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

-٢-

بيان الدخل المرحلي الموحد 
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠فترة المنتهية في ال

٣٠أشهر المنتهية في ةفترة الثالث
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال
سبتمبر

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهماتحإيضا

اإليرادات
١,٤٩٤٣,١٧٨٤,٩٣٣٩,٦٦٦اإليرادات من النفط والغاز

٢,٣١٤٢,٣٧٩٦,٦٩٩٦,٩٩٧اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٧٥٨١,٠٧٧٢,٢٩٦٢,٨٦٥إيرادات الوقود

٤٤٢٨١٦٥٢٢٥إيرادات تخزين الغاز
٢١٩٢٦٥٥٧٤٩٥٥إيرادات تشغيلية أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤,٨٢٩٦,٩٢٧١٤,٦٦٧٢٠,٧٠٨

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكلفة المبيعات

)٨,٥٥٦()٦,٧٨٨()٣,١٢٨()٢,٣٩٠(تشغيليةمصاريف
)٥,٢٤٩()٤,٩٦٧()١,٧٨٦()١,٥٧١(االستهالك والنضوب واإلطفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١٣,٨٠٥()١١,٧٥٥()٤,٩١٤()٣,٩٦١(

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٦٨٢,٠١٣٢,٩١٢٦,٩٠٣إجمالي الربح

)٨١٥()٥٣٠()٢٩٦()١٧١(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٣,٦٦٧()٣,٤٧٤()١,٢٠٣()١,١٨١(تكاليف التمويل

وأنشطة حمايةمشتقات لالعادلة لةالتغيرات في القيم
)٣٨١()٨٦()٦١()٤(القيمة العادلة

٤٤١٢٥٤٦١١٢العمالت األجنبيةصرفمن األرباح صافي
١٨٢٤٨٨٧٠نتائج الشركات الزميلةحصة من 

١٦٢١)١()٤(االئتالفشركةحصة من نتائج 
٢١٠٣٢٢٩الربح من بيع أرض وموجودات النفط والغازمصاريف 

١٨٦)١(٦الفوائد(مصاريف)إيرادات
٧٩)٥(١٩١٢أخرى(خسائر) أرباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٣٥٧)٩٨٣(٦٢٢)٤٠٣(الربح قبل الضريبة(الخسارة) 

)١,٢٠١(٩٣١)٣٠٢(٣٢٠٢ضريبة الدخل(مصاريف) ائتمان
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٥٦)٥٢(٣٢٠)٢٠١((الخسارة) الربح للفترة
========================================

:العائد إلى
٦٢٠)٥٨١(١٠٧)٤١٦(الشركة األمحاملي أسهم

٢١٥٢١٣٥٢٩٥٣٦غير مسيطرةحقوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٥٦)٥٢(٣٢٠)٢٠١((الخسارة) الربح للفترة
========================================

على السهم ةوالمخفضةاألساسيالعوائد (الخسائر)
٠,١٠٢)٠,٠٩٦(٠,٠١٨)٠,٠٦٩(٤الشركة األم (درهم)العائدة لحاملي أسهم 

========================================

. المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة ١٥إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٣-

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠فترة المنتهية في ال

٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
سبتمبر

٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال
سبتمبر

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١,١٥٦)٥٢(٣٢٠)٢٠١((الخسارة) الربح للفترة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآلخرشاملالالدخل
رباح األإعادة تصنيفه إلى سيتمالدخل الشامل اآلخر الذي 

الخسائر في فترات الحقة:أو
ضمنيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية يالتغ

)١,٤٠٩()١,١٤٤()٢٢٨()٩٨٢(أنشطة حماية التدفقات النقدية
١١٥١٨)٢(للشركات الزميلةحصة من الدخل الشامل اآلخر 

٣٢٦٣٦٠٩٩٢١,٠٩٣تعديالت إعادة تصنيف للخسائر المدرجة في بيان الدخل الموحد
)٤٢(---فعالةتعديالت إعادة تصنيف ألنشطة حماية تدفقات نقدية غير 

)١٤١()٢٧٤()٢١٦()٢٠(خارجيةفروقات الصرف الناتجة عن تحويل عمليات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة سيتم التياألخرىةالخسارة الشاملصافي 
)٤٨١()٤١١()٨٣()٦٧٨(الخسائر في فترات الحقةوأإلى األرباح اتصنيفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

األرباحإلىالشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفهالدخل
الخسائر في فترات الحقة:وأ

التغييرات في القيمة العادلة الستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل
)٧٩(-)٩٢(-الدخل الشامل اآلخر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتم إعادة ي الخسارة الشاملة األخرى التي لمصاف
)٧٩(-)٩٢(-الحقةالخسائر في فتراتوأإلى األرباح تصنيفها

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٦٠()٤١١()١٧٥()٦٧٨(الخسارة الشاملة األخرى للفترة
========================================

٥٩٦)٤٦٣(١٤٥)٨٧٩(للفترةاآلخر شاملال(الخسارة) الدخل إجمالي 
========================================

:العائد إلى
١٩٢)٩٣٩()١٢٥()٨٢٣(الشركة األمحاملي أسهم

٢٧٠٤٧٦٤٠٤)٥٦(غير مسيطرةحقوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٩٦)٤٦٣(١٤٥)٨٧٩
========================================

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

سبتمبر٣٠
٢٠١٥

(مدققة)
ديسمبر٣١

٢٠١٤
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

٦٧٦,٩٠٧٧٩,٨٢٤اآلالت والمعداتالممتلكات و
٩,٨٣٠١٠,١٤٧الموجودات المالية التشغيلية

٧١٠,١٨٢١٠,٥٣٢ملموسةموجودات غير 
٣٨٩٧٢٦استثمار في شركات زميلة
١٥١- استثمار في شركة ائتالف

٣٩٧٣٩٨وقروض لشركات زميلةةسلف
١,٤٨٩٥٤٧ضريبة مؤجلةأصل

٢٢٨٢٣٨موجودات أخرى ــــــــــــــــــ
٩٩,٤٢٢١٠٢,٥٦٣ ــــــــــــــــــ

موجودات متداولة
٢,٩٩٦٢,٩٦٣المخزون

٢١٠٢٢٨الموجودات المالية التشغيلية
٣٦٦٤٧٥وقروض لشركات زميلةةسلف

٤,٧٤٠٥,١٥٧مبالغ مدفوعة مقدماًذمم مدينة و
٨٣,٥٧٢٣,٦٥٢نقد وودائع قصيرة األجل ــــــــــــــــــ

١١,٨٨٤١٢,٤٧٥
-٩٥٧٨موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع ــــــــــــــــــ

١٢,٤٦٢١٢,٤٧٥ ــــــــــــــــــ

١١١,٨٨٤١١٥,٠٣٨إجمالي الموجودات
======================

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمالشركة أسهم العائدة لحامليحقوق المساهمين 

٦,٠٦٦٦,٠٦٦الصادررأس المال 
٢٥٢٥رأس المال المساهم به

٣,٤٨٥٣,٤٨٥احتياطيات أخرى
)٥٣٠()١,١١١(خسائر متراكمة

)١,٤٤٨()١,٧٢٢(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٢,٩٨٤()٣,٠٦٨(حماية التدفقات النقدية ــــــــــــــــــ
٣,٦٧٥٤,٦١٤

٣,٦٧٠٣,٥٨١حقوق غير مسيطرة 
٤٥٧٥٨٩غير مسيطرة في شركات تابعةمساهمي حقوققروض من  ــــــــــــــــــ

٤,١٢٧٤,١٧٠ ــــــــــــــــــ
٧,٨٠٢٨,٧٨٤حقوق المساهمينإجمالي  ــــــــــــــــــ

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 





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

-٦-

المساهمين المرحلي الموحدبيان التغيرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

.المرحلية الموحدة المختصرةمن هذه البيانات المالية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

رأس المال 
أسهم الخزينةالصادر

حقوق ملكية 
رأس المال 
المساهم به

احتياطيات 
الخسائر المتراكمةأخرى

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

التغييرات المتراكمة
في القيمة العادلة 

بالقيمة مدرج الستثمار
العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

التغييرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 
للمشتقات ضمن 

أنشطة حماية 
اإلجماليالتدفقات النقدية 

حقوق غير 
مسيطرة

قروض من مساهمي 
حقوق غير مسيطرة 

في شركات تابعة

قرض من هيئة
مياه وكهرباء 

ابوظبي
إجمالي حقوق 

المساهمين
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٥,٤٥٣٣,٥٩٥٦٤٢٢,٦٢٤١٢,٣١٤)٢,٥٩٣(٦٨)١,١٩٤()١,٣٧٥(٣٢٥٤,٢٩٠)٢٩٣(٢٠١٤٦,٢٢٥يناير ١الرصيد في 
١,١٥٦--٦٢٠٥٣٦---٦٢٠----الربح للفترة

)٥٦٠(--)١٣٢()٤٢٨()٢٠٨()٧٩()١٤١(-----اآلخر للفترةالدخل (الخسارة) الشامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥٩٦--١٩٢٤٠٤)٢٠٨()٧٩()١٤١(٦٢٠----للفترةإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل 
--------٣٠٠-)٣٠٠(--تحويل ألرباح محتجزة

تحويل للخسائر المتراكمة على استثمار مدرج بالقيمة العادلة من 
------١١-)١١(----خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة

)٤٧٢(--)٤٧٢(---------لشركات تابعةحقوق غير مسيطرة لتوزيعات أرباح مدفوعة 
---------)١٣٤(-٢٩٣)١٥٩(أسهم الخزينةإلغاء 

)٦٦()١٣()٥٣(----------سداد قروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٦٤٥٣,٥٢٧٥٨٩٢,٦١١١٢,٣٧٢)٢,٨٠١(-)١,٣٣٥()٤٦٦(٢٥٤,١٥٦-٦,٠٦٦)(غير مدقق٢٠١٤سبتمبر٣٠الرصيد في 
==================================================================================================================================

٨,٧٨٤-٤,٦١٤٣,٥٨١٥٨٩)٢,٩٨٤(-)١,٤٤٨()٥٣٠(٢٥٣,٤٨٥-٢٠١٥٦,٠٦٦يناير ١الرصيد في 
)٥٢(--٥٢٩)٥٨١(---)٥٨١(----الخسارة للفترة

)٤١١(--)٥٣()٣٥٨()٨٤(-)٢٧٤(-----للفترةالدخل (الخسارة) الشامل اآلخر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤٦٣(--٤٧٦)٩٣٩()٨٤(-)٢٧٤()٥٨١(----للفترةإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل 
)٣٨٧(--)٣٨٧(---------لشركات تابعةلحقوق غير مسيطرة توزيعات أرباح مدفوعة 

)١٣٢(-)١٣٢(----------سداد قروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧,٨٠٢-٣,٦٧٥٣,٦٧٠٤٥٧)٣,٠٦٨(-)١,٧٢٢()١,١١١(٢٥٣,٤٨٥-٦,٠٦٦)(غير مدقق٢٠١٥سبتمبر٣٠الرصيد في 
==================================================================================================================================
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-٧-

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

أشهر تسعةفترة ال
المنتهية

أشهر تسعةفترة ال
المنتهية

إيضاحات
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٤
مليون درهممليون درهم

التشغيليةاألنشطة 
٢,٣٥٧)٩٨٣(الربح قبل الضريبة/(الخسارة)

التعديالت للبنود التالية:
٤,٩٦٧٥,٢٤٩االستهالك والنضوب واإلطفاء 

)٧٨()٦٢(مخصص العقود المكلفة إصدار
)٩()٥(يلموظفين، صافالتزامات مكافآت ا

)١٢٣()٢٢٣(مالية تشغيليةوموجوداتقروض وسلفيات -من تحويلربح
١٨- البئر الجافمصاريف 

٥١٧٩خالل الفترةالمستبعدةتقييم الستكشاف واالتكاليف 
)٢٩()٣٢(النفط والغاز أرض وموجوداتالربح من بيع 

٢,٩٥٥٣,١٦٣سميةمصاريف الفوائد والفائدة اال
٥١٩٥٠٤المتراكمةالمصاريف

)٧٠()٨٨(نتائج الشركات الزميلةمنحصة 
)٢١()١٦(نتائج شركة االئتالفمنحصة 
١٠٢٣٠٣العادلةوأنشطة حماية القيمةللمشتقاتالتقييم العادلغير محققة من خسائر

)٦()١٨(الفائدةإيرادات 
من خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلة توزيعات أرباح من استثمار إيرادات 

)٤(- اآلخر
٢٠٣١٢اتفاقيات خدمة االمتيازعلىاإلنشاء تكاليف 

)١(- تعديالت غير نقدية أخرى
)١,٤٢١()١,١٩٠(مالية تشغيليةموجوداتإيرادات من 

التغييرات في رأس المال العامل:
)٤٣٩()٣٣(المخزون

)٣٧٣(٤٠٦وموجودات أخرىمدفوعة مقدماً ومبالغذمم مدينة 
)٦٢(١ذات عالقةأخرى مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف 

)٩١٥()٧٣١(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
)١٣٢()٤٣٩(ضريبة الدخل المدفوعة

)٩١()٨٩(األصلتقاعد اتدفعات التزام
١,٢٢٨١,٠١١النقد المستلم من اتفاقيات خدمة االمتياز

ــــــــــــــــــ
٦,٣٤١٩,٢٢٢صافي النقد من األنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــ

.الموحدة المختصرةالمرحليةمن هذه البيانات المالية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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(تتمة)بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةفترة ال

أشهر تسعةفترة ال
المنتهية

أشهر تسعةفترة ال
المنتهية

سبتمبر٣٠في إيضاحات
٢٠١٤سبتمبر٣٠في ٢٠١٥

مليون درهممليون درهم
االستثماريةاألنشطة 

٤٠٤١متحصالت من بيع موجودات غير أساسية
)٣,٤٩٥()٢,٣٠٦(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)٣١٢()٢٠(تكاليف اإلنشاء المدفوعة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل ات أرباح مستلمة من استثمار مدرجتوزيع

الشامل اآلخر
 -٤

من خالل الدخل الشامل بالقيمة العادلة مدرج من استثمار عائد رأسمالي
٩- اآلخر

متحصالت من استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
٤٩٣- الشامل اآلخر

١٣- زميلةمتحصالت من استبعاد شركة
٩١٦توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

٢٠٢٥ائتالفشركاتمستلمة من توزيعات أرباح 
١٠٩٥شركة زميلةقبل سداد قرض من 

)٤٥٩()١١٤(شراء موجودات غير ملموسة
١٨٦مستلمةفائدة

)٩٥()٤٥(االستحواذ على موجودات أخرى
ــــــــــــــــــ

)٣,٧٤٩()٢,٢٨٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
ــــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
١٠٦,٦٦٥٤,٩٧٦مستلمةتحمل فائدةقروض وسلفيات 

)٩٩()١٠٤(١٠إسالميةسداد قروض 
)٧,٣٢٦()٧,٢٧٠(١٠سلفيات تحمل فائدةسداد قروض و

)٣,٣٠٤()٢,٧٦٥(مدفوعةفوائد 
)٥٩٧()٤٧٤(مدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرةتوزيعات أرباح 

١٤٣٩قروض مستلمة من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة
)٧١()١٣٧(مساهمي حقوق غير مسيطرة سداد قروض من قبل 

)١٣(- بوظبيأهيئة مياه وكهرباء من سداد قرض 
ــــــــــــــــــ

)٦,٣٩٥()٤,٠٧١(األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
ــــــــــــــــــ

)٩٢٢()١٩(النقد وما يعادلهفي النقصصافي 

)٣(٣٦العمالت األجنبيةصرفصافي فروقات 
٣,٥٣٠٣,٩٤٦يناير١النقد وما يعادله في 

ــــــــــــــــــ
٨٣,٥٤٧٣,٠٢١سبتمبر٣٠النقد وما يعادله في 

======================

.المرحلية الموحدة المختصرةمن هذه البيانات المالية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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معلومات حول الشركة١

بموجب ٢٠٠٥سبتمبر٢١في تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة ("طاقة" أو "الشركة")
كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ٢٠٠٥) لسنة ١٦أحكام المرسوم األميري رقم (

٢٠٠٥أغسطس ١إلى ٢٠٠٥يوليو ٢٣خالل الفترة من %.١٠٠("الهيئة") المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة 
ي سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما % من أسهم طاقة من خالل اكتتاب مبدئي عام ف٢٤,٩تم عرض ما نسبته 
،% من أسهم الشركة٥١على ما نسبته الهيئة% من خالل اكتتاب خاص واحتفظت ٢٤,١تم عرض ما نسبته 

. نتيجة إلصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى للهيئةوبالتالي فإن الشركة هي شركة تابعة 
%. ارتفعت ٥١,٠٥إلى ما نسبته الهيئةارتفعت مساهمة ،٢٠٠٨ث من عام أسهم عادية خالل الربع الثال

%. ال تزال الشركة شركة تابعة ٢١% وصندوق المزارعين إلى ما نسبته ٢٧,٩٥مساهمة العامة إلى ما نسبته ال
المنظم لقطاع المياه والكهرباء.١٩٩٨) لسنة ٢تأسست بموجب أحكام القانون رقم (التيللهيئة

شاط الرئيسي للشركة هو االمتالك واالستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه إن الن
وإيجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجياوتطوير وإنتاج وتخزين النفط والغاز،

من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل للشركة هو باإلضافة إلى االستثمارات األخرى المالئمة لتمكين الشركة 
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٥٥٢٢٤ص.ب. 

التسعة فترةوالشركات التابعة ("المجموعة") لتم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة 
.٢٠١٥نوفمبر ١٠ريخ من قبل مجلس اإلدارة بتا٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في أشهر

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

أساس اإلعداد٢,١

وفقاً لمعيار ٢٠١٥سبتمبر٣٠فترة المنتهية في للقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ل
.إعداد التقارير المالية المرحلية، ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

والذي يمثل ،المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)تم عرض البيانات 
. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم األم وعملة عرض المجموعةللشركةالرئيسيةالعملة 

(مليون درهم) إال إذا أشير إلى غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد 
ديسمبر ٣١البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها ٢٠١٥رسبتمب٣٠أشهر المنتهية في تسعة. كما وأن نتائج ال٢٠١٤
.٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 
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-١٠ -

الهامةالسياسات المحاسبية ٢,٢

إلعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع السياسات المطبقةإن السياسات المحاسبية 
، فيما عدا ما ٢٠١٤ديسمبر ٣١المحاسبية المستخدمة إلعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

.٢٠١٥يناير ١كما في والمعدلة يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة 

تعديالت على معيار المحاسبة –خطط المنافع المحددة : مساهمات الموظفين ١٩معيار المحاسبة الدولي رقم 
١٩الدولي رقم 

من الشركة األخذ باالعتبار المساهمات من الموظفين أو األطراف الثالثة ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم 
عندما تكون المساهمات متصلة بخدمة، عندها يجب أن تكون منسوبة د احتساب خطط المكافآت المحددة. عن

لفترات الخدمة كمكافأة سلبية. توضح هذه التعديالت أنه إذا كان معدل المساهمات مستقل عن عدد سنوات الخدمة، 
من فإنه يسمح للشركة بإدراج هذه المساهمات كتخفيض في تكلفة الخدمة في الفترة التي تم تقديمها فيها بدالً

. ٢٠١٤يوليو ١توزيع المساهمات على فترات الخدمة. يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
.يجب أن يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
ألول مرة في هذه البيانات قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت و٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وتتضمن:

دفعات على أساس األسهم: ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يوضح قضايا متنوعة متعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمة وهي شروط ومستقبلييتم تطبيق هذا التحسين بأثر 

ذلك:االستحقاق، بما في
وي شرط األداء على شرط الخدمةيجب أن يحت-
يام الطرف المقابل بتقديم الخدمةقءيجب أن يتحقق هدف األداء أثنا-
أنشطة شركة أخرى في نفس المجموعةيمكن لهدف األداء أن يرتبط بعمليات أو أنشطة الشركة، أو بعمليات و-
اء أن يكون شرط سوقي أو غير سوقييمكن لشرط األد-
توقف الطرف المقابل، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة خالل فترة االستحقاق، فإن شرط إذا -

الخدمة يعد غير مستوفى.

دمج األعمال: ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
مطلوبات (أو ويوضح أن جميع اتفاقيات االعتبار الطارئة المصنفة على أنهامستقبلييتم تطبيق التعديل بأثر 

موجودات) ناتجة عن دمج األعمال يجب أن تقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إن كانت واقعة أو 
، إذا كان ٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩غير واقعة ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ذلك ممكناً).



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠

-١١ -

المحاسبية الهامة (تتمة)السياسات ٢,٢

قطاعات التشغيل: ٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يتم تطبيق هذه التعديالت بأثر رجعي وتوضح:

١٢يجب على الشركة أن تفصح عن األحكام الصادرة من قبل اإلدارة في تطبيق معايير التجميع في الفقرة -
، بما في ذلك وصف موجز عن قطاعات التشغيل التي تم ٨التقارير المالية رقم من المعيار الدولي إلعداد 

تجميعها والخصائص االقتصادية (على سبيل المثال، المبيعات والهوامش اإلجمالية) المستخدمة لتقييم ما إذا 
كانت القطاعات "متماثلة"

االفصاح عنها فقط إذا تم اإلبالغ عن التسوية قطاع إلى إجمالي الموجودات مطلوبإن تسوية موجودات ال-
فصاح المطلوب حول مطلوبات القطاع.لمتخذ القرار، بشكل مماثل لإل

موجودات غير ٣٨ممتلكات وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم : ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم 
ملموسة

أنه ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦سبة الدولي رقم يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحا
اإلجماليةالدفتريةالقيمةعن طريق تعديل قد يتم إعادة تقييم األصل بالرجوع إلى بيانات يمكن مالحظتها إما 

و ذلك، فإن االستهالك أباإلضافة إلىلألصل بشكل متناسب بحيث تساوي القيمة الدفترية الناتجة القيمة السوقية. 
هو الفرق بين القيم اإلجمالية والدفترية لألصل. ليس للتعديل تأثير على المجموعة.المتراكم اإلطفاء 

إفصاحات عن األطراف ذات العالقة: ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم 
هي يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح أن شركة اإلدارة (الشركة التي توفر خدمات كبار موظفي اإلدارة) 

ات عن األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من الشركة التي صاحلإلفعالقة خاضعطرف ذو
اإلدارة اإلفصاح عن النفقات المتكبدة لخدمات اإلدارة. ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة حيث أنها تستخدم شركة

ليست مرتبطة بأي شركة إدارة.

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
تعديالت للمرة األولى في هذه وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه ال٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

البيانات المالية الموحدة المرحلية المختصرة. تتضمن هذه التحسينات:

دمج األعمال: ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ويوضح الستثناءات النطاق الواقعة ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية مستقبلييتم تطبيق التعديل بأثر 

أن:٣رقم 

االتفاقيات المشتركة، وليس فقط شركات االئتالف، هي خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية -
.٣رقم 

الية لالتفاقية المشتركة نفسها.استثناء النطاق هذا ينطبق فقط على المحاسبة في البيانات الم-

ليس للتعديالت تأثير على المجموعة.
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السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٢

قياس القيمة العادلة: ١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ويوضح أنه يمكن تطبيق استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير مستقبلييتم تطبيق التعديل بأثر 

ليس فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية، ولكن أيضاً على العقود األخرى ضمن ١٣المالية رقم
ا كان ذلك ممكناً). ليس ، إذ٣٩(أو معيار المحاسبة الدولي رقم ٩نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يالت تأثير على المجموعة.دلهذه التع

: االستثمار في الممتلكات٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم 
والعقار المستحوذ عقاربين االستثمار في ٤٠يفرق وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

ويوضح أن المعيار مستقبليعليه من مالك (على سبيل المثال، ممتلكات وآالت ومعدات). يتم تطبيق التعديل بأثر 
، يتم ٤٠، وليس وصف الخدمات المساعدة في معيار المحاسبة الدولي رقم ٣الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أعمال. ولذلك، ال يؤثر هذا التعديل على السياسة صل أو دمجة هي شراء ألاستخدامه لتحديد ما إذا كانت المعامل
المحاسبية للمجموعة.

ضريبة الدخل٣

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
سبتمبر٣٠في 

فترة التسعة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

ضريبة الدخل الحالية:
)٧٨٤()٣٧٤()١٨٢()١٣٥(تكاليف ضريبة الدخل الحالية

ضريبة الدخل المؤجلة:
)٤١٧(١,٣٠٥)١٢٠(٣٣٧المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١,٢٠١(٩٣١)٣٠٢(٢٠٢ضريبة الدخل)مصاريفائتمان / (

============================================

، أعلنت الحكومة البريطانية عن عدد من التغييرات في النظام الضريبي للنفط والغاز في ٢٠١٥مارس ١٨في 
المملكة المتحدة والتي صممت للحد من عبء الضرائب وتحفيز المزيد من االستثمارات. تم تشريع هذه التغييرات 

. تضم التغييرات الرئيسية ٢٠١٥مارس ٢٦في ٢٠١٥في وقت الحق لتصبح قانوناً بموجب القانون المالي لسنة 
٪، ٣٥٪ إلى ٥٠المملكة المتحدة انخفاض في معدل ضريبة إيرادات البترول من –طاقة أعمال التي تؤثر على 

٪ وإدخال مخصص االستثمار ٢٠٪ إلى ٣٢وانخفاض في معدل الرسوم التكميلية للضريبة على الشركات من 
من مخصصات لتوفير إعفاء جديد مقابل الرسوم التكميلية، بناء على االستثمار الرأسمالي، الذي يحل محل عدد 

الحقل القائمة. 

والذي أدى إلى تعديل ائتماني إجمالي لبيان الدخل ٢٠١٥الربع األول من تم إدراج تأثير هذه التغييرات في 
.٢٠١٥سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشهر المنتهية في مليون درهم٥٥٥الموحد بقيمة 
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الشركة األمالعائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمالكي ٤

يحتسب العائد األساسي على السهم بتقسيم أرباح الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

األم على المتوسط يحتسب العائد المخفض على السهم بتقسيم أرباح الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة 
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والمعدل بنتيجة تأثيرات األدوات المالية المخفّضة.

يوضح الجدول التالي األرباح وحصة السهم عند احتساب األرباح األساسية على السهم:

فترة الثالثة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهيةفترة التسعة 
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

الشركة أسهم لحاملي(الخسارة) الربح للفترة العائد
٦٢٠)٥٨١(١٠٧)٤١٦()مليون درهم(األم

==========ــــــــــ==========ــــــــــ
الصادرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

٦,٠٦٦٦,٠٦٦٦,٠٦٦٦,٠٦٦(مليون)
==========ــــــــــ==========ــــــــــ

٠,١٠٢)٠,٠٩٦(٠,٠١٨)٠,٠٦٩(على السهم (درهم)(الخسارة) العوائد األساسية
================================================

لم يتم إظهار العائد المخفض على السهم حيث لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على 
السهم عند استخدامها. 

معلومات عن القطاعات التشغيلية٥

وحدات أعمال بناء على الموقع الجغرافي، المنتجات إلىألغراض التقارير اإلدارية، تم تقسيم المجموعة 
قطاعات تشغيلية كما يلي:تسعةوالخدمات، ونتج عن ذلك 

اإلمارات العربية المتحدة-قطاع توليد الطاقة والمياه ·
أخرى–قطاع توليد الطاقة ·
أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز ·
المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز ·
هولندا–النفط والغاز قطاع ·
اتروش-قطاع النفط والغاز ·

اإلمارات العربية المتحدة-قطاع توليد الطاقة والمياه 
يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء وتحلية المياه لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أخرى–قطاع توليد الطاقة 
في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية.يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء 
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(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية٥

أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز 
يتكون هذا القطاع من وحدة أعمال طاقة نورث ويعمل في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات 

األمريكية.المتحدة

المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز 
عمل بشكل أساسي في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في اع من وحدة أعمال طاقة براتاني وتيتكون هذا القط
المملكة المتحدة.

هولندا–قطاع النفط والغاز 
في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في عمل بشكل أساسي رجي وتيتكون هذا القطاع من وحدة أعمال طاقة إن

هولندا.

اتروش–قطاع النفط والغاز 
عمل بصفة أساسية في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط في قطاع من وحده أعمال طاقة اتروش وتيتكون هذا ال

كردستان، العراق.

ات حول تخصيص الموارد وتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرار
األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء على األرباح والخسائر. يتم إدارة تمويل المجموعة (ويشمل ذلك تكاليف التمويل 

يرادات الفائدة) على أساس قة والمياه ذات اتفاقيات تمويل وإباستثناء الشركات التابعة التي تعمل في توليد الطا
تم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.المجموعة وال ي

يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز 
واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أساس جماعي وبالتالي ال يتم 

تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

تدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة التي تتعلق بتوليد الطاقة 
والمياه ذات الترتيبات التمويلية للمشروع والسحوبات على المكشوف من البنوك على أساس جماعي وال يتم 

تخصيصها للقطاعات التشغيلية.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

التالي معلومات حول إيرادات وأرباح متعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:يعرض الجدول 

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
–توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

المملكة المتحدة
- النفط والغاز 

هولندا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات والتعديالت

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٥سبتمبر٣٠المنتهية في الفترة
٥,٢٦١٣,٧٥١١,٥٣٤٣,٤٠٤٧١١٥١١٤,٦٦٧الخارجيينالعمالءإيرادات من 
)٦,٧٨٨()١(-)٣٠٩()١,٩٧٠()٧٧٨()٢,٥٥٦()١,١٧٤(تشغيليةمصاريف 

)٥٣٠()١١١()٢٤()٢٥()٢٢()١٦٢()٨١()١٠٥(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
٨٣٨٨----٥-الحصة من نتائج شركات زميلة
١٦١٦------الحصة من نتائج شركة ائتالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧,٤٥٣)١٢()١٩(٣,٩٨٢١,١١٩٥٩٤١,٤١٢٣٧٧)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٤,٩٦٧()١٤(-)٢٣٠()١,٧٧٥()١,٤٨١()٩٣()١,٣٧٤(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٤٨٦)٢٦()١٩(١٤٧)٣٦٣()٨٨٧(٢,٦٠٨١,٠٢٦)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٣,٤٧٤()١,١٧٧(-)١١()٣٩٠()٩١()٢٧٠()١,٥٣٥(تكاليف التمويل 
)٨٦(---٦-)٩٢(-التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

٢١٤٦-)١(٢٥)٢()٧(١٠األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
١٣٣٢---١٩--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

١٨١٨------إيرادات الفوائد
)٥()١٠(----٢٣أرباح أخرى

١٥٠٩٣١-)٥١(١٢٢٩٩٠)٢٨٠(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٢()١,٠١١()١٩(٢٦٨٨٤)٨٣٩(١,٠٨٥٣٨٠للفترةالربح (الخسارة) 
========================================================================
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح متعلقة بالقطاعات التشغيلية للمجموعة:

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
- توليد الطاقة

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

المملكة المتحدة
- النفط والغاز 

هولندا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات والتعديالت

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٤سبتمبر٣٠المنتهية في الفترة
٢٠,٧٠٨-٥,٢٦٤٤,٨٠٢٣,٤٥٤٦,٣٤٧٨٣٦٥الخارجيينالعمالءإيرادات من 

)٨,٥٥٦(--)٤٢٦()٢,٤٣٦()١,٢٢٨()٣,٣٥٢()١,١١٤(تشغيليةريف مصا
)٨١٥()٢١٥()٣٧()٣٦()٦٣()٢٣٥()١٣٣()٩٦(أخرىمصاريف إدارية ومصاريف 

٦٣٧٠----٧-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢١٢١------الحصة من نتائج شركة ائتالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١١,٤٢٨)١٣١()٣٢(٤,٠٥٤١,٣٢٤١,٩٩١٣,٨٤٨٣٧٤)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٥,٢٤٩()١٢(-)٢٢٨()٢,٠٢٤()١,٥٥٥()١٠٠()١,٣٣٠(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦,١٧٩)١٤٣()٣٢(٢,٧٢٤١,٢٢٤٤٣٦١,٨٢٤١٤٦)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٣,٦٦٧()١,٢٢٦(-)١٢()٣٤٩()١٠٤()٣٢٢()١,٦٥٤(تكاليف التمويل 
)٣٨١(٢--٤)٥()٤٢٤(٤٢التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

٣٣١١٢-٣١٣٣٥٢٢٦األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
٢٩----٢٩--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

٧٦----)١(-إيرادات الفوائد(مصاريف) 
٢٢٧٩-١٣٥-٣٩-أخرىأرباح

)١,٢٠١(١٥٩-)٤٢()١,١١٦()٩٣()١٠٩(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٥٦)١,١٤٦()٣٢(١,١١٥٤٢٠٢٩٨٣٩٨١٠٣للفترةالربح (الخسارة) 
========================================================================
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

: ٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥سبتمبر٣٠يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
- الطاقةتوليد 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

المملكة المتحدة
- النفط والغاز 

هولندا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات التعديالت و

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 
٣٠٢٣٨٩----٨٧-استثمار في شركات زميلة

٥٧٨٥٧٨------موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
٧٦٢٧٦٣----١-سلفة وقروض لشركات زميلة

١٠,٠٤٠-----١٠,٠٤٠-تشغيليةموجودات مالية 
٤٨,٩٥٤٥,٤٥٥٢٢,١٤٢١٤,٣١٨٥,١٨٧٣,٤٩١٥٦٧١٠٠,١١٤موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٨,٩٥٤١٥,٥٨٣٢٢,١٤٢١٤,٣١٨٥,١٨٧٣,٤٩١٢,٢٠٩١١١,٨٨٤موجودات القطاع

========================================================================

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
٦٤٤٧٢٦----٨٢-استثمار في شركات زميلة
١٥١١٥١------استثمار في شركة ائتالف

٨٦٥٨٧٣----٨-ة وقروض لشركات زميلةسلف
١٠,٣٧٥-----١٠,٣٧٥-تشغيليةموجودات مالية 
٤٩,٩٩٠٥,٥٨٠٢٣,٩٦٦١٤,١٩٧٥,٧٢١٣,٠٨٠٣٧٩١٠٢,٩١٣موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩,٩٩٠١٦,٠٤٥٢٣,٩٦٦١٤,١٩٧٥,٧٢١٣,٠٨٠٢,٠٣٩١١٥,٠٣٨القطاعموجودات

========================================================================
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الممتلكات واآلالت والمعدات٦

مليون درهم ٢,٣٠٦المجموعة موجودات بتكلفة شيدت، ٢٠١٥سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في تسعةخالل فترة ال
مليون درهم).٣,٤٩٥: ٢٠١٤سبتمبر٣٠(

موجودات غير ملموسة٧

موجودات االستكشاف والتقييم
، قامت حكومة إقليم كردستان باستخدام حق خيار زيادة نسبة مشاركة الحكومة في حقل ٢٠١٣مارس ١٢في 

اآللية %. تتضمن٣٩,٩% إلى الحد األدنى ٥٣,٢آتروش مما أدى إلى خفض نسبة مشاركة طاقة في الحقل من 
يتم تحقيق ذلك تسوية تكاليف النفط المستحقة للمقاولين من قبل الحكومة عن حصتهم المساهمة. تم سالتي بموجبها 

مليون درهم محتفظ بها بحساب الذمم المدينة للتعويض عن التكاليف البترولية. من ٢٧٤إجراء تحويل بقيمة 
.٢٠١٥األخير من سنة المتوقع أن يتم االنتهاء من التفاوضات خالل الربع 

، قامت طاقة آتروش بإكمال بنجاح تقييم األنشطة في المرحلة األولى ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
إعادة تصنيف تم ٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في من مربع آتروش. وكنتيجة لذلك، 

: ٢٠١٤ديسمبر٣١مليون درهم إلى موجودات التطوير واإلنتاج (٦٧موجودات االستكشاف والتنقيب البالغة 
).مليون درهم٧٦٠

النقد وما يعادله٨

نقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المبالغ التالية:ليتضمن ا

سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٥

سبتمبر ٣٠في 
٢٠١٤

مليون درهممليون درهم

٣,٣٠٠٢,٥٦٠النقد لدى البنوك وفي الصندوق
٢٧٢٥٤٨ودائع قصيرة األجل

ــــــــــــــــــ
٣,٥٧٢٣,١٠٨

)٨٧()٢٥(السحب على المكشوف من البنوك
ــــــــــــــــــ

٣,٥٤٧٣,٠٢١
======================

المصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيعالموجودات٩

(ليكفيلد)LWP Lessee LLCشركة االئتالف
LWPشركة االئتالفها فيتصفية استثمارات المجموعة ، قرر٢٠١٥مارس٣١خالل الفترة المنتهية في 

Lessee LLCمليون درهم كما ١٤٧تبلغعليه، تم إعادة تصنيف استثمار ليكفيلد بقيمة دفترية(ليكفيلد). وبناء
للمعيار الدولي محتفظ بها للبيع في البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقاًكموجودات٢٠١٥سبتمبر٣٠في 

من المتوقع أن ظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). ("الموجودات غير المتداولة المحتف٥إلعداد التقارير المالية رقم 
أعلى من القيمة الدفترية.االعتبار لبيع الموجودات كون ي
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(تتمة)المصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيعالموجودات٩

مسار سليوشنز بي جي اس سي
مسار ها في شركة زميلة،استثمارتصفية المجموعةت، قرر٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
كموجوداتمليون درهم ٤٣١دفترية قيمة بمساراستثمارعليه، تم إعادة تصنيف . وبناءسليوشنز بي جي اس سي

٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقموفقاًالموحدةمحتفظ بها للبيع في البيانات المالية المرحلية 
االعتبار لبيع الموجوداتكوني("الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). من المتوقع أن 

على من القيمة الدفترية.أ

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية١٠

المقبوضات:
خالل الفترة هي كما يلي:المستلمةإن القروض 

فترة التسعة أشهر 
المنتهية في

أشهر تسعةالفترة 
فيالمنتهية

٢٠١٤سبتمبر٢٠١٥٣٠سبتمبر ٣٠
مليون درهممليون درهم

:المقبوضات
القروض المستلمة خالل الفترة هي كما يلي:إن 

٦,٦٦٥٤,٩٧٦القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 
======================

سداد:
بسداد المبالغ التالية خالل الفترة:المجموعةقامت 

٧,٢٧٠٧,٣٢٦القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
======================

١٠٤٩٩القروض االسالمية
======================

بحد إجمالي المتجددة متعددة العمالت لتسهيالت االئتمانية لةجديديةاتفاقبإبرام، قامت الشركة ٢٠١٥في أغسطس 
كونه طوكيو ميتسوبيشي يو إف جيبنك أوف بنك،١٥بنكية مكونة من نقابةمليار دوالر أمريكي مع ٣,١قدره 

وتم دوالر أمريكيمليار ٣,٥التسهيالت المتجددة متعددة العمالت القديمة بحد إجمالي، تم إلغاءوكيل. وبالتاليال
تم سحب التسهيالت. الموحدبيان الدخلفيالقديمة بالتسهيالتالمرتبطة تكلفة التمويل المدفوعة مسبقاًصرف

القديم.سهيلالتتسوية لالجديدة 
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العملياتموسمية١١

ارتفاعتوقععادةيتمالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالصيففترةخاللالكهرباءعلىالعاليللطلبوفقاً
مقارنةالسنةمنوالثالثالثانيالربعخاللوالمياهللطاقةالمولدةالتابعةللشركاتالعملياتوأرباحاإليرادات

.السنةمنوالرابعاألولبالربع

واألرباحاإليراداتارتفاعيتوقعفإنهالشتاء،فترةخاللوأوروباكندافيالطبيعيالغازعلىالعاليللطلبووفقاً
يتولد الربح من أعمال .السنةمنوالثالثالثانيبالربعمقارنةالسنةمنواألخيراألولالربعخاللالتشغيلية

التنقيب في أوروبا خالل الربع األول واألخير من السنة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٢

الموحدالمرحليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المعامالتن الجدول التالي ملخصاً ألهم ييب
: الفترةخالل 

فترة الثالثة أشهر المنتهية 
سبتمبر٣٠في 

فترة التسعة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠في 

٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

الشركة التابعة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي):
١,٨٢٣١,٨٢١٥,٢٤٢٥,٢٢٣اإليرادات من الكهرباء والمياه 

٣٢٩١٥إيرادات الوقود

موظفي اإلدارة الرئيسينتعويضات
موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل و الصيانة يتم تكوين مخصص للشركات التابعة، بالنسبة ل

مع الشركات التابعة.وفقاً التفاقيات تعاقدية

خالل فترة التسعة أشهر كانت كما يلي:للمجموعة الرئيسيينإن مكافآت موظفي اإلدارة 

فترة التسعة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠في

٢٠١٥٢٠١٤
مليون درهممليون درهم

١٥٢٣مكافآت قصيرة  األجل
١١للموظفينالخدمةنهايةمكافآت 

ــــــــــــــ
١٦٢٤

==================



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠

-٢١ -

زامات واالرتباطات الطارئةااللت١٣

)i(رأسماليةمصاريفالتزامات
لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته والتي٢٠١٥سبتمبر ٣٠كما في المصرح بهاالرأسماليةبلغت المصاريف 

مليون درهم).٣,٦٠٣: ٢٠١٤ديسمبر ٣١درهم (مليون٢,٤٠٩

)ii(اإليجار التشغيليةلتزامات عقود ا
المجموعة كمؤجر:

بناءPWPA"("والمياه (الطاقةوفقاُ التفاقية شراء التي ستقوم المجموعة باستالمهاالمستقبلية اإلنتاجمدفوعاتإن 
: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليار درهم (٧٩,٨بلغت ٢٠١٥سبتمبر ٣٠كما في للمحطاتالمتوقعةعلى السعة المتاحة 

درهم).مليار ٨٢,٩

المجموعة كمستأجر:
كما مليار درهم٢,٢العقود التشغيلية غير القابلة لإللغاءبلغ الحد األدنى للعقود التأجيرية المستقبلية الدائنة ضمن

درهم).مليار٢,٣: ٢٠١٤ديسمبر ٣١(٢٠١٥سبتمبر ٣٠في 

:(موجودات محتفظ بها للبيع)شركة االئتالف
غير قابلة لإللغاء كما في ستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير المجموعة حد أدنى لعقود تأجيرية ملدى شركة ائتالف 

(١,٦٢٢بقيمة٢٠١٥سبتمبر٣٠ درهم) والتي تبلغ حصة مليون٢٠١٤:١,٧٠٨ديسمبر ٣١مليون درهم 
).مليون درهم٢٠١٤:٨٥٤ديسمبر ٣١مليون درهم (٨١١المجموعة منها

:ةالشركات الزميل
صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن شركةلدى 

(١,٣٧٧بقيمة ٢٠١٥سبتمبر٣٠اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في  ديسمبر ٣١مليون درهم 
٢٠١٤:٥٨٤ديسمبر ٣١مليون درهم (٥٥١مليون درهم) والتي بلغت حصة المجموعة فيها١,٤٦٠: ٢٠١٤

مليون درهم).

)iii(االلتزامات األخرى
استخدام ي التزامات تعاقدية فيما يتعلق بصفة أساسية بالمالية، دخلت طاقة نورث فالتقاريركما في تاريخ 

:٢٠١٤ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٣٨٧بإنفاقبموجبهاتلتزم ،خط األنابيبوالتزامات 
مليون درهم).٤٤٢

)iv(الطارئةاالرتباطات
السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من (أ) تقييمات الضريبة أو الفتراتكنتيجة لعمليات شراء الشركات في أ)

و (ب) بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعاً. وفقاً التفاقية الشراء المقترحةالتقييمات 
والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات 

.اإلستحواذات ذات الصلةتاريخالطارئة للفترات السابقة من 
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االلتزامات واالرتباطات الطارئة (تتمة)١٣

)iv(الطارئة (تتمة)االرتباطات
المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة هي كس ذ.م.م (ذ.م.م)اطاقة جين )ب

("اتفاقية اإلمداد"). من قبل آي. إي. إس ريد ١٩٩٩سبتمبر ١٧واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 
ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة وشركةأوك ذ.م.م ("أي.إي.إس") 

) كالهما مؤرخ ISDA) واتفاقية رئيسية (EMA(طاقة ذ.م.م في اتفاقية إدارة جين اكس . دخلت ىأخر
مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد ٢٠١٠ديسمبر ٢٨بتاريخ 

جين اكس إلتزامات قامت المجموعة بضمان،كما في نهاية السنة.وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى
ال يجب . ISDAوالـ EMAاتفاقيات الـ ، بحسب إنكذ.م.م. لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال

٣١(مليون درهم)٣٦٧( دوالر أمريكيمليون ١٠٠الدفعات ضمن هذه الضمانات مبلغ أن تتعدى 
جراء أي مدفوعات حتى لم يتم إ.EMAعلى مدى عمر اإلتفاقية دوالر أمريكي)٣٦٧: ٢٠١٤ديسمبر 
: ال شيء).٢٠١٤ديسمبر ٣١تاريخه (

قامت طاقة براتاني ليمتد بالدخول في التزامات الستبعاد بعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ ج)
عليها من قبلها، وبناء على ذلك قد يتطلب منها تقديم ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، أو من 

ى الطرق التالية (أ) ضمان إصدار خطابات االئتمان بقيمة مساوية لحصتها من صافي تكاليف خالل إحد
استبعاد الحقول المعنية زائد مخصص الظروف غير المؤكدة؛ أو (ب) الحصول على ضمان من الشركة 

من تصنيف االئتمان؛ (ج) تقديم ضمانات بأي شكل آخر ركة الزميلة والتي تستوفي حد أدنىالقابضة أو الش
كما يتم االتفاق عليه من قبل األطراف الملتزمة. قامت طاقة براتاني ليمتد مبدئياً بتزويد طاقة ("الشركة 
األم") كضمان، ولكن في الفترة المرحلية تم خفض تصنيف االئتمان للشركة األم إلى أقل من معدالت 

ي االلتزامات. دخلت المجموعة سابقاً في مناقشات بحسن نية مع األطراف الثالثة االئتمان المحددة ف
ضمانات الملتزمة فيما يتعلق بما إذا وإلى أي مدى سيتطلب من المجموعة استبدال أو إضافة بعض أو كافة 

لشركة األم خر مقبول، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج، وال زالت الضمانات من االشركة األم بدعم ائتمان آ
قائمة. ولكن، ومنذ ذلك الوقت، قامت حكومة المملكة المتحدة بوضع إطار عمل تشريعي تم تصميمه بحيث 

ال على أساس ما بعد الضريبة على أن يتيح إجراء اتفاقيات ضمان اللتزامات استبعاد موجودات بحر الشم
ع المجموعة أنه في حال أو عند معاودة طراف التزامات االستبعاد تتبنى التزامات استبعاد معدلة، وتتوقأ

المناقشات مع األطراف المقابلة، فإنه غالباً ما سيتم إجراؤها بناء على ذلك األساس. في حال طلب من 
المجموعة استبدال ضمانات الشركة األم كلياً، قد تتجاوز القيمة التي قد يتم بها ضمان إصدار خطابات 

مليار دوالر أمريكي.١,٠قيمته االئتمان أو الضمانات األخرى ما 

في ما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المجموعة، إن 
ة المجموعة على ثقة من استيفاء اتفاقيات ضمان اللتزامات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشرك

حكومة أبوظبي.ن المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل األم، طالما أ

باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله، تنشأ بعض الضمانات وخطابات االئتمان ضمن نطاق األعمال االعتيادية (د)
طاقة وبعض الشركات التابعة أطراف ذات عالقة. ال تنتج عن هذه الضمانات أي التزامات تعدوالتي 

المركز المالي في نهاية الفترة.بيانجوهرية إضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 
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األدوات المالية١٤

أنشطة الحماية ١٤,١

٢٠١٥سبتمبر ٣٠
(مدققة) 

٢٠١٤ديسمبر ٣١
القيمة العادلةالقيمة األسميةالقيمة العادلةالقيمة األسمية

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

حماية التدفقات النقدية
الموجودات

٥٣١مليون درهم٧٢٨٣١٨مليون درهم٢١٤اآلجلةاألجنبيةعقود صرف العمالت
ــــــــــــــــــــ

٧٢٨٥٣١
========================

المطلوبات
فائدة العمالت معدالتتبادل عقود 

٢٥٤٧٧٨٣٣٣مليون درهم١,١٦٨المتقاطعة
٨٧٥٤,٣٤٥٨١٣٤,٣٠٠مليون درهم٢٩,٧١٩عقود تبادل معدالت الفائدة

٢٩٦٣١٨٥٧مليون درهم٦٦٣اآلجلةاألجنبيةصرف العمالت عقود 
ــــــــــــــــــــ

٩٢٩٤,٨٨٥٨٣٩٤,٦٩٠
========================

حماية القيمة العادلة
المطلوبات

-١٩٧- ١٠٨العقود المستقبلية واآلجلة
========================

العادلةالقيم١٤,٢

جوهرياً عن قيمتها المدرجة كما في تاريخ التقارير المالية إن القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف
باستثناء بعض القروض والموجودات المالية التشغيلية ذات الفائدة الثابتة. مدرج أدناه مقارنة بين القيم المدرجة 

والقيم العادلة للقروض والموجودات المالية التشغيلية ذات الفائدة الثابتة:

القيمة العادلة الدفتريةالقيمة 
(مدققة)(مدققة)

سبتمبر٣٠
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١

سبتمبر٣٠
٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١٠,٠٤٠١٠,٣٧٥١٠,٠٦٠١٠,٤٢٧الموجودات المالية التشغيلية
٣١,٦٦٩٣١,٧١١٣٤,٢٣٢٣٥,١٤٢)iالقروض والسلفيات التي تحمل فائدة (إيضاح 

)i(سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات قروض والسلفيات التي تحمل فائدة من التتكون
أبوظبي الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.

التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم 
أسعار فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.

تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.
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تراتيبية القيمة العادلة١٤,٣

تستخدم الشركة التراتيبية التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، وذلك حسب طريقة التقييم:

المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة.غير(السوقيةاألسعاراألول:المستوى

العادلة المسجلة ملحوظة، سواء افة المدخالت المؤثرة على القيمتكون فيها كأخرىتقييمطرق الثاني:المستوى
.مباشربشكل مباشر أو غير 

المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها فيهاتقييم تكون طرقالثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتعلى أساس مبنيةغير 

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٥سبتمبر٣٠في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

-٣٥-٣٥العمالت األجنبية اآلجلةصرفعقود 

موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
١٠,٠٦٠--١٠,٠٦٠تشغيليةموجودات مالية 

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٥,٢٢٠-٥,٢٢٠الفائدةمعدالتعقود تبادل 

-٩٢-٩٢العمالت األجنبية اآلجلةصرفعقود 
-٥٠٢-٥٠٢معدالت فائدة العمالت المتقاطعةعقود تبادل 

-١٠٨-١٠٨واآلجلةالعقود المستقبلية 

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
--٣٤,٢٣٢٣٤,٢٣٢القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

-٣٦-٣٦العمالت األجنبية اآلجلةصرفعقود 

موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
١٠,٤٢٧--١٠,٤٢٧موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٥,١١٣-٥,١١٣الفائدةمعدالتتبادل عقود 

-٧٥-٧٥العمالت األجنبية اآلجلةعقود صرف
-٣٤١-٣٤١العمالت المتقاطعةتبادل معدالت فائدة عقود 

-١٩٧-١٩٧العقود المستقبلية واآلجلة

مالية مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات
--٣٥,١٤٢٣٥,١٤٢القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

، لم تكن هناك تحويالت بين ٢٠١٤ديسمبر ٣١والسنة المنتهية في ٢٠١٥سبتمبر ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
المستوى األول والثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم توجد تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياسات القيمة 

العادلة.

بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل 
لطرق استخدام المعامالت التجارية أو الرجوع إلى القيمة العادلة ألي أداة مالية مماثلة أو تحليل التدفقات هذه ا

النقدية المخصومة أو أي نماذج تقييم أخرى.



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٥سبتمبر٣٠

-٢٥ -

لمقارنة معلومات ا١٥

التصنيف هذه كما ليس لعمليات إعادة .مع عرض السنة الحاليةلتتوافق رقام المقارنة تمت إعادة تصنيف بعض أ
.أو حقوق مساهمي المجموعة المدرجة سابقاًالربح على سيتم مناقشته أدناه تأثير

بيان الدخل:
سبتمبر ٣٠مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية في ١٨بقيمةجافة الالبئرتمت إعادة تصنيف مصاريف

.المصاريف التشغيليةبندضمنبشكل منفصل في بيان الدخل سابقاًوالمبينة٢٠١٤

المركز المالي:بيان
٣١مليون درهم كما في ٢مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمةاستثمار تمت إعادة تصنيف 

بشكل منفصل في بيان المركز المالي ضمن الموجودات األخرى.والمبين سابقا٢٠١٤ًديسمبر 




