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 المستقلين إلى السادة المساهمينتقرير مدققي الحسابات 
 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( – شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

 
 تقرير حول البيانات المالية الموحدة

 
شركة مساهمة عامة )"طاقة"( والشركات التابعة لها  -لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

لموحد وبيان الدخل الشامل وبيان الدخل ا 2132ديسمبر  13الموحد كما في  تتضمن بيان المركز المالي والتي )"المجموعة"(،
وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخص  الموحد

 السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات االخرى.
 

 مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
لتقارير المالية إلعداد اإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية 

 3891متحدة لسنة والنصوص المطبقة من النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية ال
)وتعديالته(، ونظام الرقابة الداخلية الذي ترى اإلدارة أنه ضروري لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء 

 المادية سواء كان ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ.
 

 مسؤولية مدققي الحسابات
استنادًا إلى أعمال تدقيقنا. لقد تم تدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق  ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة

بمتطلبات آداب المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن  لتزامالدولية التي تتطلب منا اال
 البيانات المالية الموحدة خالية من أية أخطاء مادية.

 
باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. إن يتضمن التدقيق القيام 

اإلجراءات المختارة تعتمد على تقدير مدققي الحسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة سواء 
خاطر، يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعني بإعداد وعرض نتيجة الحتيال أو لخطأ. وعند تقييم هذه الم

بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي للشركة  البيانات المالية الموحدة
مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم مدى 

 التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام  للبيانات المالية الموحدة.
 

 وباعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا أساسًا إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.
 

 الـرأي
 13في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 

 لتقارير المالية.عداد اوعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إل 2132ديسمبر 
 



 

 

 
 
 
 

 تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
 

كذلك نؤكد بأنه في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تتضمن، من كافة النواحي المادية، المتطلبات المطبقة من قانون الشركات 
تعديالته( والنظام األساسي للشركة. تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية )و  3891التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

ن البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات المالية الموحدة  منتظمة، وقد أجري الجرد وفقُا لألصول المرعية وا 
حات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. تتفق مع السجالت المحاسبية للشركة. لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضا

وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
 لمالي.)وتعديالته( أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط الشركة أو مركزها ا 3891
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 بيان الدخل الموحد
 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم اتحإيضا 

    اإليرادات
 31.921  01.272  1.3 اإليرادات من النفط والغاز  
 9.118  02.122  1.2 اإليرادات من الكهرباء والمياه   
 1.949  2.6.2  1.1 إيرادات الوقود   
 293  011   إيرادات تخزين الغاز  
 18  -   ةمصافي تعويضات األضرار المستل  
 841  0.227  1.1 أخرى تشغيليةإيرادات   
 ـــــــــ ـــــــــ  
   27.772  21.399 
 ـــــــــ ـــــــــ  
    تكلفة المبيعات  
 (8.921) (02.771) 4 مصاريف تشغيلية   
 (1.298) (2.202) 9 واإلطفاء والنضوب االستهالك   
 (434) (22.) 9 معداتالممتلكات واآلالت و ال – قيمةفي  مخصصات اإلنخفاض   
 ـــــــــ ـــــــــ  
    
  (01.72.) (31.421) 
 ـــــــــ ـــــــــ  

 9.142  7.120   الربح اإلجمالي
    

 (941) (.0.12) 8 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
 (1.111) (2.122) 31.3 تكاليف التمويل

 293  2.2   وأنشطة حماية القيمة العادلةالتغييرات في القيم العادلة للمشتقات 
 339  (1)  صافي )الخسارة( الربح من تحويل العمالت األجنبية

 -  211  1 الربح الناتج عن صفقات الشراء
 289  027  39 حصة من نتائج شركات زميلةال
 311  012  38 حصة من نتائج شركة ائتالفال

 29  -   الربح من بيع شركة االئتالف
 -  02.  31 الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 83  271  21 الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
 11  27  31.2 إيرادات الفوائد

 (93) -  12 الخسارة من إعادة شراء األوراق المالية العالمية المتوسطة األجل
 -  (72) 31 استثمار متاح للبيع في قيمةخسارة االنخفاض 

 -  027  39 الربح من استبعاد شركة زميلة
 81  21   إيرادات أخرى

 ـــــــــ ـــــــــ  
    

 1.339  ..2.2   الربح قبل الضريبة 
    

 (2.111) (2.072) 33 ضريبة الدخل مصروف
 ـــــــــ ـــــــــ  

 3.191  0.260   ربح السنة
  =========== =========== 
    

    المتعلق بـ:
 911  6.1   مالكي الشركة األم   
 911  702   حقوق ملكية غير مسيطرة   
 ـــــــــ ـــــــــ  

 3.191  0.260   ربح السنة
  =========== =========== 

 1.32  1.00  32 العائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمالكي الشركة األم )درهم(
  =========== =========== 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل الموحد
 2132ديسمبر  13المنتهية في  للسنة

 
 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم  
    

 3.191  0.260   الربح للسنة
 ـــــــــ ـــــــــ  

    الدخل الشامل اآلخر
 (1.112) (26..0)  حماية التدفقات النقديةلعادلة لمشتقات األدوات المالية في التغييرات في القيم ا

 3.181  0.227   مدرجة في بيان الدخل الموحدلخسائر إعادة تصنيف تعديالت 
 (3) (.0)  (39للشركات الزميلة )إيضاح  اآلخر الدخل الشاملحصة من ال

 (1) (6)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 (949) 7.2   فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

 91  067   (31التغييرات في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع )إيضاح 
 المدرجة ضمن بياناستثمارات متاحة للبيع  في قيمةنخفاض خسارة اال

 -  72   (31)إيضاح  الدخل الموحد  
 بالقيمة العادلة من خالل مدرجةالربح المحقق من بيع استثمارات 

 -  (02.)  (31الدخل الشامل اآلخر )إيضاح   
 ـــــــــ ـــــــــ  
    

 (1.114) 661   للسنة اآلخرالشامل  )الخسارة( الدخل
 ـــــــــ ـــــــــ  
    

 (3.812) 2.121   الشامل للسنة )الخسارة( إجمالي الدخل
  =========== =========== 
    

    المتعلق بـ:
 (3.191) 0.222   الشركة األم  مالكي  
 (199) 717   ملكية غير مسيطرة  حقوق  
     ـــــــــ ـــــــــ  
   2.121 (3.812) 
  =========== ===========                             
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-  1 - 

 بيان المركز المالي الموحد
  2132ديسمبر  13كما في 

 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة

 99.118 71.762  31 الممتلكات واآلالت والمعدات
 1.141  7.777  31 األصول المالية التشغيلية
 3.322  211 31 استثمارات متاحة للبيع
 31.111  06.221  34 موجودات غير ملموسة

 132  22.  39 استثمار في شركات زميلة
 911  722  38 ائتالف ةاستثمار في شرك

 189  217  21 زميلة اتض لشركو سلف وقر 
 ـــــــــ ـــــــــ   121  716  23 موجودات أخرى

 ـــــــــ ـــــــــ   89.138  016.7.7   
    موجودات متداولة

 1.322  2.101  22 المخزون
 139  212  31 األصول المالية التشغيلية

 931  617  21 ض لشركات زميلةو سلف وقر 
 4.119  7.717  21 ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً 

 ـــــــــ ـــــــــ   1.899  2.1.6  21 وودائع قصيرة األجلنقد 
   02.7.2  31.991 

 ـــــــــ ـــــــــ   3.111  -  21 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 ـــــــــ ـــــــــ   34.291  02.7.2   

 ـــــــــ ـــــــــ   331.481  022.211   إجمالي الموجودات
    المساهمين والمطلوباتحقوق 

    األمالشركة  بمالكيحقوق المساهمين المتعلقة 
 4.221  6.222  24 رأس المال المصدر

 (281) (212) 24 أسهم الخزينة
 113  222  24 مساهمات حقوق رأسمالية

 1.119  077..  29 أخرىإحتياطيات 
 3.319  0.121   أرباح محتجزة

 419  617  29 أرباح مقترح توزيعها
 (111) 071  29 احتياطي تحويل العمالت االجنبية

 211  71   التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

 ـــــــــ ـــــــــ   (1.111) (2.2..)  حماية التدفقات النقدية  
     ـــــــــ ـــــــــ   9.122  7.127   

 3.111  0.677  28 غير مسيطرة حقوق ملكية 
 3.141  171  11 غير مسيطرة في شركات تابعةقروض من مساهمي حقوق ملكية 

 ـــــــــ ـــــــــ   2.491  2.622  13 قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
 ـــــــــ ـــــــــ   1.349  2.220   

 ـــــــــ ـــــــــ   32.181  02.227   إجمالي حقوق المساهمين
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 بيان المركز المالي الموحد
 )تتمة( 2132ديسمبر  13كما في 

 
 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    المطلوبات غير المتداولة
 94  -  39 زميلة اتاستثمار في شرك

 49.399  67.112  12 والسلفيات التي تحمل فائدةالقروض 
 3.443  .2.21  11 القروض اإلسالمية

 1.414  611..  33 ضريبة مؤجلة
 9.112  1.176  11 ات إزالة الموجودات عند التقاعدالتزام

 111  002  11 سلف و قروض من أطراف ذات عالقة
 81  72   تابعةغير مسيطرة في شركات ض من مساهمي حقوق ملكية و قر 

     ـــــــــ ـــــــــ   9.139  7.022  14 مطلوبات أخرى
 ـــــــــ ـــــــــ   99.998  10.216   

    المطلوبات المتداولة
 4.429  7.116  19 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 1.833  1.121  12 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 329  020  11 القروض اإلسالمية

 21  21   مسيطرة في شركات تابعةملكية غير قروض من مساهمي حقوق 
 111  12.  19 المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف أخرى ذات عالقة

 811  177   ضريبة دخل دائنة
 ـــــــــ ـــــــــ   348  021  21 البنوك السحب على المكشوف من

   07.726  31.211 
 ـــــــــ ـــــــــ   43  -  21 مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

 ـــــــــ ـــــــــ   31.131  07.726   
 ـــــــــ ـــــــــ   312.311  011.222   إجمالي المطلوبات

 =========== ===========   331.481  022.211   إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
 
 
 
 
 
 ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ  

 المدير التنفيذي عضو مجلس اإلدارة عضو مجلس اإلدارة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة  
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
     الشركة األم مالكيالمتعلق بحقوق  

 أسهم الخزينة رأس المال 
مساهمات حقوق 

 رأسمالية
 احتياطيات

 محتجزةأرباح  آخرى
 أرباح

 مقترح 
 توزيعها

احتياطي تحويل 
العمالت 
 األجنبية

 التغييرات
 المتراكمة في 
 القيمة العادلة
 لالستثمارات
 المتاحة للبيع

 التغييرات
 المتراكمة في
 القيمة العادلة

 للمشتقات
ضمن أنشطة 

حماية التدفقات 
 المجموع  النقدية

حقوق ملكية 
 غير مسيطرة

قروض من 
مساهمي حقوق 

غير ملكية 
مسيطرة في 
 شركات تابعة

 قرض من هيئة
 مياه وكهرباء 

 ابوظبي
إجمالي حقوق 

 المساهمين
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم ميلون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
               

                31.219  2.912  983  2.183  8.111  (2.922) 391  231  419  3.392  1.993  113  (281) 4.221  2133يناير  3الرصيد كما في 
 3.191  -  -  911  911  -  -  -  -  911 -  -  -  -  ربح السنة

 ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ  (1.114) -  -  (3.139) (2.238) (3.122) 91  (949) -  (1) -  -  -  -  للسنة اآلخر الدخل الشامل
 (3.812) -  -  (199) (3.191) (3.122) 91  (949) -  911  -  -  -  -  الشامل للسنة الدخلإجمالي 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (91) 91  -  -  -  االحتياطي النظاميالمحول إلى 
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (81) 81  -  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
 -  -  -  -  -  -  -  -  419  (419) -  -  -  -  (29أرباح مقترح توزيعها )إيضاح 

 (419) -  -  -  (419) -  -  -  (419) -  -  -  -  -  (29أرباح مدفوعة )إيضاح توزيعات 
 غير مسيطرة أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق ملكية توزيعات 

 (431) -  -  (431) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعةفي   
 غير مسيطرةمال من مساهمي حقوق ملكية ضخ راس 

 112  -  -  112  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  في شركات تابعة  
 في غير مسيطرةقروض مستلمة من مساهمي حقوق ملكية 

 112  -  112  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تابعة شركة  
 31  31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  (13قروض مستلمة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح 

 ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  (111) (99) (241) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سداد قروض
 32.181  2.491  3.141  3.111  9.122  (1.111) 211  (111) 419  3.319  1.119  113  (281) 4.221  2133ديسمبر  13الرصيد كما في 

               
 3.143  -  -  932  418  -  -  -  -  418  -  -  -  -  ربح السنة

 ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ  448  -  -  84  191  3  (341) 911  -  (4) -  -  -  -  للسنة اآلخر الدخل الشامل
 2.111  -  -  919  3.222  3  (341) 911  -  411  -  -  -  -  الشامل للسنة الدخلإجمالي 

 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (41) 41  -  -  -  المحول إلى االحتياطي النظامي
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (94) 94  -  -  -  المحول إلى االحتياطي القانوني

)إيضاح  مساهمات حقوق رأسمالية محولة إلى األرباح المحتجزة
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  34  -  (34) -  -  ()ب( 11

 -  -  -  -  -  -  -  -  419  (419) -  -  -  -  (29أرباح مقترح توزيعها )إيضاح 
 (419) -  -  -  (419) -  -  -  (419) -  -  -  -  -  (29أرباح مدفوعة )إيضاح توزيعات 
 غير مسيطرة أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق ملكية توزيعات 

 (149) -  -  (149) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعةفي   
 غير مسيطرةمال من مساهمي حقوق ملكية  رأس ضخ
 31  -  -  31  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  تابعة شركةفي   

 ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  (313) (21) (93) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سداد قروض
  ========= ========= ======== ========= ========= ========= ======== ======== ======== ========= ======= ======== ======== ==========  02.227  2.622  171  0.677  7.127  (2.2..) 71  071  617  0.121  077..  222  (212) 6.222  2132ديسمبر  13الرصيد كما في 

 
 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  9 - 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التشغيلية
 1.339  ..2.2   الربح قبل الضريبة  
    التعديالت للبنود التالية:  

 1.298  2.202  9 االستهالك والنضوب واإلطفاء    
 12  7.   لنفقات المؤجلةاطفاء إ    
 (311) (007)  مخصص العقود المكلفة عكس     
 21  (07)  ات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافيالتزام    
 (319) 22   من تحويل قروض وسلفيات وموجودات مالية تشغيلية )الخسارة( الربح    
 434  22.   الممتلكات واآلالت والمعدات في قيمة نخفاضالمخصصات ا    
 318  ..0   تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل السنة    
 -  (211) 1 الربح الناتج عن صفقات الشراء    
 (83) (271) 21 وموجودات النفط والغاز الربح من بيع أراضي    
 (29) -   ائتالفالربح من بيع شركة     
 -  (02.) 31 للبيع الربح من بيع استثمار متاح    
 93  -  12 الخسارة من إعادة شراء األوراق المالية العالمية المتوسطة األجل    

 1.311  227..  31 مصاريف الفوائد وفوائد إسمية    
 132  62.  31 مصاريف متراكمة    
 (289) (027) 39 حصة من نتائج شركات زميلةال    
 (311) (012) 38 حصة من نتائج شركة االئتالفال    
 (131) (221)  القيمة العادلة حمايةلقيمة العادلة للمشتقات وأنشطة أرباح غير محققة من ا    
 -  72  31 استثمار متاح للبيع في قيمةخسارة االنخفاض     
 -  (027) 39 الربح من استبعاد شركة زميلة    
 -  (7)  توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيعإيرادات     
 (11) (27) 31 إيرادات الفوائد    
    

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (898) 217  المخزون  
 (111) 706   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  
 (39) (62)  ذات عالقة أخرى المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي وأطراف  
 119  61.   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  
    

 (3.921) (2.2.7)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (1) (6)  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (329) (0.7)  مدفوعات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
 ـــــــــ ـــــــــ   248  (.26)  الحركة على األصول المالية التشغيلية

 ـــــــــ ـــــــــ   33.121  00.712   صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 

  



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-  8 - 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 )تتمة( 2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
  2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة االستثمارية
 3.313  -  21 بيع حصة في شركة ائتالفمتحصالت من 

 131  0.701  39 متحصالت من بيع أصول غير أساسية
 -  .20   متحصالت من بيع شركة زميلة
 (1.489) (2.170)  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 (3.129) (2.271)  تكاليف اإلنشاء المتعلقة باألصول المالية التشغيلية
 -  (2.221)  شراء حصة في أتروش

 19  (72.) 1 تابعة، صافي النقد المكتسب شركةشراء 
 -  (.7..2)  دفعات مقدمًا لالستحواذ

 (313) (071) 31 شراء استثمارات متاحة للبيع
 (341) -   شراء شركة زميلة

 319  02  39 ات زميلةشركأرباح مستلمة من توزيعات 
 341  027  38 أرباح مستلمة من شركة اإلئتالفتوزيعات 
 -  7   أرباح مستلمة من استثمارات متاحة للبيعتوزيعات 

 -  126  31 للبيع متحصالت من بيع استثمار متاح
 333  002   سداد قرض من شركة زميلة
 9  -   سلفة من طرف ذو عالقة

 (213) (0.222)  شراء موجودات غير ملموسة
 11  27   فوائد مستلمة

 ـــــــــ ـــــــــ   (34) (027)  موجودات أخرىاألستحواذ على 
 ـــــــــ ـــــــــ   (1.314) (00.212)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    األنشطة التمويلية
 31.183  .01.21   القروض والسلفيات المستلمة التي تحمل فوائد

 -  .71   القروض اإلسالمية المستلمة
 (33.913) (72..2)  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة سداد

 (323) (021)  سداد القروض اإلسالمية
 (1.332) (20...)  الفوائد المدفوعة
 (419) (617) 29 لمالكي الشركة األم المدفوعة توزيعات األرباح
 (431) (272)  لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة المدفوعة توزيعات األرباح

 31  -   قروض مستلمة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
 (99) (262)  سداد القروض لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي

 ـــــــــ ـــــــــ   (131) (11)  سداد قروض لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
 ـــــــــ ـــــــــ   (9.191) (71.)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 (3.919) (71)  صافي النقص في النقد وما يعادله
 19  67   تحويل العمالت األجنبية اتصافي فروق

 ـــــــــ ـــــــــ   1.198  2.701  21 يناير 3النقد وما يعادله كما في 
 =========== ===========   1.938  2.717  21 ديسمبر 20النقد وما يعادله كما في 

 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 



 )"طاقة"( شركة مساهمة عامة –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2132ديسمبر  13

-  31 - 

 
 
 الشركةمعلومات حول  0
 

بموجب  2111يونيو  23في  تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة )"طاقة" أو "الشركة"( 
كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  2111/ 34أحكام المرسوم األميري رقم 

"(ADWEA المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة )"أغسطس  3إلى  2111يوليو  21خالل الفترة من  %.311
% من أسهم طاقة للعامة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق 21.8تم عرض ما نسبته  2111

% من خالل اكتتاب خاص و احتفظت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة 21.3المالية. كما تم عرض ما نسبته 
بعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. نتيجة إلصدار سندات % من أسهم الشركة وبالتالي الشركة هي شركة تا13

فقد ارتفعت  2119إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى أسهم عادية خالل الفصل الثالث من العام 
% 29.81%. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته 13.11مساهمة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى ما نسبته 

تأسست  %. ال تزال الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي23ارعين إلى ما نسبته وصندوق المز 
 المنظم لقطاع المياه والكهرباء. 3889( لسنة 2بموجب أحكام القانون رقم )

 
يب إن النشاط الرئيسي لطاقة هو اإلمتالك واالستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية وتنق 

نتاج وتخزين النفط والغاز، يجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة و  المياه وتطوير وا   المعتمدة على التكنولوجياالطاقة وا 
باإلضافة إلى االستثمارات األخرى المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل لطاقة هو 

 ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.11221ص.ب. 
 

تهية في تشمل البيانات المالية الموحدة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( للسنة المن 
لطاقة وجميع الشركات التابعة لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملة  الماليةالبيانات  2132ديسمبر  13

 للبيانات المالية الموحدة. 13ضمن إيضاح 
 

 .2131مارس  32للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  الموحدةتم اعتماد إصدار البيانات المالية  
 
 

 اإلعدادأساس  2.0
 

الصادرة من قبل المجلس "( IFRSلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية )" 
وطبقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة "( IASBالدولي للمعايير المحاسبية )"

 )وتعديالته(. 3891لسنة 
 

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات األدوات  
القيمة العادلة. يتم تعديل القيمة الحالية للموجودات المدرجة، كالموجودات الغير  أساسالمالية التي تم قياسها على 

ات المصنفة كأدوات محمية ضمن أنشطة حماية القيمة العادلة والتي عدا ذلك ( والمطلوب34ملموسة )راجع إيضاح 
يمكن إدراجها بناًء على مبدأ التكلفة المطفأة من أجل إدراج التغيرات في القيم العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم 

 التحوط منها عن طريق عالقة حماية فعالة.
 

اإلمارات العربية المتحدة )درهم(، والذي يمثل العملة المتداولة للشركة األم  تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم 
والعملة التي تعرض بها البيانات المالية للمجموعة. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم )مليون 

 درهم( إال إذا أشير إلى غير ذلك.
 

مليون  2.181موجوداتها المتداولة بقيمة  للمجموعةتجاوزت المطلوبات المتداولة  ،2132ديسمبر  13كما في  
موارد  المجموعةاالستمرارية. حيث إن لدى  على أساس مبدأ للمجموعة الموحدة اد البيانات الماليةعددرهم. تم إ

دارة تعتقد أن . كما وأن اإل2132ديسمبر  13درهم كما في  مليون 21.291ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 
 تاريخ استحقاقها. عندتوليد تدفقات نقدية من عملياتها كافية لتغطية مطلوباتها ب ستستمر المجموعة
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 أساس التوحيد 2.2
 

 .2132ديسمبر  13تضم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة وكل من الشركات التابعة لها كما في  
 

الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الشراء وهو التاريخ الذي تسيطر به المجموعة على الشركات يتم توحيد بيانات  
التابعة. يستمر هذا التوحيد حتى انتهاء هذه السيطرة. يتم تحقيق السيطرة عندما يكون للمجموعة كامل السيطرة 

 المنافع من أنشطة الشركة التابعة. على السياسات التشغيلية والمالية للشركة التابعة وذلك بهدف الحصول على
 

تعـد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي تــواريخ متوافقــة مــع الشــركة األم وباســتخدام سياســات محاســبية متوافقــة مــع  
السياســات المحاســبية التــي تســتخدمها الشــركة. تــم اســتبعاد جميــع األرصــدة واإليــرادات والتكــاليف واألربــاح والخســائر 

 محققة وأرباح األسهم القائمة بين الشركة والشركات التابعة لها بالكامل عند توحيد البيانات المالية.الغير 
 

غيـر مسـيطرة حتـى لـو كانـت النتيجـة سـتؤدي حقـوق ملكيـة ينسب إجمالي الدخل الشـامل ضـمن الشـركة التابعـة إلـى  
 إلى حدوث عجز.

 
ـــراتيـــتم التعامـــل مـــع   ـــةفـــي نســـبة  التغي ـــتحكم، كمعـــامالت حقـــوق لشـــركة  الملكي ـــى ال ـــدرة عل ـــدان الق ـــدون فق تابعـــة، ب

 المساهمين. في حال فقدت المجموعة القدرة على التحكم بالشركة التابعة فسيتم التالي:
 

  .استبعاد األصول )متضمنة الشهرة( ومطلوبات الشركة التابعة 
 .استبعاد القيمة المدرجة لحقوق الملكية الغير مسيطرة 
  .استبعاد فروق تحويل العملة المتراكمة، المسجلة في حقوق المساهمين 
  .إدراج القيمة العادلة للمبلغ المستلم 
 .إدراج القيمة العادلة ألي استثمار تم اإلحتفاظ به 
  .إدراج أي فائض أو عجز ضمن الربح أو الخسائر 
  الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح إعادة تصنيف حصص الشركة األم للمكونات المعترف فيها سابقًا في

 والخسائر أو األرباح الغير موزعة، كما هو مناسب. 
 
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

فـي للمجموعـة والمصـادر الرئيسـية للتقـديرات الغيـر مؤكـدة هـي نفـس تلـك المطبقـة  إن السياسات المحاسبية المعتمـدة 
ينــاير  3اعتبــارًا مــن  الفعالــة موحــدة باســتثناء المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة التاليــةإعـداد البيانــات الماليــة ال

  والتي ليس لها اي تأثير على البيانات المالية الموحدة: 2132
 

  الضرائب المؤجلة:  استرداد الموجودات الضمنية – : ضرائب اإليرادات )المعدل(32معيار المحاسبة الدولي رقم 
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ) المعدل(  -3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

لغاء التواريخ الثابتة للجهات التي تطبق المعايير للمرة األولى   المتبنى - التضخم الحاد وا 
  متطلبات اإلفصاح عن االستبعاد المحسنة  –المالية : اإلفصاحات األدوات  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.2
 

 تم تطبيق هذه المعايير كالتالي: 
 

 الضرائب المؤجلة: استرداد الموجودات الضمنية -: ضرائب اإليرادات )المعدل(02معيار المحاسبة الدولي رقم  
يوضح التعديل كيفية تحديد الضرائب المؤجلة على اإلستثمارات في الممتلكات المقاسة بالقيمة العادلة. كما يدخل  

التعديل إفتراض قابل للطعن أن الضريبة المؤجلة على اإلستثمارات في الممتلكات المقاسة بالقيمة العادلة وفقًا 
اس أن القيمة المدرجة لإلستثمار سيتم إستعادتها من خالل يجب تحديدها على أس 11لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

عملية البيع. باإلضافة لذلك، ينص التعديل أن الضرائب المؤجلة على األصول الغير معرضة لإلستهالك التي يتم 
 يتم قياسها بناًء على أساس بيع األصل 34قياسها حسب مبدأ إعادة التقييم وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

، وليس له تأثير على المركز المالي 2132يناير  3المتعلق. إن التعديل فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 أو أداء أو إفصاحات المجموعة.

 
تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  -0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

لغاء التواريخ الثابتة للجهات التي تطبق المعايير للمرة األولى ا -)المعدل(   لتضخم الحاد وا 
يقدم مجلس معايير المحاسبة الدولية إرشادات حول كيفية إستمرار الشركة بإعادة عرض المعايير الدولية إلعداد  

عديل فعال للفترات السنوية التي التقارير المالية للبيانات المالية عندما تتوقف عملتها عن التعرض للتضخم. إن الت
 . ليس للتعديل أي تأثير على المجموعة. 2133يوليو  3تبدء في أو بعد 

 
متطلبات اإلفصاح عند االستبعاد   –األدوات المالية : اإلفصاحات  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 المحسنة
المالية التي تم نقلها ولكن لم يتم شطبها لتمكين مستخدمي يتطلب التعديل إفصاحات إضافية عن الموجودات  

البيانات المالية للمجموعة استيعاب العالقة بين هذه الموجودات التي لم يتم شطبها والمطلوبات المرتبطة بها. 
مكين باإلضافة لذلك، يتطلب التعديل إدراج إفصاحات عن العالقة المستمرة المتعلقة بالموجودات المشطوبة بهدف ت

المستخدمين من تقييم طبيعة المخاطر المتعلقة باستمرار عالقة المجموعة في هذه الموجودات المشطوبة. إن 
. ليس لدى المجموعة أي موجودات تحمل هذه 2133يوليو  3التعديل فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 الخصائص
 
 

 ة الهامةالقرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبي ..2
 

يتطلب اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واإلفتراضات التي لها تأثير  
على إدراج المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، الموجودات والمطلوبات واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة 

ة. إن الشكوك حول هذه اإلفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب في تاريخ البيانات المالية الموحد
 تعديالت جوهرية على القيم المدرجة لألصول والمطلوبات في الفترات المستقبلية. 

 
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية غير تلك المتعلقة بالتقديرات، والتي  
 ها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:ل
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 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( ..2
 

 القرارات 
 

 أصول النفط والغاز –أساس االحتياطيات  
المعمول بها بناًء على يتم استهالك ممتلكات إنتاج وتطوير النفط والغاز على أساس سعر صرف وحدة اإلنتاج  

االحتياطيات المؤكدة والمحتملة وتتضمن التكلفة التقديرية المستقبلية لتطوير واستخراج هذه االحتياطيات. يتم تحديد 
االحتياطيات المؤكدة والمحتملة باستخدام تقدير النفط في المكان وعوامل االنتعاش وأسعار النفط المستقبلية. يتم 

ر المستقبلية بناًء على االفتراضات المتعلقة بعدد اآلبار المطلوبة إلنتاج االحتياطيات التجارية، تقدير تكاليف التطوي
تكلفة هذه اآلبار وما يرتبط بها من مرافق اإلنتاج وغيرها من التكاليف الرأسمالية. يعتبر المستوى المقدر الحتياطي 

 ا كانت أصول اإلنتاج والتطوير للمجموعة قد انخفضت.النقط والغاز التجاري من العوامل الرئيسية المحددة ما إذ
 

 ترتيبات خدمة االمتياز 
دخلت الشركات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لشراء الطاقة مع متعهدين في البلدان التي تعمل فيها.  

هي ترتيبات خدمة  – 32لية رقم قررت اإلدارة أن ترتيبات خدمة االمتياز بناًء على لجنة تفسير التقارير المالية الدو 
االمتياز من خالل تطبيق متطلبات تفسير للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة المحلية 
للمجموعة )اإلمارات العربية المتحدة( في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة والمياه مع شركة مياه وكهرباء 

ترتيبات  –( 32ذه اإلتفاقيات ال تقع ضمن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم )أبوظبي. تعتبر اإلدارة أن ه
 خدمة االمتياز.

 
 الشركات التابعة كمؤجر -التزامات تأجيرات تشغيلية 
كما تم ذكره سابقًا، عقدت الشركات التابعة المحلية للمجموعة اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب  

اقية شراء الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء اتف
قامت شركة مياه وكهرباء أبوظبي باستخدام ذلك أم ال )"دفعات مقابل اشغال حيز"( ودفعات مقابل مصاريف 

قامت الشركات التابعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار. "(. المياه والكهرباءاإلنتاج المتغيرة )"مدفوعات مقابل 
بناًء على البنود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمكافآت الرئيسية الناتجة عن 

 امتالك المحطات، ولذلك يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه كإيجارات تشغيلية.
 

 قيمة االستثمارات المتاحة للبيعانخفاض  
تعامل المجموعة االستثمارات المتاحة للبيع، كاستثمارات منخفضة عندما يكون هناك انخفاض كبير أو لفترة طويلة  

في القيمة العادلة مقارنًة بالتكلفة أو عند وجود دليل موضوعي على وجود االنخفاض. ولتحديد ما إذا كان 
 ل األمد" فإنه يتطلب تقديرات أساسية.االنخفاض "جوهري" أو "طوي

 
 مؤشرات االنخفاض –انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  
تحدد اإلدارة في تاريخ البيانات المالية الموحدة فيما إذا كان هناك مؤشر يدل على االنخفاض فيما يتعلق  

. وهناك مجموعة واسعة من العوامل بالممتلكات واآلالت والمعدات واألصول الغير ملموسة أو الشهرة للمجموعة
 الداخلية والخارجية التي تؤخذ في عين االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.

 
 محاسبة االستحواذ 
لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو األحداث  قرارات جوهرية اتخاذيتطلب من المجموعة عند القيام بأي استحواذ،  

األخرى تمثل استحواذ أعمال أو مجرد أصول أو مجموعة أصول والتي ال تشكل استحواذ أعمال. االستنتاج ما إذا 
 كانت األصول أو األنشطة تشكل استحواذ أعمال أواًل قد تؤدي إلى اختالف جوهري في النتائج المحاسبية.
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 قديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(القرارات والت ..2
 

 التقديرات واالفتراضات 
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة جزء من المصادر المستقبلية والرئيسية األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في تاريخ  

بالغ المدرجة للموجودات البيانات المالية الموحدة، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للم
والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه. وضعت المجموعة بعض االفتراضات والتقديرات حول 
المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. غير أن الظروف الحالية واالفتراضات حول التطورات 

أو الظروف التي قد تحدث وتكون خارجة عن إرادة المجموعة. يتم عرض  المستقبلية قد تتغير نتيجة لتغير السوق
 هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 

 
 استحواذ ألعمال وشركات زميلة 
تتطلب المعالجة المحاسبية الستحواذ أعمال شركات زميلة القيام بتقدير القيمة العادلة لكل من األصول والمطلوبات  

المستحوذ عليها. تتطلب هذه العملية استخدام التقديرات واالفتراضات العامة بما في ذلك التابعة لألعمال 
االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم وعمر استخدام التراخيص 

لتحديد القيمة العادلة. ويحق  وغيرها من األصول ومضاعفات السوق. تستخدم اإلدارة جميع المعلومات المتاحة
للمجموعة إذا لزم األمر، تحديد القيمة العادلة المتعلقة بأنهاء عملية االستحواذ حتى سنة واحدة من تاريخ انهاء 

 العمليات المحاسبية.
 

 المياه والكهرباءاتفاقيات شراء  
التابعة المحلية  في الشركات المياه والكهرباءشراء كما هو مذكور أعاله، ال تأخذ اإلدارة بعين االعتبار اتفاقيات  

. بحسب ترتيبات خدمات االمتياز 32متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  على أنها ضمن نطاق
للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات من خالل االمتالك فإن المشتري ال يسيطر على أي تقديرات اإلدارة 

اتفاقيات  يتم تصنيف جوهرية من الموجودات في نهاية الترتيبات الطويلة األجل وحق المنفعة وغيرها. قيمة متبقية
على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة  بناءً عقود تشغيلية  على أنها المياه والكهرباءشراء 

رات اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية من خالل تقديو منافع الناتجة التحتفظ بكل المخاطر األساسية و 
للموجودات والذي يتم قياسه ومراجعته سنويًا. يتم إدراج التغييرات الحاصلة في العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية 

 للموجودات بصورة مستقبلية على مدى العمر المتبقي للموجودات.
 

 انخفاض الذمم المدينة 
تحصيلها من المدينون عندما تصبح عدم إمكانية تحصيل كامل المبلغ غير محتملة. أي  يتم تقدير المبالغ الممكن 

فرق بين المبالغ الفعلية الواجب تحصيلها في الفترات المستقبلية وبين المبالغ المتوقع تحصيلها سيتم إدراجه في 
 بيان الدخل الموحد.

 
 االنخفاض في قيمة المخزون 
أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمًا أو يظهر المخزون بسعر التكلفة  

متضرر، يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحصيلها. ويتم القيام بهذا التقدير للمبالغ الجوهرية كل على حدة. وأما 
 المبالغ الغير جوهرية، فيتم تقييمها بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص حسب نوع المخزون.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 
حيث ال يمكن معرفة القيمة العادلة لألصول والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من  

األسواق النشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناًء على وسائل تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ 
ذج من األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكنًا. عندما ال يكون ذلك مجديًا، يتم المعطيات لهذه النما

االعتماد على درجة من التقديرات لتحديد القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيات عدة كمخاطر السيولة، 
امل قد يؤثر على القيمة العادلة المعلنة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في االفتراضات حول هذه العو 

  لألدوات المالية.
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 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( ..2
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 

 اختبار االنخفاض –انخفاض األصول غير المالية  
على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في األصول الغير مالية بناًء  

مولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن المبالغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة 
على التدفقات  والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناءً 

النقدية المتوقعة التي أقرتها اإلدارة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها أو 
االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم 

تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناًء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة  احتساب القيمة العادلة ناقص
باستخدام المدخالت وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية ألفتراضات األسعار 

الرئيسية للمبالغ وافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن اإلفتراضات 
( للبيانات المالية الموحدة والمتعلقة بتكاليف 39( و )9المستردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاحات رقم )

 اإلنخفاض واختبار اإلنخفاض.
 

 تقدير احتياطي النفط والغاز 
المعايير المقبولة يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب و  

عالميًا. تتضمن عملية المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها 
أطراف خارجيون مؤهلون. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء كزيادة أو 

، كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في العوامل نقصان بناًء على المعلومات الجديدة
االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية أو خطط التطوير. عمومًا، إن التغييرات الناتجة من 

ة التطوير واإلنتاج االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أنشط
ُتعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث 
انخفاض أو عكس األنخفاض وقد تنتج الحقًا عن تكاليف االنخفاض أو قد تؤثر على مخصص النضوب بحسب 

 .وحدات األنتاج والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد
 

 مخصص اإللغاء 
يتم احتساب تكلفة اإللغاء من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات.  

إن التكلفة النهائية لإللغاء أو قيمة االلتزامات المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة 
في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في عوامل بما في ذلك التغيرات 

مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا تغير التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات 
ديالت كبيرة على المخصصات المقررة استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو تفسيراتها. ونتيجة لذلك قد تنتج تع

 التي من شأنها التأثير على النتائج المالية المستقبلية.
 

 ضريبة الدخل 
تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه  

القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب سيتم عكس الفوارق المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل 
من المجموعة إجراء افتراضات هامة متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة 

تدفقات يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن ال
النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيرًا عن االفتراضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على 
تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك 

عمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي ت
  على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية.
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 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( ..2
 

 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 

 االلتزامات الطارئة 
حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر. إن تقييم االلتزامات  بحكم طبيعتها، فإن االلتزامات الطارئة تنتج عند 

 ينطوي على قدر كبير من األحكام والتقديرات لنتائج األحداث المستقبلية.
 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 دمج األعمال والشهرة 
يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة األستحواذ بحيث يتم احتساب تكلفة الشراء على أنها مجموع المبلغ  

غير مسيطرة في الشركة المستحوذ ملكية المحول والمقيم حسب القيمة العادلة في تاريخ الشراء وأي حصة من حقوق 
التي يمكن قياسها. بالنسبة لتكاليف الشراء. الواقعة  عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة من صافي األصول

 يتم إدراجها ضمن المصاريف اإلدارية كمصروفات.
 

عندما تقوم المجموعة باستحواذ أعمال، تقوم بتقييم األصول المالية والمطلوبات المالية المعنية لغرض التصنيف  
وضاع االقتصادية والظروف ذات الصلة كما في تاريخ المالئم والتعيين بما يتوافق مع الشروط المتعاقد عليها، األ

 الشراء يتضمن هذا فصل المشتقات المالية في العقود من قبل الشركة المستحوذ عليها. 
 

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المشتري السابقة في حقوق  
دراجها خالل بيان المساهمين للشركة المستح وذ عليها ال بد من إعادة تقييمها بالقيمة العادلة في تاريخ األستحواذ وا 

 الدخل الموحد.
 

أي مبالغ ملتزم تحويلها من قبل المشتري سوف يتم إدراجها بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات الالحقة في القيمة  
إما في  18ت أو مطلوبات وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم العادلة للمبالغ الملتزم بها والتي تصنف كموجودا

األرباح أو الخسائر أو كتغيير في اإليرادات الشاملة اآلخرى. في حال تم تصنيف االلتزامات الطارئة ضمن حقوق 
ا المساهمين، فإنه ال يجب إعادة قياسها حتى تدرج نهائيًا في حقوق المساهمين. في الحاالت التي ال تقع فيه

، فأنه يتم قياسها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير 18االلتزامات الطارئة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
 المالية المناسبة.

 
يتم قياس الشهرة مبدئيًا بكونها الزيادة الحاصلة في الفرق بين مبلغ االستحواذ وحصتها من األصول المشتراة  

ة. في حال كان المبلغ المدفوع أقل من القيمة العادلة لصافي الموجودات للشركة والمطلوبات كحصة غير مسيطر 
 المستحوذ عليها، فسيتم إدراج هذا الفرق ضمن بيان الدخل الموحد.

 
بعد القياس المبدئي، يتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصًا أي خسائر إنخفاض متراكمة. ألغراض اختبار  

الشهرة المشتراة في دمج األعمال منذ تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة االنخفاض، يتم توزيع 
للنقد أو الوحدة المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال، بغض النظر إذا ما تم تحديد 

 دات. موجودات ومطلوبات الجهة المشتراة لهذه الموجودات وتم تخصيصها لهذه الوح
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.2
 

 دمج األعمال والشهرة )تتمة( 
عندما تشكل الشهرة جزء من الوحدة المولدة للنقد أو مجموعة وحدات مولدة للنقد وجزء من العمليات ضمن الوحدة  

التي تم بيعها، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات المستجدة تدرج ضمن القيمة الحالية للعمليات عند تحديد االرباح 
في هذه الظروف استنادًا إلى القيم المباعة من العملية والجزء والخسائر من بيع العملية. يتم قياس الشهرة المباعة 

هناك طرق أفضل في إظهار الشهرة المرتبطة أن المجموعة  تعتقدمن الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بها إال عندما 
 بالوحدات المولدة للنقد.

 
 إدراج اإليرادات 
لمنافع اإلقتصادية للمجموعة وعند امكانية قياس مبالغ يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل نقل ا 

اإليرادات بدقة، بغض النظر عن توقيت الدفع. يتم احتساب اإليرادات بالقيمة العادلة بالمبالغ المستلمة أو المدينة، 
لقابلة مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المتعاقد عليها باستثناء ضرائب المبيعات والرسوم المماثلة األخرى ا

 للتطبيق.
 

 النفط والغاز 
يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي عند انتقال مخاطر ومكافآت الملكية للمشتري. يحدث هذا  

 بشكل عام عندما يتم نقل المنتج إلى ناقلة أو أنابيب التوصيل أو غيرها من سبل النقل.
 

ط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشترك من قبل إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النف 
المجموعة بحيث قد ال يستلم أو يبيع كل المشاركين حصتهم من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يتم رفع أو خفض 

اًء على قيمة عدم التوازن الذي ينجم ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بن
السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل 

 الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل اإلعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.
 

 مخـزون الغـاز 
 ديم الخدمة وقبول الزبون لها.يتم إدراج الدخل من مخزون الغاز عند تق 

 
 ايرادات المياه والكهرباء والوقود  
 إيرادات المجموعة كاآلتي: إدراجيتم  

 
(i) في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية المياه والكهرباء أو اتفاقية الكهرباء تستوي متطلبات عقود التمويل 

نشاء يتناسب مع نسبة إكمال أعمال اإلنشاء عندما يتم لترتيبات خدمات االمتياز، فإنه يتم إدراج إيرادات لإل
تقدير المخرجات النهائية بصورة مؤكدة ونسبها لمرحلة اإلكمال، يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم 

 الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على األصول التمويلية.

(ii) والكهرباء/ اتفاقية الكهرباء تتضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم  مياهقيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية ال في حال
إدراج دفعات اإلنتاج كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على أساس منظم تبعًا للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج 

من إيرادات التمويل أو دفعات اإلنتاج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضيتم إدراج  للمشتري خالل السنة.
)مثال إيرادات الوقود(، كإيرادات وفقًا للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه والكهرباء / اتفاقية شراء 

 الكهرباء.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 إدراج اإليرادات )تتمة( 
 والوقود )تتمة(ايرادات المياه والكهرباء  

 
(iii)  للمتعهدينالمتعاقد عليها  تسليم المياه والكهرباءكإيرادات عند  المياه والكهرباءيتم إدراج مدفوعات. 

 
(iv)  التابعة بقيمة مساوية لسعر  المياه والكهرباءتمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات

 .الكهرباءد شراء و وعق المياه والكهرباءد شراء و وط عقالسوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شر 
 

 تعويضات األضرار 
يتم إدراج تعويضات األضرار المتعلقة بخسائر اإليرادات الناتجة عن التشغيل المتأخر ضمن اإليرادات بصافي  

 قيمة تعويضات األضرار المستحقة إلى المشتري عندما ينشأ الحق في استالم هذه التعويضات.
 

 رادات الفوائدإي 
 . معدل الفائدة الفعلية هو المعدلتدرج إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية 

 صافي الذي يخصم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة على األعمار المتوقعة لألدوات المالية للوصول إلى
 القيمة الدفترية للموجودات المالية.

 
 الضرائب  

 ضريبة الدخل الحالية
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية للفترات المالية الحالية والسابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها  

ة أو المحتملة عند للجهات الضريبية. إن معدالت وقوانين الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائد
 تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخاًل خاضع للضريبة.

 
 تدرج الضرائب المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين وليس في بيان الدخل الموحد. 

 
ضريبة بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تخضع فيها قوانين تقوم اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من العائدات ال 

 الضريبة المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.
 

 ضريبة الدخل المؤجلة 
يتم إجراء مخصص ضريبة الدخل المؤجل باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة بتاريخ البيانات  

اس الضريبي للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض المحاسبة المالية الموحدة بين األس
المالية. يتم إدراج جميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع اختالفات الفروقات الضريبية المؤقتة ما عدى الحاالت 

 اآلتية:
 

 موجودات أو مطلوبات المعامالت  عندما تنشأ ضريبة الدخل المؤجلة عند القيد المبدئي للشهرة أو من أحد
التي ال تندرج تحت دمج األعمال، وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة على األرباح المحاسبية أو األرباح أو 

   الخسائر الضريبية.
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 الضرائب )تتمة( 
 ضريبة الدخل المؤجلة )تتمة( 

  بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة، الزميلة، والحصص في فيما يتعلق
شركات االئتالف وحينما يكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانية 

 عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.
 

ة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع والضرائب الغير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجل 
والخسائر الضريبية الغير مستخدمة في حدود توفر الربح الخاضع للضريبة، ومقابل استخدام الفروقات القابلة 

 تثناء:لالستقطاع وموجودات الضريبة المنقولة غير المستخدمة والخسائر الضريبية التي يمكن استخدامها باس
 

  عندما تتعلق موجودات الضرائب المؤجلة بالفروقات المؤقتة الناتجة من القيد المبدئي لموجودات أو مطلوبات
أو  المحاسبيدمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة على الربح  ال تندرج تحتالمعامالت التي 
 الربح الضريبي.

 
 حسم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة لل

شركات اإلئتالف، يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة في حدود إمكانية عكس االختالفات المؤقتة في  في
 المستقبل القريب لحد توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات.

 
لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يتم تخفيضها للحد  الحاليةيتم مراجعة القيمة  

الذي يكون فيه ليس من المحتمل بأن يتوفر ربح ضريبي كاف الستخدام موجودات الضريبة المؤجلة الكلي أو 
لية الموحدة ويتم إدراجها في الجزئي. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ البيانات الما

 حدود إمكانية سماح الربح الخاضع للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات الضرائب المؤجلة.
 

 تحصيليتم قياس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة بمعدالت الضرائب المتوقعة للتطبيق للسنة التي يتم فيها  
معدالت الضريبة )وقانون الضرائب( الحالية أو المحتملة بتاريخ  الموجودات أو تسوية المطلوبات، استنادًا إلى

 البيانات المالية الموحدة.
 

أدناه. يتم  موضحاألرباح والخسائر يتم إدراجها كما هو  خارج بيان مدرجةالإن الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود 
 .إدراج الضرائب المؤجلة بحسب المعامالت الحاصلة إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين

 
الضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني قائم لتسوية  موجوداتيتم تسوية  

اولة، والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس الجهة الضرائب المتداولة مقابل مطلوبات دخل الضرائب المتد موجودات
 الخاضعة للضريبة لنفس هيئة الضرائب.
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 العمالت األجنبيةتحويل  
تم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم(، وهي العملة التي تتداول بها  

الشركة األم وعملة العرض. إن عملة التداول هي العملة الرئيسية في البيئة االقتصادية التي تعمل بها الشركة. 
اولة ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة لكل تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد عملتها المتد

تقوم المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشرة وقررت تدوير األرباح والخسائر شركة باستخدام تلك العملة. 
 . الناتجة من عملية التوحيد في بيان األرباح والخسائر

 
(i) العمليات واألرصدة 
 بالعمالت األجنبية من قبل شركات المجموعة مبدئيًا بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعاملة.يتم قيد المعامالت  

 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

 في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
 

ى بيان الدخل الموحد باستثناء البنود النقدية التي تقدم حماية فعالة مقابل صافي يتم تحويل جميع الفروقات إل 
االستثمار في عملية أجنبية. تدرج هذه الفروقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم استبعاد صافي 

تعلق بفروقات التحويل على االستثمار، وعندها تدرج في بيان الدخل الموحد. يتم معاملة تكاليف الضرائب والنقد الم
 السلفيات ويتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر.

 
 تحويل تقريبيةيتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام معدالت  

مة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام عند تاريخ المعامالت المبدئي. يتم تحويل البنود غير النقدية والمدرجة بالقي
يتم إدراج الربح والخسارة الناتجة من عمليات إعادة  عند تاريخ تحديد القيمة العادلة. التقريبية معدالت التحويل

التحويل للبنود الغير النقدية بصورة مماثلة للربح والخسارة الناتجين من التغير في القيمة العادلة لهذا البند )يتم 
راج فروقات التحويل والربح والخسارة الناتجة عن القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن الربح إد

 والخسارة(.
 

(ii) شركات المجموعة 
عند التوحيد، يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية التابعة إلى الدرهم اإلماراتي باستخدام  

اريخ اإلصدار، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل الموحد باستخدام متوسط سعر أسعار الصرف السائدة في ت
العمليات تحويل تحويل العمالت األجنبية الناتجة من  الصرف المرجح خالل العام. يتم إدراج جميع فروقات

مبلغ المتراكم المؤجل ضمن الدخل الشامل اآلخر الموحد. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج الالخارجية 
 والمدرج ضمن حقوق المساهمين المتعلق بذات العملية األجنبية في بيان الدخل الموحد.

 
يتم معاملة أي شهرة ناتجة من شراء العمليات األجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة لقيم الموجودات والمطلوبات  

مليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة المدرجة الناتجة من الشراء كموجودات ومطلوبات الع
 عند تاريخ البيانات المالية.
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 حصص في شركات ائتالف 
(i) الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة 

الشركة الخاضعة للسيطرة المشتركة هي شركة ائتالف يقوم المتعاقدون فيها بوضع اتفاقية تعاقد تمنح حق السيطرة 
المشتركة على النشاط االقتصادي للشركة. عندما يكون للمجموعة حصة في شركة ذات سيطرة مشتركة فإنها تقوم 

قوق الملكية يتم إدراج االستثمار في الشركة ذات بإدراج حصتها باعتماد أسلوب حقوق الملكية. وفقًا لطريقة ح
السيطرة المشتركة في بيان المركز المالي بالتكلفة زائدًا التغيرات في حصة المجموعة من صافي االصول في شركة 
تم االئتالف الحقًا لعملية الشراء. يتم إدراج الشهرة المتعلقة بشركة اإلئتالف ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال ي

يعكس بيان الدخل الموحد حصة المجموعة من عمليات شركة نضوبها أو اختبارها بشكل فردي لالنخفاض. 
االئتالف عندما يكون هناك تغيير مدرج مباشرة في بيان الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين لشركة 

يتم  امل اآلخر أو حقوق المساهمين.االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من هذا التغيير في بيان الدخل الش
استبعاد أي أرباح أو خسائر ناتجة عن عمليات مشتركة بين المجموعة وشركة االئتالف وفقًا لحصة المجموعة في 

 شركة االئتالف.
 

يتم إدراج الحصة من األرباح لشركة االئتالف ضمن بيان الدخل الموحد. هذه األرباح عائدة لحاملي حقوق  
غير مسيطرة في الشركات التابعة وحقوق ملكية المساهمين في شركة االئتالف وعليه تعتبر أرباح ما بعد الضريبة 

 لشركة االئتالف.
 

ف في تواريخ متوافقة مع المجموعة. يتم إجراء تعديالت عند الضرورة يتم إعداد البيانات المالية لشركات االئتال 
 بهدف توافق السياسات المحاسبية مع سياسات المجموعة.

 
حقوق الملكية، تقوم المجموعة بتقدير ما إذا كان من الضروري إدراج خسائر انخفاض إضافية  طريقةبعد تطبيق  

وعة عند تاريخ اإلصدار بتقدير إمكانية وجود دليل موضوعي لحصة المجموعة في شركة االئتالف. تقوم المجم
يشير إلى حصول إنخفاض في حصتها في شركة االئتالف. في هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب قيمة 

 االنخفاض ويتم إدراجه ضمن بيان الدخل الموحد. يتم اختبار االنخفاض في شركة االئتالف كأصول مالية.
 

(ii) والغاز شركات ائتالف النفط 
بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل مشاريع مشتركة حيث يكون للمتعاقدون مصلحة  

مباشرة ومشتركة في أصول المشروع. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة وأي 
مع مشاريع أخرى، والدخل من بيع أو استخدام التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها 

حصتها من اإلنتاج في المشاريع المشتركة، فضاًل عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في المشروع المشترك، 
 وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصتها في شركة االئتالف.

 
 اإليجارات 
القة إيجار يعتمد على بنود االتفاقية عند تاريخ البدء إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية عبارة عن إيجار أو تتضمن ع 

بها وأما إذا كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة، أو أن االتفاقية تعطي الحق 
 باستخدام األصل.
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 )تتمة(اإليجارات  
 المجموعة كمستأجر 
رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات يتم  

المستأجرة عند بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة، أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 
اليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى اإليجار أيهما أقل. يتم تقسيم دفعات اإليجار بين تك

معدل فائدة ثابتة على الرصيد المتبقى للمطلوبات. يتم إظهار تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. يتم استهالك 
 الموجودات المؤجرة على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. في حال عدم وجود تأكيدات منطقية بأن
المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية العقد، فإنه يتم استهالك الموجودات على العمر االفتراضي 

 للموجودات أو عمر عقد اإليجار، أيهما أقصر.
 

يتم إدراج دفعات العقود التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة  
 اإليجار.

 
 اإليجارات التشغيلية –مؤجر المجموعة ك 
في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجارات تشغيلية.  

تضاف التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات 
ى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل المؤجرة وتدرج على مد

 الفترة التي يتم اكتسابها فيها.
 

 اإليجارات التمويلية –المجموعة كمؤجر  
م يتم تصنيف العقود التي تنقل للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القي 

في بيان المركز المالي كموجودات مالية )إيجارات  اإلستثمارالمستحقة من المستأجر كإيجارات بقيمة صافي 
 تمويلية مدينة( وذلك بعد إحتساب مخصص الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.

 
 غير الملموسة الموجودات 
بشكل منفصل عند القيد المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة يتم قياس الموجودات غير الملموسة المتحصل عليها  

الموجودات غير الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي القيمة العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم 
إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة. ال يتم رسملة 

موجودات غير الملموسة المتولدة داخليًا، ما عدا تكاليف التطوير، ويتم إدراج النفقات المتكبدة خالل السنة في ال
 بيان الدخل الموحد في السنة التي تم تكبد النفقات فيها.

 
خالل يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتسب اإلستهالك  

 السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:
 

 سنة 31 إتفاقية اإلمداد
 سنة 11 - 11 حقوق التوصيل
 سنوات 1 برامج كمبيوتر
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 )تتمة( الملموسةالموجودات غير  
ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عند نهاية كل سنة يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات الغير  

مالية. يتم احتساب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو أنماط االستخدام المتوقعة للفوائد االقتصادية المستقبلية 
يرات المتمثلة في األصل عبر تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء بما هو مناسب ويتم معاملتها كتغييرات في التقد

المحاسبية. ويتم إدراج نفقات اإلطفاء على الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 
 في فئة النفقات وفقًا لوظيفة الموجودات الغير ملموسة.

 
قييم النفط تم شرح السياسات المحاسبية المتعلقة بنفقات بالموجودات الغير ملموسة الناتجة من نفقات استكشاف وت 

 والغاز تحت نفقات استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي.
 

 تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي 
 المرسملة –تكاليف االستكشاف والتقييم  

على حقوق تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل الحصول 
تراخيص االستكشاف تدرج كموجودات استكشاف وتقييم. عند تكبدها. الموحد في بيان الدخل  تدرج اإلستكشاف

تكاليف تلك الرخص تتضمن التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، التكاليف 
سملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على حقوق المهنية والثانوية المتكبدة للحصول على التراخيص. يتم ر 

الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من االستكشاف كالتكاليف 
ها التكاليف التي ترتبط مباشرة باالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أن

موجودات استكشاف وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم قبل اإلنتهاء من عملية تقييم 
 األنشطة.

 
عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى  

إدراج القيمة الدفترية لموجودات اإلستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها كل حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم 
نتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم  موجودات تطوير وا 

تم إكتشاف تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع الحصول على أي منافع إقتصادية مستقبلية إذا لم ي
دراجها  اإلحتياطيات التجارية عند اإلنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وا 

 .الموحد في بيان الدخل
 

 تكاليف التطوير 
إن تكاليف اإلنفاق على البناء، والتركيب أو استكمال بناء البنية التحتية مثل منصات الحفر وخطوط األنابيب  

 وير حفر اآلبار، بما فيها عمليات الحفر والتحديد الغير ناجحة يتم رسملتها من ضمن موجودات النفط والغاز.وتط
 
 

  



 )"طاقة"( شركة مساهمة عامة –شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2132ديسمبر  13

-  21 - 

 
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  
 عام -الممتلكات واآلالت والمعدات  
والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، في حال اآلالت و لممتلكات اتدرج  

وجدت. عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات تقوم المجموعة بإدراج هذه 
إجراء فحص رئيسي، فإنه يتم  األجزاء كأصول فردية بعمر إنتاجي وطريقة إستهالك محددة، وبالمثل فإنه عندما يتم

إدراج تكلفتها في القيم المدرجة لآلالت والمعدات كبديل في حالة الوفاء بمتطلبات اإلدراج. في حين تدرج جميع 
تكاليف الصيانة والتصليح اليومية في بيان الدخل عند تكبدها. إن التزامات اإلغالق المبدئية لألصل بعد استخدامه 

ة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج. يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة إلزالة يتم إدراجها ضمن تكلف
 ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج. عند نهاية العمر اإلنتاجياألصل 

 
عدا يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات )فيما  

 ممتلكات النفط والغاز( كما يلي:
 

 سنة 11 -21 المعداتواآلالت و  الممتلكاتالمباني و 
 

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها حيثما هو مناسب عند نهاية  
 تاريخ البيانات المالية.

 
الضرورية لمتابعة العمليات والمعروفة كقطع غيار إستراتيجية على أساس القسط يتم استهالك تكلفة قطع الغيار  

الثابت على مدى األعمار األنتاجية المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها 
 كمصروف عند تكبدها.

 
ا ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة من يتم شطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندم 

استخدام أو استبعاد األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في بيان الدخل الموحد 
في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات )ويتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة 

 الموجودات الدفترية(.
 

 ممتلكات النفط والغاز -الممتلكات واآلالت والمعدات  
يتم إدراج ممتلكات النفط والغاز في مرحلة التطوير واإلنتاج وغيرها من الموجودات ذات العالقة بالتكلفة ناقصًا  

في االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة )صافي خسائر اإلنخفاض الذي تم إدراجها سابقًا والمعكوسة 
حال وجدت(. إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز 
ن مبلغ الشراء أو البناء هي القيمة اإلجمالية  األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية اللتزامات اإلزالة وا 

 ستحواذ على األصل.المدفوعة والقيمة العادلة ألي اعتبارات أخرى لال
 

يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز على أساس وحدة اإلنتاج على فترة االحتياطيات المثبتة والمحتملة للحقل. تأخذ  
نسبة وحدة اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير بعين االعتبار اإلنفاق على الممتلكات مع تقدير نفقات مستقبلية 

 ول النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.مقدرة. في حين أن استهالك أص
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 
 أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية -الممتلكات واآلالت والمعدات  
تكلفة استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف التفتيش  إن اإلنفاق الرئيسي على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن 

وتكاليف اإلصالح األساسية. ويتم رسملة اإلنفاق عندما يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه على حدة  وتم 
شطبه باإلستبدال وتكون المنافع المستقبلية التجارية المحتملة تتبع المجموعة. وعندما يكون جزء من األصل ال 

بر عنصرًا على حده، يتم اعتماد قيمة اإلستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل )أو جزء من األصل( يعت
التي يتم شطبها فورًا. يتم رسملة تكاليف التفتيش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج 

لمقبل. يتم إنفاق الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند تكبدها ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش ا
 فيها.

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ - الممتلكات واآلالت والمعدات 
قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل  ةتدرج األعمال الرأسمالي 

المنجز كما في تاريخ البيانات المالية. يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن 
 لموجودات ووضعها قيد االستعمال.الموجودات وتستهلك وفقًا للسياسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء ا

 
 المنح الحكومية 
يتم إدراج المنح الحكومية عندما يكون هناك تأكيد منطقي باستالم هذه المنحة وااللتزام بجميع الشروط المرتبطة بها.  

مع   عندما تتعلق المنحة بأحد بنود المصروفات يتم االعتراف بها كدخل على مدى الفترة الالزمة لمطابقة المنحة
 التكاليف المخطط تعويضها في حين تدرج المنحة المتعلقة باألصل كتخفيض للقيمة الدفترية الخاصة باألصل.

 
 تكاليف االقتراض 
نتاج أي أصل والذي يحتاج لبعض الوقت إلعداده   يتم رسملة تكاليف اإلقتراض المتعلقة مباشرة بشراء وبناء وا 

في حين أن كل التكاليف المتبقية يتم إدراجها كمصروف في السنة التي وإلستخدامه أو بيعه ضمن تكلفة األصل. 
يتم تكبدها فيها. تتضمن تكاليف االقتراض الفوائد والتكاليف األخرى التي تتحملها المجموعة خالل عملية 

 االقتراض.
 

 األتعاب المبدئية لقطع الغيار 
مبدئية التي يتم تقديمها بموجب عقد صيانة طويل األجل يتم رسملة واطفاء المبالغ المدفوعة مقابل قطع الغيار ال 

 بناء على ساعات العمل المقدرة لمعدات توليد الطاقة المرتبطة بها.
 

 غير متداولة -بها للبيع  المحتفظالموجودات  
هما أقل ناقص تقاس الموجودات غير المتداولة التي تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة اي 

تكاليف البيع عندما يتم استرداد القيمة الدفترية األصلية من خالل معامالت البيع بداًل من مواصلة اإلستخدام. يتم 
تطبيق هذا الشرط في حال إمكانية حدوث البيع بشكل عالي وتوفر األصل أو مجموعة االستبعاد للبيع الفوري في 

البيع، والتي من المتوقع أن تصنفها تحت بيع كامل خالل سنة واحدة من تاريخ  اإلدارة بعملية والتزام وضعها الحالي
 التصنيف.
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 االستثمار في شركات زميلة
يتم حساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. إن الشركات الزميلة هي الشركات  

 التي يكون للمجموعة تأثيرًا كبيرًا عليها والتي هي ليست شركات تابعة وال شركات ائتالف. 
 

المركز المالي بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعد ووفقًا لهذه الطريقة، تدرج االستثمارات في الشركات الزميلة في بيان  
الشراء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة. ويتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في 
القيم الدفترية لالستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي لإلنخفاض. يعكس بيان الدخل الموحد حصة 

نتائج عمليات الشركة الزميلة. وعندما يتم إدراج أي تغيير مباشر في حقوق مساهمي الشركات الزميلة،  الشركة من
تقوم المجموعة بإدراج حصتها من التغييرات واإلفصاح، في حال وجدت، في بيان تغييرات حقوق المساهمين 

ت بين المجموعة والشركات الزميلة نسبة الموحد. يتم استبعاد األرباح والخسائر الغير محققة والناتجة من المعامال
 إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة.

 
يتضمن بيان الدخل الموحد حصة المجموعة من أرباح الشركات الزميلة ويتعلق هذا الربح بحقوق المساهمين في  

كات التابعة للشركة في الشر غير مسيطرة حقوق ملكية الشركة الزميلة، وبالتالي يعتبر ربح بعد الضريبة وحصة 
 الزميلة.

 
تتوافق البيانات المالية والسياسات المحاسبية للشركة الزميلة مع تواريخ وسياسات الشركة األم. وحيثما هو ضروري، 

 فإنه يتم إجراء التعديالت بهدف توافق السياسات المحاسبية مع سياسات المجموعة.
 

بتقييم إذا ما كان من الضروري إدراج خسائر انخفاض إضافية  بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة 
لإلستثمارات في الشركات الزميلة. وتقوم المجموعة بتاريخ اإلصدار بتقييم ما إذا هنالك أي دليل على انخفاض 

لقيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض كونه الفرق ما بين ا
القابلة لإلسترداد من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية، وتدرج القيمة في بيان الدخل الموحد كحصة أرباح الشركة 

 الزميلة. في حين يتم اختبار اإلستثمارات في الشركات الزميلة لإلنخفاض كموجودات مالية.
 

دراج حصتها المتبقية بالقيمة العادلة. في حال فقدت المجموعة تأثيرها على الشركة الزميلة، تقوم المجم  وعة بقياس وا 
تدرج أي فروقات ما بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة الناتجة عند فقدان القدرة على التأثير ومابين القيمة العادلة 

 للحصة المتبقية لإلستثمار ومتحصالت اإلستبعاد ضمن بيان الدخل الموحد.
 

 يةانخفاض الموجودات غير المال 
تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل إصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بإنخفاض أي من  

الموجودات. وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض للموجودات تقوم 
لقابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو القيمة المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات ا

العادلة للوحدات المولدة للنقد أيهما أعلى ناقصًا تكاليف البيع والقيمة المستخدمة لموجودات فردية إال في حالة عدم 
ة توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. حيث تكون القيمة الدفتري

للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن يتم تخفيض هذه الموجودات إلى قيمتها 
 القابلة لإلسترداد.
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 انخفاض الموجودات غير المالية )تتمة( 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم  

معدالت خصم ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة 
ية الحديثة المناسبة باألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم األخذ باإلعتبار المعامالت السوق

في حال توفرها. في حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم 
هذه النماذج لمضاعفات التقييم وتقييم أسعار األسهم للشركات المدرجة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. 

المتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة مع  يتم إدراج خسائر االنخفاض
 وظائف الموجودات المنخفضة.

 
للموجودات فيما عدا الشهرة يتم تقييمها في تاريخ اإلصدار، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر  

حال وجود هذه المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير االنخفاض المدرجة سابقًا قد انتهت أو انخفضت. وفي 
المبالغ الممكن استردادها من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس االنخفاض المدرج سابقًا فقط عند 
إجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض. ويشترط 

عكس القيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لإلسترداد أو صافي القيمة الدفترية ناقصًا اإلستهالك ل
 )إذا لم تدرج خسائر إنخفاض الموجودات في سنوات سابقة(. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد.

 
 موجودات:يتم تطبيق الفئات التالية في تقييم انخفاض بعض ال 

 
 الشهــرة 
شير إلى انخفاض القيمة المدرجة. يتم اختبار انخفاض الشهرة سنويًا عند تاريخ األصدار وأيضا في الحاالت التي ت 

ويتم تحديد االنخفاض للشهرة عبر تقييم القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة 
لشهرة. ويتم إدراج خسائر االنخفاض عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد التي ترتبط بها ا

للنقد أقل من قيمها المدرجة. وال يمكن رد خسائر االنخفاض المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. عند األقتضاء 
ة عند تاريخ الشراء أدت إلى تكوين ولغرض اختبار إنخفاض الشهرة، تتم معاملة أي مطلوبات ضريبية مؤجلة مدرج

الشهرة، ومازالت موجودة بتاريخ اإلصدار وفقًا لتقديرات اإلدارة كجزء من الوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات 
 المولدة للنقد ذات الصلة.

 
 تكاليف االستكشاف والتقييم 
ة الدفترية المتعلقة بأصول اإلستكشاف والتقييم يتم مراجعة اإلنخفاض إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تجاوز القيم 

قيمتها القابلة لإلسترداد. ولغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المولده للنقد 
على مستوى قطاع األعمال. يتضمن إختبار االنخفاض في مرحلة االستكشاف والتقييم تجميع جميع  في مجموعات
الستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. موجودات ا

يتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة لإلسترداد وتشطب أي خسارة انخفاض ناتجة في قيمة أصول 
ة القابلة لإلسترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة اإلستكشاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيم

 ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها عند اإلستخدام أيهما اعلى.
 

 المخزون 
 وأبسعر التكلفة على أساس معدل المتوسط المرجح  مخزون النفط لغرض تشغيل محطات توليد الطاقةيتم تقييم  

التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى . تمثل أيهما أقل صافي القيمة الممكن تحقيقها
موقعه أو وضعه الحالي. إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقديري ضمن نطاق األعمال العادية 

ية من مخزون النفط والمنتجات النفط ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الضرورية المقدرة إلجراء البيع.
 عمليات النفط والغاز للمجموعة والموجودة في خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.
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 خدمات االمتياز 
عند استيفاء  32رقم تقوم المجموعة باحتساب ترتيبات خدمة االمتيار تبعًا للجنة تفسير التقارير المالية الدولية  

 الشروط اآلتية:
 

  يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة وتنظيم الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها مع البنية
 التحتية ولمن يجب تقديمها وبأي ثمن.

 حية أخرى يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من نا
 أي فائدة مادية متبقية في البنية التحتية في نهاية مدة هذا الترتيب.

 
من  32في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحيتة التي ال تفي بمتطلبات لجنة تفسير التقارير المالية رقم  

 32قارير المالية رقم ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن إطار لجنة تفسير الت
 المحطة التشغيلية وفقًا لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

 
  يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخدمين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف

 خدمات االمتياز.
 لى المانح المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف خدمات يتم تطبيق "نموذج الموجودات المالية" عندما تقع ع

 االمتياز.
 

وفي حال قام المانح بضمان المبالغ التي ستدفع خالل مدة العقد )على سبيل المثال، عن طريق معدل العائد  
و الداخلي المضمون(، يجب استخدام نموذج الموجودات المالية لحساب البنية التحتية لالمتياز، بما أن المانح ه

المسؤول الرئيسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود )البناء والتشغيل والتحويل( 
 التي أبرمت مع المانح.

 
 وفقًا لهذه المبادئ: 

 
  ال يتم إدراج البنية التحتية التي تمنح للمشغل حق االمتياز من المانح دون مقابل في بيان المركز المالي

 الموحد.
 :يتم احتساب نفقات البدء الرأسمالية كاآلتي 
 

  تبعًا لنموذج الموجودات غير الملموسة، تمثل القيمة العادلة للبناء وغيرها من أعمال البنية التحتية
تكلفة الموجودات غير الملموسة وينبغي االعتراف بها عند بناء البنية التحتية شرط أن يولد هذا العمل 

  المستقبل.فوائد اقتصادية في 
  ،تبعًا لنموذج الموجودات المالية، يتم إدراج المبلغ المستحق من المانح في وقت بناء البنية التحتية

  وبالقيمة العادلة للبناء واألعمال المنفذة األخرى.
  عندما يكون على المانح التزامات سداد جزء من االستثمار فقط ، فإنه يتم إدراج تكلفة المبالغ

 المانح ضمن المدينون، ويتم إدراج الرصيد في الموجودات غير الملموسة.المضمونة من 
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 األصول المالية
 اإلدراج المبدئي والقياس 
كموجودات مالية مدرجة بالقيمة  18يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  

من خالل األرباح والخسائر، القروض والمدينون، استثمارات محتفظ بها لالستحقاق أو موجودات مالية  العادلة
متاحة للبيع أو مشتقات ضمنية معينة كأدوات حماية فعالة كما هو مناسب. وتقوم المجموعة بتحديد تصنيف 

 موجوداتها المالية عند اإلدراج المبدئي.
 

ية بالقيمة العادلة عند إدراجها مبدئيًا مضافًا إليها في حالة عدم إدراج االستثمارات يتم قياس كافة الموجودات المال
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التكاليف المباشرة المتعلقة بالعمليات.

 
قوانين أو إن شراء أوبيع الموجودات المالية التي تتطلب إيصال الموجودات في فترة زمنية يتم تحديدها عادة بال 

األعراف السائدة في السوق فيتم إدراجها عند تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع 
 الموجودات.

 
 قياس الحق

 يتم القياس الالحق للموجودات المالية اعتمادًا على تصنيفها كاآلتي:
 

 بيان األرباح أوالخسائرالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
تتضمن الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر الموجودات المالية المحتفظ بها  

للمتاجرة والموجودات المالية التي تم تعيينها عند القيد المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر. 
جودات المالية كموجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة إذا كان الهدف من شرائها هو بيعها في فترة ويتم تصنيف المو 

قريبة. وتصنف أيضًا المشتقات والتي تتضمن المشتقات الضمنية المنفصلة كموجودات محتفظ بها للمتاجرة إذا تم 
من خالل بيان األرباح والخسائر في بيان  تعيينها كأدوات حماية فعالة. تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد.
 

 لم تصنف المجموعة أي موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ضمن بيان األرباح والخسائر. 
 

 القروض والمدينون 
ات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق مالي نشط. إن القروض والمدينون هي موجود

يتم  يتم إدراج هذه األصول المالية بتكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا أي مخصص انخفاض.
ان الدخل الموحد عندما يتم يتم إدراج األرباح والخسائر في بي كما إدراج نسبة الفائدة الفعالة في بيان الدخل الموحد،

 استبعاد أو انخفاض القروض والمدينين من خالل عملية اإلطفاء.
 

 االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق 
يتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وفترات استحقاق ثابتة كاستثمارات  

لمجموعة النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ باالستثمارات لالستحقاق. بعد محتفظ بها لالستحقاق عندما يكون ل
القياس المبدئي وباستخدام طرق الفائدة الفّعالة يتم قياس االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة المطفأة. 

لية المتوقعة من خالل العمر تستخدم هذه الطريقة نسبة الفائدة الفعالة التي تخصم المتحصالت النقدية المستقب
المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة المدرجة للموجودات المالية. يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان 

 الدخل الموحد عندما يتم استبعاد أو انخفاض االستثمارات، وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.
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 الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع 
الموجودات المالية غير المشتقة هي الموجودات التي تم تعيينها كمتاحة للبيع، ولم يتم تصنيفها ضمن أي فئة من  

درج األرباح الفئات الثالثة السابقة. بعد القياس المبدئي، يتم قياس الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وت
والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن اإليرادات الدخل الشاملة اآلخرى إلى أن يتم استبعاد االستثمارات، في ذلك 
الحين يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل الموحد 

إدراج الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في أو يتم إعتبارها منخفضة، وكذلك يتم 
 بيان الدخل الموحد.

 
 المطلوبات المالية 
 اإلدراج المبدئي والقياس 
كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة  18يتم تصنيف االلتزامات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  

رباح والخسائر، القروض والسلفيات أو كمشتقات تم تعينيها كأدوات حماية فّعالة عند اللزوم. تقوم من خالل بيان األ
 المجموعة بتصنيف التزاماتها المالية عند القيد المبدئي.

 
تدرج جميع المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلفيات تضاف إليها التكاليف المباشرة  
 متعلقة بالمعامالت.ال

 
إن المطلوبات المالية للمجموعة تتضمن الدائنون التجاريون وذمم دائنة آخرى وسحوبات بنكية على المكشوف  

 والقروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية وأدوات المشتقات المالية.
 

 قياس الحق 
 تصنيفها كاآلتي: يتم القياس الالحق للمطلوبات المالية اعتمادًا على 

 
 المطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة خالل بيان األرباح أوالخسائر 
تتضمن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة المدرجة في بيان األرباح والخسائر االلتزامات المالية المحتفظ  

 د المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر.بها للمتاجرة وااللتزامات المالية التي تم تعيينها عند القي
 

يتم تصنيف االلتزامات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم شراؤها بغرض بيعها في فترة قصيرة األجل. وتتضمن  
ية كما هذه الفئة أدوات مالية مشتقة أدخلت من قبل المجموعة والتي ال تستوفي الشروط المحاسبية ألدوات الحما

 .18هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل الموحد. 
 

 .لم تدرج المجموعة أية التزامات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر 
 

 قروض وسلفيات 
يتم بدئي، تقاس القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. بعد اإلدراج الم 

وتدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عند إدراج نسبة الفائدة الفعالة المطفأة في بيان الدخل الموحد، كما 
 استبعاد االلتزامات أيضًا من خالل عملية اإلطفاء.
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 المقاصة لألدوات المالية 
تتم المقاصة بين الموجودات وااللتزامات المالية ويدرج صافي قيمتها في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود  

أو اإلعتراف بالموجودات حق قانوني جائز التنفيذ للقيام بعملية المقاصة وعند النية في سداد المبلغ الصافي 
 وتسوية االلتزامات في وقت واحد.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 
يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية المتاجر بها في أسواق مالية منظمة بالرجوع إلى األسعار السوقية المتداولة  

 لتكاليف المعامالت.عند انتهاء األعمال في تاريخ البيانات المالية دون أي خصم 
 

أما بالنسبة لألدوات المالية في األسواق الغير نشطة، فإنه يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. تتضمن  
هذه الطرق استخدام المعامالت التجارية الحديثة، والرجوع إلى القيمة العادلة الحالية ألدوات مشابهة وتحليل 

 المخصومة أو نماذج التقييم األخرى.خصومات التدفقات النقدية 
 

 .12.1تم تقديم تحليل للقيم العادلة لألدوات المالية وتفاصيل أخرى حول كيفية قياسها ضمن إيضاح  
 

 تكلفة اإلطفاء لألدوات المالية 
اض يتم قياس تكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة سعر الفائدة الفّعال ناقصًا أي مخصص انخفاض وأي سداد أو إنخف 

للمبلغ األصلي. وتأخذ هذه الحسابات في االعتبار أي أقساط أو خصومات عند الشراء ويتضمن ذلك تكاليف 
 المعامالت والرسوم والتي هي جزء متكامل لمعدل الفائدة الفعال.

 
 انخفاض الموجودات المالية 
ضوعي يثبت انخفاضًا في قيمة أي تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ اإلصدار لتحديد إذا كان هناك دليل مو  

أصل مالي أو مجموعة من األصول المالية. ويعتبر األصل المالي أو مجموعة األصول المالية منخفضة إذا كان 
هناك دليل موضوعي لالنخفاض نتيجة حدث أو أحداث تمت بعد االعتراف المبدئي لألصل )تحققت "خسارة"( وهذه 

النقدية المستقبلية المتعلقة باألصل المالي أو مجموعة األصول المالية التي يمكن الخسارة لها تأثير على التدفقات 
تقديرها بدقة. قد يشمل دليل االنخفاض مؤشرات بأن المدينون أو مجموعة من المدينين يعانون من أزمات مالية أو 

وعند وجود بيانات تدل على تقصير في دفعات الفوائد وأصول األموال أو احتمال اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي، 
وجود انخفاض في التدفقات المالية المستقبلية مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط 

 بالتقصير.
 

 القروض والمدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا للعمالء 
فوعة مقدمًا للعمالء والمدرجة بالتكلفة تقوم المجموعة بتقييم المبالغ المستحقة من القروض والمدينون والمبالغ المد 

المطفأة بشكل فردي للتأكد من ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية ذات األهمية 
الفردية أو بشكل جماعي للموجودات المالية التي ليس لها أهمية فردية. إذا قامت المجموعة بالتأكد من عدم وجود 

النخفاض قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي سواء كان ذات أهمية أو ال فإن المجموعة تشمل دليل موضوعي 
األصل في مجموعة من الموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييم اإلنخفاض بشكل جماعي. في 

التي سيستمر إدراجها ال يتم  حين أن الموجودات ذات خسائر االنخفاض التي تم تقييمها بشكل فردي والمدرجة أو
 تقييمها بشكل جماعي.
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 انخفاض الموجودات المالية )تتمة( 
في حالة وجود دليل موضوعي على حدوث خسارة إنخفاض، يتم قياس قيمة الخسارة كالفرق بين القيمة الدفترية  

للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة والتي لم لألصل والقيمة الحالية 
يتم تكبدها بعد(. يتم خفض قيمة األصل باستخدام حساب المخصصات ويتم إدراج مبلغ اإلنخفاض في بيان الدخل 

ية المخفضة على أساس نسبة الفائدة الفّعالة الموحد. في حين يستمر استحقاق إيرادات الفوائد بناًء على القيم الدفتر 
األصلية لألصل. يتم شطب القروض والمخصصات المتعلقة بها عند عدم وجود احتمال واقعي ألسترداد المبالغ في 
المستقبل وعند تحقيق الضمانات أو نقلها للمجموعة. في حال زيادة أو نقصان قيمة خسارة االنخفاض المقدرة في 

ب حدث وقع بعد إدراج اإلنخفاض يتم زيادة خسارة االنخفاض المعترف بها مسبقًا أو إنقاصها سنة الحقة، بسب
بتعديل حساب المخصصات. وفي حالة استرداد أصل تم شطبه فإنه يتم االعتراف بالقيمة المستردة في بيان الدخل 

 الموحد.
 

الفائدة الفعالة األصلية للموجودات المالية. وفي حال تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام نسبة  
وجود نسبة فائدة متغيرة على القروض يتم استخدام نسبة الفائدة الفعلية المتداولة لقياس أي انخفاض في نسبة هذه 

 الفائدة.
 
 االستثمارات المتاحة للبيع 
هنالك دليل موضوعي يثبت انخفاض أي تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ اإلصدار لتحديد ما إذا كان  

 استثمار أو مجموعة من االستثمارات.
 

يشمل الدليل الموضوعي النخفاض استثمارات حقوق المساهمين التي تم تصنيفها كمتاحة للبيع انخفاضًا كبيرًا أو  
نخفاض جوهري" مقابل انخفاضًا لفترة طويلة في القيمة العادلة لالستثمار ما دون تكلفة االستثمار. يتم تقييم "إ

التكلفة األصلية لإلستثمار وتقييم "انخفاض لفترة طويلة" مقابل الفترة التي إنخفضت فيها القيمة العادلة ما دون 
القيمة األصلية. وعندما يكون هناك دليل على االنخفاض فإن الخسارة المتراكمة تشكل الفرق ما بين تكلفة الشراء 

قصًا أي خسارة انخفاض من ذلك االستثمار تم إدراجها سابقًا في بيان الدخل ويتم شطبها والقيمة الدفترية الحالية نا
دراجها في بيان الدخل. في حين أنه ال يتم عكس خسائر االنخفاض في إستثمارات  من اإليرادات الشاملة األخرى وا 

بعد االنخفاض مباشرة في اإليرادات  حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد، ويتم إدراج الزيادة في القيمة العادلة
 الشاملة األخرى.

 
 استبعاد األدوات المالية 

 
 الموجودات المالية 
يتم استبعاد الموجودات المالية )أو عند اللزوم جزء من الموجودات المالية، أو مجموعة من الموجودات المالية  

 المشابهة( في الحاالت التالية:
 

  التدفقات النقدية من الموجودات؛ أوانتهاء حقوق استالم 
  قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو قيامها بافتراض دفع التزامات

و )أ( قيامها بتحويل  مقابل التدفقات النقدية بالكامل من دون أي تأخير لطرف ثالث وفقًا إلتفاقية وساطة
محتملة للموجودات أو )ب( عدم تحويلها أو إحتفاظها بجميع المخاطر والفوائد جميع المخاطر والفوائد ال

 المحتملة للموجودات، ولكن قيامها بتحويل السيطرة على الموجودات.
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 استبعاد األدوات المالية )تتمة( 
 

 الموجودات المالية )تتمة( 
عة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من أحد الموجودات أو دخلت في اتفاقية وساطة ولم عند قيام المجمو  

تقم بتحويل جميع المخاطر أو الفوائد المحتملة للموجودات أو اإلحتفاظ بها ولم تقم كذلك بتحويل السيطرة على 
ة للمجموعة في الموجودات. في تلك الحالة الموجودات، فإنه يتم االعتراف بالموجودات بناًء على المشاركة المستمر 

تقوم المجموعة بإدراج المطلوبات. ويتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المتعلقة بها على أساس يعكس 
 الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

 
بالقيمة الدفترية األصلية لألصل عندما تأخذ المشاركات المستمرة شكل ضمان للموجودات المحولة فإنه يتم قياسها  

 وأعلى قيمة يتوقع أن تدفعها المجموعة، أيهما أقل.
 

إذا اتخذت العالقة شكل خيار مكتوب / مشترى )بما في ذلك خيار التسوية النقدية أو مخصص مماثل( لألصل  
إعادة شراءه فيما  المحول، يعتبر مستوى عالقة المجموعة باألصل هو مبلغ تحويل األصل الذي يمكن للمجموعة

عدا حالة خيارات البيع المكتوبة )بما في ذلك خيار التسوية النقدية أو مخصص مماثل( على األصل المقاس 
بالقيمة العادلة، حيث يقتصر استمرار عالقة المجموعة على القيمة العادلة لألصل المحول وخيار ممارسة السعر 

 أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية 
 استبعاد المطلوبات المالية عند إلغاء أو وقف إنتهاء االلتزام.يتم  

 
عندما يتم استبدال المطلوبات المالية الحالية بمطلوبات مالية أخرى من نفس الدائن بشروط مختلفة جوهريًا أو يتم  

للمطلوبات األساسية إجراء تعديل جوهري على الشروط الحالية، فإنه يتم اعتبار هذا االستبدال أو التعديل كاستبعاد 
 واالعتراف بمطلوبات جديدة ويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية المرتبطة بذلك بيان الدخل الموحد.

 
 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة أنشطة الحماية 

 
 االعتراف األولى والقياس الالحق 
اآلجلة وتبديل أسعار الفائدة وعقود السلع مثل عقود العمالت  الماليةتقوم المجموعة باستخدام مشتقات األدوات  

اآلجلة للحماية من المخاطر المتعلقة بالصرف األجنبي وبأسعار الفائدة وبأسعار السلع. ويتم إدراج مشتقات 
األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في عقد المشتقات المالية ويتم الحقًا إعادة قياسها بالقيمة 

 ة. تدرج المشتقات التي تحمل قيمًا موجبة كأصول مالية والتي تحمل قيمًا سالبة كمطلوبات مالية. العادل
 

يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في بيان الدخل الموحد  
 من الدخل الشامل اآلخر. حيث يتم إدراجه ض النقديةباستثناء الجزء الفعال لحماية التدفقات 

 
تمثل القيمة العادلة لعقود العمالت اآلجلة الفرق بين سعر الصرف اآلجل وقيمة العقد. يرجع سعر الصرف اآلجل  

لعقود ذات استحقاق مماثلة. يتم تحديد القيمة العادلة لعقود تبادل أسعار الفائدة  الحاليةإلى أسعار الصرف اآلجلة 
 وقية ألدوات مماثلة.بالرجوع إلى القيم الس
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 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة أنشطة الحماية )تتمة( 
 

 ألغراض محاسبة أنشطة الحماية، تم تصنيف المشتقات كاآلتي: 
 

  حماية القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المدرجة أو
 االلتزامات الثابتة الغير مدرجة، أو 

  حماية التدفقات النقدية من التعرض للتذبذبات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة والمرتبطة
المعامالت المتوقعة والمحتملة أو مخاطر العملة األجنبية في االلتزامات بموجودات أو مطلوبات مدرجة أو 

 الغير مدرجة، أو
 .حماية صافي االستثمار في عمليات خارجية 

 
عند البدء في إنشاء أنشطة الحماية، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق عالقة الحماية التي تأمل المجموعة بتطبيق  

ن إدارة المخاطر واالستراتيجية المتبعة في تحقيق الحماية. يتضمن التوثيق تحديد الحماية عليها والهدف م محاسبة
أداة الحماية، والبند أو المعاملة التي يتم حمايتها، ونوع المخاطرة التي يتم حمايتها وكيف ستقوم الشركة بتقييم مدى 

ة أو التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطرة فعالية أداة الحماية في الحد من مخاطر التعرض للتغيرات في القيمة العادل
التي يتم حمايتها. إنه من المتوقع أن تكون الحماية ذات فعالية عالية في الحد من تقلبات القيمة العادلة أو التدفقات 

 عنية.النقدية. ويتم تقييمها بشكل دوري لتحديد إذا ما كانت فعاًل ذات فعالية عالية خالل فترات اإلدراج المالية الم
 

 تحتسب الحماية التي تستوفي معايير محاسبة الحمايه على النحو التالي: 
 

 حماية القيمة العادلة 
يتم االعتراف بالتغير في القيمة العادلة لمشتقات الحماية في بيان الدخل الموحد. ويسجل التغير في القيمة العادلة  

القيمة الدفترية للبند المحمي كما ويعترف به في بيان الدخل للبند المحمي والعائد إلى المخاطر المحمية كجزء من 
 الموحد.

 
بالنسبة لتغطية القيمة العادلة للبنود المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإنه يتم إطفاء التعديل في القيمة الدفترية من خالل  

الفائدة الفّعال فور حصول تعديل بيان الدخل الموحد على مدار فترة االستحقاق المتبقية. قد يبدأ اإلطفاء بسعر 
ودون أن يتأخر إجراء اإلطفاء إلى ما بعد التوقف عن القيام بأي تعديل في القيمة العادلة للبند المحمي والمتعلق 

 بالمخاطر التي تمت حمايتها.
 

 الدخل الموحد.وفي حالة استبعاد البند المحمي فإنه يتم االعتراف بالقيمة العادلة غير المطفأة فورًا في بيان  
 

وعند تعيين التزام غير مدرج كبند محمي فإنه يتم االعتراف بالتغيرات المتراكمة الالحقة في القيمة العادلة لاللتزام  
الثابت والمتعلقة بالمخاطر المحمية كأصول أو مطلوبات مع االعتراف باألرباح والخسائر المترتبة على ذلك في 

 بيان الدخل الموحد.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 مشتقات األدوات المالية والحماية المحاسبية )تتمة( 
 

 حماية التدفقات النقدية  
يتم اإلعتراف بالجزء الفّعال من أرباح وخسائر أدوات الحماية مباشرة كدخل شامل آخر في إحتياطي حماية التدفقات  

ي جزء غير فّعال مباشرًة في بيان الدخل الموحد ضمن المصروفات التشغيلية النقدية. في حين يتم اإلعتراف بأ
 األخرى.

 
يتم تحويل المبالغ المدرجة كدخل شامل آخر إلى بيان الدخل الموحد عندما تؤثر المعامالت المحمية على الربح أو  

وث عملية بيع متوقعة. الخسارة، كما في حالة اإلعتراف بدخل مالي محمي أو مصروف مالي محمي أو عند حد
وعندما يكون البند المحمي هو تكلفة ألصل أو اللتزام غير مالي فإنه يتم تحويل المبالغ المدرجة كدخل شامل إلى 

 القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام غير المالي.
 

الربح أو الخسارة المتراكمة  في حال لم تعد المعامالت المحتملة أو االلتزامات متوقعة الحدوث فإنه يتم تحويل 
المعترف بها سابقًا ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد وعند انتهاء مدة صالحية أداة الحماية أو 
بيعها أو إنهائها أو استخدامها دون أن يتم استبدالها أو تمديدها أو عند إلغاء تعيينها كحماية فإن أية أرباح أو 

ف بها سابقًا كدخل شامل آخر تبقى في بيان الدخل الشامل إلى حين حدوث المعاملة المحتملة خسائر متراكمة معتر 
 أو االلتزام.

 
تستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة كأدوات لحماية تعرضها لمخاطر العملة األجنبية في المعامالت المحتملة  

لتغيرات أسعار السلع. وقد اختارت المجموعة عدم تطبيق وااللتزامات إلى جانب عقود السلع اآلجلة لحماية تعرضها 
 محاسبة الحماية على عقود السلع اآلجلة هذه.

 
 حماية صافي االستثمار 
يتم احتساب حماية صافي االستثمار في العمليات الخارجية، بما فيها حماية البنود النقدية التي تم إدراجها كجزء من  

تبعة في حماية التدفقات النقدية. يتم إدراج أرباح أو خسائر أدوات  الحماية  صافي االستثمار بنفس الطريقة الم
المتعلقة بالجزء الفعال كدخل شامل آخر في حين يتم إدراج أية أرباح أو خسائر متعلقة بالجزء غير الفعال في بيان 

اح أو خسائر مدرجة مباشرة في الدخل الموحد. عند استبعاد العملية الخارجية يتم تحويل القيمة المتراكمة ألي أرب
 الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد.

 
 التصنيف المتداول مقابل الغير متداول 
يتم تصنيف مشتقات األدوات المالية التي ال تشكل جزءًا فعااًل من أداة الحماية على أنها متداولة أو غير متداولة  

ول على أساس تقييم الوقائع والظروف )"أي التدفقات النقدية الضمنية أو يتم تقسيمها كجزء متداول وجزء غير متدا
 المتعاقدة"(.

 
  ،)عندما تحتفظ المجموعة بمشتقات أدوات مالية على أنها أداة حماية اقتصادية )وال تطبق محاسبة الحماية

الية على أنها غير شهرًا من تاريخ البيانات المالية، يتم تصنيف مشتقات األدوات الم 32لفترة تتجاوز الـ 
 متداولة )أو تقسم إلى أجزاء متداولة وأجزاء غير متداولة( بما يتفق مع تصنيف البند المحمي الخاص بها.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 مشتقات األدوات المالية والحماية المحاسبية )تتمة( 
 

 )تتمة(التصنيف المتداول مقابل الغير متداول  
 

  تصنف مشتقات األدوات المالية الضمنية التي ليست لها صلة وثيقة بالعقد التأميني يتم تصنيفها مع التدفقات
 النقدية للعقد التأميني.

 
  تصنف مشتقات األدوات المالية التي تم تصنيفها وهي أدوات حماية فعالة بما يتفق مع تصنيف البند المحمي

شتقات المالية  إلى جزء متداول وجزء غير متداول فقط في حال كان من الخاص بها. وتقسم أدوات الم
 الممكن إجراء تخصيص لها.

 
 الشراء أو اإلعفاء من البيع 

تندرج العقود التي أبرمت وتستمر لغرض استالم أو توصيل بند غير مالي وفقًا لتوقعات الشراء، البيع أو المتطلبات  
، والتي تعرف 18، والمعيار المحاسبي الدولي 12إعفاء المعيار المحاسبي  المستخدمة للمجموعة والتي تقع ضمن

أو اإلعفاء من البيع". يتم احتساب هذه العقود كعقود تنفيذية. تسجل المجموعة هذه العقود في بيان  الشراءبـ "
 أو أصول غير مالية. المركز المالي الموحد فقط في حال استيفاء أحد األطراف بالتزامات العقد لتسليم إما نقدًا 

 
 أسهم الخزينة 
يتم إدراج أدوات حقوق المساهمين الخاصة بالمجموعة والتي يتم إعادة شرائها )أسهم الخزينة( بسعر التكلفة ويتم  

حقوق المساهمين. وال يتم إدراج أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار  منخصمها 
حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. في حين يتم إدراج أية فروقات بين القيمة الدفترية و ضمن أو إلغاء أدوات 

 احتياطيات رأس المال األخرى.
 

 المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين 
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادّة احتساب هذه المكافآت على أسـاس  المجموعةتقوم  

كمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة  فترة الخدمة للموظفين وا 
ظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات مستحقة الدفع لصندوق أبو الالخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية 

االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر 
كمخصص على أساس شهري والتي يتم إدراجها المدفوعة للصندوق على هذه المساهمات  ةالمجموعالتزامات 
  عند استحقاقها. ودفعها

 
 ت المعاشات المحددةمخطط مكافآ 
تكلفة مكافآت المعاشات المحددة والمزايا الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات  مخططاتيتم تحديد  

المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك باستخدام 
إدراج األرباح والخسائر االكتوارية كإيرادات أو مصروفات عندما يتجاوز صافي األرباح  يتمحدة االئتمان المتوقعة. طريقة و 

% ألعلى التزام 31نهاية فترة اإلدراج السابقة نسبة  أو الخسائر االكتوارية المتراكمة غير المدرجة للمخطط الفردي عند
يتم إدراج هذه األرباح أو الخسائر على  خطط المكافآت عند ذلك التاريخ.مكافآت محدد والقيمة العادلة لموجودات م

   مدى متوسط األعمار اإلنتاجية المتبقية للموظفين المساهمين في هذا المخطط .
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 )تتمة( المعاشات ومكافأة ما بعد نهاية الخدمة للموظفين 
 

 المعاشات المحددة )تتمة(مخطط مكافآت  
تدرج تكاليف ما بعد الخدمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى متوسط الفترة إلى أن يتم منح  

االلتزامات. في حال تم نقل المكافأة مسبقًا مباشرة بعد تقديم خطة المعاشات أو تغييرها، فإنه يتم إدراج تكاليف 
 مابعد الخدمة مباشرة.

 
مكافأة األصول أو المطلوبات من القيمة الحالية اللتزامات المكافآت المحددة ناقصًا تكلفة ما بعد الخدمة تتكون  

واألرباح االكتوارية والخسائر التي لم يتم إدراجها ناقصًا القيمة العادلة لمخطط الموجودات التي يتعين تسوية 
اليف لما بعد الخدمة والتي لم يتم إدراجها بعد، التزاماتها. في حين تقتصر قيمة أي أصل على مجموع أية تك

والقيمة الحالية ألية مكافآت اقتصادية متاحة على شكل دفعات مرتجعة من المخطط أو من تخفيض المساهمات 
 المستقبلية في المخطط.

 
 معامالت الدفع على أساس األسهم 
الت دفع على أساس األسهم. ويمنح يحصل بعض الموظفين المؤهلين على جزء من مكافآتهم على شكل معام 

الموظفين وحدات إسمية من األسهم العادية للشركة والتي يتم دفعها نقدًا )"معامالت مدفوعة نقدًا"(. يتم قياس تكلفة 
المعامالت المدفوعة نقدًا مبدئيًا بالقيمة العادلة في تاريخ المنح على أساس قيمة الوحدة التي تحددها إدارة الشركة. 

دراج القيمة العادلة كمصاريف في بيان الدخل الموحد حتى تاريخ منح المكافآت مع إدراج المطلوبات المقابلة يتم إ
)المدرجة تحت بند "مطلوبات غير متداولة"(. ويتم إعادة قياس هذه المطلوبات في تاريخ اإلصدار وحتى تاريخ 

 لموحد.الدفع مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل ا
 

 النقد والودائع قصيرة األجل 
يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع  

قصيرة األجل تستحق خالل ثالث أشهر أو أقل. لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد تتكون النقدية وشبه 
 ذكر آنفًا، صافي السحوبات على المكشوف القائمة من البنك.النقدية مما 

 
 المخصصات وااللتزامات المحتملة 
 العـام 
مع  سابق لحدث نتيجة استنتاجي( أو )قانونى حالى التزام المجموعة على يكون عندما المخصصات تكوين تمي 

 موثوق إجراء تقدير  إمكانية مع االلتزام لتسوية االقتصادية الموارد التي تشمل المنافع تدفق الحاجة إلى احتمال
 عقد إطار فى المثال سبيل على– المخصصات جميع أو بعض استرداد المجموعة تتوقع حين وفى .االلتزام لقيمة
 المصروف يظهر فعليا.ً  مؤكداً  االسترداد يكون عندما فقط منفصل كأصل باالسترداد االعتراف يتم  -تأمين

 الزمنية القيمة على التأثير كان حالة وفي االسترداد خصم بعد بالصافي الدخل بيان في المخصص بهذا المرتبط
بااللتزام عند  المتعلقة المخاطر يعكس الذي الضريبة الجاري قبل المعدل بإستخدام المخصصات خصم ملموسًا يتم

 .تمويل كتكلفة الوقت لمرور نتيجة المخصص الزيادة في إدراج يتم الخصم، استخدام عند اللزوم.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.2
 

 المخصصات وااللتزامات المحتملة )تتمة( 
 

 التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد/ مطلوبات اإللغاء 
توليد الطاقة لدى بعض الشركات التابعة للمجموعة التزامات قانونية فيما يتعلق بإعادة الموقع إلزالة موجودات  

وتحلية المياه وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية )تكاليف األزالة(. تقوم المجموعة إدراج القيمة 
األصول المتماثلة  العادلة إلعادة الموقع إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم إدراج

المعدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات واآلالت و  ضمن الممتلكات
باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل 

لخصم عند تكبده ويدرج في خصومات مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية ا
بيان الدخل الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنويًا ويتم 
إجراء تعديالت كما تقتضي. يتم إضافة أو اقتطاع التغييرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم 

 ألصل.المستخدم من كلفة ا
 

 عالوة اإلنتاج 
المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما  اإلنتاج عقودتتضمن  

مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق  بإدراجانتاجية محددة. تقوم المجموعة  أهدافيتم تحقيق 
المجموعة المؤكدة الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة  منافع اقتصادية من التدفق

 .بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزاماتالمتعلقة  والمحتملة
 
 

 المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ –المستقبلية في السياسات المحاسبية  التغييرات 2.6
 

 ت المالية للمجموعة مدرجة أدناه:المعايير الصادرة ولكن لم تدخل بعد حيز التنفيذ إلى تاريخ إصدار البياناإن  
 

 عرض بنود بيان الدخل الشامل اآلخر –عرض القوائم المالية  0معيار المحاسبة الدولي رقم  
جة في بيان الدخل الشامل اآلخر. على تغير تصنيف البنود المدر  3تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم   تعمل 

( إلى أرباح وخسائر في فترة مستقبلية محددة تصريفهاتصنيفها )أو  إعادة يجب عرض العناصر التي يمكن
التي ال يتم إعادة تصنيفها. تؤثر  العناصر)كمثال، عند االستبعاد أو التسوية( سيتم عرضها منفصلة من 

ر على المركز المالي أو أداء المجموعة. يصبح التعديل نافذًا للفترات التعديالت على العرض فقط وليس لها تأثي
 .2132يوليو  3السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 مكافآت الموظفين )التعديالت( 01المعيار الدولي لتقارير المالية رقم  
. تتراوح هذه 38ية رقم الدولية عدة تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المال المحاسبةمعايير  مجلسأصدر  

عادة صياغة.  التعديالت ما بين إزالة آلية الوصل ومبدأ العوائد المتوقعة لخطة الموجودات إلى توضيحات بسيطة وا 
تطبيق هذا المعيار  إنبناًء على التقييم األولي للمجموعة، إن تطبيق هذا المعيار يتطلب التطبيق بأثر رجعي. 

ألول مرة لن يكون له تأثير جوهري على حسابات المجموعة. يصبح  2131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 .2131يناير  3التعديل فعااًل للفترات السنوية في أو بعد 
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 )تتمة( التنفيذ المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز –المستقبلية في السياسات المحاسبية  التغييرات 2.6
 

 (2100الشركات التابعة وشركات االئتالف )معدل في  االستثمار في :27 مالمحاسبة الدولي رق معيار 
إلى  29تم إعادة تسمية معيار المحاسبة الدولي رقم  32و 33معايير المحاسبة الدولية رقم  إلصداركنتيجة  

في حساب  المستخدمةووصف طريقة حقوق المساهمين االئتالف  وشركاتاالستثمار في الشركات التابعة 
يناير  3تصبح التعديالت فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  .االستثمارات في شركات االئتالف واالستثمار

2131. 
 

 )المعدل(: تسوية الموجودات المالية و المطلوبات المالية 22معيار المحاسبة الدولي رقم  
" كما توضح التعديالت كيفية تطبيق معيار للتسويةتوضح هذه التعديالت مفهوم"يتمتع حاليًا بالحق القانوني  

المنازل المركزية( والتي تطبق آلية  تصفيةلتسوية النظم ) كمثال، نظم  عناصر التسوية، 12المحاسبة الدولي رقم 
ع أن ينتج عن تطبيق التعديالت أي تأثير على المركز المالي من غير المتوق التسوية اإلجمالية التي ال تتم تلقائيًا.

 . 2131يناير  3أو األداء المالي للمجموعة. إن التعديالت فعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد 
 

 (معدلالالقروض الحكومية )  -0التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  
احتساب المنح  21عايير ألول مرة تطبيق متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم يجب على الجهات التي تطبق الم 

الحكومية واإلفصاح عن الدعم الحكومي، على التوالي على القروض الحكومية الحالية، عند تاريخ التحويل 
لدولي للتقارير المالية بإختيار تطبيق متطلبات المعيار ا المؤسساتللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. قد تقوم 

إلحتساب  21، حيثما هو قابل للتطبيق( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 18) أو معيار المحاسبة الدولي رقم  8رقم 
على البيانات التي تتطلب ذلك عند وقت التطبيق األولي لذلك  الحصولالقروض المالية بأثر رجعي في حال تم 

ح الجهات التي تطبق المعايير ألول مرة إعفاء من قياس القروض الحكومية القرض. سيؤدي ذلك اإلستثناء إلى من
. 2131يناير  3بإثر رجعي وبمعدل فائدة أقل من السوق. إن التعديل فعال للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد 

  لمجموعة.الن يكون للتعديل أي تأثير على 
 

 المعدل -تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  – : اإلفصاح7معيار التقارير المالية رقم  
هذه التعديالت أن تقوم المؤسسة باإلفصاح عن المعلومات حول تسوية الحقوق مع الترتيبات المتعلقة بها  تطلبت 

 معلومات تساعد مستخدمي البيانات الماليةحيث ستوفر هذه اإلفصاحات  .)على سبيل المثال اتفاقيات الضمانات(
ى تقييم تأثير تسوية الترتيبات في بيان المركز المالي للمؤسسة. تعتبر هذه اإلفصاحات إجبارية لكل األدوات عل

األدوات المالية: العرض. ويتم اإلفصاح عن  12المالية والتي يتم تسويتها بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 التسويةأو اتفاقية بغض النظر إذا كانت  للترتيباتاألدوات المالية المدرجة والتي تكون خاضعة لتسوية رئيسية 

. لن يكون هناك أي تأثير على المركز المالي أو أداء المجموعة ويصبح 12بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .2131يناير  3فعااًل من الفترات السنوية في أو بعد 

 
 ية : التصنيف والقياساألدوات المال 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
كما تم إصداره المرحلة األولى ألعمال مجلس معايير المحاسبة  8يعكس المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

والمطلوبات  وتطبيقه على تصنيف وقياس الموجودات المالية 18الدولية الستبدال معيار المحاسبة الدولي رقم 
. يسري المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو 18عيار المحاسبة الدولي رقم كما جاء تعريفها في م المالية
واالنخفاض محاسبة الحماية بطرح . وفي مراحل الحقة، سيقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية 2131يناير  3بعد 

له تأثير على تصنيف وقياس يكون س 8. إن تبني المرحلة األولى لمعيار المحاسبة الدولي رقم للموجودات المالية
. ستقوم المجموعة لكن لن يكون لها تأثير على تصنيف وقياس المطلوبات المالية الموجودات المالية للمجموعة

 .إلعطاء صورة أوضح عن التطبيقبتقييم التأثير بالتزامن مع المراحل األخرى عند إصدارها 
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 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ –ة المستقبلية في السياسات المحاسبي التغييرات 2.6
 

 : التقارير المالية الموحدة  01ة رقم المالي التقارير إلعداد الدولي المعيار 
 تناقشالموحدة التي و  المنفصلة والخاص بالبيانات المالية 29يستبدل المعيار جزء من معيار المحاسبة الدولي رقم  

لجنة تفسيرات المعايير المحاسبية الخاصة بالبيانات المالية الموحدة وتتضمن أيضًا األمور المذكورة في  العمليات
على  31ة رقم المالي التقارير إلعداد الدولي المعياريعمل الشركات ذات األهداف الخاصة. التوحيد  - 32 -

كات التي تم تأسيسها ألهداف خاصة. تحديد نموذج قياس واحد ويتم تطبيقه على الشركات ويشمل ذلك الشر 
تتطلب التغيرات من اإلدارة تقديم تقديرات جوهرية لتحديد الشركات المسيطر عليها، وبالتالي فإنه يجب على الشركة 

وبناًء على التحليل األولي فإنه ال يتوقع لهذا  .29األم توحيدها مقارنة مع متطلبات معيار المحاسبة الدولي رقم 
 .2131يناير  3يصبح التعديل فعااًل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تأثير على المجموعة.المعيار أي 

 
 الثنائية الترتيبات 00المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  
متعلق بالحصص في ال 31 -لجنة تفسيرات المعايير و  13يستبدل هذا المعيار معيار المحاسبة الدولي رقم  

. يقوم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية شركات االئتالفوالمساهمات غير النقدية من قبل شركات االئتالف 
الشركات ذات السيطرة المشتركة باستخدام طريقة  بحسابالمتعلق  الخيار حذف بإدخال عدة تعديالت تشمل

من خالل المراجعة المبدئية للمعيار التناسبي والتغييرات المتعلقة بتحديد وتصنيف االتفاقيات الثنائية.  التوحيد
يصبح  ، ال تتوقع المجموعة أن يكون له أي تأثير على استثماراتها الحالية.33الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2131يناير  3 التعديل فعااًل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد
 

 الشركات األخرى المشاركات معالفصاح عن ا 02 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار 
والمتعلق بالبيانات المالية  29يشتمل المعيار جميع اإلفصاحات المدرجة سابقًا في معيار المحاسبة الدولي رقم  

. تتعلق هذه 29و  13الموحدة، باإلضافة لجميع اإلفصاحات المدرجة سابقًا ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
ثنائية أو الشركات الزميلة والشركات المهيكلة، كما اإلفصاحات بحصة الشركة في الشركات التابعة واالتفاقيات ال

. والتي ليس لها تأثير على المركز المالي أو أداء المجموعةيتطلب كذلك إجراء بعض اإلفصاحات اإلضافية. تقوم 
 2131يناير  3يصبح التعديل فعااًل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
 قياس القيمة العادلة 02الية رقم المعيار الدولي إلعداد للتقارير الم 
يحدد المعيار مصدر وحيد لتوجيهات المعيار الدولي للتقارير المالية المتعلقة بقياس القيمة العادلة. ال تتغير  

عندما يتطلب من الشركة استخدام القيمة العادلة، ولكنه  31متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بشأن كيفية قياس القيمة العادلة ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية عندما يتطلب ذلك أو يقدم توجيهات 

ومن المتوقع أن ال يكون هناك  يكون ممكنًا. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم تأثير المعيار على المركز المالي واألداء
 2131يناير  3تي تبدء في أو بعد . سيصبح المعيار فعااًل للفترات السنوية التأثير جوهري

 
 (2102تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )الصادرة في مايو  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، عدة تعديالت على  

لم يتم تبني التعديالت حيث أنها فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
 . لن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة، ولكن تشمل:2131يناير  3

 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة  -0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
أي شركة بعدم تبني المعايير الدولية إلعداد  امكانية إعادة تطبيق هذا المعيار في حال قيام التحسينيوضح هذا  

لديها خيار إعادة تطبيق فإنه عادة تبني هذه المعايير إل تم إلزامهاالتقارير المالية في السابق وقد اختارت أو 
بياناتها المالية  إصدارعلى الشركة إعادة فإن تطبيقه في حال عدم  .3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لو أنها لم تتوقف عن استخدامكما 
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 )تتمة( المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ –المستقبلية في السياسات المحاسبية  التغييرات 2.6
 

 عرض القوائم المالية 0رقم معيار المحاسبة الدولي  
يوضح هذا التحسين الفرق بين معلومات المقارنة اإلضافية الطوعية وأدنى متطلبات معلومات المقارنة المتطلبة.  

 وبشكل عام، تعتبر أدنى متطلبات معلومات المقارنة البيانات عن الفترة السابقة.
 

 معدات الممتلكات واآلالت وال 06معيار المحاسبة الدولي رقم  
يوضح هذا التحسين بأن قطع الغيار الرئيسية ومعدات الخدمات التي تستوفي تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات  

 .ال تعد كمخزون
 

 األدوات المالية، العرض  22معيار المحاسبة الدولي رقم  
يتم إحتسابها وفقًا  مينلمالكي حقوق المساهيوضح هذا التحسين بأن إيرادات الضرائب الناتجة عن التوزيعات  

 إيرادات الضرائب. 32لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 التقارير المالية المرحلية  .2معيار المحاسبة الدولي رقم  
يوافق التعديل بين متطلبات اإلفصاح عن إجمالي قطاع الموجودات مع إجمالي قطاع المطلوبات في البيانات  

 كذلك على ضمان الربط بين اإلفصاحات المرحلية واإلفصاحات السنوية. المالية المرحلية. يعمل التعريف 
 

 :اليتوقع أن ينتج عن تعديالت المعايير التالية أي تأثير على المجموعة 
 

  ( 2133في  المعدلالبيانات المالية المنفصلة ) 29معيار المحاسبة الدولي رقم 
   تكلفة اإلزالة  خالل مرحلة تسوية المناجم عند اإلنتاج  21تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 
 
 دمج األعمال 2
 

 2102االستحواذ في  
 

، قامت طاقة بعمليات الشراء التالية والتي تمثل دمج األعمال ضمن 2132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  
 :1إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدولي

 
 (OTTER)% من موجودات اوتير 21األستحواذ على حصص غير مقسمة بنسبة 

 
% كحصة غير مقسمة من مجاالت اوتير 13، قامت طاقة برتاني بإنهاء عملية استحواذ 2133يوليو  3في  

 شمال ( فيEiderايدر ) في طاقةعمليات اوتير مع حقول  للتصنيع والبنية التحتية المتعلقة بها واإلتفاقيات. ترتبط
% على خيار مشروط 13 الـ بحر الشمال ضمن منطقة الجرف القاري للمملكة المتحدة. تحتوي اتفاقية شراء حصة

بحسب الشروط المتفق عليها. تم تنفيذ هذا  مقسمة% كحصة إضافية غير 11شراء ل الخيارحق طاقة  يعطي
ال تحوي اتفاقية االستحواذ على  .2132فبراير  21 في تاريخعملية االستحواذ  إنجازتم و  .2132يناير الخيار في 

الغير  %11لـ غير مسيطرة. تمثل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المعرفة والتابعة للحصة  ملكيةحقوق 
 مقسمة كما في تاريخ إنهاء المعامالت كالتالي:
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 دمج األعمال )تتمة( 2
 

 )تتمة( 2102االستحواذ في  
 

 )تتمة( (OTTER)% من موجودات اوتير 21األستحواذ على حصص غير مقسمة بنسبة 
 

 القيم العادلة المدرجة عند االستحواذ 
 مليون درهم 
  

 41  ممتلكات، اآلالت ومعدات
 92  موجودات ضرائب مؤجلة

 99  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 (22) مستحقة الدفع ومطلوبات آخرى ذمم دائنة ومبالغ

 ـــــــ  (382) التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد
  

 4  إجمالي صافي المطلوبات بالقيمة العادلة
 ـــــــ  (82) الربح الناتج من صفقات الشراء على عمليات االستحواذ

 ========  (94) المستلم عند االستحواذ
 

العادلة للذمم المدينة المستحوذ عليها قيمة مساوية تقريبًا لقيمتها الحالية نتيجة لكونها ذمم مدينة قصيرة بلغت القيمة  
 لم تنخفض قيمة أي من الذمم المدينة المستحوذ عليها وتم استالم كل المبالغ المتعاقد عليها. األجل.

 
رئيسية من التغير في القيم العادلة بين التاريخ  نتج الربح من عملية الشراء من العمليات المذكورة أعاله بصورة 

 ( والتاريخ القانوني عند اكمال وتطبيق حسابات الشراء.2118سبتمبر  3االقتصادي لالتفاقية )
 

مليون درهم لإليرادات ومبلغ  239، ساهمت موجودات اوتير بمبلغ 2132ديسمبر  13من تاريخ االستحواذ وحتى  
 .موعةالمجمليون درهم ألرباح  1

 
 3.191في حالة حصول االستحواذ أعاله في بداية السنة كانت ستؤدي هذه العملية إلى جعل أرباح المجموعة  

يرادات مساوية لمبلغ   مليون درهم. 29.998مليون درهم وا 
 

 (Nuvistaاالستحواذ على موجودات نوفستا ) 
 

األعمال المتضمنة حصة من النفط والغاز في ، أكملت طاقة نورث عملية االستحواذ على 2132أكتوبر  39في  
سنترال البيرتا من نوفيستا انيرجي. تقع هذه الحصة ضمن الموجودات الواقعة في مناطق الدير، مينهك، فيرير 

هكتار من حقوق أراضي وما يعادل  11.911يشمل االستحواذ على  بيمبينا وايزي فورد جنوب درايتون فالي.
طبيعي الغني بالقيمة العالية للسوائل. ال تحوي اتفاقية االستحواذ على حقوق مساهمين برميل من الغاز ال 1.911

غير مسيطرة. بلغت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المعرفة والمتعلقة بالحصص في تاريخ انهاء المعامالت 
 كالتالي:
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 دمج األعمال )تتمة( 2
 

 )تتمة( 2102االستحواذ في  
 

 ( )تتمة(Nuvistaعلى موجودات نوفستا )االستحواذ  
 

 القيم العادلة المدرجة عند االستحواذ 
   مليون درهم 

 941  ممتلكات، اآلالت ومعدات
 (11) التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد

 ـــــــ  (14) مطلوبات ضرائب مؤجلة
 499  إجمالي صافي المطلوبات بالقيمة العادلة

  
 ـــــــ  (319) الناتج من صفقات الشراء على عمليات االستحواذالربح 

 ========  148  إجمالي المبلغ المدفوع
 

نتج الربح الناتج من عملية الشراء نتيجة لكون القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تم االستحواذ عليها أكبر من  
 المبلغ المدفوع.

 
مليون درهم كإيرادات و  11، ساهمت موجودات نوفستا بمبلغ 2132ديسمبر  13من تاريخ االستحواذ وحتى  

 مليون درهم للمجموعة. 2خسائر 
 

 3.111في حال حدوث عملية االستحواذ في بداية السنة كانت ستؤدي هذه العملية إلى جعل أرباح المجموعة  
يرادات مساوية لمبلغ   مليون درهم. 29.819مليون درهم وا 

 
 2100في االستحواذ  

 
، قامت طاقة باالستحواذ على ما يلي والتي تمثل دمج األعمال وفقًا 2133ديسمبر  13خالل الفترة المنتهية في  

 .1لمعايير التقارير الدولية رقم 
 

 (OTTER)% من موجودات اوتير 20األستحواذ على حصص غير مقسمة بنسبة  
 

% كحصة غير مقتسمة من مجاالت 13ة االستحواذ بنسبة ، قامت طاقة بريتاني بإنهاء عملي2133يوليو  3في  
. كانت القيمة 2133أوتير للتصنيع والبنية التحتية المتعلقة بها واالتفاقيات. تم إنهاء حسابات االستحواذ في 

مليون درهم والتي تمثل صافي المبلغ المستلم عند  19 التي تم االستحواذ عليهاالعادلة لصافي المطلوبات 
 ذ وبالتالي لم يتم إدراج أي شهرة من عملية االستحواذ.االستحوا
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية .
 

ألهداف إدارية تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات على أساس الموقع الجغرافي والمنتجات والخدمات بناًء على ذلك  
 تشغيلية مدرجة كاآلتي: قطاعاتتوجد خمسة 

 
 اإلمارات العربية المتحدة -والمياه توليد الكهرباء قطاع  
نتاج المياه المحالة لإلمدادات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.    يتعلق هذا القطاع بتوليد الكهرباء وا 

 
 أخرى –توليد الكهرباء قطاع  
 ا الشمالية.يتعلق هذا القطاع بتوليد الكهرباء في المغرب، الهند، غانا، المملكة العربية السعودية، و أمريك 

 
 أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز  
القطاع من شركة طاقة نورث لألعمال ويتعلق بأنشطة اإلستكشاف واإلنتاج للنفط والغاز في كندا  هذايتألف  

 والواليات المتحدة.
 

 المملكة المتحدة –قطاع النفط والغاز  
 لق بأنشطة التنقيب واإلنتاج في المملكة المتحدة.يتألف هذا القطاع من شركة طاقة بريتاني لألعمال ويتع 

 
 هولندا –قطاع النفط والغاز  
نتاج النفط والغاز في   يتألف هذا القطاع من شركة طاقة إنرجي لألعمال ويتعلق بصفة اساسية بأنشطة استكشاف وا 

 هولندا.
 

موجودات ومطلوبات النفط والغاز  ه.لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية المبينة أعال 
في كردستان ال تستوفي عتبة القيمة إلظهارها بشكل منفصل ولذلك  2132ديسمبر  13المستحوذ عليها كما في 

 تم إدراجها ضمن غير موزع.
 

تقوم اإلدارة برصد نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص  
وارد وتقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات على أساس الربح أوالخسارة التشغيلية. يدار تمويل المجموعة )بما الم

في ذلك تكاليف التمويل ما عدا الشركات التابعة التي تتعلق بتوليد الطاقة والمياه مع ترتيبات التمويل للمشروع 
يرادات الفوائد( على أساس جماعي وال يتم تخصيص  ها للقطاعات التشغيلية بصورة منفردة.وا 

 
تدار االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات في شركات زميلة في نشاطات غير توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز  

 على أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية كل على حدة.
 

ما عدا الشركات التابعة التي تتعلق بتوليد الطاقة والمياه مع تدار فوائد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة،  
الترتيبات التمويلية للمشروع والسحوبات المكشوفة على البنوك على أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات 

 التشغيلية كل على حدة.
 

في كردستان فإنه لم يتم  2132ديسمبر  13فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات التي تم االستحواذ عليها في  
إظهارها بصورة منفصلة )تم إظهارها ضمن الغير موزع( لكون هذه المبالغ ال تالقي الشروط المتعلقة بإظهارها 

 .كقطاع منفصل
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( .
 

 التالي معلومات حول إيرادات وأرباح متعلقة بقطاعات األعمال: يعرض الجدول 
 

 

 -توليد الكهرباء والمياه 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 -توليد الكهرباء 

 أخرى
 -قطاع النفط والغاز

 أمريكا الشمالية
 -قطاع النفط والغاز
 المملكة المتحدة

 -قطاع النفط والغاز
 هولندا

التعديالت واالستبعادات 
 اإلجمالي الموزع وغير

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

        2102ديسمبر  20السنة المنتهية في 
 29.991  -  3.418  4.992  1.181  9.991  9.111  اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (31.998) -  (841) (2.111) (3.113) (9.183) (3.181) المصاريف التشغيلية
 (3.121) (343) (18) (41) (198) (321) (319) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
 319  313  -  -  -  4  -  الحصة من نتائج شركات زميلة
 311  -  311  -  -  -  -  الحصة من نتائج شركة ائتالف

 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 
        

 اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك
 1.112  3.343  3.131  1.241  911 (31)  31.312  (EBITDAواإلطفاء )  

 (111) -  -  -  (111) -  -  مخصص إنخفاض الممتلكات واآلالت والمعدات
 (1.132) (39) (242) (3.111) (2.321) (49) (3.498) واإلطفاءاالستهالك والنضوب 

 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 
 1.941  3.181 (3.142)  2.832  199 (29)  9.349  (EBITاإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة )

        
 (1.121) (2.113) (31) (243) (319) (212) (2.118) تكاليف التمويل 

 التغير في القيمة العادلة للمشتقات والقيم
 211  (2) -  -  22  221  -  العادلة ألنشطة الحماية  

 (8) (33) 3  (31) (3) 34  (3) صافي الربح )الخسارة( من تحويالت العملة األجنبية
 211  -  -  82  319  -  -  الربح من صفقات الشراء

 191  -  -  -  191  -  -  الربح من بيع موجودات أراضي
 131  131  -  -  -  -  -  الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع

 19  19  -  -  -  -  -  إيرادات الفوائد
 (91) (91) -  -  -  -  -  االستثمارات المتاحة للبيع االنخفاض في قيمةخسارة 

 319  319  -  -  -  -  -  زميلة الربح من استبعاد شركة
 18  13  -  -  -  39  3  إيرادات أخرى

 (2.391) 291  (322) (2.348) 398  (111) -  ضريبة الدخل )مصروف( الدائنة
 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 

 ========= =========== =========== =========== =========== ========== ===========  3.143  (3.211) 111  143  (123) 991  3.121  الربح )الخسارة( للسنة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( .
 

 

 -توليد الكهرباء والمياه 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
 -الكهرباء  توليد
 أخرى

 -قطاع النفط والغاز
 أمريكا الشمالية

 -قطاع النفط والغاز
 المملكة المتحدة

 -قطاع النفط والغاز
 هولندا

التعديالت واالستبعادات 
 اإلجمالي وغير الموزع

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

        2100ديسمبر  20المنتهية في السنة 
 21.399  -  3.119  4.321  1.121  1.312  9.312  اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (8.921) (32) (114) (3.149) (3.499) (1.119) (2.919) المصاريف التشغيلية
 (941) (391) (18) (11) (111) (311) (311) مصاريف إدارية وأخرى

 289  283  -  -  -  9  -  نتائج الشركات الزميلةحصة من 
 311  -  311  -  -  -  -  حصة من نتائج شركة االئتالف

 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 
        

 اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك 
 1.213  419  2.111  1.911  911  81  31.119  (EBITDA)واإلطفاء   

 (434) -  -  -  (434) -  -  مخصص إنخفاض الممتلكات واآلالت والمعدات
 (1.298) (21) (123) (3.234) (2.399) (41) (3.183) االستهالك والنضوب واإلطفاء

 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 
 1.931  181 (299)  1.198  121  91  9.311  (EBITاإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة )

        
 (1.111) (3.811) (31) (212) (311) (219) (2.119) تكاليف التمويل 

 التغير في القيمة العادلة للمشتقات وحماية
 293  (1) -  -  32  218  21  القيمة العادلة  

 339  (21) 2  11  2  313  3  الربح )الخسارة( من تحويالت العملة األجنبيةصافي 
 29  -  -  -  -  29  -  الربح من بيع شركة ائتالف

 11  11  -  -  -  -  -  إيرادات الفوائد
 (93) (93) -  -  -  -  -  الخسارة من إعادة شراء السندات

 83  -  -  -  83  -  -  الربح من بيع موجودات
 81  11  -  3  -  19  3  إيرادات أخرى

 (2.111) 381  (311) (2.118) 22  (219) -  ضريبة الدخل )مصروف( الدائنة
 ـــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــــ 

 ========= =========== =========== =========== =========== ========== ===========  3.191  (3.491) 143  811  (283) 111  3.489  الربح )الخسارة( للسنة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( .
 

ديسمبر  13و 2132ديسمبر  13يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  
2133: 

 

 

توليد الكهرباء 
 -والمياه 

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 -توليد الكهرباء 
 أخرى

النفط قطاع 
أمريكا  -والغاز

 الشمالية

قطاع النفط 
المملكة  -والغاز
 المتحدة

قطاع النفط 
 هولندا -والغاز

التعديالت 
واالستبعادات 
 اإلجمالي وغير الموزع

 مليون درهم  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
        2102ديسمبر  20كما في 

        
 111  191  -  -  -  41  -  اإلستثمار في شركات زميلة
 921  -  921  -  -  -  -  االستثمار في شركة ائتالف

 3.181  3.199  -  -  -  39  -  زميلة اتسلفة وقرض لشرك
 9.391  -  -  -  -  9.391  -  الموجودات المالية التشغيلية

 332.318  1.313  1.998  31.114  12.191  1.812  11.224  موجودات أخرى
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 022.211  2.222  2.212  02.1.6  22.172  02.071  11.224  موجودات القطاع
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== =========== 

 011.222  27.226  0.266  7.106  .7.21  2.2.2  6.727.  المطلوبات
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== =========== 
        

        2100ديسمبر  20كما في 
 132  119  -  -  -  11  -  شركات زميلةاإلستثمار في 

 911  -  911  -  -  -  -  إئتالفاإلستثمار في شركة 
 3.111  -  -  -  3.111  -  -  للبيع كمتاحةالموجودات المصنفة 

 3.219  3.399  -  -  -  21  -  لشركات زميلةسلفة وقرض 
 1.991  -  -  -  -  1.991  -  الموجودات المالية التشغيلية

 314.119  3.998  1.113  9.921  11.412  1.991  11.119  موجودات أخرى
 ـــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 

 331.481  1.121  1.214  9.921  12.112  8.919  11.119  موجودات القطاع
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== =========== 

 312.311  11.989  3.911  4.822  4.184  1.282  19.942  المطلوبات
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== =========== 
        

        إيضاحات أخرى
        2102السنة المنتهية في ديسمبر 

 4.189  3  481  2.331  2.191  931  211  إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات
 2.198  -  -  -  -  2.198  -  المتعلقة بالموجودات المالية التشغيلية تكاليف اإلنشاء

 1.912  2.229  1  3.128  391  -  -  إضافات موجودات غير ملموسة
 (111) -  -  -  (111) -  -  مخصص إنخفاض

 (311) -  -  -  (311) -  -  مصاريف استكشاف تم استبعادها
        

        2100السنة المنتهية في ديسمبر 
 341  341  -  -  -   -  -  إضافات الستثمارات في شركة زميلة
 4.111  -  134  3.912  1.111  13  3.123  إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

 3.129  -  -  -  -  3.129  -  تكاليف اإلنشاء المتعلقة بالموجودات المالية التشغيلية
 213  2  -  14  381  -  -  موجودات غير ملموسةإضافات 

 (434) -  -  -  (434) -  -  مخصص اإلنخفاض
 (318) -  -  -  (318) -  -  مصاريف استكشاف تم استبعادها

 
 .تعد المعامالت المشتركة للقطاعات على أسس تجارية حديثة كالمعامالت مع األطراف األخرى 
  اإليرادات المشتركة للقطاعات عند التوحيد.يتم استبعاد 
  (.31في المغرب )إيضاح  4و 1تمثل النفقات الرأسمالية اآلخرى نفقات التوسعة من قبل جرف 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( .
 

 القطاعات الجغرافية 
الجغرافية للمجموعة على أساس المواقع يعرض الجدول التالي اإليرادات وبعض المعلومات المتعلقة بالقطاعات  

 الجغرافية للشركات التابعة:
 

 
دولة اإلمارات 

 اإلجمالي أخرى إفريقيا هولندا المملكة المتحدة أمريكا الشمالية العربية
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
        

        اإليرادات
 27.772  26.  .7.22  0.6.1  6.772  .22..  7.111  2132ديسمبر  13السنة المنتهية 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 21.399  119  2.194  3.119  4.321  1.112  9.312  2133ديسمبر  13السنة المنتهية 

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

        موجودات غير متداولة
 .77..01  2.202  7.716  2.2..  .1.72  22.227  6.121.  2132ديسمبر  13السنة المنتهية 

 ========= ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
 81.412  984  1.822  1.912  9.491  13.329  19.291  2133ديسمبر  13المنتهية السنة 

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

والممتلكات واآلالت والمعدات  األصول المالية التشغيليةتتضمن الموجودات الغير متداولة لغرض العرض 
 والموجودات الغير ملموسة وموجودات أخرى.

 
 معلومات أخرى

% من إيرادات 31يعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بعمالء المجموعة الرئيسيين والذين يساهمون بأكثر من 
 المجموعة:

 

 
 -توليد الكهرباء والمياه 

 اإلمارات العربية المتحدة
 -توليد الكهرباء والمياه 

 انترناشنال
 -قطاع النفط والغاز 
 اإلجمالي المملكة المتحدة 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

     2102ديسمبر  20السنة المنتهية 
 7.111  -  -  7.111   3العميل 
 6.201  6.201  -  -  2العميل 
 2.622  -  2.622  -  1العميل 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
 02.170  6.201  2.622  7.111  اإلجمالي

 ========= ========= ========= ========= 
     2100ديسمبر  20السنة المنتهية 

 9.312  -  -  9.312  3العميل 
 1.113  1.113  -  -  2العميل 
 2.111  -  2.111  -  1العميل 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ 
  9.312  2.111  1.113  31.814 
 ========= ========= ========= ========= 
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 اإليرادات 2
 

 اإليرادات من النفط والغاز 2.0
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 33.991  00.2.1  إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
 ــــــــ ــــــــ  (811) (677) االمتيازناقصًا: حقوق 

  01.272  31.921  ========== ========== 
 
 

 اإليرادات من الكهرباء والمياه  2.2
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.221  2.772  إيرادات التأجير التشغيلية
 491  277..  (31إيرادات من األصول المالية التشغيلية )إيضاح 

 319  021  مبيعات الكهرباء
يرادات أخرى ذات صلة  ـــــــــ ـــــــــ  3.292  0.722  مدفوعات الطاقة وا 

  02.122  9.118  =========== =========== 
 

درهم مليون  1.212والبالغة  4و 1تتضمن اإليرادات في األصول المالية التشغيلية إيرادات اإلنشاء المتعلقة بجرف  
 .: ال شيء(2133مليون درهم ) 119والمبالغ المتعلقة بتوسعة محطة الطاقة لتاكورادي البالغة  : ال شيء(2133)

 
 

 إيرادات الوقود  2.2
 

التابعة بقيمة مساوية  المياه والكهرباءتمثل ايرادات الوقود اإلضافية تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات  
وعقود شراء الطاقة، تم  المياه والكهرباءلسعر السوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء 

 تحليل إيرادات الوقود كالتالي:
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 الوقود اإلحتياطي في الشركات المحلية التابعة والمعوض من
 3.914  6.  (11قبل شركة مياة وكهرباء أبوظبي )إيضاح   

 وتكاليف الوقود اآلخرى في شركات الطاقة الفحمتعويضات 
 ـــــــــ ـــــــــ  2.842  2.211  األجنبية التابعة   
  2.6.2  1.949  =========== =========== 
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 إيرادات التشغيل األخرى ..2
 

 2102 2133 
 مليون درهم درهم مليون 
   

 212  277  صافي إيرادات المعامالت
 311  011  إيرادات التعرفة

 194  720  تجارة الغاز
 ـــــــــ ـــــــــ  212  11  أخرى

  0.227  841  =========== =========== 
 
 
 مصاريف تشغيلية 6
 

 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

 111  277  الموظفينتكاليف 
 2.189  .2.01  تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد المستخدمة

 1.211  2.222  مصاريف الوقود
 -  2.202  تكاليف اإلنشاء

 3.128  0.212  تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة
 181  0.161  تكاليف التشغيل من النفط والغاز

 144  711  تكاليف شراء الغاز للتجارة
 318  ..0  (34موجودات اإلستكشاف والتقييم المحذوفة )إيضاح 

 311  012  تكاليف النقل
 89  26  مصاريف تخزين الغاز

 ــــــــ ــــــــ  331  017  أخرى
  02.771  8.921  ========== ========== 

 
( ومبالغ تتعلق 31مليون درهم )إيضاح  1.394وقدرها  4و  1تتضمن تكاليف اإلنشاء مبالغ متعلقة بجرف  

 (.11مليون درهم )إيضاح  129وقدرها  ابعمليات توسعة محطة توليد الطاقة في غان
 

( والتكاليف 31مليون درهم )إيضاح  1.394والبالغة  4و  1تتضمن تكاليف اإلنشاء التكاليف المتعلقة بصرف  
 (.11درهم )إيضاح مليون  129المتعلقة بتوسعة محطة الطاقة تاكورادي 

 
 
 االستهالك والنضوب واإلطفاء 7
 

 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

   استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
 1.314  2.261  (31ونضوب موجودات النفط والغاز )إيضاح   

 32  02  (23اطفاء تكاليف قطع الغيار المبدئية )إيضاح 
 ـــــــــ ـــــــــ  323  0.1  (34الغير ملموسة )إيضاح اطفاء الموجودات 

  2.202  1.298  =========== =========== 
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 معداتالممتلكات واآلالت و ال -في قيمة  مخصصات اإلنخفاض 7
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 (199) (22.) الممتلكات واآلالت والمعدات في قيمة مخصص إنخفاض
 ـــــــــ ـــــــــ  (28) -  خسارة األنخفاض من الموجودات المصنفة كمتاحة للبيع

 (.22) (434)  =========== =========== 
 

مليون درهم في بيان الدخل  111، تم إدراج خسارة انخفاض بقيمة 2132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  
النفط والغاز المتواجدة في كندا لتوازي قيمتها القابلة لإلسترداد. تندرج  ممتلكاتالموحد تمثل إنخفاض قيمة بعض 

امريكا الشمالية. يتم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد على أساس القيمة  –هذه الموجودات ضمن قطاع النفط والغاز 
ادلة ناقص تكلفة البيع العادلة ناقص تكلفة البيع على مستوى الوحدات المولدة للنقد. عند احتساب القيمة الع

%(. يعود 9: 2133% )9.2للوحدات المولدة للنقد، تم خصم التدفقات النقدية  بمعدل خصم ما بعد الضريبة يبلغ 
ذات اإلنخفاض بشكل رئيسي إلى األداء الضعيف للموجودات ضمن الوحدات المولدة للنقد ضمن بيئة الغاز 

 .األسعار المنخفضة
 
 
 ومصاريف أخرىمصاريف إدارية  1
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 191  672  رواتب ومصاريف ذات العالقة
 213  ..0  أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

 ـــــــــ ـــــــــ  394  017  أخرى
  0.12.  941  =========== =========== 

 
 

يرادات التمويل 01  تكاليف وا 
 

 التمويلتكاليف  01.0
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 3.921  0.110  تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات واالوراق المالية
 تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلفيات التي تحمل فوائد

 824  0.012  والقروض اإلسالمية  
أبوظبي )إيضاح تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض من هيئة مياه وكهرباء 

11)  20  23 
 9  02  (11مصاريف الفوائد اإلسمية )إيضاح 

 3.148  0.221  مصاريف الفوائد على تبادل اسعار الفائدة
 المصاريف المتراكمة اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

 191  26.  (11)إيضاح   
 ـــــــــ ـــــــــ  12  21  مصاريف متراكمة أخرى

  2.122  1.111  =========== =========== 
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 إيرادات الفوائد 01.2
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1  2  (11إيرادات الفوائد من قرض لشركة زميلة )إيضاح 
 ـــــــــ ـــــــــ  18  22  إيرادات الفوائد من ودائع قصيرة األجل

  27  11  =========== ===========  
 

 ضريبة الدخـل 00
 

هي  2133و  2132ديسمبر  13ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  إن المكونات الرئيسية لمصروفات 
 كالتالي:

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   بيان الدخل الموحد
   ضريبة الدخل الحالية:

 2.119  2.201  تكاليف ضريبة الدخل الحالية
 31  (77) تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

   
   ضريبة الدخل المؤجلة:

 ـــــــــ ـــــــــ  341  20  المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة
  =========== ===========  2.111  2.072  استرجاع مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

تتضمن مصاريف ضريبة الدخل المؤجلة فروقات الصرف الناتجة عن تحويل موجودات ومطلوبات الضرائب  
المؤجلة والتي تم إدراجها في بيان الدخل الشامل ضمن إيرادات الضرائب كونها تعتبر جزء من تكاليف الضرائب 

: ضريبة 2133مليون درهم ) 9بلغت فروقات الصرف ضريبة دخل مؤجلة مرتجعة بقيمة  2132للمجموعة. في 
 مليون درهم(. 11دخل مؤجلة مرتجعة بقيمة 

 
إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبًا بمعدل الضريبة القانوني للسنتين  

 هو كاآلتي: 2133و  2132ديسمبر  13المنتهيتين في 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.339  ..2.2  قبل ضريبة الدخلالربح 
 ربح غير خاضع للضريبة )يتضمن ربح في مقاطعات غير

 ـــــــــ ـــــــــ  (998) (0.277) خاضعة للضريبة(  
    =========== ===========  1.228  2.227  إجمالي الدخل الخاضع للضريبة

 3.831  0.271  %(18: 2133% )91معدل مرجح ـ  –معدل ضريبة الدخل قانونيًا 
 31  (77) تعديالت متعلقة بضريبة الدخل في سنوات سابقة 

 21  71  الضرائب المحتجزة
 (11) (1.) حوافز ضريبة

 911  717  ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب
 ـــــــــ ـــــــــ  (391) (221) أخرى

 =========== ===========  2.111  2.072  المدرجة في بيان الدخل الموحدضريبة الدخل 
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 ضريبة الدخـل )تتمة( 00
 

لضرائب ابصورة أساسية  %( والذي يعكس18: 2133)% 91للضرائب النظامية  المرجحالمعدل  بلغ 2132في  
تم اإلعالن عن . 2132النفط والغاز في المملكة المتحدة المسجلة في من عمليات مرة واحدة للمجموعة ولالمحملة 

حيث تم تطبيق بعض أجزاء القرار في  ،2133في المملكة المتحدة في مارس معدل الضريبة القانوني في تغيير ال
 .2132خالل الربع الثالث من عام طبق  تاريخ إصداره والجزء اآلخر

 
 ضريبة المؤجلةال 
 ديسمبر باآلتي: 13دخل المؤجلة كما في تتعلق ضريبة ال 

 
 بيان الدخل الموحد بيان المركز المالي الموحد 
 2102 2133 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

     مطلوبات الضريبة المؤجلة:
 فرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

 892  776  9.329  .1.21  واآلالت والمعدات  
 الفرق الناتج عن التزامات إزالة الموجودات

 (931) 2  (1.119) (72..2) عند التقاعد  
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  3  (727) (391) (0.120) أخرى

  ..611  1.414  20  341  ========= ========== ========== ========== 
 

مليون درهم( في بعض المقاطعات  211: 2133مليون درهم ) 241إن لدى المجموعة خسائر ضريبية بقيمة  
حيث لم يتم تحقيق المنافع الضريبية المتعلقة ولكن ستكون متاحة ولفترة محددة للتسوية مقابل الربح المستقبلي 

 الخاضع للضريبة. 
 

الدخل المؤجلة والغير محققة والتي تستحق على اإليرادات ، بلغت مطلوبات ضريبة 2132ديسمبر  13كما في  
مليون درهم(. قررت المجموعة أن  329: 2133مليون درهم ) 319التي لم تحول بعد من بعض الشركات التابعة 

ح األرباح الغير موزعة لشركاتها التابعة لن يتم توزيعها بالمستقبل القريب بناًء على قرارها بأعادة استثمار األربا
 .في تلك المناطق لتوسيع العمليات التشغيلية للشركات التابعة

 
 

 العائد األساسي والمخفض على السهم 02
 

على السهم بتقسيم ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط  األساسييحتسب العائد  
 خالل السنة. القائمةالمرجح لعدد األسهم العادية 

 
عائد المخفض على السهم بتقسيم ربح الفترة العائد لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط يحتسب ال 

 لتأثير األدوات المنخفضة. والمعدلالمرجح لعدد األسهم العادية 
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 )تتمة( العائد األساسي والمخفض على السهم 02
 

 العائد على السهم:يوضح الجدول التالي بيانات األرباح واألسهم عند احتساب  
 

 2102 2133 
   

 ========== ==========  911  6.1  )مليون درهم(الشركة األم  لمالكيربح السنة العائد 
 ========== ==========  4.144  6.166  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(

 ========== ==========  1.32  1.00  العائد األساسي للسهم الواحد )درهم(
 

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض  المخفضلم يتم إظهار العائد  
على السهم عند استخدامها. َيأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار في حساب أسهم الخزينة في نهاية 

 السنة.
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 واآلالت والمعداتالممتلكات  02
 

 
أعمال رأسمالية قيد 

 التنفيذ
المباني و المعدات 
 والممتلكات واآلالت

موجودات النفط 
 والغاز

قطع غيار 
 المجموع المحطات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
2102      
      التكلفة:

 89.899  112  12.491  11.194  924  2132يناير  3في   
 921  -  921  -  -  (1 عند دمج األعمال )إيضاح  
 4.189  39  1.111  382  3.919  إضافات  
 (11) -  (11) -  -  (21موجودات )إيضاح بيع   
 919  -  994  311  (319) (34تحويالت )إيضاح   
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  812  -  949  41  -  تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية   
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  .017.22  01.  1.0.6.  22..22  2.226  2132ديسمبر  13كما في   
      

      االستهالك والنضوب:
 21.183  49  33.912  9.192  -  2132يناير  3كما في   
 1.141  24  1.141  3.991  -  (9المحمل للسنة )إيضاح   
 (1) -  (1) -  -  (21)إيضاح بيع موجودات   
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  282  -  219  11  -  تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية  
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  26.121  12  02.6.2  01.210  -  2132ديسمبر  13كما في  

      اإلنخفاضات:
 3.319  -  3.319  -  -  2132يناير  3في 

 111  -  111  -  -  (9اإلنخفاض خالل السنة )إيضاح 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  22  -  22  -  -  تعديالت مرتبطة بتحويالت عمالت أجنبية

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  0.622  -  0.622  -  -  2132ديسمبر  13في 
      صافي القيمة الدفترية:

       ========== ========== ========== ========== ==========  71.762  226  20.767  2.022.  2.226  2132ديسمبر  13كما في 
2100      
      التكلفة:
 81.281  292  11.913  12.299  33.948  2133يناير  3في 
 41  -  41  -  -  (1 عند دمج األعمال )إيضاح  
 تحويل إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها  

 (3.122) -  (3.122) -  -  (21)إيضاح  للبيع    
 4.111  29  1.222  311  1.113  إضافات  
 (191) -  (149) (34) (3) (21)إيضاح بيع موجودات   
 -  81  3.312  32.993  (31.124) تحويالت   
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  (881) -  (934) (313) (19) تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية   
       ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  89.899  112  12.491  11.194  924  2133ديسمبر  13في   

      االستهالك والنضوب:
 34.111  11  8.131  4.881  -  2133يناير  3في   
 تحويل إلى موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  

 (191) -  (191) -  -  (21)إيضاح     
 1.314  21  1.111  3.199  -  (9المحمل للسنة )إيضاح   
 (88) -  (82) (9) -  (21)إيضاح بيع موجودات   
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  (114) -  (212) (311) -  تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية  
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  21.183  49  33.912  9.192  -  2133ديسمبر  13في

      االنخفاض:
 191  -  191  -  -  2133يناير  3في 

 199  -  199  -  -  (9اإلنخفاض خالل السنة )إيضاح 
 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  (31) -  (31) -  -  تعديالت مرتبطة بتحويالت عمالت أجنبية

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  0.027  -  0.027  -  -  2133ديسمبر  13في 
      صافي القيمة الدفترية:

 ========== ========== ========== ========== ==========  99.118  111  28.491  14.411  924  2133ديسمبر  13في 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 02
 

إضافات تتعلق بعمليات االستحواذ للمحطة الكهرومائية قيد التنفيذ في الوالية الرأسمالية قيد التنفيذ  األعمالتتضمن  
 181: 2133درهم )مليون  11تكاليف قروض مرسملة بقيمة و ( 13الهندية الشمالية لهيماشال باراليش )إيضاح 

 مليون درهم(.
 

مليون درهم(  14.132: 2133مليون درهم ) 11.141بقيمة مدرجة تبلغ  ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت  
 ذات الصلة. القروضكضمان على 

 
 

 األصول المالية التشغيلية .0
 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

 33.311  22.171  إجمالي التعويضات المدينة
 ـــــــــ ـــــــــ  (4.121) (711..2) إيرادات غير مكتسبة

  7.071  1.991 
 =========== =========== 

   تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
 1.141  7.777  الجزء غير المتداول

 ـــــــــ ـــــــــ  139  212  الجزء المتداول
  7.071  1.991  =========== ===========    

   ان الحركة في اإليرادات الغير مكتسبة هي كما يلي:
   

 9.323  6.221  يناير 3كما في 
 -  22.767  اإلضافات خالل السنة

 (491) (277..) (1.2مدرج خالل السنة )إيضاح 
 ـــــــــ ـــــــــ  (329) (11) تعديالت مرتبطة بتحويل العمالت االجنبية

 =========== ===========  4.121  711..2  ديسمبر 13كما في 
 

 كما يلي: هوالتعويضات المدينة  إجماليإن استحقاق  
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 

   السنة
 849  176  خالل سنة
 1.821  7.276  سنوات 1 – 3ما بين 

 ـــــــــ ـــــــــ  4.231  22.717  سنوات 1أكثر من 
 =========== ===========  33.311  22.171  اإلجمالي
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 األصول المالية التشغيلية )تتمة( .0
 

، وتغطي بشكل 32لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في  ثالثتدير طاقة  
 الطاقة الكهربائية. توليدأساسي 

 
دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بـ "شركة الطاقة الجرف األصفر اس سي أي )الجرف األصفر(" و  

سي إم اس الخاصة المحدودة )نايفلي(" و"شركة تاكورادي العالمية )تاكورادي(" في  –"شركة الكهرباء "أس تي 
الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء الطاقة اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم 

بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقًا لألحكام والشروط الموضوعة 
 مسبقًا في العقود والملخصة بما يلي:

 
 الجرف األصفر: 
. تنتقل ملكية الموقع 2129نة تنتهي في سبتمبر س 11للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة  

 سنة إلى المتعهد. 11واآلالت بعد 
 

، قامت الشركة الوطنية للكهرباء وشركة الجرف األصفر إنرجي وطاقة بتوقيع اتفاقية شراكة لتوسيع 2118خالل  
ة الجرف األصفر أو احدى ميغاوات لكل منهما. تقوم شرك 111لوحدتين بقدرة إجمالية تقّدر بـ  اإلنتاجيةالقدرة 

سنة ضمن اتفاقية  11( على فترة 4( و )1الشركات الحليفة ضمن هذه ببناء وامتالك وتشغيل الوحدات الجديدة )
والتي  (EPC) الهندسة والمشتريات والبناء عقد(. تم توقيع ONEشراء الكهرباء مع الشركة الوطنية للكهرباء )

ديسمبر  13مليون درهم من أجل بناء المرافق. كما في  1.911يقارب  التزمت المجموعة من خالله بانفاق ما
 (.مليون درهم 3.129: 2133مليون درهم ) 1.394 أنفقت المجموعة 2132

 
 نايفلي: 
. عند انتهاء مدة عقد شراء 2112سنة ينتهي في ديسمبر  11لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة  

 % من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.11طلب شراء المحطة بسعر يبلغ الطاقة، يحق للمتعهد 
 

 تاكورادي: 
. عند انتهاء مدة عقد شراء 2121سنة ينتهي في مارس  21لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة  

، بدأت أعمال اإلنشاء المتعلقة بمشروع 2132خالل  الطاقة يتم نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية.
 التوسعة في محطة توليد الطاقة في تاكورادي.

 
مليون درهم(  1.991: 2133مليون درهم ) 9.391تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة مدرجة تبلغ  

 كضمان على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.
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 استثمارات متاحة للبيع 02
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 949  -  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -مدرجة 
 9  -  في دولة اإلمارات العربية المتحدة –متداولة 

    –غير متداولة في صندوق مدار 
 ـــــــــ ـــــــــ  119  211  )خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة(   

 ========== ==========  3.322  211  إجمالي
 

 كانت الحركة خالل السنة كما يلي: 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 819  0.022  يناير 3كما في 
 313  071  إضافات خالل السنة

 91  2.7  التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
 -  (126) (iالمباع خالل السنة )إيضاح 

 -  (72) (iiخسائر االنخفاض المدرجة خالل الفترة )إيضاح 
    ـــــــــ ـــــــــ  -  (00) (39المحول إلى استثمار في شركات زميلة )إيضاح 

 ========== ==========  3.322  211  ديسمبر 13كما في 
 

(i) تسال موتورز 
استثماراتها في تيسال موتورز بنجاح، والتي تمثل استثمار ، قامت المجموعة بإكمال عملية بيع 2132ابريل  9في  

مليون دوالر أمريكي(  241مليون درهم ) 814مدرج خارج اإلمارات العربية المتحدة مقابل مبلغ إجمالي قدره 
 مليون درهم والمدرج ضمن بيان الدخل الموحد. 131محققة ربح وقدره 

 
(ii) االنخفاض 
درهم خسائر ضمن بيان الدخل الموحد نتيجة النخفاض حاد في القيمة العادلة مليون  91خالل الفترة، تم إدراج  

 الستثمارين ضمن الصندوق المدار.
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 موجودات غير ملموسة 06
 

 
أصول التنقيب 
 إجمالي برامج كمبيوتر الشهرة حقوق االستخدام اتفاقية إمداد واالستكشاف

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

2102       
       التكلفة:
 02.220  .02  1.711  0.277  726  0.212  2132يناير  3كما في 
 2.7.2  1.  -  -  -  2.612  إضافات

 (00) -  (00) -  -  -  (21بيع أصول خالل السنة )إيضاح 
 (727) -  -  -  -  (727) (31)إيضاح  تحويالت إلى موجودات النفط والغاز

 (..0) -  -  -  -  (..0) (4)إيضاح  استبعادات خالل السنة
 227  -  .01  -  -  .2  تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية

ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ
 27..06  072  1.172  0.277  726  1.7..  2132ديسمبر  13كما في    
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
       اإلطفاء:  
 .2.  ..  -  227  072  -  2132يناير 3كما في    
 0.1  0.  -  27  60  -  (9للسنة )إيضاح اإلطفاء    
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ
 .21  72  -  266  2.2  -  2132ديسمبر  13كما في    
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ         ـــــ

       صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة: 
 .02.72  77  1.172  0.022  212  1.7..  2132ديسمبر  13كما في 

 الحماية الفعالة أنشطة علىالتعديالت في القيمة العادلة 
 12  -  -  -  .12.  -  (12.2( viللقيم العادلة )إيضاح )  
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ

 صافي القيمة الدفترية
       بعد التعديالت في القيمة العادلة  
 06.221  77  1.172  0.022  117  1.7..  2132ديسمبر  13كما في   
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
       

2100       
       التكلفة:
 31.139  41  31.118  3.199  914  3.193  2133يناير  3كما في 
 213  41  -  -  -  393  إضافات

 (91) -  (93) -  -  (8) (21المحذوف من بيع أصول خالل السنة )إيضاح 
 (193) -  (111) -  -  (93) (21المحول إلى موجودات متاحة للبيع )إيضاح 

 (48) -  -  -  -  (48) تحويالت إلى موجودات النفط والغاز
 (318) -  -  -  -  (318) (4)إيضاح  استبعادات خالل السنة

 (238) -  (399) -  -  (13) تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ
 31.113  321  8.911  3.199  914  3.211  2133ديسمبر  13كما في    
 ========= ========= ========= ========= ========= ========= 
       اإلطفاء:  
 111  21  -  383  322  -  2133يناير 3كما في    
 323  21  -  19  41  -  (9)إيضاح للسنة اإلطفاء    
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ
 111  11  -  229  392  -  2133ديسمبر  13كما في    
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ         ـــــ

       صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة: 
 32.989  91  8.911  3.341  411  3.211  2133ديسمبر  13 كما في

 111  -  -  -  111  -  (12.2( viالتعديالت في القيمة العادلة )إيضاح )
ــ  ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ ــ ـــــ  ـــــ

       صافي القيمة الدفترية بعد التعديالت في القيمة العادلة:
 31.111  91  8.911  3.341  3.399  3.211  2133ديسمبر  13كما في 

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

 موجودات االستكشاف والتقييم 
تتضمن إضافات موجودات االستكشاف والتقييم تكاليف االستحواذ للحصة في منصة أتروش في إقليم كردستان في  

 %.11.2العراق والبالغة 
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 موجودات غير ملموسة )تتمة( 06
 

 اتفاقية اإلمداد 
، أبرمت المجموعة عقد تقديم خدمات 2119ديسمبر  13كجزء من شراء "بي إي رد أوك القابضة ذ.م.م" كما في  

مليون  229.1مليون درهم ) 914تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات اإلضافية )"إتفاقية اإلمداد"( بقيمة 
دوالر أمريكي(. بموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية )الدخل من بيع الطاقة الكهربائية و شراء 

عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم  قدرة التوليد والخدمات اإلضافية(
 يرة.المجموعة بتزويد المشغل بالوقود مع دفع بدفعات ثابتة ومتغ

 
 حقوق االستخدام 
سي ام اس للطاقة، نشأت الموجودات غير الملموسة نتيجة لتحويل قامت به شركات تابعة هي شركة اإلمارات  

وشركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل السنوات 
على التوالي  2119ديسمبر  13و 2114ديسمبر 13و 2111ديسمبر 13و 2112ديسمبر 13المنتهية في 

ات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك بموجب شروط االتفاقي
سنة على التوالي.  11و 19و 11و 19شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع االستخدام لفترة  استخدامحقوق 

سنة على  11و 19و 11و 19وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 نتفاع.التوالي وهي الفترة المتوقعة لال

 
 

 اختبار انخفاض قيمة الشهرة 07
 

تقوم المجموعة بإجراء اختبار انخفاض الشهرة بشكل سنوي عند تاريخ اإلصدار، وعندما يكون هناك مؤشر على  
االنخفاض. تم توزيع الشهرة المكتسبة من دمج األعمال ألربع مجموعات من وحدات توليد النقد والتي هي قطاعات 

 اح عنها كاآلتي:تشغيلية يتم اإلفص
 

  أخرى -موجودات توليد الطاقة 
 )موجودات النفط والغاز )أمريكا الشمالية 
 )موجودات النفط والغاز )المملكة المتحدة 
 )موجودات النفط والغاز )هولندا 

 
 إن القيمة المدرجة للشهرة الموزعة لكل وحدة من الوحدات الموّلدة للنقد هي كما يلي: 

 

 أخرى -توليد الطاقة  
 النفط والغاز

 )أمريكا الشمالية( 
 النفط والغاز

 )المملكة المتحدة( 
 النفط والغاز

 اإلجمالي )هولندا( 
 2102 2133 2102 2133 2102 2133 2102 2133 2102 2133 
 درهممليون  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

 8.911  1.172  3.211  0.221  2.244 2.266  4.213  17..6  81 11  القيمة المدرجة للشهرة
 ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== ====== 
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 اختبار انخفاض قيمة الشهرة )تتمة( 07
 

 موجودات النفط والغاز 
 

لالسترداد لموجودات النفط والغاز الطبيعي على أساس القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع. تم تحديد القيمة القابلة  
وفي سبيل تحديد القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع يتم استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة المناسبة 

اضات الرئيسية المستخدمة في تحديد مع دمج اإلفتراضات القائمة في السوق ناقص تكلفة البيع. تم إدراج اإلفتر 
القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لموجودات النفط والغاز فيما يلي مع المنهج الذي تتبعه اإلدارة لتحديد قيمة كل 
منها. نماذج التقييم تمثل العمر اإلنتاجي لنماذج الموجودات وبناءًا على ذلك لم يتم األخذ بعين اإلعتبار 

تقراءات أو تطبيقها. بلغ معدل الخصم ما بعد الضريبة المستخدم في حساب القيمة العادلة ناقص اإلفتراضات واالس
 %(.9: 2133% )9.2 -% 9.3تكلفة البيع عند تاريخ البيانات المالية 

 
 إن حساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية: 

 
 م األحتياطي وحجم المصدر ؛حج 
 معدالت التضخم؛ 
 أسعار السلع؛ 
 تقييم الموارد الطارئة 
 التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛ 
 سعر صرف العمالت األجنبية؛ 
 .معدالت الخصم 

 
 حجم المصدر وحجم االحتياط 
النقدية المخصومة. تقوم اإلدارة تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات  

باالعتماد على مدققي احتياطيات خارجين لمراجعة تقديرات المجموعة لالحجام، وقيمة االحتياطي المثبت والمحتمل 
في كل قطاع باالستناد إلى معلومات جيولوجية وتحاليل. يتم مراجعة وتقدير مصادر االلتزامات الطارئة في كل 

تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعين االعتبار خطط التطوير التي تم الموافقة  قطاع عندما تكون مؤثرة.
 عليها من قبل االدارة العليا واالفتراضات المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم االصول.

 
 معدالت التضخـم 
نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان التي  

 المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن.
 

 السلع أسعار 
ومن ثم تقديرات اإلدارة الطويلة األجل لألسعار. يتم  2131تعتمد أسعار السلع على معدل األسعار اآلجلة لعام  

دارة الطويلة األجل على أساس منحنيات األسعار اآلجلة لمجموعة من التحاليل على أساس مقارنة تقديرات اإل
 سنوي.

 
 تقييم الموارد الطارئة 
مقارنة  معامالت سابقة مع/ أو أي معلومات ويتم مقارنة معقوليتها بالرجوع إلىيتم تقييم الموارد الطارئة داخليًا  

  تتوافق مع طرق تقييم الموارد. طرقمتاحة للعلن من خالل استخدام  سوقية



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –ة أبوظبي الوطنية للطاقةشرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2132ديسمبر  13

-  42 - 

 
 

 اختبار انخفاض الشهرة )تتمة( 07
 

 )تتمة( موجودات النفط والغاز 
 

 التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز 
تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضات حول سعات التسليم والسعات التي يتم ضخها  

والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل واألحجام العاملة 
 طرف ثالث استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم  اإلنتاج.

 
 صرف العمالت األجنبية معدالت 
ثم على افتراضات  ومن 2131صرف العمالت األجنبية على أساس سعر الصرف اآلجل لعام  معدالتيتم تقدير  

اإلدارة الطويلة األجل لسعر الصرف. تقوم اإلدارة بتحديد االفتراضات الطويلة األجل بالرجوع إلى مجموعة من 
 المؤشرات االقتصادية.

 
 معدالت الخصـم 
تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء تم  

 رها لكل قطاع على حدة.تطوي
 

 موجودات توليد الطاقة  
يتم تقدير المبالغ المستردة لموجودات توليد الطاقة بالرجوع إلى القيمة المستخدمة. تقوم المجموعة بتقدير القيمة  

تتجاوز المستخدمة باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تعتبر نماذج التدفقات النقدية حياة المنشأة )والتي 
في معظم األحيان خمس سنوات( ولم يتم الرجوع إلى افتراضات نسبة النمو. وفقًا لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب 
استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظرًا التفاقيات شراء المياه والكهرباء الطويلة المدى. يتم خصم 

 -% 8: 2133% )32% و 8خدام معدل خصم ما قبل الضريبة يتراوح ما بين التدفقات النقدية المستقبلية باست
32.)% 

 
 تتأثر االفتراضات المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام لموجودات توليد الطاقة والمياه بالعوامل التالية: 
 معدالت التضخم؛ 
 معدالت الخصم؛ 

 
 معدالت التضخـم 
رات المنشورة للبلدان التي نشأت فيها الخدمات والمنتجات. كما يتم استخدام يتم الحصول على التقديرات من المؤش 

 التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن.
 

 معدالت الخصـم 
تعكس معدالت الخصم المستخدمة المتوسط المرجح لتكلفة رأس مال المجموعة كما تم تعديله ليعكس المخاطر  

 المرتبطة بموجودات معينة.
 

 التأثيرات للتغييرات في االفتراضات 
ال بنظر اإلدارة إن اختبار اإلنخفاض أكثر تأثرًا بأسعار السلع وسعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الخصم.  

القيمة الحالية للوحدات  يوجد سبب معقول للتغيير العكسي في هذه اإلقتراضات قد يؤدي إلى أي انخفاض في
  .المولدة للنقد بقيمة جوهرية تتجاوز القيمة القابلة لالسترداد
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 استثمار في شركات زميلة 07
 

 ن حركة االستثمارات في الشركات الزميلة هي كالتالي:إ 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 333  26.  يناير 3كما في 
 341  -  إضافات خالل السنة

 -  00  (31التحويل من االستثمارات المتاحة للبيع )إيضاح 
 289  027  الحصة من النتائج خالل السنة

 -  22  (vسهم وسترن زاكروس )إيضاح أ عدد الربح من انخفاض
 (319) (02) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

 -  (072) (vاالستبعاد خالل السنة )إيضاح 
 -  (01) تحويالت العمالت األجنبيةتعديالت من 

 ـــــــــ ـــــــــ  3  .0  الحصة من بيان الدخل الشامل اآلخر خالل السنة
 =========== ===========  124  22.  ديسمبر 13كما في 

 
 وقد تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

 
 132  22.  موجودات غير متداولة
 ـــــــــ ـــــــــ  (94) -  مطلوبات غير متداولة

  .22  124  =========== =========== 
 

 ل الشركات الزميلة التابعة لطاقة:يظهر الجدول التالي معلومات ملخصة حو  
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 491  .62  الموجودات المتداولة
 1.131  .2.21  الموجودات غير المتداولة

 (3.211) (0.1.2) المطلوبات المتداولة
 ـــــــــ ـــــــــ  (2.128) (22..2) المطلوبات غير المتداولة

 133  07.  صافي الموجودات
 المبالغ المدفوعة بما يتعدى القيمة العادلة للموجودات

 ـــــــــ ـــــــــ  31  02  والمطلوبات عند االستحواذ  
 =========== ===========  124  22.  القيمة المدرجة لالستثمارات

 
 إن حصة الشركة من إيرادات وأرباح الشركات الزميلة هي كالتالي: 

 
    =========== ===========  3.191  0.222  اإليرادات
 =========== ===========  289  027  األرباح
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 )تتمة( استثمار في شركات زميلة 07
 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة: 
 

 نسبة الملكية  
 2133 2102 بلد التسجيل 
    

 %18  %1. اإلمارات العربية المتحدة شركة الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع
 %21  %22 المملكة العربية السعودية شركة جبيل للطاقة

 %11  %1. سلطنة عمان شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م
 %38.8  - كندا وسترن زاكروس ريسورسز ليمتد
 %4.9  %6.7 اإلمارات العربية المتحدة الشركة الوطنية للتكافل "وطنية"

 
 إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة. 

 
(i)  .دارة السيارات والمعدات  تعمل شركة الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في مجال تأجير وا 

 
(ii) .تعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية 

 
(iii) ومحطة توليد طاقة تابعة األلمنيوموتشغل مصهر  وتملك اإلنشاءات مجال في صحار تعمل شركة. 

 
(iv)  والتي تعمل بصورة أساسية في إصدار وثائق التأمين التكافلي بحسب مبادئ  كة الوطنية للتكافل "وطنية"شر

 الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى نشاطات أخرى من أجل تحقيق أهدافها.
 

(v)  من الحصص القابضة في وسترن زاجروس رسورسز 38.8، قامت طاقة بشراء 2133أكتوبر  21في %
مليون درهم. إن شركة  341في كندا، بقيمة  TSXليمتد. إن )"ويسترن زاجروس"(، شركة مسجلة في مؤسسة 

نتا ج النفط الخام وسترن زاجروس هي شركة موارد طبيعية تعمل في مجال شراء الممتلكات والتنقيب وتطوير وا 
والغاز الطبيعي. لدى وسترن زاجروس اتفاقيتا انتاج مشاركة مع حكومة كردستان المحلية في العراق. تم 
اعتبار عملية الشراء كأستثمار في شركة زميلة لكون طاقة تمارس تأثير مهم من خالل مجلس أعضاء األدارة 

 لوسيترن زاكروس.
 

 مليون درهم. 341وسترن زاكروس عند تاريخ الشراء طلوبات المحددة بلغت القيمة العادلة للموجودات والم 
 

، أعلنت وسترن وارجوس توقيع اتفاقية استثمار مع كرست انترناشونال ذ.م.م )كرست( 2132أغسطس  9في  
ة طاقة صمليون سهم( دون تدخل وسيط، مماي يؤدي إلى تخفيض ح 11.9للشراء اآلجل ألسهم وسترن زارجوس )

مليون درهم في  21%، وبالتالي تم االعتراف بربح على العقود المستبعدة بقيمة 39.84زارجوس إلى في وسترن 
 قائمة الدخل الموحد.

 
 91مليون درهم ) 131، نجحت المجموعة في اكمال بيع اسهمها في وسترن زاكروس بقيمة 2132نوفمبر  11في  

 ليون درهم وتم إدراجه في بيان الدخل الموحد.م 311مليون دوالر كندي( مما أدى إلى تحقيق ربح بقيمة 
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 لشركات التابعة عند تاريخ إعداد البيانات المالية الموحدة ما يلي:ل التزامات أنشطة الحمايةبلغت الحصة من  
 

 السعر الثابت على األداة المشتقات المالية الحصة من مطلوبات الحصة من القيم اإلسمية للشركات التابعة الشركات الزميلة
 2102 2133 2102 2133 2102 2133 
       

 % 1.99إلى  1.91 % 77..إلى  .7.. 311  027 811  771 صحار )إيضاح أ(
 %1.19  %27.. 33  01 81  72 جبيل )إليضاح ب(

ــ    ــ ـــــ    ـــــ
   027 313   
   ======== ========   

 
اتفاقية لمعدل الفائدة  أبرمت صحارقروض من البنوك، الأسعار الفائدة على  التعرض لتقلباتلحد من بهدف ا (أ )

. تم الدخول في أدوات المشتقات سداد القروضو سحب  جدول عكسي مع بنوك مقابلة على مبلغ إسمي
 ألهداف حماية التدفقات النقدية.

 
أبرمت شركة جبيل )شركة قروض من البنوك، العلى  أسعار الفائدة التعرض لتقلباتلحد من ا بهدف  (ب )

 سداد القروض.و سحب جدول عكس ي إسميمبلغ  زميلة تابعة لطاقة( اتفاقية معدل الفائدة مع بنوك مقابلة على
 
 

 استثمار في شركة ائتالف 01
 

 إن حركة اإلستثمارات في شركة االئتالف هي كالتالي: 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 931  722 يناير 3في 
 311  012  الحصة من النتائج خالل السنة

 (341) (027) توزيعات األرباح المستلمة
 ــــــــ ــــــــ  (22) 02  تعديالت من تحويالت العمالت األجنبية

 ========== ==========  911  722  ديسمبر 13كما في 
 

% استثمار في شركات ائتالف. نوردغاز ترانسبورت بي.اف والمتضمنة عمليات تشغيل الحقول 11لدى المجموعة  
 نورد غاز ترانسبورت بي.اف في هولندا.يقع المقر الرئيسي ل%(. 11: 2133)
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 )تتمة(استثمار في شركة ائتالف  01
 

ديسمبر  13المتعلقة بشركات االئتالف كما في  إن الحصة من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف 
 كانت على النحو التالي:

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم  
   

 11  11  موجودات متداولة
 918  702  موجودات غير متداولة

 (23) (27) مطلوبات متداولة
 ــــــــ ــــــــ  (211) (222) مطلوبات غير متداولة

 129  202  الموجوداتصافي 
 القيمة المدفوعة بما يتعدى القيمة العادلة

 ــــــــ ــــــــ  219  200  لصافي الموجودات  
 ========== ==========  911  722  القيمة المدرجة لإلستثمار

يرادات شركة االئتالف    الحصة من أرباح وا 
 ========== ==========  212  ..2  اإليرادات
 ========== ==========  311  012  األرباح

 
 

 ض لشركات زميلةو سلف وقر  21
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 189  217  الغير متداولة -قرض الميزانين 
 981  671  المتداول –سلف 
 ــــــــ ــــــــ  21  07  متداولة - أخرى

  0.112  3.219  ========== ========== 
 

نشأت المبالغ أعاله من تحويل قروض مقدمة إلى صحار. السلف مستحقة عند الطلب وبناًء عليه تم تصنيفها  
مليون درهم. ان قرض الميزانين  331المالي الموحد خالل السنة تم دفع مبلغ  المركزمتداولة في بيان  كموجودات

خمس نقاط صحار على القروض الرئيسية ناقص خصم بمعدل  يحمل فائدة بمعدل أقل فائدة مدفوعة من قبل شركة
 كما تم األتفاق عليه من قبل المساهمين.أساسية 
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 موجودات أخرى 20
 

 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

 211  216  مصاريف مؤجلة
 متوقفة لحين تاريخ إنهاء تمويل مبالغ مدينة من المتعهدين

 -  20.  المشروع  
 22  49  ( (iمصاريف قطع غيار أولية )إيضاح )

 عقود تبادل العمالت األجنبية -مشتقات حماية فعالة 
 94  71  (12.3اآلجلة )إيضاح   

 عقود تبادل أسعار الفائدة للعمالت -مشتقات حماية فعالة 
 4  -  (12.3المتقاطعة )إيضاح   

 ــــــــ ــــــــ  14  .02  أخرى 
  716  121  ========== ========== 

 
(i) :مصاريف قطع غيار أولية 

 
 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

   التكلفة:
 ــــــــ ــــــــ  314  0.6  ديسمبر 13يناير و 3الرصيد كما في 

   
   اإلطفاء:

 (49) (71) يناير 3اإلطفاء كما في 
 ــــــــ ــــــــ  (32) (02) (9االطفاء خالل السنة )إيضاح 

   
 ــــــــ ــــــــ  (98) (10) ديسمبر 13كما في 

 صافي القيمة الدفترية
 ========== ==========  49  22  ديسمبر 13كما في   

 
  



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –ة أبوظبي الوطنية للطاقةشرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2132ديسمبر  13

-  49 - 

 
 

 المخزون 22
 

 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

 2.232  0.121  وقود ونفط خام
 ـــــــــ ـــــــــ  3.111  0.001  قطع غيار ومواد استهالكية

  2.1.1  1.211    
 ـــــــــ ـــــــــ  (321) (021) مخصص المخزون البطيء الحركة والمتهالك

  2.101  1.322  =========== =========== 
 

 1.121: 2133مليون درهم ) 1.193إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي  
 مليون درهم(. 

مليون درهم( كضمان للقروض المتعلقة  2.191: 2133مليون درهم ) 2.431تم رهن المخزون بقيمة دفترية تبلغ  
 ية المتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة.بالشركات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العرب

 
 

 ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما   22
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 0.116  3.342  (( iمدينون تجاريون )إيضاح )
 -  .2..7  ((iv) 11( و iii) 18مبالغ مدفوعة مقدمًا لعمليات االستحواذ )إيضاحي 

 متوقفة لحين تاريخ إنهاء تمويل مبالغ مدينة من المتعهدين
 (31)إيضاح  المشروع  

 -  3.129 
 0.016  3.183  (( iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح )

 988  0.012  إيرادات مستحقة
 192  22.  تعويضات أضرار مدينة من مقاولين
 21  21  والصيانةمبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولي التشغيل 

 181  22  مخزون النفط الخام 
 38  22  ودائع

 12  06  سلفيات للموردين
 41  22  أتعاب تأمين مدفوعة مقدماً 

 11  212  ضريبة الدخل
 عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة –مشتقات حماية فعالة 

 31  .0  (12.3)إيضاح   
 23  262  (12.3)إيضاح مستقبلية وآجلةعقود - مشتقات حماية فعالة 

 ـــــــــ ـــــــــ  994  727  مبالغ مدينة أخرى
  7.717  4.119  =========== =========== 

 
(i) مدينون تجاريون 

 
 19: 2133مليون درهم ) 18تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت  2132ديسمبر  13كما في  

يوم عمل. بلغت  81 – 11التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون  المدينونمليون درهم(. إن ذمم 
 الحركة في مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون ما يلي:
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 مدفوعة مقدما  )تتمة(ذمم مدينة و مبالغ  22
 

(i) تتمة( مدينون تجاريون( 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 13  7.  يناير 3في 
 ـــــــــ ـــــــــ  4  2  المحمل للسنة

 =========== ===========  19  1.  ديسمبر 13كما في 
 

 الغير مخفضة كما يلي:ديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون  13كما في  
 

 مستحق الدفع لكن غير منخفض  
 

 إجمالي
غير مستحق 
الدفع وغير 

 منخفض
 11أقل من 

 يوماً  81-41 يوماً  41-11 يوماً 
81-321 
 يوم 321 < يوماً 

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

2102  0.116  227  220  216  6.  26  010 
2133  3.342  121  299  131  29  11  399 

 
مليون درهم من المبالغ القائمة التي تستحق بعد  311قامت المجموعة الحقًا بعد تاريخ اإلصدار بتحصيل مبلغ  

 يومًا. 321
 

(ii)  من األطراف ذات العالقة المستحقةالمبالغ 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 0.012  3.191  (ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي )
 ـــــــــ ـــــــــ  9  .  أخرى

  0.016  3.183  =========== =========== 
 

مقابل سعة اإلنتاج المتاحة  ، وهي شركة تابعة زميلة،يتم تسديد المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء أبوظبي 
مدادات المياه والكهرباء، والتي تستحق خالل   يوم عمل. 81- 11وا 

 
مليون  31مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية بلغت ال ض، تم تخفي2132ديسمبر  13كما في  

األطراف ذات العالقة مليون درهم(. إن حركة مخصص انخفاض قيمة المبالغ المستحقة من  39: 2133درهم )
 هي كاآلتي:

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 39  07  يناير 3كما في 
 -  2  المحمل للسنة

 ــــــــ ــــــــ  -  (1) عكس المخصص
 ========== ==========  39  02  ديسمبر 13كما في 
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 ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما  )تتمة( 22
 

(ii)  تتمة من األطراف ذات العالقة المستحقةالمبالغ(( 
 

 تحليل أعمار المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي: بلغديسمبر،  13كما في  
 

 مستحق الدفع لكن غير منخفض   

 إجمالي 
غير مستحق 
الدفع وغير 
 منخفض 

 11أقل من 
 يوماً  81-41 يوماً  41-11 يوماً 

81-321 
 يوم

 321من أكثر 
 يوم

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

2102  0.016  126  221  -  -  6  2 
2133  3.183  889  113  3  319  -  91 

 
بناًء على يتوقع استرداد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص اإلنخفاض بالكامل وذلك  

  الخبرة السابقة.
 
 

 النقد وما يعادله .2
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.419  17..2  النقد لدى البنوك وفي الصندوق
 3.193  0.222  ودائع قصيرة األجل

 ـــــــــ ـــــــــ  -  6  نقد محجوز
  2.1.6  1.899 

 ـــــــــ ـــــــــ  (348) (021) السحب على المكشوف لدى البنوك
  2.717  1.938  =========== ===========  
يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعًا لمتطلبات النقد الفورية للمجموعة  

 وتحقق عوائد الفوائد بالمعدالت السائدة خاصة للودائع القصيرة األجل.
 

السحوبات على المكشوف من البنوك فوائد بمعدالت متقلبة وقد تم ضمانها من قبل بعض مساهمي الشركات تحمل  
 التابعة.

 
مليون درهم  21.291، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة 2132ديسمبر  13كما في  
 مسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.مليون درهم( ، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط ال 31.214: 2133)

 
 

 مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع موجودات و  22
 

في  رئيسية عدةغير أراضي يع موجودات ب، قامت طاقة نورث ب2132ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  
بيع  الناتج منمليون درهم(. بلغ الربح  131: 2133مليون درهم ) 3.931مبلغ بوكندا األمريكية الواليات المتحدة 

: 2133مليون درهم ) 33 محذوفة بمبلغتضمن شهرة ي .مليون درهم( 83: 2133مليون درهم ) 191الموجودات 
 (.34مليون درهم( )إيضاح  93

 
، وافق مجلس اإلدارة على بيع أصول معينة غير أساسية في كندا. بالتالي فأن موجودات 2133في عام  

تم إعادة  2133ديسمبر  13مليون درهم كما في  3.118ومطلوبات المجموعة المستبعدة بقيمة دفترية بالغة 
المعيار الدولي إلعداد التقارير تصنيفها كموجودات ومطلوبات متاحة للبيع في البيانات المالية السنوية بحسب 

 )موجودات غير متداولة مصنفة كمتاحة للبيع من العمليات الغير مستمرة(.  1المالية رقم 
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 رأس المال 26
 

(i) رأس المال المصدر 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 4.221  6.222  درهم للسهم 3أسهم عادية بقيمة 
 ========== ========== 

 
(ii) أسهم الخزينة 

 
 2102 2133 
 مليون درهم األسهم باآلالف مليون درهم األسهم باآلالف 
     

 281  319.931  212  027.702  ديسمبر 13يناير و 3كما في 
 ========== ========== ========== ========== 

 
(iii) مساهمات حقوق رأسمالية 

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   
 113  2.0  2132يناير  3 في

 ــــــــ ــــــــ  -  (06) (i 11 (Bالمساهمة الرأسمالية اإلضافية خالل السنة )إيضاح )
 ========== ==========  113  222  2132 ديسمبر 13في 

 
 

 االحتياطيات 27
 

 االحتياطيات األخرى 27.0
 

 المجموع احتياطي عام احتياطي قانوني احتياطي نظامي 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 1.993  911  119  2.491  2133يناير  3الرصيد في 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  349  -  81  91  خالل السنة تتحويال

 1.119  911  111  2.919  2133ديسمبر  13الرصيد كما في 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  311  -  94  41  خالل السنة تتحويال

 ========= ========= ========= =========  077..  721  626  2.702  2132ديسمبر  13الرصيد كما في 
 

 االحتياطي النظامي 
للشركة )وتعديالته( والنظام األساسي  3891ينص قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  

% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات 31والشركات التابعة لها، على تحويل 
% من رأس المال. مع العلم أن هذا 11التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

  االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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 االحتياطيات )تتمة( 27
 

 االحتياطيات األخرى )تتمة( 27.0
 

 الشركات التابعة  –االحتياطي القانوني  
% من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. 31وفقًا لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل  

% من رأس 11نوني ويجوز للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القا
المال أو بموجب قرار المساهمين في االجتماع العام السنوي بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا 

 االحتياطي فقط لألغراض الموصى بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.
 

 االحتياطي العام 
اطي عام بهدف دعم رأس المال. يتم استخدام هذه االحتياطي فقط لألهداف الموصى قامت المجموعة بانشاء احتي 

 بها من قبل مجلس اإلدارة والموافق عليها من قبل المساهمين في الشركة.
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 27.2
 

يل البيانات المالية للشركات يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية لتسجيل فروق التحويل الناتجة من تحو  
 االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

 
 

 األرباح الموزعة والمقترح توزيعها 27
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   أرباح نقدية مقترحةتوزيعات 
 بخالف أسهم الخزينة للسهم درهم 1.31: 2132متعلقة بـ 

 ======== ========  419  617  درهم للسهم( 1.31: 2133)  
 

 مليون درهم(.  419: 2133) مليون درهم 419خالل السنة، تم دفع أرباح موزعة على االسهم العادية بقيمة  
 
 

 غير مسيطرة ملكية حقوق 21
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.7  219  (ADWEAبهيئة مياه وكهرباء أبوظبي )متعلقة 
 ـــــــــ ـــــــــ  3.394  21..0  ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة متعلقة بحقوق

  0.677  3.111  =========== =========== 
 

غير مسيطرة في هذه البيانات المالية  ملكية " كجهة حقوقADWEAيتم معاملة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي " 
 (. 13% من الحقوق في ثمان شركات محلية تابعة لطاقة )التفاصيل في إيضاح 31الموحدة وذلك المتالكها 
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 تابعةملكية غير مسيطرة في شركات قروض من مساهمي حقوق  21
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 112  22.  البحرية القابضة S2شركة 
 241  262  سي في F2الفجيرة 

 219  201  شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة
 91  22  شركة الشويهات المحدودة

 ـــــــــ ـــــــــ  11  01  شركة توتال تركتيبال اإلمارات للطاقة
  171  3.141  =========== =========== 

 
و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة دفع. إن هذه القروض إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد  

 تخضع للسداد وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
 
 

 ض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقر  20
 

 بلغت الحركة على رصيد القروض خالل السنة كاآلتي: 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.912  2.672  يناير 3كما في 
 31  -  مستلم خالل السنة

 ـــــــــ ـــــــــ  (99) (21) تم إعادة سداده خالل السنة
 =========== ===========  2.491  2.622  ديسمبر 13كما في 

 
سداد محدد وغير مضمونة وتستحق للسداد بناًء على إن القروض المدرجة أعاله ال تحمل فائدة ومن دون تاريخ  

  قرار مجلس إدارة طاقة، وبالتالي تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
 
 

 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 22
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.61.  118  (iتسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح 
 أبوظبي الوطنية للطاقة متوسطةأوراق مالية لشركة 

 26.212  22.111  (iiاألجل )إيضاح   
 01.216  31.128  (iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح 

 ـــــــــ ـــــــــ  27.221  19.449  (iv)إيضاح  -قروض ألجل 
  77.122  92.198  =========== =========== 

 
 2102 2133 
 مليون درهم درهممليون  
   

      تم إدراجها في بيان المركز المالي كاآلتي:
 49.399  67.112  المطلوبات غير المتداولة

 ـــــــــ ـــــــــ  1.833  1.121  المطلوبات المتداولة
  77.122  92.198  =========== =========== 
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 22
 

من قبل المجموعة )قبل استقطاع تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( على مدى السنوات  المستحقة الدفعإن المبالغ  
 هي كاآلتي: 2133و 2132ديسمبر  13الخمس المقبلة بدءًا من تاريخ 

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.811  1.171  خالل سنة
 9.889  7.712  سنة 2 – 3بين 
 4.981  0.771  سنوات 1 – 2بين 
 3.991  2.622  سنوات 1 – 1بين 
 1.418  6.671  سنوات 1 – 1بين 
 ـــــــــ ـــــــــ  11.114  2.212.  سنوات 1بعد 
  77.67.  92.142  =========== =========== 

 
(i) تسهيالت ائتمانية متجددة 

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 

   المطلوبات غير المتداولة
 118  .2.61  مليار دوالر كندي، صافي تكاليف المعاملة 3تسهيالت بقيمة 

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

مليار  3نورث بإعادة تمويل ائتمانها المذكور أعاله بتسهيالت ائتمانية قابلة للتجديد بمبلغ  طاقةقامت شركة  ( أ)
دوالر كندي تمتد لمدة ثالث سنوات. إن شركة طاقة نورث هي المقترض لهذه التسهيالت بضمانات من 

مليار  1.9اني ، بلغ الرصيد المستحق بموجب التسهيل االئتم2132ديسمبر  13الشركة األم طاقة. كما في 
 درهم(.مليار  1.1مليار دوالر كندى،  1.2: 2133مليار درهم( ) 2.4دوالر كندي )

 
بشريحة  ، قامت طاقة بإعادة تمويل تسهيالتها االئتمانية السابقة بتسهيالت ائتمانية2132ديسمبر  31في  ( ب)

نك الستبدال الشريحة )أ( ب 24مليار دوالر أمريكي لمدة ثالث سنين مع  2.1تبلغ  عمالت متعددةمزدوجة ب
( تاركة 2131مليار دوالر أمريكي من التسهيالت االئتمانية الحالية والتي يتم استحقاقها في ديسمبر  2)

 2131مليار دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات(. التسهيالت االئتمانية ما قبل ديسمبر  3الشريحة )ب( )
تحمل فائدة  2132التسهيالت االئتمانية لديسيمبر زائدًا هامش.  EIBORأو  LIBORتحمل فائدة بمعدل 

: 2133لم يتم سحب أي مبالغ  من هذه التسهيالت ) 2132ديسمبر  13زائدًا هامش. في  LIBORبمعدل 
 ال شيء(.
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(ii) األوراق المالية متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

تم تسجيل األوراق المالية متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام  
يلخص الجدول التالي تفاصيل هذه معدالت الفائدة الفعلية ومباشرة وغير مشروطة والتزامات غير مؤقتة لطاقة 

 األوراق الدائنة:
 

معدل  
 اإلصدار%

معدل الفائدة 
 2133 2102 تاريخ إعادة السداد الفعلي %

       مليون درهم مليون درهم    
      المطلوبات المتداولة
 دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعامالت 3.111.111.111

 1.111  -  2132اكتوبر  311%  1.41%  (i)إيضاح   
 ــــــ ــــــ     -  2.672  2131آب  %4.41  %88.81  دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعامالت 3.111.111.111

       ــــــ ــــــ     1.111  2.672     إجمالي المتداول
      المطلوبات غير المتداولة

دوالر أمريكي صافي من الخصومات  3.111.111.111
       1.492  -  2131أغسطس  %4.41  %88.81  وتكاليف المعامالت
أمريكي، صافي من الخصومات دوالر  3.211.111.111
       1.194  212..  2131سبتمر  %1.82  %88.11  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من تكاليف المعامالت  111.111.111

       3.911  0.726  2139اكتوبر  %4.39  %311  والخصومات
دوالر أمريكي صافي من الخصومات وتكاليف  111.111.111

       3.912  0.722  2139أغسطس  %9.28  %88.91  المعامالت والخصومات
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  111.111.111

       3.934  0.720  2138سبتمبر  %4.11  %88.21  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  911.111.111

       2.928  .2.72  2139مارس  %1.11  %88.11  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  911.111.111

       -  2.721  2139يناير  %2.1  %88.19  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  911.111.111

       2.929  2.720  2123ديسمبر  %4.11  %88.12  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي صافي من الخصومات  3.211.111.111

 ــــــ ــــــ     -  ..2..  2121يناير  %1.41  %88.11  وتكاليف المعامالت والخصومات
 ======== ========     39.889  22.620     إجمالي الغير متداول

 ======== ========     22.111  26.212     اإلجمالي
 

مطلوبات السندات بصافي القيمة من الخصومات وتكاليف المعامالت المتعلقة بترتيب هذه السندات يتم إدراج  
مليون درهم(، والتي يتم اطفاؤها إلى بيان  312: 2133) 2132ديسمبر  13مليون درهم كما في  311والبالغة 

تستحق فوائد سندات الدوالر األمريكي الدخل الموحد على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 
بشكل نصف سنوي أما فوائد سندات اليورو فتستحق سنويًا. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند المستحقات 

 والمطلوبات األخرى.
 

 198مليار دوالر أمريكي بقيمة اسمية بلغت  3.1، قامت طاقة بإعادة شراء جزء من السندات البالغة 2133خالل  
 2133مليون درهم عام  93مليون درهم(. وقد نتج عن ذلك خسائر محققة بمقدار  2.341) أمريكيون دوالر ملي

  بالكامل خالل السنة. السنداتفي بيان الدخل الموحد. تم سداد 
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 (iii) سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 

طاقة بإصدار سندات طويلة األجل مخصومة ذات معدالت فائدة ثابتة. تم إدراج هذه  قامت 2114في عام  
السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة 

 يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات الدائنة: وغير مضمونة على الشركة.
 

 
معدل 

 اإلصدار%
معدل الفائدة 
 الفعلي %

تاريخ إعادة 
 2133 2102 السداد

 مليون درهم مليون درهم    
      

      المطلوبات المتداولة
يورو صافي الخصومات  911.111.111

 ــــــــ ــــــــ     -  2.627  2131اكتوبر  %1.11 %88.119 وتكاليف المعامالت
      

      المتداولةالمطلوبات غير 
يورو، صافي من الخصومات  911.111.111

       1.142  -  2131اكتوبر  %1.11 %88.119 وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من  3.111.111.111

       1.414  2.627  2134اكتوبر  %1.89 %88.191 الخصومات وتكاليف المعامالت
من  دوالر أمريكي، صافي 3.111.111.111

 ــــــــ ــــــــ     1.133  2.200  2114اكتوبر  %4.4 %88.118 الخصومات وتكاليف المعامالت
 ــــــــ ــــــــ     31.128  6.161     إجمالي المطلوبات الغير متداولة

 ========= ==========     31.128  01.216     إجمالي المطلوبات
 

 43السندات صافي الخصومات وتكاليف المعامالت الخاصة بترتيبات هذه السندات والبالغة يتم إدراج مطلوبات  
مليون درهم(، والتي يتم إطفاؤها في بيان الدخل الموحد  41: 2133) 2132ديسمبر  13مليون درهم كما في 

الر األمريكي بشكل نصف على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تستحق فوائد سندات الدو 
سنوي، أما فوائد سندات اليورو فتستحق سنويًا. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند مبالغ مستحقه الدفع 

 ومطلوبات أخرى.
 

 (iv) قروض ألجل 
 

 تتعلق القروض اآلجلة والمدرجة بسعر التكلفة المطفأة إلى الشركات التابعة التالية: 
 

 2102 2133 
 مليون درهم درهممليون  
   

 984  716  شركة سي.إم.أس. االمارت للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 1.911  2.6.2  شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 2.419  .7..2  شركة سي.أم.إس الشويهات للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 2.441  2.217  الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 4.441  6.221  شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 1.239  170..  شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
 9.913  7.211  شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 9.281  7.027  شركة الرويس للطاقة
 2.191  2...2  شركة الجرف األصفر للطاقة 

 231  0.2  سي ام اس اليكتريك إنديا برايفت ليمتد -اس تيشركة 
 ـــــــــ ـــــــــ  -  02.  شركة هيماشال سورانج للطاقة

  27.221  19.449  =========== =========== 
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 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 للشركات التابعة هي كاآلتي:إن تفاصيل القروض ألجل 
 
 (ECPCشركة مساهمة خاصة ) -شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة  

 
 2133 2102 االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
 مليون درهم مليون درهم   
     

     المتداولة
 LIBOR 2131  72  82% + 1.81 (3قرض ألجل)
 LIBOR 2131  7  9% + 1.91 (2قرض ألجل)

 ــــــــ ــــــــ   
    12  311 
   ========= ========= 
     

     الغير متداولة
 LIBOR 2131-2121  712  999% + 1.81 (3قرض ألجل )
 ــــــــ ــــــــ    LIBOR 2131  -  9% + 1.91 (2قرض ألجل )

 ــــــــ ــــــــ    984  712    
 ========= =========    984  716    اإلجمالي

 
وفقًا لجدول األقساط المتفق عليه. تم  2121( على دفعات نصف سنوية حتى يونيو عام 3يتم سداد القرض ألجل ) 

( بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة لشركة 3ضمان القرض ألجل )
( للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية 3ألجل ) سي أم أس اإلمارات للطاقة. يخضع القرض
مليون  39: 2133مليون درهم ) 31( صافي تكاليف التمويل البالغة 3التسهيالت البنكية. تم إدراج القرض ألجل )

 درهم(.
 

ويل (( لتم2، حصلت شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة على تسهيالت من بنك محلي )القرض ألجل )2119خالل  
مليون  11مليون دوالر أمريكي ) 33( والبالغ 2تم سحب كامل القرض ألجل ) بناء مصنع لالسترجاع الحراري.

طبقًا لجدول السداد المتفق عليه، مع  2118( ابتداًء من يونيو 2. يستحق سداد القرض ألجل )2118درهم( خالل 
 .2131ديسمبر  13استحقاق آخر قسط في 

 
تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل بموجب شروط اتفاقية  

 (.12أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات معدالت الفوائد)ايضاح 
 

  



 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( –ة أبوظبي الوطنية للطاقةشرك
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
 2132ديسمبر  13

-  99 - 

 
 

 )تتمة( ائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ف 22
 

 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 
 (:GTTPCشركة مساهمة خاصة )شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة،  

 
 2133 2102 االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
 مليون درهم مليون درهم   
     

     المتداولة
 LIBOR  2131  021  331% + 1.1 قرض ألجل

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

     الغير متداولة
 LIBOR - 1.81% 2131- 2128  2.222  1.411% + 1.1 قرض ألجل

   ========= ========= 
 1.911  2.6.2    اإلجمالي

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

تم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة  
بإالضافة لذلك فإن القرض خاضع لعدد من القيود كما هو متفق عليه في اتفاقية  .توتال تركتيبال الخليج للطاقة

 التسهيالت.
 

اتفاقيات  توتال تركتيبال الخليج للطاقة الدخول فيبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتوجب على شركة  
 (.12تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 

 
مليون  21: 2133مليون درهم ) 21تم إدارج القرض المذكور اعاله صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة  

 درهم(.
 

 :(SCIPCOشركة مساهمة خاصة ) –للطاقة الشويهات سي أم أسشركة  
 

 2133 2102 االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
 مليون درهم مليون درهم   
     

     المتداولة
 LIBOR  2131  210  391% + 3.11 قرض ألجل

 ــــــــ ــــــــ   
     

     الغير متداولة
 LIBOR 2131-2123  2.272  2.191% + 3.11 قرض ألجل

 ــــــــ ــــــــ   
 2.419  .7..2    اإلجمالي

   ========== ========== 
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 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

قسط  11مليون درهم( على  1.912مليون دوالر أمريكي ) 3.111يتم سداد دفعات تسهيالت القرض ألجل والبالغ  
 وفقًا لجدول األقساط المتفق عليه.  2111نصف سنوي ابتداًء من ديسمبر 

 
سي ام  جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على 

 . يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.اس الشويهات
 

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر  SCIPCOوبموجب شروط االتفاقية، يتوجب على شركة  
 (.12ات أسعار الفائدة )إيضاح تعرضها لتقلب

 
 مليون درهم(. 29: 2133مليون درهم ) 21تم إدراج القرض صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغ  

 
 (:APCشركة مساهمة خاصة ) –الشركة العربية للطاقة  

 
   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
 ــــــــ ــــــــ    LIBOR - 3.31% 2131  062  314% + 3 قرض ألجل
     الغير متداولة
 ــــــــ ــــــــ    LIBOR - 3.41% 2131 - 2121  2.2.2  2.119% + 3.31 قرض ألجل
 2.441  2.217    اإلجمالي

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

العربية للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء ، حصلت الشركة 2111خالل  
 للطاقة وتحلية المياه. وتجديد وتوسيع محطة أم النار

 
مليون درهم( وتم سحب المبلغ بالكامل في  1.311مليون دوالر أمريكي ) 911بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل  

وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه. ويكون  2118ألجل في يناير  سداد القرض. تبدأ فترة 2118ديسمبر  13
 .2121يناير  23السداد النهائي في 

 
تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة  

ألجل للعديد من القيود كما هو  العربية للطاقة ورهن حصة المساهمين في الشركة العربية للطاقة. يخضع القرض
 منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

 
وبموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض يتوجب على الشركة العربية للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  

 (.12الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
 

  مليون درهم(. 21: 2133مليون درهم ) 21في تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة تم إدراج القرض ألجل صا 
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 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 (:TAPCOشركة مساهمة خاصة ) –شركة الطويلة آسيا للطاقة  
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
 LIBOR 2131  021  313% + 1.41 (3قرض ألجل )
 LIBOR 2131  011  399% + 1.921 (2قرض ألجل )

 ــــــــ ــــــــ   
    2.1  129    ========= ========= 

     الغير متداولة
 LIBOR 2131 - 2121  2.271  2.929% + 1.41 (3قرض ألجل )
 ــــــــ ــــــــ    LIBOR 2131 - 2121  2..00  1.431% + 1.921 (2قرض ألجل )

 ــــــــ ــــــــ    4.119  2.111    
 ========= =========    4.441  6.221    اإلجمالي

 
، حصلت شركة الطويلة آسيا للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء 2111خالل  

 للطاقة وتحلية المياه. Bوتجديد وتوسيع محطة الطويلة 
 

مليون درهم( خالل  1.114مليون دوالر أمريكي ) 833( البالغة 3تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل ) 
 18: 2133مليون درهم ) 11( صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 3راج القرض ألجل ). تم إد2119

مليون دوالر أمريكي  3.211( البالغة 2، تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل )2119مليون درهم( خالل 
مليون درهم  11قدمًا والبالغة ( صافي تكلفة التمويل المدفوعة م2مليون درهم(. تم إدراج القرض ألجل ) 1.119)
 مليون درهم(. 12: 2133)

 
إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة  

للشركة ورهن حصة المساهمين في شركة الطويلة آسيا للطاقة. تخضع القروض أيضا لعدد من القيود كما هو 
 تفاقية التسهيالت البنكية.منصوص عليه في ا

 
بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة الطويلة آسيا للطاقة. الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  

 (.12الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
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 )تتمة( ائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ف 22
 

 (iv)  تتمة(قروض ألجل( 
 

 (ESWPCشركة مساهمة خاصة ) –شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 LIBOR 2131  027  319% + 1.413 قرض ألجل

 ـــــــ ـــــــ   
     

     غير المتداولة
 LIBOR - 3.213%  2131 – 2128  2.102  1.193+ % 1.413 ألجلقرض 

 ـــــــ ـــــــ   
     

 1.239  170..    اإلجمالي
   ========= ========= 

 
، حصلت شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة بنوك وذلك 2114خالل  

 لتمويل شراء وتوسيع محطة الفجيرة للطاقة وتحلية المياه. 
 

مليون درهم(. يستحق سداد القرض  1.449مليون دوالر أمريكي ) 3.291بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل  
. 2128يناير  13وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه و يكون السداد النهائي في  2131ر ألجل في من فبراي

مليون  11: 2133مليون درهم ) 11يتم إدراج القرض ألجل صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 
 درهم(.

 
الملموسة وغير الملموسة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات  

لشركة اإلمارات سمب كورب للمياة والطاقة. تخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في إتفاقية 
 التسهيالت البنكية.

 
بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض، يتوجب على شركة اإلمارات سمب كورب للمياة والطاقة الدخول في  

  (.12ائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح اتفاقيات تبادل أسعار الف
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 )تتمة( ائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ف 22
 

 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 (FAPCOشركة مساهمة خاصة ) -شركة فجيرة آسيا للطاقة  
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 LIBOR 2131  77  11% + 1.41 (3قرض ألجل )
 ـــــــــ ـــــــــ    LIBOR 2131  022  93% + 1.11 (2قرض ألجل )

 ـــــــــ ـــــــــ    311  221    
     غير المتداولة
 LIBOR 2131 – 2111  2.1.1  1.114% + 1.41 (3قرض ألجل )
 ـــــــــ ـــــــــ    LIBOR 2131 – 2111  ...21  1.141% + 1.11 (2قرض ألجل )

    7.271  9.184    =========== =========== 
 =========== ===========    9.913  7.211    اإلجمالي

 
( 2( و )3، تحصلت الشركة على تسهيالت قروض إضافية من مجموعة بنوك )قرض ألجل )2119خالل  

 لتوليد الطاقة وتحلية المياه. F2تسهيالت قروض ألجل( لتمويل إنشاء محطة الفجيرة 
 

 13مليون درهم منه كما في  2.831مليون درهم، تم سحب  1.311( 3بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل ) 
وفقًا لجدول اإلسترداد المتفق عليه مع  2133يناير  29. يتم سداد القرض ألجل ابتداًء من 2131ر ديسمب

( صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا 3. تم إدراج القرض ألجل )2111يوليو  29استحقاق آخر قسط في 
 مليون درهم(. 11: 2133مليون درهم ) 12والبالغة 

 
 13مليون درهم منها كما في  1.192مليون درهم، تم سحب  1.934( 2ض ألجل )بلغت قيمة تسهيالت القر  

حسب جدول اإلسترداد المتفق عليه مع  2133يناير  29. يتم سداد القرض ألجل ابتداًء من 2131ديسمبر 
( صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا 2. تم إدراج القرض ألجل )2111يوليو  29استحقاق آخر قسط في 

 مليون درهم(. 43: 2133مليون درهم ) 19بالغة وال
 

إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجوادت الملموسة والغير ملموسة  
لشركة فجيرة أسيا للطاقة. قام الشركاء في الشركة األم بإصدار ضمانات للبنوك في الشركة التابعة لقروضها 

 وتخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.والتزامات الحماية، 
 

بموجب شروط إتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة فجيرة آسيا للطاقة الدخول في إتفاقيات تبادل أسعار  
 (.12الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
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 )تتمة( ائدةوالسلفيات التي تحمل فالقروض  22
 

 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 (RPCشركة مساهمة خاصة ) –شركة الرويس للطاقة  
 

   2102 2133 
      مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 

     المتداولة
 ========= =========    LIBOR - 1.1% 2131  017  391+  %2.11 قروض ألجل تحمل فائدة

     
     الغير المتداولة

 ــــــــ ــــــــ    LIBOR - 1.1% 2131-2113  6.121  9.321% + 2.11 قروض ألجل تحمل فائدة
 ========= =========    9.281  7.027    اإلجمالي

 
مليون درهم(  9.119أمريكي ) مليون دوالر 2.121، حصلت الشركة على قروض تحمل فائدة بقيمة 2118خالل  

تم سحب  2132ديسمبر  13مليون درهم(، كما في  214مليون دوالر أمريكي ) 49وتسهيل قرض قائم بقيمة 
 9.119مليون دوالر أمريكي ) 2.121: 2133مليون درهم( ) 9.119مليون دوالر أمريكي ) 2.121مبلغ بقيمة 

، بموجب 2132. تستحق القروض للسداد ابتداًء من فبراير 2132مليون درهم( وتم إلغاء تسهيل القرض القائم في 
. تم إدراج القروض التي 2113أغسطس  13جدول إعادة السداد المتفق عليه تستحق الدفعة األخيرة الدفع في 

 مليون درهم(. 312: 2133مليون درهم ) 311تحمل فائدة صافي تكلفة التمويل والبالغة حوالي 
 

د من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة لشركة تم ضمان القروض بعد 
 الرويس للطاقة. تخضع القروض للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في إتفاقية التسهيالت البنكية.

 
ل أسعار يتوجب على شركة الرويس للطاقة الدخول في اتفاقيات لتبادإتفاقية تسهيالت القرض وبموجب شروط  

 (.12الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
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 )تتمة( ائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ف 22
 

 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 شركة الجرف األصفر للطاقة 
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
 ــــــــ ــــــــ    393  072  2131 %1.419  قرض ألجل
     الغير متداولة
 ــــــــ ــــــــ    2.111  2.271  2129-2131 %1.419  قرض ألجل
 ========= =========    2.191  2...2    اإلجمالي

 
الجرف األصفر للطاقة التابعة والمملوكة بالكامل من ، حصلت شركة 2118ديسمبر  13خالل السنة المنتهية في  

مليون درهم  1.111مليون درهم مغربي ) 9.111سنة مع مجموعة من البنوك بقيمة  39طاقة على قرض لمدة 
%. يتم سداد مبلغ القرض والفوائد بشكل ربع سنوي مع استحقاق 4.91إمارتي( مع معدل فائدة متغيرة بحد أقصى 

 .2129مارس  13الدفعة النهائية 
 

: 2133( )إمارتي مليون درهم 2.111مليون درهم مغربي ) 1.428، بلغت قيمة القرض 2132ديسمبر  13في  
( (. ويتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان إمارتي مليون درهم 2.191مليون درهم مغربي ) 4.122

ا من األصول وضمانات من الحكومة المغربية وشركة التجاري بما في ذلك الحقوق التعاقدية، الودائع النقدية وغيره
 طاقة.

 
 :6و 2الجرف  
 تقريبا بتأمين مجموعة من التسهيالت البنكية المتعددة العمالت األجنبية 4و 1قامت شركة الجرف  ،خالل السنة 

مليون  234. تتألف هذه التسهيالت من عدة مقرضينمن  مليار درهم( 1.3مليار دوالر أمريكي ) 3.1 بما يعادل
تتألف تسهيالت الدرهم المغربي من تسهيالت مليون درهم مغربي.  1.111 و مليون يورو 114.2ودوالر أمريكي 

مليون درهم تسهيالت لرأس  211مليون درهم تسهيالت قرض متوسط األجل و  911مليار درهم و  1.1قرض 
تسهيالت المتوسطة التم دفع الفوائد نصف سنويًا ضمن تسهيالت القرض و ييًا. المال العامل والتي يتم تجديدها سنو 

تسهبالت رأس المال العامل. تسهيالت القروض بالدوالر األمريكي واليورو وتسهيالت رأس لاألجل وربع سنويًا 
ت القرض المال العامل بالدرهم المغربي تحمل فائدة بحسب معدل الفائدة المتفق عليها زائد هامش. تسهيال

تحمل فائدة ثابتة. القروض المسحوبة ضمن تسهالت القروض يتم إعادة سدادها  والتسهيالت المتوسطة األجل
. 2129مايو  13تسهيالت والدفعة النهائية في تاريخ ال هذه نصف سنويًا بحسب جدول السداد المتفق عليه ضمن

بعدد من ه التسهيالت. يتم ضمان القروض ، لم يتم سحب أي مبالغ من أي من هذ2132ديسمبر  13كما في 
يين/ رهن الحقوق التعاقدية للشركة التابعة، الودائع النقدية، الذمم المدينة، وموجودات مستندات التأمين تتضمن تع

 بي.في. فنتشروشركتها األم طاقة باور  4و 1وضمانها مقابل أسهم شركة الجرف  أخرى
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 )تتمة( ائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ف 22
 

 (iv) )قروض ألجل )تتمة 
 

 سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد -إس تي 
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 ـــــــــ ـــــــــ    44  62  2131 %8.18 قرض ألجل

     غير المتداولة
 ـــــــــ ـــــــــ    319  71  2131-2131 %8.18 قرض ألجل
 =========== ===========    231  0.2    اإلجمالي

 
 13مليون درهم كما في  312سي ام اس اليكتريك كومباني، قروض ألجل بقيمة  -تمتلك الشركة التابعة إس تي 

مليون درهم( من  34مليون روبية هندية ) 219مليون درهم(. يتم سداد مبلغ  231: 2133) 2132ديسمبر 
ويحمل القرض معدل فائدة متغير يحدد  2131مارس  13خالل دفعات ربع سنوية مع استحقاق الدفعة النهائية في 

 على أساس سعر اإلقراض األساسي لدى كل من البنوك المقرضة.
 

تجاري على جميع موجودات الشركة يتم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الضمانة والتي تتضمن الرهن ال 
 التابعة.

 
 هيماشال سورانج باور ليمتد 

 
   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 ـــــــــ ـــــــــ    -  21  2131 %32.91 قرض ألجل

     غير المتداولة
 ـــــــــ ـــــــــ    -  212  2121-2131 %32.91 قرض ألجل
 =========== ===========    -  02.    اإلجمالي

 
مليون  131هيماشال سورانج باور ليمتد قرض ألجل بقيمة  التي تم االتحواذ عليها حديثاً  تمتلك الشركة التابعة 

يناير  3في  نهائية مليون روبية هندية( حيث يتم دفع القرض األساسي كل ربع سنوي مع دفعة 4.228درهم )
2121. 

 
 .على كل أصول الشركة التابعة األوليتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان وهذا يشمل الرهن  

 
 ترناشونال كومبانيتاكورادي ان 
 3.231.4مليون دوالر ) 128.4خالل السنة، حصلت تاكورادي انترناشونال كومباني على تسهيالت قروض بقيمة  

% لتسهيالت 1.11زائد  LIBORأشهر  4مليون درهم(. المبالغ المقترضة من خالل هذه التسهيالت تحمل فائدة 
IFC  لتسهيالت 1.21و %DFI لم يتم سحب أي مبالغ من هذه التسهيالت. هذه 2132ديسمبر  13. كما في ،

القروض تم ضمانها بعدد من المستندات تتضمن حقوق الشركة التابعة التعاقدية وودائع نقدية وموجودات أخرى 
   وضمانات.
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 القروض اإلسالمية 22
 

 تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية: 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 449  622  شركة سي أم أس الشويهات للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 113  216  مساهمة خاصة شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة، شركة

 998  722  شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
 ـــــــــ ـــــــــ  -  .77  شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

  2..22  3.999  =========== =========== 
   تم إدراجها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

 3.443  .2.21  مطلوبات غير متداولة
 ـــــــــ ـــــــــ  329  020  مطلوبات متداولة

  2..22  3.999  =========== =========== 
 

للمجموعة )قبل خصم تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( على مدى الخمس سنوات المقبلة تتكون المبالغ الدائنة  
 مما يلي: 2133و  2132ديسمبر  13ابتداءًا من 

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 311  022  خالل سنة 
 311  0.6  سنة 2 – 3بين 
 314  0.1  سنوات 1 – 2بين 
 318  027  سنوات 1 – 1بين 
 319  071  سنوات 1 – 1بين 
 ــــــــ ــــــــ  3.181  0.717  سنوات 1بعد 
  2..62  3.931  ========== ========== 

 
 (i)  شركة مساهمة خاصة –شركة سي أم أس الشويهات للطاقة 

 
   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية % 
     

     المتداولة
      ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131  21  14% + 3.31 قرض اإلجارة اإلسالمي

     الغير متداولة
 ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131-2123  272  422% + 3.31 قرض اإلجارة اإلسالمي

 ========= =========    449  622    اإلجمالي
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 )تتمة(القروض اإلسالمية  22
 

 (i)  شركة مساهمة خاصة )تتمة( –شركة سي أم أس الشويهات للطاقة 
 

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات  
 .2111قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر  11، ويتم سداد القرض بموجب اإلسالميالتمويل 

 
 31: 2133مليون درهم ) 33قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة  يتم إدراج 

 مليون درهم(.
 

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس الشويهات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  
 (.12أسعار اإليجارات )إيضاح  اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في

 
 (ii)  شركة مساهمة خاصة –شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة 

 
   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية % 
     

     المتداولة
      ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131  22  11% + 1.81 قرض اإلجارة اإلسالمي

     الغير متداولة
 ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131-2121  272 114% + 1.81 قرض اإلجارة اإلسالمي

 ======== ========    113  216    اإلجمالي
 

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات  
. كما ويتم دفع 2111يونيو  11قسط نصف سنوي ابتداء من  11التمويل اإلسالمي ويتم سداد القرض بموجب 

 د الهامش.زائ LIBORرسوم أرباح متغيرة بموجب اتفاقية التمويل اإلسالمي بناًء على 
 

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس اإلمارات الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  
 (.12اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات )إيضاح 

 
 1: 2133مليون درهم ) 1بالغة يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا وال 

 مليون درهم(.
 

 (iii)  شركة مساهمة خاصة –الشركة العربية للطاقة 
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية % 
     

     المتداولة
 ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131  .7  14%( + 3.31 -% 3) قرض مقاولة إسالمي

     الغير متداولة
 ـــــــ ـــــــ    LIBOR 2131 - 2121  672  911%( + 3.31 -% 3) قرض مقاولة إسالمي

 ========= =========    998  722    اإلجمالي
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 قروض اإلسالمية )تتمة(ال 22
 

 (iii)  شركة مساهمة خاصة )تتمة( –الشركة العربية للطاقة 
 

اإلسالمي يتعلق بشراء وصناعة بعض المولدات بموجب اتفاقية التسهيالت البنكية اإلسالمية إن قرض المقاولة  
مليون درهم( تستحق السداد  839مليون دوالر أمريكي ) 211. إن التسهيالت البالغة 2111يوليو  2المؤرخة في 

ي صافي من تكاليف . يتم إدراج قرض المقاولة اإلسالم2118قسط نصف سنوي ابتداء من يناير  11بموجب 
 مليون درهم(. 9: 2133مليون درهم ) 9التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 

 
وفقًا ألحكام اتفاقية تسهيالت القرض، فإنه يتوجب على الشركات التابعة الدخول في إتفاقية تبادل أسعار اإليجارات  

 (.12إيضاح لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات )
 

 (iv)  شركة مساهمة خاصة -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 

   2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية % 
     

     الغير متداولة
 -  .77  2121 %1.1 قرض صكوك إسالمي

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

(. درهممليار  1.9مليار رنجت ماليزي ) 1.1بإصدار برنامج صكوك بقيمة ، قامت المجموعة 2133في نوفمبر 
( درهممليون  981مليون رنجت ماليزي ) 411، تم سحب ما يعادل 2132 ديسمبر 13خالل الفترة المنتهية في 

% تبادلي كلي 1.1% مع معدل 1.41من البرنامج. تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل ربح 
 ((.ii) 12.3الر األمريكي )إيضاح للدو 

 
مليون درهم والتي يتم  9تم إظهار القرض بصافي تكاليف الخصم واإلجراءات المتعلقة بترتيبات القرض والبالغة  

 إطفاؤها على مدى سنوات السداد بحسب معدل الفائدة الفعلي ومن ثم إدراجها ضمن بيان الدخل الموحد.
 
 

 إزالة الموجودات عند التقاعد  التزامات .2
 

كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه  
زالة محطات ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل  الشركات قانونيا بهدم وا 

عادة األرض لوضعها ذلك إذا أصبحت الش ركات التابعة غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وا 
األصلي. تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من 

رجاع سطح األرض لما كان عليه في السا  بق.تلوث التربة والمياه الجوفية وسد الحفر وا 
 

باإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة  
 المستقبلية إلغالق ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.
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 إزالة الموجودات عند التقاعد )تتمة( التزامات .2
 

 إزالة الموجودات عند التقاعد باستخدام تقنية القيمة الحالية المتوقعة.اللتزامات يتم احتساب القيمة العادلة  
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 إزالة الموجودات عند التقاعد التزاماتمطلوبات 
 4.911  7.627  يناير 3في   

 311  222  (1عند دمج األعمال )إيضاح 
 (329) (0.7) المستخدم خالل السنة
 314  01  المحمل خالل السنة

 (43) -  المحول إلى المطلوبات المحتفظ بها للبيع
 191  26.  (31.3المصاريف المتراكمة )إيضاح 
 113  112  مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

 ـــــــــ ـــــــــ  (41) 27  تعديالت مرتبطة بتحويل العمالت األجنبية
 التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

 =========== ===========  9.429  1.210  ديسمبر 13كما في   
 

 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي: 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 324  002  (19المطلوبات المتداولة )إيضاح 
 9.112  1.176  غير المتداولةالمطلوبات 

 ــــــــ ــــــــ 
  1.210  9.429 
 ========= ========= 

 
 

 سلف وقروض من أطراف ذات عالقة 22
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 26  241  ( (iقروض من أطراف ذات عالقة )إيضاح )
 91  77  سلفيات من أطراف ذات عالقة 

 ـــــــــ ـــــــــ 
  002  111 
 =========== =========== 
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 )تتمة( سلف وقروض من أطراف ذات عالقة 22
 
(i)  القروض خالل السنة على النحو التالي: علىبلغت الحركة 
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 219  262  يناير 3الرصيد في 
 -  (2.2) المسددة خالل السنة

 ــــــــ ــــــــ  9  02  (31.3مصاريف الفوائد اإلسمية )ايضاح 
 ========== ==========  241  26  ديسمبر 13الرصيد  في 

 
 قروض من أطراف ذات عالقة كما يلي:أرصدة ال 

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 11  26  ( )إيضاح أ(ADPCشركة أبوظبي للطاقة )
 213  -  ( )إيضاح ب(ADWEAمياه وكهرباء أبوظبي )هيئة 

 ـــــــــ ـــــــــ 
  26  241 
 =========== =========== 

 
مليون درهم من شركة تابعة زميلة. ال يحمل القرض أي فائدة  91، تم منح شركة تابعة قرض بقيمة 2111خالل  ( أ)

ال يحمل هذا القرض أي فائدة وغير مضمون وسيتم . 2121وهو غير مضمون ويستحق السداد بالكامل في يونيو 
 21. عند تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض بالقيمة العادلة والمقدرة بـ 2121سداده بالكامل في يونيو 

مليون درهم وقيمته العادلة كمساهمة  91مليون درهم بين قيمة القرض البالغة  14مليون درهم. يعامل الفرق البالغ 
 في حقوق المساهمين من الشركة األم.

 
مليون درهم من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي متعلق بتحويل  212، حصلت الشركة على قرض بقيمة 2131خالل  ( ب)

% في شركة الوحدة لالستثمارات ذ.م.م إلى طاقة. ال يحمل القرض فائدة وهو غير مضمون ويستحق 311ملكية 
 224تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض بالقيمته العادلة بـ  . عند2131السداد بالكامل في يناير 

مليون درهم وقيمته العادلة كمساهمة  212مليون درهم بين قيمة القرض البالغة  34مليون درهم. سجل الفرق البالغ 
 في حقوق المساهمين من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.
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 مطلوبات أخرى 26
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 011  299  (iالمخصصات المدرجة من دمج األعمال )إيضاح 
 عقود تبادل أسعار الفائدة –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 4.911  6.276  (12.3)إيضاح   
 عقود تبادل العمالت اآلجلة –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 91  .2  (12.3)إيضاح   
 عقود تبادل العمالت -القيمة العادلة السلبية للمشتقات 

 -  .02  (12.3األجنبية )إيضاح   
 93  22  التزامات مكافآت الموظفين

 4  -  التزامات الدفع على شكل حصص
 ــــــــ ــــــــ  18  006  أخرى

  7.022  9.139  ========== ========== 
 
(i)  تتعلق المخصصات المدرجة من دمج األعمال بصفة أساسية ببعض العقود المكلفة التي تتعلق بظروف السوق

. تم إدراج الجزء المتداول من 2119المدرجة بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ على بايونير كندا ليمتد في 
الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع  مليون درهم( ضمن الذمم 91: 2133مليون درهم ) 81المخصصات بقيمة 

 (.19والمطلوبات األخرى )إيضاح 
 

 كالتالي: السنةكانت حركة المخصصات المدرجة المتعلقة بدمج األعمال خالل  
 

 2102 2133 
    مليون درهم مليون درهم 

 191  261  يناير 3الرصيد في 
 (334) (71) المدرجة في بيان الدخل خالل السنة

 (32) -  ببيع الموجودات المتعلق
 24  -  مراجعة التقديرات

 ـــــــــ ـــــــــ  (39) 02  تعديالت مرتبطة بتحويل عمالت أجنبية
 =========== ===========  141  .27  2132ديسمبر  13الرصيد في 
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 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 27
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 3.119  27..0  الدائنون التجاريون
 319  012  مبالغ مستحقة الدفع لشركاء شركة االئتالف

 893  0.111  مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
 899  .11  مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل
 828  1.1  مبالغ مستحقة الدفع للنفقات الرأسمالية

 91  .1  (14عند دمج األعمال )إيضاح المخصصات المدرجة 
 3.191  0.022  (12.3عقود تبادل أسعار الفائدة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 11  -  (12.3عقود السلع اآلجلة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 9  1  (12.3عقود تبادل العمالت األجلة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة لمشتقات 

 324  002  (11إزالة الموجودات عند التقاعد )إيضاح  التزامات
 11  21  أرباح مستحقة الدفع للحقوق غير المسيطرة

 39  .1  مخزون النقط الخام
 ـــــــــ ـــــــــ  911  .0.01  أخرى

 ـــــــــ ـــــــــ  4.429  7.116  
 

 فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله: 
 

  يومًا. 41إلى  11الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة 
  يومًا. 41الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة 
 لمالية وفقًا لشروط القروض.يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة ا 

 
 

 وأطراف اخرى ذات عالقة  هيئة مياه وكهرباء أبوظبيالمستحقة ل المبالغ 27
 

 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 227  219  ( (iقرض مستحق لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح )
 شركة مياه وكهرباء -مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 

 312  71  أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة  
 ـــــــــ ـــــــــ  41  77  أخرى

  .12  111  =========== ===========  
(i) قرض مستحق لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

مليون درهم. القرض غير  219مياه وكهرباء أبوظبي متعلق بقرض ممنوح لشركة تابعة بمبلغ  لهيئةقرض مستحق  
 % سنويًا. ويتم سداد القرض عند الطلب.8مضمون ويحمل فائدة بمعدل 
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 االلتزامات واالرتباطات 21
 

(i) التزامات النفقات الرأسمالية 
 

والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  2132ديسمبر  13 بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 
 مليون درهم(. 3.441: 2133مليون درهم ) 1.921

 
(ii) التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

 
 المجموعة كمؤجر 
الغير قابلة لإللغاء المبنية على السعة  المياه والكهرباءإن دفعات المقدرة اإلنتاجية المستقبلية وفقُا التفاقية شراء  

 كاآلتي:ديسمبر هي  13المتاحة المتوقعة للمحطات في 
 

 2102 2133 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 1.982  ..2.7  خالل سنة واحدة
 21.118  67..22  سنوات خمس بعد سنة ولكن ليس أكثر من

 ـــــــــ ـــــــــ  91.191  67.717  أكثر من خمس سنوات
  17.011  311.194  =========== =========== 

 
 المجموعة كمستأجر 
 ديسمبر هي كما يلي: 13إن أدنى عقود اإليجارات المستقبلية وفقًا للعقود التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في  

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 139  22.  خالل سنة واحدة
 3.319  0.222  بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

 ـــــــــ ـــــــــ  3.911  0.2.2  أكثر من خمس سنوات
  2.122  1.131  =========== =========== 

 
(iii) التزامات أخرى 

 
 ( مدار من قبل طرف31دخلت طاقة في اتفاقية مع صندوق استثماري لتنمية البنية التحتية )إيضاح  (أ 

مليون درهم( في الصندوق وذلك  911مليون دوالر أمريكي ) 211ثالث، وقد التزمت الشركة باستثمار 
 341) درهم إماراتيمليون  411تم استثمار مبلغ بقيمة  ،2132ديسمبر  13في  لفترة خمس سنوات.

 111ي )مليون دوالر أمريك 318: 2133ديسمبر  13( في الصندوق حتى تاريخه )دوالر أمريكيمليون 
 وتم إدراجه كاستثمار متاح للبيع.مليون درهم( ( 

، قامت الشركة الوطنية للكهرباء وشركة الجرف األصفر إنرجي وطاقة بتوقيع اتفاقية شراكة 2118خالل  (ب 
 .31ميغاوات لكل منهما إيضاح  111لتوسيع القدرة اإلنتاجية لوحدتين بقدرة إنتاجية تقّدر بـ 
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 واالرتباطاتااللتزامات  21
 

(iii) )التزامات أخرى )تتمة 
 

كما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية الستخدام خط األنابيب تلتزم   (ج 
 .مليون درهم( 441: 2133ديسمبر  13) 2131ديسمبر  13مليون درهم قبل  128بموجبها بإنفاق 

 
( من اجل شراء حصة MGICلوبال لألستثمارات )، وقعت طاقة اتفاقية مع ماس غ2132إبريل  9في  (د 

ميغاوط لتشغيل محطات الكهرباء المستقلة الواقع بالقرب من  3111% من حقل الغاز البالغ 11بالغة 
 911سعة بالغة  2118محافظة السليمانية ضمن آقليم كردستان في العراق. يعمل حقل الطاقة منذ  عام 

نشاء. ال تزال المعامالت المتعلقة بهذه األتفاقية قيد األنجاز ميغاوط اضافة تحت األ 211ميغاوط مع 
 .2131لضرورة تنفيذ شروط معينة. من المتوقع إكمال معنية خالل 

 
، قامت طاقة برتاني بتوقيع عقد بيع وشراء متعلق باالستحواذ على حصص في 2132نوفمبر  29في  (ه 

كة المتحدة، كذلك حصتها التي لم يتم تشغيلها في البريطانية البترولية في موجودات بحر الشمال في الممل
مليون دوالر أمريكي  3.119منطقة براي والبنى التحتية للمواصالت المتعلقة. يتمثل المبلغ األساسي بحوالي 

مليون درهم( كوديعة والتي  2.123مليون دوالر أمريكي ) 412مليون درهم( والذي تم إيداع مبلغ  1.994)
(. من المتوقع إدراج التزامات دائنة عند 21)إيضاح  والمبالغ المدفوعة مقدماً  ذمم المدينةالتم إدراجها ضمن 

تحقق أسعار النقط والغاز المستقبلية. تم االتفاق ما بين ترتيبات مشاركة صافي اإليرادات بالنسبة للتدفقات 
مال االتفاقية لموافقات أطراف النقدية المستقبلية والمتعلقة باالستحواذ على حقول ديفينك. تخضع عملية إك

 .2131خارجيين و موافقات حكومية ومن المتوقع إكمالها في منتصف 
 

(iv) التزامـات طارئـة 
 

كنتيجة لعمليات شراء الشركات في السنوات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من )أ( تقييمات الضريبة أو  )أ(
والتي يتم التفاوض بشأنها جميعًا. وفقًا التفاقية الشراء التقييمات المقترحة و )ب( بعض النزاعات األخرى، 

والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات 
 الطارئة للفترات السابقة من تاريخ الشراء.

 
ية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة المالك بالتعيين التفاقهي  طاقة جين أكس ذ.م.م )ذ.م.م( )ب(

)"اتفاقية اإلمداد"(. من قبل آي. إي. إس ريد  3888سبتمبر  39واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 
أوك ذ.م.م )"أي.إي.إس"( وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة 

( كالهما مؤرخ بتاريخ ISDA( واتفاقية رئيسية )EMA.م.م في اتفاقية إدارة ). دخلت طاقة جين أكس ذأخرى
مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد  2131ديسمبر  29

تفاقيات أخرى كما في نهاية السنة قامت المجموعة بضمان التزامات الشركة  .وخدمات تحويل الوقود وا 
لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال، بحسب إتفاقية اإلمداد. إن هذه الضمانات فعالة ضمن  ذ.م.م.

الرئيسية. الدفعات ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى  ISDA( واتفاقية EMAاتفاقية إلدارة الطاقة )
 .EMAمليون درهم( على مدى عمر اإلتفاقية  149مليون دوالر أمريكي ) 311مبلغ 
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 االلتزامات واالرتباطات )تتمة( 21
 

 )تتمة( التزامـات طارئـة 1
 

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

 ة.المركز المالي في نهاية السن بيانجوهرية إضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 
 

 معامالت األطراف ذات عالقة 1.
 

البيانات المالية فإن المجموعة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وهي مملوكة  3كما جاء في إيضاح رقم  
بالكامل لحكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي حدده المعيار 

معدل. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالمعامالت ال 21المحاسبي الدولي 
 واألرصدة لشركات ذات الصلة بالحكومة نفسها.

 
 معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي  
للمجموعة( إن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراءها. من قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء )شركة زميلة  

حسب إتفاقية بيع مياه وكهرباء طويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي 
 طويلة األجل. المياه والكهرباءللمياه والكهرباء بدون تكلفة وذلك حسب إتفاقية بيع وشراء 

 
 يبين الجدول التالي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل خالل السنة.  

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   الشركة الزميلة التابعة )شركة مياه وكهرباء أبوظبي(؛
 4.219  6.101  بيع الكهرباء والمياه  
 3.914  6.  إيرادات الوقود  
 (31) -  تعويضات األضرار المدفوعة  
 99  22  إيرادات أخرى  
   

   أخرى:
 1  2  إيرادات الفوائد على قرض إلى شركة زميلة

 (23) (20) مصاريف الفوائد على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
 مصاريف الفائدة اإلسمية على قرض من هيئة مياه

 (9) (02) وكهرباء أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة  
   

   المؤسسات الحكومية:
 32  02  رسوم الترخيص
 3.119  22 مصاريف الوقود
 39  20 تكاليف التمويل
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 )تتمة( معامالت األطراف ذات عالقة 1.
 

 معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي )تتمة( 
 ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:المعامالت مع األطراف  

 
 شركات تابعة 

 93  00  رة السابقة للعمليات التجاريةتفتعويضات الوقود المتعلقة بال
 

 المؤسسات الحكومية 
 318  2  كجزء من المخزون المدرجشراء الوقود 

 11  -  اإلنشاءمالية قيد تي تم رسملتها ضمن األعمال الرأستكاليف التمويل ال
 

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

 
 2102 2133 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

   موجودات غير متداولة:
 189  217  (21سلفة وقرض لشركة زميلة )إيضاح   
   

   موجودات متداولة:
 981  671  (21سلفيات وقرض لشركة زميلة )إيضاح   
   مدينةالذمم ال  
 3.183  0.016  (21مبالغ مستحقة من شركات تابعة )إيضاح     

 21  07 (21قرض لشركة زميلة )إيضاح     
 491  0.7  للحكومة أرصدة بنكية لدى بنك تابع    
 423  1.7  تابع للحكومةوديعة قصيرة األجل لدى بنك     
   

   مطلوبات غير متداولة:
 213  -  (11قرض مستحق الدفع لـهيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح   
 11  26  (11شركة أبوظبي للطاقة )إيضاح  -قرض من شركة تابعة   
 91  77  (11سلفيات من شركة تابعة )إيضاح   
 218  ..2  قروض بنكية من بنك تابع للحكومة  
   

   مطلوبات متداولة:
 41  77  (19مبالغ مستحقة الدفع لـهيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح   
 شركة مياه وكهرباء أبوظبي وشركة -مبالغ مستحقة لشركة تابعة   

 219  227  (.19أبوظبي للطاقة )إيضاح     
 14  21  قروض بنكية من بنك تابع للحكومة  
 82  10  من بنك تابع للحكومة سحوبات بنكية على المكشوف  
   

 كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير ،2132ديسمبر  13في 
 112  626  تابع للحكومةمسحوبة مع بنك   
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة( 1.
 

 معامالت أخرى 
 معاشات ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 
فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، فإن توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين يتم من خالل شركات التشغيل والصيانة  

 وغيرها من المعامالت المتعاقدة مع الشركات التابعة.
 

 السنة كانت كاآلتي:إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل  
 

 2102 2133 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 12  ..  مكافآت قصيرة األجل
 31  7  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ـــــــــ ـــــــــ 
  22  14 
 =========== =========== 

 
 

 الشركات التابعة 0.
 

المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة. مدرج ادناه، أهم الشركات تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات  
 التابعة العاملة للمجموعة:

 نسبة الملكية بلد التسجيل  
 ديسمبر 13 ديسمبر 20   
   2102 2133 

     الشركات التابعة المحلية
 %11 %.2  المتحدةدولة اإلمارات العربية   شركة مساهمة خاصة –سي ام اس للطاقة شركة اإلمارات 

 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركة مساهمة خاصة –شركة الخليج توتال تركتبال للطاقة 
 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركة مساهمة خاصة –الشركة العربية للطاقة 

شركة  –سي ام اس الدولية للطاقة شركة الشويهات 
 %11 %.2  اإلمارات العربية المتحدةدولة   مساهمة خاصة

 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركة مساهمة خاصة  –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
شركة مساهمة  -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة

 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  خاصة
 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  خاصة شركة مساهمة -شركة الفجيرة آسيا للطاقة 

 %11 %.2  دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركة مساهمة خاصة -شركة الرويس للطاقة 
 %19 %7.  دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
 %19 %27  العربية المتحدة دولة اإلمارات  شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 نسبة الملكية بلد التسجيل  
 ديسمبر 13 ديسمبر 20   
   2102 2133 

     الشركات التابعة األجنبية
 %311 %011  ديلوير، الواليات المتحدة األمريكية  انك -طاقة نيوورلد 

 %91 %72  الواليات المتحدة األمريكيةديلوير،   طاقة جين إكس. آل.بي 
 %311 %011 المملكة المتحدة  طاقة براتني ليمتد

 %311 %011 هولندا  طاقة الدولية بي في
 %311 %011 هولندا  طاقة انرجي بي في 

 %311 %011 كندا  طاقة نورث ليمتد
 - %011 كردستان  بي في طاقة اتروش

 %311 %011 المغرب  سي ايهالجرف األصفر انيرجي كومباني اس 
 %311 %011 المغرب  اس اي 4و  1الجرف األصفر انيرجي كومباني 
 %81 %11  جزر الكيمان  تاكورادي انتيرناشونال كومباني

 %311 %011 الهند  سي ام اس اليكتريك كومباني برايفيت ليمتد –اس تي 
 - %.7  الهند  هيمتيشل سورانج باور ليمتد

 
% من هذه الشركات نتيجة قدرة 11معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من *تم  

% وقدرتها على التحكم 11المجموعة على التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 
 بقرارات مجلس اإلدارة.

 
 توضيحات أخرى حول هذه الشركات هي كاآلتي: 

 
 المحلية الشركات 

 
 ش م خ –شركة اإلمارات س.ام.اس للطاقة  

 
شركة س.ام.اس اإلمارات للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نشاطها  

% لشركة اإلمارات 41الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي شركة مملوكة بنسبة 
%، 81ة مساهمة( والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة للطاقة )شرك

 % من قبل سي.إم.إس جنريشن طويلة ليمتد.11ومملوكة بنسبة 
 

العاملة، وهي طرف  A2عقدت شركة س.ام.اس اإلمارات للطاقة إتفاقية إدارة تشغيل وصيانة مع شركة الطويلة  
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة التابعة  A2م شركة الطويلة ذات عالقة حيث تلتز 

اتفاقية شراء كهرباء ومياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك(، طرف ذات عالقة )وتعتبر شركة تابعة مملوكة 
أدويا(. وبموجب االتفاقية، تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم  –بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

بموجب شروط هذه االتفاقية.  2123شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى أكتوبر 
ود وأية غرامات كما تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوق

وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك( بتزويد الغاز الطبيعي لهذه الشركات دون مقابل. وستحتفظ الشركة 
 والكهرباء. مياهالتابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 ش م خ –شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة  
 

شركة الخليج توتال تراكتيال للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن  
نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الخليج للطاقة ش م ع، 

% ومملوكة بنسبة 81التي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة % و 41بنسبة 
 % من قبل شركة توتال تراكتيبال للطاقة.11

 
اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اإلمارات توتال تراكتيبال أو اند  عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة 

قة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة توتال تراكتيبال ام، وهي طرف ذات عال
اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع شركة مياه وكهرباء  الخليج للطاقة. كما عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة

 -ن قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي أبوظبي )أدويك(. وهي طرف ذات عالقة )وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل م
أبوظبي بشراء كامل السعة  ءأدويا (، وبموجب االتفاقية تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهربا

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف  2121اإلنتاجية لآلالت، حتى يونيو 
انة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات. كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك( العمليات والصي

مياه بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة التابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
 .والكهرباء

 
وذلك من خالل تمديد مدة االتفاقية ستة  A31إنجاز مشروع التوسعة  تم تعديل اتفاقية شراء الكهرباء والمياه بعد 

. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة 2128سنوات إضافية حتى انتهائها في أبريل 
شركة دون المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات أخرى كما تقوم شركة "أدويك" بتزويد الغاز الطبيعي لل

 .مياه والكهرباءعند انتهاء مدة اتفاقية شراء ال A31مقابل. ستحتفظ الشركة بملكية المحطة ومشروع التوسعة 
 

 ش م خ –الشركة العربية للطاقة  
 

الشركة العربية للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي  
الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي، وهي تابعة للشركة العربية المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة هو توليد 

% من قبل شركة آي.تي.إم إنفستمنت 11% ومملوكة بنسبة 81% والمملوكة بدورها من قبل "طاقة" بنسبة 41
 المحدودة.

 
المحدودة، وهي طرف ذات  ITM O & Mشركة  اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع عقدت الشركة العربية للطاقة 

بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة العربية  ITM O & Mعالقة حيث تلتزم شركة 
الشركة العربية  . وبموجب هذه االتفاقية، تلتزممياه والكهرباءاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي لشراء ال للطاقة

 2129فير، وكما تلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت حتى يوليو للطاقة بتو 
وبموجب شروط هذه االتفاقية. تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ 

 .مياه والكهرباءال الشركة العربية للطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 ش م خ –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة  
 

هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن  اس الشويهات للطاقة ام شركة سي 
للطاقة بنسبة نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الشويهات 

 % من قبل شركة شويهات ليمتد.11ومملوكة بنسبة % لشركة طاقة 81% وهي بدورها مملوكة بنسبة 41
 

بارتنر شب  O&Mمع شركة الشويهات  إدارة وتشغيل وصيانةاتفاقية  اس الشويهات للطاقة ام عقدت شركة سي 
اس  ام المحدودة. وهي طرف ذو عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة سي

راء المياه والكهرباء مع شركة مياه اتفاقية ش اس الشويهات للطاقة ام الشويهات للطاقة. كما عقدت شركة سي
بتوفير كما وتلتزم شركة مياه  اس الشويهات للطاقة ام وكهرباء أبوظبي. وبموجب هذه االتفاقية، تلتزم شركة سي

وبموجب شروط هذه االتفاقية تغطي  2121وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى يونيو 
سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم دفعات اإلنتاج التي يتم 

 ام دون مقابل. ستحتفظ سي اس الشويهات للطاقة ام شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة سي
 .اءمياه والكهرببملكية المحطة عند نهاية اتفاقية شراء ال اس الشويهات للطاقة

 
 ش م خ –شركة الطويلة آسيا للطاقة  

 
شركة الطويلة آسيا للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها  

ن الشركة مملوكة لشركة الطويلة المتحدة للطاقة ش  الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي وا 
% من 11% لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع وبنسبة 81% وهي بدورها ممكلوكة بنسبة 41م ع، بنسبة 

 قبل شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة ليمتد.
 

المحدودة، وهي طرف  عقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة آسيا الخليج للطاقة 
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة الطويلة آسيا للطاقة. كما عقدت شركة ذو عالقة حيث تلتزم شركة آسيا 

الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية شراء المياه والكهرباء من شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب االتفاقية، تلتزم شركة 
 2129السعة اإلنتاجية حتى مارس  الطويلة آسيا للطاقة بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل

وبموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة الطويلة آسيا للطاقة 
 .مياه والكهرباءدون مقابل. ستحتفظ شركة الطويلة آسيا للطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
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 تابعة )تتمة(الشركات ال 0.
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 ش م خ –شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  
 

شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  
إن نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لضمها لشبكة مياه أبوظبي وهي مملوكة لشركة المتحدة للطاقة 

% من قبل شركة اإلمارات سمب كورب 11سبة بن% لطاقة 81وهي بدورها مملوكة بنسبة % 41القابضة بنسبة 
 القابضة المحدودة. 

 
اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة سمب كورب جلف اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة عقدت شركة  

O&M  المحدودة، وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة المحطة. كما
اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  عقدت شركة

بموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء  2128حتى يناير  للمحطةبشراء كامل السعة اإلنتاجية 
اإلمارات سمب دون مقابل. ستقوم شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة 

 .مياه والكهرباءباالحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء الكورب للمياه والطاقة 
 

 ش.م.خ. -شركة الفجيرة آسيا للطاقة  
 

ا هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطه للطاقةشركة الفجيرة آسيا  
لضخها خالل شبكة مياه اإلمارات العربية المتحدة. وهي مملوكة لشركة  المياهالرئيسي هي توليد الطاقة وتحلية 

% من قبل شركة 11% لطاقة ومملوكة بنسبة 81% وهي بدورها مملوكة بنسبة 41الفجيرة آسيا للطاقة بنسبة 
 .F2 CVالفجيرة 

 
خالل الفترة، كانت األنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة توليد الطاقة وتحلية المياه  

للتصميم  "(EPCمع مقاول طرف ثالث )"في اتفاقية  F2 CV، دخلت الفجيرة 2119)"المحطة "(. في عام 
 وقت الحق إلى الشركة.وقد تم تحويل هذه االتفاقية في  مشتريات وبناء المصنع في الفجيرة.وال

 
ليمتد. حيث تلتزم هذه  O&M F2عقدت شركة الفجيرة آسيا الطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة الفجيرة  

. باإلضافة إلى ذلك عقدت الفجيرة آسيا للطاقة 2111الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة المحطة حتى عام 
Alstom Power Service (Arabic )ليمتد وشركة  Alstom O&Mع شركة   "( مLTSAاتفاقية طويلة األجل )"

شركة الفجيرة آسيا للطاقة اتفاقية شراء الماه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي  عقدت. 2124حتى عام 
اقية )أدويك( طرف ذات عالقة مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. تلتزم الشركة بموجب اإلتف

وفقًا  2111بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى يوليو 
للشروط واألحكام المتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لمياه والكهرباء بدون أي 

 .مياه والكهرباءلكية المحطة عند نهاية فترة إتفاقية شراء التكلفة. ستقوم شركة الفجيرة آسيا للطاقة باإلحتفاظ بم
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 ش.م.خ -شركة الرويس للطاقة  
 

شركة الرويس للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال  
% من شركة الرويس للطاقة مملوكة من قبل شركة الرويس القابضة 41وانتاج المياه المحالة. توليد الكهرباء 

 القابضة المحدودة. 2% لشركة الشويهات 11% لطاقة و81للطاقة، وهي شركة مملوكة بنسبة 
 

ومحطة خالل السنة كانت األنشطة الرئيسية لشركة الرويس للطاقة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة الطاقة  
، دخلت شركة الرويس القابضة في اتفاقية مع مقاول طرف ثالث لتصميم 2119تحلية المياه )"المحطة"(. في 

 مليار دوالر. 2.2مشتريات وبناء المحطة في الرويس بمبلغ 
 

، حيث O&M Limited WLL 2عقدت شركة الرويس للطاقة اتفاقية ادارة وتشغيل وصيانة مع شركة الشويهات  
، دخلت شركة الرويس للطاقة في 2119هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية، وصيانة المحطة. في يوليو تلتزم 

اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، طرف ذات عالقة، )وهي شركة تابعة مملوكة 
والمياه، تتعهد شركة الرويس للطاقة بالتوفير، بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي(. بموجب اتفاقية شراء الطاقة 

وفقًا للشروط واألحكام  2113وشركة أبوظبي للمياه والكهرباء بالشراء، القدرات المتاحة المتوفرة للمحطة حتي 
بدون أي تكلفة. تحتفظ شركة  مياه والكهرباءالمتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لل

 .مياه والكهرباءس للطاقة بملكية المحطة في نهاية فترة اتفاقية شراء الالروي
 

 الشركات التايعة األجنبية  
 

 طاقة جين أكس ل ب 
%. خالل الفصل 91وهي شركة تابعة لـ "طاقة" بنسبة  2119أنشأت شركة طاقة جين أكس ل ب بارتنرشب خالل  

من ملكية بي إي ريد أوك القابضة المحدودة، وهي  %311، حصلت طاقة جين أكس ل ب على 2119الرابع في 
لمرافق توليد الدورات المركبة، مع إمكانية  ”Tolling Agreements“شركة تعاقد على مستوى اتفاقيات اإلمداد 

ميغاوات والمتمركزة في سايرفيل نيوجيرسي المملوكة من قبل آي إي أس ريد  941توليد طاقة تصل سعتها إلى 
اقيات اإلمداد بخدمات تحويل الوقود والسعة، واتفاقية شراء الخدمات التبعية المؤرخة والمعدلة بتاريخ أوك. تعرف اتف

ديسمبر  13بين بي إي ريد أوك وآي إي أس ريد أوك. وتم اإلنتهاء من عملية الشراء في  3888سبتمبر  39
2119. 

 
 طاقة براتني ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد 
قامت طاقة  2114لإلشراف على استثمارات طاقة في المملكة المتحدة. في  2114طاقة براتني ليمتد في تم تأسيس  

برانتي ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد بشراء حصص تاليسمان انرجي إنك في منطقة اصل براي )الجرف 
إلى عدد كبير من العقود المبرمة  القاري في بريطانيا( متضمنة ملكية منصات، أنابيب ومرافق خارجية، باإلضافة

مداد(. تم تحويل قدرة التحكم للشركة في  وفي نوفمبر  2119كجزء من الشراء )بشكل أساسي عقود عمل، تعرفة وا 
قامت شركة طاقة براتني ليمتد بشراء مجموعة من أصول التنقيب واإلنتاج والبنى التحتية المتعلقة بها  2119

قة بشمالي بحر الشمال من شركات في المملكة المتحدة مملوكة لشركة شل المملكة والموظفين والعمليات في منط
يسو للتنقيب واإلنتاج المحدودة في المملكة المتحدة.  المتحدة المحدودة وا 
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 الشركات التايعة األجنبية )تتمة( 
 

 طاقة انرجي بي في 
خالل شركتها التابعة بالكامل طاقة يوروبا بي في بشراء بي ب نيذرالند اينرجي ، قامت طاقة من 2119في يناير  

"(. تعمل AMOCOبي في )تم إعادة تسميتها الحقًا طاقة انرجي بي في( من امكو نيذرالند بيتروليوم كومباني )"
طاقة انرجي في التنقيب واإلنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي في هولندا. تعمل طاقة انرجي كذلك في الصناعات 
المتعلقة بذروة إنتاج الغاز عن طريق البدأ باستخدام أول جهاز تحكم في الذروة في هولندا "الكمار بيك غاز 

ي عملية شراء األسهم المصدرة والمتبقية في دي أس أم أنرجي ، أنهت طاقة أنرج2118انستليتيه". في شهر اكتوبر 
دي أس أم أن في ومركزها هولندا. حصلت طاقة أنرجي  على  هولدنج بي في )"دي أس أم أنرجي"( من رويال

% من أسهم 11حقوق السيطرة في الشركة والتي تتضمن رخص موجودة وجديدة في بحر الشمال باإلضافة إلى 
 ت بي في.نوردغازترانسبور 

 
 طاقة نورث ليمتد 
إن طاقة نورت ليمتد المعروفة سابقًا نورث روك ريسورسز ليمتد )"نورث روك"( هي شركة تنقيب عن النفط والغاز  

في كلجاري وذات عمليات في البيرتا وبرتش كولومبيا وساسكا تشوان واالراضي الشمالية الغربية في كندا ومونتانا 
من  2119ي الواليات المتحدة األمريكية. تم شراء نورث روك من قبل طاقة في اغسطس ونورث داكوتا وويومينغ ف

وجو لالنتاج واالندماج مع طاقة نورث. قامت طاقة نورث بالدخول في اتفاقيات لشراء بيونير كندا ليمتد بشركة 
وامانة برايم وست انرجي )"برايم )"بيونير"( شركة تابعة لشركة بيونير ناتشورل رسورز في الواليات المتحدة االمريكية 

 .2119يناير  34ومع االخير في  2119نوفمبر  29ويست"( في كلجاري. تم اقفال آخر معاملة مع األولى في 
 

 "(JLECالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس )" 
. من 3889اير تم تأسيس شركة الجرف األصفر انرجي كومباني المغرب )كشراكة ذات مسؤولية محدودة( في ين 

% من الجرف األصفر انرجي كومباني. تم تأسيس الجرف 311خالل شركات االنتساب، تملكت طاقة نسبة 
األصفر انرجي كومباني لتشغيل وحدتي توليد طاقة موجودة سابقًا في الجرف األصفر، وكل وحدة توليد طاقة ذات 

إلى بناء وتشغيل وحدتين بإجمالي سعة انتاجية ( باإلضافة 2و  3ميغاواط )"الوحدات  111سعة إنتاج إجمالي 
 "( في نفس الموقع.1و  1ميجاواط لكل وحدة )"وحدتي  119

 
من خالل اتفاقية شراء الطاقة وتحويل ملكية االتفاقية واتفاقية البناء والمشتريات تحصلت الجرف األصفر انرجي  

وتشغيل جميع الوحدات االربع وبيع  1و  1الوحدتين كومباني على حق التصميم والبناء والتمويل والبدء باستخدام 
"( ONEجميع سعات توليد الطاقة وصافي انتاج الكهرباء من قبل هذه االربع وحدات إلى المكتب الوطني للكهرباء )"

سنة من تاريخ األقفال المالي لمشروع الجرف األصفر الذي حصل في  11المملوكة من قبل مملكة المغرب لمدة 
 .3889سبتمبر 

 
عند البناء. الجرف األصفر  1و  1وشراء الملكية القانونية للوحدات  2و  3بالملكية القانونية للوحدتين  ONEاحتفظ  

انرجي كومباني تشغل وتتحصل على جميع الوحدات االربع والبنية التحتية التابعة التي تتكون من محطة الجرف 
(، وهو مبدأ معترف به وفقًا للقانون المغربي والذي droit de jouissanceاألصفر للطاقة من خالل حق االنتفاع )

 حقوق االستخدام واالنتفاع والربح من الموجودات المحولة. يخول
 

 لطاقةشركة غير مملوكة بالكامل الجرف األصفر انرجي كومباني ، اصبحت الشركة التشغيلية 2119كما في مايو  
% 11% من اسهم الشركة التشغيلية كجزء من شراء طاقة جينريشن وتحصلت على 11تحصلت طاقة على  عندما

 في األسهم المتبقية في شركة منتسبة لـ أيه بي بي ليمتد.
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 الشركات التايعة األجنبية )تتمة( 
 

 )تتمة("( JLECالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس )" 
اس اي  4و 1، شكلت الجرف األصفر للطاقة شركة تابعة تدعي شركة الجرف األصفر للطاقة 2131في ديسمبر  

( بجوار 4والوحدة  1ميغاواط تقريبًا للوحدة )الوحدة  111والتي أنشأت لبناء وتملك وتشغيل وحدتين بَقدرة انتاجية 
 مشروع شركة الجرف األصفر للطاقة الحالي.

 
 ي انترناشونال كومباني تاكوراد 
"( فرع غانا هي شركة في جزر الكيمان ذات مسؤولية محدودة. إن TICOإن تاكورادي انترناشونال كومباني )" 

كمال وتملك والبدء بتشغيل والمحافظة  تاكورادي انترناشونال كومباني مصرح لها لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وا 
ة محطة الطاقة الحالية في ابودازي بالقرب من تاكورادي، ضمن مجمع تي على محطة توليد طاقة في موقع بمحاذا

% من اسهم 81، أصبحت طاقة جينريشن، شركة مملوكة بالكامل لطاقة بشراء 2119تي بي بي. كما في مايو 
 تاكورادي انترناشونال كومباني.

 
 "(SCECPLاس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد )" 
ألهداف رئيسية تتعلق بتملك  3881نوفمبر  39اس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد في تم تأسيس  

اواط الواقعة في نيفالي، تاميل نادو، دولة الهند. تقوم اس ميغ 211توليد الفحم الحراري ذات  وتشغيل محطة مرفق
اجية من محطة الطاقة تي ان أي بي، شركة كومباني برايفت ليمتد ببيع جميع سعتها االنت اليكتريكتي سي ام اس 

سنة. لقد تم تطوير وبناء المحطة من  11مملوكة من قبل حكومة الوالية المحلية، وفقًا التفاقية شراء الطاقة لمدة 
. يتم تشغيل 2112قبل اس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد وبدأت عملياتها التجارية في ديسمبر 

سي ام اس )الهند( شركة عمليات وصيانة خاصة ذات مسؤولية محدودة وفقًا التفاقية التشغيل  المحطة من قبل
 سنة. 11والصيانة لفترة 

 
 ، اصبحت الشركة التشغيلية، اس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد شركة مملوكة2119كما في مايو  

% من اسهم اس تي سي ام اس اليكتريك 11طاقة على نسبة  امتلكتطاقة حيث  قبلمباشرًة من  بصورة غير
% من االسهم المتبقية في مايو 11طاقة جنريشن وشراء  عملية االستحواذ علىكومباني برايفت ليمتد كجزء من 

 من شركة منتسبة لـ ايه بي بي ليمتد. 2119
 

 بي.في طاقة اتروش 
% كحصة ضمن منصة اتروش للنفط 11.2واذ على من أجل االستح 2132تم تأسيس طاقة اتروش بي.في في  

الواقعة في اقليم كردستان في العراق من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز، إحدى الشركات التابعة لشركة اسبكت 
حيث استمرت طاقة اتروش بي.في  2132انرجي انترناشونال المحدودة. تم إكمال عملية االستحواذ في ديسمبر 

تزال منصة اتروش للنفط ضمن مرحلة االستكشاف مع تنفيذ خطة لتطوير الحقل بعد ال  كمشغل للمشروع.
 .2132االكتشاف التجاري في نوفمبر 

 
 هيماشال سورانج للطاقة المحدودة 
. حيث تمثل الشركة المطورة 2132قامت طاقة باالستحواذ على هيماشال سورانج للطاقة المحدودة في ديسمبر  

ميغاواط في الجزء الشمالي من والية هيماشال باراديش الهندية. ال  311الطاقة الكهرومائية والمشغلة لمحطة توليد 
تزال أعمال اإلنشاء لمشروع الطاقة الكهرومائية التابع لسورانج قيد اإلنشاء ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل في 

هيمااليا والذي سيقوم بتوفير الكهرباء . سيتم بناء هذا المشروع على نهر مورانج خاد والناشئ في جبال ال2131
للواليات الهندية الشمالية والتي تعاني حاليًا من نقص الكهرباء. حيث يستخدم هذا المشروع التكنولوجيا لتحويل قوة 

 تدفق مياه النهر إلى كهرباء دون الحاجة إلى خزانات.
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 الشركات التابعة )تتمة( 0.
 

 الشركات التابعة األخرى 
 

 (O&Mالتشغيل والصيانة ) 
تاكورادي انترناشونال و اس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد كجزء من استحواذ الجرف األصفر و  

 التي تم تفصيلها أعاله، قامت طاقة أيضًا بشراء شركات التشغيل والصيانة ذات العالقة.كومباني 
 

 محدودةالطويلة للمرافق المشتركة شركة ذات مسؤولية  
تها التابعة شركة امن خالل شرك الطويلة للمرافق المشتركة شركةقامت طاقة باالستحواذ على حصة السيطرة في  

الطويلة آسيا للطاقة شركة مساهمة خاصة وشركة اإلمارات سي ام اس شركة مساهمة خاصة وشركة الخليج توتال 
شركة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات   افق المشتركةتراكتيبال للطاقة شركة مساهمة خاصة. تمثل الطويلة للمر 

وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الطويلة لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض الخدمات ذات العالقة 
 للشركات التابعة لطاقة.

 
 الشويهات للمرافق المشتركة )ذ.م.م( 
ت للمرافق المشتركة ذ.م.م عبر شركاتها التابعة شركة قامت طاقة باإلستحواذ على حصة سيطرة في شركة الشويها 

شركة الشويهات للمرافق المشتركة شركة خاصة تمثل للطاقة.  CMSالرويس للطاقة ذ.م.م. وشركة الشويهات 
مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الشويهات لتزويد وتحلية مياه البحر 

 ات العالقة للشركات التابعة للطاقة.وبعض الخدمات ذ
 

 طاقة الدولية بي في 
، فإن 2118ديسمبر  13لإلشراف على بعض إستثمارات طاقة. كما في  2114تم إنشاء الشركة التابعة في  

الشركة تملك إستثمارات في طاقة انرجي، طاقة نورث، طاقة برتياني، الجرف األصفر. شركة اس تي سي ام اس 
 قة للخدمات المالية.للكهرباء وطا

 
 ديلوير واجلوروس انك –طاقة نيوورلد  
 لمتابعة استثمارات طاقة في الواليات المتحدة.  2114تم إنشاء الشركة التابعة في  

 
 طاقة للخدمات المالية 
بهدف مركزية عمليات الخزينة للمجموعة. إن الهدف الرئيسي لطاقة  2119تم إنشاء الشركة التابعة خالل عام  

هو لعب دور البنك الداخلي بحيث تقوم جميع شركات المجموعة بتوجيه تدفقاتها  (”TFS“)للخدمات المالية 
 .النقدية

 
 شركة الوحدة لإلستثمارات ذ.م.م 
لمتحدة ات ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية اشركة الوحدة لإلستثمار  

 وتعمل في مجال اإلستثمار.
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 األدوات المالية 2.
 

 الحماية أنشطـة 2.0.
 

 2102 2133 
 غير متداولة متداولة غير متداولة متداولة 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     التدفقات النقديةحماية 
     الموجودات

 4  -  -  -  (23تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة )إيضاح 
 -  -  -  .  (21عقود مبادلة السلع اآلجلة )إيضاح 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  94  31  71  .0  (21و  23تبادل العقود األجنبية اآلجلة )إيضاح 
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  82  31  71  07  

     المطلوبات
 -  -  .02  -  (14تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة )إيضاح 

 4.911  3.191  6.276  0.022  (19و 14تبادل أسعار الفائدة )إيضاحات 
 91  9  .2  1  (19و 14عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاحات 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  -  11  -  -  (19السلع اآلجلة )إيضاح عقود 
  0.0..  6.76.  3.321  4.811  ======== ======== ======== ======== 

     حماية القيمة العادلة
     الموجودات

      ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  -  23  -  260  (21العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح 
  260  -  23  -  ======== ======== ======== ======== 

 
(i)  حماية التدفقات النقدية –تبادل أسعار الفائدة 
دخلت بعض الشركات التابعة في ترتيبات تبادل معدالت الفوائد مع مجموعة من البنوك بمبلغ إسمي يعادل  

( حيث قامت بعض 11( والقروض اإلسالمية القائمة )إيضاح 12)إيضاح القروض والسلفيات التي تحمل فوائد 
الشركات التابعة باتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك من أجل قيم إسمية تطابق القروض المتبقية والتي تحمل 

جدول التالي فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص ال
 .2133ديسمبر  13و 2132ديسمبر  13بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في 

 
 األدوات الثابتة مطلوبات المشتقات القيمة اإلسمية 
 2102 2133 2102 2133 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

 %4.11 -% 4.13 %6.22 -% 6.20 218  076  3.212  0.2.2  شركة سي ام اس اإلمارات للطاقة
 %4.88 -% 2.98 %6.11 -% 2.71 111  10.  1.194  2.211  شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

 %4.11 -% 1.11 %6.22 -% .2.1 412  262  1.149  2.021  الدولية للطاقةالشويهات  شركة سي أم أس
 %1.98 -% 1.4 %71.. -% 6.. 131  201  2.992  2.621  الشركة العربية للطاقة

 %1.29 -% 2.93 %2.27 -% 2.70 3.399  0.061  4.914  16..6  شركة الطويلة آسيا للطاقة
 %1.91 -% 1.1 %2.72 -% 2.1 3.139  0.101  1.211  .01..  شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

 %1.92 -% 1.41 %2.72 -% 2.62 2.131  .2.12  1.811  2.711  شركة الفجيرة آسيا للطاقة
 %1.1 -% 1.94 %..2 -% 2.76 3.993  0.7.1  1.199  7...2  شركة الرويس لطاقة

ــ  ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ    ــــ
  22.1.7  12.811  7.700  9.819   
 ======= ======= ======= =======   
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 األدوات المالية )تتمة( 2.
 

 تغطية التدفقات النقدية )تتمة( – الحماية أنشطـة 2.0.
 

(ii)  تحوطات التدفقات النقدية -تبادل أسعار العمالت المتقاطعة 
 المركز الرئيسي –شركة طاقة  
مجموعة بنوك لحماية ، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع 2131في ديسمبر  

مليون.  389المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بسندات اليورو البالغة 
مليون  389: 2133مليون يورو ) 389ما يعادل  2132ديسمبر  13بلغت القيمة األسمية المتبقية كما في 

 يورو(.
 

 4: قيمة عادلة موجبة 2133) مليون درهم 39ات لألدوات المالية المدرجة لمشتقالسالبة بلغت القيمة العادلة  
 .(14أخرى )إيضاح  مطلوباتتم إدراجها ضمن مليون درهم( 

 
، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار العمالت المتقاطعة مع  2132 ديسمبر 13خالل الفترة المنتهية في  

ا لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك مجموعة بنوك لحماية المجموعة من تعرضه
% 1.1(. و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت 11( iv)الماليزية المطروحة خالل الفترة ) ايضاح 
يمة % سنويا للق 1.41مليون دوالر امريكي و استالم معدل ثابت  231سنويا على قيمة التبادل االساسية البالغة 

كما في  مليون درهم 334لمشتقات لألدوات المالية السالبة بلغت القيمة العادلة مليون رنجت ماليزي.  411البالغة 
 (. 14)إيضاح  أخرى مطلوباتضمن  الموحد تم إدراجها في بيان المركز الماليو التي  2132ديسمبر  13

 
(iii) صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تغطية 

: 2133مليون درهم( ) 2.498مليون يورو ) 111جزء من سلفية بقيمة  2132ديسمبر  13القروض في تتضمن  
مليون درهم( ( وقد تم تخصيصها لحماية صافي االستثمارات في شركة طاقة أنرجي  2.411مليون يورو ) 111

العمالت األجنبية على  بي في التابعة في هولندا. كما تستخدم لحماية المجموعة من التعرض إلى مخاطر تحويل
مليون درهم  14، تم تحويل خسارة بقيمة بقيمة 2132ديسمبر  13هذا االستثمار. خالل السنة المنتهية في 

مليون درهم( ناتجة عن إعادة تحويل هذا القرض إلى حقوق المساهمين بهدف تسوية أي  94: ربح بقيمة 2133)
 ي الشركة التابعة. ربح أوخسارة ناتجة عن تحويل صافي االستثمار ف

 
 .2133و  2132ديسمبر  13ال يوجد أي عدم فاعلية في السنتين المنتهيتين في  

 
(iv) عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة 

 
 سي ام اس الشويهات الدولية للطاقة شركة 
باستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة  سي ام اس الشويهات الدولية للطاقة تقوم شركة 

بلغت التزامات وقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين.  بجداوللها عالقة  والتي العمالتأسعار بتقلبات 
 .مليون درهم( 199: 2133مليون درهم ) 129ما قيمته  2132ديسمبر  13العقود اآلجلة القائمة في 

 
مليون درهم الجزء  9مليون درهم(. ويمثل مبلغ  4: 2133مليون درهم ) 31القيمة العادلة الموجبة للمشتقات بلغت  

مليون درهم( مشتقات التي تم إدراجها كموجودات غير متداولة  4: 2133الغير متداول من مشتقات الموجودات )
مليون درهم  2الجزء المتداول البالغ  (. وتم إدراج23في بيان المركز المالي ضمن موجودات آخرى )إيضاح 

 (.21: ال شيء( ضمن ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا )إيضاح 2133)
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(iv) تتمة( عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة( 
 

 FAPCOشركة آسيا الفجيرة للطاقة  
تقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت  

بلغت القيمة اإلسمية  2132ديسمبر  13المرتبطة  بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في 
 مليون درهم(. 114: 2133) مليون درهم 191المتبقية 

  
مليون درهم( كذلك  81: 2133مليون درهم ) 91القيمة العادلة اإليجابية لمشتقات األدوات المالية ما قيمة تمثل 

مليون درهم(  91: 2133مليون درهم ) 92تبلغ قيمة الجزء الغير متداول من موجودات المشتقات المساوي 
 31: 2133مليون درهم ) 32( وتم إدراج الجزء المتداول البالغ 23المدرجة ضمن الموجودات اآلخرى )إيضاح 

ة والمبالغ المدفوعة مقدمَا في بيان المركز المالي تحت موجودات أخرى )إيضاح مليون درهم( ضمن الذمم المدين
21.) 

 
 شركة الرويس للطاقة 
باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت  للطاقةتقوم شركة الرويس  

قد بلغَت القيمة اإلسمية المتبقية  2132ديسمبر  13المرتبطة بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
 مليون درهم(. 133: 2133مليون درهم ) 112

 
مليون درهم(، حيث تم إدراج  99: 2133القيمة العادلة اإليجابية لمشتقات األدوات المالية )تمثل مليون درهم  41

مليون درهم( تحت ذمم دائنة  91: 2133مليون درهم ) 11الجزء المتداول منها في بيان المركز المالي  البالغ 
: 2133مليون درهم ) 8( وتم إدراج الجزء الغير متداول البالغ 14ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى )إيضاح 

 (.19مليون درهم( ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح  9
 

(v)  حماية التدفقات النقدية –معامالت البيع اآلجلة 
 

 طاقة نورث 
من أجل الحد من مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار السلع األساسية، استخدمت طاقة نورث الشركة المملوكة بالكامل  

لطاقة آلية المشتقات، بما في ذلك األطواق التي بدون تكلفة للتخفيف من تقلبات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي 
ت كحماية تدفقات نقدية: الجزء الفعال من الربح والخسائر من عمليات )البيع( المحتملة جدًا. مشتقات السلع صنف

التي تم ادراجه بداية في بيان الدخل الشامل األخر والمؤجل في بيان حقوق المساهمين قبل أن يتم تحويلة إلى بيان 
الفاعلية في الدخل عندما تؤثر معامالت الحماية على بيان الدخل أو المعاملة المستقبلية لم تعد متوقعة. يتم تقييم 

الفترات التي يكون هناك تغير في القيمة الجوهرية في قيمة أدوات الحماية. التغيرات في القيمة ونتيجة الوقت ال يتم 
أخذها بعين اإلعتبار عند تقييم الفعالية ويتم قيد الجزء الغير فعال من األرباح أو الخسائر مباشرة في بيان الدخل 

مليون برميل من النفط الخام  1.8، 2132ديسمبر  13مة األسمية المتبقية كما في في كل فترة مالية. بلغت القي
 13مليون غيفاجول( كما في  3.9: 2133غيفاجول من الغاز الطبيعي ) 3.9مليون برميل( و  1.2: 2133)

يون مل 32: 2133مليون درهم( ) 1مليون دوالر كندي ) 3بلغت القيمة السلبية لهذه األدوات  2132ديسمبر 
مليون درهم(. بلغت صافي األرباح المحققة والغير محققة التي تم إدراجهما في بيان الدخل  11دوالر كندي، 

 مليون درهم(  4: 2133مليون درهم ) 4العائدة لهذه العقود مبلغ وقدره 
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 األدوات المالية )تتمة( 2.
 

 حماية القيمة العادلة –أنشطة الحماية  2.2.
 

(vi)  حماية القيمة العادلة –تبادل أسعار الفائدة 
، دخلت المجموعة في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك لحماية التغيرات في 2131في أبريل  

مليار درهم( متعلقة بالحركة في  1.9مليار دوالر أمريكي لسندات عالمية متوسطة األجل ) 3القيمة العادلة بمبلغ 
% وتدفع بمعدل 4.4. وبموجب هذه االتفاقية تتلقي المجموعة معدل ثابت للفائدة يبلغ (LIBOR)ئدة السائد سعر الفا

 + الهامش على المبلغ اإلعتباري. وتم اختيار المبادلة كحماية للقيمة العادلة. LIBORمتغير يساوي 
 

قامت المجموعة بتسوية مبكرة مع مؤسسة  الحماية إلنهاء اتفاقية تبادل أسعار الفائدة محققة  2133في مارس  
 مليون درهم( ضمن بيان الدخل 29: 2133مليون درهم ) 11، حيث تم إدراج درهم مليون 98إجمالي ربح وقدره 

ركز المالي كإيرادات مؤجلة والتي يتم كإيرادات آخرى وتم إدراج المتبقي تم إدراجه ضمن بيان بيان الم للسنة الحالية
 اطفائها بصورة شهرية لبيان الدخل الموحد.

 
(vii) أخرى 
 والخيارات اآلجلة العقود تشمل والتي المشتقات آلية تستخدم لطاقة تابعة شركة هي م.م.ذ أكس جين طاقةإن  

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر  .الضمنية اإلمداد اتفاقية مخاطر إلدارة للحماية كإستراتيجية والتبادل
، تم 2132أبريل  3تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد. كما في 

 تصنيف هذه اآللية كحماية للقيمة العادلة للدلتا في الخيارات في إتفاقية اإلمداد.
 

وتم إدراجها  درهم مليون 243 المدرجة السلع لمشتقات ادلةالع القيمةصافي  بلغت ،2132ديسمبر  13 في كما 
 والغير المحققة األرباح بلغت. (21)إيضاح ( درهممليون  23: 2133)تحت ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 

 13 في المنتهية للسنة درهم مليون 113 األدوات ما قيمته بهذه ةالمتعلق الدخل بيان في الواردة الصافية محققة
 .(درهم مليون 28 خسارة وقدرها: 2133) 2132ديسمبر 

 
تم تعديل اتفاقية اإلمداد التي تم إدراجها كموجودات غير ملموسة عند الشراء للتغييرات في القيمة العادلة في  

بلغت التغيرات في القيمة العادلة  2132ديسمبر  13أنشطة الحماية ضمن تحوطات القيمة العادلة كما في 
( وتم إدراجها في 34مليون درهم(، )إيضاح  291: 2133مليون درهم ) 329الحماية إلتفاقية اإلمداد  ألنشطة

 بيان الدخل الموحد.
 

(viii) عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة 
 

  شركة سي ام اس اإلمارات للطاقة 
 

باستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة بأسعار  تقوم شركة سي ام اس اإلمارات للطاقة 
 2132ديسمبر  13في . كما سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين لةالمتقلبة والتي لها عالقة بجدو  العمالت

ال تتوفر  2132ديسمبر  13هذه العقود كما في  (.مليون درهم 34: 2133لعقود اآلجلة )لالتزامات  ال يوجد أي
فيها شروط محاسبة الحماية وبناًء عليه يتم إدراج التغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد. لم يكن هناك 

 مليون درهم( ليتم إدراجها في بيان الدخل الموحد. 2: 2133أي أرباح أو خسائر محققة وغير محققة )
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 ات غير مصنفة كأدوات حمايةمشتق 2.2.
 

 القيمة العادلة ..2.
 

في تاريخ اصدار البيانات المالية، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهريًا عن قيمها المدرجة  
درجة والقيم ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في مايلي مقارنة بين القيم الم باستثناء بعض السلفيات

 العادلة للسلفيات ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:
 

 القيمة العادلة القيمة المدرجة 
 2102 2133 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 1.199  7.710  1.931  7.071  الموجودات المالية التشغيلية
 -والسلفيات التي تحمل فائدةالقروض 

 13.392  27.212  28.234  22.260  السلفيات ذات معدل فائدة ثابت
 

يتم احتساب القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية وللسلفيات ذات الفائدة الثابتة عن طريق خصم التدفقات  
 النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدالت فائدة مناسبة.

 
 تراتيبية القيمة العادلة 2.2.

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

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

 
تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، سواءًا  أخرى تقييمطرق  اني:الث المستوى 

 بشكل مباشر أو غير مباشر.
 

المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها  فيهاطرق تقييم تكون  الثالث: المستوى 
 واضحة.سوقية  معلوماتغير مبنية على أساس 

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ديسمبر  20 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

2102     
     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 211  -  -  211  استثمارات متاحة للبيع
 -  .1  -  .1  تبادل العمالت األجنبية اآلجلة عقود

 -  260  -  260  اآلجلةو  المستقبليةعقود ال
 -  .  -  .  عقود مبادلة السلع اآلجلة

     
     مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 -  7.700  -  7.700  محمية –تبادل أسعار الفائدة 
 -  62  -  62  عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

 -  .02  -  .02  تبادل أسعار العمالت المتقاطعة
     

2100     
     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 114  -  991  3.321  استثمارات متاحة للبيع
 -  88  -  88  تبادل العمالت األجنبية اآلجلة عقود

 -  4  -  4  تبادل أسعار العمالت المتقاطعة
 -  23  -  23  العقود المستقبلية واألجلة

     
     مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة

 -  9.819  -  9.819  محمية –تبادل أسعار الفائدة 
 -  99  -  99  معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

 -  11  -  11  عقود مبادلة السلع اآلجلة
 

القيمة العادلة في أي تحويالت بين قياسات  2133و 2132ديسمبر  13لم يكن هناك خالل السنة المنتهية في  
لى قياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث.   المستوى األول والمستوى الثاني. ولم يتم عمل أية تحويالت من وا 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 2.
 

دائنة ومبالغ تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة، بخالف المشتقات، من القروض والسلفيات والمبالغ ال 
ن الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو توفير تمويل لعمليات المجموعة،  مدينة ألطراف ذات عالقة. وا 
دمج األعمال، وشراء الممتلكات واآلالت والمعدات لدى المجموعة عدة موجودات مالية كالموجودات المالية 

ن ، والنقد والودائع القصيرة األجل التي تنشأ مباشرة من عمليات التشغيلية، استثمارات متاحة للبيع، مدينون تجاريو 
 المجموعة 

 
تقوم المجموعة كذلك بالدخول في معامالت المشتقات، التي تتكون بصفة أساسية من عقود تبادل الفوائد وعقود  

تبادل صرف العمالت اآلجلة وعقود السلع اآلجلة وعقود العمالت اآلجلة. إن الهدف هو إدارة مخاطر أسعار 
 لمجموعة ومصادر التمويل.السلع التي تنشأ من عمليات ا سعرالفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر 

 
إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر السيولة ومخاطر االئتمان. كما تقوم اإلدارة العليا للمجموعة  

باإلشراف على هذه المخاطر ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات الالزمة إلدارة كل من هذه المخاطر 
 التي سيتم تفصيلها أدناه:

 
 السوقمخاطر 

إن مخاطر السوق هي مخاطر تغيرات القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي قد تنتج عن  
التقلبات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق أنواع المخاطر التالية: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العمالت، 

ار األسهم. تشمل األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق السلع، وغيرها من المخاطر كمخاطر أسع سعرمخاطر 
 كل من القروض والسلفيات والودائع واإلستثمارات المتاحة للبيع ومشتقات األدوات المالية.

 
 .2133و 2132ديسمبر  13الحساسية الموضحة أدناه توضح وضع الشركة كما في  تحليالتإن  

 
ساس ان كل من مبلغ صافي الدين ونسبة معدالت الفائدة الثابتة إلى لقد تم تحضير تحليالت الحساسية على أ 

والمشتقات ونسب األدوات المالية في العمالت األجنبية ثابتة وعلى أساس أدوات الحماية  الديونالمتغيرة على 
 .2132ديسمبر  13الموجودة كما في 

 
 بعين اإلعتبار جميع اإلفتراضات التالية لدى حساب تحليالت الحساسية: األخذقد تم  

 
 .إن حساسية بيان المركز المالي تتعلق بالمشتقات وأدوات الدين المتاحة للبيع 
  أما الحساسية المتعلقة ببيان الدخل، فهي نتيجة التغيرات المفترضة في مخاطر األسواق المعنية، وذلك مبني على

ومن ضمنها التأثير الناتج عن محاسبة  2133و 2132ديسمبر  13مطلوبات المالية كما في الموجودات وال
 الحماية.

  يتم حساب حساسية أسعار األسهم بعد األخذ بعين االعتبار تأثير تغطية التدفقات النقدية وتغطية صافي
 2132ديسمبر  13كما في  اإلستثمار في شركة تابعة أجنبية من تأثيرات التغيرات المفترضة في اإلستثمارات

 .2133و
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 2.
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة  

المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة  األجل والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة
باستخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل 

وع للقيمة الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرج
ديسمبر  13االفتراضية األساسية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

% تقريبًا من قروض المجموعة هي 91، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 2132
 %(.98: 2133بمعدالت فائدة ثابتة )

 
 معدل أسعار الفائدةحساسية  
يعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلفيات والودائع بعد احتساب تأثير  

الحماية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة كما 
 يلي:

 
 التأثير على الربح  

 قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

 المساهمين 
 مليون درهم مليون درهم 
   

2102   
 620  (07) زيادة في النقطة األساسية 31+
 (726) 07  نقص في النقطة األساسية 31-
   

2100   
 111  (31) زيادة في النقطة األساسية 31+
 (419) 31  نقص في النقطة األساسية 31-

 
 األجنبيةمخاطر العمالت  

 
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة  

مالية. وهذه التقلبات ناتجة عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، 
اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في  هو ناجم عن األنشطة التشغيلية )عندما تكون

الشركات التابعة(، والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم 
 المغربي، وباإلضافة إلى صافي استثمارات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

 
مجموعة بإبقاء بعض السلفيات بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تقوم ال 

 خالل عمليات التحويل إلى درهم في عملياتها الخارجية. للتقلباتتعرضها 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 2.
 

 مخاطر العمالت األجنبية )تتمة(
 

يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه االسترليني والدوالر الكندي 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ) بسبب والروبي الهندي والدرهم المغربي 

ة( وحقوق مساهمي المجموعة ) بسبب التغييرات في التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدي
احتياطي تحويل العمالت األجنبية(. حين ال تتأثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي 

 عمالت أجنبية أخرى.
 تالزيادة/ النقص في معدال 

اليورو والجنيه االسترليني 
والدرهم المغربي والروبية 

 الهندية  والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

 قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

 المساهمين
 مليون درهم مليون درهم  
    

2102  +2%  .7  166 
 - 2% (.7) (166) 
    
    

2133  +1%  11  3.194 
 - 1% (11) (3.194) 

 
تظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلفيات اليورو من صافي اإلستثمارات في هولندا. ستؤدي  

 هذه الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.
 

 مخاطر أسعار السلع 
قلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب إستمرارية نشاطاتها تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بت 

صدار  التشغيلية شراء الغاز وبيع الكهرباء. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وا 
إستراتيجية حماية من مخاطر تقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة بتغطية مخاطر تقلب أسعار السلع عبر عقود 

 لسلع اآلجلة.ا
 

 يعرض الجدول التالي تأثر الربح قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة: 
 

التغيرات في أسعار  
 نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
 الضريبة 

 مليون درهم  
   

2102   
  +01% (022) 
 - 01%  022 
   

2133   
  +31% (311) 
 - 31%  311 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 2.
 

 مخاطر أسعار السلع )تتمة( 
 

تأثرت طاقة نورث، شركة تابعة لطاقة، بتقلبات أسعار النفط والغاز الطبيعي. كنتيجة لتقلبات أسعار هذه السلع،  
ألسعار السلع وتعديالتها. تحمي المجموعة فإن إدارة الشركة التابعة قد طورت خطة إلدارة المخاطر بالنسبة 

 أخطار أسعار السلع بإستخدام عقود حماية بدون تكلفة.
 

يوضح الجدول التالي تأثير اختالف األسعار على القيمة العادلة، لعقود الحماية بدون تكلفة للنفط الخام والغاز  
 الطبيعي:

 
 التأثير على حقوق المساهمين الضرائبالتأثير على الدخل قبل  التغير في أسعار نهاية السنة 
  مليون درهم  
    

2102  +01%  01 (21) 
 - 01% (00)  21 
    

2133   +31%  91 (241) 
  - 31% (91)  241 

 
 مخاطر أسعار األسهم 
المدرجة والغير المدرجة في البورصة المتاحة للبيع معرضة لتقلبات أسعار السوق نتيجة  المجموعةإن استثمارات  

 لتقلبات غير مؤكدة في أسعار اإلستثمارات المستقبلية.
 

كما في تاريخ البيانات المالية، تأثرت المجموعة نتيجة االستثمارات المتاحة للبيع الغير مدرجة في البورصة  
% من العوائد نتيجة 1مليون درهم(. إن تغيير  119: 2133مليون درهم ) 118والمدرجة بالقيمة العادلة قد بلغت 

مليون  39: 2133مليون درهم تقريبًا ) 21 لغبمبللتقييمات المطبقة قد تؤثر على حقوق مساهمي المجموعة 
 درهم(.

 
 مخاطر االئتمان

 بالتزاماته بموجب األطراف ذات العالقة أحد وفاء عدم خالل من الناشئة المخاطر إلى االئتمان مخاطر تشير 
 مخاطر إلى المجموعة مالية. تعرضت لخسارة إلى تكبد المجموعة تؤدى والتي العمالء عقود أو المالية األداة

 لدى الودائع ذلك فى بما التمويلية وأنشطتها التجارية( للذمم أساسية التشغيلية )بصفة أنشطتها خالل من االئتمان
 .الماليةاألخرى والمؤسسات البنوك

 
 المدينة األخرى الذمم التجارية والذمم

 الموضوعة المجموعة لسياسة تخضع أعمال وحدة كل خالل من بالعمالء المتعلقة االئتمان مخاطر إدارة يتم 
 على اعتماداً  العمالء لكافة حدود وضع تم ما. كالعمالء ائتمان مخاطر بإدارة الخاصة الرقابة و اإلجراءات وكذلك
 واسع. نطاق على اإلئتمان تصنيف على بناء للعمالء االئتمانية الجدارة تقييم ويتم .الداخلي التقييم معايير
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 إدارة المخاطر المالية )تتمة(أهداف وسياسات  2.
 

 مخاطر االئتمان )تتمة(
 

 المدينة األخرى )تتمة( الذمم التجارية والذمم
 يتم الرئيسيين للعمالء كما يتم تغطية اي شحن دورية بصفة بالعمالء الخاصة القائمة المدينة الذمم يتم مراقبة 

اإلئتمانى. كما في  التأمين أشكال من آخر شكل أى خالل من أو االئتمان خطابات خالل من عام بوجه تغطيته
%( من أكبر ثالث عمالء للمجموعة. 91: 2133% )81بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة  2132ديسمبر  13

باإلضافة إلى ذلك الذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي إنخفاض. طريقة الحساب تتم عبر 
 هي البيانات المالية إعداد تاريخ فى االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد حققة ويعدالمعلومات التاريخية الم

(. هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن 21إيضاح  (فى المذكورة المالية األصول أنواع من نوع لكل المحملة القيمة
 كضمان.

 
 النقدية والودائع المالية األخرى األدوات

 وذلك المجموعة خزينة خالل من المالية والمؤسسات البنوك فى األرصدة عن الناشئة اإلئتمانية المخاطر إدارة يتم 
بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة  مع فقط الفائضة المبالغ فى االستثمارات عملية تتم المجموعة. لسياسة وفقا

 2133 و 2132ديسمبر 13 فى الميزانية فى المكونات عن اإلئتمان لمخاطر للمجموعة تعرض أعلى إن حسنة.
 لتعرض األعلى الحد المشتقة. تم إدراج المالية األدوات عدا فيما 21 فى إيضاح تصنيفها تم كما المدرجة القيم هو

 التوالى. على بالسيولة الخاص أدناه الموضح الجدول فى 12 فى إيضاح المشتقة المالية المجموعة لألدوات
 
 مخاطر السيولة 
 راقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة.تقوم المجموعة بم 

 
إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات على  

قيمة القروض التي تستحق المكشوف من البنوك والقروض البنكية والسلفيات األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن 
 %.311خالل فترة أثني عشر شهرًا التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من 

 
%( على أساس القيمة الدفترية 9: 2133) 2131% من ديون المجموعة سوف تستحق في أقل من سنة في 32 

 لإلقتراض المنعكسة في البيانات المالية الموحدة.
 

 2132ديسمبر  13لي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في يلخص الجدول التا 
 بناء على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة: 2133و
 سنوات 1-3 أقل من سنة 

اكثر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     2102ديسمبر  20كما في 
 2.211  -  -  2.211  تجاريون وذمم دائنة أخرىدائنون 

 021  -  -  021  السحب على المكشوف من البنوك
 11.011  722..2  22.771  00.627  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

 0.7  71  2  72  قرض من أطراف ذات عالقة
 022  026  6  20  الشركات التابعةغير مسيطرة في ملكية حقوق  مساهميقروض من 

 12.  -  -  12.  مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى
 02.011  6.260  6.717  0.720  مشتقات األدوات المالية

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 007.221  60.201  21.617  07.2.2  اإلجمالي

 ========= ========== ========== ========== 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 2.
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 
 

 سنوات 1-3 أقل من سنة 
اكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2100ديسمبر  20كما في 
 1.311  -  -  1.311  دائنة أخرىدائنون تجاريون وذمم 

 348  -  -  348  السحب على المكشوف من البنوك
 81.211  18.919  18.382  1.341  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

 132 91  212  -  قرض من طرف ذو عالقة
 319  331  1  21  غير مسيطرة في الشركات التابعةملكية حقوق  مساهميقروض من 

 111  -  -  111  مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى
 31.182  4.191  9.219  3.991  مشتقات األدوات المالية

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 332.998  14.114  14.494  8.489  اإلجمالي

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

إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية  
 هذه المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

 
 اإلجمالي سنوات 1أكثر من سنوات 1-3 أقل من سنة 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2102ديسمبر  20كما في 
 6.220  2.162  2.610  672  تدفقات داخلة
 (02.011) (6.262) (6.717) (0.7.1) تدفقات خارجة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 (7.727) (2.217) (216..) (.0.06) صافي

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 (7.117) (2.710) (127..) (0.0.1) مخصومة على أساس المعدل البنكي القابل للتطبيق

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

     2100ديسمبر  20كما في 
 4.138  2.911  2.811  491  تدفقات داخلة
 (31.182) (4.191) (9.219) (3.991) تدفقات خارجة

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 (9.891) (1.191) (1.131) (3.194) صافي

 ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ 
 (9.129) (2.991) (1.199) (3.193) مخصومة على أساس المعدل البنكي القابل للتطبيق

 ========== ========== ========== ========== 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 2.
 

 إدارة رأس المال 
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية  

 بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
 

جراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد تقوم المجموعة بإدارة   هيكلها الرأسمالي وا 
متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل 

ر أسهم جديدة. لم يتم إجراء الرأسمالي بتعديل مدفوعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدا
 .2133ديسمبر  13و  2132ديسمبر  13تغييرات على األهداف والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنوات 

 
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسومًا على إجمالي صافي رأس المال وصافي  

على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج الدين. إن سياسة المجموعة هي الحفاظ 
المجموعة ضمن صافي المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصًا النقدية وشبه 

في القيمة  النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصًا التغييرات المتراكمة
 العادلة للمشتقات واالستثمارات المتاحة للبيع.

 
 2102 2133 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 92.198  77.122  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 3.999  22..2  قروض اسالمية

 ـــــــــ ـــــــــ  (1.938) (2.717) ناقصًا النقدية وشبه النقدية
 ـــــــــ ـــــــــ  91.119  72.671  صافي المديونية

   
 32.181  02.227  حقوق المساهمين

 ـــــــــ ـــــــــ  9.821  7.721  التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
   

 ـــــــــ ـــــــــ  21.131  20.077  إجمالي رأس المال
   

 =========== ===========  81.192  16.767  رأس المال وصافي المديونية
   

 =========== ===========  %99  %77  نسبة صافي المديونية على مجموع رأس المال وصافي المديونية
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 أحداث الحقة بعد تاريخ البيانات المالية ..
 

i) تطوير الطاقة في تركيا 
اإلمارات العربية المتحدة وحكومة تركيا من أجل تطوير ، تم توقيع اتفاقية حكومية بين دولة 2131في يناير  

مخطات توليد الطاقة والمناجم المرتبطة بها في منطقة افسين البستان ضمن إقليم تركيا. تم اختيار شركة طاقة 
تم البدء بمفاوضات حصرية متعلقة  وشركة توليد الطاقة لتنفيذ المشروع باعتبارهما شركات تابعة للحكومة.

 ميغاواط. 9111ع من أجل إنشاء مولدات للطاقة بسعات مشتركة تصل إلى بالمشرو 
 

ii) محطة الطاقة في غانا ةتوسع 
مليون  3.232مليون دوالر أمريكي ) 111، اكملت طاقة وشريكها هيئة فولتا ريفر حوالي 2131خالل يناير  

يتم تمويل المشروع من قبل مؤسسة في غانا.  2درهم( كتمويل لعمليات التوسعة في محطة توليد الطاقة تاكوراوي 
( والتي تعتبر عضو في مجموعة بنك العالم واتحاد تطوير تمويل المؤسسات العالمي بقيادة IFCالتمويل العالمية )

FMO  والذي يمثله بنك التطوير والذي تملكه الحكومة الهولندية بصورة رئيسية والتي تقوم بمساندة نمو القطاع
، بلغت تكاليف اإلنشاء المتعلقة بعمليات 2132ديسمبر  13سواق البارزة حاليًا. كما في الخاص المستقر ضمن األ

 مليون درهم(. 129مليون دوالر أمريكي ) 98( حوالي 4التوسعة )إيضاح 
 

iii)  الطاقة في المغربتوسعة محطة 
ميغاواط الجرف األصفر  911مشروع توسعة محطة الـ  أنجز اإلغالق المالي في، 2131خالل الفصل األول من  
 1، قامت شركة الجرف األصفر 2131وتم إنهاء التمويل المبدئي من جانب المقرضين للمشروع. في يناير  4و 1
بإنجاز عقود حماية أسعار الفائدة من متغيرة إلى ثابتة على كامل مبلغ القروض بالدوالر األمريكي واليورو )ما  4و

مليون يورو( وعقود حماية اليورو مقابل الدوالر األمريكي والدرهم المغربي مقابل  13هيالت ائتمانية بقيمة عدا تس
. بعد إنجاز عقود حماية أسعار الفائدة وعقود حماية 2131و  2131الدوالر األمريكي للمبالغ المستحقة السداد في 

ت المتاحة ضمن تسهيالت القروض بالدرهم المغربي االلتزاما 4و 1خفضت شركة الجرف األصفر  تمبادلة العمال
باقي متطلبات  4و 1مليار درهم مغربي(. أنهت شركة الجرف األصفر  1.1مليار درهم مغربي )ليصبح  3بمبلغ 

. تم اإلنتهاء من اإلستالم المبدئي من المقرضين وتسوية عقود مبادلة العملة 2131يناير  29اإلغالق المالي في 
حاليًا قروض مسحوبة  4و 1لدى شركة الجرف األصفر  .2131فبراير  22يون دوالر بتاريخ مل 941بمبلغ 

مليون درهم  3.238.3مليون يورو و  291.2مليون دوالر أمريكي و  234مبلغ بوقائمة ضمن تسهيالت الدين 
 مغربي.

 
iv) الشمالية اطاقة الرياح في أمريك 
توقيع شركة تابعة كليًا لطاقة نورث ب -هولدينغ ال ال بي ، قامت شركة طاقة يو اس الكفيلد2131 ينايرفي  

ميغاواط  211.1 والتي لديها عقود لتأجير لإليجارمن ال دبليو بي  %11حصة الستحواذ على اتفاقية بيع وشراء ل
فرنسية الواقع في ميدويسترن في الواليات المتحدة من شركة تابعة لشركة توليد الكهرباء الفي مشروع الكفيلد للرياح 

مليون درهم مقدمًا وتم إدراجه ضمن الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا  311تم دفع مبلغ  (.EDF)اس اي 
بعد إكمال  2131من المتوقع إكمال المعامالت المتعلقة بالمشروع في النصف األول من عام  (21)إيضاح 

تشارك طاقة مع شركة اليابان ماروبيني التي تملك  مجموعة من الشروط الواجب تنفيذها قبل البدء بالمشروع.
( بإدارة العمليات، الصيانة EDF% المتبقية في المشروع. ستستمر شركة توليد الكهرباء الفرنسية )11حصة 

 والخدمات المتعلقة األخرى.
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 )تتمة( أحداث الحقة بعد تاريخ البيانات المالية ..
 

v)  كورمورنت المملكة المتحدةانقطاع حقل إنتاج ألفا في 
، توقف اإلنتاج في منصة ألف كورمورنت في بحر الشمال مباشرة بعد اكتشاف تسرب لمواد 2132ديسمبر في  

هايدروكاربونية في أحد أفرع المنصة. يتضمن ذلك حقل الباليكان والذي تم تطويره كبحر جانبي ليربط حقل 
عن تسرب آخر في منصة أخرى  2131كذلك تم الكشف في مارس كورمونت ألفا. ال تزال التصليحات قائمة. 

ضمن نفس الحقل. لم تتسرب أي مواد هايدروكاربونية إلى البيئة. تم إغالق خطوط أنابيب برينت لعدة أيام كوقاية 
 من التسريبات الحاصلة سابقًا.

 
 لقة لمزيد من الكشف والصيانة.برميل يوميًا. ال تزال المنصة مغ 31.111تنتج منصة كورمونت ألفا ما يقارب  

 
 

 معلومات للمقارنة  2.
 

تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لمقارنتها مع عرض معلومات السنة الحالية. و لم يوثر ذلك على كال من  
 االرباح للفترة و حقوق المساهمين للمجموعة.

 
  ضمن صافي  2133ديسمبر  13ية في مليون درهم للسنة المنته 1.332تصنيف الفوائد المدفوعة البالغة

النقد المستخدم في العمليات التمويلية والتي تم اظهارها سابقا ضمن النقد المستخدم في العمليات 
 التشغيلية.

  مليون درهم من مصاريف تشغيلية الي  42تصنيف تكاليف الموظفين المتعلقة بالشركات المحلية البالغة
 مصاريف ادارية و مصاريف اخرى.


