركة طاقة على األـصول   بدلإن   

سـهم عادي    106.367.950,000  ها إلىتحويل تم( الى اسـهم والتي " السـندات القابلة للتحويل" ش.م.ع لسـندات قابلة للتحويل )

. وبعد إتمام الصــفقة ســتتملك مؤســســة ابوظبي عند إتمام الصــفقة  في رأس مال شــركة طاقةلكل ســهم بقيمة اســمية درهم واحد  

 من رأس مال شركة طاقة المصدر. %98.60للطاقة ش.م.ع ما نسبته 
 

 معاملة السيطرة المشتركة واالستحواذ العكسي 

 

(، فإن الـصفقة  للطاقةأبوظبي    مؤـسـسةهائي للمنـشآت المندمجة قبل وبعد الـصفقة تبقى كما هي )أي  رف المـسيطر الننظًرا ألن الط 

أعمال تـشمل منـشآت خاضـعة للـسيطرة مـشتركة. على الرغم من أن معامالت الـسيطرة المـشتركة يتم تحديدها خارج  إندماجهي 

األعـمال"، بـناًء على التوجيـهات الواردة في "المعـيار المـحاســـــبي اـلدولي    اجدمـ إنـ  - 3نـطاق "المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم 

ي التقديرات واألخطاء المحاسـبية" ، فإن اإلدارة لديها خيار سـياسـة لتفسـير معاملة السـياسـات المحاسـبية والتغييرات ف - 8رقم  

أو في مبادئ المحاســبة الســابقة،   3ير المالية رقم  بموجب مبادئ محاســبة االســتحواذ الواردة في المعيار الدولي للتقار الســيطرة

لمعاملة الســيطرة  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    فيالدفترية. اختارت اإلدارة تطبيق محاســبة االســتحواذ  باســتخدام القيم 

 المشتركة هذه.
 

سـتحوذ محاسـبي لتكون المنشـأة التي تحصـل على  تحديد أحد المنشـآت المندمجة كم  3يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

محاســبي هو نفســه المســتحوذ القانوني. تعتبر بعض الحاالت، قد ال يكون المســتحوذ ال  الســيطرة على الشــركة المســتحوذة. وفي

ــاهمي األقلية الخارجيين في "طا ــيتم تخفيف مس قة". ال الصــفقة اإلجمالية جوهرية، نظًرا ألن الشــركات المختلفة تجتمع معًا وس

ــكل عمالً تجاريًا. يقدم الم ــتحوذ، حيث ليس لها جوهر ولن تش ــأة حديثًا هي المس ــركة المقام المنش عيار الدولي  يمكن أن تكون ش

أن  3لتقارير المالية رقم  ل ادات بـش تحوذذات الصـلة بتحديد   اإلعتباراتإرـش قد ال تكون ذات  اإلعتبارات. في حين أن معظم المـس

 اكون حجمهي التي دمجةالمنشـأة الم  عادةً   المسـتحوذللمعيار، يكون ت الخاضـعة للسـيطرة المشـتركة، وفقًا صـلة بمنظور المعامال

ــبي أكبر بكثير من حجم   ــآت المندمجةالنس ــكو هذه األخرى. في  المنش ــركة ترانس ــبي )أو كالمعاملة، تم تحديد ش ــتحوذ محاس مس

 المســتحوذمســتحوذ قانوني )أو كندمجة وتم تحديد شــركة طاقة لما المنشــآتالمســتحوذ القانوني( نظًرا لحجمها النســبي ضــمن  

 ( مما أدى إلى االستحواذ العكسي.المحاسبي
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.  2020يوليو    1تم اســتخدام مبادئ االســتحواذ العكســي لتعكس االســتحواذ على الشــركة من قبل شــركة ترانســكو، اعتباًرا من  

في فترة المقارنة والفترة الســابقة لالســتحواذ هي تلك الخاصــة   -معروضــة في البيانات المالية  علومات التكون الم  نتيجة لذلك،

وليس شركة طاقة، المستحوذ القانوني. عالوة على ذلك، فإن عدد األسهم كما هو مطلوب المحاـسبي، ـشركة ترانـسكو   بالمـستحوذ

ذ المحاـسبي( أـسهم ـشركة طاقة    هو عدد 3بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   وليس ترانـسكو، ومع ذلك، فإن  )كالمـستحوذ

  55.9. نتج عن ذلك تـعديل في حقوق الملكـية بمبلغ رأس الـمال في بـيان التغيرات في حقوق الملكـية هو رأس مال شـــــركة طاقة

ا إلى تعديل ربحية السـ 10مليار درهم. لمزيد من التفاـصيل راجع إيـضاح  هم للـسنة الـسابقة. وبالتالي فإن هذه . وقد أدى ذلك أيضـً

المحاســبي(، وبالتالي فإن   انات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي اســتمرار للبيانات المالية لشــركة ترانســكو )المســتحوذالبي

ا لشـركة ترانسـكو. كما تم عرض مجمو عة كاملة من أرقام المقارنة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي أيضـً

 السياسات المحاسبية الهامة واألحكام المحاسبية الهامة وشرحها في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

 

 البدل المحولأ.  

 

كو لتحديد بدل االندماج.   بي ترانـس تحوذ المحاـس تحواذ ألداة حقوق الملكية للمـس تخدام القيمة العادلة في تاريخ االـس  اريخفي تتم اـس

. قامت المنشـأة المندمجة% من قيمة  58.9  يمثلاألسـهم القائمة المصـدرة  من سـهم    50.000 شـركة ترانسـكواالندماج، كان لدى  

% من 41.1التي تمثل   المعينةلمساهمي طاقة و األصول    إفتراضية ، بصفتها المستحوذ المحاسبي، بإصدار أسهمترانسكوـشركة 

بلغت شراء لالستحواذ على طاقة.  كبدل اً إفتراضياً سهم  34,913ترانسكو  ـشركة  ت  غاية، أـصدر. ولهذه الالمنـشأة المندمجةقيمة 

 .درهم للسهم الواحد 1,107,170.67تاريخ االندماج القيمة العادلة ألسهم شركة ترانسكو في 

 

 يلخص الجدول التالي القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ للبدل المحول: 

 
 ةالحص  التقييم العادل 

% 
 المبلغ 
 )درهم(

 55,358,533,704 %58,9 مستحوذ محاسبي  - التقييم العادل لشركة ترانسكو  
 34,589,992,796 %36,8 مستحوذ محاسبي  -   المعينة لألصول  التقييم العادل  
 4,064,421,000 %4,3 مستحوذ محاسبي  -   لطاقة التقييم العادل  

 94,012,947,500 %100 القيمة العادلة المجمعة

   
 األسهم الحصة%  ترانسكوشركة أسهم  

 50,000 %58,9 ما قبل المعاملة   أسهم ترانسكو القائمة 
 31,242 %36,8 لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج  المعينة  األصول األسهم التي تم إصدارها إلى  

 3,671 %4,3 األسهم التي سيتم إصدارها لشركة "طاقة" لتحقيق هيكل رأس المال بعد االندماج

 84,913 %100 هيكل رأس مال ترانسكو بعد االندماج )االستحواذ العكسي( 

   
   لطاقة لكل سهم في شركة ترانسكو   ة جديد   م عادية ه أس    1,118,570.53 - نسبة مبادلة األسهم  

   

( العكسي  لالستحواذ  المحول  بمبلغ    34,913البدل  مصدرة  جديدة  للسهم    1,107,170.67  أسهم  درهم 
 38,654,413,796  (احد الو 

 (18,682,000,000)   : إلغاء عقد إيجار األرضناقص 

 19,972,413,796  المحول لالستحواذ العكسي  البدل صافي  

 

 التكاليف المتعلقة باإلستحواذ -ب  

 

 لواجبة.العناية اوتكاليف  والتقييمالرسوم القانونية  التي تغطيدرهم  مليون 134المتعلقة باالستحواذ  الصفقة لغت تكاليفب 

 

 المبدئي البدل وتوزيع سعر الشراء -ج 

 

 ألعمال المأخوذة ككل.ليستند البدل المدفوع لتفعيل إندماج األعمال على تقرير التقييم الخارجي  
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 )تتمة(  المبدئي البدل وتوزيع سعر الشراء -ج 

 

للموجودات   المبدئيةاالستحواذ على أساس القيم العادلة  احتساب  األعمال"، يتم  إندماج    "   3لية رقم  وفقًا للمعيار الدولي للتقارير الما 

للتحديد القابلة  العادلة للموجودات والمطلوبات .  المستحوذة  والمطلوبات  إلى أفضل تقدير لإلدارة للقيمة  القيم العادلة  تستند هذه 

شهًرا القادمة. قد يؤدي االنتهاء من تخصيص سعر الشراء إلى    12  خالل الـ ها  من قبل المجموعة وسيتم االنتهاء من   المستحوذة

العادلة   للموجودات والمطلوبات    .المستحوذة  والمطلوبات  للموجوداتتغيير في القيمة  المؤقتة  العادلة  المحددة    المقبولةإن القيم 

 مبينة في الجدول التالي: 

 
    

المبدئية  القيمة العادلة   
 في  ماك  المنسوبة

 2020يوليو  1
 مليون درهم   

   الموجودات: 
   الموجودات غير المتداولة 

 85,739  الممتلكات، اآلالت والمعدات 
 9,528  الموجودات المالية التشغيلية 

 20,841  موجودات غير ملموسة 
 1,479  مشاريع مشتركةاستثمار في شركات زميلة و
 892  سلف وقروض لشركات زميلة 

 5,856  ة مؤجلة ت ضريبموجودا
 203  موجودات أخرى 

  124,538 

   الموجودات المتداولة 
 3,802  المخزون

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

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

  23,927 

 148,465  الموجودات المستحوذة وع مجم
   

   المطلوبات 
   المطلوبات غير المتداولة 

 71,998  القروض والسلف التي تحمل فائدة 
 819  القروض اإلسالمية 

 1,306  مطلوبات ضريبة مؤجلة 
 15,729  التزامات تقاعد األصل 

 6,108  مطلوبات أخرى 

  95,960 
   

   المطلوبات المتداولة 
 14,596  م دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى مذ

 6,454  القروض التي تحمل فائدة 
 168  القروض اإلسالمية 

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

  25,355 

 121,315  مجموع المطلوبات المستحوذة 
   

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

   
   

 19,972  الستحواذ العكسي مقابل اصافي البدل المحول  
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 )تتمة(  الشراءالبدل وتوزيع سعر  -ج 
 

ــيطرة في طاقة بحصـــ   ــافي الموجودات القابلة للتحديد المتم االعتراف بحقوق الملكية غير المسـ ــبية في صـ ــتحوذة. تها التناسـ سـ

 غير المسيطرة. حقوق الملكيةوبالتالي، تمثل الحقوق غير المسيطرة حصة في صافي أصول طاقة العائدة إلى مالكي 
 

اء تقييم الموجودات غير للموجودات والمطلوبات المســتحوذة على مزيج من نهج التكلفة ونهج الدخل. تم إجرتســتند القيم العادلة   

 على تقرير التقييم، تم إدراج العناصر التالية في توزيع سعر الشراء:الملموسة القابلة للتحديد من قبل مقيم مستقل. بناًء 
 

 اتفاقيات شراء الطاقة )والمياه( •

 هرباء والمياه توزيع الك رخص •

 المعاد شراؤها  التوصيلحقوق  •
 

 سبيةبها من عمليات االستحواذ المحااإليرادات واألرباح المساهم  -د 
 

درهم للفترة من مليون    2.256درهم وصافي دخل بمبلغ  مليون    10.607بلغت اإليرادات المساهم بها من األعمال المستحوذة   

 . 2020سبتمبر  30يوليو إلى  1
 

  30لمنتهية في  لفترة التسعة أشهر ا   الموحدة وصافي الدخل  التقديرية، فإن اإليرادات  2020يناير    1تم االستحواذ في    لوفيما   

 مليون درهم على التوالي.  1,362مليون درهم و   30,821ستكون  2020سبتمبر 
 

 المحاسبي المستحوذ المساهم به من قبل ومرادفات النقدالنقد  -هـ 
 

 هم. مليون در 7,388النقد بقيمة ومرادفات بصافي النقد  المستحوذة، ساهمت األعمال 2020يوليو  1في  
 

 المستحوذ المحاسبي  من قبلالمساهم بها و. الذمم المدينة  
 

 تبلغمليون درهم وإجمالي قيمة تعاقدية  8,379على ذمم مدينة بقيمة عادلة تبلغ  المستحوذة، تشتمل األعمال 2020يوليو  1في  

 مليون درهم.  9,398

 

 القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد -ز 
 

والسندات والقروض اإلسالمية متوسطة   األوراق المالية   محفظة  مجموعة من   المستحوذةنت األعمال  ، تضم2020يوليو    1في   

مليون درهم،    38.535  إلى هذه األدوات المدرجة ضمن القروض والتسهيالت التي تحمل فوائد  العائدةاألجل. بلغت القيمة العادلة  

،  2020ليو يو 1ناًء على أسعار السوق المدرجة في ذلك التاريخ. في ب 2020يوليو  1وهي القيمة العادلة ألدوات الدين كما في 

 مليون درهم. 33.744( ةبلغت القيمة االسمية المرتبطة بهذا الدين )صافي الخصم وتكاليف المعامل
  

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2
 

 أساس اإلعداد  1.2
 

  ي لمعيار المحاسب لوفقاً    2020  سبتمبر   30أشهر المنتهية في    تسعةاللفترة  موحدة  لاالموجزة  لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية   

 ، التقارير المالية المرحلية. 34الدولي رقم 
 

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

 م ي ذكر خالف ذلك. م )مليون درهم( ما لإلى أقرب مليون دره
 

لبيانات المالية السنوية. لال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية  المرحلية الموجزة الموحدةإن البيانات المالية  

المنتهية في    تسعة الفترة  كما وأن نتائج   الممكن توقع  2020  سبتمبر  30أشهر  النتائج  المالية  ال تشير بالضرورة إلى  للسنة  ها 

   .2020ديسمبر  31المنتهية في 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

  تتمة()أساس اإلعداد  1.2
 

للسياسات   المتوافق  التطبيق  الموحدة من  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  هذه  إعداد  في  المتبعة  المحاسبية  السياسات  تتكون 

، والسياسات المحاسبية التي 2019ديسمبر    31هو موضح في بياناتها المالية السنوية للسنة المنتهية في    المحاسبية لترانسكو كما

المفعول والسياسات المحاسبية الجديدة التي أصبحت سارية    1دماج األعمال كما هو موضح في إيضاح رقم  تم تطبيقها كجزء من إن

مع المعينة  السياسات المحاسبية لشركة طاقة واألصول    تم مواءمة.  2رقم  كما هو موضح في إيضاح    2020يناير    1اعتباًرا من  

 المحاسبية الرئيسية المطبقة:فيما يلي السياسات  .ترانسكوتلك الخاصة بشركة 

 

 السياسات المحاسبية الهامة  2.2
 

 ساس التوحيد أ 
  

 - الية لترانسكو والشركات الخاضعة لسيطرة ترانسكو  تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على البيانات الم 

. تتحقق السيطرة عندما يكون لدى 2020سبتمبر    30تكوينها حتى  ار إليها معاً "بالمجموعة"(، والتي تم  وشركاتها التابعة )يش

 المجموعة: 
 

 السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ •

 المستثمر بها أو الحقوق فيها؛ و  التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة •

 القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.  •
 

قوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر بها أم ال في حال أشارت الوقائع والظروف إلى وجود  ت 

يطرة الثالث المدرجة أعاله. عندما يكون لدى المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر الس

ا تمتلك السيطرة على الجهة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية في الجهة المستثمر بها، فإنه

المجموعة في االعتبار جميع الوقائع والظروف ذات الصلة    لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ

 تثمر بها كافية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الشركة في الجهة المس
 

 حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛  •

 لشركة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛ملة التي تمتلكها احقوق التصويت المحت •

 الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و الحقوق الناشئة من  •

أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت   •

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

ندما يكون للمجموعة السيطرة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد السيطرة على الشركة التابعة.  يبدأ توحيد الشركة التابعة ع 

من التاريخ الذي تحصل    بيان الدخلل الفترة في  على وجه التحديد ، يتم إدراج نتائج الشركات التابعة المستحوذة أو المستبعدة خال

فقد فيه المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. عندما يكون ذلك ضرورياً، يتم  فيه المجموعة على السيطرة وحتى التاريخ الذي ت

تم حذف جميع الموجودات  إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة. ي

تعلقة بالمعامالت ما بين أعضاء المجموعة بالكامل عند  والمطلوبات، حقوق الملكية، االيرادات، المصاريف والتدفقات النقدية الم

 توحيدها. 
  

م قياس يتم تحديد حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق المجموعة في هذه الشركات. قد يت 

تناسبية في صافي موجودات حقوق الملكية غير المسيطرة التي تمثل حقوق ملكية حالية وتخول حامليها للحصول على حصة  

المنشأة في حالة التصفية مبدئياً بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة للمبالغ المعترف بها لصافي  

تاريخ  ديد في الشركة المستحوذ عليها. يتم اختيار أساس القياس على أساس كل معاملة على حدة. الحقاً لالموجودات القابلة للتح

اإلستحواذ، إن القيمة المدرجة لحقوق الملكية غير المسيطرة هي قيمة هذه الحصص عند اإلعتراف المبدئي باإلضافة إلى حصص  

 حقوق الملكية.  حقوق الملكية غير المسيطرة في التغييرات الالحقة في
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

  

 )تتمة(  ساس التوحيدأ 

 

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

وإن نتج عن حتى  الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غير المسيطرة    مجموع  يعود.  المسيطرة

يتم إحتساب التغيرات في ملكية المجموعة في شركات تابعة والتي ال تؤدي .  ذلك رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة

لحصص المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطرة لتعكس    درجةم لا. يتم تعديل القيمة  إلى خسارة السيطرة كمعامالت حقوق ملكية

إن أي فرق بين قيمة تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة والقيمة العادلة التغيرات في حصصهم ذات الصلة في الشركات التابعة.  

 ة. عوالمجمللبدل المدفوع أو المقبوض يتم إدراجه مباشرة في حقوق الملكية ويكون عائداً إلى مالكي 

 

 إندماج األعمال  

 

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

تبة المطلوبات المترالتي يتم احتسابها باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االستحواذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة،  

ة إلى المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على على المجموع

 الشركة المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عموماً في الربح أو الخسارة عند تكبدها.

 

القابلة للتحديد والمطلوبات المقبولة بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ، الموجودات المستيتم االعتراف ب  بتاريخ االستحواذ،  حوذة 

 باستثناء ما يلي: 

 

ة المؤجـلة والموجودات أو المطلوـبات المتعلـقة بترتيـبات مزاـيا الموظفين  • يتم االعتراف بموجودات أو مطلوـبات الضـــــريـب

على  منافع الموظفين   19والمعيار المحاســبي الدولي رقم  ضــريبة الدخل    12بي الدولي رقم  وقياســها وفقاً للمعيار المحاســ 

 التوالي؛ و

ــنفة كمحتفظ بها للبيع وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية   • ــتبعاد( المص الموجودات  - 5إن الموجودات )أو مجموعات االس

 لذلك المعيار. تم قياسها وفقًاغير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة ي

 

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

الموجود مبالغ  على صافي  وجدت(  )إن  المشتراه  الشركة  في  المشتري  قبل  من  سابقاً  بها  المحتفظ  الملكية  حقوق  ات لحصة 

المطلوبات المقبولة. في حالة أنه، بعد إعادة التقييم، كان صافي مبالغ الموجودات المستحوذة القابلة  قابلة للتحديد و المستحوذة ال

للتحديد والمطلوبات المقبولة بتاريخ االستحواذ يتجاوز إجمالي البدل المحول، وقيمة حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة  

بها سابقاً في الشركة المشتراه )إن وجدت(، يتم االعتراف بالفائض كمكسب لمشتري المحتفظ  العادلة لحصة ا   المشتراة والقيمة

 على صفقة الشراء مباشرةً في الربح أو الخسارة. 
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 إندماج األعمال )يتبع(   

 

ي تنشأ من المعلومات االضافية التي تم الحصول عليها خالل "فترة القياس" )التي ال  ياس هي التعديالت التإن تعديالت فترة الق 

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

 

 المؤقتةتقرير عند حدوث االندماج، تقوم المجموعة بإدراج المبالغ  إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال في نهاية فترة ال 

أو يتم االعتراف خالل فترة القياس )أنظر أعاله(،    المؤقتةللبنود التي كانت المحاسبة ناقصة بالنسبة لها. يتم تعديل تلك المبالغ  

الحصول عليها تم  التي  الجديدة  المعلومات  لتعكس  أو مطلوبات اضافية،  بتاريخ   بموجودات  الظاهرة  الوقائع واألوضاع  حول 

 لمعترف بها في ذلك التاريخ. االستحواذ، التي لو كانت معلومة، ألثرت على المبالغ ا

 

المدمجة، باستخدام طريقة االستحواذ  للمنشآتركة، والتي لها جوهر سيطرة مشتل التي تخضعاألعمال  إندماجاحتساب  كذلكيتم  

 الموضحة أعاله. 

 

 مة العادلةقياس القي 

 

تقوم المجموعة بقياس بعض األدوات المالية، مثل المشتقات وبعض الموجودات غير المالية، بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير  

سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت  إن القيمة العادلة هي القيمة التي  مالي.  

المستويات من    ةواحد  فيالموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة  بتصنيف  المجموعة    تقوم.  المتعاملين بالسـوق  منتظمة بين

هي أسعار مدرجة في أسواق    1مدخالت المستوى  إن  ثالثة بناًء على القدرة على مالحظة المدخالت المستخدمة في قياسها.  ال

أو مطلوبات مماثلة.   لموجودات  المستوى  دمإن  نشطة  غير مباشر،  أو  هي مدخالت يمكن مالحظتها، بشكل مباشر    2خالت 

لألصل    للمالحظةهي مدخالت غير قابلة    3مدخالت المستوى  إن .  إللتزاماأو    لألصل  1بخالف األسعار المدرجة في المستوى  

ً تعكس تعديالً  التي  أو االلتزام و التسعير   حول تها أو افتراض المجموعة  على بيانات السوق ذات الصلة التي يمكن مالحظ  جوهريا

 من قبل المشاركين في السوق. 

 

 اإلعتراف باإليرادات  

 

تستوفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تحويل السيطرة   حينمان العقود المبرمة مع العمالء عندما أو  يتم االعتراف باإليرادات م 

 من تحويل السيطرة مع انتقال الملكية إلى العميل وحيازة العميل المادية.على سلعة أو خدمة موعودة إلى العميل. عادةً ما يتزا

 

يرادات بمبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء.  باإلعتراف باإلالمجموعة    تقومالتزام األداء،    استيفاءيتم    حينماعندما، أو   

المعاملة اللتزامات األداء في العقد بناًء على صيص سعر  . يتم تخالحصول عليه إن سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة  

 أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات الموعودة.

 

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



  "(شركة مساهمة عامة )"طاقة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
    المرح ية الموجزة الموحدةإيضاحات حول الةيانات المالية 

 )غير مدققة   2020سةتمةر  30

- 17  - 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(المحاسبية الهامة اسات السي 2.2

 

 )تتمة(اإلعتراف باإليرادات  

 
 الطاقة والمياه وتوزيع أ( إيرادات من نقل 

 
ل   ة النـق ل شـــــبـك ة بنـظام التوزيع. تنـق اـق ة ومحوالت تربط محـطات الـط ل مختلـف ل يتكون من خطوط نـق ك المجموـعة نـظام نـق تمتـل
 بكة نظام النقل.وزيع. كما تقدم المجموعة خدمات البنية التحتية لشبشكل أساسي الطاقة والمياه السائبة إلى شبكات الت 

 
تحقق المجموعة إيرادات من األنشـــطة المرخصـــة وغير المرخصـــة ، باســـتخدام أصـــول معينة مشـــتركة بين هذه األنشـــطة،  
 أخرى مخصصة فقط لألنشطة غير المرخصة. وأصول  

 
ــة العملـيات والمـعامالت المت  اه داـخل إـمارة أبوظبي، واتمـثل األنشــــــطة المرخصـــ ة بنـقل الـطاـقة والمـي   لتي يتم تحميلـها علىعلـق
ــركة  ــركات المجموعة(. تم حذف هذه المعامالت كمعامالت داخل   شــ ــركة العين للتوزيع )كالهما من شــ أبوظبي للتوزيع وشــ
االمجموعـة ولم يتم    اريخ  إدراجـه د الـت ة الموجزة الموحـدة بـع ة المرحلـي الـي ات الـم اـن ذه البـي اج ، أي    في ـه دـم ة االـن  1الفعلي لعملـي
 .2020يوليو   

 
مرخصـــــة العملـيات والمـعامالت المتعلـقة بنـقل الـطاـقة والمـياه إلى الهيـئة االتـحادـية للكهرـباء والـماء وهيـئة تمـثل األنشــــــطة غير ال 
 للمياه والطاقة(.كهرباء ومياه الشارقة، والتي يتم تحميلها على شركة مياه وكهرباء اإلمارات )سابقاً مؤسسة أبوظبي   

 
 نشطة المرخصة(من األصول المشتركة )األ النقل استخدام نظامرسوم  

 

اليتم احتساب اإليرادات من رسوم استخدام    المرخصة الصادرة عن  نظام  الواردة في وثيقة األنشطة  وزارة  نقل وفقًا للصيغة 

والكهرباء من محطات التوليد وتحلية المياه إلى    المياهلنقل    وزارة الطاقةمن قبل    للشركة ، بموجب التراخيص الصادرة  الطاقة

شركات التوزيع وتشمل تكاليف توفير خدمات شبكة النقل المشتركة عند نقاط التسليم لشركات التوزيع. على وجه التحديد، تستند 

 . 2021إلى    2019الذي يغطي الفترة من  1 الرقابة التنظيميةعلى رسوم النظام لنقل المياه والكهرباء 
 

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

النقل الحد األقصى المسموح به إليرادات    نظاموفقًا لشروط الترخيص، ال يمكن أن تتجاوز إيرادات الترخيص من رسوم استخدام   

وفقًا للترخيص    وزارة الطاقةنظمه  تومراقبة األسعار كما    لترخيصد في االكهرباء والمياه المحتسبة وفقًا للصيغة كما هو محد

 . بالرقابة التنظيميةوالمراسالت المتعلقة 
 

 رسوم النظام من األصول المخصصة فقط )األنشطة غير المرخصة(  
 

ـسوبة حددة المحالنقل المتعتمد رـسوم الخدمة لنقل المياه والكهرباء إلى اإلمارات األخرى من أصـول مخصـصـة فقط على رـسوم  

ا عند توصــيل  بالرجوع إلى التكاليف المرتبطة بتشــغيل األصــول المخصــصــة ذات الصــلة. يتم اإلعتراف بهذه اإليرادات أيضــً

 الكهرباء والمياه.
 

 ايرادات من توريد وتوزيع الطاقة والمياه 

 

تخضــع اإليرادات للحد األقصــى المســموح  من توريد وتوزيع الطاقة والمياه في منطقة أبوظبي.  إيراداتتحقق المجموعة كذلك  

دات المحتســبة وفقًا للصــيغة المحددة في وثيقة الترخيص الصــادرة عن وزارة الطاقة. تســتند اإلعانات المتعلقة ببيع به من اإليرا

ــموح ــى المسـ ــدار فواتيبه من اإليرادات واإليرادات التي يتم    الطاقة والمياه للفترة إلى الفرق بين الحد األقصـ للعمالء   ر بهاإصـ

 وتوزيع المياه والكهرباء.  مقابل توريد
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لمياه ضـمن توزيع المجموعة.  تـشمل اإليرادات المحققة من أعمال التوريد الرـسوم القابلة لالـسترداد من العمالء لتوريد الطاقة وا 

عـندـما يتم تورـيد وـحدات الـطاـقة والمـياه للعمالء وتتضـــــمن تـقديًرا لقيـمة الوـحدات   أييتم االعتراف ـباإليرادات مع مرور الوـقت 

ار ل كبير أال يحـدث عكس جوهري في الموردة للعمالء بين ـت ل بشــــــك اريخ التقرير. يعتبر من المحتـم داد وـت يخ آخر قراءة للـع

 ات المتراكمة المعترف بها على أساس الخبرة التاريخية المتراكمة للمجموعة.اإليراد

 

ت على حق مقابل من عندما تـستوفي المجموعة التزام األداء من خالل تحويل ـسلعة أو خدمة موعودة، تكون المجموعة قد حـصل 

 مدينة. ذممشكل  علىعقد   موجوداتالعميل، وبالتالي، يكون لديها 

 

 وتركيب العدادسوم التوصيل إيرادات من ر 

 

تشــمل اإليرادات من رســوم التوصــيل وتركيب العدادات الدخل المكتســب من العمالء لتركيب العدادات والمعدات األخرى ذات  

 .تفعيل التوصيلسوم في الربح أو الخسارة عند الصلة. يتم االعتراف بهذه الر

 

 صهاريج المياه 

 

ــتلمة من العمالء لبيع تمثل اإليرادات من صــهاريج المياه  ــوم المس ــوم في  الرس المياه عبر الصــهاريج. يتم االعتراف بهذه الرس

 الصهاريج.الربح أو الخسارة في الوقت الذي يتم فيه توزيع وحدات المياه على العمالء مقابل هذه 

 

 إيرادات من قسائم المياه والبطاقات المدفوعة مسبقاً   

 

ــتلمة  تمثل اإليرادات من البطاقات ال  ــوم المس ــبقًا الرس ــبقًا. يتم  مدفوعة مس ــائم المياه والبطاقات المدفوعة مس من العمالء لبيع قس

ــارة في الوقت الذي يتم فيه   ــوم في الربح على الخسـ توزيع وحدات المياه على العمالء مقابل هذه البطاقات االعتراف بهذه الرسـ

 المدفوعة مسبقًا.
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 ( إيرادات من توليد الطاقة والمياه ب 

 

 أعمال الكهرباء والمياه للمجموعة: المعترف بها عن يراداتاإلتحقق المجموعة إيرادات من بيع الطاقة والمياه. فيما يلي  

 

اتفاقية الطاقة تســتوفي متطلبات الموجودات المالية    شــراء /الطاقة والمياه شــراء  أن اتفاقية في حال قيام المجموعة بتحديد  •

بية الهامة في "امتيازات الخدمة"(، فإنه يتم تخصـيص  ة المحاـس ياـس بدل  اللترتيبات خدمات االمتياز )الموضـحة بموجب الـس

 المدين بالرجوع إلى القيم العادلة النسبية للخدمات المقدمة. 

يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية باســـتخدام طريقة معدل الفائدة عتراف باإليرادات التشـــغيلية عندما اإل يتم •

 الفعلي على الموجودات المالية.

 الطاقة تتضـمن عقود تشـغيلية، يتم االعترافشـراء  الطاقة والمياه / اتفاقية شـراء في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية  •

لية على أســاس منتظم إلى الحد الذي يتم فيه توفير الســعة للمتعهد خالل الفترة. بمدفوعات الســعة كإيرادات إيجارات تشــغي

يتم اإلعتراف بالدفعات، التي ال يتم إدراجها كدفعات سـعة )مثل إيرادات الوقود(، كإيرادات وفقًا للشـروط التعاقدية التفاقية 

 ية شراء الكهرباء.شراء الكهرباء والمياه/ اتفاق

 الطاقة المتعاقد عليها وسعة المياه للمتعهد. تقديمات الطاقة والمياه كإيرادات في الوقت الذي يتم فيه يتم االعتراف بمدفوع •

تمثل إيرادات الوقود المبالغ المســتردة من قبل متعهدي شــركات المياه والطاقة التابعة بقيمة مســاوية لســعر الســوق للوقود   •

شراء الطاقة. يتم االعتراف بإيرادات الوقود   وإتفاقياتراء الطاقة والمياه ي توليد الطاقة وفقًا لشروط اتفاقيات شالمستخدم ف

 عند استهالك الوقود في إنتاج الطاقة والمياه.

 

 ( إيرادات من النفط والغاز ج 

  

يـحدث   الســـــيطرة على المنتج إلى العمـيل، وهو ـمايتم االعتراف ـباإليرادات من بيع النفط والـغاز في الوـقت اـلذي يتم فـيه تحوـيل   

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

 

قًا لفرق بناًء على  يتم تســـعير مبيعات المجموعة من النفط والغاز بناًء على أســـعار الســـوق والتي يتم تعديلها عند الضـــرورة وف 

باع.مقياس الكثافة النو  عية لمعهد البترول األمريكي للنفط والغاز الم 

 

ــترك من قبل المجموعة    ــكل مشـ ــتخدام بعض الموجودات المملوكة بشـ إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باسـ

يمثل عدم التوازن الناتج بين اســتحقاق اإلنتاج  ي كل فترة. بحيث قد ال يســتلم أو يبيع كل مشــارك حصــته من إجمالي اإلنتاج ف

. يتم تقييم الخفض والرفع  "رفع" أو   "خفض"  ســـوبة إلى كل مشـــارك في تاريخ إعداد التقاريرالتراكمي والمبيعات التراكمية المن

توالي. يتم تعديل الحركات خالل بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على ال

 لي الربح على أساس استحقاقها.الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل االعتراف بإجما

 

 مخزون الغاز 

 

 يتم فيها تقديم الخدمة وقبولها من قبل العمالء. حيث مع مرور الوقتيتم االعتراف باإليرادات من مخزون الغاز  
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 المنح الحكومية  

 

مـبدئيـًا كمنـحة حكومـية مؤجـلة ـبالقيـمة الـعادـلة عـندـما يكون    أـحد األصـــــولالمنح التي تعوض المجموـعة عن تكلـفة  يتم اإلعتراف بـ  

روط المرتبطة بالمنحة. هناك تأكيد معقول بأن المنحة ـسوف ي تالمها وأن المجموعة ـسوف تلتزم بالـش ً تم اـس ، يتم االعتراف  الحقا

 بهذه المنح في الربح أو الخسارة على أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذي الصلة.

 

 الضرائب 

  

 ضريبة الدخل الحالية (أ

  

ابقة بالقيمة المتوقع   يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضـريبية للفترات المالية  لطات   ردهاأو  من  تحصـيلهاالحالية والـس إلى الـس

بشـكل جوهري في تاريخ هي تلك السـائدة أو المحتملة . إن معدالت وقوانين الضـرائب المسـتخدمة في احتسـاب القيمة الضـريبية

 .وتظهر ناتج دخل خاضع للضريبةالتي تعمل فيها المجموعة  الدولالتقرير، في 

 

االعتراف بها في حقوق الملكية وليس في لحالية المتعلقة بالبنود المعترف بها مباشــرة في حقوق الملكية يتم الدخل ا  إن ضــريبة 

تقوم اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقاً للحاالت التي تخضع فيها قوانين .  الربح أو الخسارة

ــيرات وت ــريبة المطبقة لتفسـ ــص حيثما ينطبقالضـ ــص لتلك األمور التي يكون تقوم بتكوين مخصـ حديد . يتم االعتراف بمخصـ

الضـــــراـئب. يتم قـياس   هيـئةالضـــــريـبة لـها غير مؤـكد ولكن من المحتـمل أن يكون هـناك ـتدفق ـخارجي مســـــتقبلي لألموال إلى  

لى حكم خبراء الضــرائب داخل  ييم عالتق  يســتندأفضــل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصــبح مســتحق الدفع.  بناًء على  المخصــصــات  

بمثل هذه األنشــطة وفي بعض الحاالت بناًء على مشــورة ضــريبية متخصــصــة   المجموعة مدعومين بخبرات ســابقة فيما يتعلق

 مستقلة.

 

 ضريبة الدخل المؤجلة (ب

 

لمعمول بها بشـــكل يتم قياس موجودات ومطلوبات ضـــريبة الدخل المؤجلة باســـتخدام معدالت ضـــريبة الدخل المعمول بها أو ا 

تطبيقها على الدخل الخاـضع للـضريبة في الـسنوات التي من المتوقع جوهري كما في تاريخ الميزانية العمومية والتي من المتوقع 

أن يتم فيها اـسترداد أو تـسوية الفروق المؤقتة. يتم االعتراف بالتغييرات على هذه األرـصدة في الربح أو الخـسارة أو في الدخل / 

 رة( الشاملة األخرى في الفترة التي تحدث فيها.)الخسا

 

 بأنمحتمل، بناًء على الجدوى الفنية، من البتأثير البيان المالي لوضـع اإلقرار الضـريبي عندما يكون تقوم المجموعة باإلعتراف  

. إذا قررت المجموعة أن الدفع  بتقييم النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها  المجموعةيـستمر هذا الوـضع عند التدقيق. تقوم 

 .دام أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقةباستخمخصص الضريبة   تقوم بقياسمحتمل، فإنها 
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الذي يكون فيه ليس من إلى الحد  خل المؤجلة في تاريخ كل تقرير وتخفيضــها  تم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات ضــريبة الدي 

ــتخدام موجودات الضــريبة المؤجلة   ــكل  المحتمل بأن يتوفر ربح ضــريبي كاف الس . يتم إعادة تقييم موجودات  كلي أو جزئيبش

الذي يصـــــبح فـيه من المحتـمل أن  ضـــــريـبة الدخل المؤجـلة غير المعترف بـها في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بـها إلى الـحد  

 بلية الخاضعة للضريبة باسترداد أصل ضريبة الدخل المؤجلة.تسمح األرباح المستق
 

ــوية موجودات الضــريبة المتداولة    ــوية موجودات ومطلوبات الضــريبة المؤجلة في حال كان هناك حق قانوني ملزم لتس يتم تس

 لضريبية.ضرائب المؤجلة متعلقة بنفس المنشأة ونفس السلطة امقابل مطلوبات ضريبة الدخل المتداولة، وتكون ال

 

 تحويل العمالت األجنبية 

  

 عرض للمجموعة. العملة  هوالموحدة فقد تم إعتبار الدرهم اإلماراتي  المرحلية الموجزة البيانات المالية هذه لغرض 
 

مبدئياً بالعملة يتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبية    في الشــركات التابعة والمشــاريع المشــتركة والشــركات الزميلة الفردية، 

الوظيفية لتلك الشــركات بمعدل الصــرف الفوري في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت 

ناتجة عن التحويل في الربح او األجنبية إلى العملة الوظيفية بمعدل الصــــرف الفوري في تاريخ التقرير. يتم إدراج أية فروقات 

لم يتم تطبيق محاســبة التحوط. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بخالف تلك التي يتم قياســها  الخســارة ما

 بالقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.
 

ــة بالعمليات األجنبية ا البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ، يتم تحويل الموجودات هذهفي    لتابعة إلى  والمطلوبات الخاصـ

الدرهم اإلماراتي باـستخدام أـسعار الـصرف الـسائدة في تاريخ التقرير، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل باـستخدام متوـسط ـسعر 

ويل العمليات الصــــرف المرجح على أســــاس شــــهري. يتم اإلعتراف بجميع فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تح

اآلخر الموحد. عند اـستبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل والمدرج  رة()الخـسا  /الخارجية ـضمن الدخل

 .الربح أو الخسارةالمتعلق بذات العملية األجنبية في  الملكيةضمن حقوق 

 

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
   

الزميلة أو المشـاريع المشـتركة يتم إدراجها في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة مطلوبات الشـركات وموجودات وإن نتائج   

 الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
 

الســتحواذ في حصــة  ســتثمار في بيان المركز المالي بالتكلفة زائداً تغيرات ما بعد ااالبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج  

ن صـــافي موجودات الشـــركة، ناقصـــاً التوزيعات المســـتلمة وناقصـــاً أي انخفاض في قيمة االســـتثمار. يتم إدراج  المجموعة م

ــمن  ــهم كذلك ضـ ــائص تمويل األسـ ــبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية والتي لها خصـ ــركات المحتسـ القروض الممنوحة مقدماً للشـ

خصــم  ح او الخســارة للمجموعة حصــة المجموعة في النتائج بعد ي للمجموعة. يعكس بيان الرباالســتثمار في بيان المركز المال

الضـــريبة على الشـــركة المحتســـبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، المعدلة الحتســـاب االســـتهالك واإلطفاء وأي انخفاض في قيمة 

ــبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية بناًء على قيمها ا يتضـــمن بيان الربح او  لعادلة في تاريخ االســـتحواذ.موجودات الشـــركة المحتسـ

للشركة المحتسبة وفقاً لطريقة   األخرى  ةالشامل  )الخسارة(  /الخسارة والدخل الشامل اآلخر للمجموعة حصة المجموعة في الدخل

ة وفقاً ركة المحتـسبمن قبل الشـ  الملكيةحصـة المجموعة من المبالغ المدرجة مباـشرةً ضـمن حقوق ب اإلعترافحقوق الملكية. يتم 

 للمجموعة. الملكيةحقوق الملكية مباشرةً في بيان التغيرات في حقوق لطريقة 
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  
 

ت بين المجموعة وشـركاتها المحتسـبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية إلى مدى حصـة  ن المعامالالمحققة ميتم اسـتبعاد األرباح غير  

 المجموعة في الشركة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية.
 

حداث أو تقوم المجموعة بتقييم االـستثمار في الـشركات المحتـسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تـشير األ 

ــر على وجود انخفاض في التغيرات  ــترداد. في حالة وجود أي مؤشــ في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالســ

قيد القيمة، يتم مقارنة القيمة الدفترية لالسـتثمار مع القيمة القابلة لالسـترداد، وهي قيمتها العادلة ناقصـاً تكاليف االسـتبعاد والقيمة 

 تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض االستثمار إلى قيمته القابلة لالسترداد. أعلى. إذام، أيهما االستخدا

 

 حصص في عمليات مشتركة 

  

إن العملـية المشـــــتركة هي اتـفاقـية ثـنائـية حـيث يكون لألطراف بموجبـها ســـــيطرة مشـــــتركة تتيح حقوق للموجودات والتزامات  

، والتي توجد فقط عندما ترتيبقية. إن الســيطرة المشــتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشــاركة ســيطرة على  ة باالتفات المتعلقللمطلوبا

 تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.
 

المشـــتركة وفقاً بحصـــتها في العمليات والمصـــاريف المتعلقة تقوم المجموعة باحتســـاب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات  

 للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف محددة.
 

شتركة  بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشتركة حيث يكون للشركاء مصلحة مباشرة وم 

م المجموعة باحتسـاب حصـتها من الشـركة ذات السـيطرة المشـتركة وأي التزامات تكبدتها عملية المشـتركة. تقوفي موجودات ال

وحصـتها من المطلوبات المـشتركة التي تكبدتها مع ـشركاء آخرين، والدخل من بيع أو اـستخدام حصـتها من اإلنتاج في العمليات  

ة، وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصـــتها في العملية في العملية المشـــترك  لنفقات التي تكبدتهاالمشـــتركة، فضـــالً عن حصـــتها من ا

 المشتركة.

 

 عقود اإليجارات 

 

يتم تقييم  إن تـحدـيد ـما إذا ـكاـنت االتـفاقـية عـبارة عن إيـجار أو تتضـــــمن عالـقة إيـجار يعتـمد على بنود االتـفاقـية عـند ـتاريخ الـبدء   

أو أن اإلتفاقية تنقل حق إـستخدام األـصل   ـصول محددةيتوقف على اـستخدام أـصل أو أ إذا كان اإليفاء باالتفاقية اإلتفاقية لتحديد ما

 لم يكن هذا الحق محدداً بشكل واضح في االتفاقية.  ، حتى لوأو األصول

 

 موجودات حق االستخدام -المجموعة كمستأجر  (أ

  

متاحاً  ذات العالقةاريخ الذي يصــبح فيه األصــل  االســتخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، الت باإلعتراف بحقتقوم المجموعة  

تخدام بالتكل تخدام(. يتم قياس موجودات حق االـس تهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها لالـس ائر اـس فة، ناقصـاً أية خـس

اإليجار المدرج،   ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضــمن تكلفة موجودات حق االســتخدام مبلغ مطلوبات عقود

اريخ بدء العقد، ناقـصاً أية حوافز إيجار مـستلمة. والتكاليف المباـشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل ت

ــتهالك  ما لم تكن المجموعة إلى حدذ كبير على يقين من الحصــول على ملكية األصــل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم اس

يجار، أيهما على أســـاس القســـط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإل المعترف بهاات حق االســـتخدام موجود

 أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.
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 )تتمة( عقود اإليجارات 

 

 مطلوبات عقود اإليجار -المجموعة كمستأجر  (ب

 

ــة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي ب باإلعتراففي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة    مطلوبات عقود اإليجار المقاسـ

ك المدفوعات الثابتة جوهرياً(  يتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذل

ر مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشـــــر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب  ناقصـــــاً أية حوافز إيجا

ضـمانات القيمة المتبقية. تتضـمن مدفوعات اإليجار كذلك سـعر ممارسـة خيار الشـراء والذي من المؤكد أن تمارسـه المجموعة  

دفو د اإلوـم دة عـق ت ـم اـن د اإليجـار، إذا ـك ات إنهـاء عـق ار اإلنهـاء. يتم إدراج  عـات غراـم يجـار ت ظهر أن المجموعـة تمـارس خـي

ر أو معدل كمصـاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي  مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤـش

 إلى الدفع.

 

ــاب القيمة الحالية ل  ــتخدم المجعند احتسـ ــافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان موعة معدل مدفوعات اإليجار، تسـ االقتراض اإلضـ

ــهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود  ــمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بســ معدل الفائدة الضــ

ــددة  مدفوعات اإليجارب  هااإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيضـــ  ــافة إلى ذلك، يتم إعادةالمسـ قياس القيمة الدفترية    . وباإلضـ

لمطلوـبات عقود اإليـجار إذا ـكان هـناك تـعدـيل أو تغيير في ـمدة اإليـجار أو تغيير في ـمدفوـعات اإليـجار الـثابـتة جوهرـياً أو تغيير  

 .ذات العالقةفي التقييم لشراء األصل 

 

 اإليجارات التمويلية –المجموعة كمؤجر  (ج

  

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

المسـتحقة من المسـتأجر كإيجارات بقيمة صـافي االسـتثمار في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية وذلك بعد احتسـاب 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

 

 اإليجارات التشغيلية –المجموعة كمؤجر  (د

 

ــاف    ــغيلية. تضــ ــنيف العقود كإيجارات تشــ في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصــ

تم اإلعتراف  يوالتكاليف األولية المباـشرة والمتكبدة في مفاوضـات اإليجارات التـشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة 

فس أســـاس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل الفترة التي يتم اكتســـابها على مدى فترة العقد بن  بها

 فيها.



  "(شركة مساهمة عامة )"طاقة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
    المرح ية الموجزة الموحدةإيضاحات حول الةيانات المالية 

 )غير مدققة   2020سةتمةر  30

- 24  - 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 الموجودات غير الملموسة 
 

ير الملموســة المتحصــل عليها بشــكل منفصــل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير لموجودات غيتم قياس ا 

د ـتاريخ    المســـــتحوذ عليـهاالملموســـــة   . بـعد اإلعتراف المـبدئي، يتم إدراج  اإلســـــتحواذمن دمج األعـمال هي قيمـها الـعادـلة عـن

 متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة.  الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء
 

يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموـسة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتـسب االـستهالك للموجودات الغير ملموـسة  

 ط الثابت على النحو التالي:خالل السنة على أساس القس
 

 سنة  2 الرسوم اتفاقية  •
 سنوات 3 برامج كمبيوتر  •
 سنة  22 - 1 طاقة )والمياه(شراء ال اتفاقيات •
 سنوات 8-1 عليها اإلستحواذحقوق االتصال التي تم  •
 غير محدد والمياه الطاقةتوزيع  رخص •

 

للموجودات على أســاس ســنوي وعند الضــرورة، يتم احتســاب التغيرات على األعمار يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة  

 اإلنتاجية على أساس مستقبلي.
 

كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة   الملموسيتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل غير   

 لألصل ويتم إدراجها في الربح او الخسارة عند استبعاد األصل.
 

اختبار انخفاض القيمة سـنويًا. يتم مراجعة ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسـة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ولكن يتم  

ــنو يًا لتحديد ما إذا كانت األعمار غير المحددة ال تزال قابلة للدعم. إذا لم يكن األمر كذلك، فإن التغيير تقييم العمر غير المحدد س

 في العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم على أساس مستقبلي.

 

 النفط والغاز الطبيعيمنشآت   تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير 

 

 المرسملة –تكاليف االستكشاف والتقييم   (أ

 

تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االـستكـشاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل الحـصول على حقوق االـستكـشاف  

ف وتقييم. تتضمن تكاليف تلك الرخص  تدرج في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. يتم إدراج تراخيص االستكشاف كأصل استكشا

يف الضـــرائب الغير قابلة لالســـترداد، التكاليف المهنية والقانونية المتكبدة للحصـــول على  التكاليف المباشـــرة لالســـتحواذ كتكال

ــاف كالتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائي ــتكشـ ــملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصـــول على حقوق االسـ ة التراخيص. يتم رسـ

يف التي ترتبط مباشــرة باالســتكشــاف وأنشــطة التقييم بما  والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراســات التطوير وغيرها من التكال

تكـشاف  ة. ال يتم إطفاء موجودات االـس تكـشاف وتقييم غير ملموـس فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أنها موجودات اـس

 عملية تقييم األنشطة. والتقييم قبل االنتهاء من
 

ات الجدوى التقنية وتم اكتشــاف االحتياطيات التجارية على مســتوى كل حقل بعد عند االنتهاء من تقييم األنشــطة، وفي حال إثب 

تكـشاف والتقييم ذات الصـلة على أنها موجودات تطوير وإنتاج.   الموافقة على التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات االـس

التقييم ويتم تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم  م هذا التصـــنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االســـتكشـــاف ويت

توقع الحصــول على أي منافع اقتصــادية مســتقبلية إذا لم يتم اكتشــاف االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشــطة كل 

 .الربح او الخسارةوالتقييم وإدراجها في   أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف
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 تمة(ت) النفط والغاز الطبيعي منشآتتكاليف استكشاف وتقييم وتطوير   
 

 تكاليف التطوير  (ب
 

وتطوير حفر   بـناء البنـية التحتـية مـثل منصـــــات الحفر وخطوط األـنابـيبإن تـكاليف اإلنـفاق على البـناء، والتركـيب أو اســـــتكـمال   

 النفط والغاز. ممتلكاتاآلبار، بما فيها عمليات الحفر والتحديد الغير ناجحة يتم رسملتها من ضمن 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  
  

 عام   -واآلالت والمعدات الممتلكات  (أ
  

صاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. ت بالتكلفة ناقاآلالت والمعداالممتلكات ويتم إدراج   

العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم استيفاء   المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية  للتكاليف  الحالية  القيمة  إدراج  معايير  يتم 

فة الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى األعمار االقتصادية  اإلعتراف للمخصص. يتم احتساب االستهالك بحيث يتم شطب تكل

تاجية المتوقعة لألصول المعنية. إذا كان ألحد األجزاء الهامة من بند من الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، اإلن

الت والمعدات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية هذه األجزاء الهامة كبنود منفصلة )مكونات رئيسية( للممتلكات واآليتم المحاسبة عن  

 المقدرة للموجودات:

 

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

 أساس القسط الثابت(  على سنة )االستهالك: 40إلى   5من  - المحطاتقطع غيار 
 أساس القسط الثابت( على )االستهالك: ا أقل همأياإلنتاجي ومدة اإليجار  -حق استخدام الموجودات 
 أساس وحدة اإلنتاج( على وحدة اإلنتاج )االستهالك:  -ممتلكات النفط والغاز 

 

،  للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها حيثما هو مناسب في تاريخ كل تقريريتم مراجعة القيم المتبقية   

 .قبليفي التقدير على أساس مستمع إحتساب أي تغييرات 
 

ى كقطع غيار استراتيجية على أساس القسط الثابت على مد  ةفوالمصنيتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات   

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

الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة من استخدام    ببند  إلغاء اإلعترافم  يت 

التي يتم فيها    الفترةفي    الربح أو الخسارةأو استبعاد األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في  

 (. المدرجةفي متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات حتسابها كالفرق بين صااستبعاد الموجودات )ويتم ا

 

 ممتلكات النفط والغاز  -الممتلكات واآلالت والمعدات  (ب

االستهالك    ناقصاً  بالتكلفة  العالقة  الموجودات ذات  التطوير واإلنتاج وغيرها من  النفط والغاز في مرحلة  إدراج ممتلكات  يتم 

االنخ المتراكمة )صافي  المتراكم وخسائر  انخفاضكس  عفاض  ً   القيمة  خسائر  إدراجها سابقا تم  إنالذي  التكلفة    ،  إن  وجدت(. 

العمل، والتقديرات  قيد  البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز األصل ووضعه  الشراء وتكلفة  المبدئية لألصل تتضمن مبلغ 

اإلزالة اللتزامات  أو    سعرإن    .المبدئية  اإلجمال  ناءالبتكلفة  الشراء  القيمة  العادلة ألي  هي  والقيمة  المدفوعة  أخرى    بدالتية 

 لالستحواذ على األصل. 
 

. "( للحقل المعني2P)" والمحتملة    المؤكدةاالحتياطيات    بناًء على يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز على أساس وحدة اإلنتاج   

التطوير  مع تقدير نفقات  النفقات المتكبدة حتى تاريخه  االعتبار  ب  م األخذتيوحدة اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير    عند تحديد معدل

 مقدرة. في حين أن استهالك موجودات النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.المستقبلية ال
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 والسياسات المحاسبية )تتمة(  أساس اإلعداد 2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات 

 

 أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية -الممتلكات واآلالت والمعدات  (ج

  

وتكاليف    منه  أجزاء  أو  األصل  استبدال  تكلفة  يتضمن  واإلصالح  الصيانة  أعمال  على  الرئيسي  اإلنفاق  وتكاليف    الفحصإن 

وتم    بشكل منفصلعندما يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه    ستبدالالتكاليف المتكبدة لإلاإلصالح األساسية. ويتم رسملة  

جزء من األصل ال يعتبر عنصراً  األصل أو لمجموعة. وعندما يكونل ستحققارية المحتملة شطبه وتكون المنافع المستقبلية التج

 )أو جزء من األصل( التي يتم شطبها فوراً.  ، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل بشكل منفصل

 

ندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى  المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية ع  الفحصيتم رسملة تكاليف   

  اليومية عند تكبدها فيها. الصيانةالخدمات وتكاليف   تحميلالمقبل. يتم  الفحصموعد 

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ - ت والمعداتالممتلكات واآلال (د

  

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

والتقريرتاريخ   وتستهلك  الموجودات  المناسب ضمن  التصنيف  إلى  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  تحويل  يتم  للسياسات  .  فقاً 

 تهاء من بناء الموجودات ووضعها قيد االستعمال.المذكورة أعاله عندما يتم االن

 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 

 

وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضت إلى   ،كل تقرير  تاريختقوم المجموعة بإجراء تقييم في   

ذلك  .القيمةفي  انخفاض   إلى  يشير  ما  انخفاضإذا وجد  اختبار  الحاجة إلجراء  أو في حال  السنوي  ،  تقوم   القيمة  للموجودات 

للوحدات    للموجودات أو  قيمة القمة العادلة الالمجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي  

فردية    بصورةموجودات  ليتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد ل  اإلستخدام، أيهما اعلى.يمة  الستبعاد وقا  تكاليفللنقد ناقصاً    المنتجة

عندما تتجاوز مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات.  داخلة  إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية  

القابلة القيمة  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  لألصل  المدرجة  إلى    هفإنلالسترداد،    القيمة  الموجودات  هذه  تخفيض  القابلة    القيمةيتم 

 لالسترداد. 

 

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

والمخاطر المتعلقة باألصل. في حالة احتساب قيمة االستخدام،    الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود

تراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل عملية استبعاد نهائية لألصل. عند تحديد القيمة العادلة للقيمة يتم كذلك إجراء االف

 . المضافة، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال توفرها
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

 

مضاعفات التقييم ب   اإلحتساباتفي حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه   

القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم إدراج خسائر االنخفاض المتعلقة   المدرجة أو مؤشرات  التابعة  كاتيم أسعار األسهم للشروتقي 

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

 

ربما لم سابقاً    المعترف بها  االنخفاض  يد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائريتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير، لتحد 

الممكن استردادها من مثل  . وفي حال وجود  تعد موجودة أو قد انخفضت المبالغ  المجموعة تقوم بتقدير  المؤشرات، فإن  هذه 

  ناك تغيير في االفتراضات ف بها سابقًا فقط إذا كان هخسارة انخفاض القيمة المعترللنقد. يتم عكس    المنتجةالموجودات أو الوحدات  

انخفاضالمستخدمة   آخر إدراج لخسائر  القابلة لالسترداد منذ  القيمة  القيمة  .  القيمة  لتحديد  تتجاوز  العكس محدود بحيث ال  إن 

القيمة    المدرجة  صافي  أو  لالسترداد  القابلة  القيمة  لم    المدرجةلألصل  إذا  االستهالك  اناقصاً  انخفاض ب  اف إلعتريتم  خسائر 

 . في الربح أو الخسارةهذا العكس ب اإلعترافالموجودات في سنوات سابقة. ويتم 

 

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

جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات    ييم تجميعاألعمال. يتضمن اختبار االنخفاض في مرحلة االستكشاف والتق

الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة القيمة المدرجة للقطاع المجمع بالقيمة القابلة لالسترداد 

لربح او الخسارة. ويتم تحديد  اجها في ا ويتم شطب أي خسارة انخفاض ناتجة في قيمة موجودات االستكشاف والتقييم ويتم إدر

 القيمة القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمة االستخدام أيهما اعلى.

 

 تكاليف االقتراض  

 

طلب بالضـرورة تتالتي صـول األأو إنتاج أصـول مؤهلة ، وهي   بناءأو  شـراءمباشـرة إلى   العائدةتكاليف االقتراض    يتم إضـافة 

إلى أن تـصبح هذه األـصول جاهزة ، إلى تكلفة تلك األـصول، بيعهاأو   المقررجاهزة لالـستخدام  ـضرورية لتكونفترة من الوقت  

حتى   المحددبلغ اإلقتراض من ممن االسـتثمار المؤقت  المتحققاالسـتثمار    إيراد. يتم خصـم  جوهرياً لإلسـتعمال المقرر أو بيعها

 .رسملةيف اإلقتراض المؤهل للإستعماله من تكال

 

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

 

 المخزون 

  

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

 لتخزين في انتظار البيع، بالقيمة السوقية. ا

 

يتم تقييم جميع بنود المخزون األخرى بالتكلفة، على أساس متوسط التكلفة المرجح وصافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل  

تحقيقها هي سعر ى موقعه ووضعه الحالي. إن صافي القيمة الممكن  التكاليف المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إل

 االعتيادية، ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف المقدرة الضرورية إلجراء البيع.  البيع المقدر ضمن سياق األعمال 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(سات المحاسبية الهامة السيا 2.2

 

 إيرادات مؤجلة  

 

 المنح -إيرادات مؤجلة  
 

هذه اإليرادات قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات المســـتلمة كمنحة ويتم االعتراف بها كدخل على مدى الفترة الضـــرورية  ثل  تم 

 للتعويض.لمطابقة التكاليف ذات الصلة للممتلكات واآلالت والمعدات الخاضعة 

 

 العمالء والعدادات تأمينات 
 

التزام عند اـستالمها ويتم تـسويتها عادةً عند فـصل العميل مالء الكهرباء والمياه كالعمالء والعدادات من ع  بتأميناتيتم اإلعتراف  

 عن شبكة توزيع المجموعة.

 

 ات الخدمة امتياز 

لتفسير  خدمة  إمتياز التقوم المجموعة باحتساب ترتيبات    استيفاء الشروط  عند    12لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  وفقاً 

 اآلتية:
 

تنظيم الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها مع البنية التحتية ولمن    وأؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة  انح )الميقوم الم •

 تقديمها وبأي ثمن.يجب 

  جوهرية المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من ناحية أخرى أي فائدة    يقوم •

 مدة الترتيب.   التحتية في نهاية متبقية في البنية

 

ضمن    12لمالية رقم  لجنة تفسير التقارير اتفسير  في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية التي ال تستوفي بمتطلبات   

وفقاً   لةالعامالمحطة  على   12لجنة تفسير التقارير المالية رقم   تفسيرالممتلكات واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن 

 المسؤول عن الدفع: الرئيسي لترتيبات االمتياز على أساس الطرف

 

؛ خدماتإمتياز المين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف  يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخد •

 و

 .خدماتإمتياز السية لدفع تكاليف تطبيق "نموذج الموجودات المالية" عندما تقع على المانح المسؤولية الرئي يتم •
 

الداخلي المضمون(،  وفي حال قام المانح بضمان المبالغ التي ستدفع خالل مدة العقد )على سبيل المثال، عن طريق معدل العائد   

ع. في حين  البنية التحتية، بما أن المانح هو المسؤول الرئيسي عن الدفإمتياز    إلحتسابيجب استخدام نموذج الموجودات المالية  

المالية   الموجودات  نموذج  بإدراج    إلحتسابيستخدم  المجموعة  تقوم  المانح.  مع  أبرمت  التي  والتحويل  والتشغيل  البناء  عقود 

 خدمات في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية تشغيلية.إمتياز المن ترتيبات  المالية الموجودات
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 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 األدوات المالية  

يتم االعتراف   أخرى.  لمنشأةوالتزام مالي أو أداة حقوق ملكية  المنشآت إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى  

   التعاقدية لألداة.بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام 

 

 الموجودات المالية  أ( 

 

  بدئياإلعتراف والقياس الم 

 

تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل  وييتم تصنيف الموجودات المالية، عند اإلعتراف المبدئي،   

 الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 

 

النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج  تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي على خصائص    تمديع  التدفقات 

أعمال المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تتضمن على عنصر تمويلي هام أو التي قامت المجموعة من  

المعاملة في حالة    تكاليف  إلضافة إلىتقوم المجموعة مبدئيًا بقياس األصل المالي بقيمته العادلة با  أجلها بتطبيق الوسيلة العملية،

الربح أو الخسارة. يتم إدراج تكاليف المعامالت للموجودات المالية المدرجة    من خاللاألصل المالي غير المدرج بالقيمة العادلة 

تتضمن على عنصر  الربح أو الخسارة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في

تمويلي هام أو التي قامت المجموعة بتطبيق الوسيلة العملية لها بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 إيرادات من عقود مع العمالء. - 15

 

دمـا تختلف القيمـة العـاد  ات اعـن ة للموجودات والمطلوـب د اإلعتراـل ة عـن ة عن ســـــعر المعـامـل دئي، تقوم المجموعـة  لمـالـي ف المـب

 باإلعتراف بالفرق كما يلي:

 

تمدة منالقيمة العادلة   تكونعندما  • عار المدرجة مـس واق النـشطة  األـس ألصـل أو التزام مماثل )أي مدخالت من    في األـس

مكـسب  دم فقط بيانات من أـسواق يمكن مالحظتها، يتم االعتراف بالفرق ك( أو بناًء على أـسلوب تقييم يـستخ1المـستوى 

 أو خسارة.

في جميع الـحاالت األخرى، يتم ـتأجـيل الفرق ويتم تـحدـيد وـقت االعتراف ـباألرـباح أو الخســـــائر المؤجـلة لليوم األول   •

عادلة لألداة باســـتخدام مدخالت بشـــكل فردي. يتم إطفاءها على مدى عمر األداة، أو تأجيلها حتى يمكن تحديد القيمة ال

 حقيقها من خالل التسوية.السوق التي يمكن مالحظتها، أو ت

 

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

دفعات تبار  اخأنه  بالقائم. يشار إلى هذا التقييم    الرئيسي" على المبلغ  دةالدين والفائ  صلأل  دفعاتهي "فقط  التي  نقدية  التدفقات  ال  عن

 . األداةويتم إجراؤه على مستوى فقط ألصل الدين والفائدة 

 

النقدية. يحدد   تحقيقالمالية من أجل    للموجوداتلموجودات المالية إلى كيفية إدارتها  ليشير نموذج أعمال المجموعة    التدفقات 

 المالية أو كليهما. الموجوداتالتدفقات النقدية التعاقدية أو بيع  تحصيلعن  ستنتجنموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدية 

 

 يتم االعتراف بعمليات شراء أو بيع الموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني تم تحديده من خالل  

التشريع أو العرف السائد في السوق )الصفقات العادية( في تاريخ المتاجرة، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع  

 األصل. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( الماليةاألدوات  

 

 )تتمة( الموجودات المالية أ( 

 

 القياس الالحق 

 

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

 

 موجودات مالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( •

 المكاسب والخسائر المتراكمة )أدوات الدين(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير  •

ــائر المتراكمة  موجودات • ــامل اآلخر مع عدم إعادة تدوير المكاســب والخس مالية مصــنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش

 عند االستبعاد )أدوات حقوق الملكية(

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •

 

 )أدوات الدين(  ة بالتكلفة المطفأةموجودات المالي 

  

 : إذا تم استيفاء الشرطين التاليينة بقياس الموجودات بالتكلفة المطفأة تقوم المجموع 

 

للحصـــول على التدفقات   المالية يتم اإلحتفاظ باألصـــل ضـــمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات •

 النقدية التعاقدية؛ و

اريخ محددة والتي تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصــل  تنشــأ عن الشــروط التعاقدية للموجودات المالية تدفقات نقدية في تو •

 الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم.

  

ريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع النخفاض القيمة. يتم االعتراف  يتم الحقًا قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام ط 

 ستبعاد األصل أو تعديله أو عند انخفاض قيمته.باألرباح والخسائر في الربح أو الخسارة عند ا

 

 موجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين(  

  

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

 

التدفقات النقدية بالموجودات للحصول على  ي ضمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ  االحتفاظ باألصل الماليتم   •

 التعاقدية والبيع؛ و 

المالية تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي تكون عبارة فقط عن مدفوعات أصـل  تنشـأ عن الشـروط التعاقدية للموجودات   •

 .الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم

 

صرف   إعادة تقييمبالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم اإلعتراف بإيرادات الفائدة وخسائر   

القيمة   العكوسات  العمالت األجنبية واالنخفاض في  استخدامها  أو  تم  التي  الطريقة  بنفس  احتسابها  الخسارة ويتم  او  الربح  في 

عند    . ة بالتكلفة المطفأة. يتم اإلعتراف بالتغيرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخرمقاسللموجودات المالية ال

 االستبعاد، يتم إعادة تدوير التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى الربح او الخسارة. 
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 ات المحاسبية )تتمة( أساس اإلعداد والسياس 2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( األدوات المالية 

 

 )تتمة( الموجودات المالية أ( 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات حقوق الملكية(  موجودات مالية 

  

ات في أدوات حقوق الملكـية  نـهائي وذـلك لتـحدـيد اإلســـــتثـمارعـند اإلعتراف المـبدئي، يمكن للمجموـعة أن تقوم ـباختـيار بشــــــكل   

كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشـامل اآلخر عندما تسـتوفي تعريف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاسـبي 

 أساس كل أداة على حدة. األدوات المالية: العرض وال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة. يتم تحديد التصنيف على - 32الدولي رقم 

 

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

كلفة أخرى في بيان الربح أو الخسارة عند إثبات حق الدفع، إال إذا استفادت المجموعة من هذه العائدات كاسترداد لجزء من ت

المالي، وفي هذه   المصنفة   يتم تسجيلالحالة،  األصل  الملكية  الشامل اآلخر. ال تخضع أدوات حقوق  الدخل  المكاسب في  هذه 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة. 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة  موجودات مالية 
 

ل الربح أو الخسارة الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو الموجودات المالية  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالتشمل   

المصنفة عند االعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية المطلوبة بشكل إلزامي للقياس  

يت العادلة.  للبالقيمة  بها  المالية كمحتفظ  الموجودات  المدى  م تصنيف  في  الشراء  إعادة  أو  البيع  لغرض  تم شراؤها  إذا  متاجرة 

القريب. يتم أيًضا تصنيف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنية المنفصلة، كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات 

ت المالية المشتقة وأنشطة التحوط.  لة للمشتقات في السياسة المحاسبية لألدواتحوط فعالة. تم وصف المعالجة المحاسبية المفص

يتم تصنيف الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تمثل فقط دفعات ألصل الدين والفائدة وقياسها بالقيمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة، بغض النظر عن نموذج األعمال. 

 

التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما  النظر عن معايير أدوات الدين التي سيتم تصنيفها ب  بغض 

إذا كان القيام    المبدئيأدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف    تصنيف هو موضح أعاله، يمكن  

 ر من عدم التطابق المحاسبي. بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبي

 

المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف   يتم إدراج الموجودات 

 القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. ببصافي التغيرات 

 

 النقد والودائع قصيرة األجل  

  

وك ونقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي  والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي على النقد لدى البنشمل النقد  ي 

تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل. لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد ومرادفات النقد من الودائع النقدية والودائع قصيرة 

 . الحسابات البنكية المكشوفةاألجل كما هو محدد أعاله، صافي 
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 ية )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسب 2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( األدوات المالية 

 

 )تتمة( الموجودات المالية أ( 

 

 إلغاء اإلعتراف  

 

المالية   الموجوداتاألصــل المالي )أو ، عند االقتضــاء ، جزء من األصــل المالي أو جزء من مجموعة من ب إلغاء اإلعترافيتم  

 من بيان المركز المالي للمجموعة( عند: يتم إلغاء اإلعتراف بهأي ( بشكل أساسي )المشابهة

 

 أو  ؛استالم التدفقات النقدية من األصلب إنتهاء الحقوق التعاقدية •

 المستلمة  التدفقات النقدية  بتسديد  بقبول اإللتزامأو قيامها  ويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من األصل  المجموعة بتح  قيام •

 " ؛ وإما:تمرير التدفقات النقديةبموجب ترتيب " ن دون أي تأخير جوهري لطرف ثالث بالكامل م

 

o  قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر ومنافع األصل بشكل جوهري، أو 

o   مخاطر ومنافع األصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على    بكافةلم تقم المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري

 األصل 

 

، ترتيب لتمرير التدفقات النقديةوم المجموعة بتحويل حقوقها في اســـتالم التدفقات النقدية من أصـــل أو عندما تدخل في عندما تق 

ى أي ـمدى، ـقد احتفـظت بمـخاطر ومـنافع الملكـية. عـندـما ال تقوم المجموـعة بتحوـيل أو االحتـفاظ إلى  ـفإنـها تقوم بتقييم ـما إذا، وإل

صـل أو تحويل الـسيطرة على األصـل، تـستمر المجموعة باإلعتراف باألصـل المحول إلى مدى حدذ كبير بكافة مخاطر ومنافع األ

اإلعتراف بااللتزام المرتبط به. يتم قياس األصــــل المحول مشــــاركتها المســــتمرة فيه. في هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك ب

 بها المجموعة.وااللتزام المرتبط به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت 
 

يتم قياس المـشاركة المـستمرة التي تأخذ ـشكل ـضمان على األـصل المحول بالقيمة المدرجة األـصلية لألـصل أو أقـصى مبلغ للبدل   

 تطلب من المجموعة دفعه، أيهما أقل.الذي قد ي

 

 إنخفاض القيمة 

 

ــائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات ا  لدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصــــص خســ

ــائر االئتمانية المتوقعة ــاوي الخس ــارة بمبلغ يس ــارة. تقوم المجموعة بقياس مخصــصــات الخس على مدى الحياة،  الربح أو الخس

اطر االئتمان  باســـتثناء تلك األدوات المالية التي يكون للطرف المقابل فيها تصـــنيف ائتماني بدرجة اســـتثمارية أو لم تزداد مخ

ــائر االئتمانية المتوقعة لمدة  ــكل ملحوظ منذ اإلعتراف المبدئي، وفي هذه الحالة يتم قياس الخســ ــائر    12بشــ ــهًرا. إن الخســ شــ

شهًرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة الناتجة عن أحداث التخلف عن السداد على أداة مالية   12متوقعة لمدة االئتمانية ال

 شهًرا بعد تاريخ التقرير. 12ممكنة في غضون والتي تكون 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( األدوات المالية 

 

 )تتمة( الموجودات المالية أ( 

 

 إنخفاض القيمة )تتمة( 
 

لمتوقعة للموجودات المالية. يتم احتساب معدالت المخصص تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتساب خسارة االئتمان ا 

ذلك   في  بما  التقديرات  على  تقييم بناًء  التقديرات من خالل  هذه  تخصيص  يتم  التعثر.  عند  المتكبدة  والخسارة  التعثر  احتمالية 

المعلومات المستقبلية. التصنيفات االئتمانية للطرف المقابل. تقوم المجموعة بضبط المصفوفة لتعديل معدالت المخصص حسب  

ة المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي(، يتم تعديل معدالت  على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتغير الظروف االقتصادي

  التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل ويتم تحليل التغيرات في التقديرات

قتصادية كذلك مؤشراً على التعثر الفعلي المستقبلية. قد ال تكون خبرة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف اال

 . للعميل في المستقبل
 

امل اآلخر ، تطبق المجموعة مخاطر االئتمان المنخفضـة المبـسطة  بة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الـش . في بالنـس

تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت أداة الدين تعتبر ذات مخاطر ائتمانية منخفضـــة باســـتخدام جميع المعلومات  

داعـمة المتوف ة واـل إـعادة تقييم التصـــــنيف   جـهدرة دون تكلـفة أو  المعقوـل غير ضـــــروري. إلجراء ذـلك التقييم، تقوم المجموـعة ـب

في مـخاطر االئتـمان   ـهاـمةأـنه ـكاـنت هـناك زـيادة  ـباإلعتـبار  المجموـعة    ـتأـخذـلدين. ـباإلضـــــاـفة إلى ذـلك ،  االئتـماني اـلداخلي ألداة ا

 استحقاقها. تاريخيوًما بعد  30كثر من أل متأخرة عندما تكون المدفوعات التعاقدية

 

 الزيادة الهامة في مخاطر اإلئتمان 
 

مالـية قد ارتفـعت بشــــــكل هام مـنذ االعتراف األولي، تقوم المجموعة بمـقارنة عـند تقييم ما إذا كانت مـخاطر االئتـمان على األداة ال 

ـحدوث التخلف عن الســـــداد على األداة الـمالـية كـما في ـتاريخ التقرير مع خطر ـحدوث تخلف على األداة الـمالـية كـما في  مـخاطر

المعلوـمات الكمـية والنوعـية التي تكون معقوـلة ـتاريخ اإلعتراف األولي. عـند إجراء ـهذا التقييم، ـتأـخذ المجموـعة ـباالعتـبار ـكلذ من 

 ة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد كبير. وقابلة للدعم، بما في ذلك الخبر

 

تقوم المجموعة بشـــكل منتظم بمراقبة فعالية المعايير المســـتخدمة لتحديد فيما إذا كان هناك ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان   

اع الجوهري في مخاطر االئتمان قبل أن يصبح  وتقوم بتعديلها كما هو مناـسب لضمان أن تكون المعايير قادرة على تحديد االرتف

 المبلغ متأخراً.

  

تفترض المجموـعة أن مـخاطر االئتـمان على األدوات الـمالـية لم ترتفع بشــــــكل ـهام مـنذ االعتراف األولي إذا تم تـحدـيد أن األداة  

 ى أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة:ديها مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد األدوات المالية علالمالية ل

 

 إذا كانت األداة المالية لديها مخاطر منخفضة للتخلف عن السداد؛  •

 ب؛ وأن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي في األجل القري •

المدى الطويل، ولكن ليس بالضرورة، إلى تقليل قدرة  قد تؤدي التغيرات السلبية في الظروف االقتصادية واألعمال على   •

 المقترض على الوفاء بالتزامات التدفق النقدي التعاقدي. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( المالية األدوات 

 

 )تتمة( الموجودات المالية أ( 

 

 تعريف التخلف عن السداد  
 

داد مع مرور الوقت.    تخدم المجموعة نماذج إحصـائية لتحليل البيانات التي تم جمعها ووضـع تقديرات الحتمال التعثر عن الـس تـس

االقتصـــاد الكلي الرئيســـية عبر ت في عوامل  يتضـــمن هذا التحليل تحديد أي تغييرات في معدالت التخلف عن الســـداد والتغيرا

 مختلف المناطق الجغرافية للمجموعة.
 

 موجودات مالية ذات قيمة ائتمان منخفضة  
 

يعتبر األصـل المالي ذات قيمة ائتمانية منخفضـة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سـلبي على التدفقات النقدية المسـتقبلية المقدرة  

الموجودات المالية هي ذات قيمة ائتمان منخفضـــة القيمة بيانات يمكن مالحظتها حول  دليل على أنلألصـــل المالي. يتضـــمن ال

 األحداث التالية:

 

 صعوبات مالية هامة يواجها المقترض أو المصدر؛   •

 خرق للعقد، مثل التخلف عن السداد أو تجاوز فترة االستحقاق؛  •

يواجها المقترض، بمنح المقترض تعاقدية  باب اقتصادية أو  ت مالية ألسأن يقوم الدائن )الدائنين( للمقترض، نتيجة لصعوبا •

 امتياز )امتيازات( والتي لم يكن ليأخذها الدائن )الدائنين( باالعتبار، بخالف ذلك؛  

 يصبح من المحتمل أن يتعرض المقترض لإلفالس أو أي إعادة تنظيم مالي أخر؛ أو  •

 الصعوبات المالية. عدم وجود سوق نشط لهذا األصل المالي بسبب  •
 

 سياسة الشطب 
 

ــديدة وال    ــير إلى أن المدين يعاني من صــعوبات مالية ش ــطب األصــل المالي عندما تكون هناك معلومات تش تقوم المجموعة بش

 والعالجيةيوجد هناك احتمال واقعي لإلسـترداد. تكون هذه هي الحالة بشـكل عام عندما تسـتنفذ المجموعة جميع الجهود القانونية 

للتحصـيل من العمالء. قد تبقى الموجودات المالية المشـطوبة خاضـعة ألنشـطة اإلنفاذ بموجب إجراءات اسـترداد المجموعة، مع 

 األخذ باإلعتبار المشورة القانونية عند االقتضاء. يتم اإلعتراف بأي مبالغ مستردة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
 

 ن المتوقعةر االئتماالقياس واالعتراف بخسائ 
 

يعتبر قياس خـسائر االئتمان المتوقعة دليالً على احتمالية التخلف عن الـسداد، أو الخـسارة بافتراض التخلف عن الـسداد )أي حجم  

الخســارة إذا كان هناك تخلف عن الســداد( والتعرض للتخلف عن الســداد. ويســتند تقييم احتمالية التخلف عن الســداد والخســارة 

عن الســداد على البيانات التاريخية المعدلة بناًء على المعلومات المســتقبلية كما هو موضــح أعاله. أما بالنســبة ض التخلف  بافترا

ة الـمدرـجة للموجودات في ـتاريخ التقرير، لعقود  الي القيـم ه إجـم ة، ـفإن ـهذا يمثـل الـي ــداد، لموجودات ـم للتعرض للتخلف عن الســـ

حوب كما في تاريخ التقرير، باإلضـافة إلى أي مبالغ إضـافية متوقعة يتم ـسحبها مبلغ المسـ الضـمانات المالية، يتضـمن التعرض ال

في المستقبل حسب تاريخ التخلف عن السداد المحدد بناًء على االتجاه التاريخي، وفهم المجموعة لالحتياجات التمويلية المستقبلية  

 عالقة. المحددة للمدينين، وغيرها من المعلومات المستقبلية ذات ال
 

بالنســبة للموجودات المالية، يتم تقدير خســارة االئتمان المتوقعة كالفرق بين جميع التدفقات النقدية التعاقدية المســتحقة للمجموعة   

 وفقاً للعقد وجميع التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها، مخصومة على أساس سعر الفائدة الفعلي األصلي.
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 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2
 

 )تتمة( األدوات المالية 
 

 المطلوبات الماليةب(  

 

 االعتراف والقياس المبدئي 
 

المصـــــنف ـبالقيـمة الـعادـلة في الربح أو الخســـــارة، ـبالقيـمة عـند اإلعتراف المـبدئي ، تقوم المجموـعة بقـياس اإللتزام الـمالي غير  

ــدار االلتزام المالي. يتم إدراج تكاليف   العادلة ــتحواذ أو إصـ ــرة إلى إسـ ــافية والعائدة مباشـ مطروحاً منها تكاليف المعاملة اإلضـ

 و الخسارة.المعامالت للمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أ
 

 القياس الالحق 
 

 ف المطلوبات المالية في فئتين:ألغراض القياس الالحق، يتم تصني 
 

 مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة •

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة •
 

 تم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأةالتي مالية المطلوبات ال 

 

ــنييتم قياس المطلوبات    ــارة  المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصـ فها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـ

فة بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاســبية الالحقة. يتم تحديد القيمة المدرجة للمطلوبات المالية التي يتم قياســها الحقاً بالتكل

اس طريقة ا ملتهالمطفأة على أـس ا كجزء من تكاليف األصـل في تكاليف لفائدة الفعلية. يتم إدراج مصـاريف الفوائد التي لم يتم رـس

 التمويل في بيان الربح أو الخسارة.
 

 الربح او الخسارة بالقيمة العادلة من خالل التي تم قياسها  المطلوبات المالية  
 

المدى   على  الشراء  إعادة  لغرض  تكبدها  تم  إذا  أي  للمتاجرة،  بها  المصنفة كمحتفظ  المالية  المطلوبات  بقياس  المجموعة    تقوم 

القريب، بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تشمل هذه الفئة أيًضا األدوات المالية المشتقة، بما في ذلك المشتقات الضمنية 

فيها المجموعة والتي لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط في عالقات التحوط كما هو محدد في المعيار الدولي  المنفصلة، التي دخلت  

من قبل المجموعة    يتم تحديدها. كما أن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض الصادرة عن المجموعة  9رقم  للتقارير المالية  

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

 و الخسارة. خالل الربح أو الخسارة في الربح أ
  

 إلغاء اإلعتراف  
 

عندما وفقط عندما يتم إستيفاء االلتزام التعاقدي أو إلغائه أو إنتهاء صالحيته.   ةالمالي  بالمطلوباتتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف   

 والبدل المدفوع في الربح أو الخسارة. فألاللتزام المالي المطلفرق بين القيمة المدرجة أي يتم االعتراف ب

 مقاصة األدوات الماليةج(  
 

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

مطلوبات  قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المعترف بها وتوجد هناك نية للتسوية على أساس الصافي، ولتحقيق الموجودات وتسوية ال

 في وقت واحد. 
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 والسياسات المحاسبية )تتمة( أساس اإلعداد  2

 

 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة  2.2

 

 )تتمة( األدوات المالية 

 

 التحوطومحاسبة مشتقة  أدوات ماليةد(  

 

الف  لمخاطر معدالت  تعرضها  المالية إلدارة  األدوات  متنوعة من مشتقات  في مجموعة  المجموعة  ائدة ومخاطر صرف  تدخل 

العمالت األجنبية، بما في ذلك عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل معدالت الفائدة. يتم اإلفصاح عن مزيد من  

 . 15إيضاح التفاصيل حول مشتقات األدوات المالية في  

 

بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم  فيه إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحقًا    يتم إدراج مشتقات األدوات المالية مبدئياً 

القيمة  العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون  القيمة  المشتقات كموجودات مالية عندما تكون  إدراج  يتم  العادلة.  بالقيمة 

 . عادلة سالبةال

 

 التحوطمحاسبة  

 

التي ترغب في تطبيق    التحوطمجموعة رسمياً بتعيين وتوثيق عالقة  ، تقوم الالتحوطالتي تتأهل لمحاسبة    التحوطعند بداية عالقة   

 .عليها التحوطوأهداف إدارة المخاطر وإستراتيجية إجراء  التحوطمحاسبة 

 

منها وكيفية قيام المجموعة بتقييم    التحوط ، وطبيعة المخاطر التي يتم  المتحوط له، والبند  التحوطتضمنت عملية التوثيق تحديد أداة   

و كيف يتم تحديد نسبة    التحوط)بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية    التحوطمتطلبات فعالية    التحوطا كانت تستوفي عالقة  ما إذ

 (. التحوط

 

 : إذا استوفت كافة متطلبات الفعالية التالية التحوطلمحاسبة  التحوطعالقة  تتأهل 

 

 . طالتحووأداة  المتحوط لههناك "عالقة اقتصادية" بين البند   •

 ال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على "التغيرات في القيمة" الناتجة عن العالقة االقتصادية.  •

الذي قامت المجموعة فعلياً بتخصيص    المتحوط لههي نفس تلك الناتجة عن كمية البند    التحوطمن عالقة    التحوطتعتبر نسبة   •

 . المتحوط لههذه الكمية من البند ل للتحوطالواقع التي تستخدمها المجموعة في  التحوطله، وكمية أدوات  التحوط

 

 : ، كما هو موضح أدناه طالتحوالتي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة  التحوطيتم المحاسبة عن أنشطة   

 

 القيمة العادلة  تحوطات 

  

على الفور،   الربح أو الخسارةالعادلة في  للقيمة  كتحوطاتيتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم تعينها وتتأهل  

. يتم إدراج التغير في القيمة العادلة  التحوطالذي يتعلق بمخاطر    المتحوط لهمع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصل أو االلتزام 

 .المتحوط لهلق بالبند المتع الربح أو الخسارةفي بيان  المتحوط لهاالمنسوب للمخاطر  المتحوطوالتغير في البند  التحوطألداة 

 

أو عند بيعها أو إلغائها أو   التحوطأو عندما تنتهي صالحية أداة    التحوطعند إبطال المجموعة لعالقة    التحوطإيقاف محاسبة    يتم 

الناجم   لهالمتحوط  للبند    المدرجةالقيمة    إلى. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة  التحوطاستخدامها، أو عندما ال تعود مؤهلة لمحاسبة  

 من ذلك التاريخ. إلى الربح او الخسارة ط لهاالمتحوعن المخاطر 
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 )تتمة( األدوات المالية 

  

 )تتمة( التحوطمحاسبة  

 

 التدفقات النقدية تحوطات 

بيان الربح أو  للتدفقات النقدية في    كتحوطاتتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة  يتم إدراج الجزء الفعال من ال 

التدفقات    تحوطاتالتغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية في    بندويتم تراكمها تحت  والدخل الشامل اآلخر    الخسارة

إدر يتم  المتعلالنقدية.  الخسائر  أو  األرباح  بيان  اج  في  الفور  على  الفعال  بالجزء غير  الخسارةقة  أو  في  الربح  إدراجها  ويتم   ،

 القيمة العادلة.  تحوطاتالتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وبند 
 

الربح أو    إلىوالمتراكمة في حقوق المساهمين    األخرى  ةالشامل  )الخسارة(  /يتم إعادة تصنيف المبالغ المدرجة سابقاً في الدخل 

معترف تحوط  كبند    الربح أو الخسارةبيان    بند، في نفس  الربح أو الخسارةفي    التحوطفي الفترات التي يتم فيها إدراج بند    لخسارةا

الي، يتم تحويل األرباح  غير مالي أو التزام غير م  إعتراف بأصلالمتوقعة    المتحوط لها المعاملة    عن  نتجي. ومع ذلك، عندما  به

والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق المساهمين ويتم إدراجها   األخرى  ةالشامل   )الخسارة(  /في الدخلاً  والخسائر المدرجة سابق

 في القياس المبدئي لتكلفة األصل غير المالي أو االلتزام غير المالي.
 

عند بيعها أو إلغائها أو    أو  التحوطأو عندما تنتهي صالحية أداة    التحوط  عند إبطال المجموعة عالقة  التحوطيتم إيقاف محاسبة   

  األخرى   ةالشامل  )الخسارة(  /في الدخل. تبقى أي أرباح أو خسائر مدرجة  التحوطاستخدامها، أو عندما ال تعود مؤهلة لمحاسبة  

ويتم   الملكية  في حقوق  الوقت  ذلك  في  المساهمين  في حقوق  بهاوالمتراكمة  يتم    اإلعتراف  للمعاملة   اإلعترافعندما  النهائي 

. عندما ال يتوقع حدوث المعاملة المتوقعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق  الربح أو الخسارةقعة في  المتو

 .الخسارة الربح أوالمساهمين مباشرة في 

 

 مزايا الموظفين  
 

 اإلجازة السنوية وتذاكر السفر أ(  

 

المقدرة    لاللتزامات  استحقاق  تكوين  نتيجة    المتعلقةلموظفين  ليتم  السفر  وتذاكر  السنوية  قبل  باإلجازات  من  المقدمة  للخدمات 

 الموظفين المؤهلين حتى نهاية فترة التقرير.
 

 مكافآت نهاية الخدمةب(  

 

 المساهمة المحددة خطط  
 

المكافآت على أسـاس فترة  احتساب هذه  الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادةّ  نهاية  المجموعة بتوفير مكافآت  الخدمة    تقوم 

احتساب  يتم  الخدمة.  فترة  مدى  على  المكافآت  لهذه  المتوقعة  التكاليف  وتستحق  الخدمة.  لفترة  األدنى  الحد  وإكمال  للموظفين 

قاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة  المساهمات الت

العربية للصندوق    اإلمارات  المدفوعة  المساهمات  المجموعة على هذه  التزامات  الموظفين. تقتصر  المتحدة كنسبة من رواتب 

 على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها. كمصروفوالتي يتم إدراجها 
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 تتمة( ) مزايا الموظفين 

  

 خطط مكافآت المعاشات المحددة  
 

المعاشات خطط  يتم تحديد تكلفة    الحالية اللتزامات  الخدمة والقيمة  لما بعد  الطبية األخرى  المحددة والمزايا  المعاشات  مكافآت 

باستخدام طريقة وحدة باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقاً لمخطط المكافآت المحددة وذلك  

اس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة  االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة القي

على  في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة 

الم المركز  بيان  المحددة( مباشرة في  التزام المكافآت  المدينة أو    وتسجيلالي  صافي  الدائنةالمبالغ  في األرباح    ةالمقابل  المبالغ 

الربح    إلىفي الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس    األخرى  ةالشامل  الربح/ )الخسارة(من خالل    المستبقاة

 في الفترات الالحقة.   ارةأو الخس
 

 المخصصات  
 

 عـام أ(  

أو استنتاجي( نتيجة لحدث سابق مع احتمال الحاجة إلى    يتكوين المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانونيتم   

تتوقع المجموعة    عندمالتزام.  تدفق الموارد التي تشمل المنافع االقتصادية لتسوية االلتزام مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة اال 

يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل فقط     -على سبيل المثال في إطار عقد تأمين  –استرداد بعض أو جميع المخصصات  

بالصافي بعد خصم    الربح او الخسارةيظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في بيان    .عندما يكون االسترداد مؤكداً فعليا

ً أثير القيمة الزمنية  ي حالة كان توف  .االسترداد يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الجاري قبل الضريبة الذي    لألموال هاما

مناسباً،  يعكس  يكون  وعندما  لألموال  الزمنية  في    القيمة  الزيادة  إدراج  يتم  الخصم،  استخدام  عند  بااللتزام.  المتعلقة  المخاطر 

 ل.المخصص نتيجة لمرور الوقت كتكلفة تموي
 
 

 اإلزالة زامات ازالة الموجودات عند التقاعد/ مطلوبات التب(  

لدى بعض الشركات التابعة للمجموعة التزامات قانونية فيما يتعلق بإعادة الموقع إلزالة موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه  

إزالة  واج القيمة العادلة إلعادة الموقع  إدربلمجموعة  وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية )تكاليف اإلزالة(. تقوم ا

ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم   المقابلة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقاً لذلك فإنه يتم إدراج الموجودات  

ة المقدرة ويتم إدراجها كجزء  دفقات النقديإدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام الت

من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصم مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم 

لمقدرة اللتزامات  كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية ا  الربح او الخسارة تسوية المبلغ التراكم عند تكبده ويدرج في بيان  

ً   تعديالتالاستبعاد الموجودات سنوياً ويتم إجراء   التكاليف  مخصصات  . يتم إضافة أو اقتطاع التغييرات في  عندما يكون مناسبا

 . ذات العالقة  كلفة األصل تالمستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم من 
 

 عالوة اإلنتاج  ج( 

جموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما يتم تحقيق  تتضمن عقود اإلنتاج المشتركة للم 

  المتضمن   التدفق الخارج  أنأهداف انتاجية محددة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن  

ييم هذه المخصصات بناًء على حصة المجموعة المؤكدة والمحتملة . يتم تقادية سوف يكون ضرورياً لتسوية اإللتزامصتاإلق  للموارد

 عقود اإلنتاج المشتركة. من اإلحتياطيات بموجب
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 المطلوبات الطارئة  

 

مطالبات    تستلم  األحيان  بعض  في  اإلالمجموعة  المسار  لألعمال في  تقييم  .  عتيادي  بهذه  يتم  المتعلقة  وااللتزامات  المطلوبات 

. يتم إدراج  آخرينعادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين    ،خر المعلومات المتوفرةآالمطالبات دورياً بالرجوع إلى  

بشكل معقول. في حال قيمة الخسارة ر مطلوبات فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك إمكانية لتقديال

الشروط هذه  من  أي  توفر  طارئة،يتم    ، عدم  كمطلوبات  المطلوبات  عن  جوهر  اإلفصاح  كانت  لهذه  إذا  الفعلية  النتائج  إن  ية. 

 المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة. 

 

 ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد   امةهأحكام محاسبية  3.2

 

المدرجة    بالقيم  متعلقة  وافتراضات  وتقديرات  بأحكام  القيام  اإلدارة  من  يتطلب  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عند 

التاريخية للموجودات والمطلوبات عند عدم وجود مصادر أخرى متوفرة. تستند التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة  

مع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن يؤدي إلى نتائج قد تتطلب ووالعوامل األخرى ذات العالقة.  

 تعديل جوهري على القيمة المدرجة لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.

 

رة التي يتم فيها اإلختالف في التقديرات المحاسبية في الفت  يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات بشكل مستمر. يتم تسجيل 

أو في حالة كون   الفترة،.  تلك  التقييم تؤثر على  إعادة  الناتجة عن  التعديالت  التقديرات وذلك في حالة أن  إعادة مراجعة هذه 

 ة فيتم تسجيلها في تلك الفترات.التعديالت الناتجة عن إعادة مراجعة التقديرات تؤثر في فترة المراجعة والفترات المستقبلي

 

   في تطبيق السياسات المحاسبية الهامة األحكام 
 

المرحلية  هذه البيانات المالية  والتي لها أكثر تأثير جوهري على المبالغ المعترف بها في  األحكام التالية،  بإصدار  اإلدارة    قامت 

 الموحدة:الموجزة 

 

 لمياه والكهرباء توصيل وإمداد ا -اإليرادات ب اإلعتراف 
 

في تحديد ما إذا كان توصـــيل وتوريد المياه / الكهرباء يعتبران من التزامات األداء المتميزة حيث يمكن أن   هامةتم اتخاذ أحكام   

رير لتقالمعايير التفصيلية للمعيار الدولي  باإلعتبار الاإلدارة    أخذتعلى كيفية تحقيق اإليرادات ذات الصلة.    هاميكون لذلك تأثير 

إيرادات من عقود مع العمالء إلى جانب مجموعة متنوعة من العوامل بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر،    15المالية رقم  

 اتفاقيات التوصيل والتوريد والتعريفات المفروضة وما إلى ذلك.
 

ن لألداء، ومن ثم يجب االعتراف باإليراد في ضوء الحقائق والظروف، تعتقد اإلدارة أن التوصيل والتوريد هما التزامان متميزا 

عند الوفاء بكل التزام. بالنـسبة لرـسوم التوـصيل، يتم الوفاء بااللتزام بمجرد اكتمال االتـصال وبعد ذلك يحق للمجموعة الحـصول  

ــال في وقتبالكامل. نتيج  البدلعلى   ــيل عند بدء االتصـ ــوم التوصـ معين. نظًرا  ة لذلك، يتم االعتراف باإليرادات المتعلقة برسـ

ا  نقطة زمنية  عنداإليرادات ذات الصــــلة  ب اإلعترافللوفاء بالتزام توريد المياه / الكهرباء عند تقديم المنتج / الخدمة، يتم أيضــــً

التوصـيل والتوريد بمثابة التزام أداء واحد، فسـيتم تأجيل رسـوم التوصـيل ذات على العكس من ذلك، إذا تم اعتبار   .عند التوريد

 على مدار العمر اإلنتاجي لألصول المثبتة لتوفير التوصيل.الصلة 
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 اتفاقيات شراء الطاقة والمياه  

 

 اقيات امتياز الخدمةاتفأ(  
 

دخ ت بعض الشركات التابعة األجنةية ل م مو ة في اتفاقيات لشراء ال اقة مع متعهدين في الة دان التي تعمل فيها. قررت اإلدارة   
يق  من خالل ت ة  إمتياز المدمة ي ترتيةات    –   12التقار ر المالية الدولية رقم    اتل نة تفةير   لتفةير  إمتياز المدمةون ترتيةات  

سع والظروف في كل موقع. دخ ت الشركات التابعة المح ية ل م مو ة )اإلمارات العربية المتحدة  في إقار  مت  ةات تفةير ل وقا
بناًء   ى شروط إتفاقيات شراء ال اقة والمياه فإن  اتفاقيات قو  ة المدى لشراء ال اقة والمياه مع شركة مياه وكهرباء اإلمارات.  

ي رة   ى وي حقوق متةقية في المح ات في نهاية فترة إتفاقيات شراء ال اقة والمياه اإلمارات ال تمت   الة  شركة مياه وكهرباء
الدولية رقم )تفةيرات  تعتةر اإلدارة ون اتفاقيات شراء ال اقة والمياه ال تقع ضمن تفةير ل نة  وبالتالي   المالية   –    12التقار ر 
 . إمتياز المدمةترتيةات 

 
 الشركات التابعة كملجر  -تشغي يةت ت جير التزاماب   

 
شراء ال اقة    اتلشراء ال اقة والمياه. وبموجب اتفاقي  اتالشركات التابعة ل م مو ة المح ية اتفاقي  وبرمتو اله      و مذكوركما   

ركة مياه وكهرباء متعهد )شوالمياه تةت م الشركات التابعة دفعات مقابل توفير الةعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام ال
ال اقة   )"دفعات مقابل  المتغيرة  اإلنتاج  الةعة"  ودفعات مقابل مصار ف  )"دفعات مقابل توفير  وم ال  باستمدام  ل   اإلمارات  

 ة  اإلدارة ون الم مو   حيث ترى     ي ترتيةات إي ارشراء ال اقة والمياه    اتاتفاقي  اتاتفاقيون    بتحديدوالمياه" . قامت الم مو ة  
بناًء   ى تقدير اإلدارة ل عمر اإلنتاجي والقيمة المتةقية   ب ميع المماقر والمنافع الرسيةية النات ة  ن امتالك المح ات   تحتفظ

العمر اإلنتاجي لألصل  ومراجعة  عقود إي ار تشغي ية. يتم تقدير  ك  ال اقة والمياهاتفاقيات شراء    يتم إحتةابل موجودات  وبالتالي  
  ى مدى العمر المتةقي لألصل.     ى وساس مةتقة يالتغيرات في العمر اإلنتاجي  بت ثراتً ا. يتم اال تراف ةقية سنو والقيمة المت

ال تزال تحتفظ ب ميع  النظر فيما إ ا كانت الم مو ة  بإ ادة  اإلدارة    تقوم ند وجود تعديالت   ى اتفاقيات شراء ال اقة والمياه   
 .امتالك المح اتات ة  ن المماقر والمنافع الرسيةية الن

 
 اإللتزامتصنيف حقوق الملكية أو  

 

بواليتم تصـنيف القروض بدون فوائد إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لجوهر الترتيب التعاقدي    الدولي    يمعيار المحاـس

 في حقوق الملكية. . يتم التعامل مع المبالغ غير المضمونة بدون فوائد محددة وشروط السداد كمساهمة32رقم 



  "(شركة مساهمة عامة )"طاقة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
    المرح ية الموجزة الموحدةإيضاحات حول الةيانات المالية 

 )غير مدققة   2020سةتمةر  30

- 41  - 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  هامةأحكام محاسبية  3.2

 

   )تتمة( في تطبيق السياسات المحاسبية األحكام الهامة 

 

 رسملة تكاليف المشروع 

 

 شبكة النقلأ(  

 

الدولي رقم    يمعيار المحاـسبالـستهالك ، راعت اإلدارة المبادئ المنـصوص عليها في  عند تحديد توقيت تـسجيل األـصول وبدء اال 

الممتلكات واآلالت والمعدات، ووقت االنتهاء من التـشغيل والوقت الذي يكون فيه األصـل جاهًزا لالـستخدام المقصـود. أي   -  16

 تعمل وتحت استخدام المجموعة. ع االقتصادية إلى المجموعة وأن األصولأنه من المحتمل أن تتدفق المناف

 

ــمالية قيد التنفيذ، إلى فئة   ــملة بموجب األعمال الرأســ ــبكة النقل للمجموعة، والمرســ ــروع المتعلقة بشــ يتم تحويل تكاليف المشــ

 الممتلكات واآلالت والمعدات ذات الصلة عند استيفاء المعايير التالية:

 

 التوزيع متصلة بشبكة النقل ،أ( شبكة  

 اد نموذج رسملة المشروع من قبل مديرية إدارة األصول ، و ب( اعتم 

 ج( يتم إصدار شهادة القبول المؤقت للمقاول. 

 

يتم تعديل أي مراجعة في تقديرات المهندس بأثر مســـتقبلي مع تكاليف المشـــروع المســـجلة. تعترف المجموعة بمشـــاريع النقل  

ــال المم ــول على جميع الموافقات التنظيمية من مكتب التنظيم والرقابة ،   ولة بمجرد االنتهاء من العمل المعني ،واإلرسـ والحصـ

وتوقيع اتفاقيات نقل األـصول وإرـسالها وإتاحة أـصول اإلرـسال واإلرـسال لالـستخدام. وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع المحول 

ـصة بأـصول بناء مـشروع النقل واإلرـسال  ن الناقل يتحمل المخاطر والملكية الخافي الـسنوات الـسابقة. تنص مذكرة التفاهم على أ

حتى االنتهاء بنجاح من بدء تشـغيل المرحلة المعنية. وبناًء عليه ، قررت اإلدارة أن نقل أصـول إنشـاء مشـروع النقل واإلرسـال  

 األصول.لم يتم وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة ومذكرات التفاهم واتفاقية نقل 

 

 أصول التوزيع -مشاريع التطوير الكبرى ب(  

 

باإلعتبار  اإلدارة   أخذتعند تحديد توقيت تسـجيل أصـول التوزيع هذه التي يتم اسـتالمها من مطورين مختلفين وبدء االسـتهالك،  

، ووقت االنتهاء من التشــغيل والوقت الذي تكون فيه األصــول 16الدولي رقم   يمعيار المحاســبالالمبادئ المنصــوص عليها في 

إلى المجموعة بموجب ترخيص التوزيع الحـصري    المنافع االقتـصاديةتتدفق المقـصود. أي أنه من المحتمل أن  جاهزة لالـستخدام  

 وأصول التوزيع قيد التشغيل وتحت استخدام المجموعة.
 

ــيلية  باإلعتبار    اإلدارة أخذتخالل الفترة،   ــبلالمعايير التفصـ لتحويل اتفاقيات ا وقامت بمراجعة 16الدولي رقم   يلمعيار المحاسـ

ــاريع للحصــول على مبررات االعتراف بها في البيانات المالية المرحلية   ــارين لهذه المش ــتش ــالت مع المطورين والمس والمراس

روط المذكورة في   تعتقد اإلدارة أن أصـول التوزيع  .الموجزة الموحدة للمجموعة توفي الـش بالهذه تـس ة الدولية من يمعايير المحاـس

 ذه وبالتالي استهالكها من التاريخ الذي كانت فيه أصول التوزيع هذه متاحة لالستخدام.حيث رسملة أصول التوزيع ه
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  هامةأحكام محاسبية  3.2

 

   )تتمة( في تطبيق السياسات المحاسبية األحكام الهامة 

 

 الموظفين  رسملة تكاليف 
 

تحدد اإلدارة ما إذا كانت المجموعة ســتعترف بأصــل من تكاليف الموظفين المتكبدة إلنجاز مشــروع إذا كانت هذه التكاليف تفي  

 بجميع المعايير التالية:
 

 أ( تتعلق التكاليف مباشرة بمشروع يمكن للمجموعة تحديده على وجه التحديد؛ 

 و ؛جموعة التي سيتم استخدامها في الوفاء بالتزامات األداء في المستقبلب( تولد التكاليف أو تعزز موارد الم 

 ج( من المتوقع استرداد التكاليف. 
 

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

 تحديد مدة اإليجار  
 

االعتـبار جميع الحـقائق والظروف التي تخلق ـحافًزا اقتصـــــاديـًا لمـمارســـــة خـيار عـند تـحدـيد ـمدة عـقد اإليـجار ، ـتأـخذ اإلدارة في   

التمديد، أو عدم ممارســة خيار اإلنهاء. يتم تضــمين خيارات التمديد )أو فترات ما بعد خيارات اإلنهاء( فقط في مدة اإليجار إذا  

تم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو يه(.  أنه ســـيتم تمديد عقد اإليجار )أو لم يتم إنهاؤ  كان من المؤكد بشـــكل معقول

 تغيير جوهري في الظروف مما يؤثر على هذا التقييم والذي يقع ضمن سيطرة المجموعة.

 

 األعمالتقييم نموذج  
 

واختبار  مدفوعات المبلغ األصـلي والفائدة على المبلغ األصـلي القائم رختباا  نتائج  علىيعتمد تصـنيف وقياس الموجودات المالية   

تحدد المجموعة نموذج األعمال على    (.2.2 إيضـاحالمالية في   الموجودات)يرجى االطالع على سـياسـة أقسـام    نموذج األعمال

 الموجودات المالية معًا لتحقيق هدف أعمال معين.  مستوى يعكس كيفية إدارة مجموعات
 

ا في ذلك كيفية تقييم أداء الموجودات وقياس أدائها، والمخاطر الحكم الذي يعكس جميع األدلة ذات الصــلة بم ييميتضــمن هذا التق 

ب المجموعـ  دراء الموجودات. تراـق ة إدارتهـا وكيف يتم تعويض ـم ة  التي تؤثر على أداء الموجودات وكيفـي ة الموجودات المـالـي

قبل اسـتحقاقها لفهم سـبب اسـتبعادها  خالل الدخل الشـامل اآلخر والتي تم اسـتبعادها نالمقاسـة بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة م

ما  وما إذا كانت األـسباب متفقة مع الهدف من األعمال المحتفظ بها. وتعتبر المراقبة جزًءا من التقييم المتواـصل للمجموعة حول

اســــب ما إذا كان المتبقية مناســــبًا، وإذا كان من غير المن  ماليةإذا كان نموذج األعمال الذي يتم بموجبه االحتفاظ بالموجودات ال

لم تكن هـناك ـحاـجة لمـثل ـهذه  هـناك تغيير في نموذج األعـمال وـبالـتالي يتم إدـخال تغييًرا مســـــتقبليـًا لتصـــــنيف تـلك الموجودات.

 ات المعروضة.التغييرات خالل الفتر
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 يمحاسبال المستحوذ 
 

األعمال هي تحديد المـشتري في المعاملة. من منظور محاـسبي، قد ال يكون المـستحوذ القانوني دائًما  إندماجأهم خطوات   إن أحد 

تبادل حصــص حقوق الملكية، عادة ما يكون   من خالللمقام األول هو المســتحوذ المحاســبي. في اندماج األعمال الذي يتم في ا

تري هو  أةالمـش ، والتي تـسمى عادةً "عمليات ل، في بعض مجموعات األعماصـدر حصـص حقوق الملكية. ومع ذلكتي تال المنـش

 .المستحوذ عليهاالشركة  يه ةالم صِدر المنشأةكون  تاالستحواذ العكسي"، 
 

  ةالمدمج  المنـشأةحقوق التـصويت النـسبية في  -، تحدد عدة عوامل المـشتري المحاـسبي 3  رقم  قارير الماليةوفقًا للمعيار الدولي للت 

ــأةبعد دمج األعمال، ووجود حصــة تصــويت أقلية كبيرة في  ــترك المنش إذا لم يكن لدى مالك آخر أو مجموعة منظمة من   ةالمش

ــأة، وتكوين مجلس إدارة  هامةتصــويت    حصــةالمالكين  ــأةلدارة العليا ، وتكوين اإلةمدمجال المنش ، وشــروط تبادل ةالمدمج لمنش

 .منشأة مدمجةأو اإليرادات أو األرباح( لكل  الموجوداتبـ حقوق الملكية والحجم النسبي )يقاس، على سبيل المثال ، 
 

عية  فقًا للعوامل النو، أجرت المجموعة تقييًما للمشـــتري المحاســـبي وللطاقةأبوظبي   ومؤســـســـةطاقة    منشـــآتفي المعاملة بين  

ترانســكو نظًرا شــركة  يلألغراض المحاســبية ه  ةالمنشــأة المســتحوذِ وقررت أن   3  رقم  والكمية للمعيار الدولي للتقارير المالية

 لحجمها النسبي ضمن المجموعة المدمجة.

 

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

 

تقبل وال  ية المتعلقة بالمـس ية للتقدير غير المؤكد في نهاية فترة التقرير والتي تحمل مخاطر مصـادر  إن اإلفتراضـات الرئيـس الرئيـس

 مهمة قد تسبب تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي كما يلي:

 

 اختبار إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية 
 

ت  ناك وية ملشرات   ى انمفاض القيمة فيما يتع ق بممت كات وآالت ومعدات  ا كانر   تقر ر بتحديد ما إاتقوم اإلدارة في كل ت 
الم موسة    والموجودات الداخ ية  لغير  العوامل  من  واسع  ن اق  وخذ  يتم  والتقييم.  االستكشاف  موجودات  في  ل   بما   م مو ة 

 والمارجية في اال تةار ك زء من  م ية مراجعة الملشرات.
 

االنمفاض في الموجودات الغير مالية بناًء   ى احتةاب القيمة القاب ة لالسترداد لكل وحدة مولدة ل نقد وو ختةار تقوم الم مو ة با 
  م مو ة الوحدات المولدة ل نقد التي يتم اختةار ا. إن المةالغ التي يم ن تحقيقها  ي القيمة المةتمدمة والقيمة العادلة ناقصًا تك فة 

لقيمة المةتمدمة لوحدات توليد النقد بناًء   ى التدفقات النقدية المتوقعة التي وقرتها اإلدارة والتي  تةاب االةيع ويهما و  ى. يتم اح
  ال تتضمن ونش ة إ ادة الهي  ة التي لم تقم الم مو ة بااللتزام بها وو االستثمارات المةتقة ية الكةيرة التي من ش نها ون تعزز قا دة 

اختةار ا. يتم احتةاب القيمة العادلة ناقص تك فة الةيع لوحدات توليد النقد  امة بناًء   ى نما ج  ي يتم  االصل لوحدة توليد النقد الت
القاب ة لالسترداد  ي وكثر حةاسية الفتراضات  القيمة  النقدية الممصومة باستمدام المدخالت وافتراضات الةوق. إن  التدفقات 

 دم في نمو ج التدفقات النقدية.المةتموافتراضات سعر الصرف وسعر المصم الة ع   وسعار
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 تقدير احتياطيات النفط والغاز 
 

غاز المةتمدمة ألغراض محاسةية باستمدام األساليب والمعايير المقةولة  الميًا. تتضمن يتم تقدير احتياقي ومصادر النفط وال 
 م ية المراجعة الةنو ة ل م مو ة الحتياقي ومصادر النفط والغاز  م ية تدقيق خارجية يقوم بها وقراف خارجيون. إن جميع 

 ادة وو نقصان بناًء   ى المع ومات ال ديدة  كالمع ومات  المحتم ة  ي  رضة ل مراجعة سواًء كز تقديرات االحتياقيات الملكدة و 
من ونش ة ت و ر الحفر واإلنتاج وو من التغييرات في العوامل االقتصادية و شمل  ل  وسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية وو خ ط  

تي ة لتوفير مع ومات جديدة المتاحة  ت الفنية الحتياقيات الهيدروكربون نالت و ر.  مومًا  إن التغييرات النات ة من االستحقاقا
من ونش ة الت و ر واإلنتاج ُتعتةر الةةب الرسيةي ل مراجعات الةنو ة. إن التغييرات في احتياقيات النفط والغاز تمثل ملشر مهم  

  القيمة وو قد تلثر   ى ممصص النضوب     ى حدوث انمفاض وو   س االنمفاض وقد تنتج الحقًا  ن تكاليف االنمفاض في 
 .الربح وو المةارةبحةب وحدات اإلنتاج والتي تلثر في 

 

 وقف التشغيل مخصص  

 

التشغيل يتم احتةاب تك فة    المنشآت والممت كات. إن    وقف  التشغي ي لم مو ة معينة من  من قةل الم مو ة  ند انتهاء العمر 
ةت ملكدة وقد تمت ف بناًء   ى  دة  وامل بما في  ل   التك فة النهاسية لإللغاء وو قيمة االلتزامات المترتةة إلزالة الموجودات لي

نيات تنقيب جديدة وو خةرات جديدة في مواقع اإلنتاج. و م ن ويضًا تغير  التغيرات في المت  ةات القانونية  ات الص ة  ويهور تق
ت في القوانين وال واسح وو تفةيراتها التوقيت المتوقع ل نفقات    ى سةيل المثال يم ن تغير الوقت المتوقع ل نفقات است ابة ل تغيرا

ضات وسعار الة ع وافتراضات وسعار الصرف األجنةي يعتةر الممصص وكثر حةاسية الفترا  و/ وو نتي ة ل تغيرات وسعار الة ع.
 والتضمم ومعدالت المصم المةتمدمة في نما ج التدفقات النقدية.

 
 مخصص الخسائر اإلئتمانية المتوقعة 

 
المةارة ل موجودات المالية   ى افتراضات حول مماقر التم ف  ن الةداد ومعدالت المةارة المتوقعة. تةتمدم  ممصصات    تةتند 
ل م مو ة     ةالةابق  المةرةانمفاض القيمة  بناًء   ى    إلحتةابم مو ة الح م في وضع  ذه االفتراضات واختيار المدخالت  ال

 مةتقة ية في نهاية كل فترة تقر ر. ويروف الةوق الحالية باإلضافة إلى التقديرات ال
 

 :المةدسيمنذ اال تراف    اماالستمان قد زادت بش ل يتم وخذ المع ومات التالية في اال تةار  ند تقييم ما إ ا كانت مماقر  
 

 تد ور جو ري فع ي وو متوقع في األدوات المالية المارجية )إن وجدت  وو التصنيف االستماني الداخ ي؛   و
انمفاض  ةية القاسمة وو المتوقعة في األ مال وو األوضاع المالية وو االقتصادية التي من المتوقع ون تتةةب في  التغيرات الة  ب

  ام في قدرة المدين   ى الوفاء بالتزامات ديونه؛ 
 تد ور جو ري فع ي وو متوقع في النتاسج التشغي ية ل مدين؛   ج
 مالية األخرى لنفس المدين؛ الز ادات ال و ر ة في مماقر االستمان   ى األدوات ال  د
مما يلدي إلى انمفاض  ام في  في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية  جوهري  حدوث تغير سلبي فعلي أو متوقع    ه

النظر عن نتيجة التقييم أعاله، تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان على   بغض.  قدرة المدين   ى الوفاء بالتزامات الدين 

يوًما من تاريخ   90عات التعاقدية أكثر من  منذ االعتراف األولي عندما تجاوزت المدفو  هاممالي قد زادت بشكل  األصل ال

 االستحقاق، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وداعمة توضح خالف ذلك. 
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(تقدير غير المؤكد ومصادر رئيسية لل هامةأحكام محاسبية  3.2

 

 )تتمة(  المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

 
 الحركة ومتقادمة بطيء مخزون مخصص  

 
  ى وساس منتظم.  ند تحديد ما إ ا كان ي ب   والمتقادمالحركة    ب ئتقوم اإلدارة بتقييم المةارة )إن وجدت    ى بنود الممزون   

ةارة  تقوم الم مو ة بإصدار وح ام حول ما إ ا كانت  ناك وي بيانات يم ن مالحظتها   تقادم في الربح وو الملتة يل ممصص  
الممزون   بنود  اإلدارة  العوامل  حددت  بناًء   ى  ل ةند.  استهالك مةتقة ي  إلى وجود  الحركة ومتقادمة الحتةاب  كتشير  ة يئة 

 ممصص الممزون ب يء الحركة والمتقادم.
 

 لية ة العادلة لألدوات الماالقيم 
 

والم  وبات المالية المة  ة في بيان المركز المالي   ى وساس األسعار    المالية  القيمة العادلة ل موجودات استمداد ندما ال يم ن  
ية الممصومة.  المدرجة من األسواق النش ة  يتم تحديد قيمتها العادلة باستمدام تقنيات التقييم بما في  ل  نما ج التدفقات النقد

ت  ذه النما ج من األسواق التي يم ن مالحظتها حيثما وم ن  ولكن  ندما ال ي ون  ل  مم ًنا  ي زم وجود درجة من  تلخذ مدخال
يم ن  المدخالت مثل مماقر الةيولة ومماقر االستمان والتق ةات.    اإلخذ باإل تةارالح م في تحديد القيم العادلة. تتضمن األح ام  

 حول  ذه العوامل   ى القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. لتغيرات في االفتراضات اثر ل ون ت
 

 ضريبة الدخل 
 

صافي المنافع الضر ةية المةتقة ية المتع قة بموجودات ضر ةة الدخل الملج ة ل مدى المرجح ب نه سيتم باإل تراف بالم مو ة    تقوم 
م ضر ةة الدخل الملج ة المةتردة يت  ب من الم مو ة إجراء  مةتقةل القر ب. إن تقيي  س الفوارق الملقتة الماضعة ل مصم في ال

افتراضات  امة متع قة بضر ةة الدخل المةتقة ية المتوقعة. إن تقدير الدخل الماضع ل ضر ةة يعتمد   ى التدفقات النقدية المتوقعة 
المةتقة ية والدخل الماضع ل ضر ةة تمت ف  ة ون التدفقات النقدية  من العم يات وت ةيق القوانين الضر ةية الماصة ب ل دولة  لدرج

المالية   كثيرًا  ن االفتراضات مما قد يلثر   ى قدرة الم مو ة   ى تحقيق صافي موجودات الضر ةة الملج ة بتار   التقار ر 
 ة والتي قد تحد  التي تعمل فيها الم مو   الموحدة. باإلضافة إلى  ل  فإنه قد تكون  ناك تغييرات   ى قوانين الضراسب في الة دان

 من إم انية الم مو ة ل حصول   ى خصومات ضر ةية في فترات مةتقة ية.
 

 والمعدات واآلالت لممتلكات لاألعمار اإلنتاجية  
 

المقدرة    اإلنتاجية  األ مار  بتحديد  الم مو ة  بعد  واآلالت   ممت كات  لقامت  التقدير  تحديد  ذا  يتم  باإل تةاروالمعدات.   األخذ 
المتوقع ل موجودات والت ف المادي لها. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتةقية واأل مار اإلنتاجية سنوً ا و تم تعديل تكاليف االستمدام  

 يرات الةابقة. االستهالك المةتقة ية  ندما تعتقد اإلدارة ون األ مار اإلنتاجية تمت ف  ن التقد
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 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية )تتمة(  2

 

 )تتمة(ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  هامةأحكام محاسبية  3.2

 

 )تتمة(  المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

 
 النقل والتوزيع  -اإليرادات التشغيلية األخرى  

 
بها المحدد في    الفرق بين الحد األقصى لإليرادات المةمو كيتم احتةاب اإليرادات التشغي ية األخرى لمةيعات المياه والكهرباء   

  واإليرادات المتع قة بمةيعات المياه والكهرباء من  مالسها. وبناًء   ى  ل    ال اقة  داسرةمن قةل    المرس ة )  1الرقابة التنظيمية  
 ترة.التي تم ت كيد ا خالل الف والمزاياهذه اإليرادات لمةيعات المياه والكهرباء بناًء   ى ت   الحقوق ب باإل ترافقامت الم مو ة 

 
 اإليرادات غير المفوترة 

 
هالك غير المفوتر بش ل فردي لكل حةاب  ميل بناًء   ى قراءات العداد التار مية. يتم احتةاب االست   بتقدير مة غالم مو ة    تقوم 

 .الةنةاالستهالك غير المفوتر بناًء   ى متوسط االستهالك ل فترة بين تار   آخر قراءة ل عداد ونهاية 
 

 لعادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد القيمة ا 
 

في دمج األ مال    المقةولةوالم  وبات    المةتحو ةو اله  يتم اال تراف بالموجودات القاب ة ل تحديد    1كما  و مةين في إيضا    
 إلجراء التقييم.  وخرى من وقراف  بقيمتها العادلة.  ند تقدير القيمة العادلة ألصل وو التزام  استعانت الم مو ة بمةراء تقييم مل  ين  

 
 والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعةالمعايير   4.2 

 
   ام وي ت ثير    ي ن لهاوالتي لم    2020يناير    1المعايير والتفةيرات ال ديدة التالية الةار ة ا تةاًرا من  بت ةيق  الم مو ة  قامت   

 الموجزة الموحدة:   ى  ذه الةيانات المالية المرح ية 
 

 تعريف األعمال : 3لتقارير المالية رقم على المعيار الدولي لتعديالت   •

  : تعريف المادية8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 
 والتعديالت الصادرة ولكنها غير سارية المفعول والتفسيرات المعايير الجديدة  5.2 
  
  : الدولية ل تقار ر المالية ال ديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن مو د ت ةيقها بعدلم تقم الم مو ة بت ةيق المعايير  

 
 أســـــلوب قـياس وعرض موـحد لجميع عقود الـتأمين.  بتـقديمالمتعلق    عقود الـتأمين  -  17المعـيار اـلدولي للتـقارير الـمالـية رقم   •

 .2023يناير  1سنوية التي تبدأ في أو بعد للفترة ال  يسري تطبيقها

للفترة الـسنوية التي تبدأ  يـسري تطبيقهاتعديالت على التـصنيفات.  -: عرض البيانات المالية 1المعيار المحاـسبي الدولي رقم   •

 .2022يناير  1في أو بعد 

ة رقم   • الـي ارير الـم دولي للتـق ار اـل ديالت على المعـي ة الموحـ   -  10تـع الـي ات الـم اـن دولي رقم  البـي اســـــبي اـل ار المـح  -28دة والمعـي

( المتعلقة بمعالجة بيع أو المســاهمة في األصــول بين المســتثمر  2011اســتثمارات في شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة )

 هذا التعديل لفترة غير محددة. تطبيقتأجيل تاريخ تم  والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.
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 ضريبة الدخل  3

 

 
 ثة أشهر المنتهية في فترة الثال

 سبتمبر  30
 فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 2020 2019 2020 2019 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
     

     ضريبة الدخل الحالية: 

 - ( 96) - ( 96) المحملة  ضريبة الدخل الحالية   

     

     ضريبة الدخل المؤجلة: 

 - 171 - 171 علقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة المت  
     

 - 75 - 75 الدائنة  ضريبة الدخل  
     

 
 األسهم العادية للشركة األم العائد لحاملي للسهم والمخفض العائد األساسي  4

 

احتساب    السهم  مبالغ  يتم  على  األساسي  قسمة  من  العائد  األسه  للفترةالعوائد  خالل  لحاملي  األم على  العائدة  للشركة  العادية  م 

 .الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  

 

مبالغ    احتساب  األم على    للفترةالعوائد  قسمة    من خاللالسهم    على المخفض  العائد  يتم  للشركة  العادية  األسهم  لحاملي  العائدة 

 .المخفضةعدلة بتأثير األدوات ، مالفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  

 

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

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 2020ر سبتمب 30
 فترة التسعة أشهر المنتهية في 

 2020سبتمبر  30
 2020 2019 2020 2019 
 معاد بيانه   معاد بيانه   

 لفترة العائد لحاملي أسهم الشركة األم  اربح 

 2,672 2,211 1,502 700 )مليون درهم(   
     

 82.625 92.561 82.625 112,434 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون( 
     

 0.03 0.02 0.02 0.01 األساسي للسهم الواحد )درهم(  العائد
     

 

المعيار  لمتطلبات  المالية رقم  لالدولي    وفقًا  تم  3لتقارير  بيان،  المرحلية   إعادة  المالية  البيانات  السهم األساسية في هذه  ربحية 

  من خالل (، لفترة المقارنة. تم احتساب ربحية السهم األساسية لفترة المقارنة  1الموجزة الموحدة، بعد االستحواذ العكسي )إيضاح  

لى المتوسط المرجح التاريخي لعدد  لمساهمين العاديين في كل فترة من تلك الفترات عإلى ا  العائدةترانسكو  شركة  قسمة أرباح  

إتفاقية  ترانسكو الذي تم تحديده من خالل  لشركة  ترانسكو، مضروبة في معدل الصرف  لشركة  األسهم العادية التي كانت قائمة  

 األعمال.إندماج 
  

لى عوائد السهم عند  بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير ع  المجموعةلم يتم عرض العوائد المخفضة على السهم حيث لم تقم   

 استخدامها. 



  "(شركة مساهمة عامة )"طاقة - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
    المرح ية الموجزة الموحدةإيضاحات حول الةيانات المالية 

 )غير مدققة   2020سةتمةر  30

- 48  - 

 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية 5
 

تم مراجعة  ي، والتي  مصاريفتكبد  تهي المكونات التي تشارك في أنشطة األعمال التي قد تحقق إيرادات أو    يةقطاعات التشغيلإن ال 

القرار التشغيلي الرئيسي، والتي تتوفر بشأنها معلومات مالية منفصلة تم تحديد صانع  ن قبل صانع  نتائجها التشغيلية بانتظام م

 طاقة. لرئيس تنفيذي الالقرار التشغيلي الرئيسي، والمسؤول عن تخصيص الموارد وتقييم أداء القطاعات التشغيلية، ك
  

الغرض  المجموعة  لهذا  تقسيم  تم  ال  إلى ،  بناًء على  أعمال  ذلك  وحدات  ونتج عن  والخدمات،  المنتجات  الجغرافي،   ثالثة موقع 

 قطاعات تشغيلية كما يلي: 

 

 قطاع توليد الطاقة والمياه   •

 والطاقة  المياهوتوزيع  نقلقطاع  •

 قطاع النفط والغاز  •
 

 قطاع توليد الطاقة والمياه   

اإلمارات العربية المتحدة وتوليد الكهرباء في المغرب  المياه المحالة لإلمداد في دولة يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء وإنتاج  

 والهند وغانا والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة. 
  

 الطاقة  وتوزيع المياه وقطاع نقل  

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

 طاع النفط والغاز ق 

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

 عن النفط والغاز في المملكة المتحدة وكردستان العراق. 
 

 أدناه:  والمدرجة اد تقارير لها أعالهالتي يتم إعد يةقطاعات التشغيلاللتشكل  يةقطاعات تشغيل عدةتم تجميع  

 

 

 

 

 

 

 

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

كما هو مبين في الجدول    " ترةللف الربح أو الخسارة"و األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءأداء القطاع بناًء على 

على   الفوائدتمويل المشاريع وايرادات    مع ترتيباتلمجموعة باستثناء الشركات التابعة  لتمويل  الكاليف وإيرادات  . يتم إدارة تالتالي

 أساس المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. 

 

 ياتها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.بعمل  ، األرباح والموجوداتإيرادات المجموعة أغلبيةتتعلق  
 

واإلستثمارات المتاحة  يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز  

 وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. المجموعةعلى أساس  للبيع 
 

ع على أساس  يرالمشاترتيبات تمويل  معالشركات التابعة  باستثناءحمل فائدة والقروض اإلسالمية، لتي تتدار القروض والسلف ا 

 وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. المجموعة
 

فقط،   ترانسكومعلومات مقارنة قطاعات التشغيل للسنة السابقة. نتيجة للمعاملة، تتعلق مقارنات السنة السابقة بشركة    عرض لم يتم   

 بالتالي ستكون فقط ضمن قطاع تشغيل النقل والتوزيع.و

 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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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  5

 

 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 ن درهممليو 
      

      : 2020سبتمبر   30الفترة المنتهية في 
 13,671 - 1,025 9,508 3,138 الخارجيين  العمالءاإليرادات من 

 (6,841) - (866) (4,928) (1,047) المصاريف التشغيلية 
 (726) (72) (43) (525) (86) مصاريف عمومية وإدارية  

 16 14 - - 2 ومشاريع مشتركة شركات زميلةحصة من نتائج 
      

 )الخسائر( قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء   الدخل
  (EBITDA ) 2,007 4,055 116 (58 ) 6,120 
      

 (3,294) 8 (221) (1,911) (1,170) االستهالك والنضوب واإلطفاء
      

      
 837 2,144 (105 ) (50 ) 2,826 ( EBIT)الخسائر( قبل احتساب الفائدة والضريبة ) الدخل

      
 (802) (199) (99) - (504) تكاليف التمويل  

 6 - - - 6 األدوات الماليةوتحوطات ربح القيمة العادلة للمشتقات 
 65 (34) 2 - 97 صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية 

 125 46 5 68 6 ادات أخرى إير
 7 7 - - - إيرادات الفائدة 
 75 (3) 130 - (52) ضريبة الدخل   إعفاء)مصاريف( 

      

 2,302 ( 233) ( 67) 2,212 390 الربح )الخسارة( للفترة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة(  5

 

 :  2020 سبتمبر 30جموعة كما في يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للم 

 

 النفط والغاز   والتوزيعالنقل  التوليد  

التعديالت  

واالستبعادات وغير 

 الموحد  الموزع 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

      

      2020سبتمبر  30في 

 126,597 ( 135) 5,155 84,135 37,442 الممتلكات واآلالت والمعدات 

 10,780 - - - 10,780 الموجودات المالية التشغيلية 

 2,421 1,597 - - 824 واألرصدة ذات الصلة  ومشاريع مشتركةاالستثمار في شركات زميلة 

 19,519 - 12 4,755 14,752 موجودات غير ملموسة

 31,291 810 7,324 13,736 9,421 موجودات أخرى 
      

 190,608 2,272 12,491 102,626 73,219 موجودات القطاع 
      

 121,261 39,004 16,025 16,781 49,451 مطلوبات القطاع 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات  6
 

المنتهية في    تسعةالخالل فترة    المجموعة نفقات رأسمالية بقيمة  ،  2020  سبتمبر  30أشهر    30)  مليون درهم   1.100تكبدت 

 .ن درهم(مليو 692: 2019 سبتمبر

 

 ومرادفات النقد النقد  7
 

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

 سبتمبر 30في  
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 سبتمبر  30
 2019 

 غير مدقق مدقق غير مدقق  
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم  
    

 272 220 6,579 دى البنوك النقد في الصندوق ول
 - - 1,373 ودائع قصيرة األجل 

    
 7,952 220 272 

 - - ( 5) حسابات بنكية مكشوفة
    

 272 220 7,947 النقد ومرادفات النقد 
    

 

 رأس المال  8
 

در م من    1قيمة  سهم  ادي ب  106,367,950,000  بإصدار  1)إيضا     ل  اقةتمت المعام ة بين شركة قاقة وشركة وبويةي   
. تش ل األسهم التي تم إصدار ا حديًثا والمضافة إلى روس المال الحالي  ل  اقةقةل قاقة إلى المةا مين الحاليين في شركة وبويةي  

. يمثل المدم ة  المنش ةبعد االندماج  وي      يها  / المةتحو   ةالقانوني  المنش ةسهم  روس مال    6,066,300,000لشركة قاقة )وي  
 ل ودناه ت ثير المعام ة   ى روس مال الم مو ة في تار   المعام ة:ال دو 

 
 % األسهم  
   

 95 106,367,950,000 : للطاقةطاقة لشركة أبوظبي  الصادرة من قبلعدد األسهم 
 5 6,066,300,000 طاقة لاألسهم القائمة 

   
   

 100 112,434,250,000 إجمالي أسهم طاقة بعد الدمج 
   

 
 ملكية أخرى  حقوق  9

 سبتمبر 30في  
 2020 

 ديسمبر 31
 2019 

 مدقق غير مدقق  
 مليون درهم مليون درهم  
   

 2,996 - ( 1)إحتياطي نظامي 
 2,996 - ( 2)إحتياطي قانوني 
 - ( 55,873) ( 3) احتياطي اندماج

 22.896 - (4)قرض بدون فائدة من المساهمين 
 2,113 - (5)الزيادة المقترحة في رأس المال  
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 )تتمة(  حقوق ملكية أخرى  9

 االحتياقي النظامي   1)
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  من النظام األساسي لشركة    34والمادة    2015  لةنة  2وفًقا لمت  ةات 

 ية غوقف  ن  ذا التحو ل  ندما  ٪ من ربح الةنة إلى االحتياقي النظامي. ي وز ل شركة ون تقرر الت10  يتم تحو ل  ترانة و
االحتياقي غير قابل ل توز ع. قةل إتمام الصفقة  تم االنتهاء من برنامج تحةين روس ا  إن  ذ ٪ من روس المال.  50االحتياقي  

  النظامي.المال الذي شهد تةو ة االحتياقي 
 االحتياقي القانوني    2)
كة ون  . ي وز ل شر القانونيحتياقي  االالةنة إلى    ربح ٪ من  10م تحو ل    يتترانة ومن النظام األساسي لشركة    34وفًقا ل مادة   

االجتماع ٪ من روس المال وو وفًقا لقرار يتمذه المةا م في  50 ذه التحو الت الةنو ة  ندما ية غ االحتياقي    التوقف  نتقرر  
راض الموصي بها من قةل م  س اإلدارة يتم استمدام  ذا االحتياقي فقط لألغبناء   ى توصية م  س اإلدارة.  العام  الةنوي  

 . م. قةل إتمام الصفقة  تم االنتهاء من برنامج تحةين روس المال الذي شهد تةو ة االحتياقي القانونيالمةا من قةل والمعتمدة 
 إحتياقي إندماج   3)
وق الم كية الظا ر في  ذه الةيانات ووفًقا لمةادئ االستحوا  الع ةي  يع س  ي ل حق  3  رقم   وفًقا ل معيار الدولي ل تقار ر المالية 

المالية المرح ية الموجزة الموحدة  ي ل روس المال ) دد األسهم  ل مشتري القانوني )قاقة   بما في  ل  األسهم التي وصدرتها  
يوليو   1من   . نتج  ن  ل  إنشاء "احتياقي اندماج" ا تةاًرا  1. لتفعيل اندماج األ مال )إيضا   ل  اقةقاقة إلى شركة وبويةي  

ترانة و . تم شركة  المحاسةي )المةتحو     القانوني )قاقة  و ي ل روس مال    و و الفرق بين  ي ل روس مال المةتحو  2020
 : كما ي ياحتةاب احتياقي االندماج  

 
 مليون درهم   
   

   المحاسبي المستحوذهيكل رأس مال 
 -  الصفقة ترانسكو قبل  شركة في القائمةاألسهم  -
 38,654  المحول لالستحواذ العكسي البدل -
   
   
  38,654 

 ( 112,434)  القانوني المستحوذناقصاً: هيكل رأس مال 
 ( 18,682)  ناقصاً: التوزيع غير النقدي لألرض 

 36,589  من المساهمين  ال يحمل فائدةزائد: قرض 
   
   

 ( 55,873)  إحتياطي اإلندماج 
   

 
اإل  في  األخذ  إحتةاب     تةارتم  )   المةتحو  الشراء من وجهة نظر    بدل ند  األر شركة  المحاسةي  بموجب    يضاترانة و  ق ع 

الم مو ة وتوزع   ى مةا مي الم مو ة كتوز ع غير من قةل    يها    يتم اإلستحوا س  التي   1إيضا   راجع  االتفاقية اإلقار ة )
 . 3  رقم ية تقار ر الماللنقدي وفًقا لـمت  ةات المعيار الدولي 

 من المةا مين ال يحمل فاسدةقرض   4)
قروض المةا مين المقدمة في الةنوات   ديلتةد  لم تكن  ناك التزامات تعاقدية  وبويةي ل  اقةو   ترانة و   تيشرك وفًقا ل ترتيب بين   

ين روس المال الذي شهد  الةابقة كتمو ل لمشار ع روسمالية لنقل ال اقة والمياه. قةل إتمام الصفقة  تم االنتهاء من برنامج تحة
 . وبويةي ل  اقةمع  الذي ال يحمل فاسدةتةو ة القرض 

 الز ادة المقترحة في روس المال   5)
الم  س التنفيذي إلمارة وبويةي  التزمت ح ومة وبويةي بتمو ل مشار ع المياه والكهرباء التار مية التي   صادر  نالقرار  ل   الحقاً  

ء. تم توفير  ذا التمو ل اإلضافي مقابل الز ادة المقترحة في روس المال. لم يتم استكمال اإلجراءات  وافقت   يها داسرة المياه والكهربا
روس المال. قةل إتمام الصفقة  تم االنتهاء من برنامج تحةين روس المال الذي شهد تةو ة الز ادة القانونية المتع قة بالز ادة في  

 المقترحة في روس المال. 
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  مسيطرة الغير الملكية حقوق  10

   التالية التي لها حقوق جو ر ة غير مةي رة:  الشركات التابعة  ى  شركة ترانة و استحو تك زء من اندماج األ مال   
 ب د الت سيس والتشغيل 

نةةة حصة الم كية المحتفظ بها من 
 حقوق م كية غير مةي رة قةل 

   
 ٪ 40.0 ة المتحدة االمارات العربي  شركة سو حان القابضة ل  اقة ع.م.ع

 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  شركة الشو هات ل  اقة ع.م.ع 
 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  .عع.موالمياه ل  اقة العالمية شركة المرف  

 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  عشركة الم يج توتال تراكتيةال ل  اقة ع.م.
 ٪ 40.0 رات العربية المتحدة االما الشركة العربية ل  اقة ع.م.خ 

 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  عع.م. –شركة الشو هات سي إم إس ل  اقة  
 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  ع.م.خ –ال و  ة وسيا ل  اقة  شركة
 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  ع ع.م. –اإلمارات سمب كورب ل مياه وال اقة  شركة

 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  ع ع.م. –ا ل  اقة شركة الف يرة آسي 
 ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  عع.م.  –شركة الرو س ل  اقة 

  ٪ 40.0 االمارات العربية المتحدة  عع.م. – شركة اإلمارات سي إم وس ل  اقة 
تتع ق كافة  ذه الحقوق بالشركات ا.  في قةيعته  متشابهةإن جميع الشركات التابعة ل م مو ة  ات حقوق م كية غير مةي رة   

حصة فع ية تة غ نةةتها    الم مو ةالتابعة ل م مو ة في اإلمارات العربية المتحدة التي تعمل في ق اع ال اقة والمياه  حيث تمت    
وساس    اإلفصاحات التالية   ى   رضوبالتالي تم  .   المية ممت فةشركات مرافق   وكة من قةل  مم  ٪40. إن الحصة بنةةة  60٪

 إجمالي: 
فترة التسعة أشهر   

 المنتهية في
 2020سبتمبر  30  
   
    مليون درهم  

 2,227  اإليرادات 
   

 180  األربا  
    376  الدخل الشامل اآلخر

 556  إجمالي الدخل الشامل 
      

 72  مةي رة الغير الم كية  الربح الممصص لحقوق 
    150  مةي رةالغير الم كية لحقوق   الدخل الشامل اآلخر الممصص 

 1,582  لتدفقات النقدية من األنش ة التشغي ية
 (50)  التدفقات النقدية المةتمدمة في األنش ة االستثمار ة 

    (1,857)  األنش ة التمو  ية التدفقات النقدية المةتمدمة في 
    (325)  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 

    (293)  أرباح مدفوعة إلى حقوق الملكية غير المسيطرة توزيعات
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 )تتمة  مسيطرةالغير الملكية حقوق  10

 
 

سبتمبر  30في 
2020 

   
 مليون درهم  
   

 53,308  الموجودات غير المتداولة 
 5,561  الموجودات المتداولة 

 37,279  الم  وبات غير المتداولة 
    5,313  الم  وبات المتداولة 

    16,277  إجمالي حقوق الملكية 
 10,163  حقوق الم كية العاسدة إلى الشركة األم

 6,114  المةي رة حقوق الم كية العاسدة إلى حقوق الم كية غير 
 

 القروض والسلفات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية  11

 

 
أشهر  تسعةالفترة 

 المنتهية في
أشهر  تسعةالفترة 

 فيالمنتهية 
 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر 30 
 مليون درهم مليون درهم  

   لدى المجموعة المقبوضات التسديدات التالية خالل الفترة:
   

   المقبوضات:
 - 1,709 القروض والسلفات التي تحمل فائدة

   

   :التسديدات
 - ( 4,170) القروض والسلفات التي تحمل فائدة

 - ( 35) القروض اإلسالمية
   

 

 األنشطة التمويلية  الناتجة منالتغيرات في المطلوبات  

 

 2020يناير  1 

إستحواذ شركات  
تابعة )إيضاح  

 أخرى التدفقات النقدية  (1
سبتمبر  30

2020 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
      

2020      
      المتداولة: 

 5,931 3,647 ( 4,170) 6,454 - التي تحمل فائدة القروض والسلفات   
 170 37 ( 35) 168 - القروض اإلسالمية    
      
 - 6,622 (4,205 ) 3,684 6,101 
      

      غير المتداولة: 
 70,055 ( 3,652) 1,709 71,998 - القروض والسلفات التي تحمل فائدة   
 798 ( 21) - 819 - القروض اإلسالمية   
      
 - 72,817 1,709 (3,673 ) 70,853 
      

 76,954 11 ( 2,496) 79,439 - الدين إجمالي 
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 )تتمة(  القروض والسلفات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية 11
     
 2019سبتمبر  30 أخرى التدفقات النقدية  2019يناير  1 
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
     

2019     
     المتداولة: 

 - - - - القروض والسلفات التي تحمل فائدة   
 - - - - القروض اإلسالمية   
     
 - - - - 
     

     غير المتداولة: 
 - - - - القروض والسلفات التي تحمل فائدة   
 - - - - القروض اإلسالمية   
     
 - - - - 
     

 - - - - الدين إجمالي 
     

 

 العملياتموسمية  12

 

  وأرباح يتم عادة توقع ارتفاع اإليرادات    ،للطلب العالي على الكهرباء خالل فترة الصيف في دولة اإلمارات العربية المتحدة  نتيجةً  

 الرابع من السنة. العمليات للشركات التابعة المولدة للطاقة والمياه خالل الربع الثاني والثالث من السنة مقارنة بالربع األول و

 

 خالل الغاز الطبيعي في كندا وأوروبا خالل فترة الشتاء، فإنه يتوقع ارتفاع اإليرادات واألرباح التشغيلية    على  العاليللطلب    نتيجةً  

ل الربع  في أوروبا خال  التكريرمن أعمال    تتولد اإليراداتمن السنة مقارنة بالربع الثاني والثالث من السنة.    واألخيرول  الربع األ

 األول واألخير من السنة. 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13

 

األطراف ذات العالقة،  إن  .  العالقةالتي تقع ضمن تعريف الطرف ذي    والمنشآتمعامالت مع الشركات    بإبرامالمجموعة    تقوم 

، تشمل الشركات الزميلة وكبار المساهمين : إفصاحات األطراف ذات العالقة24الدولي رقم    يمعيار المحاسبالكما هو محدد في  

لسيطرة أو السيطرة المشتركة أو  وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين اآلخرين في الشركة والشركات الخاضعة ل

دم  يق.  ذات عالقة معاملة طرف  ك  1في اإليضاح    المدرجة يجب اعتبار المعاملة  من قبل هذه األطراف.    هام بشكل    التي تأثرت

الموحد    الموجزالمرحلي  المدرجة في بيان الربح أو الخسارة    العالقةالجدول التالي ملخص للمعامالت الهامة مع األطراف ذات  

 ل فترة التسعة أشهر: خال
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13

 

 
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في
فترة التسعة أشهر 

 المنتهية في
 2019سبتمبر  30 2020 سبتمبر 30 
 مليون درهم مليون درهم  
ورسوم االتصال للنشاط المرخص  خدمات النقل قل واستخدام أنظمةن

   إلى: 
 2,960 3,768  شركة أبوظبي للتوزيع

 866 2,184   شركة العين للتوزيع ش.م.ع.
   
   
 5,952 3,826 
   

   
   :شركة اإلمارات للمياه والكهرباء 

غير  ورسوم االتصال للنشاط  خدمات النقل ستخدام أنظمةقل وان
 928 761 المرخص

 - 4,494 إيرادات من الكهرباء والماه 
 - 17 إيرادات وقود 

 - 4,010 تعريفة التزويد بالكهرباء والمياه بالجملة
   
   
 9,282 928 
   

    
 - 2,441 إيرادات تشغيلية أخرى 

   

 

األقصى لإليرادات المسموح بها المحدد في  التشغيلية األخرى لمبيعات المياه والكهرباء كالفرق بين الحد    يتم احتساب اإليرادات 

الطاقة( واإليرادات المتعلقة بمبيعات المياه والكهرباء من عمالئها. وبناًء على ذلك،    دائرةمن قبل    المرسلة)  1الرقابة التنظيمية  

 التي تم تأكيدها خالل الفترة. دات لمبيعات المياه والكهرباء بناًء على تلك الحقوق والمزايا  قامت المجموعة باإلعتراف بهذه اإليرا

 

 . 1 إيضاحراجع للحصول على التفاصيل أعمال تحت سيطرة مشتركة.  اتإندماج، شاركت المجموعة في الفترةخالل  
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 )تتمة(  المعامالت مع األطراف ذات العالقة 13

 

 ت العالقة  األرصدة مع األطراف ذا 
 إن األرصدة مع األقراف  ات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد  ي كما ي ي:  

 
 

سبتمبر  30في 
2020 

ديةمةر  31في 
2019 

 مدقق غير مدقق  
 م يون در م  مليون درهم  
   

   موجودات غير متداولة: 
    - 725 س فة وقروض لشركات زمي ة    
   

   تداولة:موجودات م
    220 6,015 ورصدة بنكية لدى بنوك ح ومية إماراتية  
   
 214 2,211 شركة مياه وكهرباء اإلمارات مةالغ مةتحقة من   
 5,426 410 مةالغ مةتحقة من ملسةة وبويةي ل  اقة   
 - 1,890 وقراف  ات  القة وخرى مةالغ مةتحقة من   
 158 - )شركة تابعة  زيعشركة أبوظبي للتومةالغ مةتحقة من   
    39 - )شركة تابعة  العين ل توز عشركة مةالغ مةتحقة من   
   
 4,511 5,837    
   

   م  وبات غير متداولة:
    22,896 24 قرض من ملسةة وبويةي ل  اقة    
   

   م  وبات متداولة: 
 - 3,027 شركة مياه وكهرباء اإلمارات مةالغ مةتحقة ل  
 - 68 مةالغ مةتحقة لملسةة وبويةي ل  اقة   
 - 112 ألقراف  ات  القة وخرى مةالغ مةتحقة   
    2,177 - شركة وبويةي الوقنية ل  اقة   
   
 3,207 2,177 
   
  

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة 

 

 :أشهر كما يلي تسعةالل فترة لمجموعة خال ومجلس إدارة اكانت مكافآت موظفي اإلدارة العليا  

 

 
التسعة أشهر  

 المنتهية في
 2020سبتمبر  30 

التةعة وشهر المنتهية 
 في
 2019سةتمةر  30 

 م يون در م  مليون درهم  
   

 4 8 األجل  وقي ة م افآت قصيرة 
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة 14

 

 التزامات نفقات رأسمالية   (1)

الرأ  النفقات  المصرح بها والمتعاقد عليها كما في  بلغت  لها ما قيمته   2020  سبتمبر  30سمالية  لم يتم تكوين مخصص    والتي 

 مليون درهم(. 1.223:  2019ديسمبر   31درهم ) مليون 3,771

 

 التزامات عقود اإليجار التشغيلية (2) 

 المجموعة كمؤجر: 

بناًء على السعة ( " PWPA" المها وفقاً التفاقية شراء الطاقة والمياه ) المستقبلية التي ستقوم المجموعة باستإن مدفوعات اإلنتاج  

 (. ال شيء: 2019ديسمبر  31درهم )  مليون 61.361بلغت  2020 سبتمبر 30كما في  للمحطات المتوقعةالمتاحة 

 

 أخرى التزامـات    (3)

التقرير،   أ(   تاريخ  في  بشكل    نورثطاقة    أبرمتكما  تعاقدية،  والتي ال  رئيسيالتزامات  األنابيب،  خطوط  ستخدام 

 : ال شيء(.2019ديسمبر  31) 2020سبتمبر  30مليون درهم كما في   836بموجبها تلتزم بإنفاق  

 

 مطلوبات طارئة   ( 4)

بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة واتفاقية مساعدة  طاقة جين أكس ذ.م.م )جين أكس( هي المالك   (أ)

)"اتفاقية اإلمداد"(. من قبل آي. إي. إس ريد أوك ذ.م.م )"آي. إي. إس"(   1999سبتمبر    17ى، المؤرخة كما في  أخر

إلى حقوق و أعقبتها جين إكس(، باإلضافة  الطاقة )والتي  لترويج وتجارة  متعلقة    اتفاقيات مساعدة أخرىوشركة ويليام 

،  تايجر جين كو ذ.م.م  حصلت شركة   الواليات المتحدة األمريكية.بمحطة توليد الطاقة ريد أوك الواقعة في نيو جيرسي،  

، على كامل ملكية ريد أوك ذ.م.م. دخلت  مورجان ستانلي انفراستراكتشار  وهي شركة ذات غرض خاص وتابعة لشركة

كالهما مؤرخ   (ISDAواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية الرئيسية ) (  EMA)الطاقة  اتفاقية إدارة  طاقة جين أكس ذ.م.م في  

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل    2010ديسمبر    28بتاريخ  

جين أكس لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال، الوقود واتفاقيات أخرى. قامت المجموعة بضمان التزامات شركة  

مليون   367مليون دوالر أمريكي )  100ت ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ  الدفعا إن    ،اتفاقية اإلمداد  بموجب 

ديسمبر  31لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه ). EMA( على مدى عمر االتفاقية ال شيء: 2019ديسمبر  31درهم( )

 : ال شيء(. 2019

 

ال في المملكة المتحدة، والتي قد ي طلب بموجبها  إلزالة عدد من موجودات بحر الشم  ضمان ماليأبرمت الشركة اتفاقيات   ( ب

إيداع أموال كأمانة أو الحصول  ( أ)توفير ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، التي استحوذت عليها إما عن طريق 

  عدم ل المعنية باإلضافة إلى مخصص  الحقو  على إصدار خطابات االعتماد بمبلغ مساو لحصتها في صافي تكاليف إزالة

( ج)الحصول على ضمان من شركة قابضة أو شركة تابعة تستوفي الحد األدنى للتصنيف االئتماني؛ أو  (  ب)؛ أو  اليقين

 . بأي شكل آخر يتفق عليه أطراف العقود ضمان تقديم

 

المالي    طاقة قادرة على استيفاء ترتيبات الضمانفيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال األخرى في المملكة المتحدة، فإن  

حكومة  ل  هافيغلبية  األملكية  كون  الشركة األم، طالما أن طاقة مستمرة في    من   اللتزامات اإلزالة عن طريق توفير ضمان

 .أبوظبي
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 )تتمة( االلتزامات والمطلوبات الطارئة 14

 

 )تتمة(  طارئـة مطلوبات   (4)

 

أخرى   ( ج وغاز  نفط  شركات  جانب  إلى  بي.في  أوفشور  طاقة  شركة  هولندا  قامت  بين   بوضعوحكومة  مشتركة  مبادرة 

أوفشور بي.في رسمياً بمبادرة   تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في البحر. التزمت شركة طاقةلللوقف اآلمن  القطاعات،  

وفشور  أ قانونية في هولندا وتأمين ضمانات بنكية لتفعيل توفير األمن من قبل شركة طاقة  الحكومة وتم وضع ترتيبات ائتمان  

 بي.في. 

 

عن تمديد   الناتجةلدى شركة ترانسكو مطالبات مختلفة مقدمة من مقاولين ومستشارين تتعلق بمشاريعها الجارية والمكتملة،   ( د

:  2019ديسمبر    31درهم )  مليون  208  بحواليوالتي تصل إلى تعرض محتمل  الوقت والعمل المنجز ولكن غير المدفوع،  

مفاوضات مع هؤالء المتعاقدين واالستشاريين بشأن حل هذه المطالبات بإجراء  ترانسكو  ة  شرك  تقوممليون درهم(.    273

 ن غير الممكن تحديد تقدير موثوق لنطاق المطالبات المحتملة.ولكن في هذه المرحلة تعتقد اإلدارة أنه م

 

 األدوات المالية  15

 

 التحوطأنشطة  15/1

 
 )مدقق(  2019ديسمبر  31 )غير مدقق(  2020سبتمبر  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  
       

       تحوطات التدفقات النقدية 
       المطلوبات 

 - - - 232 16 574 دة على العمالت مقايضة أسعار الفائ

 - - - 4,441 993 29,165 التحوط  - مقايضات أسعار الفائدة 
 - - - -        91 134 األجنبية اآلجلةعقود صرف العمالت 

       

       
  1,100 4,673 - - - 
       

       
       تحوطات القيمة العادلة 

       الموجودات 
 -         -         -                 - 61 -         بلية واآلجلة العقود المستق
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 )تتمة( األدوات المالية 15
 

 القيم العادلة 15/2
 

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

 لمدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.: األسعار ا1المستوى  

، سواء بشكل  المدرجة: األساليب األخرى التي يمكن مالحظة جميع مدخالتها التي لها تأثير هام على القيمة العادلة 2المستوى  

 مباشر أو غير مباشر.

والتي ال تستند إلى بيانات السوق    المدرجةثير هام على القيمة العادلة  : األساليب التي تستخدم المدخالت التي لها تأ3المستوى   

، تعتمد المجموعة على نماذج التدفقات النقدية المخصومة بناًء على توقعات 3المستوى    لتقييماتبالنسبة    التي يمكن مالحظتها.

 اإلدارة. 
 

 القيمة المدرجة  دلة القيمة العا
 التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة  
 مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  

    2020سبتمبر  30في 
    بالقيمة العادلة  مدرجةموجودات مالية  

 3المستوى   10,792 10,972 موجودات مالية تشغيلية 
 2المستوى   61 61 العقود المستقبلية واآلجلة  

    
    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 2المستوى   5,434 5,434 ة عقود تبادل معدالت الفائد 
 2المستوى   91 91 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 2المستوى   248 248 مقايضة أسعار الفائدة على العمالت 

    
    بالقيمة العادلة  مدرجةمطلوبات مالية 

 1المستوى   38,904 40,032 التي تحمل فائدة القروض والسلف 
    
    2019ديسمبر  31في 
    جودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة مو 

 -  -  -  عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
    

    بالقيمة العادلة  مدرجةموجودات مالية  
 -  -  -  موجودات مالية تشغيلية 
 -  -  -  العقود المستقبلية واآلجلة 

    
    مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة 

 -  -  -  تحوط ال  -مقايضات أسعار الفائدة 
 -  -  -  عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة 
 -  -  -  مقايضة أسعار الفائدة على العمالت 

    
    بالقيمة العادلة  مدرجةمطلوبات مالية 

 -  -  -  القروض والسلف التي تحمل فائدة 
 

قياسات القيمة العادلة، ولم  ل  2لمستوى  وا  1بين المستوى  أية تحويالت  لم تكن هناك     2020سبتمبر    30خالل الفترة المنتهية في   

  للقيمة العادلة.  3يكن هناك تحويالت من وإلى قياسات المستوى 
 

 في تاريخ التقرير. المدرجةها ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية األخرى للمجموعة بشكل جوهري عن قيم 
 

والسندات متوسطة األجل للمجموعة. تم استبعاد   األوراقحفظة  أعاله بم  المدرجةالتي تحمل فوائد    والسلفيات   القروضتتعلق   

 في تاريخ التقرير. المدرجة القيمة العادلة ال تختلف جوهريًا عن القيمة  حيث أنالديون المتعلقة بمشروع الشركة من هذا الرقم 
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 الشركات التابعة، المشاريع المشتركة والشركات الزميلة 16

 

والشركات   ةالمشترك  المشاريععلى الشركات التابعة العاملة الرئيسية التالية،    ترانسكوشركة  استحوذت    كجزء من اندماج األعمال، 

  أدناه: المدرجة  2020سبتمبر  30الزميلة وملكيتها الفعلية كما في 

 
 الحصة الفعلية الشركات التابعة

 % 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس

    الشركات التابعة األجنبية 

 إنتاج النفط والغاز  بريطانيا  %100 راتني ليمتدطاقة ب
 النفط والغاز إنتاج  كندا %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  5يرجي كومباني الجرف األصفر ان

 توليد الطاقة  جزر الكيمان %90 تاكورادي انتيرناشونال كومباني 
 توليد الطاقة  الهند %100 ايفلي باور برايفت ليمتد نشركة طاقة 

 حصة من تمديد الغاز  أمريكا  %85 طاقة جين اكس 
    

    الشركات التابعة المحلية 
دولة اإلمارات   %100 وظبي للتوزيع ش.م.ع شركة أب

 العربية المتحدة 
أبوظبي  منطقة  في  والكهرباء  المياه  توزيع 

 والمناطق المحيطة بها. 
دولة اإلمارات   %100 شركة العين للتوزيع ش.م.ع 

 العربية المتحدة 
توزيع المياه والكهرباء في منطقة العين والمناطق 

 المحيطة بها.

دولة اإلمارات   %100 ش.م.عشركة المرفأ للطاقة 
 العربية المتحدة 

 توليد الكهرباء وانتاج المياه المحالة

دولة اإلمارات   %60 شركة سويحان بي في للطاقة ش.م.ع. 
 العربية المتحدة 

دولة اإلمارات   %60 (سابكو)  الشويهات آسيا للطاقة شركة
 العربية المتحدة 

دولة اإلمارات   %60 ( ميبكو)كومبني اند ووتر  شركة المرفأ إنترناشونال باور
 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة  –شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة   –الشركة العربية للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة  –شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة    –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 كة مساهمة خاصةشر - شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة مساهمة خاصة   -شركة الرويس للطاقة 
دولة اإلمارات   60%

 العربية المتحدة 

 شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م  
دولة اإلمارات   53%

 العربية المتحدة 
 التشغيل والصيانة

 شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م * 
ولة اإلمارات  د 42%

 العربية المتحدة 
 التشغيل والصيانة

    
    الشركات الزميلة 

دولة اإلمارات   %49 شركة مسار سولوشينز ش.م.ع 
 العربية المتحدة 

 إدارة اإليجارات 

 توليد الطاقة  السعودية  %25 شركة جبيل للطاقة 
 مصهر األلمنيوم  عمان  %40 شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 

    
    ترك مشروع مش

 توليد طاقة الرياح  أمريكا  %50 ال دبليو بي ليسي ذ.م.م 

دولة اإلمارات   %33 العكسي ذ.م.م.   شركة الطويلة القابضة للتناضح
 العربية المتحدة 

 إنتاج المياه المحالة

دولة اإلمارات   %67 ذ.م.م.  القابضة شركة الفجيرة للطاقة 
 العربية المتحدة 

 توليد الكهرباء 

دولة اإلمارات   %67 ذ.م.م.   للطاقة الشمسية القابضة  شركة الظفرة
 العربية المتحدة 

 الطاقة الشمسية 

 

سيطرة المجموعة من    نتيجة%  50أقل من   المنشأةكشركة تابعة على الرغم من أن ملكية المجموعة في    معاملة هذه المنشأة* تم  

المباشر في    اإلحتفاظخالل   المنشأةغير  الش  هذه  اثنتين من  قبل  تزيد عن  من  والتي  للمجموعة  التابعة  يتيح  50ركات  %، مما 

 . إلدارةا في مجلس السيطرةللمجموعة الحصول على القدرة على ممارسة 



  شركة مساهمة عامة )"طاقة"( -الوطنية للطاقة  شركة أبوظبي
    المرح ية الموجزة الموحدةإيضاحات حول الةيانات المالية 

 )غير مدققة   2020سةتمةر  30
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 إعادة تصنيف أرصدة السنة السابقة   17

 

ً بعض أرقام المقارنة،    تجميعتم إعادة تصنيف / إعادة   البيانات ، لتتوافق مع العرض المطبق في هذه  عندما يكون ذلك ضروريا

 تغير بشكل جوهري عرض البيانات المالية.المالية المرحلية الموجزة الموحدة. إن عمليات إعادة التصنيف هذه ال 

 


