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ضمن إطار مناقشة وتحليل اإلدارة، . 2019 ديسمبر 31المدققة لطاقة كما في وللفترة المنتهية في  ينبغي قراءة مناقشة وتحليل اإلدارة مع البيانات المالية الموحدة
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 الصحة والسالمة واألمن والبيئة . 1

 

 ديسمبر 31 المنتهية في االثنا عشر شهرا    

 إجمالي المجموعة  النفط والغاز  1الطاقة والمياه   

الصحة والسالمة  نظرة عامة على
 واألمن والبيئة

 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 

 1 0 0 0 1 0 عدد الوفيات

 0.33 0.38 0.42 0.51 0.13 0.12 ساعة( ألف 200)الحادث /  المسجلة  ةمعدل االصاب

 10 12 9 12 1 0 عدد حادثة ضياع وقت

 48 45 47 39 1 6 عدد التسربات المبلغ عنها

 

 يشير إلى األصول التي تديرها طاقة فقط (1

تفرض طاقة مجموعة صارمة من القواعد واإلرشادات وأدوات إعداد التقارير لضمان مستوى . من أعمال طاقة جزءا  أساسيا   الصحة والسالمة واألمن والبيئةتعتبر 

لموظفينا وعمالئنا ومستخدميهم ا  إلى ضمان بيئة أكثر أمان" صفر حوادث" تحقيقالتزامنا بيهدف . عاٍل من االحترافية وااللتزام باللوائح المحلية والعالمية أينما نعمل

عمالنا على توجيه الخاصة بنا " قواعد السالمة الذهبية" تساعد. أي عمل غير آمنإليقاف  ولديهم الصالحيةمسؤولية الأفراد القوى العاملة لدينا  كافةيتحمل . النهائيين

 .لسالمةتهدد اأثناء أداء المهام التي تنطوي على مخاطر محتملة  صة  للبقاء في أمان، خا

بشكل ذلك  يرجع. 2018في نهاية عام التي تم تحقيقها  0.33 البالغة ، وهو أعلى من النتيجة0.38" طاقة"، بلغ معدل اإلصابة المسجلة لشركة 2019في عام 

خالل العام، قمنا بزيادة تركيزنا . الحوادث على المستوى اإلقليمي من خالل تعزيز نظم اإلبالغ والوعياإلبالغ عن عملية إلى الدافع االستراتيجي لتحسين  رئيسي

إلى زيادة مستويات اإلبالغ في المراحل  بشكٍل متكرر هذا النهج يؤدي. على ثقافة السالمة والقيادة والسلوكيات، وبدأنا في تنفيذ خريطة طريق لتحسين ثقافة السالمة

 .ن التنفيذم المبكرة

 .2019في عام  ا  تسرب 45إلى  48٪ مع انخفاض من 6بنسبة  البيئي تحسنا   التسرب مقياسشهد 
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 ملخص النتائج. 2
 االثنا عشر شهرا  المنتهية في الثالثة أشهر المنتهية في  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 مارس 31 يونيو 30 سبتمبر  30 ديسمبر 31 النتائج الربع سنوية

 2018 2019 2018 2019 2019 2019 2019 )مليون درهم، إال إذا أشير إلى خالف ذلك(

 %93.1 %93.4 %91.4 %88.9 %97.2 %97.1 %89.0 1نسبة توفر الطاقة الفنية )%(

مكافئ الإنتاج النفط والغاز )مليون برميل من النفط 
 2ليوم(با

127.7 120.5 122.9 126.7 126.3 124.4 123.1 

 17,740 17,588 4,204 4,330 4,662 4,097 4,499 إجمالي اإليرادات

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
 3واإلطفاء

2,147 2,206 2,407 2,371 2,301 9,131 9,652 

 1,352 1,204 179 181 484 260 279 الربح للفترة

 398 234 (33) 6 208 (16) 36 4صافي )الخسارة( الدخل

)الخسارة( الربح للسهم الواحد )درهم للسهم  
 الواحد(

0.008 (0.003) 0.034 0.001 (0.005) 0.04 0.07 

 99,337 97,559 99,337 98,771 98,608 96,886 97,559 إجمالي الموجودات

 10,559 10,428 10,559 10,413 10,379 9,951 10,428 حقوق المساهمينإجمالي 

 1,714 1,820 457 435 522 264 599 5النفقات الرأسمالية 

 7,107 6,798 1,483 1,476 1,562 1,988 1,772 6 التدفقات النقدية الحرة

 

 .لكافة الموجودات المولدة للطاقة على أساس سعة المحطة المرجحتمثل المتوسط ( 1

 .العراقيشمل إنتاج الحصة العاملة من أمريكا الشمالية وأوروبا، وحجم االستحقاق من ( 2

 .الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقا  للمعايير  رسوم التمويل واالستهالك والنضوب واإلطفاءو المحددة كأرباح قبل ضريبة الدخل األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء( 3

 .طاقة متعلق بالمساهمين العاديين ألسهمالأعاله هو الجزء الدخل ( الخسارة)إن صافي ( 4

 .تتضمن شراء ممتلكات وآالت ومعدات وشراء موجودات غير ملموسة فقط( 5

 .الماليةنقدية المعد وفقا  للمعايير الدولية إلعداد التقارير يتم تعريف التدفقات النقدية الحرة بأنها التدفقات النقدية التشغيلية ناقصا  التدفقات النقدية االستثمارية وفقا  لبيان التدفقات ال( 6

 

 البارزة المعالم التشغيلية2.1
 الطاقة والمياه

استمرار يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى . 2018٪ في عام 93.1 نسبتهمقابل ما ٪، وهو تحسن 93.4 ما نسبته التوفر الفني عبر األسطول، بلغ متوسط 2019 خالل

في عام  %93.6مقابل  %94.2في التوفر الفني ليصل إلى  %0.6، حيث شهد العام تحسنا  بنسبة 2019األداء القوي ألسطول اإلمارات العربية المتحدة في عام 

في محطة الصيانة الطويلة  إلى فترة بشكل رئيسيويرجع ذلك  2019في عام ٪ 89.8إلى  العام السابق٪ في 90.6لألسطول الدولي من  الفنيانخفض التوفر . 2018

 .2019لنصف األول من عام في ا لدينا في غانا الطاقةتوليد 

 

يرجع . 2018في عام التي تم تحقيقها ساعة في الجيجاواط  89.922جيجاواط في الساعة، بزيادة عن  91.307 ما قيمته 2019توليد الطاقة العالمي لعام حجم  بلغ

في جيجاواط  63.637بـ  مقارنة   وهي زيادةالعام،  خاللساعة في الجيجاواط  64.557 قام بتوليدأسطول اإلمارات العربية المتحدة، الذي  إلى ذلك بشكل رئيسي

جيجاواط  26.285ساعة، وهو تحسن طفيف مقابل في الاواط جيج 26.750 ما قيمته 2019في  . بلغ حجم توليد الطاقة الدولي2018عام في  التي تم توليدهاساعة ال

 ا  جزئي والتي تمت تسويتهاالمغرب وأمريكا الشمالية والهند  محطاتنا فيفي  التوليدزيادة  رئيسي إلىيرجع ذلك بشكل  .في العام الماضي التي تم توليدها في الساعة

 .أعاله الذي تم تفصيله، األمر انخفاض اإلنتاج من غاناب

 

، مع 2018عام  في إمبرياليمليون جالون  246.556بـ  مقارنة   إمبريالي مليون جالون 246.894ما قيمته  للعامتحلية المياه في اإلمارات العربية المتحدة  معدل بلغ

 .من المياهغالبية احتياجات أبوظبي  توريداستمرار طاقة في 

 

 النفط والغاز

من النفط  برميل 123.100مقارنة  بـ  طفيفة وهو ما يمثل زيادة من النفط المكافئ في اليوم، برميل 124.418 ما قيمته 2019عام  في للمجموعة بلغ متوسط اإلنتاج

 3.855في إنتاج المجموعة المستحق من  %85بزيادة تبلغ نسبتها  الرئيسي لذلك هو المحركفي كردستان  حوض أتروش كان. 2018عام  في المكافئ في اليوم

جديدة البار اآل إلىكبير  هذه الزيادة إلى حدٍ  تعود .بأكمله 2019لعام  في اليوممن النفط المكافئ برميل  7.137إلى  2018عام  في من النفط المكافئ في اليوم برميل

، انتهت المجموعة كذلك 2019في مايو . التي يمكن معالجتها من قبل منشأة اإلنتاج األحجام سعة ساهمت في زيادةالتي و العقباتوتأثير أعمال إزالة  التي يتم إنشاؤها

 طاقة في ظل هذا االستحواذ، ارتفعت حصة .في.ماراثون أويل كردستان بي من حوض أتروش ٪ في7.5من عملية استحواذها على حصة عاملة إضافية تبلغ نسبتها 

 .٪47.4٪ إلى 39.9من  العاملة في حوض أتروش

 

اليوم  يبرميل من النفط المكافئ ف 39.021والتي أنتجت متوسط  األوروبية، موجوداتنا الناتج عن٪ 5عن انخفاض اإلنتاج بنسبة حوض أتروش الزيادة في  عوضت

على نطاق واسع مقارنة  بالفترة نفسها  ا  بقي اإلنتاج في أمريكا الشمالية ثابت. المؤجلة يةرأسمالالمشاريع الو الموجوداتبالتراجع الطبيعي في  تأثرتوالتي ، 2019لعام 

العام في  من النفط المكافئ برميل 78.024مقابل  2019 عام فيفي اليوم  من النفط المكافئ برميل 78.260 ما قيمته من العام الماضي حيث بلغ متوسط اإلنتاج

  . السابق
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 المالية البارزة المعالم 2.2

 
أعمال المجموعة يرجع ذلك بشكل رئيسي إلى . 2018عام  مقابل٪ 1تبلغ نسبته  بانخفاضمليار درهم،  17.6 ما قيمتهإيرادات المجموعة  إجمالي بلغ، 2019عام  في

بشكل مستويات اإلنتاج الكلية  ارتفاععلى الرغم من . مليون درهم 252٪ في اإليرادات التي بلغت قيمتها 4بنسبة  ا  انخفاضوالتي شهدت  في قطاع النفط والغاز

طفيف بقيمة  ارتفاعظلت إيرادات قطاع الطاقة والمياه مستقرة نسبيا  مع  .أدى إلى انخفاض اإليرادات أسعار النفط والغاز خالل العامانخفاض متوسط  ، إال أنهامشي

 .2018مقابل عام  مليون درهم 95

 

انخفضت األرباح . عن العام السابق مليون درهم 521بمبلغ ، أي أقل للعاممليار درهم  9.1بقيمة  واإلطفاء واالستهالكقبل الفوائد والضرائب  ا  حققت المجموعة أرباح

يرجع ، انخفاض اإليراداتباإلضافة إلى . ٪ على التوالي2٪ و7في كل من قطاعي النفط والغاز والطاقة والمياه بنسبة واإلطفاء قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 

 لقد تأثرت كذلك األرباح قبل الفوائد. ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف اإلصالح والصيانة في قطاع أعمال الطاقة الدولية نتيجة لفترة اإلغالق الطويلة في غانا

رباح في عام والضرائب واالستهالك واإلطفاء بانخفاض حصة طاقة من نتائج الشركات الزميلة وشركات االئتالف ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حصة األ

 .العام السابق التي تم إدراجها في لمرة واحدةالمكتسبة التأمين  متحصالتمن استثمارنا في صحار لأللمنيوم نتيجة ل 2019

 

 في نخفاضاالباإلضافة إلى . العام السابقمليون درهم في  398بـ  مليون درهم مقارنة   234 ما قيمته 2019 لعامإلى حاملي أسهم شركة طاقة  العائدةبلغت األرباح 

 :اإليراداتكان للعوامل التالية تأثير على صافي  ،أعالهالذي تم تفصيله مليون درهم  521بقيمة  واإلطفاء األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك

 

  مليون درهم في تكاليف التمويل نتيجة الستمرار االنخفاض في رصيد دين المجموعة؛ 308انخفاض بقيمة 

  الواقع الخاص بناالطاقة  أصل بشكل رئيسي عن ريد أوك، وهووالتي نتجت مليون درهم في عمليات إعادة تقييم أسعار السوق  148حركة سلبية بقيمة 

في والية نيو  لغازات الدفيئةإلقليمية لامبادرة ال تنفيذالمحلية باإلضافة إلى إعادة  انخفاض أسعار الطاقة نتج ذلك بشكل رئيسي عن. في الواليات المتحدة

 ؛جيرسي

 انخفاض قيمة اليورو؛ ونتجت عن العمالت األجنبية صرف  خسائر/أرباحصافي في مليون درهم  158بقيمة إيجابية  حركة 

 والتي نتجت عن انخفاض األرباح الخاضعة للضريبة وبشكل رئيسي في قطاع أعمال النفط والغاز ضريبةال مصاريف مليون درهم في 87بقيمة  انخفاض ،

 . مليون درهم في مركز الضريبة المؤجلة للمجموعة 46للمجموعة، والتي تمت تسويتها بحركة سلبية بقيمة 

 

مليار  11.4، ومن النقد وما يعادلهمليار درهم  2.9 وتشمل مبلغ بقيمةمليار درهم،  14.3قوية عند  2019 ديسبر 31كما في يولة اإلجمالية للمجموعة بقيت الس

 .درهم من التسهيالت االئتمانية غير المسحوبة

 

مليار درهم،  63.3 ما قيمته 2019 ديسمبر 31في كما خفض مستويات الديون، حيث بلغ إجمالي الدين عملية وبالمثل، تواصل المجموعة إحراز تقدم جيد في 

 122 بمبلغ 2019 في عام المدفوعة النقدية المجموعة على تخفيض الفوائد االنخفاضكما ساعد هذا . 2018مقابل ديسمبر مليار درهم  2.9 تبلغ قيمته بانخفاض

 .2018ة نفسها من عام بالفتر مقارنة   ،مليون درهم

 

 بيئة األعمال 3
 المعايير القياسية     3.1
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 ديسمبر 31 مارس 31 يونيو 30 سبتمبر 30 ديسمبر 31  
 2018 2019 2019 2019 2019  ملخص المعايير القياسية

 67.36 63.27 68.34 61.86 62.65 )دوالر أمريكي للبرميل( سعر نفط خام برنت
 58.79 54.87 59.80 56.44 56.95 )دوالر أمريكي للبرميل( سعر نفط خام غرب تكساس

)دوالر أمريكي لكل ألف  1كويسعر الغاز الطبيعي آل
 وحدة حرارية بريطانية(

1.88 0.76 0.82 1.96 1.23 

)دوالر أمريكي لكل ألف  نقطة التوازن الوطني –ان بي بي 
 وحدة حرارية بريطانية(

4.18 3.39 4.10 6.28 8.35 

       معدالت صرف العمالت األجنبية الختامية
       

 1.27 1.30 1.27 1.23 1.33 )دوالر أمريكي( 2معدل صرف الدوالر األمريكي مقابل الجنيه االسترليني
 0.74 0.75 0.76 0.76 0.77 )دوالر أمريكي( 2معدل صرف الدوالر األمريكي مقابل الدوالر الكندي

 1.15 1.12 1.14 1.09 1.12 )دوالر أمريكي( 2معدل صرف الدوالر األمريكي مقابل اليورو
 0.105 0.103 0.104 0.103 0.105 )دوالر أمريكي( 2معدل صرف الدوالر األمريكي مقابل الدرهم المغربي

 .لفترةمعدالت الصرف لمريكي باستخدام متوسط األدوالر اليتم تحويل األسعار القياسية من عملتها المحلية إلى ( 1

 .1: 3.673ماراتي مرتبط بالدوالر األمريكي بمعدل اإلدرهم الإن . الصرف معدالت اإلغالق الشهرية تعكس معدالت( 2
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 النفط الخام 3.2
 يتم بيع .تُنتج "طاقة" النفط الخام في أوروبا والعراق وأمريكا الشمالية .النفط الخام عبارة عن لمجموعة هولالمواد الهيدروكربونية ٪ من إنتاج 40ما يقرب من إن 

كما تنتج  وأسعار كندا الغربية. إدمونتنوغرب تكساس  إنتاج أمريكا الشمالية بناء  على أسعار يتم بيع، بينما السعر المرتبط ببرنت بناء  علىإنتاج أوروبا والعراق 

غرب بأسعار  ويرتبط أيضا  ، وبشكل أساسي في أمريكا الشمالية ،المواد الهيدروكربونية٪ من إنتاج 9ما يقرب من  والذي يشكل المسال الغاز الطبيعي كذلكطاقة 

 .على البروبان والبيوتان والمكثفات ذات الصلةخصومات ال، مع تكساس

 

 2020منذ أوائل عام  انخفض ه لهذا العام لكندوالر للبرميل  70 – 60ثابتا  عند نطاق  السوق بقي .خالل الربع دوالر للبرميل 62.65برنت  خام أسعار بلغ متوسط

 .ا  عالمي وباء   19كوفيد  تباطؤ النمو االقتصادي بسبب المخاوف من أن يصبح فيروس مع توقع

 

 الغاز الطبيعي 3.3

، يتم بيع معظم هذا الغاز في السوق المحلية وفقا  ألسعار آيكو المرجعية. الشمالية، وكلها في غرب كندا٪ من الغاز الطبيعي للمجموعة في أمريكا 88يتم إنتاج ما يقارب 

إن آيكو هو المؤشر المحلي للغاز الطبيعي، والذي يتم تداوله . للربعمليون وحدة حرارية بريطانية  /أمريكي دوالر  1.88بلغ متوسطها حيث  كانت شديدة التقلب والتي

في الوقت الحاضر، ال توجد . اإلقليمي وعدم وجود مخارج لألنابيب العرضر لمؤشرات نايمكس أو هنري هب في الواليات المتحدة األمريكية نتيجة لزيادة بخصم كبي

عمل على تعزيز الفرص إمكانية وصول مباشرة للمنتجين الكنديين إلى محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، على الرغم من أن المنتجين والحكومات الزالت ت

  .واكتشافها لتطوير المرافق والبنية التحتية الالزمة للوصول إلى األسواق الدولية

 

سعر إن  بقي. وتي تي إف )هولندا(( المملكة المتحدة) في أوروبا، تقوم طاقة ببيع معظم إنتاجها من الغاز الطبيعي بأسعار فورية استنادا  إلى معايير أسعار إن بي بي

 8.35، وهو انخفاض جوهري عن المتوسط البالغ دوالر أمريكي لكل ألف وحدة حرارية بريطانية 4.18 همتوسطخالل الربع األخير، حيث بلغ متراجعا  بي بي 

 .مجموعةال الغاز في إنتاج ٪ من إجمالي12يمثل إنتاج الغاز في أوروبا  .2018دوالر أمريكي لكل ألف وحدة حرارية بريطانية في الربع الرابع من عام 

 

  معدالت الفائدة 3.4
 .٪1.75 -٪ 1.50النطاق المستهدف الحالي وهو  عند معدل احتياطي الصناديق الفدرالية بالمحافظة علىأن يقوم االحتياطي الفيدرالي األمريكي يتوقع السوق 

 

    العمالت األجنبية صرف 3.5
خالل الربع مع  1.33خالل الربع. ارتفع الجنيه اإلسترليني مقابل الدوالر األمريكي، حيث بلغ  0.77استقر الدوالر الكندي مقابل الدوالر األمريكي، عند حوالي 

 .خالل هذا الربع 1.12 ث بلغ استقر اليورو مقابل الدوالر األمريكي، حي .تالشي الشكوك حول بريكست بعد خروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي
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 نتائج العمليات .4

 النتائج الموحدة للمجموعة 4.1
 المنتهية في شهرا   االثنا عشر 

 إجمالي المجموعة واالستبعاداتالشركة  النفط والغاز الطاقة والمياه 

 مجموعةلل )الخسارة( الدخل صافي ملخص
31 

 ديسمبر
31 
 ديسمبر

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 )مليون درهم(

 17,740 17,588 10 15 6,334 6,082 11,396 11,491 إجمالي اإليرادات

 (7,777) (7,965) - - (3,398) (3,339) (4,379) (4,626) المصاريف التشغيلية

 286 89 260 101 - - 7 7 حصة من نتائج الشركات الزميلة وشركات االئتالف

 (597) (600) (138) (146) (223) (211) (236) (243) المصاريف العمومية واإلدارية

 الممتلكات واآلالت  –مخصص االنخفاض في القيمة 
 والمعدات والحفر الجاف  

- - (64) (169) - - (64) (169) 

 (3,716) (3,819) (2) (8) (1,782) (1,894) (1,932) (1,917) النضوب واالستهالك واإلطفاء

 (4,237) (3,929) (1,600) (1,595) (629) (454) (2,008) (1,880) تكاليف التمويل

 (98) 60 (153) 47 30 - 25 13 العمالت األجنبيةأرباح )خسائر( صرف 

 59 (89) - 11 - - 59 (100) التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات

 73 39 - - 73 39 - - ربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز

 76 76 76 76 - - - - إيرادات الفائدة

 - - (4) - 1 - 3 - أخرى )خسائر( أرباح

 1,640 1,405 (1,532) (1,499) 237 159 2,935 2,745 )الخسارة( قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرةالربح 

 

 الحقوق غير المسيطرة الربح قبل الضرائب و

. 2018مليون درهم لنفس الفترة من عام  1.640 بـ مليون درهم مقارنة   1.405ما قيمته  2019عام ل والحقوق غير المسيطرةقبل الضرائب  أرباح المجموعةبلغت 

 في هذا القسم. الحقا   الصناعةحسب والتي تم توزيعها  المعالم المالية 2.2القسم في  هذا االنخفاض في الربح تمت مناقشة

 

 واالستثناءاتالشركات 

تماشيا  مليون درهم  1.521 ما قيمته 2019 ديسمبر 31المنتهية في  اإلثني عشر شهرا  لفترة  واالستثناءاتبلغت الخسائر قبل الضرائب فيما يتعلق بقطاع الشركات 

صرف العمالت في اإليجابية تحركات إلى ال رئيسيمليون درهم، بشكل  11 بقيمةاالنخفاض في الخسائر  يعود. مليون درهم في العام السابق 1.532 مع خسارة بقيمة

الشركات  من نتائج حصةال في انخفاضب أرباح صرف العمالت األجنبية جزئيا   تمت مقابلة. اليورو لتراجعنتيجة  أرباحوالتي أدت إلى مليون درهم  200بقيمة األجنبية 

 .2018لمرة واحدة في عام  لأللومنيوم والتي تم تحصيلها صحار والتي نتجت عن مطالبة تأمينمليون درهم  159والبالغة  2019في عام وشركات االئتالف الزميلة 

 

 الطاقة والمياهقطاع  4.2
 المنتهية في االثنا عشر شهرا   

 إجمالي الطاقة والمياه العالمية /الطاقة  اإلمارات /الطاقة والمياه  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 من قطاع الطاقة والمياه )الخسارة( الدخل صافي ملخص

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 )مليون درهم(

 11,396 11,491 4,276 4,321 7,120 7,170 إجمالي اإليرادات

 (4,379) (4,626) (2,826) (3,016) (1,553) (1,610) المصاريف التشغيلية

 7 7 7 7 - - زميلةالشركات لل المشتركة نتائجال

 (236) (243) (101) (121) (135) (122) المصاريف العمومية واإلدارية

 (1,932) (1,917) (65) (65) (1,867) (1,852) واالستهالك واإلطفاءالنضوب 

 (2,008) (1,880) (288) (251) (1,720) (1,629) تكاليف التمويل

 25 13 10 11 15 2 الربح )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية

 59 (100) 59 (100) - - التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات

 3 - 17 - (14) - األرباح األخرى

 2,935 2,745 1,089 786 1,846 1,959 قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة )الخسارة( الربح
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 )تتمة( قطاع الطاقة والمياه 4.2
 

 الحقوق غير المسيطرةو األرباح قبل الضرائب

 يرجع. 2018مليار درهم في عام  2.9بـ  مليار درهم مقارنة   2.7 ما قيمته 2019ألعمال الطاقة والمياه لعام الحقوق غير المسيطرة بلغت األرباح قبل الضرائب و 

موجودات الطاقة في التي تم تكبدها زيادة نفقات الصيانة ل نتيجة المصاريف التشغيليةمليون درهم في  190 بقيمة هذا االنخفاض في األرباح في الغالب إلى زيادة

. الصعبة األسعارفي الواليات المتحدة األمريكية بسبب بيئة ريد أوك  الرسوم في التفاقيةمليون درهم في القيمة العادلة  159 تغير سلبي بقيمة باإلضافة إلى الدولية

 الفنيفر اتوارتفاع المليون درهم في اإليرادات بسبب  95 تبلغزيادة بمليون درهم في تكاليف التمويل المرتبطة بديون المشروع و 128ذلك بتخفيض قدره  تمت مقابلة

 .2019في عام 

 

 يراداتاإل

 حيث، 2018بعام  مليار درهم، بزيادة طفيفة مقارنة   11.5ما قيمته  2019ديسمبر  31المنتهية في  ا  الطاقة والمياه لفترة االثني عشر شهرقطاع بلغ إجمالي إيرادات 

ذلك بشكل رئيسي إلى األداء القوي المستمر ألسطول اإلمارات في  يرجع. الطاقة الدوليةأعمال الطاقة والمياه لإلمارات وأعمال ٪ لكل من 1اإليرادات بنسبة  ارتفعت

 .2018٪ في عام 93.6٪ مقابل 94.2٪ في التوافر الفني إلى 0.6بنسبة  ا  والذي شهد تحسن 2019عام 

 

  العمومية واإلدارية والمصاريف يةالتشغيل المصاريف

مليون درهم  247 قيمتها الزيادة البالغة ترجع. 2019ديسمبر  31المنتهية في  ا  مليار درهم لفترة االثني عشر شهر 4.6٪ لتبلغ 6بنسبة  ارتفعت المصاريف التشغيلية

 .زيادة تكاليف الصيانة في غانانتيجة ل المصاريف التشغيلية ٪ في7التي شهدت زيادة بنسبة الطاقة الدولية  إلى أعمال بشكل رئيسي

 

عبر األسطول الدولي  ارتفعت، حيث 2018مع نفس الفترة من عام  على أساس سنوي وكانت متوافقة إلى حٍد كبير ةثابت اإلجمالية العمومية واإلداريةالمصاريف ت بقي

 .عبر أسطول اإلمارات العربية المتحدة متعلق بالتسويةمع انخفاض 

 

 النضوب واالستهالك واإلطفاء

اتفاقية شراء الطاقة والمياه واتفاقية شراء  أعمارير بسبب عدم تغ 2018عام ب عند مقارنته 2019عام  فيكبير  تغيير إلى حدٍ  دونالنضوب واالستهالك واإلطفاء  بقي

 . الطاقة

 

 تكاليف التمويل

على مدار  المشاريعالرئيسية على ديون  لمبالغلمستمر لتسديد اللنتيجة انخفاض أرصدة الدين  إلى 2019عام مليون درهم ل 128تكاليف التمويل بمبلغ  انخفاض يرجع

 .العام

 

 التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات

في الواليات  الواقع الخاص بنا ، أصل الطاقةناتجة عن ريد أوكالسوق  أعمالمليون درهم على عمليات إعادة تقييم  159بقيمة  سلبيةخالل العام، كانت هناك حركة 

 .في والية نيو جيرسي غازات الدفيئةلالمبادرة اإلقليمية ل تنفيذانخفاض أسعار الطاقة المحلية باإلضافة إلى إعادة  نتج ذلك عن .المتحدة

 

 

 قطاع النفط والغاز 4.3
 المنتهية في االثنا عشر شهرا   

 إجمالي النفط والغاز  أتروش /  النفط والغاز أوروبا /  النفط والغاز أمريكا الشمالية /النفط والغاز  

 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 ديسمبر 31 الدخل )الخسارة( من قطاع النفط والغاز صافي ملخص

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 )مليون درهم(

 6,334 6,082 290 519 4,231 3,685 1,813 1,878 إجمالي اإليرادات

 (3,398) (3,339) (64) (143) (2,365) (2,012) (969) (1,184) المصاريف التشغيلية

 (223) (211) (35) (37) (62) (42) (126) (132) المصاريف العمومية واإلدارية

 الممتلكات واآلالت –مخصص االنخفاض في القيمة 
 والمعدات والحفر الجاف  

- - (64) (169) - - (64) (169) 

 (1,782) (1,894) (92) (176) (721) (732) (969) (986) النضوب واالستهالك واإلطفاء

 (629) (454) - - (522) (381) (107) (73) تكاليف التمويل

 30 - - - 28 2 2 (2) الربح )الخسارة( من صرف العمالت األجنبية

 73 39 - - - - 73 39 الربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز

 1 - - - - - 1 - األرباح األخرى

 237 159 99 163 420 456 (282) (460) الربح )الخسارة( قبل الضرائب والحقوق غير المسيطرة
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 )تتمة( قطاع النفط والغاز 4.3

 

 الحقوق غير المسيطرةقبل الضرائب و األرباح

مليون درهم  159ما قيمته  2019 ديسمبر 31المنتهية في  اإلثني عشر شهرا  لفترة النفط والغاز  قطاع ألعمالوالحقوق غير المسيطرة بلغت األرباح قبل الضرائب 

نخفاض نتيجة الاإليرادات  انخفاضإلى مليون درهم بشكل رئيسي  78في األرباح بمبلغ  االنخفاض رجعي. 2018مليون درهم لنفس الفترة من عام  237بـ  مقارنة  

 بانخفاض تمت تسويتهالقد  .نتيجة الرتفاع اإلنتاج وبشكل رئيسي في أتروش النضوب واالستهالك واإلطفاءمصاريف  ارتفاعإلى و 2019ر النفط خالل امتوسط أسع

 .كما هو مفّصل أدناه المصاريف التشغيلية واإلدارية

 

 يراداتاإل

 .بالعام السابق ٪ مقارنة  4 تبلغ نسبته، بانخفاض 2019ديسمبر  31المنتهية في  ا  مليار درهم لفترة االثني عشر شهر 6.1 إيرادات بقيمةحققت أعمال النفط والغاز 

 أحجام اإلنتاجنخفاض األسعار المحققة وانخفاض نتيجة المليون درهم  546 بمبلغمليون درهم إلى انخفاض اإليرادات األوروبية  252هذا االنخفاض البالغ  يرجع

التكاليف التشغيلية يقابله انخفاض في صافي والذي )مليون درهم  205باإلضافة إلى انخفاض صافي إيرادات تخزين وتداول الغاز بحوالي ( مليون درهم 342)

 أحجامالكبيرة في الزيادة  نتيجةمليون درهم  229 والتي ارتفعت بمبلغالعراق  من يراداتباإلذلك جزئيا   تمت مقابلة(. مليون درهم 396 بمبلغ الغازوتداول تخزين ل

 .اإلنتاج

 

  العمومية واإلدارية والمصاريف يةالتشغيل المصاريف

ا للتأثيرات اإليجابية للعمالت األجنبية على مدار العام على  59 البالغة التشغيلان السبب األساسي وراء انخفاض قيمة عمليات  مليون درهم هو أصولنا األوروبية نظر 

لتحسين  نتيجة الغازوتخفيض التكاليف في المحطة البرية باإلضافة إلى انخفاض صافي مصاريف تخزين وتداول  األساسية،قاعدة تكاليف تشغيل الجنيه اإلسترليني 

 زين الغاز.برجمير لتخالموثوقية في 

 

المعيار الدولي إلعداد التقارير ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى اعتماد . بالعام السابق مليون درهم مقارنة   12بمبلغ  المصاريف العمومية واإلدارية تم تخفيض إجمالي

 (.يرجى االطالع على التسوية ضمن النضوب واالستهالك واإلطفاء) رئيسيالمكاتب بشكل  إيجارعلى تكاليف  والتأثير" اإليجارعقود " 16 المالية رقم

 

  فاءالنضوب واالستهالك واإلط

في العراق  رئيسيبشكل وإلى ارتفاع حجم اإلنتاج  رئيسيمليون درهم في قطاع النفط والغاز بشكل  112 بقيمةالنضوب واالستهالك واإلطفاء  يعود سبب الزيادة في

 المصاريف في" عقود اإليجار التشغيلية"ل تكاليف اإليجار المرتبطة بـ الذي حوّ و "عقود اإليجار" 16 رقم باإلضافة إلى تبني المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 .التشغيلية والمصاريف العمومية واإلدارية إلى النضوب واالستهالك واإلطفاء ومصاريف الفائدة

 

 تكاليف التمويل

انخفاض الرسوم المتراكمة في أوروبا نتيجة لتعديل  بشكل رئيسي إلى 2019و 2018مليون درهم بين عامي  175يرجع االنخفاض في تكاليف التمويل بقيمة 

 .التزامات تقاعد الموجودات خالل العام

 

 الضرائب للفترة . 5

 يرجع. 2018مليون درهم لنفس الفترة من عام  288بـ  مليون درهم مقارنة   201 ما قيمته 2019 ديسمبر 31المنتهية في  للسنةللمجموعة  الضرائببلغت مصاريف 

النفط  قطاع ن أعمالالناتج عنخفاض الدخل الخاضع للضريبة نتيجة الدرهم  مليون 133بقيمة  إلى انخفاض رسوم الضريبة الحاليةبشكل رئيسي  االنخفاضهذا 

 .والغاز

 

 الهيكل الرأسمالي والسيولة . 6
 الهيكل الرأسمالي 

 ديسمبر 31 مارس 31 يونيو 30 سبتمبر 30 ديسمبر 31 

 2018 2019 2019 2019 2019 )مليون درهم(

 99,337 98,771 98,608 96,886 97,559 إجمالي الموجودات

 10,559 10,413 10,379 9,951 10,428 حقوق المساهمينإجمالي 

 66,271 65,364 64,496 63,275 63,337 إجمالي الديون

 62,879 62,306 61,921 61,034 60,458 صافي الديون

 %83 %83 %83 %83 %82  1المال صافي الديون / صافي رأس

 9,719 9,979 10,203 8,915 11,452 الجزء غير المستخدم من التسهيالت االئتمانية

 3,392 3,058 2,575 2,241 2,879 النقد وما يعادله

 13,111 13,037 12,778 11,156 14,331 إجمالي السيولة المتاحة

 
 .الخسائر من التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن تحوطات التدفقات النقدية الستبعادتمت تسوية حقوق المساهمين  (1
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 مخاطر معدالت الفائدة 6.1
المال ، وقروض رأس ٪، بما في ذلك ديون المشاريع وسندات الشركات والقروض والتسهيالت االئتمانية المتجددة82يتكون الهيكل الرأسمالي لطاقة من ديون بنسبة 

تعتمد التسهيالت . لفائدةإن معدالت الفائدة على ديون مشروع المجموعة والسندات والقروض ثابتة إلى حٍد كبير، إما تعاقديا  أو من خالل اتفاقية حماية معدالت ا. العامل

عند استحقاق سنداتنا . ليبورمعدل األجل السائدة وفقا  ل على معدالت السوق المتغيرة، وبالتالي فهي عرضة لمعدالت االقتراض قصيرة لطاقةاالئتمانية المتجددة 

وعليه، تتعرض طاقة لمخاطر . األجل وطويلة األجل، قد يتطلب منا إعادة تمويل هذا الدين بمعدالت السوق، أو استخدام سيولة أخرى متاحة لدينا متوسطةوقروضنا 

 .المدى القصير والطويلمعدالت الفائدة على 

 

عدالت جموعة لمخاطر التغيرات في معدالت الفائدة السوقية، وبشكل رئيسي اللتزامات الديون طويلة األجل للمجموعة والودائع قصيرة األجل ذات متتعرض نتائج الم

إدارة ذلك، تدخل المجموعة  ومن أجل. تتمثل سياسة المجموعة في إدارة تكلفة فوائدها باستخدام مزيج من الديون التي تحمل معدالت ثابتة ومتغيرة. الفائدة المتغيرة

تبادل الفرق بين مبالغ الفائدة الثابتة والمتغيرة التي يتم احتسابها بالرجوع إلى على  على فتراٍت زمنية محددةحيث توافق المجموعة في عقود تبادل معالت الفائدة، 

 .الديون األساسية يتم تصنيف عقود التبادل هذه لحماية التزامات. المبلغ األساسي االسمي المتفق عليه

 

 مخاطر العمالت األجنبية 6.2
على الرغم من أن سعر الدرهم اإلماراتي . دولة وتقوم بإعداد تقاريرها وفقا  للعملة الوظيفية للمجموعة وهي الدرهم اإلماراتي 11تمتلك طاقة موجودات وعمليات في 

ت ومصاريف المجموعة بهذه العملة، إال أن جزءا  كبيرا  من معامالت المجموعة تتم بالعملة المحلية مرتبط بالدوالر األمريكي، حيث يتم تحقيق مبالغ كبيرة من إيرادا

 .التي تعمل بها طاقة، مما يزيد من تذبذب نتائجنا فيما يتعلق بالدرهم

 

لمستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في معدالت صرف العمالت ضمن نتائجنا المالية، تمثل مخاطر العمالت األجنبية مخاطر تذبذب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ا

عندما تسود اإليرادات أو المصاريف )يتعلق تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في معدالت صرف العمالت األجنبية بشكل رئيسي باألنشطة التشغيلية . األجنبية

لدفترية للموجودات والمطلوبات بالدوالر الكندي واليورو والدرهم المغربي والروبية الهندية وصافي ، القيم ا(بعملة تختلف عن العمالت الوظيفية للشركات التابعة

تقوم المجموعة بحماية جزء من صافي تعرضها للتقلبات في تحويل عملياتها األجنبية إلى درهم إماراتي عن طريق . استثمار المجموعة في الشركات التابعة األجنبية

 .روض بالعمالت األجنبية، وبشكل رئيسي باليورواالحتفاظ ببعض الق

 

 المملكة قرار بعد األوروبية األعمال وحدة داخل التخلينفقات و المال ورأس التشغيلية النفقاتللدوالر على اإلسترليني  هسعر الجنيتأثير  حالي ا المجموعة تراقب

 الترتيبات هذه مثل في الدخول نختار قد أننا من الرغم على ، األجنبية العمالت مخاطر لمواجهة تحوطات أي طاقة لدى ليس ، حالي ا. األوروبي االتحاد بمغادرة المتحدة

 .المعتاد العمل سياق في المستقبل في

 

 

 مخاطر أسعار السلع 6.3

أثبتت أسعار . النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي: تعتمد أعمال النفط والغاز في المجموعة بشكٍل كبير على أسعار السوق المتعلقة بمنتجاتها الهيدروكربونية

تخضع أسعار النفط لضغوط العرض والطلب العالمية، وكذلك . السوق لهذه السلع أنها متقلبة تاريخيا ، وقد ظهر ذلك بشكٍل كبير على مدى السنوات الخمس الماضية

ٍل أكبر على األسواق المحلية، ولكنها تتأثر بشكل متزايد بسعة التصدير واالستيراد الخاصة بالغاز الطبيعي ترتكز أسعار الغاز بشك. القوى الجيوسياسية والبيئية وغيرها

 .المسال

 

تقبل ضمن سياق األعمال في الوقت الحالي، ال تملك طاقة أية أنشطة حماية ألحجام إنتاجها، على الرغم من أننا قد نختار الدخول في مثل هذه االتفاقيات في المس

 .االعتيادية

 

( مدخالت المحطة)تأثر اتفاقية الضريبة بيننا وبين محطة توليد الطاقة ريد أوك في نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية بتقلب أسعار الغاز تفي قطاع الطاقة، 

ر فيما يتعلق بمخاطر أسعار السلع وتخفيفها، والتي تستخدم قامت إدارة اتفاقية الضريبة بوضع وسن استراتيجية إلدارة المخاط(. مخرجات المحطة)وأسعار الكهرباء 

 .عقود السلع اآلجلة

 

 مخاطر االئتمان 6.4
إن المجموعة معرضة لمخاطر . إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عدم وفاء الطرف المقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو عقد عميل، مما يؤدي إلى خسارة مالية

 .ومن أنشطتها التمويلية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك واألدوات المالية األخرى( وبشكل رئيسي الذمم التجارية المدينة)االئتمان من أنشطتها التشغيلية 

 

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

يتم وضع حدود ائتمانية . وحدة أعمال وفقا  لسياسات وإجراءات وضوابط المجموعة المتعلقة بإدارة مخاطر ائتمان العمالء تتم إدارة مخاطر ائتمان العميل من قِبل كل

 .يتم تقييم الجودة االئتمانية للعميل على أساس بطاقة تقييم ائتماني شاملة. لكافة العمالء وفقا  لمعايير تصنيف داخلية

 

القائمة بشكل منتظم ويتم عادة  تغطية أية شحنات للعمالء الرئيسيين عن طريق خطابات االعتماد أو أي شكل آخر من أشكال التأمين تتم مراقبة ذمم العمالء المدينة 

يتم تجميع عدد وباإلضافة إلى ذلك، . يتم تحليل متطلبات االنخفاض في القيمة في كل تاريخ تقارير مالية على أساس فردي بالنسبة إلى العمالء الرئيسيين .االئتماني

يتم وضع كافة اعتبارات االنخفاض في القيمة للذمم التجارية . تقييم االنخفاض في القيمة بشكل جماعيمن ثم كبير من الذمم المدينة الصغيرة إلى مجموعات متجانسة و

 .المدينة والذمم المدينة األخرى باستخدام نموذج خسارة االئتمان المتوقعة
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 )تتمة( مخاطر االئتمان 6.4
 

 األدوات المالية األخرى والودائع النقدية

يتم إجراء االستثمارات في األموال الفائضة . تتم إدارة مخاطر االئتمان من األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية من قبل خزانة المجموعة وفقا  لسياسة المجموعة

 .فقط مع بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة طيبة

 

 ولةمخاطر السي 6.5
الوصول إلى  لدى المجموعة إمكانيةلمساعدة في تخفيف هذه المخاطر، امن أجل . ةتراقب المجموعة مخاطرة نقص التمويل باستخدام أداة تخطيط السيولة المتكرر

 .(مليون درهم 9.248: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31مليون درهم كما في  10.982 تبلغ قيمتهالتسهيالت االئتمانية المتجددة برصيد غير مستخدم 

 

قروض البنكية والقروض إن هدف المجموعة هو االحتفاظ بالتوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام النقد والسحوبات على المكشوف من البنوك وال

، بناء  على القيمة الدفترية للقروض المدرجة (٪8: 2018ديسمبر  31)٪ من إجمالي ديون المجموعة كمتداولة 5، تم تصنيف 2019 ديسمبر 31اعتبارا  من . األخرى

 .في البيانات المالية الموحدة

 

 االستحقاق محفظة 6.6
 :كما يلي ة هوبناء  على الدفعات التعاقدية غير المخصوم 2019 ديسمبر 31في كما المطلوبات المالية للمجموعة سداد إن جدول 

 
 

في أعمال قطاع الطاقة  ذلك في الغالب إلى سداد الديون المتعلقة بالمشروع ويرجع، مليار درهم 2.9بمقدار  دين المجموعةالي ، تم تخفيض إجم2019خالل عام 

 .والمياه

 

والذي يحمل فائدة بمعدل ليبور  أحد البنوك اإلماراتية من مليون درهم 735حصلت المجموعة على تسهيل قرض لمدة ثالث سنوات بقيمة ، 2019إبريل  17في 

والذي ( مليون دوالر أمريكي 200أي ما يعادل )مليون درهم  735 التي تبلغ قيمتهالياباني  ألجل بالين عادة تمويل القرضإلهذا التسهيل  تم استخدام .زائدا  الهامش

  .2019ستحق في إبريل ا

 
قامت المجموعة . متجددتسهيل االئتمان ال منالسحب من  اتم تمويله والتي أمريكي مليون دوالر 500قامت المجموعة بتسوية سندات بقيمة  ،2019سبتمبر  16في 

المتحصالت من إصدار السندات لسداد القروض تم استخدام  .2019 أكتوبر 3أمريكي بتاريخ مليون دوالر  500 عام بقيمة 30متوسطة األجل لمدة سندات  بإصدار

 .من تسهيل االئتمان المتجدد

 

ليبور  التسهيل فائدة بمعدليحمل  .بنك 13، مع أمريكيمليار دوالر  3.5سنوات بقيمة  5تسهيل ائتمان متجدد جديد لمدة ، دخلت المجموعة في 2019ديسمبر  19في 

في أغسطس  ا  والذي كان مستحق مليار دوالر أمريكي 3.1وإلغاء تسهيل االئتمان المتجدد الحالي البالغ  بسدادالشركة  قامت، 2019 ديسمبر 31في  .زائد هامش

2020. 
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 النفقات الرأسمالية . 7

 ديسمبر 31 المنتهية في االثنا عشر شهرا   النفقات الرأسمالية

 )مليون درهم)
أمريكا 

 أتروش أوروبا الشمالية
إجمالي النفط 

 والغاز

اإلمارات 

العربية 

 أخرى المتحدة

إجمالي 

الطاقة 

 والمياه
 المجموعة

 1إجمالي

2019 535 551 275 1,361 457 2 459 1,820 

2018 704 658 78 1,440 268 6 274 1,714 

 
 غير ملموسةالموجودات ألرقام أعاله شراء الممتلكات واآلالت والمعدات وشراء تتضمن ا  (1

 

 .2018عام  مقابل٪ 6 اتبلغ نسبته بزيادة، بأكمله 2019درهم في عام  مليار 1.8للمجموعة  االستثمار الرأسماليإجمالي  بلغت قيمة

 

 موجوداتنا فيإلى انخفاض النفقات الرأسمالية في  الغالب٪ عن العام السابق، ويرجع ذلك في 5لنفط والغاز بنسبة قطاع اانخفض إجمالي النفقات الرأسمالية ل

عملية االستحواذ التي بلغت ذلك  تضمن .ي أتروشبزيادة اإلنفاق فت مقابلتها جزئيا  الشمالية بسبب تأجيل بعض المشاريع الرأسمالية، والتي تم أوروبا وأمريكا

 ترجع .%47.4٪ إلى 39.9من  أدى إلى زيادة الحصة العاملة لطاقة، مما حوض أتروش٪ في 7.5 بنسبةإضافية  عاملةحصة على مليون درهم  116 قيمتها

 .بشكل رئيسي إلى برامج الصيانة الرئيسية داخل أسطول اإلمارات، بما في ذلك تكاليف الفحص واإلصالح لقطاع الطاقة والمياهالزيادة في النفقات الرأسمالية 

 

 

 بعد المعايير المحاسبية الصادرة ولكنها غير فعالة. 8
 

 .صادرة ولكنها غير فعّالة بعد والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على إعداد البيانات المالية الموحدةأية معايير جديدة  ليس هناك
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