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  إدارة ألعضاء مجلس المختصرة  الموحدةتقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية 
 )"طاقة"(شركة مساهمة عامة  - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

  
  المقدمة

شركة مساهمة عامة  - المرفقة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة المختصرةالموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية 
بيان المركز المالي المرحلي التي تتكون من ، ٢٠١٢مارس  ٣١كما في ") المجموعة"(والشركات التابعة لها  ")طاقة("

 يرات في حقوق المساهمينوالتغ والدخل الشامل والبيانات المرحلية الموحدة للدخل ٢٠١٢مارس  ٣١كما في  الموحد
إن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية . واإليضاحات المنتهية في ذلك التاريخلفترة الثالثة أشهر التدفقات النقدية و

معيار المحاسبة "(التقارير المالية المرحلية ب الخاص ٣٤لي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاً للمعيار الدو المختصرةالموحدة 
الموحدة من مسؤولية اإلدارة وإن مسؤوليتنا هي إصدار تقريرنا حول البيانات المالية المرحلية  هو) "٣٤الدولي رقم 
  . استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بهاالمختصرة 

  
  نطاق المراجعة

مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل "، ٢٤١٠لي المتعلق بأعمال المراجعة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدو
محددة بصفة رئيسية باالستفسار من موظفي المالية المرحلية المعلومات مراجعة إن ". قق الحسابات المستقل للشركةمد

إن . خرىالشركة خاصة المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات أ
نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد 
الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق ونظراً لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات 

  .المختصرة الموحدة لية المرحليةحول هذه البيانات الما
  

  النتيجة
المرفقة، لم يتم  المختصرةالموحدة بناء على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد أن البيانات المالية المرحلية 

  .٣٤لمعيار المحاسبة الدولي رقم  إعدادها من كافة النواحي المادية وفقاً
  
  
  
  

 :بتوقيع
  بسام الحاج

  شريك
  ارنست ويونغ

  ٢٥٨رقم القيد 
  
 
  
  ٢٠١٢مايو  ٩

  أبوظبي
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  بيان الدخل المرحلي الموحد 
  )ةغير مدقق( ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
فترة الثالثة أشهر 

  مارس ٣١المنتهية في 
فترة الثالثة أشهر 

  مارس ٣١المنتهية في 
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  مليون درهم درهم مليون اتحإيضا 
    

    اإليرادات
  ٢,٥٨٦   ٢,٦٠٦    اإليرادات من النفط والغاز

  ١,٦٦٣   ١,٨٨٩   اإليرادات من الكهرباء والمياه 
  ٩٢٥   ٩٥٩    إيرادات الوقود

  ١٤٥   ١١٣    تخزين الغازإيرادات 
         ــــــــ ــــــــ    ١٦١   ١٧٦    إيرادات تشغيلية أخرى

 ــــــــ ــــــــ    ٥,٤٨٠   ٥,٧٤٣     
        

        تكلفة المبيعات
  )٢,٠٩٩(  )٢,١٣٧(    مصاريف تشغيلية

        ــــــــ ــــــــ    )١,٢٧٥(  )١,٣٤٥(   االستهالك والنضوب واإلطفاء
        ــــــــ ــــــــ    )٣,٣٧٤(  )٣,٤٨٢(   

  ٢,١٠٦   ٢,٢٦١    الربح اإلجمالي
       

  )١٨٨(  )٢٢٦(   إدارية ومصاريف أخرى مصاريف
  )١,٠٧٧(  )١,٢٦٠(   تكاليف التمويل

  ٤٢   ٩٩    وعمليات التحوط للقيمة العادلةلمشتقات لالتغيرات في القيم العادلة 
  )٦٥(  )٤٣(   األجنبية من تحويل العمالتصافي الخسائر 

  -   ٩٢  ٣  ءالربح من صفقات الشرا
  -   ٣٧٨  ١١  النفط والغازراضي وموجودات أمن بيع  الربح

  ٥٨   ٤٧    حصة من نتائج الشركات الزميلة
  ٣٢   ٢٢    حصة من نتائج شركات ائتالف

  ٢٨   -     ائتالفالربح من بيع شركة 
  ١٧   ٦    إيرادات الفوائد
         ــــــــ ــــــــ    ٨   ٢٩    إيرادات أخرى

  ٩٦١   ١,٤٠٥    الربح قبل الضريبة
       

 ــــــــ ــــــــ    )٦٥٠(  )٧٢٤( ٤  ضريبة الدخل مصروفات
       

  ==========  ==========     ٣١١   ٦٨١    ربح الفترة
       

       :المتعلق بـ
  ١٥٢   ٥٣٤    مساهمي الشركة األم  
        ــــــــ ــــــــ    ١٥٩   ١٤٧     غير مسيطرةالملكية الحقوق   

       ========== ==========    ٣١١   ٦٨١    الفترة  ربح
  على السهم المتعلق بمساهمي الشركة والمخفض العائد األساسي

  ========== ==========    ٠,٠٢٥   ٠,٠٨٨  ٥ )درهم(األم   
  

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
  )ةغير مدقق( ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  
  

فترة الثالثة أشهر 
  مارس ٣١المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر 
  مارس ٣١المنتهية في 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  درهم مليون درهم مليون  
    

 ــــــــ ــــــــ    ٣١١   ٦٨١    ربح الفترة
        

    الدخل الشامل اآلخر
  ضمنالتغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية 

  )٢٢٦(  ٨٨    عمليات التحوط للتدفقات النقدية  
  )٤(  )٦(   للشركات الزميلةالدخل الشامل اآلخر  حصة منال

  ٣٤٣   ٣٨٧    إعادة تصنيف التعديالت على الخسائر المدرجة في بيان الدخل
  ٨٠٣   ٦٤٨    الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية فروقات

         ــــــــ ــــــــ    ٥٨   ٢٨٠    التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
 ــــــــ ــــــــ    ٩٧٤   ١,٣٩٧     للفترة الدخل الشامل اآلخر

      
 ========== ==========    ١,٢٨٥   ٢,٠٧٨   للفترة الدخل الشاملإجمالي 

      
       :المتعلق بـ

  ١,٠٢٩   ١,٦٧٢    مساهمي الشركة األم  
 ــــــــ ــــــــ    ٢٥٦   ٤٠٦     غير مسيطرةالملكية الحقوق   
       
    ١,٢٨٥   ٢,٠٧٨    ========== ==========  
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  الموحد بيان المركز المالي المرحلي
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 

  ٣٤٥   ٣٤٧     سلف وقروض من أطراف ذات عالقة  ٧,٥٠٢   ٧,٨٤٨     التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد  ٤,٦٠٦   ٤,٥٦٢     ضريبة الدخل المؤجلة  ١,٦٦١   ٢,٤١٢   ١٢  القروض اإلسالمية  ٦٧,١٧٨   ٦٦,٣٩٠   ١٢  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة  ٨٦   ٦٠     استثمار في شركة زميلة        المطلوبات غير المتداولة ـــــــــ ـــــــــ    ١٢,٥٩٠   ١٤,٤٩٢     إجمالي حقوق المساهمين ـــــــــ ـــــــــ    ٥,١٦٨   ٥,٣٩٨      ـــــــــ ـــــــــ    ٢,٦٧٥   ٢,٦٧٥     قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  ١,٠٦٠   ١,٠٤٨     قروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعة  ١,٤٣٣   ١,٦٧٥     حقوق ملكية غير مسيطرة         حقوق المساهمين المتعلقة بالحقوق غير المسيطرة ـــــــــ ـــــــــ    ٧,٤٢٢   ٩,٠٩٤      ـــــــــ ـــــــــ    )٤,٣٤٤(  )٤,١٣٤(    للتدفقات النقدية    التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن عمليات التحوط  ٢٥٤   ٥٣٤     التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  )٥٥٤(  ٩٤     احتياطي تحويل العمالت االجنبية  ٦٠٧   ٦٠٧   ١٧  أرباح مقترح توزيعها  ١,١٣٨   ١,٦٧٢     أرباح محتجزة  ٤,٠٤٨   ٤,٠٤٨   االحتياطيات األخرى  ٣٤١   ٣٤١     مساهمات حقوق رأسمالية  )٢٩٣(  )٢٩٣(    أسهم الخزينة  ٦,٢٢٥   ٦,٢٢٥    رأس المال المصدر     األمحقوق المساهمين المتعلقة بمساهمي الشركة       المساهمين والمطلوباتحقوق  ـــــــــ ـــــــــ    ١١٤,٦٩٣   ١١٦,١٥١   إجمالي الموجودات ـــــــــ ـــــــــ    ١٦,٢٧٤   ١٦,١٥١    ـــــــــ ـــــــــ    ١,٤٠٠   -  ١١ موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١٤,٨٧٤   ١٦,١٥١     ـــــــــ ـــــــــ    ٣,٩٨٨   ٥,٣١٨   نقد وودائع قصيرة األجل  ٦,٥٣٧   ٦,٤٤٧   ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما  ٨١٠   ٨١٠     سلف وقرض لشركات زميلة  ٤١٧   ٤١٨     األصول المالية التشغيلية  ٣,١٢٢   ٣,١٥٨    المخزون     موجودات متداولة ـــــــــ ـــــــــ    ٩٨,٤١٩   ١٠٠,٠٠٠    ـــــــــ ـــــــــ    ٤٢٠   ٤٥٠     موجودات أخرى  ٣٩٨   ٣٩٨     سلف وقرض لشركة زميلة  ٧٣٥   ٧٧٩    استثمار في شركات االئتالف  ٥١٢   ٥٢٣    استثمار في شركات زميلة  ١٣,٤٣٠   ١٣,٨٥٤   ٩  موجودات غير ملموسة  ١,١٢٢   ١,٥٠٢  ٨ استثمارات متاحة للبيع  ٤,٣٦٣   ٤,٣٩٩     األصول المالية التشغيلية  ٧٧,٤٣٩   ٧٨,٠٩٥  ٧ والمعدات الممتلكات واآلالت    الموجودات غير المتداولة    الموجودات   مليون درهم  مليون درهم إيضاحات   ٢٠١١ديسمبر  ٣١  )مدققة(  ٢٠١٢مارس  ٣١   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           =========== ===========    ١١٤,٦٩٣   ١١٦,١٥١     إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ـــــــــ ـــــــــ    ١٠٢,١٠٣   ١٠١,٦٥٩     إجمالي المطلوبات ـــــــــ ـــــــــ    ١٣,٣١٤   ١٣,٠٧٧      ـــــــــ ـــــــــ    ٦١   -   ١١  مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١٣,٢٥٣   ١٣,٠٧٧      ـــــــــ ـــــــــ    ١٦٩   ٨٠     السحب على المكشوف لدى البنوك  ٩٥٥   ١,٠٨٧     دائنة ائبضر  ٤٤٤   ٤٧٤     المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف أخرى ذات عالقة  ٢٠   ٢٠     المسيطرة في شركات تابعةض من مساهمي حقوق الملكية غير وقر  ١٢٧   ١٢٩  ١٢  القروض اإلسالمية  ٤,٩١١   ٥,٠٤٢   ١٢  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة  ٦,٦٢٧   ٦,٢٤٥   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى    المطلوبات المتداولة ـــــــــ ـــــــــ    ٨٨,٧٨٩   ٨٨,٥٨٢            ـــــــــ ـــــــــ    ٧,٣١٧   ٦,٨٧٤     مطلوبات أخرى  ٩٤   ٨٩     قرض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعة

  المدير التنفيذي      عضو مجلس اإلدارة               عضو مجلس اإلدارة    
  

  .جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٧ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
      المتعلق بمساهمي الشركة األم  

  أسهم خزينة  رأس المال  
مساهمات 

  رأسماليةحقوق 
احتياطيات 

  محتجزةأرباح   أخرى
أرباح مقترح 

  توزيعها

احتياطي 
تحويل العمالت 

  األجنبية

التغييرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 
لالستثمارات 
  المتاحة للبيع

التغييرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

ضمن لمشتقات ل
عمليات التحوط 

  المجموع  النقدية للتدفقات
 ملكيةال حقوق

  غير مسيطرةال

قروض من مساهمي 
غير الملكية الحقوق 
شركات في  مسيطرة

  تابعة

قرض من هيئة 
مياه وكهرباء 

  أبوظبي
مجموع حقوق 

  المساهمين 
 مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
                              

  ١٥,٢٣٨   ٢,٧٥٢   ٨٩١   ٢,٠٩١   ٩,٥٠٤   )٢,٨٢٢(  ١٨٠   ٢١٣   ٦٠٧   ١,١٧٢   ٣,٨٨١   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥   ٢٠١١يناير  ١الرصيد كما في 
  ٣١١   -    -    ١٥٩   ١٥٢   -    -    -    -    ١٥٢   -    -    -    -    ربح الفترة

  ٩٧٤   -    -    ٩٧   ٨٧٧   ١٦   ٥٨   ٨٠٣   -    -    -    -    -    -    للفترةالدخل الشامل اآلخر 
ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــــ  

  ١,٢٨٥   -    -    ٢٥٦   ١,٠٢٩    ١٦   ٥٨   ٨٠٣   -    ١٥٢   -    -    -    -    للفترة الدخل الشاملإجمالي 
  )١٨٠(  -    -    )١٨٠(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    غير المسيطرة الملكية األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق

  )٨٢(  )٤٩(  )٣٣(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    سداد القروض
ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  
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  ١٢,٥٩٠   ٢,٦٧٥   ١,٠٦٠   ١,٤٣٣   ٧,٤٢٢   )٤,٣٤٤(  ٢٥٤   )٥٥٤(  ٦٠٧   ١,١٣٨   ٤,٠٤٨   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥  ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 
  ٦٨١   -    -    ١٤٧   ٥٣٤  -    -    -    -    ٥٣٤   -    -    -    -    ربح الفترة

  ١,٣٩٧   -    -    ٢٥٩   ١,١٣٨   ٢١٠   ٢٨٠   ٦٤٨   -    -    -    -    -    -    للفترة الدخل الشامل األخر
ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــــ  

  ٢,٠٧٨   -    -    ٤٠٦   ١,٦٧٢   ٢١٠   ٢٨٠   ٦٤٨    -    ٥٣٤   -    -    -    -    الفترة الدخل الشامل األخر إجمالي
  )١٦٤(  -    -    )١٦٤(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    غير المسيطرة الملكية أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق
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  ١٤,٤٩٢   ٢,٦٧٥   ١,٠٤٨   ١,٦٧٥   ٩,٠٩٤   )٤,١٣٤(  ٥٣٤   ٩٤   ٦٠٧   ١,٦٧٢   ٤,٠٤٨   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥   )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١الرصيد كما في 
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  .المرحلية المختصرة الموحدةجزءا من هذه البيانات المالية  ١٧إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-  ٦ -  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية

فترة الثالثة أشهر 
  المنتهية

  ٢٠١١مارس  ٣١في   ٢٠١٢مارس  ٣١في  اتإيضاح 
 مليون درهم درهم مليون  

    األنشطة التشغيلية
  ٩٦١   ١,٤٠٥   الربح قبل الضريبة

    :التعديالت للبنود التالية
  ١,٢٧٥   ١,٣٤٥     االستهالك والنضوب واإلطفاء  
  ٤   ٥   إلتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي  
  ٢٩   ٣٧    اصول مالية تشغيليةوالخسارة من تحويل قروض وسلفيات تحمل فائدة   
  ٣٧   ١٣    الفترةمصاريف اإلستكشاف والتقييم التي تم استبعادها خالل   
  -   )٩٢( ٣  الربح من صفقات الشراء  
  -   )٣٧٨( ١١  الربح من بيع أصول  
  )٢٨(  -    ائتالفبيع شركة الربح من   
  ٩٨٧   ١,١٤٦   والفائدة اإلسمية مصاريف الفوائد  
  ٩٠   ١١٤    المصاريف المتراكمة  
  )٥٨(  )٤٧(   زميلةالحصة الشركة في نتائج الشركات   
  )٣٢(  )٢٢(   ائتالفحصة الشركة في نتائج شركة   
  وعمليات العادلة لمشتقات األدوات المالية القيمةتقييم أرباح غير محققة من   

  )٤٢(  )٩٩(   التحوط للقيمة العادلة    
  )١٧(  )١٤(   إيرادات الفوائد  
       

       :التغيرات في رأس المال العامل
  )٢٩٢(  )٢٠(   المخزون  
  ٣٢١   ٦١١    وموجودات اخرى ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً  
  )٣٥(  ٣٠    مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة  
  )٥٥٩(  )٣٩٣(   ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  ذمم دائنة  
       

  )٢٧١(  )٧٤٨(   ضريبة الدخل المدفوعة
  )٨٣١(  )١,١٤٥(   الفوائد المدفوعة
  )٣٨(  )٤٨(   تقاعد عند الالموجودات مدفوعات ازالة 

        ـــــــــ ـــــــــ    ٨٠   ٢٤    المالية التشغيلية االصول الحركة على
     ـــــــــ ـــــــــ    ١,٥٨١   ١,٧٢٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

       األنشطة االستثمارية
  ١,١٥١   -    شركة ائتالف حصة في متحصالت من بيع
  -   ١,٧٩٨    وموجودات غير ملموسةممتلكات وآالت ومعدات متحصالت من بيع 

  )١,٤٣٦(  )١,٣٠٣(   شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
  -   ١٢٠  ٣  التحويالت المستلمة عند االستحواذ على الشركات التابعة

  )٤٣٧(  )٢٥٠(   تشغيليةصول مالية ا شراء
  )١١(  )١٠٠(   ات متاحة للبيعشراء استثمار

  )٥٣(  )٣٤٧(   موجودات غير ملموسةشراء 
  -   ٤   توزيعات أرباح مستلمة من الشركات الزميلة

  -   ٢   من طرف ذات عالقة  ةسلف
  ١٧   ٦   ايرادات الفوائد المستلمة

        ـــــــــ ـــــــــ    -   ١١   موجودات أخرى
        ـــــــــ ـــــــــ    )٧٦٩(  )٥٩(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

       األنشطة التمويلية
  ١,٦٤٤   -  ١٢  القروض والسلفيات  المستلمة والتي تحمل فائدة

  -   ٧٧٥   ١٢  القروض األسالمية المستلمة
  )٣,٢٦١(  )٨٥١( ١٢  سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

  )٢١(  )٢٢( ١٢  سداد القروض اإلسالمية
  )١٨٠(  )١٦٤(   مسيطرةحقوق ملكية غير توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي 

  )٤٩(  -    هيئة مياه وكهرباء ابو ظبيسداد القروض من 
 ـــــــــ ـــــــــ    )٧٢(  )١٧(    حقوق ملكية غير مسيطرةسداد قروض من مساهمي 

        ـــــــــ ـــــــــ    )١,٩٣٩(  )٢٧٩(   األنشطة التمويلية  المستخدم في صافي النقد
         )١,١٢٧(  ١,٣٨٦    النقدية وشبه النقديةفي ) النقص(الزيادة 

  )١١(  ٣٣    صافي فرق تحويل العمالت األجنبية
 ـــــــــ ـــــــــ    ٥,٤٨٩   ٣,٨١٩    يناير ١النقدية وشبه النقدية في 
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  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١
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  معلومات حول الشركة  ١
  

بموجب  ٢٠٠٥يونيو  ٢١في  ")الشركة"أو " طاقة("تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة   
كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  ٢٠٠٥لسنة ) ١٦(أحكام المرسوم األميري رقم 

 ٢٠٠٥أغسطس  ١إلى  ٢٠٠٥يوليو  ٢٣خالل الفترة من  %.١٠٠المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة ") الهيئة("
كما . من أسهم طاقة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق المالية% ٢٤,٩تم عرض ما نسبته 
من أسهم الشركة % ٥١على ما نسبته  الهيئةمن خالل اكتتاب خاص واحتفظت % ٢٤,١تم عرض ما نسبته 

نتيجة إلصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى . للهيئةة تابعة وبالتالي فإن الشركة هي شرك
ارتفعت %. ٥١,٠٥إلى ما نسبته  الهيئةفقد ارتفعت مساهمة  ٢٠٠٨أسهم عادية خالل الربع الثالث من عام 

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

  
إن النشاط الرئيسي للشركة هو اإلمتالك واإلستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة و تحلية المياه   

الستثمارات األخرى المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق وتطوير وإنتاج وتخزين النفط والغاز، باإلضافة إلى ا
  .أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة ٥٥٢٢٤. ب.إن العنوان المسجل للشركة هو ص. أهدافها

  
للفترة ") المجموعة("تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة والشركات التابعة   

  .٢٠١٢مايو  ٩من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٠١٢مارس  ٣١المنتهية في 
  
  
  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  ٢
  

  أساس اإلعداد  ٢,١
  

مارس  ٣١لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  .التقارير المالية المرحلية ، إعداد٣٤وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ٢٠١٢

  
والذي يمثل العملة ) درهم(تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة   

إال إذا أشير إلى غير ) مليون درهم(كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم . المتداولة للشركة
  .ذلك

  
المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد إن البيانات   

ديسمبر  ٣١البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
ر بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها ال تشي ٢٠١٢مارس  ٣١كما وأن نتائج الثالثة أشهر المنتهية في . ٢٠١١

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
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-  ٨ -  

  
  

  الهامةالسياسات المحاسبية   ٢,٢
  

إن السياسات المحاسبية التي تم تبنيها إلعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع السياسات   
، فيما عدا ما ٢٠١١ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في المحاسبية المستخدمة إلعداد 

  :، المذكورة أدناه٢٠١٢يناير  ١يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة كما في 
  

 استعادة الموجودات الضمنية – الضرائب المؤجلة -ضرائب الدخل – ١٢معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 ).المعدل(

 متطلبات األفصاح عن األستبعادات المحسنة –األفصاحات  :األدوات المالية ٧معيار التقارير المالية رقم  •
  .)المعدل(

  
إن تطبيق المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله لم يكن له أي تأثير جوهري على المركز المالي أو أداء   

  .المجموعة
 
  
  دمج األعمال  ٣
 

 )OTTER(األستحواذ على حصص غیر مقسمة من موجودات اوتیر 
  :٣قامت طاقة بعمليات الشراء التالية والتي تمثل دمج األعمال ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   

  
كحصة غير مقسمة من مجاالت اوتير للتصنيع % ٣١، قامت طاقة برتاني بإنهاء عملية شراء ٢٠١١يوليو  ١في   

في بحر الشمال ضمن منطقة ) Taqa Eider(ترتبط اوتير مع طاقة ايدر . بنية التحتية المتعلقة بها واإلتفاقياتوال
حيث تمثل اتفاقية . ال يحوي هذا األتفاق على حقوق مساهمين غير مسيطرة. الجرف القاري للمملكة المتحدة

% ٥٠بتملك طاقة الحق في شراء  كحصصة غير مقسمة متضمنة خيار مشروط يتمثل%  ٣١األستحواذ شراء 
وتم إكمال  ٢٠١٢تم تنفيذ هذا الخيار في يناير . بحسب الشروط التجارية المتفق عليها مقسمةكحصة إضافية غير 

تمثل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة . ٢٠١٢فبراير  ٢٤عملية اإلستحواذ لهذه الحصة في تاريخ 
  :كما في تاريخ إنهاء المعامالت كالتالي% ٥٠مة البالغة الغير مقس والمتعلقة بالحصة

  
  القيم العادلة المدرجة عند الشراء  
  مليون درهم  
    

  ١٠   ممتلكات، اآلالت ومعدات
  ١١٣   موجودات ضرائب مؤجلة

  ـــــــ    ٧٨   ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
   ٢٠١    ========      

  )٣٧(  ومطلوبات آخرىذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع 
  ـــــــ    )١٩٢(  التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد

  )٢٢٩(    ========      
  )٢٨(  صافي المطلوبات

  ـــــــ    )٩٢(  الربح من صفقات الشراء
  ========    )١٢٠(  صافي المبالغ المستلمة عند االستحواذ

  
. دمج االعمالعملية األستحواذ في تاريخ اكمال أجراءات ل المبدئي المحاسبي االحتسابتمثل القيم العادلة اعاله   

    .في تاريخ الحق النهائية بيةاسحمالعمليات ال انجازسيتم 



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ٩ -  

  
  
  )تتمة(دمج األعمال   ٣
  

 )تتمة( )OTTER(األستحواذ على حصص غیر مقسمة من موجودات اوتیر 
 
مليون درهم ألرباح  ٢١مليون درهم كإيرادات و ٥ منذ تاريخ األستحواذ بمبلغ) Otter(ساهمت موجودات اوتير   

يتم إدراج اإليرادات على أساس الدفع ويتم إدراج األرباح على أساس مدى إستحقاقها، كان مدى . (المجموعة
  ).اإلستحقاق لهذه الفترة أكبر من معدل اإلنتاج

  
لى جعل أرباح المجموعة مساوية في حال حدوث عملية اإلستحواذ في بداية السنة كانت ستؤدي هذه العملية إ  

  .مليون درهم ٥,٦٠٧مليون درهم وإيرادات مساوية لمبلغ  ٧٢٥لمبلغ 
  

التاريخ (العقد  توقيعنتيجة للتغير الحاصل في القيم العادلة ما بين تاريخ هو من صفقات الشراء الناتج الربح   
  .والتاريخ القانوني إلكمال عملية الشراء المحاسبية ٢٠٠٩سبتمبر  ١في ) اإلقتصادي

  
  
  ضريبة الدخل  ٤

  
الثالثة أشهر المنتهية   

  مارس ٣١في 
الثالثة أشهر المنتهية 

  مارس ٣١في 
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  مليون درهم  مليون درهم  
      

      :ضريبة الدخل الحالية
  ٥٦٢  ٧٤٣  تكاليف ضريبة الدخل الحالية  
      

      :ضريبة الدخل المؤجلة
        ـــــــــ  ـــــــــ    ٨٨  )١٩(  وعكس الفروقات المؤقتة بنشوءالمتعلقة   

  ===========  ===========    ٦٥٠  ٧٢٤  مصروف ضريبة الدخل
  

  
    



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٠  -  

  
  
  األم العائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمساهمي الشركة  ٥
  

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

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

  .المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة والمعدل بنتيجة تأثيرات األدوات المالية المخفّضة
  

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

الثالثة أشهر المنتهية   
  مارس ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
  مارس ٣١في 

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
      

  ــــــــــ  ــــــــــ    ١٥٢   ٥٣٤   )مليون درهم(أرباح الفترة العائدة لمساهمي الشركة األم 
      

  ــــــــــ  ــــــــــ    ٦,٠٦٦   ٦,٠٦٦   )مليون(رجح لعدد األسهم العادية الصادرة المتوسط الم
  ============  ============    ٠,٠٢٥   ٠,٠٨٨   )درهم(العائد األساسي على السهم 

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

  .يأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين اإلعتبار أسهم الخزينة في نهاية الفترة. السهم عند استخدامها
  
  
  القطـاعيالتحليل   ٦
  

إدارية تم تنظيم المجموعة إلى قطاعات على أساس الجغرافيا والمنتجات والخدمات وعلى ذلك فهناك ألهداف   
  :خمسة قطاعات تشغيلية مدرجة كاآلتي

  
  اإلمارات العربية المتحدة - والمياه  توليد الكهرباءقطاع   
  . يتعلق هذا القطاع في توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة لإلمدادات في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

  
  أخرى –قطاع توليد الكهرباء   
  .أمريكا الشماليةويتعلق هذا القطاع في توليد الكهرباء في المغرب، الهند، غانا، المملكة العربية السعودية،   

  
  أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز   
يتألف هذا القطاع من شركة طاقة نورث لألعمال ويتعلق في أنشطة اإلستكشاف واإلنتاج للنفط والغاز في كندا   

  .والواليات المتحدة
  
  

    



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١١  -  

  
 
  )تتمة( القطـاعيالتحليل   ٦
 

  المملكة المتحدة –قطاع النفط والغاز   
  .ويتعلق في أنشطة التنقيب واإلنتاج في المملكة المتحدةيتألف هذا القطاع من شركة طاقة بريتاني لألعمال   

  
  هولندا –قطاع النفط والغاز   
يتألف هذا القطاع من شركة طاقة إنرجي لألعمال ويتعلق أساساً في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في   

  .هولندا
  

  .أعالهلم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية المبينة   
  

تقوم اإلدارة برصد نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص   
قامت اإلدارة بتحليل قطاع الطاقة والمياه في اإلمارات العربية المتحدة بشكل منفصل عن . الموارد وتقييم األداء

بما (تدار عملية تمويل المجموعة . الربح أوالخسارة التشغيلية ويتم تقييم أداء القطاعات على أساس. باقي القطاع
على ) في ذلك تكاليف التمويل ما عدا الشركات التابعة المحلية التي تتعلق في توليد الطاقة والمياه وإيرادات الفوائد

  .أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل كل على حدة
  

ذات نشاطات غير توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز واستثمارات تدار بعض االستثمارات في شركات زميلة   
  .متاحة للبيع على أساس جماعي وبالتالي فال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية كل على حدة

  
لى تدار فوائد القروض والسلفیات التي تحمل فائدة، ما عدا الشركات التابعة المحلیة التي تتعلق بتولید الطاقة والمیاه ع  

  .أساس جماعي وال یتم تخصیصھا للقطاعات التشغیلیة كل على حدة
  
  
  

   



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )مدققةغير ( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٢  -  

  
  
  )تتمة(التحليل القطاعي   ٦
  

يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الثالثة أشهر المنتهية   
  :على التوالي ٢٠١١و ٢٠١٢مارس  ٣١في 

  

  

توليد قطاع 
الكهرباء والمياه 

اإلمارات  - 
  العربية المتحدة

توليد قطاع 
 - الكهرباء 

  أخرى

قطاع النفط 
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  
                

                ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٥,٧٤٣   -    ٣٠٩   ١,٦٥٧   ٩٢٠   ١,١٩٩  ١,٦٥٨   اإليرادات من الزبائن الخارجيين

  )٢,١٣٧(  )٥(  )٥٧(  )٣٧٤(  )٣٩٤(  )٩٥٧(  )٣٥٠(  المصاريف التشغيلية
  )٢٢٦(  )٢٩(  )٩(  )٢٢(  )١٠٦(  )٣٢(  )٢٨(  مصاريف إدارية وأخرى

  ٤٧   ٤٥   -    -    -    ٢   -    حصة من نتائج شركات زميلة
  ٢٢   -    ٢٢   -    -    -    -    حصة من نتائج شركة ائتالف

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  
                

قبل احتساب الفوائد والضريبة  )الخسارة( الربح
  ٣,٤٤٩   ١١   ٢٦٥   ١,٢٦١   ٤٢٠   ٢١٢   ١,٢٨٠   )EBITDA(واالستهالك 

                
  )١,٣٤٥(  )٦(  )٦٧(  )٣١٨(  )٥٠٧(  )٢٧(  )٤٢٠(  االستهالك والنضوب واإلطفاء

 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  
  قبل احتساب الفائدة والضريبة )الخسارة( الربح 

  )EBIT(   ١٨٥   ٨٦٠  )٢,١٠٤   ٥   ١٩٨   ٩٤٣   )٨٧  
                

  )١,٢٦٠(  )٥١٣(  )٣(  )٦٣(  )٣٦(  )٥٥(  )٥٩٠(  تكاليف التمويل
  وعمليات التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات

  ٩٩   ١   -    -    )١٢(  ١١٠   -    التحوط للقيم العادلة  
من تحويالت العملة  )الخسارة(الربح صافي 
  )٤٣(  ٢   )١(  )١٠(  )٢(  )٣٢(  -    األجنبية

  ٩٢   -    -    ٩٢   -    -    -    الربح من صفقات الشراء
  ٦   ٦   -    -    -    -    -    إيرادات الفوائد

  ٣٧٨   -    -    -    ٣٧٨   -    -    الربح من بيع أصول
  ٢٩   ٨   -    ٣   -    ١٨   -    إيرادات أخرى

  )٧٢٤(  ٤٦   )٤٨(  )٦٠٨(  )٥٤(  )٦٠(  -    )مصروف(ضريبة الدخل المرتجعة 
                 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  

  ٦٨١   )٤٤٥(  ١٤٦   ٣٥٧   ١٨٧   ١٦٦   ٢٧٠   ربح الفترة
  ========== ========= ========== ========== ========= ========== ==========  
  

                ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٥,٤٨٠   -   ٣٠٠   ١,٤٥٨   ١,١٢٣   ٩٩١   ١,٦٠٨   اإليرادات من الزبائن الخارجيين

  )٢,٠٩٩(  )٥(  )٤٠(  )٣٥٥(  )٤٤٩(  )٧٦٦(  )٤٨٤(  المصاريف التشغيلية
  )١٨٨(  )٣٠(  )١٣(  )٢٠(  )٦٧(  )٢٧(  )٣١(  مصاريف إدارية وأخرى
  ٥٨   ٥٦   -   -   -   ٢   -   زميلةحصة من نتائج شركات 

  ٣٢   -   ٣٢   -   -   -   -   حصة من نتائج شركة ائتالف
 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  
                

قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك  الربح
)EBITDA(   ٣,٢٨٣   ٢١  ٢٧٩   ١,٠٨٣   ٦٠٧   ٢٠٠   ١,٠٩٣  
                

  )١,٢٧٥(  )٥(  )٨٤(  )٢٨٥(  )٥٢٨(  )٢٤(  )٣٤٩(  االستهالك والنضوب واإلطفاء
 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  

  قبل احتساب الفائدة والضريبة الربح
  )EBIT(   ٢,٠٠٨   ١٦   ١٩٥   ٧٩٨   ٧٩   ١٧٦   ٧٤٤  
                

  )١,٠٧٧(  )٤٨٢(  )٤(  )٥٧(  )٢٠(  )٥٤(  )٤٦٠(  تكاليف التمويل
  وعمليات التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات

  ٤٢   )١(  -   -   )١٠(  ١٩   ٣٤   التحوط للقيم العادلة  
من تحويالت العملة ) الخسارة(صافي الربح 

  )٦٥(  )٢٢(  )١(  )٢٤(  ٤   )٢٣(  ١   األجنبية
  ١٧   ١٧   -   -   -   -   -   إيرادات الفوائد

  ٢٨   -   -   -   -   ٢٨   -   ربح من بيع شركة ائتالف
  ٨   ٣   -   -   -   ٥   -   إيرادات أخرى

  )٦٥٠(  ٥٠   )٤٨(  )٦٢٤(  )٢٣(  )٥(  -   )مصروف(ضريبة الدخل المرتجعة 
                 ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  

  ========== ========== ========= ========== ========== ========= ==========    ٣١١   )٤١٩(  ١٤٢   ٩٣   ٣٠   ١٤٦   ٣١٩   ربح الفترة



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٣  -  

  
  
  )تتمة(التحليل القطاعي   ٦
  

  : ٢٠١١ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٢مارس  ٣١يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في   
  

  

توليد قطاع 
الكهرباء والمياه 

اإلمارات  - 
  العربية المتحدة

توليد قطاع 
  الكهرباء 

  أخرى

قطاع النفط 
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  
                

                ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
  ٥٢٣   ٤٧٠   -    -    -    ٥٣   -    في شركات زميلة اإلستثمار

  ٧٧٩   -    ٧٧٩   -    -    -    -    اإلستثمار في شركة إئتالف
  ١,٢٠٨   ١,١٨٨   -    -    -    ٢٠   -    وقرض لشركة زميلة سلفً

  ٤,٨١٧   -    -    -    -    ٤,٨١٧   -    أصول مالية تشغيلية
  ١٠٨,٨٢٤   ٣,٤٠٩   ٤,٧٥١   ٩,٢٣٥   ٣١,٦٠٤   ٥,٢١٥   ٥٤,٦١٠   موجودات أخرى

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  
  ١١٦,١٥١   ٥,٠٦٧   ٥,٥٣٠   ٩,٢٣٥   ٣١,٦٠٤   ١٠,١٠٥   ٥٤,٦١٠    موجودات القطاع

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

                ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 
  ٥١٢   ٤٥٨   -   -   -   ٥٤   -   اإلستثمار في شركات زميلة 
  ٧٣٥   -   ٧٣٥   -   -   -   -   اإلستثمار في شركة إئتالف

  ١,٤٠٠   -   -   -   ١,٤٠٠   -   -   موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
  ١,٢٠٨   ١,١٨٨   -   -   -   ٢٠   -   سلف وقرض لشركة زميلة

  ٤,٧٨٠   -   -   -   -   ٤,٧٨٠   -   أصول مالية تشغيلية
  ١٠٦,٠٥٨   ١,٨٧٩   ٤,٥٠١   ٨,٨٢٤   ٣٠,٦٣٢   ٤,٨٨٤   ٥٥,٣٣٨   موجودات أخرى

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  ـــــــ ـــــــ  
  ١١٤,٦٩٣   ٣,٥٢٥   ٥,٢٣٦   ٨,٨٢٤   ٣٢,٠٣٢   ٩,٧٣٨   ٥٥,٣٣٨   موجودات القطاع

  ======== ========  ======== ========= ========= ======== ======== 
  
 
  الممتلكات واآلالت والمعدات  ٧
  

مليون  ١,٣٨٥قامت المجموعة بشراء موجودات بتكلفة  ٢٠١٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
لم تُدرج الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم تحصيلها من  ،)مليون درهم ١,٤٥٤: ٢٠١١مارس  ٣١(درهم 

  ).٣إيضاح (خالل دمج األعمال 
  
  
  استثمارات متاحة للبيع  ٨
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢مارس  ٣١  
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ٧٦٨   ١,٠٠١   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -مدرجة 
  ٧   ١١   دولة اإلمارات العربية المتحدة  -مدرجة 

خارج دولة اإلمارات  - غير متداولة في صندوق مدار 
  ــــــ  ــــــ    ٣٤٧   ٤٩٠   العربية المتحدة

  ========  ========    ١,١٢٢   ١,٥٠٢   اإلجمالي
    



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٤  -  

  
  )تتمة(استثمارات متاحة للبيع   ٨
  

  :كانت الحركة خالل الفترة كالتالي  
  

  مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في   
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ٩٤٧   ١,١٢٢   يناير ١كما في 
  ١٠١   ١٠٠   اإلضافات خالل الفترة

  ـــــــ  ـــــــ    ٧٤   ٢٨٠   التغير في القيمة العادلة خالل الفترة
  =========  =========    ١,١٢٢   ١,٥٠٢   مارس ٣١كما في 

  
 استثماراتها في تيسالقامت المجموعة ببيع كل  ٢٠١٢ابريل  ٨في تاريخ الحق لتاريخ البيانات المالية في   

  .مليون درهم ٤١٥محققة ربح وقدره  )مليون دوالر أمريكي ٢٦٠( مليون درهم ٩٥٦موتورز بمبلغ قدره 
  
  
  موجودات غير ملموسة  ٩
  

  
أصول التنقيب 
  الشهرة  االستخدامحقوق   اتفاقية امداد  واالستكشاف

 برمجيات
  اإلجمالي  الحاسب اآللي

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

              :التكلفة
  ١٣,٣٥١   ١٢٤   ٩,٨٠٠   ١,٣٨٨   ٨٣٦   ١,٢٠٣   ٢٠١٢يناير  ١كما في   
  ٣٤٧   ٩   -   -   -   ٣٣٨   إضافات  
  )٤٤(  -   -   -   -   )٤٤(  تحويالت إلى أصول النفط والغاز  
  )١٢(  -   )١١(  -   -   )١(  بيع اصول  
  )١٣(  -   -   -   -   )١٣(  استبعادات خالل الفترة  
  ١٩٨   -   ١٧٣   -   -   ٢٥   جنبيةاألعمالت التعديالت مرتبطة بتحويل   
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

  ١٣,٨٢٧  ١٣٣   ٩,٩٦٢   ١,٣٨٨   ٨٣٦   ١,٥٠٨   ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

              :اإلطفاء
  ٤٥٤   ٤٤   -   ٢٢٨   ١٨٢   -   ٢٠١٢يناير  ١كما في   
  ٣٠   ٥   -   ١٠   ١٥   -   اإلطفاء للفترة  
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  

  ٤٨٤   ٤٩   -   ٢٣٨   ١٩٧   -   ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
              

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة 
  : العادلة

            

  ١٣,٣٤٣   ٨٤   ٩,٩٦٢   ١,١٥٠   ٦٣٩   ١,٥٠٨   ٢٠١٢مارس  ٣١كما في   
              

  ٥١١   -   -   -   ٥١١   -   )١٦) vi(إيضاح (العادلة تعديالت القيمة 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
              

ة بعد تعديالت القيمة صافي القيمة الدفتري
  :العادلة

            

  ١٣,٨٥٤   ٨٤   ٩,٩٦٢   ١,١٥٠   ١,١٥٠   ١,٥٠٨   )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١كما في   
  ========  ========  =========  =========  ========  ========  
  ١٣,٤٣٠   ٨٠   ٩,٨٠٠   ١,١٦٠   ١,١٨٧   ١,٢٠٣   )ةمدقق( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   
  ========  ========  =========  =========  ========  ========  
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٥  -  

  
  

  النقدية وشبه النقدية  ١٠
  

  :النقدية المرحلي الموحد األرصدة التاليةتشمل النقدية وشبه النقدية المدرجة في بيان التدفقات   
  

  ٢٠١١ مارس ٣١  ٢٠١٢ مارس ٣١  
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ٤,٣٦١   ٥,٣١٨   النقد لدى البنوك وفي الصندوق
        ـــــــــ  ـــــــــ    )١٠(  )٨٠(  السحوبات على المكشوف من البنوك

   ٤,٣٥١   ٥,٢٣٨    ===========  ===========  
  
  

  موجودات ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١١
 

، وافق مجلس اإلدارة على بيع مجموعة محددة من األصول الغير ٢٠١١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في   
خالل  .٢٠١١ديسمبر  ٣١للبيع كما في  كمحتفظ بهااساسية في كندا والتي صنُفت سابقاً كموجودات ومطلوبات 

 ٣٧٨درهم بعد اكمال عملية البيع والتي حققت ربح وقدره  مليون ١,٧٩٨الفترة حققت المجموعة مبلغ وقدره 
  .الموحد مليون درهم والمدرج ضمن بيان الدخل

 
  

  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية  ١٢
  

  مستلمة  
  :القروض المستلمة خالل الفترة كالتالي  

  
شهر المنتهية أالثالثة   

  ٢٠١٢مارس  ٣١في 
الثالثة أشهر المنتهية في 

  ٢٠١١مارس  ٣١
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ========  ========    ١,٦٤٤   -    القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
      

  ========  ========    -   ٧٧٥   )i( قروض إسالمية
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  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٦  -  

 
 

  )تتمة( والقروض اإلسالميةالقروض والسلفيات التي تحمل فائدة   ١٢
  

  مسددة  
  :قامت المجموعة خالل الفترة بإعادة سداد ما يلي  

الثالثة أشهر المنتهية   
  ٢٠١٢مارس  ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٢٠١١مارس  ٣١

  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ========  ========    ٣,٢٦١   ٨٥١    القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
      

  ========  ========    ٢١   ٢٢   قروض إسالمية
  
)i(  مليار رنجت ماليزي  ٣,٥برنامج صكوك بقيمة  باصدار، قامت المجموعة ٢٠١١في نوفمبر)مليار دوالر ١,١ (

من ) مليون دوالر ٢١٥(مليون رنجت ماليزي  ٦٥٠ما يعادل  سحبتم  ٢٠١٢مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في 
دلي كلي للدوالر تبا %٥,٣ معدلمع % ٤,٦٥برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل ربح  اصدارتم . البرنامج
  .األمريكي

  
  

  اإلنتاج موسمية  ١٣
  

 ارتفاع توقع عادة يتم المتحدة العربية اإلمارات دولة في الصيف فترة خالل الكهرباء على العالي للطلب وفقاً  
 مقارنة السنة من والثالث الثاني الربع خالل والمياه للطاقة المولدة التابعة للشركات العمليات وأرباح اإليرادات

  .السنة من والرابع األول بالربع
  

 واألرباح اإليرادات ارتفاع يتوقع فإنه الشتاء، فترة خالل وأوروبا كندا في الطبيعي الغاز على العالي للطلب ووفقاً  
يتولد الربح من أعمال  .السنة من والثالث الثاني بالربع مقارنة السنة من واألخير األول الربع خالل التشغيلية

  .التنقيب في أوروبا خالل الربع األول واألخير من السنة
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

 الموحد المرحليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل  المعامالتن الجدول التالي ملخصاً ألهم ييب  
  : خالل فترة الثالثة أشهر

الثالثة أشهر المنتهية   
  ٢٠١٢مارس  ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية 
  ٢٠١١مارس  ٣١في 

  مليون درهم  مليون درهم  
      

      ):شركة مياه وكهرباء أبوظبي(الشركة التابعة 
  ١,٣٧٠   ١,٦٢٢   الكهرباء والمياه  اإليرادات من

  ٢٣١   ٣١   إيرادات الوقود اإلضافية
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  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٧  -  

  
  

  )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤
  

 موظفي اإلدارة الرئيسين معاشات ومكافآت  
وفقاً موظفي اإلدارة الرئيسيين يتم من خالل شركات التشغيل و الصيانة  توفيرفيما يتعلق بالشركات التابعة، فإن   

  .مع الشركات التابعة ألتفاقيات تعاقدية
  

  :خالل فترة الثالثة أشهر هي كاآلتياإلدارة الرئيسيين للمجموعة  موظفيإن مكافآت   
  

الثالثة أشهر المنتهية   
  ٢٠١٢مارس  ٣١في 

الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٢٠١١مارس  ٣١

  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ١٠   ٦   مكافآت قصيرة  األجل
  ـــــــ  ـــــــ    ٢   ٣   للموظفين الخدمة نهايةمكافآت 

   ١٢   ٩    =========  =========  
  
  

  واالرتباطات االلتزامات  ١٥
  

)i( رأسمالية مصاريف التزامات  
لم يتم تكوين مخصص  والتي ٢٠١٢مارس  ٣١المتعاقد عليها كما في و المصرح بها بلغت المصاريف الرأسمالية  

  ).مليون درهم ١,٦٦٣: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  مليون ١,٨١١لها ما قيمته 
  

)ii(  لتزامات عقود اإليجار التشغيليةا  
  :المجموعة كمؤجر

المبنية على السعة المتاحة  )PWPA( إن الدفعات اإلنتاجية المستقبلية المقدرة وفقاُ التفاقية شراء الكهرباء والماء  
مليار  ١٠٣,٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليار درهم  ١٠١,١بلغت  ٢٠١٢مارس  ٣١كما في  للمحطات المتوقعة
  ).درهم

  
  :المجموعة كمستأجر  
كما  مليار درهم ٣,٣ العقود التشغيلية غير القابلة لإللغاء ضمنالدائنة  المستقبلية للعقود التأجيرية نىبلغ الحد األد  

  ).درهم مليار ٣,٣: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( ٢٠١٢مارس  ٣١في 
  

)iii(  األخرى االلتزامات  
دخلت طاقة في اتفاقية مع صندوق استثماري لتنمية البنية التحتية مدار من قبل طرف ثالث، وقد التزمت   )أ  

في الصندوق وذلك على فترة خمس ) مليون درهم ٧٣٥(مليون دوالر أمريكي  ٢٠٠الشركة باستثمار 
) دوالر أمريكيمليون  ١٣٨( مليون درهم  ٥٠٧تم استثمار مبلغ بقيمة  ،٢٠١٢مارس  ٣١في  كما. سنوات

وتم إدراجه كاستثمار )) دوالر أمريكيمليون  ١٠٩( درهممليون  ٤٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(الصندوق  في
  .متاح للبيع

  
  

   



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٨  -  

  
  

  )تتمة(واالرتباطات  االلتزامات  ١٥
  

)iii(  األخرى  االلتزامات)تتمة(  
 )JLEC(الجرف األصفر للطاقة وشركة ) ONE(الشركة الوطنية للكهرباء  كالً من ، قامت٢٠٠٩سنة خالل   ) ب

بقدرة إنتاجية تقدر بـ  جديدتين وحدتينب JLECـ بتوقيع اتفاقية شراكة لتوسيع القدرة اإلنتاجية لالشركة و
أو احدى الشركات الزميلة ببناء وامتالك  JLECضمن هذه اإلتفاقية تقوم شركة . ميغاوات لكل منهما ٣٥٠

تم توقيع العقود . ONEسنة ضمن اتفاقية شراء الكهرباء مع  ٣٠ل خال) ٦(و ) ٥(وتشغيل الوحدات الجديدة 
 ٣١مليون درهم لبناء المحطة، كما في  ٣,٨٠٥والذي يلزم المجموعة بصرف مبلغ وقدره  EPCمن المقاول 

  ).مليون درهم ١,٠٢٧: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١,٢٩٢، تم صرف مبلغ وقدره ٢٠١٢مارس 
  

مليون درهم في  ١,١٥٩، دخلت طاقة انرجي في عقود بموجبها أن عليها إنفاق البيانات الماليةكما في تاريخ   )ج
لم يتم ادراج هذه األلتزامات ضمن األلتزامات الراسمالية . برجرمير في هولندا غازتطوير وتخزين مشروع 

، ساهم المجلس ٢٠١٢مايو  ٢في  .المدرجة اعاله لكونها ال تزال ضمن عملية تحصيل الموافقة النهائية
 .ي في إصدار التصاريح الضرورية للبدء بالمشروعندالهول

  
 والحفر الستخدام خط األنابيب تعاقدية ، دخلت طاقة نورث في التزاماتالبيانات الماليةكما في تاريخ   )د

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١ قبلمليون درهم  ٥٩٣بموجبها تلتزم بإنفاق 
  

)iv( االرتباطات  
تقييمات الضريبة أو ) أ(كنتيجة لعمليات شراء الشركات في السنوات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من   )أ 

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

  .االستحواذالطارئة للفترات السابقة من تاريخ 
  

المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة هي  )م.م.ذ(م .م.طاقة جين أكس ذ  )ب
إس ريد . إي. من قبل آي"). اإلمداداتفاقية (" ١٩٩٩سبتمبر  ١٧واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 

وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة ") إس.إي.أي("م .م.أوك ذ
 ٢٨كالهما مؤرخ بتاريخ ) ISDA(واتفاقية رئيسية ) EMA(طاقة م في اتفاقية إدارة .م.دخلت ذ. أخرى

تال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات مع مجموعة مورغان ستانلي كابي ٢٠١٠ديسمبر 
لمجموعة . م.م.كما في نهاية السنة قامت المجموعة بضمان إلتزامات ذ .تحويل الوقود وإتفاقيات أخرى

الدفعات ضمن هذه . ISDAوالـ  EMAاتفاقيات الـ ، بحسب إنك شركات مورغان ستانلي كابيتال
على مدى عمر اإلتفاقية ) مليون درهم ٣٦٧(  دوالر أمريكيمليون  ١٠٠ الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ

EMA.  
  

، قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة طاقة األم دعوى قضائية ضد الشركة األم وإحدى ٢٠١٠في أغسطس   )ج
صل شركاتها التابعة وهي شركة طاقة نيوورلد، زاعماَ أسباب مختلفة بما فيها اإلخالل بعقد العمل، والف

 ٢٤في . على ذلك ٢٠١١سبتمبر  ٢٨وقد وافقت المحكمة بتاريخ . التعسفي والضغوطات الجسدية والعاطفية
 الطعن في القضية، والذي تم تقديمه، تم إعطاء الرئيس التنفيذي السابق تنبيه حول رغبته في ٢٠١١اكتوبر 

لقد ركة األم طاقة، ون قبل الشم ٢٠١٢مارس  ٥من قبل الرئيس التنفيذي السابق وفي  ٢٠١٢يناير  ٢٥في 
 جلسة االستئناف بتاريخحددت وقد ، ٢٠١٢ابريل  ١٢السابق باستئناف القضية بتاريخ الرئيس التنفيذي  قام
  .٢٠١٢يوليو  ٢٤

  
باإلضافة إلى أعاله، تتواجد مجموعة من الضمانات وخطابات االعتماد الناتجة ضمن سياقات العمل المعتاد   )د

ال تولد هذه الضمانات وخطابات االعتماد أي . طاقة وشركات تابعة أخرى أطراف ضمنها والتي تحتوي
  .التزامات إضافية أخرى غير المذكورة ضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ١٩  -  

  
  األدوات المالية  ١٦
  

  أنشطة الحماية   ١٦,١
  

)i(  التدفقات النقدية تحوطات -تبادل أسعار الفائدة:  
دخلت بعض الشركات التابعة في ترتيبات تبادل معدالت الفوائد مع مجموعة من البنوك بمبلغ إسمي يعادل   

وتعتبر آلية المشتقات المالية شكل من أشكال . القروض والسلفيات التي تحمل فوائد والقروض اإلسالمية القائمة
المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في  تغطية التدفقات النقدية ويلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول

   .٢٠١١ديسمبر  ٣١و ٢٠١٢ مارس ٣١
  

  القيمة العادلة لمطلوبات المشتقات  القيمة اإلسمية  الشركة التابعة 

  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
          

  ٢٠٩   ٢١٣   ١,٢٤٢   ١,٢٤٢   ام اس اإلمارات للطاقةشركة سي 
  ٥٥٥   ٥١٧   ٣,٠٨٦   ٢,٧٨١   شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

  ٦٥٢   ٦٦٨   ٣,٣٦٧   ٣,٣٦٧   الدولية للطاقةالشويهات  شركة سي أم أس
  ٥١٣   ٤٨٥   ٢,٧٨٢   ٢,٧٨٢   الشركة العربية للطاقة

  ١,١٧٨   ١,١٢٧   ٦,٧٣٦   ٦,٥٧٩   شركة الطويلة آسيا للطاقة
  ١,٠١٧   ٩٦٢   ٤,٢٥٠   ٤,٢٥٠   شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

  ٢,٠١٣   ١,٨٩٠   ٥,٩٠٤   ٥,٩٠٤   شركة الفجيرة آسيا للطاقة
  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ    ١,٧٧١   ١,٥٩٨   ٥,٥٧٨   ٥,٥٧٨   شركة الرويس لطاقة

   ٧,٩٠٨   ٧,٤٦٠   ٣٢,٩٤٥   ٣٢,٤٨٣    ======  ======  ====== ====== 
  

)ii(  تحوطات التدفقات النقدية –تبادل اسعار العمالت المتقاطعة  
، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية ٢٠١٠في ديسمبر   

 مليون ١٩٧البالغة المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بسندات اليورو 
 ١٩٧:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون يورو  ١٩٧كانت  ٢٠١٢مارس  ٣١إن القيمة اإلسمية القائمة كما في  .يورو

تم إدراجها في بيان المركز  مليون درهم ٢٩لمشتقات لألدوات المالية الموجبة بلغت القيمة العادلة ) مليون يورو
  ).مليون درهم ٦قيمة عادلة موجبة :  ٢٠١١ر ديسمب ٣١(ضمن موجودات أخرى  الموحد المالي

  
، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار العمالت المتقاطعة مع  ٢٠١٢مارس  ٣١خالل الفترة المنتهية في   

مجموعة بنوك لحماية المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك 
سنويا % ٥,٣و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت ). ١٢ايضاح ( خالل الفترة الماليزية المطروحة 

سنويا للقيمة البالغة %  ٤,٦٥الر امريكي و استالم معدل ثابت ود مليون ٢١٥على قيمة التبادل االساسية البالغة 
 ٣١كما في  مليون درهم ٩٩ة لمشتقات لألدوات الماليالسالبة بلغت القيمة العادلة . مليون رنجت ماليزي ٦٥٠

  .أخرى مطلوباتضمن  الموحد تم إدراجها في بيان المركز الماليو التي  ٢٠١٢مارس 
  

)iii( صافي االستثمارات في العمليات األجنبية تحوطات: 
ديسمبر  ٣١) (مليون درهم ٢,٧١٠(مليون يورو  ٥٥٣لفية بقيمة س ٢٠١٢ مارس ٣١تتضمن القروض في   

وقد تم تخصيصه لحماية صافي االستثمارات في شركة طاقة  ))مليون درهم ٢,٦٣٣(مليون يورو  ٥٥٣: ٢٠١١
ية كما يستخدم لحماية المجموعة من التعرض إلى مخاطر تحويل العمالت األجنب. أنرجي بي في التابعة في هولندا

 ٣١(درهم مليون  ٧٧بقيمة  ربحتم تحويل  ٢٠١٢ مارس ٣١المنتهية في  خالل الفترة. على هذا االستثمار
ناتجة عن إعادة تحويل هذا القرض إلى حقوق المساهمين بهدف ) مليون درهم ١٥٧خسارة بقيمة : ٢٠١١مارس 

  . تسوية أي ربح أوخسارة ناتجة عن تحويل صافي االستثمار في الشركة التابعة
  

  .٢٠١١ مارس ٣١و ٢٠١٢ مارس ٣١المنتهيتين في  الفترتينال يوجد أي عدم فاعلية في   



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

  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ٢٠  -  

 
  

  )تتمة(األدوات المالية   ١٦
  

  )تتمة(أنشطة الحماية   ١٦,١
  

)iv( تحوطات التدفقات النقدية – عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة  
من أجل التقليل من التعرض لتغيرات العمالت األجنبية عند الدفع للموردين الخارجيين، دخلت بعض الشركات   

تم تصنيف هذه العقود كأنشطة حماية للتدفقات النقدية وبالتالي . جلةالتابعة ضمن عقود تبادل العمالت األجنبية اآل
يمثل الجدول التالي ملخص للمبالغ . التغيرات الحاصلة على القيمة العادلة والمسجلة ضمن حقوق المساهمين

ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٢مارس  ٣١االسمية المتبقية والقيم العادلة لمشتقات األدوات المالية لكل شركة تابعة كما في 
  :كالتالي ٢٠١١

  
  القيمة العادلة لمطلوبات المشتقات  الموجودات  الموجودات  القيمة اإلسمية  الشركة التابعة 

  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
مارس  ٣١

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  درهممليون   مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
              

  -   -    ٦   ١٣   ٣٨٨   ٣٦٩   الدولية للطاقةالشويهات  شركة سي أم أس
  -   -    ٩٣  ١٠٨   ٤٣٦   ٤٢١   شركة الفجيرة آسيا للطاقة

  ٧٧   ٦٦   -   -    ٥١١   ٤٩٩   شركة الرويس لطاقة
  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  
   ٧٧   ٦٦   ٩٩   ١٢١   ١,٣٣٥   ١,٢٨٩  
  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 

  
)v(  التدفقات النقدية تحوطات –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 
الجزء الفعال من الربح والخسائر : ت كحماية تدفقات نقديةمشتقات السلع صنف. المحتملة جداً) البيع(من عمليات 

في بيان الدخل الشامل األخر والمؤجل في بيان حقوق المساهمين قبل أن يتم تحويلة إلى  مبدئياًالتي تم ادراجه 
 م الفاعليةيتم تقيي. بيان الدخل عندما تؤثر معامالت الحماية على بيان الدخل أو المعاملة المستقبلية لم تعد متوقعة

التغيرات في القيمة ونتيجة . في الفترات التي يكون هناك تغير في القيمة الجوهرية في قيمة أدوات الحماية فقط
الوقت ال يتم أخذها بعين اإلعتبار عند تقييم الفعالية ويتم قيد الجزء الغير فعال من األرباح أو الخسائر مباشرة في 

مليون برميل من  ٢,٧:  ٢٠١٢مارس  ٣١كما في  لقائمةغت القيمة األسمية اوبل. بيان الدخل في كل فترة مالية
مليون  ١,٨مليون برميل من النفط الخام و  ٣,٢: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( من الغاز الطبيعي )ال شيء( النفط الخام و

مليون  ١٣بلغت  ٢٠١٢ مارس ٣١هذه األدوات كما في ل السلبيةالقيمة العادلة . )غيغا جول من الغاز الطبيعي
صافي  بلغ). مليون درهم ٤٣(مليون دوالر كندي  ١٢: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( )مليون درهم ٤٧(دوالر كندي 

يان الدخل بالتي تم إدراجهما في ، و٢٠١٢مارس  ٣١العائدة لهذه األدوات كما في الخسائر المحققة والغير محققة 
 الموحدة في تاريخ الحق للبيانات المالية. )مليون درهم ١١: ٢٠١١مارس  ٣١(مليون درهم  ٢٩مبلغ وقدره 

    .وافق مجلس االدارة على ايقاف تحوطات عقود السلع التابع لطاقة نورث
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  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ٢١  -  

 
  

  )تتمة(األدوات المالية   ١٦
  

  )تتمة(أنشطة الحماية   ١٦,١
  

)vi(  تحوطات القيمة العادلة :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 للتحوط كإستراتيجية والتبادل
  . تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد

  
 ٣١( درهم مليون ١٢٣ المدرجة األدوات المالية لمشتقات العادلة القيمةصافي  بلغت ،٢٠١٢ مارس ٣١ في كما  

 والغير المحققة الخسائر بلغت. ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماًضمن مدرجة ) درهممليون  ٢١: ٢٠١١ديسمبر 
 ما قيمته ٢٠١٢ مارس ٣١ في المنتهية للفترةاألدوات  بهذه ةالمتعلق الموحد الدخل بيان في الواردة الصافية محققة
  .)درهم مليون ٤٨صافي األرباح المحققة والغير محققة : ٢٠١١مارس  ٣١( درهم مليون ١٣١

  
التي تم إدراجها كموجودات غير ملموسة عند الشراء  اإلمداد، إتفاقية ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتهية في  خالل السنة  

، بلغت ٢٠١٢مارس  ٣١كما في . ية المحميةفي مخاطر الحمافي القيمة العادلة  لتغيرات الحركةتم تعديلها 
ربح :  ٢٠١١مارس  ٣١) (٩إيضاح (مليون درهم  ٢٢التغيرات في القيمة العادلة التفاقية اإلمداد خسارة بمبلغ 

  .التي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد) مليون درهم ٦٧بمبلغ 
  
  

  تراتيبية القيمة العادلة  ١٦,٢
  

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

  .السائدة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة) المعدلة غير( السوقية األسعار :األول المستوى  
  

تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، سواءاً  أخرى تقييمطرق  :الثاني المستوى  
  .بشكل مباشر أو غير مباشر

  
المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها  فيهاتقييم تكون  طرق :الثالث المستوى  

  .سوقية واضحة معلوماتغير مبنية على أساس 
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  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ٢٢  -  

  
  

  )تتمة(وات المالية األد  ١٦
  

  )تتمة( تراتيبية القيمة العادلة  ١٦,٢
  

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  إجمالي  
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  

          ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 
          موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

  ٤٩٠   -    ١,٠١٢   ١,٥٠٢   استثمارات متاحة للبيع
  -   ١٢١   -    ١٢١   معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

  -    ٢٩   -    ٢٩   تبادل أسعار العمالت المتقاطعة
  -   ١٢٣   -    ١٢٣   العقود المستقبلية واألجلة

          
          العادلة مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة

  -    ٧,٤٦٠   -    ٧,٤٦٠   محوطة –تبادل أسعار الفائدة 
  -    ٦٦   -    ٦٦   معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

  -    ٩٩   -    ٩٩   األجنبية األجلةتبادل أسعار العمالت معامالت 
  -    ٤٧   -    ٤٧   عقود مبادلة السلع اآلجلة

  
          ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في  

          موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
  ٣٤٧   -   ٧٧٥   ١,١٢٢   استثمارات متاحة للبيع

  -   ٩٩   -   ٩٩   معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
  -   ٦   -   ٦   تبادل أسعار العمالت المتقاطعة

  -   ٢١   -   ٢١   العقود المستقبلية واألجلة
          

          العادلة مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة
  -   ٧,٩٠٨   -   ٧,٩٠٨   محوطة –تبادل أسعار الفائدة 

  -   ٧٧   -   ٧٧   العمالت األجنبية اآلجلةمعامالت تبادل 
  -   ٤٣   -   ٤٣   عقود مبادلة السلع اآلجلة

  
  

  أحداث الحقة للفترة المالية  ١٧
  

وخالل انعقاد الجمعية العمومية للشركة وافق المساهمين على توزيع أرباح بقيمة  ٢٠١٢أبريل  ١٧بتاريخ  •
 .٢٠١٢مايو  ١٧بحلول  مليون درهم تدفع ٦٠٧فلس للسهم بمبلغ إجمالي بلغ  ١٠

 
من اجل شراء حصة ) MGIC(وقعت طاقة اتفاقية مع ماس غلوبال لألستثمارات ، ٢٠١٢إبريل  ٨في  •

ميغاوط لتشغيل محطات الكهرباء المستقلة الواقع بالقرب من  ١٠٠٠من حقل الغاز البالغ % ٥٠بالغة 
 ٧٥٠سعة بالغة  ٢٠٠٩قة منذ  عام يعمل حقل الطا .محافظة السليمانية ضمن آقليم كردستان في العراق

ال تزال المعامالت المتعلقة بهذه األتفاقية قيد األنجاز . ميغاوط اضافة تحت األنشاء ٢٥٠ميغاوط مع 
  .لضرورة تنفيذ شروط معينة

  
قامت المجموعة بأنهاء كافة متعلقاتها بنجاح في تيسال  ٢٠١٢إبريل  ٨في  لإلصدارفي تاريخ الحق    •

 .مليون درهم ٤١٥محققة ربح قدره ) مليون دوالر أمريكي ٢٦٠(مليون درهم  ٩٥٦موترز بمبلغ 
 

، قام المجلس الهولندي للوالية بإيصال موافقة بخصوص استخدام أرض الحكومة ٢٠١٢مايو  ٢في تاريخ  •
أي  حاكم مجلس الوالية لم يبدي .الطبيعي في منطقة برجرميرالمركزية إلنشاء محطة تخزين الغاز 

  .، وبالتالي فإن المشروع قيد التنفيذعلى الموافقة على محتوى المشروع اعتراض
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  الموحدة المختصرة   المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 
  )غير مدققة( ٢٠١٢مارس  ٣١

-  ٢٣  -  

  
  

  )تتمة( أحداث الحقة للفترة المالية  ١٧
  

في % ١٣,٥، وقعت طاقة بريتاني اتفاقية بيع و شراء لحصة اضافية بالغة ٢٠١٢ابريل  ٢٠في تاريخ  •
المملكة ( من ستيرلنغ ريسورسز شمال شمال منطقة بحر ال في المملكة المتحدةشمال منطقة كالدهان 

متضمنا جزء ) مليون درهم اماراتي ١٧٣( مليون دوالر امريكي  ٤٧قدره  مبدئيمقابل مبلغ ) المتحدة
ال تزال المعامالت المتعلقة بهذه األتفاقية قيد األنجاز لضرورة تنفيذ شروط . عائد لمخصصات الضريبة

 .معينة
 

من اإللغاء علقة بتكاليف المت الضريبيةتقييد اإلعفاءات مشروع قانون لاصدرت حكومة المملكة المتحدة  •
في . ٢٠١٢لم يسن القانون فعلياً و لكن من المتوقع انهاء الصيغة النهائية للقانون في % . ٥٠الى % ٦٢

قة اإللغاء المتعلتقييم تكاليف إعادة ذلك ضريبة اضافية نتيجة  عنحال تم تطبيق المعدل الجديد ، سينتج 
  .بمراكز الضرائب المؤجلة


