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المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية 
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠





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

-٢-

بيان الدخل المرحلي الموحد 
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠فترة المنتهية في ال

يونيو٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠أشهر المنتهية في ةفترة الثالث
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

مليون درهممليون درهمدرهممليون مليون درهماتحإيضا

اإليرادات
١,٥٨٧٣,٠٨٤٣,٤٣٩٦,٥٩٠اإليرادات من النفط والغاز

٢,٢٨٨٢,٣٧٤٤,٣٨٥٤,٦١٨اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٦٤١٨٣٥١,٥٣٨١,٧٨٨إيرادات الوقود

٤١٣٠١٢١١٩٧إيرادات تخزين الغاز
١٥٠١٩٤٣٥٥٥٨٨إيرادات تشغيلية أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤,٧٠٧٦,٥١٧٩,٨٣٨١٣,٧٨١
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

تكلفة المبيعات
)٥,٤٢٨()٤,٣٩٨()٢,٤٩٩()١,٩٠٥(تشغيليةمصاريف

)٣,٤٦٣()٣,٣٩٦()١,٧٤٥()١,٦٦١(االستهالك والنضوب واإلطفاء 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨,٨٩١()٧,٧٩٤()٤,٢٤٤()٣,٥٦٦(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,١٤١٢,٢٧٣٢,٠٤٤٤,٨٩٠إجمالي الربح

)٥١٩()٣٥٩()٢٦١()١٧٥(ومصاريف أخرىمصاريف إدارية 
)٢,٤٦٤()٢,٢٩٣()١,٢٣٢()١,١٦٥(تكاليف التمويل

وأنشطة حمايةمشتقات لالعادلة لةالتغيرات في القيم
)٣٢٠()٨٢()٦٢()٥٧(القيمة العادلة

)١٣(١٤٢)٩٣(العمالت األجنبيةصرفمن األرباح (الخسائر)صافي
٧٦٣٠١٩والغازأرض وموجودات النفط الربح من بيع 

٢٧٢٨٧٠٤٦حصة من نتائج الشركات الزميلة
١٢١٣٢٠٢٢االئتالفشركةحصة من نتائج 
٧٣١٢٧إيرادات الفوائد

٦٧)٢٤(٤٨)١٠(أخرىأرباح(خسائر) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٧٣٥)٥٨٠(٨٣٠)٣٠٦(الربح قبل الضريبة(الخسارة) 

)٨٩٩(٧٢٩)٣٧٠(٣٧٥ضريبة الدخل) مصاريف(ائتمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦٠١٤٩٨٣٦)٢٣١((الخسارة) الربح للفترة
========================================

:العائد إلى
٥١٣)١٦٥(٢٣٩)٤٢١(الشركة األمحاملي أسهم

١٩٠٢٢١٣١٤٣٢٣غير مسيطرةحقوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦٠١٤٩٨٣٦)٢٣١((الخسارة) الربح للفترة
========================================

على السهم ةوالمخفضةاألساسيالعوائد )ة(الخسار
٠,٠٨٥)٠,٠٢٧(٠,٠٣٩)٠,٠٦٩(٤الشركة األم (درهم)العائد لحاملي أسهم 

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

. المختصرةجزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة ١٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٣-

بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠فترة المنتهية في ال

يونيو٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٤٦٠١٤٩٨٣٦)٢٣١((الخسارة) الربح للفترة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

اآلخرشاملالالدخل
رباح األإعادة تصنيفه إلى سيتمالدخل الشامل اآلخر الذي 

الخسائر في فترات الحقة:أو
ضمنالتغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية 

)١,١٨١()١٦٢()٥٢٩(٥٢٤أنشطة حماية التدفقات النقدية
٣٣٣٣٦٨٦٦٦٧٣٣خسائر المدرجة في بيان الدخل الموحدتعديالت إعادة تصنيف لل

)٤٢(-)٢١(-تعديالت إعادة تصنيف ألنشطة حماية تدفقات نقدية غير فعالة
٢٠١٨١٧١٧للشركات الزميلةحصة من الدخل الشامل اآلخر 

٧٥)٢٥٤(١٠٦١١٦خارجيةفروقات الصرف الناتجة عن تحويل عمليات 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

إعادة سيتم (الخسارة) الشامل اآلخر الذي صافي الدخل 
)٣٩٨(٢٦٧)٤٨(٩٨٣الخسائر في فترات الحقةوأتصنيفه إلى األرباح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

التغييرات في القيمة العادلة الستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل
١٣-)٦(-الدخل الشامل اآلخر ــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتم إعادة ي (الخسارة) الدخل الشامل اآلخر الذي لمصاف
١٣-)٦(-الحقةالخسائر في فتراتوأإلى األرباح تصنيفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٣٨٥(٢٦٧)٥٤(٩٨٣للفترةخرالدخل (الخسارة) الشامل اآل
========================================

٧٥٢٤٠٦٤١٦٤٥١للفترةاآلخر شاملالالدخل إجمالي 
========================================

:إلىالعائد 
٣١٧)١١٦(١٩٨٢٨٣الشركة األمحاملي أسهم

٥٥٤١٢٣٥٣٢١٣٤غير مسيطرةحقوق
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٥٢٤٠٦٤١٦٤٥١
========================================

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٤ًإلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

بيان المركز المالي المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠كما في 

يونيو٣٠
٢٠١٥

(مدققة)
ديسمبر٣١

٢٠١٤
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

٦٧٧,٧٦٥٧٩,٨٢٤اآلالت والمعداتالممتلكات و
٩,٨٣٧١٠,١٤٧الموجودات المالية التشغيلية

٧١٠,٣٦٥١٠,٥٣٢موجودات غير ملموسة
٨٠٤٧٢٦استثمار في شركات زميلة
١٥١- استثمار في شركة ائتالف

٣٩٨٣٩٨وقروض لشركات زميلةةسلف
١,٣٩٨٥٤٧ضريبة مؤجلةأصل

٢٥٦٢٣٨موجودات أخرى ــــــــــــــــــ
١٠٠,٨٢١١٠٢,٥٦٣ ــــــــــــــــــ

متداولةموجودات 
٣,٠٤١٢,٩٦٣المخزون

٢٠٢٢٢٨الموجودات المالية التشغيلية
٣٦٦٤٧٥وقروض لشركات زميلةةسلف

٤,٨٧٣٥,١٥٧مبالغ مدفوعة مقدماًذمم مدينة و
٨٣,٧١٠٣,٦٥٢نقد وودائع قصيرة األجل ــــــــــــــــــ

١٢,١٩٢١٢,٤٧٥
-٩١٦٤مصنفة كمحتفظ بها للبيعموجودات  ــــــــــــــــــ

١٢,٣٥٦١٢,٤٧٥ ــــــــــــــــــ

١١٣,١٧٧١١٥,٠٣٨إجمالي الموجودات
======================

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمالشركة أسهم العائدة لحامليحقوق المساهمين 

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

٣,٤٨٥٣,٤٨٥احتياطيات أخرى
)٥٣٠()٦٩٥(خسائر متراكمة

)١,٤٤٨()١,٧٠٢(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٢,٩٨٤()٢,٦٨١(حماية التدفقات النقدية ــــــــــــــــــ
٤,٤٩٨٤,٦١٤

٣,٨٣٢٣,٥٨١حقوق غير مسيطرة 
٥٢٨٥٨٩غير مسيطرة في شركات تابعةمساهمي حقوققروض من  ــــــــــــــــــ

٤,٣٦٠٤,١٧٠ ــــــــــــــــــ
٨,٨٥٨٨,٧٨٤إجمالي حقوق المساهمين ــــــــــــــــــ

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٤ًإلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 





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

-٦-

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةفترة ال

الشركة األمالعائد لحاملي أسهم

رأس المال 
أسهم الخزينةالصادر

حقوق ملكية 
رأس المال 
المساهم به

احتياطيات 
أخرى

(خسائر) أرباح 
محتجزة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

التغييرات المتراكمة
في القيمة العادلة 

الستثمار بالقيمة 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 
٨٣٦--٥١٣٣٢٣---٥١٣----الربح للفترة

)٣٨٥(--)١٨٩()١٩٦()٢٨٤(٧٥١٣-----اآلخر للفترةالدخل (الخسارة) الشامل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٥١--٣١٧١٣٤)٢٨٤(٥١٣٧٥١٣----للفترةإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل 
-----+--٣٠٠-)٣٠٠(--تحويل ألرباح محتجزة

)٤٥٤(--)٤٥٤(---------لشركات تابعةحقوق غير مسيطرة لتوزيعات أرباح مدفوعة 
---------)١٣٤(-٢٩٣)١٥٩(إلغاء أسهم الخزينة

)٢١()٧()١٤(----------سداد قروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥,٧٧٠٣,٢٧٥٦٢٨٢,٦١٧١٢,٢٩٠)٢,٨٧٧(٨١)١,١١٩()٥٦٢(٢٥٤,١٥٦-٦,٠٦٦)(غير مدقق٢٠١٤يونيو٣٠الرصيد في 
==================================================================================================================================

٨,٧٨٤-٤,٦١٤٣,٥٨١٥٨٩)٢,٩٨٤(-)١,٤٤٨()٥٣٠(٢٥٣,٤٨٥-٢٠١٥٦,٠٦٦يناير ١الرصيد في 
١٤٩--٣١٤)١٦٥(---)١٦٥(----الربح للفترة

٢٦٧--٣٠٣٤٩٢١٨-)٢٥٤(-----للفترةالدخل (الخسارة) الشامل اآلخر 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤١٦--٥٣٢)١١٦(٣٠٣-)٢٥٤()١٦٥(----للفترةإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل 
)٢٨١(--)٢٨١(---------لحقوق غير مسيطرة لشركات تابعةتوزيعات أرباح مدفوعة 

)٦١(-)٦١(----------سداد قروض
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨,٨٥٨-٤,٤٩٨٣,٨٣٢٥٢٨)٢,٦٨١(-)١,٧٠٢()٦٩٥(٢٥٣,٤٨٥-٦,٠٦٦)(غير مدقق٢٠١٥يونيو٣٠الرصيد في 
==================================================================================================================================
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةفترة ال

فترة الستة أشهر 
المنتهية

أشهر فترة الستة 
المنتهية

٢٠١٤يونيو ٣٠في ٢٠١٥يونيو ٣٠في إيضاحات
مليون درهممليون درهم

األنشطة التشغيلية
١,٧٣٥)٥٨٠(الربح قبل الضريبة(الخسارة) 

التعديالت للبنود التالية:
٣,٣٩٦٣,٤٦٣االستهالك والنضوب واإلطفاء 

)٥١()٤٢(مخصص العقود المكلفة إصدار
)١٢(٢يلموظفين، صافالتزامات مكافآت ا

)١٢()٣٤٠(مالية تشغيليةوموجوداتقروض وسلفيات -من تحويلأرباح
٣- البئر الجافمصاريف 

٣٢٦٢خالل الفترةالمستبعدةتقييم الستكشاف واالتكاليف 
)١٩()٣٠(النفط والغاز أرض وموجوداتالربح من بيع 

١,٩٥٤٢,١٣٢سميةمصاريف الفوائد والفائدة اال
٣٣٩٣٣٢المتراكمةالمصاريف

)٤٦()٧٠(نتائج الشركات الزميلةمنحصة 
)٢٢()٢٠(نتائج شركة االئتالفمنحصة 
٧٧٢٤٤العادلةوأنشطة حماية القيمةللمشتقاتالتقييم العادلغير محققة من خسائر

)٧()١٢(الفائدةإيرادات 
)٤(- من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة توزيعات أرباح من استثمار 

١٥٢٣٧اإلنشاء من اتفاقيات خدمة االمتيازتكاليف 
)٣٤(- تعديالت غير نقدية أخرى

)٩٥٨()٧٩٠(مالية تشغيليةموجوداتإيرادات من 

التغييرات في رأس المال العامل:
)١٥٨()٧٧(المخزون

)٦١٤(٣٠٢مدفوعة مقدماً ومبالغذمم مدينة 
)١٥()٤(ذات عالقةأخرى مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف 

)٤٦٠()٥٤٣(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)٣٦٩()٤٦٩(المدفوعةضريبة الدخل
)٧٣()٦٣(تقاعد األصلدفعات التزام

٨٣٢٥٥٣النقد المستلم من اتفاقيات خدمة االمتياز
ــــــــــــــــــ

٣,٩٠٩٥,٩٠٧صافي النقد من األنشطة التشغيلية
ــــــــــــــــــ
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(تتمة)بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو ٣٠أشهر المنتهية في ستةفترة ال

فترة الستة أشهر 
المنتهية

فترة الستة أشهر 
المنتهية

٢٠١٤يونيو ٣٠في ٢٠١٥يونيو ٣٠في إيضاحات
مليون درهممليون درهم

األنشطة االستثمارية
)٢,١٦١()١,٦٨٥(٦شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)٢٣٧()١٥(تكاليف اإلنشاء المدفوعة
-٧٩متحصالت من بيع موجودات غير أساسية

٩١٦من شركات زميلةمستلمةأرباح توزيعات
من خالل الدخل الشاملبالقيمة العادلة توزيعات أرباح مستلمة من استثمار 

٤- اآلخر
٩- من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة العادلة من استثمار عائد رأسمالي

١٨٧من شركة ائتالفمستلمة توزيعات أرباح 
١٠٩٥شركة زميلةقبل سداد قرض من 

)٢٩٠()١١٣(شراء موجودات غير ملموسة
١٢٧مستلمةفائدة

)٥٠()٤٦(االستحواذ على موجودات أخرى
ــــــــــــــــــ

)٢,٦٩٠()١,٦٣٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
ــــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
١٠٧١٨٤,٧٣٩مستلمةتحمل فائدةقروض وسلفيات 

)٥,٠١٤()١,٠٩٢(١٠تحمل فائدةسلفيات سداد قروض و
)٧١()٧٠(١٠إسالميةسداد قروض 

)٢,١٥٥()١,٥٨٠(مدفوعةفوائد 
-٤٤قروض مستلمة من مساهمي حقوق غير مسيطرة 

)٤٢٨()٣١٦(مدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرةتوزيعات أرباح 
)٧()١(بوظبيأسداد قروض لهيئة مياه وكهرباء 

)٢٢()٦٤(لمساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعةسداد قروض
ــــــــــــــــــ

)٢,٩٥٨()٢,٣٦١(األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في
ــــــــــــــــــ

٢٥٩)٨٤(النقد وما يعادلهالزيادة في (النقص) صافي 

١٥٧١٤العمالت األجنبيةصرفصافي فروقات 
٣,٥٣٠٣,٩٤٦يناير١النقد وما يعادله في 

ــــــــــــــــــ
٨٣,٦٠٣٤,٢١٩يونيو٣٠النقد وما يعادله في 
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معلومات حول الشركة١

"الشركة") بموجب ٢٠٠٥يونيو ٢١في تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة ("طاقة" أو 
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 
كتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما % من أسهم طاقة من خالل ا٢٤,٩تم 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 ،٢٠٠٨خالل الربع الثالث من عام أسهم عادية

%. ال تزال الشركة شركة تابعة ٢١% وصندوق المزارعين إلى ما نسبته ٢٧,٩٥مساهمة العامة إلى ما نسبته ال
لكهرباء.المنظم لقطاع المياه وا١٩٩٨) لسنة ٢تأسست بموجب أحكام القانون رقم (التيللهيئة

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

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

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة والشركات التابعة ("المجموعة") للفترة 
.٢٠١٥أغسطس١٢من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في 

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

أساس اإلعداد٢,١

وفقاً ٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة ال
.ية المرحليةإعداد التقارير المال، ٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

والذي يمثل ،تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)
. 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 ٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستة. كما وأن نتائج ال٢٠١٤
.٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 
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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 
ول مرة في هذه البيانات قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ألو٢٠١٤يوليو 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-
الطرف المقابل، بغض النظر عن السبب، عن تقديم الخدمة خالل فترة االستحقاق، فإن شرط إذا توقف-

الخدمة يعد غير مستوفى.

دمج األعمال: ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وبات (أو ويوضح أن جميع اتفاقيات االعتبار الطارئة المصنفة على أنها مطلمستقبلييتم 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).
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الهامة (تتمة)السياسات المحاسبية 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 ٨رقم من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

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

الغ عن التسوية االفصاح عنها فقط إذا تم اإلبقطاع 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 ٣٨اسبة الدولي رقم ومعيار المح١٦يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في معيار المحاسبة الدولي رقم 
اإلجماليةالدفتريةالقيمةعن طريق تعديل قد يتم إعادة تقييم األصل بالرجوع إلى بيانات يمكن مالحظتها إما 

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

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

ت عن األطراف ذات العالقة. باإلضافة إلى ذلك، يتطلب من الشركة التي اصاحلإلفعالقة 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 

تفاقية المشتركة نفسها.استثناء النطاق هذا ينطبق فقط على المحاسبة في البيانات المالية لال-

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

الثالثة أشهر فترة 
٣٠المنتهية في 

يونيو
الثالثة أشهر فترة 

يونيو٣٠المنتهية في 

الستة أشهر فترة 
٣٠المنتهية في 

يونيو

الستة أشهر فترة 
٣٠المنتهية في 

يونيو
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

ضريبة الدخل الحالية:
٧٥٢٦١٢٣٩٦٠٢تكاليف ضريبة الدخل الحالية

ضريبة الدخل المؤجلة:
٢٩٧)٩٦٨(١٠٩)١٥٠(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٩٩)٧٢٩(٣٧٠)٧٥(ضريبة الدخلمصاريف(ائتمان) 

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

، 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 
تكميلية، بناء على االستثمار الرأسمالي، الذي يحل محل عدد من مخصصات لتوفير إعفاء جديد مقابل الرسوم ال

الحقل القائمة. 

والذي أدى إلى تعديل ائتماني إجمالي لبيان الدخل ٢٠١٥الربع األول من تم إدراج تأثير هذه التغييرات في 
مليون درهم.٥٥٥الموحد بقيمة 
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المتعلق بمالكي الشركة األمالعائد األساسي والمخفض على السهم ٤

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

العادية للشركة األم على المتوسط يحتسب العائد المخفض على السهم بتقسيم أرباح الفترة العائدة لحاملي األسهم 
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:

الثالثة أشهر فترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

الثالثة أشهر فترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

الستة أشهر فترة 
المنتهية

يونيو٣٠في 

أشهر الستةفترة 
المنتهية

يونيو٣٠في 
٢٠١٥٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٤

الشركة أسهم لحاملي(الخسارة) الربح للفترة العائد
٥١٣)١٦٥(٢٣٩)٤٢١()مليون درهم(األم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الصادرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

(مليون)
٦٠٦٦٦,٠٦٦٦,٠٦٦٦,٠٦٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٠,٠٨٥)٠,٠٢٧(٠,٠٣٩)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 
والخدمات، ونتج عن ذلك ستة قطاعات تشغيلية كما يلي:

اإلمارات العربية المتحدة-قطاع توليد الطاقة والمياه ·
أخرى–قطاع توليد الطاقة ·
أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز ·
المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز ·
هولندا–قطاع النفط والغاز ·
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 
رباء في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية.يعمل هذا القطاع في توليد الكه
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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 

المتحدة األمريكية.

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 
أساسي في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في عمل بشكلرجي 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.

القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ
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
ة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.المجموع

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 

لية.تخصيصها للقطاعات التشغي

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

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

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

:٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في الفترة
٩,٨٣٨-٣,٤٣٢٢,٥٠٥١,٠٧١٢,٣٨٨٤٣٩٣الخارجيينالعمالءإيرادات من 
)٤,٣٩٨(٣-)١٦٤()١,٢٢٢()٥١٢()١,٧٢٩()٧٧٤(تشغيليةمصاريف 

)٣٥٩()٧١()١٦()١٨()٢٣()١٠٢()٥٥()٧٤(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
٦٥٧٠----٥-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢٠٢٠------الحصة من نتائج شركة ائتالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٧٥,١٧١)١٣(٢,٥٨٤٧٢٦٤٥٧١,١٤٣٢٥٧)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٣,٣٩٦()٩(-)١٣٣()١,٢٦٣()١,٠٠٦()٦٤()٩٢١(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨١,٧٧٥)١٣(١٢٤)١٢٠()٥٤٩(١,٦٦٣٦٦٢)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٢,٢٩٣()٧٦٧(-)٧()٢٦٠()٦١()١٧٨()١,٠٢٠(تكاليف التمويل 
)٨٢(---٤-)٨٦(-العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلةالتغييرات في القيمة 

٤٣٢--)١٨()٣()٢٧(٧األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
١٧٣٠-)٥(-١٨--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

١٢١٢------إيرادات الفوائد
)٢٤()١(-٥--)٢٨(-إيرادات أخرى

١١١٧٢٩-)٤٦(٢٧٧٧٨)١٤١(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤٩)٥٧٧()١٣(٣٨٤٧١)٥٦٨(٦٥٠٢٠٢للفترةالربح (الخسارة) 
========================================================================
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(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

-١٦ -

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

:٢٠١٤يونيو٣٠المنتهية في الفترة
٣,٤٢٣٣,١٦٤٢,٣٩٧٤,٢٦٤٥٢٦٣٤١٣,٧٨١الخارجيينالعمالءإيرادات من 

)٥,٤٢٨()١٩(-)٢٠١()١,٥٣٢()٨٣٦()٢,٠٩٦()٧٤٤(تشغيليةريف مصا
)٥١٩()١٣٣()٢٥()٢٤()٤٦()١٥٧()٦٨()٦٦(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٤٢٤٦----٤-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢٢٢٢-----الحصة من نتائج شركة ائتالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧,٩٠٢)٨٤()٢٢(٢,٦١٣١,٠٠٤١,٤٠٤٢,٦٨٦٣٠١)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٣,٤٦٣()٧(-)١٥٧()١,٣٢٧()١,٠٣٠()٦٦()٨٧٦(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤,٤٣٩)٩١()٢٢(١,٧٣٧٩٣٨٣٧٤١,٣٥٩١٤٤)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٢,٤٦٤()٨٢٨(-)٨()٢٢٩()٦٩()٢٢٢()١,١٠٨(تكاليف التمويل 
)٣٢٠(٥--)٢()١٢()٣٥٣(٤٢التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

)١٣(٤--)١٩(٧)٦(١األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
١٩--١-١٨--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

٢٧----٥-إيرادات الفوائد
١٧٦٧--١٣-٣٧-إيرادات أخرى

)٨٩٩(١٠٧-)٤٠()٨٤٠()١٠٥()٢١(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٨٣٦)٧٨٤()٢٢(٦٧٢٣٧٨٢١٣٢٨٢٩٧للفترةالربح (الخسارة) 
========================================================================
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

-١٧ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

: ٢٠١٤ديسمبر ٣١و ٢٠١٥يونيو٣٠يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
- توليد الطاقة

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

٢٠١٥يونيو٣٠في 
٧١٧٨٠٤----٨٧-استثمار في شركات زميلة

٧٦٣٧٦٤----١-سلفة وقروض لشركات زميلة
١٦٤١٦٤------موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

١٠,٠٣٩-----١٠,٠٣٩-تشغيليةموجودات مالية 
٤٩,٣٨٧٥,٢٦٧٢٢,٧١٦١٤,٥٨٢٥,٢٣٨٣,٣٨٧٨٢٩١٠١,٤٠٦موجودات أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩,٣٨٧١٥,٣٩٤٢٢,٧١٦١٤,٥٨٢٥,٢٣٨٣,٣٨٧٢,٤٧٣١١٣,١٧٧موجودات 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

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



شركة مساهمة عامة ("طاقة")-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
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لية الموحدة المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية المرح
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

-١٨ -

الممتلكات واآلالت والمعدات٦

مليون درهم ١,٦٨٥المجموعة موجودات بتكلفة شيدت، ٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في ستةخالل فترة ال
مليون درهم).٢,١٦١: ٢٠١٤يونيو٣٠(

موجودات غير ملموسة٧

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

%. تتضمن اآللية ٣٩,٩% إلى الحد األدنى ٥٣,٢آتروش مما أدى إلى خفض نسبة مشاركة طاقة في الحقل من 
ل الحكومة عن حصتهم المساهمة. تم يتم تحقيق ذلك تسوية تكاليف النفط المستحقة للمقاولين من قبسالتي بموجبها 

مليون درهم محتفظ بها بحساب الذمم المدينة للتعويض عن التكاليف البترولية. من ٢٤٥إجراء تحويل بقيمة 
.٢٠١٥خالل الربع الرابع من سنة التفاوضاتالمتوقع أن يتم االنتهاء من 

كمال بنجاح تقييم األنشطة في المرحلة األولى ، قامت طاقة آتروش بإ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
إعادة تصنيف تم ٢٠١٥يونيو ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في من مربع آتروش. وكنتيجة لذلك، 

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

وما يعادلهالنقد٨

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

يونيو ٣٠في ٢٠١٥يونيو٣٠في 
٢٠١٤

مليون درهممليون درهم
٣,٠٦٦٣,٨٨٢النقد لدى البنوك وفي الصندوق

٦٤٤٤٥٤ودائع قصيرة األجل ــــــــــــــــــ
٣,٧١٠٤,٣٣٦

)١١٧()١٠٧(السحب على المكشوف من البنوك
ــــــــــــــــــ

٣,٦٠٣٤,٢١٩
======================

المصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيعالموجودات٩

LWPشركة االئتالفها فيتصفية استثمارات المجموعة ، قرر٢٠١٥يونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
Lessee LLCمليون درهم كما ١٦٤تبلغعليه، تم إعادة تصنيف استثمار ليكفيلد بقيمة دفترية(ليكفيلد). وبناء

للمعيار الدولي إلعداد محتفظ بها للبيع في البيانات المالية المرحلية الموحدة وفقاًكموجودات٢٠١٥يونيو٣٠في 
كون يمن المتوقع أن ظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). ("الموجودات غير المتداولة المحتف٥التقارير المالية رقم 

أعلى من القيمة الدفترية.اعتبار بيع الموجودات 



شركة مساهمة عامة ("طاقة")-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
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لية الموحدة المختصرة  إيضاحات حول البيانات المالية المرح
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

-١٩ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية١٠

المقبوضات:
خالل الفترة هي كما يلي:المستلمةإن القروض 

الستة أشهر فترة 
المنتهية في

أشهر الستةفترة 
فيالمنتهية

٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو ٣٠
مليون درهممليون درهم

٧١٨٤,٧٣٩القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 
======================

سداد:
قامت المجموعة بسداد المبالغ التالية خالل الفترة:

)٥,٠١٤()١,٠٩٢(والسلفيات التي تحمل فائدةالقروض 
======================

)٧١()٧٠(القروض االسالمية
======================

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
أشهر: ستةالالثالثة أشهر واتفترخالل 

أشهر الثالثةفترة 
يونيو ٣٠المنتهية في 

٢٠١٥

أشهر الثالثةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

٢٠١٤

الستة أشهر فترة 
يونيو ٣٠المنتهية في 

٢٠١٥
أشهر المنتهية الستةفترة 
٢٠١٤يونيو٣٠في 

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

الشركة التابعة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي):
١,٧٩٣١,٨١٧٣,٤١٩٣,٤٠٢اإليرادات من الكهرباء والمياه 

٣٨٦١٣إيرادات الوقود
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(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٢

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

مع الشركات التابعة.وفقاً إلتفاقيات تعاقدية

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

أشهر الستةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في

٢٠١٥
أشهر المنتهية الستةفترة 
٢٠١٤يونيو٣٠في 

مليون درهممليون درهم

٩١٥مكافآت قصيرة  األجل
١١للموظفينالخدمةنهايةمكافآت 

ــــــــــــــ
١٠١٦

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

واالرتباطات الطارئةااللتزامات١٣

)i(رأسماليةمصاريفالتزامات
لم يتم تكوين مخصص والتي٢٠١٥يونيو ٣٠المتعاقد عليها كما في والمصرح بهاالرأسماليةبلغت المصاريف 

مليون درهم).٣,٦٠٣: ٢٠١٤ديسمبر ٣١درهم (مليون٣,٠٨٨لها ما قيمته 

)ii(لتزامات عقود اإليجار التشغيليةا
المجموعة كمؤجر:

بناءPWPA"("والمياه (الطاقةوفقاُ التفاقية شراء التي ستقوم المجموعة باستالمهاالمستقبلية اإلنتاجمدفوعاتإن 
: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليار درهم (٨١,٢بلغت ٢٠١٥يونيو ٣٠كما في للمحطاتالمتوقعةعلى السعة المتاحة 

مليار درهم).٨٢,٩

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

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

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

(١,٦٦٨بقيمة٢٠١٥يونيو٣٠ درهم) والتي تبلغ حصة مليون٢٠١٤:١,٧٠٨ديسمبر ٣١مليون درهم 
).مليون درهم٢٠١٤:٨٥٤ديسمبر ٣١مليون درهم (٨٣٤المجموعة منها

:الشركات الزميلة
يوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن صحار لأللمنشركةلدى 

: ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون درهم (١,٤٠٥بقيمة ٢٠١٥يونيو٣٠اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
(٥٦٢مليون درهم) والتي بلغت حصة المجموعة فيها١,٤٦٠ مليون ٢٠١٤:٥٨٤ديسمبر ٣١مليون درهم 
درهم).
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)iii(االلتزامات األخرى
استخدام ي التزامات تعاقدية فيما يتعلق بصفة أساسية بالمالية، دخلت طاقة نورث فالتقاريركما في تاريخ أ)

ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٤٠٧بإنفاقبموجبهاتلتزم ،خط األنابيبوالتزامات 
مليون درهم).٢٠١٤:٤٤٢

)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 الصلةتواريخالطارئة للفترات السابقة من 

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 

واتفاقيات مساعدة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوقوشركةأوك ذ.م.م ("أي.إي.إس") 
) كالهما مؤرخ ISDA) واتفاقية رئيسية (EMA(طاقة ذ.م.م في اتفاقية إدارة جين اكس . دخلت أخرى

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد ٢٠١٠ديسمبر ٢٨بتاريخ 
جين اكس قامت المجموعة بضمان إلتزامات ،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 

لم .٢٠١٥سبتمبر٢٢التي تنتهي في EMAعلى مدى عمر اإلتفاقية مليون درهم)٣٦٧: ٢٠١٤ديسمبر 
: ال شيء).٢٠١٤ديسمبر ٣١يتم إجراء أي مدفوعات حتى تاريخه (

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

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

من تصنيف االئتمان؛ (ج) تقديم ضمانات بأي شكل آخر لة والتي تستوفي حد أدنىركة الزميالقابضة أو الش
كما يتم االتفاق عليه من قبل األطراف الملتزمة. قامت طاقة براتاني ليمتد مبدئياً بتزويد طاقة ("الشركة 

دالت األم") كضمان، ولكن في الفترة المرحلية تم خفض تصنيف االئتمان للشركة األم إلى أقل من مع
االئتمان المحددة في االلتزامات. دخلت المجموعة سابقاً في مناقشات بحسن نية مع األطراف الثالثة 

ضمانات الملتزمة فيما يتعلق بما إذا وإلى أي مدى سيتطلب من المجموعة استبدال أو إضافة بعض أو كافة 
وال زالت الضمانات من الشركة األم خر مقبول، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج،الشركة 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

ات استبعاد معدلة، وتتوقع المجموعة أنه في حال أو عند معاودة طراف التزامات االستبعاد تتبنى التزامأ
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.١,٠أو الضمانات األخرى ما قيمته االئتمان
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واالرتباطات الطارئة (تتمة)االلتزامات١٣

)iv(الطارئة (تتمة)االرتباطات
في ما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المجموعة، إن 

ة ضمان اللتزامات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشركالمجموعة على ثقة من استيفاء اتفاقيات
ن المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل حكومة أبوظبي.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 

األدوات المالية١٤

أنشطة الحماية ١٤,١

٢٠١٥يونيو ٣٠
(مدققة) 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

القيمة األسمية
القيمة العادلة

القيمة األسمية
القيمة العادلة

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

النقديةحماية التدفقات 
الموجودات

- ٣مليون درهم٧٤٨عقود تبادل معدالت الفائدة
٥٣١مليون درهم٩٤٠٣١٨مليون درهم٢٢٨اآلجلةاألجنبيةعقود صرف العمالت

ــــــــــــــــــــ
١٢٤٠٥٣١

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

المطلوبات
فائدة العمالت معدالتتبادل عقود 

٨٣٣٣مليون درهم٨٣٩٤١,٥٢٤مليون درهم١,٢٤٤المتقاطعة
٨١٣٤,٣٠٠مليون درهم٧٦٤٣,٨٢٢٣٠,٧٢٢مليون درهم٢٩,٣٣٨عقود تبادل معدالت الفائدة

١٨٥٧مليون درهم٣٤٦٩٥١٤مليون درهم٥٥٣اآلجلةاألجنبيةصرف العمالت عقود 
ــــــــــــــــــــ

٨٠٦٤,٢٨٥٨٣٩٤,٦٩٠
========================

حماية القيمة العادلة
المطلوبات

- ١٩٧- ١٢٢العقود المستقبلية واآلجلة
========================
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(تتمة)األدوات المالية١٤

العادلةالقيم١٤,٢

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

والموجودات المالية التشغيلية ذات الفائدة الثابتة:والقيم العادلة للقروض

القيمة العادلة الدفتريةالقيمة 
(مدققة)(مدققة)

٢٠١٤ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٢٠١٤٣٠ديسمبر ٢٠١٥٣١يونيو٣٠
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١٠,٠٣٩١٠,٣٧٥١٠,٠٤٨١٠,٤٢٧الموجودات المالية التشغيلية
٣١,٦٥٩٣١,٧١١٣٤,٥٩٢٣٥,١٤٢)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.

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

يخ إعداد التقارير المالية.تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على عروض األسعار السائدة كما في تار

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 تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيمأخرىتقييمطرق الثاني:المستوى
.مباشربشكل مباشر أو غير 

تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها المدخالت المستخدمة ذاتفيهاتقييم تكون طرقالثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتعلى أساس مبنيةغير 
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األدوات المالية (تتمة)١٤

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة١٤,٣

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٥يونيو٣٠في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

-٣-٣عقود تبادل معدالت الفائدة
-٤٩-٤٩العمالت األجنبية اآلجلةصرفعقود 

موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
١٠,٠٤٨--١٠,٠٤٨موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٤,٥٨٦-٤,٥٨٦الفائدةمعدالتعقود تبادل 

-١٠٣-١٠٣العمالت األجنبية اآلجلةصرفعقود 
-٤٠٢-٤٠٢معدالت فائدة العمالت المتقاطعةعقود تبادل 

-١٢٢-١٢٢العقود المستقبلية واآلجلة

مالية مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات 
--٣٤,٥٩٢٣٤,٥٩٢القروض 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
-٣٤١-٣٤١تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعةعقود 

-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 ٢٠١٥يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
األول والثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم توجد تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياسات القيمة المستوى
العادلة.

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

النقدية المخصومة أو أي نماذج تقييم أخرى.




