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بيان الدخل الموحد
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماتحإيضا

يراداتاإل
٤,١١٢,٠٦٦١٠,٧٨٧اإليرادات من النفط والغاز

٤,٢٩,٣٧٢١٠,٠١٥اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٤,٣٣,٧٨٩٣,٢٠٩إيرادات الوقود 

٣١٢٢١٣إيرادات تخزين الغاز
٤,٤١,٧٨٦١,٥٣٣أخرىتشغيليةإيرادات 

ــــــــــــــــــ
٢٧,٣٢٥٢٥,٧٥٧

ــــــــــــــــــ
تكلفة المبيعات

)١١,٣٤٦()١١,٩٠٥(٥مصاريف تشغيلية
)٦,٢٢٩()٦,٩٤٢(٦واإلطفاءالنضوب،االستهالك

)٣٤٨()٦٤٠(١٥مصاريف الحفر الجاف
)٣,٢٤٧()٣,٨٣٧(٧نخفاض في القيمةمخصصات اال

ــــــــــــــــــ

)٢١,١٧٠()٢٣,٣٢٤(
ــــــــــــــــــ

٤,٠٠١٤,٥٨٧الربح اإلجمالي

)١,١٩٩()١,٠٩٨(٨مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٥,٠٨٧()٤,٨٤٩(٩,١تكاليف التمويل

٤١)٢٤٣(وأنشطة حماية القيمة العادلةالتغييرات في القيم العادلة للمشتقات 
)١٨٦(١٤٢من تحويل العمالت األجنبية)سائرالخالربح (صافي 

٤٩- الربح الناتج عن صفقات الشراء
١٧١٢٣١٢٨حصة من نتائج شركات زميلةال

١٨٣١١٠٥ائتالفالحصة من نتائج شركة
١٢١٦٧١٠١) ii(الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

٩,٢١٧١٠٠إيرادات الفوائد
٥٤- ١٨) i(ربح من استبعاد شركة ائتالفال

٨٠- ايرادات استثمار أخري
٢٢١٢٠أخرىأرباح وخسائر

ــــــــــــــــــ

)١,١٠٧()١,٦٨٧(قبل الضريبة الخسارة 

)٦٦١()٦٠٢(١٠ضريبة الدخلمصروف
ــــــــــــــــــ

)١,٧٦٨()٢,٢٨٩(لسنةلخسارة ال
======================

المتعلق بـ:
)٢,٥١٩()٣,٠١٠(مالكي الشركة األم 

٧٢١٧٥١حقوق ملكية غير مسيطرة 
ــــــــــــــــــ

)١,٧٦٨()٢,٢٨٩(لسنةلخسارةال
======================

بمالكي الشركةعلى السهم المتعلق ةوالمخفضةاألساسيالخسارة 
)٠,٤٢()٠,٥٠(١١األم (درهم)

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

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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بيان الدخل الشامل الموحد
٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

)١,٧٦٨()٢,٢٨٩(للسنةرة الخسا
ــــــــــــــــــ

الدخل الشامل اآلخر
:إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقةيتمالدخل الشامل اآلخر الذي 

١,٧٥١)٢,١٠٥(التدفقات النقديةلعادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية التغييرات في القيم ا
١,٤٤٩١,٥٠٥)٩,١(إيضاح مدرجة في بيان الدخل الموحدخسائر عادة تصنيف تعديالت إ

)٢٤()٤٢(تعديالت إعادة تصنيف ألنشطة حماية تدفقات نقدية غير فعالة
)٤٧(٣٧)١٧للشركات الزميلة (إيضاح الشامل اآلخر(الخسارة) من الدخل حصة ال

)١,٣٨٣()٢٥٤(رجيةفروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخا
ــــــــــــــــــ

إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر فييتماآلخر الذي الدخل الشامل (الخسارة)صافي
١,٨٠٢)٩١٥(فترات الحقة

ــــــــــــــــــ
:الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة

ت في القيمة العادلة المتعلقة باستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخلالتغييرا
)٢١()٧٩(الشامل اآلخر

)٦(- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
٨)٢٤(من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة أرباح (خسائر)

ــــــــــــــــــ
إلى أرباح اعادة تصنيفهلن يتم إالخسارة الشاملة األخرى التيصافي 

)١٩()١٠٣(وخسائر في فترات الحقة
ــــــــــــــــــ

١,٧٨٣)١,٠١٨(الشامل اآلخر للسنةلدخلا(الخسارة) 
ــــــــــــــــــ

١٥)٣,٣٠٧(الشامل للسنةالدخل(الخسارة) إجمالي 
======================

المتعلق بـ:
)٢,١٧١()٣,٧٥٨(الشركة األم مالكي

٤٥١٢,١٨٦حقوق ملكية غير مسيطرة 
ــــــــــــــــــ

)١٥)٣,٣٠٧
======================

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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بيان المركز المالي الموحد
٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

١٢٧٩,٨٢٤٨١,٦٥٤اآلالت والمعدات، الممتلكات
١٣١٠,١٤٧٩,٩٧٧المالية التشغيليةالموجودات

١٤٢٥٨٣الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخلات استثمار
١٥١٠,٥٣٢١٤,٢٧٤موجودات غير ملموسة

١٧٧٢٦٥٩٢في شركات زميلةاستثمار
١٨١٥١١٤٤في شركة ائتالفاستثمار

١٩٣٩٨٣٩٨سلف وقروض لشركات زميلة
١٠٥٤٧٤٩٤موجودات ضريبة مؤجلة

٢٠٢٣٦٤٨٠موجودات أخرى ــــــــــــــــــ
١٠٢,٥٦٣١٠٨,٥٩٦ ــــــــــــــــــ

موجودات متداولة
٢١٢,٩٦٣٢,٧٣٢المخزون

١٣٢٢٨٣٤٢المالية التشغيليةالموجودات
١٩٤٧٥٥٨٣سلف وقروض لشركات زميلة

٢٢٥,١٥٧٥,٦٣٢ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً
٢٣٣,٦٥٢٤,٠٤٠نقد وودائع قصيرة األجل ــــــــــــــــــ

١٢,٤٧٥١٣,٣٢٩ ــــــــــــــــــ
١١٥,٠٣٨١٢١,٩٢٥إجمالي الموجودات ــــــــــــــــــ

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمحقوق المساهمين المتعلقة بمالكي الشركة 

٢٤,١٦,٠٦٦٦,٢٢٥رأس المال المصدر
)٢٩٣(- ٢٤,٢نةأسهم الخزي

٢٤,٣٢٥٣٢٥مساهمات حقوق رأسمالية
٢٥,١٣,٤٨٥٤,٢٩٠احتياطيات أخرى
)١,٣٧٥()٥٣٠(خسائر متراكمة

)١,١٩٤()١,٤٤٨(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
المدرجة بالقيمة ات ستثمارالتغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لال

٦٨- دخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل ال
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٢,٥٩٣()٢,٩٨٤(حماية التدفقات النقدية ــــــــــــــــــ
٤,٦١٤٥,٤٥٣ ــــــــــــــــــ

٢٧٣,٥٨١٣,٥٩٥حقوق ملكية غير مسيطرة 
٢٨٥٨٩٦٤٢لكية غير مسيطرة في شركات تابعةقروض من مساهمي حقوق م

٢,٦٢٤- ٢٩قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ــــــــــــــــــ
٤,١٧٠٦,٨٦١ ــــــــــــــــــ

٨,٧٨٤١٢,٣١٤إجمالي حقوق المساهمين ــــــــــــــــــ

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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رات في حقوق المساهمين الموحديبيان التغي
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

مالكي الشركة األمالمتعلق ب

رأس المال
أسهم الخزينةالمصدر

ت حقوق مساهما
رأسمالية

احتياطيات
خسائر متراكمةأخرى

توزيعات أرباح 
مقترحة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

المتراكمة التغييرات
القيمة العادلةفي

لالستثمارات المدرجة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
راآلخ

المتراكمة التغييرات
القيمة العادلةفي

ضمن للمشتقات
حماية أنشطة 

اإلجماليالتدفقات النقدية 
حقوق ملكية غير 

مسيطرة

قروض من مساهمي 
حقوق ملكية غير 

مسيطرة في شركات 
تابعة

قرض من هيئة
مياه وكهرباء 

ابوظبي
إجمالي حقوق 

المساهمين
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمن درهممليومليون درهممليون درهمميلون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٧,٩٩٢١,٦٨٧٩٧٩٢,٦٥٥١٣,٣١٣)٤,٣٤٣(٣٢٥٤,١٨٨١,٠٠٥٦٠٧١٨٩٨٩)٢٩٣(٢٠١٣٦,٢٢٥يناير ١الرصيد كما في 
)١,٧٦٨(--٧٥١)٢,٥١٩(----)٢,٥١٩(----لسنةا) ربحخسارة(

١,٧٨٣--١,٧٥٠٣٤٨١,٤٣٥)٢١()١,٣٨٣(-٢----الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٥--٢,١٨٦)٢,١٧١(١,٧٥٠)٢١()١,٣٨٣(-)٢,٥١٧(----للسنةإجمالي الدخل (الخسارة) الشامل 
---------)١٠٢(١٠٢---المحول إلى االحتياطي القانوني

تعديل على إعادة سداد قرض بال فائدة مملوك جزئياً من قبل شركة تابعة
---)٣٥(٣٥----٣٥----)٢٥,٢(إيضاح 
٦٥٨--٢٠٤٤٥٤----٢٠٤----)٢٥,٢ملكية شركات تابعة (إيضاح حصة التغيير في 

)٦٠٧(---)٦٠٧(---)٦٠٧(-----)٢٦توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
ية غيرلمساهمي حقوق ملكوإعادة رأس مال توزيعات أرباح مدفوعة 

)٦٩٧(--)٦٩٧(----------مسيطرة في شركات تابعة
)٣٦٨()٣١()٣٣٧(-----------سداد قروض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥,٤٥٣٣,٥٩٥٦٤٢٢,٦٢٤١٢,٣١٤)٢,٥٩٣(٦٨)١,١٩٤(-)١,٣٧٥(٣٢٥٤,٢٩٠)٢٩٣(٢٠١٣٦,٢٢٥ديسمبر ٣١كما في رصيدال

)٢,٢٨٩(--٧٢١)٣,٠١٠(----)٣,٠١٠(----لسنة(الخسارة) الربح ل
)١,٠١٨(--)٢٧٠()٧٤٨()٣٩١()٧٩()٢٥٤(-)٢٤(----للسنةىخرة األالخسارة الشامل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)٣,٣٠٧(--٤٥١)٣,٧٥٨()٣٩١()٧٩()٢٥٤(-)٣,٠٣٤(----إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
---------١,٠٥٠)٧٥٠()٣٠٠(-)٢٥,١) وإيضاح ٢٤,٣تحويل إلى األرباح المحتجزة (إيضاح 

---------)٧٩(٧٩---)٢٥,١(إيضاح المحول إلى االحتياطي القانوني
٣٥٨)٢,٦١١(-٢,٩١٩٥٠----٢,٩١٩----)٢٥,٢(إيضاح هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقرض من الغاء

تحويل خسارة متراكمة على استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل
------١١--)١١(----)١٤الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة (إيضاح 

غير مسيطرة فيمعلن عنها لمساهمي حقوق ملكيةتوزيعات أرباح 
)٥١٥(--)٥١٥(----------شركات تابعة

----------)١٣٤(-٢٩٣)١٥٩()٢٥,١وإيضاح ٢٤,٢وإيضاح ٢٤,١الغاء أسهم خزينة (إيضاح
)٦٦()١٣()٥٣(-----------سداد قروض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهمدرهممليون إيضاحات

األنشطة التشغيلية
)١,١٠٧()١,٦٨٧(قبل الضريبةالخسارة

التعديالت للبنود التالية:
٦٦,٩٤٢٦,٢٢٩النضوب واإلطفاءستهالك، اال
٦٨٦٣لنفقات المؤجلةاطفاء إ

)١١٦()٨٤(مخصص العقود المكلفة عكس 
)٢٢()١٦(فآت نهاية الخدمة للموظفين، صافيالتزامات مكا

١٢٢)٨١(مالية تشغيليةوموجوداتمن تحويل قروض وسلفيات الخسارة
٧٣,٨٣٧٣,٢٤٧النخفاض في القيمةمخصصات ا

١٥٦٤٠٣٤٨مصاريف الحفر الجاف
١٥٨٤٤٥تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل السنة

)٤٩(- الربح الناتج عن صفقات الشراء
)١٠١()١٦٧(١٢)ii(الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

)٥٤(- ١٨)i(ائتالفالربح من بيع شركة 
٩,١٤,١٦٧٤,٥١٢مصاريف الفوائد وفوائد إسمية

٩,١٦٨٢٥٧٥مصاريف متراكمة
)١٢٨()١٢٣(١٧تائج شركات زميلةحصة من نال

)١٠٥()٣١(١٨ائتالفالحصة من نتائج شركة 
حمايةلقيمة العادلة للمشتقات وأنشطة غير محققة من اخسائر 

١٥٤٧٤القيمة العادلة
)١٠٠()١٧(٩,٢إيرادات الفوائد

)٨٠(- إيرادات استثمار أخري
)٩٧(١٠ر نقدية أخرىتعديالت غي

٥٤٠٤١,٣٥٣تكاليف اإلنشاءات
)٢,٦٤٩()١,٩٥٤(١٣إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

يرات في رأس المال العامل:يالتغ
٢٠٩)٢٥٨(المخزون

)٢٦٤(١٩٨ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
٢٨)٥٣(ذات عالقةأخرىوكهرباء ابوظبي وأطرافالمبالغ المستحقة لهيئة مياه 

٩١٧)١,٤٩٣(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، ذمم دائنة

)١,١٥٠()٦٩٣(ضريبة الدخل المدفوعة
)٦(- مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)١٧٠()١٣٢(٣٢مدفوعات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
١٣١,٤٩١٩٢٨النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 

ــــــــــــــــــ
١١,٨٨٨١٢,٤٥٢صافي النقد من األنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــ
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(تتمة)الموحد بيان التدفقات النقدية 
٢٠١٤ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهمإيضاحات

يةستثماراألنشطة اال
٢٩٨٣١٧غير أساسيةموجوداتمتحصالت من بيع 

-٥٨متحصالت من مطالبات تأمين
٨١٤- ١٨)i(متحصالت من بيع شركة ائتالف

)٥,٥٥٤()٥,٣٣٣(آالت ومعداتكات، شراء ممتل
)١,٢٦٢()٤٠٤(اإلنشاءات المدفوعةتكاليف 

)٨٧٥(- شراء أعمال
الدخلبالقيمة العادلة من خاللمدرجاستثمارأرباح مستلمة من توزيعات 

٤١٩الشامل اآلخر
مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشاملمتحصالت من بيع استثمار 

-١٤٤٩٣اآلخر
-١٣متحصالت من استبعاد شركة زميلة

مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل إضافات الستثمار /ئد رأس المالعا
)١٢(١٤٩اآلخرالشامل 

١٦١٦توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة
٢٥٢٠٨توزيعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف

١٠٨١١٤زميلةقبل شركاتمنض وسداد قر
)٧٣٣()٥٩٧(١٥شراء موجودات غير ملموسة

١٧١٠٠فوائد مستلمة
)٣٦()٥٨(ستحواذ على موجودات أخرىاال

ــــــــــــــــــ
)٦,٨٨٤()٥,٣٥١(يةستثمارصافي النقد المستخدم في األنشطة اال

ــــــــــــــــــ
يةاألنشطة التمويل

٤,٨٩٧١١,٩٢٤خالل السنةالمستلمةالقروض والسلفيات التي تحمل فوائد
)١٣٤()١٤٥(سداد القروض اإلسالمية

)١١,٦١٠()٦,٩٣٠(سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
)٤,٦١٦()٤,٢٩٠(الفوائد المدفوعة

)٦٠٧(- ٢٦لمالكي الشركة األمالمدفوعةتوزيعات األرباح
)٧٠٠()٦١٣(لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرةالمدفوعةتوزيعات األرباح

٦٥٨- ٢٥,٢متحصالت من إصدار حصص في شركة تابعة، صافي تكاليف المعاملة
٧٥١٠٥تابعةاهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات مسقروض مستلمة من 

)٨(- ة سداد رأس مال لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطر
)٣٤٢()٧١(سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 

)٣٨(١٩٥سداد قروض لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي
ــــــــــــــــــ

)٥,٣٦٨()٦,٨٨٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
ــــــــــــــــــ

٢٠٠)٣٤٥(وما يعادلهفي النقد الزيادة )النقص(صافي 
)٦١()٧١(تحويل العمالت األجنبيةاتصافي فروق

٢٣٣,٩٤٦٣,٨٠٧يناير١النقد وما يعادله كما في 
ــــــــــــــــــ

٢٣٣,٥٣٠٣,٩٤٦ديسمبر٣١النقد وما يعادله كما في 
======================
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معلومات حول الشركة١

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

")ADWEA أغسطس ١إلى ٢٠٠٥يوليو ٢٣خالل الفترة من %.١٠٠") المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة
% من أسهم طاقة للعامة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي ٢٤,٩تم عرض ما نسبته ،٢٠٠٥

اء أبوظبي احتفظت هيئة مياه وكهرب% من خالل اكتتاب خاص و٢٤,١سبته لألوراق المالية. كما تم عرض ما ن
% من أسهم الشركة وبالتالي الشركة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. نتيجة إلصدار ٥١بنسبة 

فقد ٢٠٠٨سندات إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى أسهم عادية خالل الفصل الثالث من العام 
%. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته ٥١,٠٥وكهرباء أبوظبي إلى ما نسبته مياهارتفعت مساهمة هيئة 

%. ال تزال الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي ٢١% وصندوق المزارعين إلى ما نسبته ٢٧,٩٥
المنظم لقطاع المياه والكهرباء.١٩٩٨) لسنة ٢تأسست بموجب أحكام القانون رقم (التي

في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية وتنقيب المياه ستثماراالإن النشاط الرئيسي لطاقة هو االمتالك و
النفط والغاز، وإيجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا وتخزينوتطوير وإنتاج 
وان المسجل لطاقة هو ات األخرى المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. إن العنستثمارباإلضافة إلى اال

، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.٥٥٢٢٤ص.ب. 

،٢٠١٤ديسمبر ٣١تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها ("المجموعة") للسنة المنتهية في 
ضمن األساسيةعة العاملةوجميع الشركات التابعة لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابلطاقةالماليةالبيانات 
تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في إيضاح المالية الموحدة.للبيانات٣٩إيضاح 

.٣٨رقم 

.٢٠١٥مارس ٣١للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدةالمالية البياناتتم اعتماد إصدار 

أساس اإلعداد٢,١

الصادرة من قبل ") IFRSالتقارير المالية ("الدولية إلعداد لمعايير لداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقاً لقد تم إع
وطبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية ") IASBالمجلس الدولي للمعايير المحاسبية ("

(وتعديالته).١٩٨٤المتحدة لسنة 

من المدرجة بالقيمة العادلةات ستثماربيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االتم إعداد ال
القيمة العادلة. يتم تعديل القيمة أساسومشتقات األدوات المالية التي تم قياسها على خالل الدخل الشامل اآلخر

ات محمية ضمن أنشطة حماية القيمة العادلة والتي عدا ذلك الحالية للموجودات المدرجة والمطلوبات المصنفة كأدو
يمكن إدراجها بناء على مبدأ التكلفة المطفأة من أجل إدراج التغيرات في القيم العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم 

التحوط منها عن طريق عالقة حماية فعالة.

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

(مليون درهم) إال إذا أشير إلى غير ذلك.
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أساس التوحيد٢,٢

.٢٠١٤ديسمبر ٣١وكل من الشركات التابعة لها كما في للشركةبيانات المالية تضم البيانات المالية الموحدة ال

عالقتهاالمتغيرة الناتجة من العوائد، أو يكون لديها الحق في معرضةالمجموعةتكونيتم تحقيق السيطرة عندما 
طرتها على الجهة المستثمر من خالل سيالعوائد على التأثير على تلك القدرةمع الجهة المستثمر فيها، ويكون لها 

فيها. 

فقط في حال أن للمجموعة:السيطرة على الجهة المستثمر فيها وبشكل خاص، تقوم المجموعة ب

القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة تعطيهامثال. حقوق قائمةسيطرة على الجهة المستثمر فيها (·
للجهة المستثمر فيها)

وتعاملها مع الجهة المستثمر فيها،المتغيرة الناجمة عنالعوائدالتعرض، أو الحقوق في·
عوائدهاقدرة على استخدام سيطرتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على ال·

لجهة المستثمر فيها، تقوم المجموعة ت أو حقوق مماثلة في اعندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصوي
أم ال، ويشمل لجهة المستثمر فيهاة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على اباألخذ باالعتبار كاف

ذلك:

االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها·
الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى·
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة·

إلى تشيرالحقائق والظروففي حال أنتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها 
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على أحدوجود تغييرات في 

السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج قدرةجموعةسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المقدرة ال
موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان 

السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه قدرة الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على الشامل الدخل
السيطرة على الشركة التابعة.قدرة المجموعة عن

تعد البيانات المالية للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع الشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تـم  
والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجـة مـن   واإليرادات والمطلوبات وحقوق المساهمين الموجوداتاستبعاد جميع

بالكامل عند توحيد البيانات المالية.أعضاء المجموعة المعامالت بين 

حقوق ملكية غير مسـيطرة  ولمالكي الشركة األم للمجموعةينسب إجمالي الدخل الشامل ضمن الشركة التابعة إلى
حتى لو كانت النتيجة ستؤدي إلى حدوث عجز.

حقوق ، كمعامالتن القدرة على السيطرةالملكية لشركة تابعة، بدون فقدافي نسبة التغيراتيتم التعامل مع 
. مساهمين

، ستقوم باستبعاد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك في حال فقدت المجموعة القدرة على التحكم بالشركة التابعة
الشهرة) والمطلوبات والحقوق غير المسيطرة وبنود حقوق المساهمين األخرى في حين يتم إدراج أي أرباح أو 

تجة في األرباح والخسائر. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.خسائر نا
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التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
اد التقارير المالية السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية إلعدمعإن السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة 

والتي لم يتم ٢٠١٤يناير ١التقارير المالية الدولية الفعالة ابتداء من تفسيرات وتفسيرات لجنة الجديدة والمعدلة 
من قبل المجموعة:سابقاًتطبيقها

(المطبق في وقت مبكر)األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
والذي يقدم متطلبات جديدة لتصنيف ٢٠٠٩في نوفمبر ٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم إصدار ا

ليشمل متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات ٢٠١٠الحقاً تعديل المعيار في أكتوبر تم. الماليةوقياس الموجودات 
، يتطلب قياس كافة الموجودات المالية ضمن ٩رقم المالية واالستبعاد. وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. ٣٩نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

وبشكل خاص، فإنه يتم قياس استثمارات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف لتحصيل التدفقات النقدية 
عن المبلغ الرئيسي والفائدة على المبلغ الرئيسي القائم بالتكلفة المطفأة بنهاية التعاقدية التي تعتبر مدفوعات فقط

كذلك للشركات إجراء خيار غير ٩الفترات المحاسبية الالحقة. يتيح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
هم (المحتفظ بها لغير المتاجرة) في قابل لإللغاء لعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمارات في األس
الدخل الشامل اآلخر، مع إدراج إيرادات األرباح عادةً في األرباح والخسائر.

الجديدة٩ة الدولي رقم ، أصدر مجلس المعايير المحاسبية الدولية متطلبات معيار المحاسب٢٠١٣في نوفمبر 
محافظ المفتوحة أو الحماية الكلية) التي توافق بين محاسبة الحمايةاحتسابباستثناءالمتعلقة بمحاسبة الحماية (

الحماية وإدارة المخاطر بشكل وثيق، مما ينتج عنه معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. تحدد المعايير كذلك 
اية لمحاسبة الحماية ويعالج التناقضات ونقاط الضعف في نموذج محاسبة الحمالمبادئمنهج يستند أكثر على 

.٣٩ضمن نموذج معيار المحاسبة الدولي رقم 

وعلى الرغم من . ٢٠١٨يناير ١هو ٩للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم إن تاريخ التطبيق االلزامي
. ال توجد حاجة لتعديالت بأثر رجعي ٢٠١٤يناير ١كما في لهذا المعيار المبكرذلك، قررت المجموعة التطبيق 

.٩لتطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم كنتيجة ل

والمعيار الدولي إلعداد التقارير ١٠الدولي إلعداد التقارير المالية رقم شركات االستثمار (تعديالت على المعيار
)٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢المالية رقم 

توحيد للشركات التي تستوفي تعريف شركة استثمار وفقاً للمعيار الدولي تقدم هذه التعديالت استثناء من متطلبات ال
البيانات المالية الموحدة. يتطلب االستثناء من التوحيد قيام شركات االستثمار ١٠إلعداد التقارير المالية رقم 

تأثير على المجموعة، باحتساب الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر. ليس لهذه التعديالت 
الماليةالتقاريرإلعدادالدوليحيث أنه ال تتأهل أي شركة من شركات المجموعة كشركة استثمار وفقاً للمعيار

.١٠رقم

٣٢تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
لحق القانوني للمقاصة" وفئة آلية التسوية ألنظمة التسوية المركزية التي ال توضح التعديالت مفهوم "يتمتع حالياً با

التعديالت تأثير على المجموعة.لهذهتتم تلقائياً لتتأهل للتسوية. ليس 

٣٦رقمالدولي المحاسبةمعيارتعديالت على –ماليةللموجودات الغيرإفصاحات عن القيم القابلة لالسترداد
المتعلق باإلفصاحات ١٣للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مقصودةديالت النتائج الغير تزيل هذه التع

هذهتتطلبلذلك،االنخفاض في قيمة الموجودات. وباإلضافة٣٦المتطلبة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
خسارةإدراجتمالتيللنقدمولدةالالوحداتأوللموجوداتلالستردادالقابلةالقيمعنإفصاحاتالتعديالت
الفترة. ليس لهذه التعديالت تأثير جوهري على المجموعة. خاللعكسهاأولهاالقيمةفيانخفاض
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(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

الضرائب٢١تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
٢٠١٤يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٢١سيرات التقارير المالية الدولية رقم إن تفسير لجنة تف

، شريعاتتمن قبل الحكومات وفقاً للويتم تطبيقه بأثر رجعي. يتم تطبيق التفسير على جميع الضرائب المفروضة
١٢(مثال، معيار المحاسبة الدولي رقم خرىير األيجة التي تقع ضمن نطاق المعابخالف التدفقات النقدية الخار

التزام إدراجأنه ال يتم تفسير الاألخرى النتهاك التشريعات. يوضح العقوباتضريبة الدخل) والغرامات أو 
كما حدوث النشاط الذي يستوجب إجراء المدفوعات، كما تم تحديده من قبل التشريعات ذات الصلة. قبلالضرائب 

إجراء دراج التزام الضرائب بسجل تقدمي فقط عند حدوث النشاط الذي يستوجبيوضح التفسير أنه يتم إ
بالنسبة للضريبة التي تنشأ عند بلوغ المدفوعات خالل فترة زمنية، كما تم تحديده من قبل التشريعات ذات الصلة. 

ن تطبيق تفسير لجنة التزام قبل بلوغ الحد األدنى المحدد. إإدراجحد أدنى محدد، فيوضح التفسير أنه يجب عدم 
تأثير على المجموعة.لم يكن له٢١تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

٢٠١٢-٢٠١٠دورة التحسينات السنوية 
للتحسينات السنوية بإصدار سبعة تعديالت على ستة ٢٠١٢- ٢٠١٠قام مجلس معايير المحاسبة الدولية في دورة 

قياس القيمة العادلة. إن التعديل ١٣لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم معايير، والتي تضمنت تعديالً على ا
١في فعال بشكل فوري، وبالتالي، على الفترات التي تبدأ ١٣رقم الماليةعلى المعيار الدولي إلعداد التقارير 

رة األجل والذمم الدائنة الذمم المدينة قصيه يتم قياسأنستنتاجاتاالأساس في ، ويوضح التعديل ٢٠١٤يناير 
فائدة معلنة بمبالغ الفاتورة عندما يكون تأثير الخصم غير جوهري. ليس التي ال تحمل معدالتالقصيرة األجل 

.المجموعةأي تأثير على ١٣إلعداد التقارير المالية رقم للتعديل على  المعيار الدولي

٢٠١٣-٢٠١١دورة التحسينات السنوية 
أربعة تعديالت على أربعة للتحسينات السنوية٢٠١٣-٢٠١١ورة يير المحاسبة الدولية في دأصدر مجلس معا

تطبيق المعايير الدولية إلعداد ١معايير، والتي تضمنت تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
فعال بشكل فوري، ١التقارير المالية رقم التقارير المالية للمرة األولى. إن التعديل على المعيار الدولي إلعداد 

الستنتاجات أن الشركة قد تختار تطبيق اأساس في ، ويوضح ٢٠١٤يناير ١ي تبدأ في وبالتالي، على الفترات الت
أن يكون تطبيق المعيار إما معيار حالي أو معيار جديد غير إلزامي بعد، ولكن يسمح بالتطبيق المبكر، شريطة 

تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد األولي التيماليةالبيانات الالفترات المعروضة في طوال مستمربشكل 
، وعةمالمجأي تأثير على ١التقارير المالية للشركة. ليس للتعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الدولية إلعداد التقارير المالية.من معدي  البيانات المالية وفقاً للمعايير المجموعةبما أن 

القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢,٤

عداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي لها يتطلب إ
واإلفصاحات المرفقة دات والمطلوبات تأثير على إدراج المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، الموجو

إن الشكوك حول هذه تاريخ التقارير المالية. وعلى الرغم من ذلك،واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة في
والمطلوبات للموجوداتاالفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم المدرجة 

في الفترات المستقبلية. 
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(تتمة)القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢,٤

القرارات
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية غير تلك المتعلقة بالتقديرات، 

والتي لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

ات خدمة االمتيازترتيب
الشركات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لشراء الطاقة مع متعهدين في البلدان التي تعمل بعضدخلت

هي –١٢فيها. قررت اإلدارة أن ترتيبات خدمة االمتياز بناء على لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 
متطلبات تفسير للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة ترتيبات خدمة االمتياز من خالل تطبيق 

المحلية للمجموعة (اإلمارات العربية المتحدة) في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة والمياه مع شركة مياه 
–) ١٢الدولية رقم (وكهرباء أبوظبي. تعتبر اإلدارة أن هذه االتفاقيات ال تقع ضمن لجنة تفسير التقارير المالية

.ترتيبات خدمة االمتياز

الشركات التابعة كمؤجر-تشغيليةالتزامات تأجير
المحلية اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب للمجموعة ، عقدت الشركات التابعة أعالهكما تم ذكره 

نتاج المياه والكهرباء سواء ابل توفير السعة المتاحة إلاتفاقية شراء الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مق
("دفعات مقابل )شركة مياه وكهرباء أبوظبي(قام المتعهد ") ودفعات مقابل توفير السعةباستخدام ذلك أم ال 

باعتبار هذه المحليةالشركات التابعةطاقة و"). قامتالطاقة والمياهمقابل دفعاتمصاريف اإلنتاج المتغيرة ("
بناء على البنود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والتفاقية كاتفاقية إيجارا

الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات، ولذلك يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه كإيجارات تشغيلية.والمنافع
طاقة والمياه، على سبيل المثال تمديد مدة اتفاقية شراء الطاقة عندما تكون هناك تعديالت على اتفاقيات شراء ال

والمياه، تقوم اإلدارة بإعادة النظر إذا ما كانت المجموعة ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة 
عن امتالك المحطات.

استرداد موجودات التنقيب والتقييم
لتنقيب والتقييم عندما تشير الوقائع والظروف إلى أن قيمها الدفترية قد تتجاوز يتم تقييم انخفاض قيمة موجودات ا

قيمها القابلة لالسترداد. لقد حددت المجموعة أن الوقائع والظروف تشير إلى أن القيمة القابلة لالسترداد لموجودات 
لتنقيب لن تنتهي في المستقبل في أتروش سوف تتجاوز قيمها القابلة لالسترداد، حيث أن حقوق ا-النفط والغاز 

القريب، وقد تم التخطيط لمصاريف جديدة للتنقيب والتقييم وتم كذلك عمل ميزانية بها، وأدى النشاط حتى اآلن إلى 
اكتشاف كميات نفط صالحة تجارياً وليس هناك بيانات كافية تشير إلى أنه من غير المحتمل أن يتم استرداد القيمة 

يب والتقييم بالكامل من التطوير الناجح أو البيع. قد تؤدي التغييرات في هذه الحقائق والتوقعات الدفترية ألصل التنق
خفاض في القيمة التي تم إدراجها.إلى اختبار األصل وتكاليف الحقة لالن

والمياهالطاقةاتفاقيات شراء
على التابعة المحلية اقة والمياه في الشركاتشراء الطأعاله، ال تأخذ اإلدارة بعين االعتبار اتفاقيات تم ذكرهكما 

. بحسب تقديرات ترتيبات خدمات االمتياز١٢متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم أنها ضمن نطاق
إن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية ، قية للموجودات من خالل االمتالكالمتبة والقيماإلنتاجيلألعماراإلدارة 
يتم غيرها.من خالل التملك أو حق أو المنفعة فترة ترتيبات خدمة االمتياز ية من الموجودات في نهاية جوهر

عقود تشغيلية بناء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار على أنهاالمياه والكهرباءتصنيف اتفاقيات شراء 
من خالل تقديرات اإلدارة من امتالك المحطاتناتجةمنافع الالالمخاطر األساسية وبجميعأن المجموعة تحتفظ 

ألعماراسنوياً. يتم إدراج التغييرات في اومراجعتهايتم قياسهوالتيوالقيمة المتبقية للموجودات ة اإلنتاجيلألعمار
للموجودات.ةالمتبقياألعمارللموجودات بصورة مستقبلية على مدى ةاإلنتاجي
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اضات المحاسبية الهامة (تتمة)القرارات والتقديرات واالفتر٢,٤

(تتمة)القرارات
نخفاض في القيمةمؤشرات اال–قيمة الموجودات غير المالية االنخفاض في

فيما يتعلق نخفاض في القيمةتحدد اإلدارة في تاريخ البيانات المالية الموحدة فيما إذا كان هناك مؤشر يدل على اال
الغير ملموسة أو الشهرة للمجموعة. وهناك مجموعة واسعة من وجوداتوالمبالممتلكات واآلالت والمعدات 

العوامل الداخلية والخارجية التي تؤخذ في عين االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.

محاسبة االستحواذ
أو األحداث األخرى لتحديد ما إذا كانت المعاملة يتطلب من المجموعة عند القيام بأي استحواذ، اتخاذ قرارات 

تمثل استحواذ أعمال أو مجرد موجودات أو مجموعة موجودات والتي ال تشكل استحواذ أعمال. االستنتاج ما إذا 
كانت الموجودات أو األنشطة تشكل استحواذ أعمال أوالً قد تؤدي إلى اختالف جوهري في النتائج المحاسبية.

التقديرات واالفتراضات
األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في تاريخ البيانات المالية بالمستقبل والمصادررئيسية المتعلقة إن االفتراضات ال

قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات جوهريةالموحدة، والتي لها مخاطر 
المعلومات علىاالفتراضات والتقديرات عند تحديدالمجموعة استندتخالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه. 
ن الظروف الحالية واالفتراضات حول التطورات المستقبلية قد تتغير إالمتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. 

هذه عكسالمجموعة. يتم سيطرةالسوق أو الظروف التي قد تحدث وتكون خارجة عن لتغييرات فينتيجة 
عند حدوثها. التغيرات في االفتراضات

استحواذ ألعمال وشركات زميلة
والمطلوبات التابعة الموجوداتلغالبية القيام بتقدير القيمة العادلة زميلة أو شركة محاسبة استحواذ األعمال تتطلب 

تخدامالمفترضة اسات المستحوذة والمطلوباتعملية تقدير القيمة العادلة للموجودلألعمال المستحوذ عليها. تتطلب 
االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة افتراضات وتقديرات جوهرية بما في ذلك

ومضاعفات السوق. تستخدم اإلدارة جميع الموجوداتلتراخيص وغيرها من والعمر اإلنتاجي لومعدالت الخصم 
وعة إذا لزم األمر، تحديد القيمة العادلة المتعلقة بأنهاء عملية المعلومات المتاحة لتحديد القيمة العادلة. ويحق للمجم

االستحواذ حتى سنة واحدة من تاريخ انهاء العمليات المحاسبية.

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

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

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

اإلنتاج والتطوير للمجموعة موجوداتما إذا كانت في تحديدالحتياطي النقط والغاز التجاري من العوامل الرئيسية 
.في القيمةقد انخفضت

الذمم المدينةاالنخفاض في قيمة
يتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من المدينون عندما تصبح إمكانية عدم تحصيل كامل المبلغ غير محتملة. أي 

ع تحصيلها سيتم إدراجه في بيان الدخل في الفترات المستقبلية وبين المبالغ المتوقلمحصلةفرق بين المبالغ الفعلية ا
الموحد.
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٤

(تتمة)التقديرات واالفتراضات
في قيمة المخزوننخفاضاال

قديماً أو المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل. عندما يصبح المخزونيتم إدراج
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
والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من للموجوداتعادلة القيمة التحديدال يمكن حين

األسواق النشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناء على وسائل تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ 
، يتم ممكناًعندما ال يكون ذلك المعطيات لهذه النماذج من األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكناً. 

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

لألدوات المالية.

يتم تقييم االلتزامات الطارئة، الناتجة من دمج االعمال، بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ كجزء من دمج 
األعمال. عندما تستوفي االلتزامات الطارئة تعريف المطلوبات المالية، يتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ 

العادلة يعتمد على التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية . إن تحديد القيمةالتقارير الماليةإعداد 
باالعتبار إمكانية تحقيق األداء المستهدف وعامل الخصم.

في قيمة الموجودات غير الماليةاختبار االنخفاض
ابلة لالسترداد لكل وحدة الغير مالية بناء على احتساب القيمة القالموجوداتفي نخفاضتقوم المجموعة باختبار اال

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

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

وليد النقد عامة بناء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات ت
باستخدام المدخالت وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية الفتراضات األسعار 
وافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن االفتراضات الرئيسية للمبالغ 

(المس (٧تردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاحات رقم  ) للبيانات المالية الموحدة والمتعلقة بتكاليف ١٦) و 
.نخفاض في القيمةواختبار االنخفاض في القيمةاال

تقدير احتياطي النفط والغاز
لمعايير المقبولة يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب وا

عالمياً. 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 سواء كزيادة 

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

التطوير واإلنتاج االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أنشطة
تُعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث 

أو قد تؤثر على مخصص النضوب نخفاض في القيمةوقد تنتج الحقاً عن تكاليف االنخفاضأو عكس االانخفاض
خل الموحد.بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان الد
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٤

التقديرات واالفتراضات (تتمة)
مخصص اإللغاء

يتم احتساب تكلفة اإللغاء من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات. 
قيمة االلتزامات المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناء على عدة إن التكلفة النهائية لإللغاء أو 

عوامل بما في ذلك التغيرات في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في 
ن تغير الوقت المتوقع للنفقات مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضاً تغير التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمك

استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو تفسيراتها. ونتيجة لذلك قد تنتج تعديالت كبيرة على المخصصات 
المقررة التي من شأنها التأثير على النتائج المالية المستقبلية.

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

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

يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن التدفقات 
النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيراً عن االفتراضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على 

تقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ ال
تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي تعمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول 

على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية.

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

ينطوي على قدر كبير من األحكام والتقديرات لنتائج األحداث المستقبلية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

دمج األعمال والشهرة
تساب تكلفة الشراء على أنها مجموع المبلغ بحيث يتم اح،يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ

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

ضمن المصاريف اإلدارية.كمصروفات إدراجها يتمالمتكبدةالشراء. 

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

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

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المشتري السابقة في 
فيتاريخ االستحواذ وإدراجها حقوق المساهمين للشركة المستحوذ عليها ال بد من إعادة تقييمها بالقيمة العادلة في

بيان الدخل الموحد.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)دمج األعمال والشهرة
يتم القياس المبدئي للشهرة بالتكلفة وهي الزيادة في إجمالي اعتبارات الشراء المحولة والقيمة المدرجة للحقوق الغير 

حتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها وااللتزامات مسيطرة وأي حصص سابقة م
المفترضة. في حال أن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، تقوم 

وكافة المطلوبات المجموعة بإعادة تقييم إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودات المستحوذ عليها 
المفترضة وتقوم بمراجعة االجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يجب إدراجها بتاريخ االستحواذ. في حال بعد 
إعادة التقييم ال تزال القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، 

لدخل الموحد.يتم إدراج الفرق كربح في بيان ا

متراكمة. ألغراض اختبار انخفاضبعد القياس المبدئي، يتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصاً أي خسائر 
، يتم توزيع الشهرة المشتراة في دمج األعمال منذ تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة نخفاضاال

المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال، بغض النظر إذا ما تم تحديد للنقد أو الوحدة المولدة للنقد والتي من 
جودات وتم تخصيصها لهذه الوحدات.لهذه الموالمستحوذةموجودات ومطلوبات الجهة 

عندما تشكل الشهرة جزء من الوحدة المولدة للنقد أو مجموعة وحدات مولدة للنقد وجزء من العمليات ضمن 
تدرج ضمن القيمة الحالية للعمليات عند تحديد المستبعدة، فإن الشهرة المرتبطة بالعمليات بعادهااستالوحدة التي تم 

المستبعدةفي هذه الظروف استناداً إلى القيم المستبعدة. يتم قياس الشهرة استبعاد العملياتاالرباح والخسائر من 
تعتقدعندما باستثناء ،المحتفظ بهات المولدة للنقدأو مجموعة الوحدامن العملية والجزء من الوحدة المولدة للنقد

.بالعمليات المستبعدةهناك طرق أفضل في إظهار الشهرة المرتبطة أن المجموعة 

قياس القيمة العادلة
اتتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات الغير مالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان

. ةمالي

مشاركيملة منظمة بين اإن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في مع
يعتمد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو االلتزام تتم إما:السوق بتاريخ القياس.

؛ أوةالماليالمطلوباتأو للموجوداتفي السوق الرئيسي ·
.للموجودات والمطلوباتي ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة ف·

يتم قياس القيمة العادلة السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة. ألييجب أن تتمكن المجموعة في الوصول 
أو المطلوبات للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات التي يستخدمها مشاركي السوق لتسعير الموجودات

بافتراض أن مشاركي السوق يسعوا للحصول على أفضل منفعة اقتصادية. 

إن قياس القيمة العادلة للموجودات الغير مالية تأخذ بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق لتوليد منافع اقتصادية 
ستخدم الموجودات يوق قد باستخدام الموجودات بأفضل وأعلى طرق االستخدام أو عبر بيعه لمشارك أخر في الس

بأفضل وأعلى طرق االستخدام.
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(تتمة)قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة باستخدام طرق التقييم المناسبة للظروف والتي توفر لها معلومات كافية متاحة لقياس القيمة 

التي يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.العادلة، باستخدام أكثر للمدخالت

جميع الموجودات والمطلوبات التي تم قياس أو إدراج قيمتها العادلة في البيانات المالية تم تصنيفها ضمن تراتيبية 
مة العادلة بشكل عام:القيمة العادلة، الموضحة كما يلي بحسب أدنى مستويات المعطيات الهامة لقياس القي

األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات -المستوى األول·
المماثلة.

المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ى مستويات المعطياتأدنطرق تقييم تكون فيها - المستوى الثاني·
ر.ملحوظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباش

أدني مستويات المعطيات المؤثرة على القيمة العادلة المسجلة طرق تقييم تكون فيها -المستوى الثالث·
.غير ملحوظة

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في حال حدوث 
إعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستويات المعطيات تحويالت بين المستويات ضمن التراتيبية من خالل 

الهامة لتراتيبية القيمة العادلة بشكل عام) كما في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. لهدف اإلفصاح عن القيمة 
الموجودات، خصائص ومخاطر لطبيعتهاالعادلة، قامت المجموعة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقاً 

ومستوى تراتيبية القيمة العادلة كما تم توضيحه أعاله. والمطلوبات

التصنيف المتداول مقابل التصنيف الغير متداول
تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناء على التصنيف المتداول/ الغير متداول. 

يتم تصنيف األصل كمتداول عند: 

أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتياديةتوقع تحقيقه·
االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة ·
توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو ·
على اثني عشر شهراً زام لفترة النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو االستخدام لتسوية االلت·

.بعد تاريخ إعداد التقارير الماليةاألقل 

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

كمتداول عند:االلتزام يتم تصنيف 

االعتياديةضمن نطاق الدورة التشغيلية من المتوقع تسويته ·
المتاجرةبه بهدف رئيسي وهو االحتفاظ·
خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أوتسويتهوجوب ·
على األقل بعد تاريخ إعداد لفترة اثني عشر شهراًعدم وجود حق اشتراطي لتأجيل تسوية االلتزام ·

. التقارير المالية

وجودات ومطلوبات متصنيف يتم.األخرى كمطلوبات غير متداولةااللتزاماتتقوم المجموعة بتصنيف جميع 
كموجودات ومطلوبات غير متداولة.الضريبة المؤجلة
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إدراج اإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل نقل المنافع االقتصادية للمجموعة وعند امكانية قياس مبالغ 

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

للتطبيق.

النفط والغاز
والتي هي عند الملكية ومنافعالهامةمخاطرالتحويلالطبيعي عند يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط الخام والغاز

ناقلة أو أنابيب التوصيل.ك. يحدث هذا بشكل عام عندما يتم نقل المنتج إلى سبل النقلتحويل الملكية للمشتري

ترك من قبل إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مش
المجموعة بحيث قد ال يستلم أو يبيع كل المشاركين حصتهم من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يتم رفع أو خفض 
عدم التوازن الذي ينجم ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بناء على قيمة 

ولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات المتدا
الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل االعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

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

والوقود والمياه الطاقةايرادات 
كاآلتي:إدراج أعمال المجموعة في حقل الطاقة والمياهيتم 

)i(في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه أو اتفاقية الطاقة تستوفي متطلبات عقود التمويل
النسبية تخصيص اعتبارات الشراء المدينة بالرجوع إلى القيم العادلة لترتيبات خدمات االمتياز، فإنه يتم 

عندما يتم تقدير المخرجات األنشاء المنجزةمع نسبة بالتناسبإلنشاء للخدمات المقدمة. يتم إدراج إيرادات ا
، يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم ية بصورة مؤكدة ونسبها لمرحلة اإلنجازالنهائ

التمويلية.الموجوداتالفائدة الفعلي على إدراج اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة معدل

)ii( تتضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم إدراج الطاقة/ اتفاقية مياهالوالطاقةفي حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية
دفعات اإلنتاج كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على أساس منظم تبعاً للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج 

سنة. يتم إدراج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن دفعات اإلنتاج (مثال إيرادات الوقود)، للمشتري خالل ال
.لكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباءكإيرادات وفقاً للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه وا

)iii( عليها للمتعهدين.المتعاقد تسليم المياه والطاقةكإيرادات عند المياه والطاقةيتم إدراج مدفوعات

)iv( التابعة بقيمة مساوية لسعر المياه والطاقةتمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات
يتم .الطاقةد شراء ووعقوالمياه الطاقةد شراء والسوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عق

ج الطاقة والمياه.إدراج إيرادات الوقود عند استخدام الوقود في إنتا
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تعويضات األضرار
يتم إدراج تعويضات األضرار المتعلقة بخسائر اإليرادات الناتجة عن التشغيل المتأخر ضمن اإليرادات بصافي 

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

إيرادات الفوائد
إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. إن معدل الفائدة الفعلية هو يتم إدراج 

المعدل الذي يخصم تماما المدفوعات والمقبوضات المستقبلية المقدرة على مدى العمر المقدر لألداة المالية أو لفترة 
هو مناسب، لصافي القيمة المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية.أقصر، كما 

الضرائب 
ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية للفترات المالية الحالية والسابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها 
حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة عند للجهات الضريبية. إن معدالت وقوانين الضرائب المستخدمة في 

تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخالً خاضع للضريبة.

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

ز المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقاً للحاالت التي تخضع فيها قوانين المراكبتقييمتقوم اإلدارة 
الضريبة المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.

ضريبة الدخل المؤجلة
يتم إجراء مخصص ضريبة الدخل المؤجل باستخدام طريقة المطلوبات على جميع الفروقات المؤقتة بين األساس 

في تاريخ البيانات يبي للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض المحاسبة الماليةالضر
. يتم إدراج جميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع اختالفات الفروقات الضريبية المؤقتة ما عدى الحاالت المالية
اآلتية:

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

والضريبية؛الخسائر 

الزميلة، اتالشركات في الشركات التابعة،ستثمارفيما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باال·
والحصص في شركات االئتالف وحينما يكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع 

عدم إمكانية عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.
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الضرائب (تتمة)
ضريبة الدخل المؤجلة (تتمة)

لضرائب القيمة المدرجة لو،اج موجودات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاعيتم إدر
في حدود توفر الربح . يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلةالغير مستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة

دات الضريبة المنقولة غير المستخدمة الخاضع للضريبة، ومقابل استخدام الفروقات القابلة لالستقطاع وموجو
والخسائر الضريبية التي يمكن استخدامها باستثناء:

عندما تتعلق موجودات الضرائب المؤجلة بالفروقات المؤقتة الناتجة من القيد المبدئي لموجودات أو مطلوبات ·
أو المحاسبيلى الربح دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة عال تندرج تحتالمعامالت التي 
والربح الضريبي؛

ات في الشركات التابعة والزميلة والحصص ستثمارفيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باال·
شركات االئتالف، يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة في حدود إمكانية عكس االختالفات المؤقتة في

فر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات.في المستقبل القريب لحد تو

يتم مراجعة القيمة الحالية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يتم تخفيضها للحد 
الذي يكون فيه ليس من المحتمل بأن يتوفر ربح ضريبي كاف الستخدام موجودات الضريبة المؤجلة الكلي أو 

ويتم إدراجها في كل إعداد تقارير ماليةي. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ الجزئ
المؤجلة.ضريبة الدخلحدود إمكانية سماح الربح الخاضع للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات 

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

البيانات المالية الموحدة.

. يتم لخسائرخارج األرباح وااألرباح والخسائر يتم إدراجها خارج مدرجة الإن 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 المتدموجودات

الخاضعة للضريبة لنفس هيئة الضرائب.

العمالت األجنبيةتحويل 
إن عملة التداول هي العملة الرئيسية في البيئة االقتصادية التي تعمل بها الشركة. تقوم كل شركة في المجموعة 

في البيانات المالية الموحدة لكل شركة باستخدام تلك العملة. بتحديد عملتها المتداولة ويتم قياس البنود المتضمنة
تقوم المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشرة وقررت تدوير األرباح والخسائر الناتجة من عملية التوحيد في 

. بيان األرباح والخسائر

)i(العمليات واألرصدة
المجموعة مبدئياً بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل شركاتإدراجيتم 

المعاملة.
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(تتمة)العمالت األجنبيةتحويل 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة 

ت المالية الموحدة.في تاريخ البيانا

يتم تحويل جميع الفروقات إلى بيان الدخل الموحد باستثناء البنود النقدية التي تقدم حماية فعالة مقابل صافي 
في عملية أجنبية. تدرج هذه الفروقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم استبعاد صافي ستثماراال
خل الموحد. يتم معاملة تكاليف الضرائب والنقد المتعلق بفروقات التحويل ، وعندها تدرج في بيان الدستثماراال

على السلفيات ويتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام معدالت تحويل تقريبية 
ئي. يتم تحويل البنود غير النقدية والمدرجة بالقيمة العادلة بالعمالت األجنبية باستخدام عند تاريخ المعامالت المبد

يتم إدراج الربح والخسارة الناتجة من عمليات إعادة معدالت التحويل التقريبية عند تاريخ تحديد القيمة العادلة.
من التغير في القيمة العادلة لهذا البند (يتم التحويل للبنود الغير النقدية بصورة مماثلة للربح والخسارة الناتجين

إدراج فروقات التحويل والربح والخسارة الناتجة عن القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن الربح 
).على التواليوالخسارة

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

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

خر الموحد. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل ضمن الدخل الشامل اآلالخارجية 
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 المدرجة الناتجة من الشراء كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار 

الصرف السائدة عند تاريخ البيانات المالية.

ائتالفزميلة وشركاتحصص في شركات
ي هو المقدرة على عليها. إن التأثير الجوهرإن الشركة الزميلة هي شركة يكون للمجموعة تأثير جوهري

المساهمة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة 
على هذه السياسات. إن شركة االئتالف هي نوع من أنواع االتفاقيات الثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها حقوق 

السيطرة المشتركة هي اتفاقيات تعاقدية لمشاركة السيطرة التفاقية ما والتي لصافي موجودات اتفاقية االئتالف. إن
توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة. إن 

لضرورية لتحديد االعتبارات التي يتم اتخاذها عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك ا
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو شركات االئتالف في .السيطرة على الشركات التابعة

هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية باستثناء عند تصنيف االستثمار، أو جزء من 
.٥تم احتسابه وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم االستثمار، كمحتفظ به للبيع، وفي تلك الحالة ي
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)ائتالفزميلة وشركاتحصص في شركات
يتم احتساب االستثمار في شركة تابعة أو شركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية منذ التاريخ الذي تصبح 

ه الجهة المستثمر فيها شركة زميلة أو شركة ائتالف. عند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة أو شركة في
ائتالف. يتم إدراج أي زيادة في التكلفة على حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 

ضمن القيمة المدرجة لالستثمار. يتم إدراج أي زيادة القابلة للتحديد للجهة المستثمر فيها كشهرة والتي تم إدراجها
في حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد 

ق حقووفقاً لطريقةإعادة القياس مباشرة في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار. 
يتم تعديل القيمة الدفترية .بالتكلفةمبدئياًأو شركة االئتالفالزميلةةفي الشركستثمارااليتم إدراج ، الملكية

إلدراج التغييرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو شركة االئتالف منذ ستثمارلال
ئج عمليات الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما تاريخ الشراء. يعكس الدخل الموحد حصة المجموعة من نتا

الشركة الزميلة أو كة االئتالف حصة المجموعة في تلكتتجاوز حصة المجموعة خسائر الشركة الزميلة أو شر
( والتي تشمل أي حصص طويلة األجل والتي، في جوهرها، تشكل جزء من صافي شركة  استثماراالئتالف 

فية. يتم االئتالف) تقوم المجموعة بوقف إدراج حصتها من الخسائر اإلضاميلة أو شركة الشركة الزالمجموعة في 
قانونية أو استنتاجية أو إجراء مدفوعات بالنيابة عن إدراج خسائر إضافية فقط لمدى تكبد المجموعة اللتزامات

حقوق مساهمي الشركة الزميلة الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما يكون هنالك تغيير تم إدراجه مباشرة في
أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات واإلفصاح عن ذلك، كما هو مناسب، في بيان 
التغييرات في حقوق المساهمين، يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة 

حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. الزميلة أو شركة االئتالف لمدى 

ائتالف ضمن بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح او خسائر شركة تابعة أو شركة زميلة أو شركة يتم إدراج 
هذه األرباح لحاملي حقوق المساهمين في شركة االئتالف وعليه تعتبر أرباح ما بعد الضريبة تعود الدخل الموحد. 

ق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة لشركة االئتالف.وحقو

طريقةتطبيقبعد. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف لنفس السنة المالية للمجموعة
هاستثمارالإضافيةفي القيمةانخفاضخسائرإدراجالضروريمنكانإذاالمجموعة فيماتحددالملكية،حقوق

دليلأيهناككانإذاتقارير مالية،كلتاريخعند،المجموعةتحدد. أو الشركة التابعةالزميلةةالشركفي
حال وجود مثل هذا في. أو الشركة التابعةزميلةالشركةالفيستثماراالفي قيمةانخفاضإلىيشيرموضوعي

لقيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو شركة ابينكالفرقنخفاضاالقيمةسابتحابالمجموعةتقومالدليل 
في بيان الدخل الموحد.االئتالف والقيمة الدفترية، ومن ثم تقوم بإدراج الخسارة 

تتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف االستثمار من أن يكون شركة زميلة أو 
محتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة شركة زميلة أو تابعة شركة ائتالف، أو عند تصنيف االستثمار ك

سابقة واالحتفاظ باألصل كأصل مالي، تقوم المجموعة بقياس وإدراج االستثمار المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم 
السيطرة إدراج أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة الزميلة أو شركة االئتالف عند خسارة النفوذ الجوهري أو 

الجوهرية والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في األرباح والخسائر. تستمر 
المجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة تابعة استثمار في شركة ائتالف أو 

للقيمة العادلة عند حدوث هذه التغييرات في حصص استثمار في شركة ائتالف شركة زميلة. ال توجد إعادة قياس
الملكية.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

حصص في عمليات مشتركة
إن العملية المشتركة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سيطرة مشتركة لالتفاقية تتيح حقوق 

لقة باالتفاقية. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة للموجودات والتزامات للمطلوبات المتع
على اتفاقية، والتي توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي 

تتشارك السيطرة.

بإدراج فيما يتعلق بحصتها من عندما تقوم المجموعة بأنشطة ضمن عملية ثنائية، تقوم المجموعة كمشغل مشترك 
العملية المشتركة:

موجوداتها، ويشمل ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ بها بشكل مشترك·
مطلوباتها، ويشمل ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تكبدها بشكل مشترك·
إيرادات من مبيعات حصتها من المخرجات الناتجة من العمليات المشتركة·
ن مبيعات المخرجات الناتجة من العمليات المشتركةحصتها من اإليرادات م·
مصاريفها، ويشمل ذلك حصتها من المصاريف المتكبدة بشكل مشترك·

تقوم المجموعة باحتساب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات 
القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات المشتركة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

ومصاريف محددة.

شركات ائتالف النفط والغاز
مشتركة حيث يكون للمتعاقدين مصلحة عملياتبعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل 

ذات السيطرة المشتركة المشروع. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركةموجوداتفي ومشتركةمباشرة 
وأي التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع مشاريع أخرى، والدخل من بيع أو 
استخدام حصتها من اإلنتاج في المشاريع المشتركة، فضالً عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في المشروع 

شركة االئتالف.المشترك، وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصتها في

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

حتى لو لم يكن هذا الحق محدداً بها وأما إذا كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول محددة، 
تفاقية.بشكل واضح في اال

المجموعة كمستأجر
يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات 
المستأجرة عند بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة، أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات 

ل. يتم تقسيم دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى اإليجار أيهما أق
معدل فائدة ثابتة على الرصيد المتبقي للمطلوبات. يتم إظهار تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. يتم استهالك 

ي حال عدم وجود تأكيدات منطقية بأن المؤجرة على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. فالموجودات
المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية العقد، فإنه يتم استهالك الموجودات على العمر االفتراضي 

للموجودات أو عمر عقد اإليجار، أيهما أقصر.

لى مدى فترة العقود التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت عدفعاتيتم إدراج 
اإليجار.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)اإليجارات
اإليجارات التشغيلية–المجموعة كمؤجر 

في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجارات تشغيلية. 
مباشرة والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات تضاف التكاليف األولية ال

المؤجرة وتدرج على مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل 
الفترة التي يتم اكتسابها فيها.

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

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

غير الملموسةالموجودات
المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة اإلدراجيتم قياس الموجودات غير الملموسة المتحصل عليها بشكل منفصل عند 

العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم قيمهاالموجودات غير الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي 
متراكمة. ال يتم رسملة انخفاضاج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر إدر

النفقات خالل السنة في عكس، ويتم المرسملةالموجودات غير الملموسة المتولدة داخلياً، ما عدا تكاليف التطوير
بيان الدخل الموحد في السنة التي تم تكبد النفقات فيها.

للموجودات يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتسب االستهالك
خالل السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:الغير ملموسة

سنة١٤اتفاقية اإلمداد
سنة٤٠- ٣٤حقوق التوصيل
سنوات٣برامج كمبيوتر

ة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات الغير ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عند نهاية كل سنة يتم مراجعة فتر
مالية. يتم احتساب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو أنماط االستخدام المتوقعة للفوائد االقتصادية المستقبلية 

هو مناسب ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات المتمثلة في األصل عبر تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء بما
المحاسبية. ويتم إدراج نفقات اإلطفاء على الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 

يتم تقييم الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار اإلنتاجيةفي فئة النفقات وفقاً لوظيفة الموجودات الغير ملموسة.
المحددة لالنخفاض في القيمة عند وجود مؤشرات تفيد بإمكانية انخفاض قيمة األصل الغير ملموسة.

ال يتم إطفاء الموجودات المالية ذات األعمار اإلنتاجية الغير محددة، ولكن يتم اختبارها لالنخفاض في القيمة 
مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي الغير محدد سنوياً سنوياً، إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم 

لتحديد امكانية استمرار دعم العمر اإلنتاجي الغير محدد. في حال عدم امكانية ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من 
غير محدد إلى محدد على أساس ترقبي.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)الملموسةالموجودات غير 
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل الغير مالي كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 

والقيمة المدرجة لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند استبعاد األصل.

من نفقات استكشاف وتقييم النفط الموجودات الغير ملموسة الناتجةاسات المحاسبية المتعلقة بنفقات تم شرح السي
والغاز تحت نفقات استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي.

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

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

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

الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير حقوق االستكشاف كالتكاليف 
قنية لكل حقل وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشرة باالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والت

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

عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى 
ة على التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها كل حقل بعد الموافق

في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم نخفاضموجودات تطوير وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم اال
ة مستقبلية إذا لم يتم اكتشاف تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادي

االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها 
.الموحدفي بيان الدخل

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

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

الممتلكات واآلالت والمعدات 
عام-الممتلكات واآلالت والمعدات 

المتراكمة، في حال نخفاضر االاآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائولممتلكات اتدرج 
وجدت. عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات تقوم المجموعة بإدراج 

فردية بعمر إنتاجي وطريقة استهالك محددة، وبالمثل فإنه عندما يتم إجراء فحص وجوداتهذه األجزاء كم
قيم المدرجة لآلالت والمعدات كبديل في حالة الوفاء بمتطلبات اإلدراج. في رئيسي، فإنه يتم إدراج تكلفتها في ال

حين تدرج جميع تكاليف الصيانة والتصليح اليومية في بيان الدخل عند تكبدها. إن التزامات اإلغالق المبدئية 
القيمة الحالية لألصل بعد استخدامه يتم إدراجها ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج. يتم إدراج 

للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات 

(تتمة)عام–الممتلكات واآلالت والمعدات 
(فيما عدا يتم احتساب االست هالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 

ممتلكات النفط والغاز) كما يلي:

سنة٤٠-٢٠واآلالت والمعدات، والممتلكات،المباني

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

يتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات والمعروفة كقطع غيار استراتيجية على أساس القسط 
الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها 

تكبدها.كمصروف عند

يتم شطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة من 
األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في بيان الدخل الموحد استبعاداستخدام أو 

احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات (ويتم
الموجودات الدفترية).

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

الذي تم إدراجها سابقاً والمعكوسة في نخفاضالمتراكمة (صافي خسائر االنخفاضالاالستهالك المتراكم وخسائر ا
حال وجدت). إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز 

البناء هي القيمة اإلجمالية األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية اللتزامات اإلزالة وإن مبلغ الشراء أو 
المدفوعة والقيمة العادلة ألي اعتبارات أخرى لالستحواذ على األصل.

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

النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.موجوداتمقدرة. في حين أن استهالك 

أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية-الممتلكات واآلالت والمعدات 
استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف التفتيش إن اإلنفاق الرئيسي على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن تكلفة

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

اً على حده، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل (أو جزء من األصل) يعتبر عنصر
التي يتم شطبها فوراً. يتم رسملة تكاليف التفتيش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر 

يتم إنفاق الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. 
تكبدها فيها.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

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

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

االستعمال.

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

ى الفترة الالزمة لمطابقة المنحةبها. عندما تتعلق المنحة بأحد بنود المصروفات يتم االعتراف بها كدخل على مد
ين تدرج المنحة المتعلقة باألصل كتخفيض للقيمة الدفترية الخاصة باألصل.مع التكاليف المخطط تعويضها في ح

تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة بشراء وبناء وإنتاج أي أصل والذي يحتاج لبعض الوقت إلعداده 

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

.األموال

األتعاب المبدئية لقطع الغيار
جب عقد صيانة طويل األجل يتم رسملة واطفاء المبالغ المدفوعة مقابل قطع الغيار المبدئية التي يتم تقديمها بمو

بناء على ساعات العمل المقدرة لمعدات توليد الطاقة المرتبطة بها.

بها للبيع المحتفظالغير متداولة والمجموعات المستبعدةالموجودات
الغير متداولة والمجموعات المستبعدة كمحتفظ بها للبيع في حال أن قيمها الموجوداتتقوم المجموعة بتصنيف 

الغير متداولة تقاس الموجودات درجة سيتم استردادها بشكل أساسي من البيع بدالً من مواصلة االستخدام. الم
التي تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ايهما أقل ناقص تكاليف والمجموعات المستبعدة 

خالل معامالت البيع بدالً من مواصلة االستخدام.البيع عندما يتم استرداد القيمة الدفترية األصلية من 

البيع وتوفر عمليةحدوثعالية لإمكانية وجودفي حالاستيفاء شروط التصنيف المحتفظ بها للبيع فقطيتم 
. إن اإلجراءات المتطلبة إلكمال عملية البيع في وضعها الحاليوللبيع الفوري الموجودات والمجموعات المستبعدة

شير إلى عدم إمكانية إجراء تعديالت جوهرية على عملية البيع او سحب عملية البيع. يجب على اإلدارة يجب أن ت
االلتزام بعملية البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات 

عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ . يتم والموجودات الغير ملموسة عند التصنيف كمحتفظ به للبيع
بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.

الموجودات غير الماليةفي قيمة االنخفاض
أي انخفاض قيمةتقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل إصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد ب

للموجودات تقوم انخفاضوفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار من الموجودات. 
المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو القيمة 

يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد دمة والقيمة المستخناقصاً التكلفة لالستبعادالعادلة للوحدات المولدة للنقد 
لموجودات فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة 
الموجودات. حيث تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن 

ه الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.يتم تخفيض هذ
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)الموجودات غير الماليةفي قيمة االنخفاض
عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام 

م ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. معدالت خص
عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال 

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

وظائف المتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة معنخفاضإدراج خسائر اال
الموجودات المنخفضة.

للموجودات فيما عدا الشهرة يتم تقييمها في تاريخ اإلصدار، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر 
المدرجة سابقاً قد انتهت أو انخفضت. وفي حال وجود هذه المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير نخفاضاال

المدرج سابقاً فقط عند نخفاضموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس االالمبالغ الممكن استردادها من ال
. ويشترط نخفاضإجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر اال

القيمة الدفترية ناقصاً االستهالك لعكس القيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد أو صافي 
الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد.انخفاضإذا لم تدرج خسائر 

بعض الموجودات:انخفاضيتم تطبيق الفئات التالية في تقييم 

الشهــرة
شير إلى انخفاض القيمة المدرجة. الحاالت التي تالشهرة سنوياً عند تاريخ اإلصدار وأيضا في انخفاضيتم اختبار 

مجموعة لللوحدات المولدة للنقد أوللشهرة عبر تقييم القيمة القابلة لالستردادنخفاض في القيمةيتم تحديد اال
عندما تكون القيمة القابلة نخفاض في القيمةالوحدات المولدة للنقد التي ترتبط بها الشهرة. يتم إدراج خسائر اال

لوحدات المولدة للنقد أقل من قيمها المدرجة. وال يمكن رد خسائر مجموعة الللوحدة المولدة للنقد اوالستردادل
الشهرة، تتم انخفاضالمتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. عند االقتضاء ولغرض اختبار نخفاض في القيمةاال

أدت إلى تكوين الشهرة، ومازالت موجودة بتاريخ معاملة أي مطلوبات ضريبية مؤجلة مدرجة عند تاريخ الشراء
مجموعة الوحدات المولدة للنقد ذات الصلة.الوحدة المولدة للنقد او لاإلصدار وفقاً لتقديرات اإلدارة كجزء من 

تكاليف االستكشاف والتقييم
االستكشاف بموجوداتقة إذا أشارت الوقائع والظروف إلى تجاوز القيمة الدفترية المتعلنخفاضيتم مراجعة اال

موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات انخفاضوالتقييم قيمتها القابلة لالسترداد. ولغرض اختبار 
في مرحلة االستكشاف والتقييم نخفاضعلى مستوى قطاع األعمال. يتضمن اختبار االالمولدة للنقد في مجموعات

ييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى تجميع جميع موجودات االستكشاف والتق
ناتجة انخفاضنفس القطاع. يتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة لالسترداد وتشطب أي خسارة 

السترداد للقطاع بمقدار االستكشاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيمة القابلة لموجوداتفي قيمة 
القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

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

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

مخزون النفط والمنتجات النفطية من ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الضرورية المقدرة إلجراء البيع.
النفط والغاز للمجموعة والموجودة في خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.عمليات 
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خدمات االمتياز
يفاء عند است١٢تبعاً للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عة باحتساب ترتيبات خدمة االمتيازتقوم المجمو

الشروط اآلتية:

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

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

١٢في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية التي ال تفي بمتطلبات لجنة تفسير التقارير المالية رقم 
١٢رقم من ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن إطار لجنة تفسير التقارير المالية 

المحطة التشغيلية وفقاً لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخدمين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف ·
خدمات االمتياز.

ؤولية الرئيسية لدفع تكاليف خدمات يتم تطبيق "نموذج الموجودات المالية" عندما تقع على المانح المس·
االمتياز.

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

يسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود (البناء والتشغيل والتحويل) التي الرئ
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات الملية من ترتيبات خدمات االمتياز في بيان المركز المالي أبرمت مع المانح.

الموحد كموجودات مالية تشغيلية.

وفقاً لهذه المبادئ:

تم إدراج البنية التحتية التي تمنح للمشغل حق االمتياز من المانح دون مقابل في بيان المركز المالي ال ي·
الموحد.

يتم احتساب نفقات البدء الرأسمالية كاآلتي:·

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

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

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

المضمونة من المانح ضمن المدينون، ويتم إدراج الرصيد في الموجودات غير الملموسة.
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األدوات المالية
المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية منوالمطلوبات المالية عندما تصبح شركةالماليةيتم إدراج الموجودات 

لألداة.

المالية والمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت الموجوداتيتم قياس 
المالية (بخالف الموجودات المالية إصدار الموجودات المالية والمطلوبات أوالعائدة مباشرةً إلى استحواذ 

األرباح أو الخسائر) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو خاللوالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من 
المطلوبات المالية، كما هو مناسب، عند اإلدراج المبدئي. يتم إدراج تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى 

ات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على الفور االستحواذ على الموجود
في األرباح أو الخسائر.

مقاصة األدوات المالية
صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد إذا، يتم إدراج تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و

حق قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة المبالغ المدرجة وتوجد نية للتسوية على أساس وفقط إذا، كان هناك 
الصافي، أو إلدراج الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

الماليةالموجودات
التجارة. المالية على أساس تاريخ للموجوداتالمعتادة مبيعات بالطريقة الجميع المشتريات أو واستبعاد إدراجيتم 

المالية التي تتطلب تسليم الموجوداتالطريقة المعتادة هي مشتريات أو مبيعات بمبيعات المشتريات أو إن ال
الموجودات خالل فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف في السوق.

و القيمة العادلة، اعتماداًإما بالتكلفة المطفأة أباإلجمالي في وقت الحقالمدرجة يتم قياس جميع الموجودات المالية 
على تصنيف الموجودات المالية

تصنيف الموجودات المالية
خسارة انخفاض القيمة (باستثناء ناقصاًبالتكلفة المطفأة الحقاًالشروط التالية تستوفييتم قياس أدوات الدين التي 

المبدئي):اإلدراجالخسارة عند أوالربحالتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الديناستثمارات 

صيل التدفقات النقدية التعاقدية؛باألصل ضمن نموذج تجاري يهدف لالحتفاظ بالموجودات بهدف تحاالحتفاظ·

عن الشروط التعاقدية لألصل المالي تدفقات نقدية بتواريخ محددة تكون دفعات لألصل وفوائد عن ينتجأن ·
المبلغ الرئيسي القائم.

بالقيمة العادلة.س جميع الموجودات المالية األخرى الحقاًيتم قيا

التكلفة المطفأة وطريقة الفائدة الفعلية
التكلفة المطفأة ألداة الدين وتوزيع إيرادات الفوائد خالل الفترة المعنية. الحتسابطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة 

النقدية المستقبلية (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط فوعاتالمدمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم إن 
المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءا من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط والخصومات 

فترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند ب، اللزوم، أو، عند الدينالعمر المتوقع ألداة على مدىاألخرى) 
المبدئي.دراجاإل

بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج الحقاًقياسها التي يتمألدوات الدينةالفائدة الفعليطريقة الدخل على أساس إدراجيتم 
في بيان الدخل الموحد.الخسائرأو األرباحإيرادات الفوائد في 
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تمة)الموجودات المالية (ت
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

) على حدةأداة كل(على أساسغير قابل للتغيرتقوم بعمل اختيار أن للمجموعةالمبدئي، يمكن اإلدراجعند 
التعيين يسمح . ال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرلتعيين االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 

.محتفظ به للمتاجرةأدوات حقوق الملكيةاالستثمار في كانإذا القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ب

بأصل مالي للمتاجرة إذا:يتم االحتفاظ

أو؛لغرض بيعه في المدى القريبتم شراؤه أساساً·
و؛ا المجموعة معاًدوات مالية معينة تديرهأالمبدئي جزء من محفظة اإلدراجعند كان ·
أو؛لديه أدلة على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى القصير ·
.أو ضمان ماليحمايةمشتق غير مصنف وفعال كأداة كان·

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً  بالقيمة العادلة يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في ويتم إدراجاليف المعامالت. الحقاً، يتم قياسها بالقيمة العادلة زائداً تك

في التغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة المتعلقة باالستثمارات المدرجة والقيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر 
ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في األرباح بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

والخسائر عند استبعاد االستثمارات.

بالقيمة بها للمتاجرة االحتفاظيتم الجميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لقد قامت المجموعة بتعيين
.٩لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عند التطبيق المبدئي لالعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسائرأو األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
مجموعةالتقم، ما لم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرصنف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ت

المبدئي اإلدراجعند العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرللمتاجرة بالقيمةهبيحتفظال الذياالستثمار بتعيين
من خالل (انظر أعاله). يتم قياس أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة (انظر أعاله) بالقيمة العادلة

أة ولكن يتم معايير التكلفة المطفتستوفي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي األرباح والخسائر
اةأدتعيينيتم. قد من خالل األرباح والخسائربالقيمة العادلةمن خالل األرباح والخسائرتصنيفها بالقيمة العادلة

يلغي أو يقلل بشكل التعيينإذا كان هذا المبدئياإلدراجعند بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرالدين 
إدراج األرباحقياس الموجودات أو المطلوبات أو منقد تنشأ بخالف ذلكمة التيالمالئغير الن المعاملة مملحوظ 

من خالل األرباح دين بالقيمة العادلةأداةأي بتعيين. لم تقم المجموعة ةس مختلفعلى أسلهاالمنسوبةخسائرالأو 
.والخسائر

صرف العمالت األجنبيةوخسائر أرباح
حسب سعر الصرف ويتم تحويلهاالعملة األجنبية ببعملة أجنبية المدرجةوجودات المالية يتم تحديد القيمة العادلة للم

قيمتهأو خسائر أرباحمن جزءاًبند صرف العمالت األجنبية. يشكل تقارير ماليةالسائد في نهاية كل فترة 
العادلة. لذلك،

بند صرف إدراج، يتم باح والخسائرمن خالل األربالقيمة العادلةالمصنفةبالنسبة للموجودات المالية ·
؛ والخسائرأو األرباحفي العمالت االجنبية 

بند ، يتم إدراج أي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتم تعيينها بالنسبة للموجودات المالية التي ·
الدخل الشامل اآلخر.في صرف عمالت أجنبية



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
وحدةإيضاحات حول البيانات المالية الم

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٣٤ -

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

الموجودات المالية (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات المالية

. تقارير ماليةالقيمة في نهاية كل فترة فيالنخفاضليتم تقييم الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 
و مجموعة أحداثحدث أعندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة منخفضة القيمة ماليةالالموجوداتتعتبر 

التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل.ولها تأثير علىالمبدئي للموجودات المالية، اإلدراجوقعت بعد 

:قد يشمل الدليل الموضوعي
أو؛للمصدر أو الطرف المقابلجوهريةصعوبات مالية ·
أو؛ألساسيةالفائدة أو الدفعات ادفعات أو التأخر في التعثرمخالفة العقد، مثل ·
أو؛من المحتمل أن يدخل المقترض في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية·
اختفاء سوق نشط لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية.·

كغير التي تم تقييمها يتم تقييم الموجوداتبالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، 
موضوعي الدليل المل تشيالقيمة على أساس جماعي. يمكن أن في النخفاض كذلك لبشكل فردي ةمنخفضة القيم

والزيادة في عدد الدفعاتخبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدينة على على انخفاض قيمة محفظة الذمم
في الظروف االقتصادية عن التغيرات الملحوظة، فضالًاالئتمانفترة متوسط الدفعات المتأخرة في المحفظة بعد 

.المدينةالذممفي سدادبالتعثرالوطنية أو المحلية التي ترتبط 

إن قيمة خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة هي الفرق بين قيمة األصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
ة الدفترية ألصل المالي. يتم خفض القيمالتي تعكس مبالغ الضمانات المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي ل

من خالل خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة بحيث لألصل المالي 
خالل استخدام حساب المخصص. عندما تعتبر الذمم التجارية المدينة غير قابلة منيتم خفض القيم الدفترية 

ا مقابل حساب المخصص. يتم تحميل االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبها سابقاً مقابل للتحصيل، يتم شطبه
حساب المخصص. يتم إدراج التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في األرباح والخسائر .إذا انخفض 

قع بعد إدراج مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في وقت الحق وكان االنخفاض مرتبط إلى حد ما بحدث و
ً من خالل األرباح والخسائر  االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ادراجها سابقا
إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما ستكون عليه 

تكلفة اإلطفاء  ما لم يتم إدراجها.

الموجودات الماليةعاداستب
هذا األصل أومنالنقديةللتدفقاتالتعاقديةالحقوقتنتهيعندمافقطباستبعاد الموجودات الماليةتقوم المجموعة

المجموعةتقملمإذا. أخرىشركةإلىاألصلملكيةومكافآتمخاطروكافةالماليةالموجوداتيتم تحويلعندما
المجموعةتقومالمحول،األصلعلىالسيطرةفيواستمرتالملكيةومكافآتمخاطربكافةأو االحتفاظبتحويل

المجموعةاحتفظتإذا. لدفعهاتضطرقدالتيبالمبالغالمتعلقوااللتزاماألصلفيبهاالمحتفظبإدراج حصتها
وأيضاً إدراجالمالياألصلتستمر في إدراجالمجموعةفإنالمحول،المالياألصلملكيةومكافآتمخاطربكافة

المتحصالت المستلمة.مقابلمضمونقرض

وإجمالي الفرق بين القيمة الدفترية لألصل يتم إدراج بالتكلفة المطفأة، المقاسالمالياألصلاستبعاد عند
في األرباح والخسائر.اأو الذي سيتم استالمهةالمستلماتاالعتبار

ه ال يتم إعادة تصنيففإنبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،األصل المالي المصنف استبعاد عند
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة باالستثمار علىسابقاًالتي تراكمتالمتراكمة الخسائرأو األرباح

إعادة تصنيفه إلى األرباح المدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر ولكن يتم
المحتجزة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كدين أو حقوق الملكية

مطلوبات مالية أو كمجموعة إما منشركةحقوق الملكية الصادرة من قبل أدوات يتم تصنيف أدوات الدين و
لمطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية.االتعاقدية وتعريف االتفاقياتلجوهر ية وفقاًكحقوق ملك

أدوات حقوق الملكية
أدوات يتم إدراج . مطلوباتهاجميع خصمبعد شركةفي موجودات ةمتبقيحصةأداة الملكية هي أي عقد يثبت 

اإلصدار المباشرة.تكاليفصافي،المستلمةبالمتحصالتحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة 

أو أرباحيتم إدراجال إعادة شراء أدوات حقوق ملكية الشركة مباشرة في حقوق الملكية.وخصم يتم إدراج 
عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية الشركة.ناتجةخسائر

المطلوبات المالية
من خالل بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلةالمالية الحقاًالمطلوباتيتم قياس جميع 

مالي لالستبعاد تحويل أصليتأهلالمالية التي تنشأ عندما ال ال يتم قياس المطلوباتومع ذلك، .األرباح والخسائر
أو صدور قبل المجموعةمن الماليةضمان العقود صدور المشاركة المستمرة ويتم تطبيق طريقة عندما أو

للسياسات المحاسبية الواردة المجموعة لتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من أسعار السوق وفقاًمن قبلالتزامات 
أدناه.

من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة
يتم االحتفاظ بااللتزام المالي عندما سائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخيتم تصنيف المطلوبات المالية 

لغرض المتاجرة أو يتم تعينه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

للمتاجرة إذا:كمحتفظ بهماليالصل يتم تصنيف األ
أو؛لغرض إعادة الشراء في المدى القريبأساساًاالستحواذ عليهتم ·
سابقولها نمط فعلي ظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معاًالمبدئي جزء من محفاإلدراجعند كان ·

أو؛على المدى القصيرلجني األرباح
معينة وفعالة.حمايةضمان مالي أو أداة عقدكيكون الذي مشتقالمشتق، باستثناء كان·

عادلة من خالل األرباح مالي غير االلتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة بالقيمة القد يتم تعيين التزام
والخسائر عند اإلدراج المبدئي إذا:

؛ أوخالف ذلكالذي قد ينشأ اإلدراجفي القياس أو التناقضيلغي هذا التصنيف أو يقلل بشكل ملحوظ·
المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما، والتي يتم الموجوداتجزء من مجموعة من يمثل االلتزام المالي·

إلدارة مخاطر موثقة للمجموعة أو استراتيجية استثمار، تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقاًإدارتها و
على هذا األساس؛ أوداخلياًالتصنيفمعلومات حول يتم تقديم و

يكون العقد المجمع بالكامل مصنف، والضمنيةمن عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقاتتشكل جزءاً·
.٩والخسائر وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عادلة من خالل األرباحبالقيمة ال
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

ية (تتمة)المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملك
من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة

أي أرباح أو يتم إدراج بالقيمة العادلة. من خالل األرباح والخسائروبات المالية بالقيمة العادلةيتم إدراج المطل
يتم إدراج . الخسائرأو األرباحمحتفظ بها لغرض المتاجرة في المطلوبات المالية العادة قياس إخسائر ناتجة عن 

في "والخسائر األخرىاألرباحبند "المالية فيأي فوائد مدفوعة على المطلوبات متضمنةأو الخسائر األرباحهذه 
بيان الدخل الشامل الموحد.

من خالل التي يتم تصنيفها بالقيمة العادلةولغير محتفظ بها لغرض المتاجرة بالنسبة للمطلوبات المالية اومع ذلك، 
إلى التغييرات في مخاطر ترجعلتي الاللتزام الماليمقدار التغير في القيمة العادلة إدراج ، يتم األرباح والخسائر

في لاللتزامآثار التغييرات في مخاطر االئتمان تنتج أو تزيد في الدخل الشامل اآلخر، ما لم لاللتزاماالئتمان 
المبلغ المتبقي من التغير في القيمة إدراجفي الربح أو الخسارة. يتم محاسبيالدخل الشامل اآلخر عدم تطابق 

إلى مخاطر ترجعتصنيف التغيرات في القيمة العادلة التي إعادة يتم . الالخسائرأو األرباحفي لاللتزامالعادلة 
.في األرباح أو الخسائرخر في وقت الحق في الدخل الشامل اآلالمدرجة االئتمان للمطلوبات المالية 

من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة
من قبل المجموعة الصادرةألرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض يتم إدراج ا

. يتم تحديد الخسائرأو األرباحفي الخسائرأو األرباحالتي تم تعيينها من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من خالل 
.٤٠القيمة العادلة بالطريقة المبينة في إيضاح 

بالتكلفة المطفأةتم قياسها الحقاًيالتي لمالية المطلوبات ا
من خالل يتم تصنيفها بالقيمة العادلةوالتي لميتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة 

لوبات القيمة الدفترية للمطيتم تحديد بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. األرباح أو الخسائر
مصاريف الفوائد التي لم إدراجبالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. يتم الحقاًالمالية التي يتم قياسها 

في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.األصليتم رسملتها كجزء من تكاليف 

الفوائد خالل الفترة مصاريفوتوزيع م الماليلاللتزاالتكلفة المطفأة الحتسابطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة 
النقدية المستقبلية (بما في ذلك جميع الرسوم المدفوعاتمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم إن المعنية. 

من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً
فترة أقصر، إلى صافي القيمة ب، اللزوم، أو، عند لاللتزام الماليخرى) من خالل العمر المتوقع والخصومات األ

المبدئي.اإلدراجالدفترية عند 

صرف العمالت األجنبيةوخسائر أرباح
مالية، اريرفترة تقيتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل التي بعملة أجنبية والمدرجةبالنسبة للمطلوبات المالية 

في ويتم إدراجهاالتكلفة المطفأة لألدوات علىاستناداًصرف العمالت األجنبيةوالخسائر من يتم تحديد األرباح
.بيان الدخل الشامل الموحد

حسب سعر ويتم تحويلهاالعملة األجنبية بتلكبعملة أجنبية المدرجةالمالية للمطلوباتيتم تحديد القيمة العادلة 
من خالل . بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة تقارير ماليةالسائد في نهاية كل فترة الصرف 

ويتم إدراجه في العادلةالقيمةأو خسائر أرباحمن جزءاًبند صرف العمالت األجنبية، يشكل األرباح أو الخسائر
.األرباح أو الخسائر
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(تتمة)بية الهامةملخص السياسات المحاس٢,٥

ية (تتمة)المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملك

استبعاد المطلوبات المالية
انتهاءإلغاؤها أو أوالتزامات المجموعةبالوفاءوفقط عندما يتم ،المطلوبات المالية عندماباستبعاد المجموعة تقوم 

، بما واالعتبار المدفوع أو الذي سيتم دفعهالمستبعدةالمالية الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوباتإدراجمدتها. يتم 
.الخسائرأو األرباحأو مطلوبات مفترضة، في محولةغير نقدية موجوداتفي ذلك أي 

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية
الفائدة معدالتلمخاطر األدوات المالية إلدارة تعرضها مشتقات تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من 

وعقود تبادل معدالت صرف العمالت األجنبية اآلجلةبما في ذلك عقود ، األجنبيةمخاطر صرف العمالت و
.٤٠األدوات المالية في إيضاح حول مشتقاتيتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل الفائدة.

بالقيمة العادلة في الحقاًشتقات ويعاد قياسها عقود المإبرامبالقيمة العادلة في تاريخ يتم إدراج المشتقات مبدئياً
على الفور ما لم يتم الخسائرأو األرباحالناتجة في الخسائرأو األرباحيتم إدراجمالية. فترة تقاريرنهاية كل 

على طبيعة عالقة الخسائرأو األرباحفي اإلدراجتوقيت يعتمد ، في هذه الحالة فعالةحمايةمشتق كأداة التعيين 
.الحماية

الضمنيةالمشتقات 
مالية ضمن نطاق تعتبر موجوداتغير المشتقة التي ال االستضافةيتم التعامل مع المشتقات الضمنية في عقود 

تكون (على سبيل المثال المطلوبات المالية) كمشتقات منفصلة عندما ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بالقيمة العادلةاالستضافةعقودوال يتم قياساالستضافة تلكعقود بمرتبطة بشكل كبيرغير خصائصالالمخاطر و

من خالل األرباح أو الخسائر.

الحمايةمحاسبة 
فيما واألدوات غير المشتقةالضمنيةوالتي تشمل المشتقات والمشتقات الحمايةبعض أدوات بتعيين المجموعة تقوم 

صافي لحمايةلتدفقات النقدية أو لكحمايةوألقيمة العادلة لكحمايةإمابية، يتعلق بمخاطر العمالت األجن
تزامات لعلى االالعمالت األجنبيةمن مخاطر صرف الحمايةاحتساب. يتم األجنبيةفي العمليات االستثمارات

التدفقات النقدية.كحمايةالمؤكدة

مع أهداف إدارة المخاطر أداة الحماية والبند المحميبين بتوثيق العالقة تقوم الشركة، الحمايةعند بدء عالقة 
توثقوعلى أساس مستمر، الحماية، في بداية وباإلضافة إلى ذلك. معامالت حمايةفي القيام بعدة واستراتيجيتها

قدية للبند التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النتسويةفي بشكل كبيرفعالة الحمايةالمجموعة ما إذا كانت أداة 
المستخدمةألدوات مشتقات اتفاصيل القيم العادلة ل٤٠إيضاحيوضح . المحميةلمخاطر لةالمنسوبالمحمي

.الحمايةألغراض 

القيمة العادلةحماية
رالخسائأو األرباحلقيمة العادلة في لكحمايةوتتأهلتعينهايتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم 

إدراج. يتم الحمايةمخاطر بيتعلقالذيالمحميااللتزامأو لألصل، مع أي تغيرات في القيمة العادلة على الفور
في بيان الدخل الشامل المحميةمخاطر لالمنسوب لالمحميوالتغير في البند الحمايةالتغير في القيمة العادلة ألداة 

.المحميبند بالالموحد المتعلق 
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(تتمة)السياسات المحاسبية الهامةملخص٢,٥

(تتمة)الحمايةاألدوات المالية ومحاسبة مشتقات 
(تتمة)القيمة العادلةحماية
بيعها عندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعالقة لعند إبطال المجموعة الحمايةمحاسبة إيقافيتم 

. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وعتال، أو عندما استخدامهاها أو ئأو إلغا
من ذلك التاريخ.الخسائرأو لألرباحالمحميةمخاطر الالناجم عن المحميالدفترية للبند 

ةالنقدياتالتدفقحماية
في لتدفقات النقديةلكحمايةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلةيتم إدراج 

حمايةفي الماليةألدواتمشتقات اتحت عنوان التغيرات في القيمة العادلة لويتم تراكمهاالدخل الشامل اآلخر 
، الخسائرأو األرباحفي على الفور. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال ةالنقدياتالتدفق

القيمة العادلة.وبند حمايةغيرات في القيمة العادلة للمشتقات ويتم إدراجها في الت

أو األرباحفيفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمينسابقاًدرجة يتم إعادة تصنيف المبالغ الم
بيان الدخل ، في نفس السطر من الخسائرأو األرباحفي الحمايةبند إدراجفيهافي الفترات التي يتمالخسائر

غير لاألصالمحمية المتوقعة في إدراجتنتج المعاملة . ومع ذلك، عندما المدرجالمحميالبند كالشامل الموحد 
في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في سابقاًالمدرجةغير المالي، يتم تحويل األرباح والخسائر االلتزامالمالي أو 

غير االلتزاملتكلفة األصل غير المالي أو المبدئيفي القياس م إدراجهاويتحقوق الملكية من حقوق المساهمين 
المالي.

بيعها عندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعند إبطال المجموعة عالقة الحمايةمحاسبة إيقافيتم 
في الدخل خسائر مدرجة أو أرباحأيتبقى . الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتع، أو عندما الاستخدامهاها أو ئأو إلغا

اإلدراجعندما يتم إدراجهاالشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 
أو األرباحإدراج، يتم المتوقعةمعاملة اليتوقع حدوث. عندما ال الخسائرأو األرباحلمعاملة المتوقعة في النهائي ل
.الخسائرأو األرباحاكمة في حقوق المساهمين مباشرة في المترالخسائر

األجنبيةفي العمليات االستثماراتصافي حماية
. يتم إدراج أي ةالنقدياتالتدفقلحمايةمشابهبشكلاألجنبيةفي العمليات االستثماراتصافي حمايةيتم احتساب 

تحت عنوان والمتراكمةفي الدخل الشامل اآلخر للحمايةل المتعلقة بالجزء الفعاالحمايةمن أداة خسائرأو أرباح
في على الفوراحتياطي تحويل العمالت األجنبية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 

والخسائر األرباح ، ويتم إدراجها في بند "األرباح والخسائر األخرى". يتم إعادة تصنيف الخسائرأو األرباح
المتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى للحمايةالمتعلقة بالجزء الفعال الحمايةلناتجة عن أداة ا

.استبعاد العملية األجنبيةعندالخسائرأو األرباح

الشراء أو اإلعفاء من البيع
عات الشراء، البيع أو تندرج العقود التي أبرمت وتستمر لغرض استالم أو توصيل بند غير مالي وفقاً لتوق

، ٩، والمعيار المحاسبي الدولي ٣٢المتطلبات المستخدمة للمجموعة والتي تقع ضمن إعفاء المعيار المحاسبي 
أو اإلعفاء من البيع". يتم احتساب هذه العقود كعقود تنفيذية. تسجل المجموعة العاديالشراءوالتي تعرف بـ "

موحد فقط في حال استيفاء أحد األطراف بالتزامات العقد لتسليم إما نقداً أو هذه العقود في بيان المركز المالي ال
غير مالية.موجودات
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

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 منخصمها 
أية ، في حال إعادة اإلصدارةإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. في حين يتم إدراج

فروقات بين القيمة الدفترية و ضمن احتياطيات رأس المال األخرى.

لمعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفينا
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادةّ احتساب هذه المكافآت على أسـاس المجموعةتقوم 
ذه المكافآت على مدى فترة فترة الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة له

مستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية الالخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية 
بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات 

والتي يتم إدراجها كمخصص على أساس شهري ودفعها عند لمدفوعة للصندوق اعلى هذه المساهمات ةالمجموع
استحقاقها.

مخطط مكافآت المعاشات المحددة
يتم تحديد مخططات تكلفة مكافآت المعاشات المحددة والمزايا الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية 

ارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقاً لمخطط المكافآت اللتزامات المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتو
إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر إدراج يتمالمحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

ت المحددة االكتوارية وتأثير سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآ
لى صافي التزام المكافآت المحددة) مباشرة المدرجة في صافي الفائدة عوعوائد موجودات الخطة (باستثناء المبالغ 

في بيان المركز المالي مع المبالغ المدينة أو االئتمان المقابل ألرباح محتجزة من خالل الدخل الشامل اآلخر في 
عادة تصنيف إعادة القياس في األرباح والخسائر في الفترات الالحقة. الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إ

في وقت سابق من:الخسائرأو األرباحيتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في 
و؛خطةأو اقتطاع التعديل تاريخ ·
المجموعة تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلةتدرج فيهالتاريخ الذي ·

تقوم. التزام أو أصل المكافآت المحددةعلى صافيالخصم معدلخالل تطبيق يتم احتساب صافي الفائدة من
الموحد حسب الخسائرأو األرباحفي بيان المكافآت المحددةفي صافي التزامالتغييرات التالية بإدراج المجموعة 

:الوظيفة

والخسائر الناتجة عن األرباحولخدمة وتكاليف الخدمة السابقة لالتكاليف الحالية نضمتتالتي تكاليف الخدمة ·
؛غير الروتينيةوالتسوياتاالقتطاع

الفوائد مصاريف أو إيراداتصافي ·

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

ث أشهر أو أقل. لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد تتكون النقدية وشبه قصيرة األجل تستحق خالل ثال
النقدية مما ذكر آنفاً، صافي السحوبات على المكشوف القائمة من البنك.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

المخصصات
العـام

مع سابقلحدثنتيجةاستنتاجي)أو(قانونىحاليامالتزالمجموعةعلىيكونعندماالمخصصاتتكوينتمي
موثوقإمكانية إجراء تقديرمعااللتزاملتسويةاالقتصاديةالموارد التي تشمل المنافعتدفقالحاجة إلىاحتمال

عقدإطارفيالمثالسبيلعلى–المخصصاتجميعأوبعضاستردادالمجموعةتتوقعحينوفى.االلتزاملقيمة
المصروفيظهرفعليامؤكداًاالسترداديكونعندمافقطمنفصلكأصلباالسترداداالعترافيتم-تأمين

الزمنيةالقيمةعلىالتأثيركانحالةوفياالستردادخصمبعدبالصافيالدخلبيانفيالمخصصبهذاالمرتبط
بااللتزام عند المتعلقةالمخاطرسيعكالذيالضريبةالجاري قبلالمعدلباستخدامالمخصصاتخصمملموساً يتم

.تمويلكتكلفةالوقتلمرورنتيجةالمخصصالزيادة فيإدراجيتمالخصم،استخدامعنداللزوم.

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

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

واآلالت والمعدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات لكاتضمن الممت
باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل 

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

تخدم من كلفة األصل.الخصم المس

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

مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن بإدراجانتاجية محددة. تقوم المجموعة أهدافعندما يتم تحقيق 
المجموعة المؤكدة ادية من التدفق الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناء على حصة تحقيق منافع اقتص

.بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزاماتالمتعلقة والمحتملة

االلتزامات
مات المتعلقة بهذه تتلقي المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. المطلوبات وااللتزا

المطالبات يتم تقييمها دورياً بالرجوع إلى أخر المعلومات المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية 
واختصاصيين أخريين. يتم إدراج مطلوبات مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها 

ي حال عدم توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها وهناك إمكانية لتقدير بشكل معقول قيمة الخسارة. ف
كالتزام إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر 

على األداء والمركز المالي للمجموعة.
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ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة ٢,٦

ت على المعايير والتفسيرات الصادرة ولكن غير فعالة بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية والتعديالإن المعايير 
أدناه. لدى المجموعة النية في تبني هذه المعايير، في حال إمكانية التطبيق، عندما مناقشتهاالموحدة للمجموعة تم 

تصبح فعالة.

سابات التنظيمية المؤجلة الح١٤المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
إن المعيار هو معيار اختياري يسمح للشركة، التي تخضع أنشطتها لتنظيم األسعار، باالستمرار بتطبيق معظم 
سياساتها المحاسبية الحالية ألرصدة الحسابات التنظيمية المؤجلة عند اعتمادها للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

عرض الحسابات ١٤الشركات التي تطبق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المالية ألول مرة. يجب على
كبنود منفصلة هذه الحساباتالتنظيمية المؤجلة كبنود منفصلة في بيان المركز المالي وعرض الحركة في أرصدة 

يعة والمخاطر المرتبطة في بيان األرباح والخسائر وبيان الدخل الشامل اآلخر. يتطلب المعيار إفصاحات عن طب
١٤إلعداد التقارير المالية رقم الدوليالمعيار بتنظيم أسعار الشركة وتأثير تنظيم األسعار على بياناتها المالية. إن 

عد تالمجموعة. لن يتم تطبيق هذا المعيار باعتبار أن ٢٠١٦يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.مالية وفقاًاً بياناتها الحالي

اإليرادات من العقود مع العمالء: ١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
منناتجة الاإليراداتعلى جديد من خمس خطوات يتم تطبيقه نموذجويحدد٢٠١٤مايو تم إصدار المعيار في 

اعتبارات يعكس يتم إدراج اإليرادات بمبلغ ١٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاً عقود مع العمالء. ال
المعيار مبادئ تقدمالعمالء.إلىلبضائع أو الخدمات اتحويلالشركة أن تستحقها في مقابلتوقع تالتيالشراء

معيار اإليرادات يتم تطبيق اإليرادات.وإدراجلقياس نهج أكثر تنظيماًم١٥رقم الماليةالدولي إلعداد التقارير 
وفقاً للمعايير الدولية إلعداد اإليرادات الحالية إدراجمتطلبات كافةوسيحل محلالشركاتجديد على جميع ال

للفترات السنوية التي تبدأ في أو إما بالكامل أو بشكل جزئي بأثر رجعيالمعاييرتطبيقيتطلب. التقارير المالية
. المبكرإمكانية التطبيقمع٢٠١٧يناير١بعد 

: خطط المكافآت المحددة: مساهمات الموظفين١٩رقمالدوليالمحاسبةتعديالت على معيار
الموظفين أو األطراف الثالثة عند مساهماتمن الشركة األخذ باالعتبار ١٩رقمالدوليالمحاسبةيتطلب معيار

مكافآت وتعتبرتبط المساهمات بخدمة، يجب أن ترتبط بفترات خدمة احتساب خطط المكافآت المحددة. عندما تر
سلبية. توضح هذه التعديالت بأنه في حال أن قيمة المساهمات مستقلة عن سنوات الخدمة، يجوز للشركة إدراج 
هذه المساهمات كنقص في تكلفة الخدمة خالل الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة بدالً عن تخصيص المساهمات

ليس من المتوقع أن . ٢٠١٤يوليو ١لفترات الخدمة. إن هذا التعديل فعال للفترات السنوية التي تبد في أو بعد 
يكون لهذا التعديل تأثير جوهري على المجموعة.

(المعدل)الثنائية: االتفاقيات١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على 
، يشكل فيها نشاط العملية المشتركة عملية مشتركةمنباحتساب استحواذ حصةمشغل مشترك يتطلب المعيار قيام

دمج األعمال. توضح التعديالت ذو الصلة الحتساب ٣مبادئ معيار المحاسبة الدولي رقم أعمال تتطلب تطبيق
إضافية في نفس اذ حصةاستحوعندعملية مشتركة منسابقاًالمحتفظ بهاالحصةقياس ةتم إعادال يهأنبكذلك

للمعيار الدولي ئياستثنامشتركة. باإلضافة إلى ذلك، تم إضافة نطاقالسيطرة عند االحتفاظ بالالعملية المشتركة 
السيطرة، عندما تتشارك األطراف ذات العالقة تنطبقأن التعديالت ال لتحديد١١إلعداد التقارير المالية رقم 

يتم ة.المسيطرالجهة األمنفس لمشتركة السيطرة ال، تحت المعدة للتقارير الماليةالشركةويشمل ذلك عندما تكون
في إضافيةحصصأي واستحواذمشتركة العملية الفي األوليةالحصةاستحواذ ،منلالتعديالت على كتطبيق
إمكانية ، مع٢٠١٦ناير ي١مستقبلي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد وتكون فعالة بأثر مشتركة العملية النفس 

ليس من المتوقع أن يكون للمعيار أي تأثير على المجموعة.المبكر. التطبيق
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ولكن غير فعالة (تتمة)المعايير الصادرة ٢,٦

الطرق إيضاحات حول: ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على 
اء المقبولة لالستهالك واإلطف

أن اإليرادات تعكس ب٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦معيار المحاسبة الدولي رقم مبدأ التعديالت توضح
المنافعن ع) بدالًاً منهااألصل جزءوالتي يعد(تشغيل األعمالمن توليدهااقتصادية يتم منافعمن نمطاً

ال الطريقة القائمة على اإليراداتنتيجة لذلك، فإن كاالقتصادية التي يتم استهالكها من خالل استخدام األصل. و
إلطفاءفي ظروف محدودة جداًاستخدامها فقطوقد يتممعدات، الوواآلالتممتلكات الالستهالكيمكن استخدامها 

،٢٠١٦يناير ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد مستقبليبأثرالتعديالت فعالةإنغير ملموسة. الالموجودات
.المبكرإمكانية التطبيقمع 

الزراعة : النباتات المثمرة ٤١الدولي رقم المحاسبةومعيار١٦رقمالدوليالمحاسبةتعديالت على معيار
لم للتعديالت،وفقاً. المثمرةالنباتاتتعريفالتي تستوفيالبيولوجيةالموجوداتاحتسابمتطلباتتغير التعديالت
. ٤١رقمالدوليالمحاسبةمعيارنطاقضمنالمثمرةالنباتاتتستوفي تعريفالتيولوجيةالبيتعد الموجودات

المثمرةالنباتاتقياسسيتمالمبدئي،اإلدراجبعد. ١٦رقمالدوليالمحاسبةسيتم تطبيق معيارذلك،منوبدالً
إعادةنموذجأوالتكلفةنموذجتخدام إماوباس) النضجقبل(المتراكمةبالتكلفة١٦رقم الدوليالمحاسبةوفقاً لمعيار

معيارنطاقضمنالمثمرةالنباتاتأن يظل اإلنتاج الذي ينمو فيالتعديالتتتطلبكما). النضجبعد(التقييم
بالنباتات المتعلقةالحكوميةبالنسبة للمنح. البيعتكاليفناقصاًالعادلةبالقيمةوالمقاس٤١رقمالدوليالمحاسبة

المساهماتعنواإلفصاحالحكوميةالمنحمحاسبة٢٠رقمالدوليالمحاسبةمعيارة، سيتم تطبيقالمثمر
إمكانية مع،٢٠١٦يناير١بعدأوفيتبدأالتيالسنويةللفتراترجعيفعالة بأثرإن التعديالت. الحكومية

ال تمتلك نباتات المجموعةباعتبار أن المجموعةال يتوقع أن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على .المبكرلتطبيقا
مثمرة.

البيانات المالية المنفصلةطريقة حقوق الملكية في:٢٧معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على 
وشركات االستثمارات في الشركات التابعة الحتسابستخدام طريقة حقوق الملكية سيتيح التعديل للشركات ا

بتطبيق المعايير الدولية التي تقوميتوجب على الشركاتالمالية المنفصلة. بياناتهالة في والشركات الزمياالئتالف
التغيير تطبيق ذلكالمالية المنفصلة هاطريقة حقوق الملكية في بياناتلتغيير الوالتي تختارالماليةإلعداد التقارير 

طريقة والذين اختاروا استخدام ألول مرة لماليةبالنسبة لمطبقي المعايير الدولية إلعداد التقارير ابأثر رجعي. 
المعايير تطبيق هذه الطريقة من تاريخ االنتقال إلىسيتطلب منهم ،المنفصلةالمالية بياناتهمحقوق الملكية في 

، مع٢٠١٦يناير ١لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد التعديالت فعالة لإن. الدولية إلعداد التقارير المالية
للمجموعة.الموحدةالتعديالت أي تأثير على البيانات المالية لن يكون لهذه المبكر. كانية التطبيقإم

على المعايير الحالية عندما تصبح فعالة.الجديدةالنية في تبني هذه المعايير والتعديالت المجموعةلدى 

اله تأثير جوهري على المركز واألداء المالي.أن يكون التباع المعايير الجديدة والمعدلة أعالمجموعةال تتوقع 

معلومات عن القطاعات التشغيلية٣

، تم من خالل مراجعة للقطاعات التشغيلية للمجموعة تحديد أن الهيكل التشغيلي المفصح عنه في السنةخالل
عدد زيادةإلى ٢٠١٤موعة في في التقارير اإلدارية للمجالناتجة سابقة لم يعد مناسباً. أدت التغييرات السنوات ال

ألغراض التقارير اإلدارية، تم تقسيم المجموعة على وحدات أعمال بناء على الموقع القطاعات التشغيلية. 
الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ذلك ستة قطاعات تشغيلية كما يلي:

اإلمارات العربية المتحدة-قطاع توليد الطاقة والمياه ·
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(تتمة)ومات عن القطاعات التشغيليةمعل٣

أخرى–توليد الطاقةقطاع ·
أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز ·
المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز ·
هولندا–قطاع النفط والغاز ·
اتروش-قطاع النفط والغاز ·

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

أخرى–قطاع توليد الطاقة 
يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية.

أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز 
ويعمل في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات نورثمن وحدة أعمال طاقة طاعالقيتكون هذا 

المتحدة األمريكية.

المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز 
النفط والغاز في تنقيب وإنتاجيتكون هذا القطاع من وحدة أعمال طاقة براتاني ويعمل بشكل أساسي في أنشطة 

حدة.المتالمملكة 

هولندا–قطاع النفط والغاز 
في النفط والغازإنتاجوفي أنشطة تنقيب بشكل أساسيويعمل إنرجي يتكون هذا القطاع من وحدة أعمال طاقة 

هولندا.

اتروش–قطاع النفط والغاز 
في كردستان، يتكون هذا القطاع من وحده أعمال طاقة اتروش ويعمل بصفة أساسية في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط

العراق.

د وتقييم رتقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموا
األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء على األرباح والخسائر. يتم إدارة تمويل المجموعة (ويشمل ذلك تكاليف التمويل 

التي تعمل في توليد الطاقة والمياه ذات اتفاقيات تمويل وايرادات الفائدة) على أساس باستثناء الشركات التابعة 
المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز مختلفة عنأنشطة ار في بعض الشركات الزميلة ذات يتم إدارة االستثم
أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.واالستثمارات المتاحة للبيع على 

، ما عدا الشركات التابعة التي تتعلق بتوليد الطاقة والقروض اإلسالميةتدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
على أساس جماعي وال يتمعلى المكشوف من البنوكالترتيبات التمويلية للمشروع والسحوبات ذاتوالمياه 

تخصيصها للقطاعات التشغيلية.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

:التشغيلية للمجموعةقطاعات اليعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح متعلقة ب

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة
توليد الطاقة 

األخرى
–النفط والغاز 

ماليةأمريكا الش
–النفط والغاز 

المملكة المتحدة
- النفط والغاز 

هولندا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات/التعديالت

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
٢٧,٣٢٥-٧,٠٤٢٦,٣٦٣٤,٣٠٤٧,٩٣٣١,٦٧٥٨اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)١١,٩٠٥(--)١,٠٠٣()٣,١٥٣()١,٦٢٩()٤,٥٩٥()١,٥٢٥(المصاريف التشغيلية
)١,٠٩٨()٣٢٦()٤٧()٤٧()٦١()٢٩٤()١٩٢()١٣١(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

١١٤١٢٣----٩-كات زميلةالحصة من نتائج شر
٣١٣١------ائتالفالحصة من نتائج شركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٤,٤٧٦)١٨١()٣٩(٥,٣٨٦١,٥٨٥٢,٣٨١٤,٧١٩٦٢٥)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (اإليرادات

)٣,٨٣٧(--)١٣١()١,٩١٩()١,٧٨٧(--في القيمةاالنخفاضمخصص 
)٦٤٠(---)٥٨١()٥٩(--مصاريف الحفر الجاف

)٦,٩٤٢()١٦(-)٣٠٣()٢,٧٠٢()٢,٠٩٤()٦٨()١,٧٥٩(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٠٥٧)١٩٧()٣٩(١٩١)٤٨٣()١,٥٥٩(٣,٦٢٧١,٥١٧)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (اإليرادات

)٤,٨٤٩()١,٥٩٣(-)١٦()٤٦٧()١٣٩()٤٢٤()٢,٢١٠(تكاليف التمويل 
)٢٤٣(---٢٤-)٣٠٩(٤٢وأنشطة حماية القيمة العادلةشتقات في القيمة العادلة للماتيريالتغ

٣٥٦١٤٢)١(٤٣٢٥٤)٢٨٩(٤صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية
١٦٧----١٦٧--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أراضي

١٧١٧------إيرادات الفوائد
٢٦٢٢-١٣٥-)٢٥(٣أخرىوخسائر أرباح

)٦٠٢(٢٩٠-)٨٤()٢٧٧()٢٧٩()٢٥٢(-ضريبة الدخل (مصروف) الدائنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٢,٢٨٩()١,١٠١()٤٠(١٠٠)١,١٦٥()١,٧٦٧(١,٤٦٦٢١٨(الخسارة) للسنةالربح 
================================================================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٤٥ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

توليد الطاقة األخرى المتحدة 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

المملكة المتحدة
-النفط والغاز 

اتروشالنفط والغاز هولندا
االستبعادات /التعديالت

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
٧,١٨٤٦,٣٨٣٣,٩١٣٦,٧٨٢١,٤٨٨٤٣٢٥,٧٥٧اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)١١,٣٤٦()٢(-)٧٩٦()٢,٥٩٥()١,٦٠٥()٤,٩٠٣()١,٤٤٥(المصاريف التشغيلية
)١,١٩٩()٣٨١()٣٤()١٤()٩٨()٣٩٢()١٥١()١٢٩(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

١٢٠١٢٨----٨-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢٦١٠٥-٧٩----ئتالفالحصة من نتائج شركة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣,٤٤٥)٢٣٤()٣٠(٥,٦١٠١,٣٣٧١,٩١٦٤,٠٨٩٧٥٧)EBITDAاإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (

)٣,٢٤٧(---٨٤)٣,٣٣١(--مخصص االنخفاض في القيمة
)٣٤٨(--)١٢()٣٣٦(---مصاريف الحفر الجاف

)٦,٢٢٩()٢٤(-)٢٦٣()١,٩٧٠()٢,١٧٨()٦٩()١,٧٢٥(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٦٢١)٢٥٨()٣٠(١,٨٦٧٤٨٢)٣,٥٩٣(٣,٨٨٥١,٢٦٨)EBITاإليرادات قبل احتساب الفائدة والضريبة (

)٥,٠٨٧()١,٩٢٩(-)١٤()٣٦٨()١٤٧()٣٨٠()٢,٢٤٩(تكاليف التمويل 
١٤١--)٣()٤()٢٠(٦٧التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

)١٨٦()٢٥٠(--٢٣٤١٣١٥صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية
٥٤--٥٤----الربح من استبعاد شركة ائتالف

٤٩---٤٩---الربح من صفقات الشراء
١٦١٠٠--٢٣-٦١-إيرادات الفوائد
١٠١----١٠١--وموجودات النفط والغازأراضيالربح من بيع 

١٠٣١٢٠----٢١٥أخرىوخسائرأرباح 
٢٠٨٠-٦٠----أخرىاتإيرادات استثمار

)٦٦١(٢٢٩-)١٦٢()١,١٣١(٦٦٨)٢٦٥(-ضريبة الدخل (مصروف) الدائنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)١,٧٦٨()٢,٠٦٨()٣٠(٤٥٢٤٢٠)٢,٩٦٢(١,٧٠٧٧١٣للسنة(الخسارة) الربح 
=======================================================================================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٤٦ -

(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية ٣

توليد الطاقة والمياه 

اإلمارات العربية -

المتحدة

الطاقة توليد 

األخرى

–النفط والغاز 

امريكا الشمالية

–النفط والغاز 

المملكة المتحدة

تعديالت الغاز 

هولندا–

النفط والغاز 

أتروش

التعديالت/ 

استبعادات 

الموحدوغير موزع

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

٦٤٤٧٢٦- - - - ٨٢- االستثمار في شركات زميلة

١٥١١٥١- - - - - - االستثمار في شركة ائتالف

٨٦٥٨٧٣- - - - ٨- سلفة وقروض لشركات زميلة

١٠,٣٧٥- - - - - ١٠,٣٧٥- الموجودات المالية التشغيلية

٤٩,٩٩٠٥,٥٨٠٢٣,٩٦٦١٤,١٩٧٥,٧٢١٣,٠٨٠٣٧٩١٠٢,٩١٣موجودات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٩,٩٩٠١٦,٠٤٥٢٣,٩٦٦١٤,١٩٧٥,٧٢١٣,٠٨٠٢,٠٣٩١١٥,٠٣٨موجودات القطاع
===========================================================================

٤١,٦٩٢٩,٦١٤٦,٦٩٦١٢,٢٤٤١,٤٦٤٢٤١٣٤,٣٠٣١٠٦,٢٥٤مطلوبات القطاع
===========================================================================

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

٥٢١٥٩٢- - - - ٧١- االستثمار في شركات زميلة

١٤٤١٤٤- - - - - - االستثمار في شركة ائتالف

٩٦٨٩٨١- - - - ١٣- سلفة وقروض لشركات زميلة

١٠,٣١٩- - - - - ١٠,٣١٩- غيليةالموجودات المالية التش

٥١,١٧٠٥,٩٧٢٢٦,٦١٢١٦,٨٩٩٥,٦٤٢٢,٥٨٦١,٠٠٨١٠٩,٨٨٩موجودات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١,١٧٠١٦,٣٧٥٢٦,٦١٢١٦,٨٩٩٥,٦٤٢٢,٥٨٦٢,٦٤١١٢١,٩٢٥موجودات القطاع
==========================================================================

٤٣,٤١٦٩,٠٦٤٧,٢٦٠١٢,٣٠٥٢,٠١٩١٦٧٣٥,٣٨٠١٠٩,٦١١مطلوبات القطاع
==========================================================================

أخرىإيضاحات 

٢٠١٤السنة المنتهية في ديسمبر 

١٨٥,٩٩٦- ٧٩٠٤٩١,٤٧٦٢,٧٦٩٨٩٤إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات

٤٠٤- - - - - ٤٠٤- المالية التشغيلية

٥٦٦٥٩٥٣٧١١٠٥٩٧- - إضافات الموجودات غير ملموسة

)٣,٨٣٧(- - )١٣١()١,٩١٩()١,٧٨٧(- - مخصص االنخفاض في القيمة

)٦٤٠(- - - )٦٤٠(- - - مصاريف الحفر الجاف

٢٠١٣السنة المنتهية في ديسمبر 

٣٨٦,٤٠٠- ٥٦١٣١١,٦٩٤٢,٩٠٣١,١٧٣إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات

١,٣٥٣- - - - - ١,٣٥٣- المالية التشغيلية

٤٧٤٠٢٤٠٢٠٧٣٧٧٣٣- - إضافات الموجودات غير ملموسة

)٣,٢٤٧(- - - ٨٤)٣,٣٣١(- - مخصص االنخفاض في القيمة

)٣٤٨(- - )١٢()٣٣٦(- - - مصاريف الحفر الجاف

المعامالت مع األطراف األخرى.الت المشتركة للقطاعات على أسس تشغيلية بتعد المعام·
يتم استبعاد اإليرادات المشتركة للقطاعات عند التوحيد.·
وغانا في المغربونفقات توسعة تاكورادي ٦و٥جرف الالمتكبدة علىنفقات التكاليف االنشاءاتتمثل ·

).٥يضاح(إعلى التوالي



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٤٧ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

القطاعات الجغرافية
المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة على عن الموجوداتمعلوماتالجدول التالي اإليرادات وبعض يعرض

أساس المواقع الجغرافية للشركات التابعة:

دولة اإلمارات 

اإلجماليأخرىإفريقياهولنداالمملكة المتحدةيةأمريكا الشمالالمتحدةالعربية
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

اإليرادات
٢٠١٤٧,٠٤٢٥,٥٤٠٧,٩٣٣١,٦٧٥٤,٧١٣٤٢٢٢٧,٣٢٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================
٢٠١٣٧,١٨٤٤,٧٦١٦,٧٨٢١,٤٨٨٥,١٠٢٤٤٠٢٥,٧٥٧ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

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

موجودات غير متداولة
٢٠١٤٤٤,٤٧٥٢٣,٩٦٩١٣,١٠٨٥,٣٣٨٩,٨٥٩٣,٩٩٠١٠٠,٧٣٩ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================
٢٠١٣٤٥,٧١٣٢٥,٥٨١١٥,٤٩٩٥,٤٧٣٩,٧٤٤٤,٣٧٥١٠٦,٣٨٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

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

والممتلكات واآلالت والمعدات المالية التشغيليةالموجوداتالعرض ألهدافتتضمن الموجودات الغير متداولة 
والموجودات الغير ملموسة وموجودات أخرى.

معلومات أخرى
% من إيرادات ١٠ين يساهمون بأكثر من يعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بعمالء المجموعة الرئيسيين والذ

المجموعة:

الطاقةتوليد 
اإلجماليقطاع النفط والغاز والمياه 

مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,٠٤٢-١٧,٠٤٢العميل 
٣,٦٥٢-٢٣,٦٥٢العميل 
٦,١٩٦٦,١٩٦-٣العميل 

ـــــــــــــــــــــ
١٠,٦٩٤٦,١٩٦١٦,٨٩٠اإلجمالي

===========================
٢٠١٣ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

٧,١٨٣-١٧,١٨٣العميل 
٣,٢٣٥-٢٣,٢٣٥العميل 
٤,٩٦٣٤,٩٦٣-٣العميل 

ـــــــــــــــــــــ
١٠,٤١٨٤,٩٦٣١٥,٣٨١اإلجمالي

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٤٨ -

اإليرادات٤

اإليرادات من النفط والغاز٤,١

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٢,٨٤٧١١,٤٣٨إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
)٦٥١()٧٨١(ناقصاً: حقوق االمتياز

ــــــــــــــــ
١٢,٠٦٦١٠,٧٨٧

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

اإليرادات من الكهرباء والمياه ٤,٢

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٥,٧٦٩٥,٨٠٥إيرادات التأجير التشغيلية
١,٩٥٤٢,٦٤٩)١٣المالية التشغيلية (إيضاح الموجودات إيرادات من 

١٧٢٢٠٥مبيعات الكهرباء
١,٤٧٧١,٣٥٦رى ذات صلةمدفوعات الطاقة وإيرادات أخ

ــــــــــــــــــ
٩,٣٧٢١٠,٠١٥

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

٣٠٠والبالغة ٦و٥األصفر للطاقةجرفشركة المنالمالية التشغيلية إيرادات الموجوداتمنتتضمن اإليرادات 
) ٢٤٨البالغة تاكوراديالطاقة توليدمتعلقة بتوسعة محطة) والمبالغ المليون درهم٧٤٨: ٢٠١٣مليون درهم 
).مليون درهم٦٥١: ٢٠١٣مليون درهم (

إيرادات الوقود ٤,٣

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

تحليل إيرادات الوقود كالتالي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

الوقود اإلحتياطي في الشركات المحلية التابعة والمعوض من
٢٨١٧)٣٨قبل شركة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 

الوقود األخرى في شركات الطاقةتعويضات الفحم وتكاليف 
٣,٧٦١٣,١٩٢األجنبية التابعة 

ــــــــــــــــــ
٣,٧٨٩٣,٢٠٩

======================
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إيرادات التشغيل األخرى٤,٤

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٤٥١٤٩٣صافي إيرادات المعامالت
٩٥١٥٢إيرادات التعرفة

٨٩١٥٥٦تجارة الغاز
١٧٧-رسوم إعادة التمويل وتمديد فترة العقد

٣٤٩١٥٥أخرى
ــــــــــــــــــ

١,٧٨٦١,٥٣٣
======================

مصاريف تشغيلية٥

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣٨٢٣٥٨تكاليف الموظفين
٣,٨٢٩٣,٤٩٠والصيانة والمواد المستخدمةتكاليف اإلصالح
٣,٥٩٩٣,١٦٩مصاريف الوقود
٤٠٤١,٣٥٣اتتكاليف اإلنشاء

١,٤١٢١,٣٥٩تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة
٨٤٨٦٤١النفط والغازفي قطاعتكاليف التشغيل 

٧٤٩٥٤٣تكاليف شراء الغاز للتجارة
١٦٣٢١٤تكاليف النقل

٢٢٨٥٧مصاريف تخزين الغاز
٨٤٤٥)١٥(إيضاح المشطوبةموجودات االستكشاف والتقييم 

٢٠٧١١٧أخرى
ــــــــــــــــ

١١,٩٠٥١١,٣٤٦
====================

) درهممليون ٧٢١: ٢٠١٣مليون درهم (٢٩١والبالغة٦و ٥جرف المتعلقة بتكاليفاتتتضمن تكاليف اإلنشاء
).مليون درهم٦٣٢: ٢٠١٣(مليون درهم ١١٣تاكورادي والبالغة توسعة محطة توليد الطاقة بةتعلقالممبالغ الو

االستهالك والنضوب واإلطفاء٦

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
٦,٨٢٤٦,٠٩١)١٢ونضوب موجودات النفط والغاز (إيضاح 
١٢١٢)٢٠اطفاء تكاليف قطع الغيار المبدئية (إيضاح 
١٣٣١٤٦)١٥اطفاء الموجودات الغير ملموسة (إيضاح 
)٢٠()٢٧(استرداد أطفاء الموجودات الغير ملموسة

ــــــــــــــــــ
٦,٩٤٢٦,٢٢٩

======================
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قيمةالنخفاض في مخصصات اال٧

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

الممتلكات واآلالت والمعداتانخفاض في قيمةمخصص 
١,١٣٤١,٧٣٣)i(إيضاح 

الممتلكات واآلالت في قيمةعكس مخصص االنخفاض 
)٨٤(-)ii(إيضاح والمعدات

تكاليف االنخفاض بالقيمة المتعلقة بالشهرة 
٢,٧٠٣١,٥٩٨)١٦على إيضاح (الرجاء االطالع

ــــــــــــــــــ
٣,٨٣٧٣,٢٤٧

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

)i(مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

٢٠١٤:
١,١١٤، تم إدراج تكاليف انخفاض في القيمة ما قبل الضريبة بمبلغ ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

موجودات النفط بعض مليون درهم) في بيان الدخل الموحد، والتي تمثل خفض ٥٥٥درهم (بعد الضريبة: مليون 
والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة لقيمها القابلة لالسترداد. يتم إدراج هذه الموجودات ضمن قطاع النفط 

المملكة المتحدة. –والغاز 

٩: مليون درهم (بعد الضريبة٢٠قيمة نخفاض في القيمة ما قبل الضريبة بتكاليف اإدراجتم باإلضافة لذلك، 
في هولندا لقيمها القابلة النفط والغاز موجوداتبعض خفض التي تمثل و، بيان الدخل الموحدفي مليون درهم) 

هولندا.-النفط والغاز قطاعضمن الموجوداتهذه إدراجيتم لالسترداد. 

على طريقة القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد. عند تحديد القيمة العادلة بناء ة لالسترداد القيم القابلتم تحديد
، باستخدام افتراضات السوق.ةتدفقات نقدية مخصومة مناسبتقييم ذج اناقصاً تكاليف االستبعاد، تم استخدام نم

العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد في إيضاح رقم القيمة المستخدمة في تحديداالفتراضات الرئيسية اإلفصاح عنتم 
حول البيانات المالية الموحدة. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، يتم خصم التدفقات النقدية ١٦

%)؛ تم خصم التدفقات النقدية لهولندا ٧,٥: ٢٠١٣% (٧,٥للمملكة المتحدة باستخدام معدل خصم ما بعد الضريبة 
%).٧,٠: ٢٠١٣% (٧,٠تخدام معدل خصم ما بعد الضريبة باس

تم تصنيف قياس القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناء على المدخالت ضمن طرق التقييم. نتج 
التخفيض بشكل أساسي من االنخفاض الجوهري الحديث في أسعار النفط.

أمريكا الشمالية  باستخدام طريقة القيمة قيد االستخدام. لم يتم –فط والغاز تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من الن
لمزيد من التفاصيل. ١٦إدراج أي انخفاض في القيمة. راجع إيضاح 
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قيمة (تتمة)النخفاض في مخصصات اال٧

)i((تتمة) مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات

٢٠١٣:
١,٧٣٣، تم إدراج تكاليف انخفاض في القيمة ما قبل الضريبة بمبلغ ٢٠١٣ديسمبر ٣١في خالل السنة المنتهية

موجودات بعضمليون درهم) في بيان الدخل الموحد والتي تمثل خفض١,١٠٥مليون درهم (بعد الضريبة: 
ق أمريكا الشمالية النفط والغاز في الواليات المتحدة األمريكية، الوحدات المولدة للنقد في وسط شرق وشمال شر

أمريكا الشمالية. استندت القيم –لقيمها القابلة لالسترداد. يتم إدراج هذه الموجودات ضمن قطاع النفط والغاز 
القابلة لالسترداد على طريقة القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد. تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد 

مليون درهم وتم إدراج خسارة انخفاض قبل ٣٥٣أعلى من قيمتها القابلة لالسترداد بمبلغ في أمريكا الشمالية ب
مليون درهم. تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد في وسط الشرق بأعلى من ١,٥١١الضرائب بقيمة 

مليون درهم. ١٦٠لقيمة بمبلغ مليون درهم وتم إدراج خسارة انخفاض في ا١,٤٢٤قيمتها القابلة لالسترداد بقيمة 
مليون ٣,٩٦٨تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد في الشمال بأعلى من قيمتها القابلة لالسترداد بمبلغ 

مليون درهم. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً ٦٢درهم وتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة قبل الضرائب بمبلغ 
تم استخدام نموذج خصم تدفقات نقدية مناسب، باستخدام افتراضات السوق.تكاليف االستبعاد،

١٦القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع في إيضاح رقم المستخدمة في تحديداالفتراضات الرئيسية اإلفصاح عنتم 
المولدة للنقد، تم استخدام حول البيانات المالية الموحدة. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للوحدات 

%.٧,٢نموذج خصم التدفقات النقدية كما هو مناسب، باستخدام افتراضات السوق بمعدل فائدة 

تم تصنيف القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناء على المعطيات ضمن لنموذج التقييم. نتج 
منخفضة.التخفيض بشكل أساسي من التدني ضمن بيئة أسعار غاز

)ii(عكس مخصص لالنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
بإعادة إدراج تكاليف ٢٠١٣ديسمبر ٣١يتعلق عكس مخصص االنخفاض في قيمة الممتلكات للسنة المنتهية في 

النفط الفترة السابقة فيما يتعلق بموجودات النفط والغاز في المملكة المتحدة. هذه الموجودات مدرجة ضمن قطاع 
القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد وتم المملكة المتحدة. تعتمد القيمة القابلة لالسترداد على طريقة –والغاز 

استخدام نموذج تحديدها على مستوى الوحدة المولدة للنقد. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد، تم 
استخدام افتراضات السوق. تم تحديد االفتراضات الرئيسية لحسابات القيمة بتقييم تدفقات نقدية مخصومة مناسب

حول البيانات المالية الموحدة. عند تحديد القيمة العادلة ١٦العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد ضمن إيضاح رقم 
خصم بعد الضريبة مناسب معدلناقصاً تكاليف االستبعاد للوحدة المولدة للنقد، يتم خصم التدفقات النقدية باستخدام 

القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناء على المعطيات لنموذج قياس %. تم تصنيف ٧,٥بمعدل 
التقييم.
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مصاريف إدارية ومصاريف أخرى٨

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٦٠٣٧٢٢رواتب ومصاريف ذات العالقة
١٧٨١٥٨)(i)(إيضاح ريف تطوير األعمالأتعاب مهنية ومصا

٣١٧٣١٩أخرى
ــــــــــــــــــ

١,٠٩٨١,١٩٩
======================

)i( مصاريف األتعاب المهنية ومصاريف تطوير األعمال تتضمن الرسوم المدفوعة للمدققين القانونين لمراجعة
مليون درهم).١٤,١: ٢٠١٣مليون درهم (١٤,٨يمة الحسابات والخدمات األخرى للمجموعة بق

٢٠١٤٢٠١٣
درهمالفدرهمالف

٦٠٠٦٠٠للمجموعةالبيانات الماليةتدقيق 
٩,٤٧٨١٠,٧٥٤تدقيق ومراجعة حسابات الشركات التابعة

٣,٠٦٦٢,٤٣٠الخدمات االستشارية الضريبية
١,٦٢١٣٢٥خرىالخدمات األ

ــــــــــــــــــ
١٤,٧٦٥١٤,١٠٩

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

الفائدةوإيرادات التمويلتكاليف٩

تكاليف التمويل٩,١

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١,٨٣١١,٩٦٤تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات واالوراق المالية
سلفيات التي تحمل فوائدتكاليف التمويل المتعلقة بالقروض وال

٨٦٤١,٠٢٠والقروض اإلسالمية
٢١٢١)٣٨تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 

على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيمصاريف الفوائد اإلسمية 
٢٢)٣٨و٣٣(إيضاح وشركة أبوظبي للطاقة 
١,٤٤٩١,٥٠٥دل اسعار الفائدةمصاريف الفوائد على تبا

اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعدكعقود المصاريف المتراكمة 
٦٦٧٥٥٤)٣٢(إيضاح 

١٥٢١مصاريف متراكمة أخرى
ــــــــــــــــــ

٤,٨٤٩٥,٠٨٧
======================

إيرادات الفوائد٩,٢

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهمهممليون در

٤٥)٣٨إيرادات الفوائد من قرض لشركة زميلة (إيضاح 
٨٢- الفوائد من الذمم المدينةتإيرادا

١٣١٣إيرادات الفوائد من ودائع قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ

١٧١٠٠
======================
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ضريبة الدخـل١٠

هي كالتالي:٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر ٣١يسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في إن المكونات الرئ

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

بيان الدخل الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

١,٩١٥٨٩٩تكاليف ضريبة الدخل الحالية
)٥٩()٩٤٨(تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

ضريبة الدخل المؤجلة:
)١٧٩()٣٦٥(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

ــــــــــــــــــ
٦٠٢٦٦١مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

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

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

٢٢: ٢٠١٣مليون درهم (٤رف ضريبة دخل مؤجلة مرتجعة بقيمةبلغت فروقات الص٢٠١٤للمجموعة. في 
.مليون درهم)

إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروباً بمعدل الضريبة القانوني للسنتين 
هو كاآلتي:٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهيتين في 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

)١,١٠٧()١,٦٨٧(ضريبةالخسارة قبل ال
في مقاطعات غيرربح غير خاضع للضريبة (يتضمن ربح

٣,٣٠٠٥٦٠خاضعة للضريبة)
ــــــــــــــــــ

)٥٤٧(١,٦١٣الخاضع للضريبةخسارة) ال(الربحإجمالي 
======================

)٣٧٢(٧١%)٦٨: ٢٠١٣% (٤معدل مرجح –معدل ضريبة الدخل قانونياً 
)٥٩()٤١(تعديل متعلق بضريبة الدخل في سنوات سابقة 

١٠٧١١٢الضرائب المحتجزة
)٧٢()٩٤(حوافز ضريبة

٤٣٥٩٤ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب
٥١٦٤٥٨أخرى

ــــــــــــــــــ
٦٠٢٦٦١ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحدمصاريف 

======================
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لدخـل (تتمة)ضريبة ا١٠

الضريبة المؤجلة
ديسمبر باآلتي:٣١تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في 

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:
١٩٢)٣٧٤(١٩٢)١٨٢(واآلالت والمعداتالممتلكاتفرق الضريبة المؤقت على

١٤١٤١١٤عند التقاعدالناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالموقت الفرق 
٦٣٣٢٨٨٣٤٥٢٨٨ضريبيةخسائر 
٨٢-٨٢أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ
٥٤٧٤٩٤٥٤٤٩٤

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

مطلوبات الضريبة المؤجلة:
١,٣٦٣)٨٦٨(٩,٩٧١١٠,٨١٩واآلالت والمعداتفرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

)٤٦٣()٤٦٣()٤,٩٧٦()٥,٤١٦(عند التقاعدالناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالموقت الفرق 
)٤١٩(١,٢٥٣)١,٤٥٣()٣٤٤(ضريبيةخسائر 
)١٦٥()٢٣٤()٢٥٩()٥٦٨(أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ
٣١٦)٣١٢(٣,٦٤٣٤,١٣١

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

٨٤٣المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة بناء على آخر توقعات متاحة لألرباح 
مليون درهم) من غير المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم ٥٧٦: ٢٠١٣مليون درهم (

ستقبلي مقابل الربح الميتم إدراج منافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية
الخاضع للضريبة. 

التي تستحق للضرائب ةيمطلوبات ضريببلم تكن هناك قيم غير مدرجة فيما يتعلق، ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
). قررت المجموعة أن األرباح ال يوجد: ٢٠١٣(حول بعد من بعض الشركات التابعة على اإليرادات التي لم ت

التزام الضريبة المطبق.وأدرجتها بالمستقبل القريب يتم توزيعسالغير موزعة لشركاتها التابعة 

على السهمةوالمخفضةاألساسيالخسارة١١

لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط ةالعائدالسنةخسارةعلى السهم بتقسيم ةحتسب الخسارة األساسيت
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط ةالعائدالسنةخسارةبتقسيم السهمعلى ةالمخفضسارة الخحتسب ت
لتأثير األدوات المنخفضة.والمعدلالمرجح لعدد األسهم العادية 

عند احتساب العائد على السهم:واألسهمالخسارةيوضح الجدول التالي بيانات 

٢٠١٤٢٠١٣

)٢,٥١٩()٣,٠١٠((مليون درهم)لمالكي الشركة األم ةلعائدالسنة اخسارة 
====================

٦,٠٦٦٦,٠٦٦المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة (مليون)
====================

)٠,٤٢()٠,٥٠(للسهم الواحد (درهم)ةاألساسيالخسارة
====================

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض ةالمخفضالخسارةظهار لم يتم إ
سهم عند استخدامها. يأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار أسهم الخزينة في نهاية السنة.على األ
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الممتلكات واآلالت والمعدات١٢

أعمال رأسمالية قيد 
)iح إيضا(التنفيذ

لمباني و المعدات ا
والممتلكات واآلالت

موجودات النفط 
والغاز

قطع غيار 
اإلجماليالمحطات

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
٢٠١٤
التكلفة:
٢٠١٤٣٨١٨٥٦,٢٣٣٥٦,٠٦٠٣٢٢١١٦,٤٣٣يناير ١في 

١,١٧٠٥٦٩٤,٢٤٤١٣٥,٩٩٦إضافات
)٢٣٨(-)١٨٠()٥٨(-)iiبيع موجودات (إيضاح 

٢٦٠٧٨٥١٨٥٦)١٩٠()١٥تحويالت (إيضاح 
)١,١٤٦(-)٣٢٨()٥١٧()٣٠١(تعديالت تحويل عمالت أجنبية  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٤٤,٤٩٧٥٦,٤٨٧٦٠,٥٨١٣٣٦١٢١,٩٠١ديسمبر ٣١كما في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستهالك والنضوب:
١٢,٣٢٥١٩,١٦٣٨٧٣١,٥٧٥-٢٠١٤يناير ١كما في 

١,٩٥٣٤,٨٦٣٨٦,٨٢٤-)٦المحمل للسنة (إيضاح 
)٧٤(-)٦٧()٧(-بيع موجودات

)٥٨١(-)١٤٩()٤٣٢(-جنبيةتعديالت تحويل عمالت أ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣,٨٣٩٢٣,٨١٠٩٥٣٧,٧٤٤-٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
االنخفاض في القيمة:

٣,٢٠٤-٣,٢٠٤--٢٠١٤يناير ١في 
١,١٣٤-١,١٣٤--)٧ي القيمة خالل السنة (إيضاح االنخفاض ف

)٥(-)٥(--تعديالت تحويالت عمالت أجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤,٣٣٣-٤,٣٣٣--٢٠١٤ديسمبر ٣١في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ة:صافي القيمة الدفتري

٢٠١٤٤,٤٩٧٤٢,٦٤٨٣٢,٤٣٨٢٤١٧٩,٨٢٤ديسمبر ٣١كما في 
==================================================

٢٠١٣
التكلفة:
٢٠١٣٢,٥٣٦٥٥,٤٣٣٤٩,١٤٦٤١٩١٠٧,٥٣٤يناير ١في 

٤,٤٨٠-٤,٤٨٠--عند دمج األعمال
١,٣٩٠٥٥٠٤,٤٥٥٥٦,٤٠٠إضافات

)٢٧٣()٩٣()١٥٧()١٢()١١()iiiبيع موجودات (إيضاح 
٧٢)٩(٩٧٧٢)٨٨()١٥تحويالت (إيضاح 

)١,٧٨٠(-)١,٩٣٦(١٦٥)٩(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣٣,٨١٨٥٦,٢٣٣٥٦,٠٦٠٣٢٢١١٦,٤٣٣بر ديسم٣١كما في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستهالك والنضوب:
١٠,٣٠١١٥,٦٤٥٩٣٢٦,٠٣٩-٢٠١٣يناير ١كما في 

١,٨٨١٤,١٩٣١٧٦,٠٩١-)٦المحمل للسنة (إيضاح 
)٧٨()٢٣()٥٤()١(-بيع موجودات

)٤٧٧(-)٦٢١(١٤٤-تعديالت تحويل عمالت أجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٢,٣٢٥١٩,١٦٣٨٧٣١,٥٧٥-٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنخفاض في القيمة:
١,٦٣٣-١,٦٣٣--٢٠١٣يناير ١في 

١,٧٣٣-١,٧٣٣--)٧االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 
)٨٤(-)٨٤(--)٧عكس االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 

)٧٨(-)٧٨(--تعديالت تحويالت عمالت أجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣,٢٠٤-٣,٢٠٤--٢٠١٣ديسمبر ٣١في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية:

٢٠١٣٣,٨١٨٤٣,٩٠٨٣٣,٦٩٣٢٣٥٨١,٦٥٤ديسمبر ٣١كما في 
==================================================
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لمعدات (تتمة)واآلالت واالممتلكات١٢

)i(إيضاح 
(١٦٧تشمل إضافات االعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكاليف قروض مرسملة بقيمة  ٨٩: ٢٠١٣مليون درهم 

مليون درهم).

)ii(إيضاح 
، قامت طاقة نورث ببيع عدة موجودات غير جوهرية مقابل ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

(٢٩٨متحصالت بقيمة  والبالغةمن بيع الموجودات األرباحمليون درهم). تضمن ٣١٧: ٢٠١٣مليون درهم 
١٦٧) مليون ٢١: ٢٠١٣(يون درهم مل١٤مليون درهم) شهرة مشطوبة بقيمة ١٠١: ٢٠١٣مليون درهم 

مليون درهم متعلقة بالتزامات إزالة الموجودات عند التقاعد٤، ومليون درهم ممتلكات لم يتم تقييمها٨،درهم)
).١٥(إيضاح 

)iii(إيضاح 
مليون درهم) ٤٤,١٨٥: ٢٠١٣هم (مليون در٤٣,٥٤٦بقيمة مدرجة تبلغ ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت 

ذات الصلة.القروضكضمان على 

المالية التشغيليةالموجودات١٣
٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهم

هي كما يلي:الموجودات المالية التشغيليةن الحركة في إ

١٠,٣١٩٨,١٨٠يناير١كما في 
٥٧٣٣٩المحول من الذمم المدينة

١,٩٥٤٢,٦٤٩)٤,٢مدرج خالل السنة (إيضاح 
)٩٢٨()١,٤٩١(اعتبارات مستلمة خالل السنة

٧٩)٤٦٤(تعديالت مرتبطة بتحويل العمالت االجنبية ــــــــــــــــــ
١٠,٣٧٥١٠,٣١٩ديسمبر٣١كما في 

======================
كما يلي:تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد

١٠,١٤٧٩,٩٧٧الجزء غير المتداول
٢٢٨٣٤٢الجزء المتداول ــــــــــــــــــ

١٠,٣٧٥١٠,٣١٩
======================

، وتغطي بشكل ١٢لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في ثالثتدير طاقة 
دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بـ " الطاقة الجرف األصفر اس سي ة الكهربائية.الطاقتوليدأساسي 

)" و"شركة تاكورادي العالمية (تاكورادي)" نايفلي(طاقة نايفلي باور برايفت ليمتدأي (الجرف األصفر)" و "شركة 
ركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء في اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الش

الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقاً لألحكام والشروط 
مسبقاً في العقود والملخصة بما يلي:الموضوعة 
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المالية التشغيلية (تتمة)الموجودات١٣

الجرف األصفر:
. تنتقل ملكية الموقع ٢٠٢٧سنة تنتهي في سبتمبر ٣٠عة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة للشركة التاب

سنة إلى المتعهد.٣٠واآلالت بعد 

وشركة الجرف األصفر إنرجي وطاقة بتوقيع اتفاقية )ONE(، قامت الشركة الوطنية للكهرباء٢٠٠٩خالل 
ميغاوات لكل منهما. تقوم شركة الجرف ٣٥٠جمالية تقدر بـ لوحدتين بقدرة إاإلنتاجيةشراكة لتوسيع القدرة 

٣٠) على فترة ٦) و (٥األصفر أو احدى الشركات الحليفة ضمن هذه ببناء وامتالك وتشغيل الوحدات الجديدة (
) الهندسة عقدالمجموعة بسبب تكبدت ). ONEسنة ضمن اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة الوطنية للكهرباء 

عام انجاز المرافق في م ت.مليون درهم من أجل بناء المرافق٣,٨٠٥ما يقارب الصلة، وذوالمشتريات والبناء
.مليون درهم٣,٨٠٢بتكلفة إنشاء ٢٠١٤

:نايفلي
اء . عند انتهاء مدة عقد شر٢٠٣٢سنة ينتهي في ديسمبر ٣٠لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 
% من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.٥٠الطاقة، يحق للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 

تاكورادي:
،عقد شراء الطاقة. عند انتهاء ٢٠٢٤سنة ينتهي في مارس ٢٥لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 

، بدأت أعمال اإلنشاء المتعلقة بمشروع التوسعة ٢٠١٣لقيمة االسمية. خالل يتم نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل ا
ميجا واط إلى ٣٣٠ي محطة توليد الطاقة في تاكورادي. سيؤدي توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة ف

.٢٠٣٩ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى ٦٦٠

مليون درهم) ١٠,٣١٩: ٢٠١٣مليون درهم (١٠,٣٧٥مالية التشغيلية بقيمة مدرجة تبلغ تم رهن الموجودات ال
كضمان على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرات استثمار١٤

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

كما هيخالل السنة(خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة)غير متداولة في صندوق مدارالاالستثماراتحركة
يلي:

٥٨٣٥٠٩يناير١كما في 
١٢-إضافات خالل السنة

-)٩(ماليعائد رأس 
٦٢)٧٩(التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة

-)٤٩٣(استثمار اسهمداستبعا
ــــــــــــــــــ

٢٥٨٣ديسمبر٣١كما في 
====================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٥٨ -

(تتمة)مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرات استثمار١٤

، قامت المجموعة ببيع استثمارها في األسهم في صندوق بنية تحتية ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
من قبل طرف ثالث. اعتبرت المجموعة استثماراها كاستثمار غير أساسي وبناء على موقعه الجغرافي ال مدار

يتوافق مع استراتيجية استثمار المجموعة الحالية. قامت المجموعة بإدراج خسارة متراكمة عند االستبعاد بقيمة 
٤٩٣دلة الستثمار األسهم عند وقت االستبعاد الموحد. بلغت القيمة العاحقوق المساهمينمليون درهم في بيان ١١

مليون درهم.

لم تكن هنالك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم تكن هنالك تحويالت إلى 
منتهية السنة الوأ٢٠١٤ديسمبر ٣١وخارجة من المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة خالل السنة المنتهية في 

.٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

بالسنبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تتضمن هذه 
أخرى مماثلة جوهرياُ؛ تحليل التدفقات ألداةالطرق المعامالت التجارية الحديثة؛ الرجوع إلى قيمة عادلة حالية 

و أي نماذج تقييم أخرى.النقدية المخصومة أ

موجودات غير ملموسة١٥

موجودات التنقيب 
إجماليبرامج كمبيوترالشهرةحقوق االستخداماتفاقية إمدادواالستكشاف
مليون درهممليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤
:التكلفة

٢٠١٤٤,١٧٢٨٣٦١,٣٨٨٩,٧٢٧٢٠٣١٦,٣٢٦يناير ١كما في 
٢٨٥٩٧---٥٦٩إضافات

)٢٢(-)١٤(--)٨(موجوداتبيع 
)٨٥٦(----)٨٥٦()١٢تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)٦٤٠(----)٦٤٠(مصاريف الحفر الجاف مشطوبة
)٨٤(----)٨٤()٥اح (إيضاستبعادات خالل السنة

)١٥٠(-)١٤٤(--)٦(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٤٣,١٤٧٨٣٦١,٣٨٨٩,٥٦٩٢٣١١٥,١٧١ديسمبر ٣١كما في 
=====================================================

اإلطفاء:
١٣٢٧٤٠-٣٠٤٣٠٤-٢٠١٤يناير ١كما في 
٣٤١٣٣-٦١٣٨-)٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٦٦٨٧٣-٣٦٥٣٤٢-٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنخفاض في القيمة:
١,٥٩٨-١,٥٩٨---٢٠١٤يناير ١في 

٢,٧٠٣-٢,٧٠٣---)٧االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤,٣٠١-٤,٣٠١-- -٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي القيمة الدفترية: 
٢٠١٤٣,١٤٧٤٧١١,٠٤٦٥,٢٦٨٦٥٩,٩٩٧ديسمبر ٣١قبل تعديالت القيمة العادلة كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لعادلة على أنشطة الحماية الفعالةالتعديالت في القيمة ا
٥٣٥---٥٣٥-)٤٠,٢) vللقيم العادلة (إيضاح (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية

بعد التعديالت في القيمة العادلة
٢٠١٤٣,١٤٧١,٠٠٦١,٠٤٦٥,٢٦٨٦٥١٠,٥٣٢ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٥٩ -

(تتمة)موجودات غير ملموسة١٥

موجودات التنقيب 
إجماليبرامج كمبيوترالشهرةحقوق االستخداماتفاقية إمدادواالستكشاف
مليون درهممليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣
:التكلفة

٢٠١٣٤,٠٤٨٨٣٦١,٣٨٨٩,٩٨٣١٧٣١٦,٤٢٨يناير ١كما في 
٦٩٠١٢٣١٧٣٣إضافات

)٢٧(-)٢١(--)٦(موجوداتبيع 
١١٩-١١٩---الشهرة الناتجة عند دمج األعمال 

)٧(----)٧(تحويالت إلى الذمم المدينة
)٧٢(----)٧٢()١٢تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)٣٤٨(----)٣٤٨(مصاريف الحفر الجاف مشطوبة
)٤٥(----)٤٥()٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

)٤٥٥()١()٣٦٦(--)٨٨(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣٤,١٧٢٨٣٦١,٣٨٨٩,٧٢٧٢٠٣١٦,٣٢٦ديسمبر ٣١كما في 
=====================================================

اإلطفاء:
٨٥٥٩٤-٢٤٣٢٦٦-٢٠١٣يناير ١كما في 
٤٧١٤٦-٦١٣٨-)٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣٢٧٤٠-٣٠٤٣٠٤-٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االنخفاض
١,٥٩٨-١,٥٩٨---)٧خالل السنة (إيضاح االنخفاض في القيمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٥٩٨-١,٥٩٨---٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية: 

٢٠١٣٤,١٧٢٥٣٢١,٠٨٤٨,١٢٩٧١١٣,٩٨٨ديسمبر ٣١قبل تعديالت القيمة العادلة كما في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
٢٨٦---٢٨٦-)٤٠,٢) vللقيم العادلة (إيضاح (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لدفتريةصافي القيمة ا

بعد التعديالت في القيمة العادلة
٢٠١٣٤,١٧٢٨١٨١,٠٨٤٨,١٢٩٧١١٤,٢٧٤ديسمبر ٣١كما في 

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

والتقييماالستكشافموجودات 
الحكومة بالمساهمة في منصة أتروش األمر ، قامت حكومة كردستان بممارسة خيار٢٠١٣مارس ١٢بتاريخ 

%. يتم حالياً التفاوض على اآللية ٣٩,٩% إلى ٥٣,٢الذي قد يؤدي إلى خفض حصة طاقة في المنصة من نسبة 
التي قد يتم تحقيق ذلك من خاللها ويشمل تسوية التكاليف البترولية المستحقة إلى المقاولين من قبل الحكومة عن 

مليون درهم في حساب الذمم المدينة السترداد التكاليف البترولية. من ١٨٧االحتفاظ بمبلغ حصتها المساهمة. تم
.٢٠١٥المتوقع إنهاء المعاملة خالل الربع األول من 

، قامت طاقة آتروش بإكمال بنجاح تقييم األنشطة في المرحلة األولى ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم إلى ٧٦٠تم إعادة تصنيف موجودات االستكشاف والتنقيب البالغة جةوكنتيمن مربع آتروش. 

موجودات التطوير واإلنتاج.

اتفاقية اإلمداد
، أبرمت المجموعة عقد تقديم خدمات ٢٠٠٨ديسمبر ٣١كجزء من شراء "بي إي رد أوك القابضة ذ.م.م" كما في 

(٨٣٦إلضافية ("اتفاقية اإلمداد") بقيمة تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات ا ٢٢٧,٥مليون درهم 
مليون دوالر أمريكي). بموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية (الدخل من بيع الطاقة الكهربائية و 

وتلتزم شراء قدرة التوليد والخدمات اإلضافية) عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، 
المجموعة بتزويد المشغل بالوقود مع دفع بدفعات ثابتة ومتغيرة.
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٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٦٠ -

(تتمة)موجودات غير ملموسة١٥

حقوق االستخدام
سي ام اس للطاقة، غير الملموسة نتيجة لتحويل قامت به شركات تابعة هي شركة اإلمارات نشأت الموجودات 

سنوات كة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل الوشركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشر
على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة ٢٠٠٨و٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٢ديسمبر٣١المنتهية في 

شبكة النقل إلى األنظمة استخداموذلك بموجب شروط االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق 
سنة على التوالي. وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس ٤٠و٣٨و٣٧و٣٣تخدام لفترة في مواقع االس

سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع.٤٠و٣٨و٣٧و٣٣القسط الثابت على مدى فترة 

اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة١٦

شكل سنوي عند تاريخ إعداد البيانات المالية، وعندما يكون هناك تقوم المجموعة بإجراء اختبار انخفاض الشهرة ب
مجموعات من وحدات توليد ألربعة. تم توزيع الشهرة المكتسبة من دمج األعمال القيمةمؤشر على االنخفاض في 

النقد والتي هي قطاعات تشغيلية يتم اإلفصاح عنها كاآلتي:

أخرى–موجودات توليد الطاقة ·
هولندا-والغاز موجودات النفط·
امريكا الشمالية-موجودات النفط والغاز ·
المملكة المتحدة-موجودات النفط والغاز ·

الموزعة لكل وحدة من الوحدات المولّدة للنقد هي كما يلي:للشهرةإن القيمة المدرجة 

-النفط والغاز 
المملكة المتحدة

-النفط والغاز 
أمريكا الشمالية

-النفط والغاز 
هولندا

موجودات توليد 
جمالياإلأخرى-الطاقة 

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤
٢٠١٤٢,٣٨٦٤,٣٧٠١,٢٧١١٠٢٨,١٢٩يناير ١كما في 

)٢,٧٠٣(-)١١١()١,٧٨٧()٨٠٥()٧االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 
)١٤(--)١٤(-وجوداتمبيع 

)١٤٤(-)١٤٤(--تعديالت تحويل عمالت أجنبية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٤١,٥٨١٢,٥٦٩١,٠١٦١٠٢٥,٢٦٨ديسمبر ٣١كما في 
============================================

٢٠١٣
٢٠١٣٢,٢٦٧٦,٤٠٦١,٢٢٠٩٠٩,٩٨٣يناير ١كما في 

١٢١٣١--١١٩إضافات خالل السنة
)١,٥٩٨(--)١,٥٩٨(-)٧االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 

)٢١(--)٢١(-موجوداتبيع 
)٣٦٦(-٥١)٤١٧(-تعديالت تحويل عمالت أجنبية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٣٢,٣٨٦٤,٣٧٠١,٢٧١١٠٢٨,١٢٩ديسمبر ٣١كما في 

============================================
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اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة (تتمة)١٦

موجودات النفط والغاز
غاز إما على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد أو في حالة تعتمد القيمة القابلة لالسترداد لموجودات النفط وال

أمريكا الشمالية على قيمتها قيد االستخدام. عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد ناقصاً –موجودات النفط والغاز 
بناء على افتراضات تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام، يتم استخدام نموذج خصم التدفقات النقدية المناسب،

القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد لموجودات النفط الحتساباالفتراضات الرئيسية اإلفصاح عنالسوق. تم 
والغاز أدناه باإلضافة إلى النهج الذي أخذته اإلدارة عند تحديد القيمة المنسوبة لكل منها. إن نماذج التقييم هي 

تطبيق افتراضات لالستقراء. تم تصنيف قياسات القيمة العادلة ي ال يوجد ضرورة لتالأعمار الموجودات وبالنماذج 
ضمن المستوى الثالث بناء على معطيات لنماذج التقييم. وكنتيجة لتحليل االنخفاض في القيمة، قامت اإلدارة 

بإدراج تكاليف انخفاض في القيمة كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

-١١١هولندا–موجودات النفط والغاز 
١,٧٨٧١,٥٩٨الشماليةأمريكا–موجودات النفط والغاز 
-٨٠٥المملكة المتحدة–موجودات النفط والغاز 

ــــــــــــــــ
٢,٧٠٣١,٥٩٨

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

عالقة بموجبه، بناء على طلب من طاقة، ذومع طرف يةاتفاقاألخذ باالعتباربعد القيمة قيد االستخدامتم احتساب 
بسعر متفق عليه. للقطاعالنفط والغاز موجوداتلشراء بعض عرض تقديم على عالقة الذوطرف اليوافق 

من إليها المشارفي أسعار السلع المستقبلية المتوقعة الجوهرينخفاض المن انتج االنخفاض في القيمة أعاله 
منخفضة.الحالية لألسعار الخالل البيئة

ن حساب القيمة العادلة ناقصاً تكلفة االستبعاد والقيمة قيد االستخدام لموجودات النفط والغاز يعتمد على إ
االفتراضات األساسية التالية:

حجم االحتياطي وحجم المصدر؛·
معدالت التضخم؛·
أسعار السلع؛·
تقييم الموارد الطارئة·
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛·
عمالت األجنبية؛ وسعر صرف ال·
معدالت الخصم.·

قيد االستخدام، يتم عمل افتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي القيمةفي حالة احتساب 
،ريبةالضمليون درهم قبل ٢٠,٢٠٢بقيمة النفط والغازلموجوداتاالستخدامقيدالقيمةبتاحتس.ألصل

.الضريبةمليون درهم قبل ١٣,٥٨٧بقيمةلهذه الموجوداتالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعادواحتسبت
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اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة (تتمة)١٦

(تتمة)موجودات النفط والغاز

حجم المصدر وحجم االحتياط
المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تقوم اإلدارة تشكل احجام

باالعتماد على مدققي احتياطيات خارجين لمراجعة تقديرات المجموعة لألحجام، وقيمة االحتياطي المثبت 
راجعة وتقدير مصادر االلتزامات والمحتمل في كل حقل والموقع باالستناد إلى معلومات جيولوجية وتحاليل. يتم م

الطارئة في كل قطاع عندما تكون مؤثرة. تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعين االعتبار خطط التطوير 
التي تم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا واالفتراضات المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم 

الموجودات.

ت التضخـممعدال
يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان التي نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات 

المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن.

تقييم الموارد الطارئة
قارنة معقوليتها بالرجوع إلى معامالت سابقة مع/ أو أي معلومات مقارنة يتم تقييم الموارد الطارئة داخلياً ويتم م

سوقية متاحة للعلن من خالل استخدام طرق تتوافق مع طرق تقييم الموارد.

التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز
سعات التي يتم ضخها تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضات حول سعات التسليم وال

واألحجام العاملة والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل 
طرف ثالث استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج.

معدالت الخصـم
رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء تم تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب

(١٣% إلى ٧بعد الضريبة يتراوح ما بين خصمتطويرها لكل موقع على حدة. تم استخدام معدل   %٢٠١٣ :
.والقيمة قيد االستخدام%) الحتساب القيمة العادلة ناقص تكاليف االستبعاد٧,٥% إلى ٧,٠

تم استخدامها: فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي

WTI (US$/bbl) : (١)٢٠٢٠–٢٠١٥(٩٤و٥٧,٥ما بين تتراوح(
AECO gas (CAD$/mmbtu): (١)٢٠٢٠–٢٠١٥(٤,٥٦و٢,٩٧ما بين تتراوح(

Brent (US$/bbl) : (١)٢٠٢٠–٢٠١٥(٩٨و٦٢,٥ما بين تتراوح(
Summer/Winter gas spread (Euro/MWh) : (١)٢٠٢٠–٢٠١٥(٣,٥و٢,٠ما بين تتراوح(

أدناه%٢,١األسعار بعد ذلك بنسبة تتصاعد)١(
األسعار فيما يتماشى مع تقديرات اإلدارةترتفعبعد هذه الفترة، )٢(
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اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة (تتمة)١٦

وليد الطاقة والمياهموجودات ت
يتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة المستخدمة. تقوم المجموعة بتقدير القيمة 
المستخدمة باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تعتبر نماذج التدفقات النقدية حياة المنشأة (والتي تتجاوز 

سنوات) ولم يتم الرجوع إلى افتراضات نسبة النمو. وفقاً لتقديرات اإلدارة فإنه من في معظم األحيان خمس 
المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظراً التفاقيات شراء المياه والكهرباء الطويلة المدى. 

: ٢٠١٣% (١٤% و ٧ة يتراوح ما بين يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريب
%)١٢% و ٩ما بين 

تتأثر االفتراضات المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام لموجودات توليد الطاقة والمياه بالعوامل التالية:

معدالت التضخم؛·
معدالت الخصم؛·

معدالت التضخـم
التي نشأت فيها الخدمات والمنتجات. كما يتم استخدام يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة للبلدان

التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن.

معدالت الخصـم
تعكس معدالت الخصم المستخدمة تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة للموجودات، باألخذ باالعتبار القيمة 

التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقديةالوقتية للنقود والمخاطر المحددة للموجودات

التأثيرات للتغييرات في االفتراضات
إن اختبار االنخفاض أكثر تأثراً بأسعار السلع وسعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الخصم. تؤدي التغييرات في 

نفصل، إلى (زيادة) / نقص في االفتراضات المستخدمة في مراجعة االنخفاض في القيمة التي قد تؤدي، بشكل م
كما يلي:٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في نهاية السنة للشهرةقيمة المدرجةالإجمالي خسائر االنخفاض في 

%٥النقص بنسبة %٥الزيادة بنسبة 
مليون درهممليون درهم

)١,٢٠٩(١,١٦٠أسعار السلع
٤٩٩)٥٢٧(معدالت تحويل العمالت األجنبية

٣٣٣)٣٦٨(معدالت الخصم
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استثمار في شركات زميلة١٧

ات التالية في الشركات الزميلة:ستثمارلدى المجموعة اال

نسبة الملكية
٢٠١٤٢٠١٣والتشغيلبلد التسجيل

%٤٩%٤٩اإلمارات العربية المتحدةش.م.عمسار سولوشينزشركة 
%٢٥%٢٥السعوديةالمملكة العربية شركة جبيل للطاقة

%٤٠%٤٠سلطنة عمانشركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م

إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة.

)i( بصفة أساسية في الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع ـبالمعروفة سابقاًمسار سولوشينز ش.م.عشركةتعمل
مجال تأجير وإدارة السيارات والمعدات. 

)ii( الطاقةتعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد.

)iii(ومحطة توليد طاقة تابعةاأللمنيوموتشغل مصهر تملكمجالفيصحارتعمل شركة.

.لطاقةل الشامل اآلخر للشركات الزميلة لقيمة المدرجة والحصة من أرباح والدختحليل لالجدول التالي يقدم

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٧٢٦٥٩٢اتستثمارلالالمدرجةالقيمة 
====================

:الزميلةحصة المجموعة من الشركات 
١٢٣١٢٨الربح للسنة

)٤٧(٣٧الشامل اآلخر)الخسارة(الدخل
ــــــــــــــــــ

١٦٠٨١إجمالي الدخل الشامل
====================

يلي:كماعند تاريخ إعداد البيانات المالية لزميلةابلغت الحصة من التزامات أنشطة الحماية للشركات 

السعر الثابت على األداةالحصة من مطلوبات المشتقات الماليةالزميلةالحصة من القيم اإلسمية للشركات 
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمالزميلةالشركة

% ٤,٨٨% إلى ٤,٧٤% ٤,٨٨% إلى ٧٧٦٨٢٩٤٩٨٤٤,٧٤(إيضاح أ)صحار 
%٤,٥٧%٥٣٦٤٤٦٤,٥٧يضاح ب)جبيل (إ

ــــــــــــــ
٥٣٩٠

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

فاقية اتالشركة الزميلةأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على لتقلباتتعرض صحارلحد من بهدف ا.أ
مشتقات األدوات . تم الدخول في سداد القروضوسحب جدولعكسيلمعدل الفائدة مع بنوك على مبلغ إسمي

ألهداف حماية التدفقات النقدية.المالية

ةاتفاقيالزميلةشركة الأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على لتقلباتجبيل تعرض لحد من ابهدف.ب
سداد القروض.وسحب جدول عكس يإسميمبلغ لىمعدل الفائدة مع بنوك ع
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في شركة ائتالفاستثمار١٨

االستثمارات التالية في شركات االئتالف:المجموعةلدى 

الملكيةبلد التأسيس والتشغيلالنشاط الرئيسي
٢٠١٤٢٠١٣

طاقة الرياحال دبليو بي ليسي ذ.م.م
الواليات المتحدة 

%٥٠%٥٠االمريكية

يتم محاسبة شركات ائتالف المجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية وإن تواريخ إعداد التقارير المالية لشركات 
المجموعة.ائتالفاالئتالف متوافقة مع طاقة. يقدم الجدول التالي تحليل للقيم المدرجة والحصة من أرباح شركات 

٢٠١٤٢٠١٣
درهممليونمليون درهم

١٥١١٤٤القيم المدرجة لالستثمار في شركات االئتالف
====================

:االئتالف للسنةشركات من أرباح حصة 
٣١١٠٥الربح للسنة

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

)i( مبالغقابل % في نوردغاز ترانسبورت بي في م٥٠، استبعدت المجموعة حصتها البالغة ٢٠١٣ديسمبر ٣٠في
(٨١٤بقيمة  مليون درهم. نتج عن البيع كذلك ١٢٣مليون يورو) محققة بذلك ربح بقيمة ١٦١مليون درهم 

٥٤مليون درهم من حساب احتياطي تحويل العمالت األجنبية مما نتج عنه صافي ربح بقيمة ٦٩تحويل مبلغ 
ستلمت المجموعة توزيعات أرباح من نوردغاز في بيان الدخل الموحد. قبل االستبعاد اتم إدراجهمليون درهم 

مليون درهم. تم إدراج ذلك ضمن إيرادات االستثمار األخرى في بيان الدخل الموحد ٦١بي في بقيمة ترانسبورت
عند تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع.٢٠١٣حيث توقفت محاسبة حقوق الملكية في سبتمبر 

سلف وقروض لشركات زميلة١٩

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣٩٨٣٩٨الغير متداولة-قرض الميزانين 
٤٦٧٥٧٠المتداول–سلف 

٨١٣متداولة-أخرى 
ــــــــــــــــ

٨٧٣٩٨١
====================

يوم ذ.م.م في السنوات لأللمنصحارشركة مقدمة إلى والسلف المن قروض بشكل أساسي نشأت المبالغ أعاله 
المالي المركزمتداولة في بيان عند الطلب وبناء عليه تم تصنيفها كموجوداتالدفع . السلف مستحقة السابقة
. ان قرض ) فيما يتعلق بالسلفمليون درهم١١٠: ٢٠١٣مليون درهم (١٠٣خالل السنة تم دفع مبلغ .الموحد

وعة من قبل شركة صحار على القروض الرئيسية ناقص خصم بمعدل الميزانين يحمل فائدة بمعدل أقل فائدة مدف
تفاق عليه من قبل المساهمين.نقاط أساسية كما تم االخمس



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٦٦ -

موجودات أخرى٢٠

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٢٢١٦٥مصاريف مؤجلة
٣١٤٣))iمصاريف قطع غيار أولية (إيضاح (

عقود تبادل أسعار الفائدة -مشتقات حماية فعالة
١١٥-)٤٠,١(إيضاح 

اآلجلةعقود تبادل العمالت األجنبية -مشتقات حماية فعالة 
٣١٧٥)٤٠,١(إيضاح 

٥٢٨٢أخرى  ــــــــــــــــ
٢٣٦٤٨٠

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

)i(:مصاريف قطع غيار أولية

٢٠١٤٢٠١٣
درهممليون مليون درهم

التكلفة:
١٤٦١٤٦ديسمبر٣١يناير و١الرصيد كما في  ــــــــــــــــ

اإلطفاء:
)٩١()١٠٣(يناير١كما في 
)١٢()١٢()٦خالل السنة (إيضاح المحمل ــــــــــــــــ

)١٠٣()١١٥(ديسمبر٣١كما في  ــــــــــــــــ
٣١٤٣ديسمبر٣١دفترية كما في صافي القيمة ال

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

المخزون٢١

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١,٧٢٦١,٦٣٧وقود ونفط خام
١,٤٢٧١,٢٧٥قطع غيار ومواد استهالكية

ــــــــــــــــــ
٣,١٥٣٢,٩١٢

)١٨٠()١٩٠(لكةالبنود البطيئة الحركة والمتهامخصص 
ــــــــــــــــــ

٢,٩٦٣٢,٧٣٢
======================

٣,٢٧٦: ٢٠١٣مليون درهم (٣,٧٤٧إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي 
مليون درهم).

يون درهم) كضمان للقروض المتعلقة مل٢,٥٨٤: ٢٠١٣مليون درهم (٢,٨٣٣تبلغ دفتريةمخزون بقيمة تم رهن 
بالشركات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٦٧ -

ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما٢٢ً

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١,٢٧٢١,٠٩٦))iمدينون تجاريون (إيضاح (
١,٣٠٨١,١٦١))iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح (

٩٩٣١,١٤٨إيرادات مستحقة
١١٣٥٢٧مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولي التشغيل والصيانة

١٨٦٣٤٣مخزون النفط الخام 
٢٤٧١ودائع

٧١٢٣للموردينمبالغ مدفوعة مقدماً
٣٧١٧مقدماًتأمين مدفوع

٤٣٥٢٤٤ضريبة الدخل
٥٢٠)٤٠,١عقود تبادل العمالت االجنبية اآلجلة (إيضاح –مشتقات حماية فعالة 
٤١-)٤٠,١(إيضاح معدالت الفائدة عقود تبادل –مشتقات حماية فعالة 
٢٢٥-)٤٠,١(إيضاح عقود مستقبلية وآجلة-مشتقات حماية فعالة 

٧١٣٧١٦مبالغ مدينة أخرى
ــــــــــــــــــ

٥,١٥٧٥,٦٣٢
======================

)i(مدينون تجاريون

١٧: ٢٠١٣مليون درهم (١٦تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
يوم عمل. بلغت ٩٠–٣٠ون التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضالمدينونمليون درهم). إن ذمم 
قيمة المدينون التجاريون ما يلي:انخفاضالحركة في مخصص 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٧٤٩يناير١في 
)٣٢()١(المحمل للسنة

ــــــــــــــــــ
١٦١٧ديسمبر٣١كما في 

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

كان تحليل أعمار المدينون التجاريون الغير مخفضة كما يلي:ديسمبر،٣١كما في 

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي

غير مستحق 
الدفع وغير 

منخفض
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوم١٢٠>يوماً

يون درهمململيون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤١,٢٧٢٧٤٩٢٦٤٢١٦١١٤١
١١٣٤-٢٠١٣١,٠٩٦٢١٢٤٣٢٣١٧

مليون درهم)١٣: ٢٠١٣(مليون درهم٧بتحصيل مبلغ إعداد التقارير الماليةقامت المجموعة الحقاً بعد تاريخ 
يوماً.١٢٠بعد ة الدفعقالمستحمن المبالغ القائمة 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٦٨ -

ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً (تتمة)٢٢

)ii( من األطراف ذات العالقةالمستحقةالمبالغ

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١,٣٠٢١,١٥٨)ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي (
٦٣أخرى

ــــــــــــــــــ
١,٣٠٨١,١٦١

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

مقابل ،لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهي شركة تابعة المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء أبوظبييتم تسديد
يوم عمل.٩٠-٣٠سعة اإلنتاج المتاحة وإمدادات المياه والكهرباء، والتي تستحق خالل 

مليون ١٤بلغت مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسميةالض، تم تخفي٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة انخفاضمليون درهم). إن حركة مخصص ١٤: ٢٠١٣درهم (

هي كاآلتي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٤١٣يناير١كما في 
١-المحمل للسنة

ــــــــــــــــ
١٤١٤ديسمبر٣١كما في 

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

تحليل أعمار المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي:كانديسمبر، ٣١كما في 

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي

غير مستحق 
الدفع وغير 

منخفض 
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوم

١٢٠أكثر من 
يوم

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمدرهممليون مليون درهم

٣٥٢١١٤٢-٢٠١٤١,٣٠٨٩١٢
٢٢--٣٣٣-٢٠١٣١,١٦١٨٠٦

بالكامل وذلك بناء على نخفاضيتوقع استرداد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص اال
الخبرة السابقة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٦٩ -

النقد وما يعادله٢٣

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣,٢٩١٣,٨٧٠النقد لدى البنوك وفي الصندوق
٣٦١١٧٠ودائع قصيرة األجل

ــــــــــــــــــ
٣,٦٥٢٤,٠٤٠

)٩٤()١٢٢(البنوكمنالسحب على المكشوف 
ــــــــــــــــــ

٣,٥٣٠٣,٩٤٦
======================

يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعاً لمتطلبات النقد الفورية 
للمجموعة وتحقق عوائد الفوائد بالمعدالت السائدة خاصة للودائع القصيرة األجل.

بة وقد تم ضمانها من قبل بعض مساهمي الشركات تحمل السحوبات على المكشوف من البنوك فوائد بمعدالت متقل
التابعة.

مليون درهم ١١,٤١٣، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم) ، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.١٠,٩٦٠: ٢٠١٣(

رأس المال٢٤

س المال المصدررأ٢٤,١

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٦,٢٢٥٦,٢٢٥رأس المال
-)١٥٩())ii(٢٤الغاء أسهم خزينة (الرجاء االطالع على إيضاح 

ــــــــــــــــــ
٦,٠٦٦٦,٢٢٥

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

أسهم الخزينة٢٤,٢

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٢٩٣٢٩٣يناير١الرصيد االفتتاحي كما في 
-)٢٩٣(إلغاء أسهم الخزينة

ــــــــــــــــــ
٢٩٣-الرصيد الختامي

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

أسهم خزينة. تم تعديل عقود التأسيس ١٥٨,٧١٣,٠٠٠، وافق مجلس اإلدارة على إلغاء ٢٠١٤فبراير ٤في 
٢٠١٤أبريل ٢٢ن قبل المساهمين في إجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقد في والموافقة عليها م

مليون درهم مقابل ٢٩٣والذي بلغ لتعكس عدد األسهم الجديد المصدر للشركة. تم قيد قيمة أسهم الخزينة الملغاة 
مليون درهم).١٣٤مليون درهم) واالحتياطات األخرى (١٥٩رأس المال (



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٧٠ -

(تتمة)أس المالر٢٤

مساهمات حقوق رأسمالية٢٤,٣

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣٢٥٣٢٥يناير١الرصيد االفتتاحي كما في 
-)٣٠٠(تحويل إلى األرباح المحتجزة

ــــــــــــــــ
٢٥٣٢٥ديسمبر ٣١في الرصيد الختامي 

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

إلى األرباح المحتجزة يمثل فائض القيمة العادلة على المبلغ المدفوع إلستثمار مدرج بالقيمة العادلة من إن التحويل 
. تم إستبعاد اإلستثمار خالل ٢٠١٠خالل الدخل الشامل األخر المحول من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خالل 

ح المحتجزة.مساهمات حقوق رأس مالية إلى االرباوتم تحقيق ربح وتم تحويل٢٠١٢

االحتياطيات٢٥

االحتياطيات األخرى٢٥,١

المجموعاحتياطي عاماحتياطي قانونياحتياطي نظامي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣٢,٨١٢٦٢٦٧٥٠٤,١٨٨يناير ١الرصيد في 
١٠٢-١٠٢-تحويالت خالل السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٣٢,٨١٢٧٢٨٧٥٠٤,٢٩٠ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

)١٣٤(--)١٣٤(أسهم الخزينةإلغاء 
)٦٧١()٧٥٠(٧٩-تحويالت خالل السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ
٣,٤٨٥-٢٠١٤٢,٦٧٨٨٠٧ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

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

لنظامياالحتياطي ا
(وتعديالته) والنظام األساسي ١٩٨٤ينص قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة ١٠للشركة والشركات التابعة لها، على تحويل 
ن هذا % من رأس المال. إ٥٠يبلغ االحتياطي والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما

للتوزيع.متاحاالحتياطي غير 

الشركات التابعة–االحتياطي القانوني 
% من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ١٠وفقاً لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل 

% من رأس ٥٠تحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ويجوز للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذا ال
المال أو بموجب قرار المساهمين في االجتماع العام السنوي بناء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا 

االحتياطي فقط لألغراض الموصي بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.
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االحتياطيات (تتمة)٢٥

االحتياطيات األخرى (تتمة)٢٥,١
االحتياطي العام

قامت المجموعة بأنشاء احتياطي عام بهدف دعم رأس المال. يتم استخدام هذه االحتياطي فقط لألهداف الموصي 
باعتماداإلدارة خالل السنة، قام مجلس بها من قبل مجلس اإلدارة والموافق عليها من قبل المساهمين في الشركة.

.إلى األرباح المحتجزةكامالًياطي العامتحويل االحت

رباح المحتجزةاأل٢٥,٢

إلغاء قروض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
بإصدار قرار بالتنازل عن كافة أبوظبي ، قامت الشركة األم لطاقة، هيئة مياه وكهرباء ٢٠١٤خالل ديسمبر 

أبوظبي للمياه والكهرباء من طاقة، بال هيئةوالفائدة المتعلقة بها المستحقة السداد إلى الحاليةض واتفاقيات القر
هيئة مياه وكهرباء منمليون درهم مباشرةً إلى األرباح المحتجزة من القروض٢,٩١٩تكاليف. تم تحويل مبلغ 

) والفائدة المستحقة السداد.٣٦وإيضاح ٢٩أبوظبي (إيضاح 

سداد القرض بال فائدة من قبل شركة تابعة مملوكة جزئياًعندتعديالت
مليون درهم. ١٢٥الشركة المملوكة جزئياً لطاقة قرض ثانوي بقيمة شركة الرويس للطاقة، تم منح ٢٠٠٩خالل 

أيهما أوالً.٢٠٣١إن القرض بال فائدة وغير مضمون ويستحق السداد بالكامل عند إعادة التمويل أو في أغسطس 
مليون درهم. خالل أغسطس ٢٧عند القيد المبدئي، قامت إدارة الشركة بقياس القرض بقيمته العادلة البالغة 

بإعادة تمويل ودفعت قرض المساهم. عند وقت السداد، بلغت القيمة الدفترية شركة الرويس للطاقة، قامت ٢٠١٣
مليون ٣٥األرباح المحتجزة للمجموعة بقيمة زيادةمليون درهم. نتجت عن هذه المعاملة ٣٦للقرض من المساهم 

درهم والتي تم تعديلها مقابل حقوق ملكية غير مسيطرة.

التغييرات في حصة ملكية الشركات التابعة
% تابعة لطاقة ١٠٠، قامت شركة الجرف األصفر للطاقة أس ايه، شركة مملوكة بالكامل ٢٠١٣خالل ديسمبر 

داع خاص من قبل مستثمري المغرب وطرح أولي في أسواق بورصة الدار بإصدار أسهم جديدة من خالل اي
البيضاء. الحقاً إلصدار األسهم، استمرت المجموعة بالسيطرة على شركة الجرف االصفر للطاقة أس ايه و 

% من ملكية الحصص. تم احتساب المعاملة كمعاملة حقوق ملكية باإلضافة إلى حقوق ٨٥,٧٩باالحتفاظ بنسبة 
غير مسيطرة، كما يلي:ملكية 

مليون درهم

٦٧٣%١٤,٢١متحصالت من بيع حصة ملكية 
)٤٦٩(صافي الموجودات المتعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة

ـــــــ
٢٠٤الزيادة في حقوق الملكية المتعلقة بالشركة األم

========
من خالل:

٢٠٤الزيادة في األرباح المحتجزة
========

مليون درهم إلى حقوق ملكية غير مسيطرة.١٥المعاملة المباشرة ذات الصلة البالغة تكاليفتم تخصيص 

احتياطي تحويل العمالت األجنبية٢٥,٣

ناتجة من تحويل البيانات العمالت األجنبية التحويل إلدراج فروق يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
ات في العمليات ستثماراالجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي االالمالية للشركات

األجنبية.
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االحتياطيات (تتمة)٢٥

احتياطي تحويل العمالت األجنبية٢٥,٣

لطاقة نورث من دوالر كندي إلى دوالر أمريكي، األجل، تم تحويل التمويل الطويل ٢٠١٤يناير ١كما في 
العملة الوظيفية . يتم تحديديجة لذلك، تغيرت عملة طاقة نورث الوظيفية من دوالر كندي إلى دوالر أمريكيونت

، حيث أن عملة التمويل على ٢١المحاسبة الدولي رقم معيارلطاقة نورث بناء على العوامل الثانوية المدرجة في 
انوية يمكن الرجوع إليها بما أن المؤشرات األولية المدى الطويل األجل تحدد العملة الوظيفية. إن العوامل الث

أثر التغيير في معدل تحويل العمالت األجنبية تشير إلى أن ٢١للعملة الوظيفية ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 
الدوالر األمريكي والدوالر الكندي يتساويان من حيث إمكانية اعتمادهما من قبل طاقة نورث. بحسب متطلبات 

وتحويل جميع بنود موجودات ومطلوبات وحقوق مستقبلي، تم تطبيق التغيير بأثر ٢١المحاسبة الدولي رقم معيار 
. ستظل تعديالت ٢٠١٤يناير ١ملكية طاقة نورث إلى الدوالر األمريكي بمعدل تحويل العمالت األجنبية كما 

اهمين وسيتم تعديلها فقط عند اإلستبعاد تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المرتبطة بطاقة نورث في حقوق المس
الكلي أو الجزئي لطاقة نورث.

توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة٢٦

بالسنة تتعلق مليون درهم ٦٠٧بقيمة ٢٠١٣خالل سنة خالل السنة، تم دفع أرباح موزعة على االسهم العادية
.٢٠١٢ديسمبر٣١المنتهية في 

حقوق ملكية غير مسيطرة٢٧
٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهمدرهممليون 

٤٧٧٢٩٩)ADWEAمتعلقة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (
٣,١٠٤٣,٢٩٦متعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

ــــــــــــــــــ
٣,٥٨١٣,٥٩٥

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

ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية " كجهة حقوق ADWEAيتم معاملة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي "
).٣٩% من الحقوق في ثمان شركات محلية تابعة لطاقة (التفاصيل في إيضاح ١٠الموحدة وذلك المتالكها 

للشركات التابعة الجوهرية ذات حقوق ملكية غير مسيطرة أدناه:الماليةتم تقديم المعلومات 

والتشغيلبلد التأسيس 

لكية المحتفظ نسبة حصة الم
حقوق ملكية بها من قبل 

غير مسيطرة
٢٠١٤٢٠١٣

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةشركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةالشركة العربية للطاقة ش.م.خ

%٤٦,٠%٤٦,٠العربية المتحدةاالمارات ش.م.خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–الطويلة أسيا للطاقة شركة
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة شركة

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الرويس للطاقة 

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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حقوق ملكية غير مسيطرة (تتمة)٢٧

في طبيعتها وبالتالي تم تقديم إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة مماثلة 
اإلفصاحات التالية على أساس إجمالي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٧,٠٠٨٧,٠٠٧اإليرادات 

١,٤٨٤١,٥٦١األرباح
٣,١٢٩)٥٧٢(الدخل الشامل اآلخر

ــــــــــــــــــ
٩١٢٤,٦٩٠إجمالي الدخل الشامل

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

٦٨٣٧١٨الربح المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة
١,٤٣٩)٢٦٣(الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة

٤٤,٤٦٠٤٥,٧٥٧الموجودات الغير متداولة
١٠,٠٦٢٥,٥٥٨الموجودات المتداولة

)٣٩,٠٩٩()٣٨,٠٥٥(المطلوبات الغير متداولة
)٤,١٧٢()٣,٨٤٨(المطلوبات المتداولة

ــــــــــــــــــ
١٢,٦١٩٨,٠٤٤إجمالي حقوق المساهمين

====================
٦,٨١٤٤,٣٤٤المتعلقة بالشركة األمإجمالي حقوق المساهمين
٥,٨٠٥٣,٧٠٠المتعلقة لحقوق ملكية غير مسيطرةإجمالي حقوق المساهمين

ــــــــــــــــــ
١٢,٦١٩٨,٠٤٤

====================
٣,٣٣١٥,٣٦٧صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

)١,٠٠٠()٥٣٧(االنشطة االستثماريةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 
)٤,٤٤٤()٢,٧٠٧(االنشطة التمويليةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

ــــــــــــــــــ

)٧٧(٨٧في النقدية وشبه النقدية(النقص)الزيادة صافي
====================

٣٧٩٤١٤لحقوق ملكية غير مسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 
====================

قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة٢٨

٢٠١٤٢٠١٣
درهممليون مليون درهم

٢٥٢٢٦٦البحرية القابضة٢أس شركة 
١٩٥٢١٠سي في٢أف الفجيرة 

١١٠١٣٤شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة
٣٢٣٢شركة الشويهات المحدودة

ــــــــــــــــــ
٥٨٩٦٤٢

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

. إن هذه القروض السدادمضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير 
تخضع للسداد وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
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قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي٢٩

بلغت الحركة على رصيد القروض خالل السنة كاآلتي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهمدرهممليون

٢,٦٢٤٢,٦٥٥يناير١كما في 
٥-مستلم خالل السنة

-)٢,٦١١()٢٥,٢إلغاء قرض (إيضاح 
)٣٦()١٣(تم إعادة سداده خالل السنة

ــــــــــــــــــ
٢,٦٢٤-ديسمبر٣١كما في 

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

تاريخ سداد محدد وغير مضمونة وتستحق للسداد بناء على لم يكن لهال فائدة تحملمإن القروض المدرجة أعاله 
حقوق المساهمين.كمعاملتهاقرار مجلس إدارة طاقة، وبالتالي تم 

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة٣٠

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٥,٩٣٢٦,١٥٦)iتسهيالت ائتمانية متجددة (إيضاح 
أوراق مالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة متوسطة

١٨,٢٦٣٢٢,٦٤٦)iiاألجل (إيضاح 
١٠,٤٨٤٦,٩٧٤)iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (إيضاح 

٢,٩٦٣٢,٩٤٨)ivسندات شركة الرويس للطاقة (إيضاح 
٣٦,٧٩٧٣٨,٦٠٦)vقروض ألجل (إيضاح 

ــــــــــــــــــ
٧٤,٤٣٩٧٧,٣٣٠

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

كاآلتي:الموحدتم إدراجها في بيان المركز المالي

٧٢,٣٨٠٧١,٠٥٨متداولةالغير المطلوبات 
٢,٠٥٩٦,٢٧٢المطلوبات المتداولة

ــــــــــــــــــ
٧٤,٤٣٩٧٧,٣٣٠

======================
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(تتمة)سلفيات التي تحمل فائدةالقروض وال٣٠

إن حصص المجموعة من القروض وسلفيات التي تحمل فائدة (قبل اقتطاع تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً) يتم 
سدادها كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٥,٧٣٦١٠,٥١٧خالل سنة واحدة
٥,٨٦٣١,٩٢٦سنوات٢–١ما بين 

٨,٦٠٧٧,٦٠٣سنوات٣–٢ين ما ب
٧,٠٦٣٦,٧١٢سنوات٤–٣ما بين 
٤,٣٨٢٦,٨٤٠سنوات٥–٤ما بين 

٤٣,٦٠٦٤٤,٤٣٧بعد خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٧٥,٢٥٧٧٨,٠٣٥
======================

)i(تسهيالت ائتمانية متجددة

المطلوبات الغير متداولة
١,٦٨٨١,٩٤٥مليار دوالر كندي، صافي تكاليف المعاملة (إيضاح أ)١,٠بقيمة تسهيالت 

٣,٦٢١٤,٢١١مليار دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعاملة (إيضاح ب)٣,٥تسهيالت بقيمة 
-٦٢٣مليار ين ياباني، صافي تكاليف المعاملة (إيضاح ج)٢٠,٤تسهيالت بقيمة 

ــــــــــــــ
٥,٩٣٢٦,١٥٦
================

سنوات وتقوم طاقة األم ٣لمدة كنديمليار دوالر ١,٠إن طاقة نورت هي مقترض التسهيالت المتجددة بقيمة (أ)
مليون دوالر كندي ٥٣٤، بلغت قيمة تسهيالت االئتمان القائمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١بتقديم الضمانات. كما في 

مليار درهم).١,٩مليار دوالر كندي، ٠,٦: ٢٠١٣مليون درهم) (١,٦٨٨(

، قامت طاقة بإعادة تمويل الشق "أ" من تسهيالتها المتجددة بتسهيالت ائتمانية بشريحة ٢٠١٢ديسمبر ١٣بتاريخ (ب)
المسحوبة ضمن الشريحة غبنوك. إن المبال٢٦مليار دوالر أمريكي مع تجمع ٢,٥مزدوجة بعمالت متعددة تبلغ 

زائد هامش. EIBORأو LIBORبمعدل مليار دوالر أمريكي) تحمل فائدة١لخمس سنوات بقيمة "ب" (تسهيالت
ديسمبر ٣١زائد هامش . كما في LIBORالقيم التي تم اقتراضها ضمن الشريحة الجديدة "أ" تحمل فائدة بمعدل 

٢٤٠ودوالر أمريكي)مليون ٥٧٧: ٢٠١٣مليون دوالر (٦٩٨تم سحب مبلغين تحت هذه الشريحة بقيمة ٢٠١٤
مليار درهم).٤,٢: ٢٠١٣مليار درهم) (٣,٦مليون يورو ) (٤١٤: ٢٠١٣مليون يورو (

٧٣٥اباني (مليار ين ي٢٠,٤، وقعت طاقة إتفاقية تسهيالت قرض ساموراي بمبلغ ٢٠١٤أبريل ١٧بتاريخ(ج)
٦٠يو أف جي بمعدل ييتسوبيشم–القرض لمدة خمس سنوات عن طريق بنك طوكيو مليون درهم). تم جدولة

ديسمبر ٣١). كما في ٤٠بالكامل بالدوالر األمريكي (إيضاح الين الياباني وتم تغطيتهLIBORنقطة أساسية فوق 
مليون درهم من هذا التسهيل.٦٢٣سحب، تم ٢٠١٤
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)ii(المتوسطة األجلةأبوظبي الوطنية للطاقسندات شركة
متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الالسنداتإدراجتم 

يلخص الجدول التالي تفاصيل .لطاقةمضمونةلتزامات غير ذات االمباشرة وغير مشروطة وهي الفائدة الفعلية و
الدائنة:السنداتهذه 

معدل 
اإلصدار%

دل الفائدة مع
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٤٢٠١٣السداد

مليون درهممليون درهم

من الخصوماتدوالر أمريكي، صافي١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٤٠٠-٢٠١٤سبتمبر%٤,٩٢%٩٩,٤٥تكاليف المعامالتو ــــــــــــ

٤,٤٠٠-إجمالي المتداول ــــــــــــ
متداولةالغير المطلوبات 

دوالر أمريكي، صافي من تكاليف المعامالت ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٧١,٨٣٦١,٨٣٦اكتوبر %٦,١٨%١٠٠والخصومات

دوالر أمريكي صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨١,٨٣٤١,٨٣٤أغسطس %٧,٢٩%٩٩,٨٥وتكاليف المعامالت والخصومات

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٩١,٨٢٥١,٨٢٣سبتمبر %٦,٤٠%٩٩,٢٠وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٧٢,٧٤٣٢,٧٣٩مارس %٤,٣٤%٩٩,٥٠وتكاليف المعامالت

صافي من الخصومات دوالر أمريكي،٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨٢,٧٣٨٢,٧٣٣يناير %٢,٥%٩٩,٤٨وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١٢,٧٣٥٢,٧٣٤ديسمبر %٦,٠٠%٩٩,٥٢وتكاليف المعامالت
صافي من الخصومات ،دوالر أمريكي١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣٤,٥٥٢٤,٥٤٧يناير %٣,٦٣%٩٩,٤٠والخصوماتوتكاليف المعامالت  ــــــــــــ
١٨,٢٦٣١٨,٢٤٦إجمالي الغير متداول ================

١٨,٢٦٣٢٢,٦٤٦اإلجمالي ================

المتعلقة بترتيب هذه السندات يتم إدراج مطلوبات السندات بصافي القيمة من الخصومات وتكاليف المعامالت 
مليون درهم)، والتي يتم اطفاؤها إلى بيان ١٢٧: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ١٠٢والبالغة 

الدخل الموحد على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. تستحق فوائد سندات الدوالر 
والمطلوبات األخرى.مبالغ مستحقة الدفعالفائدة المستحقة ضمن بند األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج

٧٥٠: ٢٠١٣(٢٠١٤مليون دوالر أمريكي خالل ١,٢٠٠بإعادة السندات الـوفقاً لشروط السداد، قامت طاقة 
مليون يورو).

)iii(سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

ألجل مخصومة ذات معدالت فائدة ثابتة. تم إدراج هذه السندات قامت طاقة بإصدار سندات طويلة ا٢٠٠٦في عام 
بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير 

مضمونة على الشركة.

يون مل٢,٧٥٥مريكي (مليون دوالر أ٧٥٠مستندات أولية بقيمةبإكمال إصدار٢٠١٤إبريل ٣٠قامت طاقة في 
% تستحق٢,٧٥مليون درهم) تحمل كوبون بمعدل ٨٠٤مليون يورو (١٨٠% وبقيمة٣,٨٧٥درهم) بكوبون بنسبة 

.٢٠٢٤مايو في
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)iii((تتمة)سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

الدائنة:يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٤٢٠١٣السداد

مليون درهممليون درهم
متداولةالغير المطلوبات 

دوالر أمريكي، صافي من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٦٣,٦٦٥٣,٦٦٢اكتوبر %٥,٩٨%٩٩,٤٨٥الخصومات وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٣٦٣,٣١٣٣,٣١٢اكتوبر %٦,٦%٩٩,٠٤٩الخصومات وتكاليف المعامالت

يورو١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
-٢٠٢٤٧٨١مايو %٣,١%٩٧,٦٢صافي الخصومات وتكاليف المعامالت

منصافيدوالر أمريكي،٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
-٢٠٢٤٢,٧٢٥مايو %٤,٠٢%٩٩,٣٧الخصومات وتكاليف المعامالت

ــــــــــــــــ
١٠,٤٨٤٦,٩٧٤إجمالي المطلوبات

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

٩٩الخصومات وتكاليف المعامالت الخاصة بترتيبات هذه السندات والبالغة منيتم إدراج مطلوبات السندات صافي
مليون درهم)، والتي يتم إطفاؤها في بيان الدخل الموحد ٥١: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون درهم كما في 

الدوالر األمريكي بشكل نصف تستحق فوائد سندات تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فترة سدادها باسمدىعلى 
يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند مبالغ مستحقه الدفع ومطلوبات أخرى.سنوي،

)iv(رويس للطاقةسندات شركة ال

، قامت شركة الرويس للطاقة، شركة تابعة للمجموعة، بإصدار سندات ثابتة طويلة األجل بمعدل ثابت ٢٠١٣خالل 
مليون درهم) تم إدراج السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة ٣,٠٣٠مليون دوالر أمريكي (٨٢٥بقيمة 

ويشمل ذلك الحقوق التعاقدية للشركة التابعة والودائع النقدية الفعلي وتم ضمانها بعد رهن وثائق الضمان 
.٢٠٣٦% بتاريخ استحقاق في أغسطس ٦وموجودات وضمانات أخرى. تحمل السندات كوبون بمعدل 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٤٢٠١٣السداد

مليون درهممليون درهم

ير متداولةالمطلوبات الغ
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٣٦٢,٩٦٣٢,٩٤٨أغسطس %٦,٢٢%٦,٠تكاليف الخصومات والمعامالت
================

٣١مليون درهم كما في٦٧تم إدراج التزام السندات صافي المعامالت المتكبدة فيما يتعلق باتفاقيات السندات بقيمة 
تم إطفاؤها في البيانات المالية الموحدة على مدى فترة سداد يمليون درهم)، والتي ٨٢: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر 

السندات باستخدام طريقة الفائدة الفعلي. تستحق الفائدة على السندات نصف سنوياً.
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)v(قروض ألجل

وض اآلجلة والمدرجة بسعر التكلفة المطفأة إلى الشركات التابعة التالية:تتعلق القر

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٦٠٨٧٠٣للطاقة، شركة مساهمة خاصةسي.إم.أس.شركة االمارت
٣,٣٨٦٣,٥٢٥شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٢,٠٥٥٢,٢٧٢شركة مساهمة خاصةأس. للطاقة،شركة الشويهات سي.إم.
٢,١٦٥٢,٣٤٢الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٥,٦٢٠٥,٩٨٩شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٣,٧٥٧٣,٩١٣شركة مساهمة خاصةشركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة

٧,١٣٥٧,٣٨١مساهمة خاصةشركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة 
٤,٩٥٣٥,٠٩٨شركة مساهمة خاصةشركة الرويس للطاقة

١,٩٦٩٢,٣٥٢شركة الجرف األصفر للطاقة أس أي
٣,٦٤٣٣,٦٧٩اس ايه٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة 

١٤٧٠باور برايفت ليمتدايفلينشركة طاقة 
٣٧٥٣٦١للطاقةليمتيدشركة هيماشال سورانج

١,١١٧٩٢١شركة تاكورادي انترناشونال
ــــــــــــــــــ

٣٦,٧٩٧٣٨,٦٠٦
======================

إن تفاصيل القروض ألجل للشركات التابعة هي كاآلتي:

)ECPCشركة مساهمة خاصة (-للطاقة )سي أم أس(شركة اإلمارات 

٢٠١٤٢٠١٣اقاالستحقنسبة الفائدة الفعلية %
مليون درهممليون درهم

المتداولة
LIBOR٢٠١٥٩٦٩٥+ %١,٣٠- % ١,١٥)١قرض ألجل(

ــــــــــــــــ

الغير متداولة
٢٠٢٠٥١٢٦٠٨-LIBOR٢٠١٦% + ١,٣٠)١قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٦٠٨٧٠٣اإلجمالي

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٧٩ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

وفقاً لجدول األقساط المتفق عليه. تم ٢٠٢٠) على دفعات نصف سنوية حتى يونيو عام ١يتم سداد القرض ألجل (
) الملموسة والغير ملموسة) بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات ١ضمان القرض ألجل 

لشركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن حصص الملكية في شركة 
للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في كذلك ) ١يخضع القرض ألجل (الطويلة للتسهيالت المشتركة ذ.م.م.

١٣: ٢٠١٣مليون درهم (١١) صافي تكاليف التمويل البالغة ١ألجل (اتفاقية التسهيالت البنكية. تم إدراج القرض 
مليون درهم).

سي أم أس للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل اإلمارات بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة 
).٤٠أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات معدالت الفوائد(ايضاح 

):GTTPCتركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة (شركة توتال 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٥١٤٩١٣٩% + ٠,٥قرض ألجل

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

الغير متداولة
٢٠٢٩٣,٢٣٧٣,٣٨٦-LIBOR٢٠١٦+ %٠,٩٥-% ٠,٥قرض ألجل

==================
٣,٣٨٦٣,٥٢٥اإلجمالي

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

تم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة 
قبل المساهمين ورهن حصص المساهمين في ، رهن على أسهم الشركة منتوتال تركتيبال الخليج للطاقةلشركة 

باإلضافة لذلك فإن القرض خاضع لعدد من القيود كما هو متفق عليه في .شركة الطويلة للتسهيالت المشتركة
اتفاقية التسهيالت.

اتفاقيات توتال تركتيبال الخليج للطاقة الدخول فيبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتوجب على شركة 
).٤٠ل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح تباد

(٢١تم إدراج القرض المذكور اعاله صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة  ٢٢: ٢٠١٣مليون درهم 
مليون درهم).



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٠ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

:)SCIPCOشركة مساهمة خاصة (–للطاقة(سي أم أس)ركة الشويهاتش

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٥٢٢٥٢١٨% + ١,٤٠قرض ألجل

ــــــــــــــــ

الغير متداولة
٢٠٢١١,٨٣٠٢,٠٥٤-LIBOR٢٠١٦% + ١,٤٠قرض ألجل

ــــــــــــــــ
٢,٠٥٥٢,٢٧٢اإلجمالي

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

٣٥مليون درهم) على ٣,٨٠٢مليون دوالر أمريكي (١,٠٣٥يتم سداد دفعات تسهيالت القرض ألجل والبالغ 
لمتفق عليه. وفقاً لجدول األقساط ا٢٠٠٤قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر 

سي تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.ام اس الشويهات

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار سي أم أس للطاقةالشويهات وبموجب شروط االتفاقية، يتوجب على شركة 
).٤٠الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

مليون درهم).١٩: ٢٠١٣مليون درهم (١٥تم إدراج القرض صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ 

):APCشركة مساهمة خاصة (–الشركة العربية للطاقة 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
٢٠١٥١٨٥١٧٧+LIBOR%) ١,٣٠-% ١,١٥(قرض ألجل

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
٢٠٢٣١,٩٨٠٢,١٦٥-٢٠١٦+LIBOR%) ١,٦٥-% ١,٣٠(قرض ألجل

ــــــــــــــــ
٢,١٦٥٢,٣٤٢اإلجمالي

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨١ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

، حصلت الشركة العربية للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء ٢٠٠٣خالل 
لطاقة وتحلية المياه.لوتجديد وتوسيع محطة أم النار

مليون درهم) وتم سحب المبلغ بالكامل في ٣,١٤٠مليون دوالر أمريكي (٨٥٥بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه. ويكون ٢٠٠٩سداد القرض ألجل في يناير . تبدأ فترة ٢٠٠٨ديسمبر ٣١

.٢٠٢٣يوليو٢١السداد النهائي في 

القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة تم ضمان
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود من قبل كال المساهمينالعربية للطاقة ورهن حصة المساهمين في الشركة 
كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

هيالت العرض يتوجب على الشركة العربية للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار بموجب شروط اتفاقية تس
).٤٠الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

(٢١تم إدراج القرض ألجل صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ  مليون ٢٢: ٢٠١٣مليون درهم 
درهم).

):TAPCOشركة مساهمة خاصة (–سيا للطاقة شركة الطويلة آ

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٥١٧٠١٥٩% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠١٥٢٢٥٢١٠% + ٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٣٩٥٣٦٩

==================
الغير متداولة
٢٠٢٥٢,٢٥٠٢,٤٢٠-LIBOR٢٠١٦% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
٢٠٢٥٢,٩٧٥٣,٢٠٠-LIBOR٢٠١٦% + ٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٥,٢٢٥٥,٦٢٠

ــــــــــــــــ
٥,٦٢٠٥,٩٨٩اإلجمالي

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

، حصلت شركة الطويلة آسيا للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية ٢٠٠٥خالل 
للطاقة وتحلية المياه.Bشراء وتجديد وتوسيع محطة الطويلة 

مليون درهم) خالل ٣,٣٤٦مليون دوالر أمريكي (٩١١) البالغة ١تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل (
٣٢: ٢٠١٣مليون درهم (٢٩) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١. تم إدراج القرض ألجل (٢٠٠٨

(٢٠٠٨خالل .مليون درهم) مليون دوالر ١,٢٠٠) البالغة ٢، تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل 
(٤,٤٠٧أمريكي ( ٢٦المدفوعة مقدماً والبالغة ) صافي تكلفة التمويل ٢مليون درهم). تم إدراج القرض ألجل 

مليون درهم).٢٨: ٢٠١٣مليون درهم (



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٢ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

غير الملموسة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة و
. تخضع القروض أيضا لعدد من القيود من قبل كال المساهمينن حصة المساهمين ورهالطويلة آسيا للطاقةلشركة

كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار جب على شركة الطويلة آسيا للطاقةبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتو
).٤٠سعار الفائدة (إيضاح الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أ

)ESWPCشركة مساهمة خاصة (–شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
LIBOR٢٠١٥١٤٧١٥٥% + ٠,٨٥قرض ألجل

ــــــــــــــ

داولةغير المت
٢٠٢٩٣,٦١٠٣,٧٥٨–LIBOR٢٠١٦+ % ٠,٨٥قرض ألجل

ــــــــــــــ

٣,٧٥٧٣,٩١٣اإلجمالي
==================

، حصلت شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة بنوك وذلك ٢٠٠٦خالل 
لفجيرة للطاقة وتحلية المياه. لتمويل شراء وتوسيع محطة ا

مليون درهم). يستحق سداد القرض ٤,٦٦٧مليون دوالر أمريكي (١,٢٧٠بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
. ٢٠٢٩يناير ٣١يكون السداد النهائي في ذلك بموجب جدول سداد متفق عليه وو٢٠١٠من فبراير ابتداءاًألجل 

مليون ٣١: ٢٠١٣مليون درهم (٢٩التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة فتكالييتم إدراج القرض ألجل صافي من 
درهم).

إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة 
ض لعدد تخضع القرومن قبل كال المساهمين.أسهم الشركةورهن لشركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة.

من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض، يتوجب على شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة الدخول في 
).٤٠اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٣ -

والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)القروض٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

:)FAPCOشركة مساهمة خاصة (-شركة فجيرة آسيا للطاقة 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
LIBOR٢٠١٥١١٣١٠٠% + ٠,٦٠)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠١٥١٧٠١٤٩% + ٠,٥٠)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــــ
٢٨٣٢٤٩

ــــــــــــــــــ
غير المتداولة
٢٠٣٠٢,٧٤١٢,٨٥١–LIBOR٢٠١٦% + ٠,٦٠)١قرض ألجل (
٢٠٣٠٤,١١١٤,٢٨١–LIBOR٢٠١٦% + ٠,٥٠)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــــ
٦,٨٥٢٧,١٣٢

======================
٧,١٣٥٧,٣٨١

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

) و ١قرض ألجل (تسهيالت ، تحصلت الشركة على تسهيالت قروض إضافية من مجموعة بنوك (٢٠٠٧خالل 
لتوليد الطاقة وتحلية المياه.F٢)) لتمويل إنشاء محطة الفجيرة ٢(

. يتم سداد القرض ألجل ابتداء ٢٠١١بالكامل في مليون درهم٣,١٤٤) ١القرض ألجل (قيمة تسهيالت تم دفع
. تم إدراج ٢٠٣٠يوليو ٢٨وفقاً لجدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في ٢٠١١يناير ٢٨من 

مليون درهم).٢٠١٣:٤٠مليون درهم (٣٧) صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١القرض ألجل (

. يتم سداد القرض ألجل ٢٠١١سحبها كامالً في مليون درهم، تم ٤,٧١٦) ٢بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل (
. تم ٢٠٣٠يوليو ٢٨حسب جدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في ٢٠١١يناير ٢٨ابتداء من 

) (٥١وعة مقدماً والبالغة ) صافي تكلفة التمويل المدف٢إدراج القرض ألجل  مليون ٥٤: ٢٠١٣مليون درهم 
درهم).

إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة 
لشركة فجيرة أسيا للطاقة. تخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

وجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة فجيرة آسيا للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار بم
).٤٠الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٤ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

:)RPCساهمة خاصة (شركة م–شركة الرويس للطاقة 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٧٥(%  - ٢,٥% )٢٠١٥١٣٦١٥٠ ==================

الغير المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٧٥%(  - ٢,٥% )٢٠٣١٤,٨١٧٤,٩٤٨-٢٠١٦

ــــــــــــــــ
٤,٩٥٣٥,٠٩٨ ==================

تسهيل قرض قائم ومليون دوالر أمريكي ٢,٠٢٥، حصلت الشركة على قروض تحمل فائدة بقيمة ٢٠٠٩خالل 
يون درهم)، والتي تم سحب منها مل٢٤٦مليون درهم و٧,٤٣٧مليون دوالر أمريكي (على التوالي ٦٧بقيمة 

وتم إلغاء تسهيل القرض القائم . ٢٠١١ديسمبر ٣١كما في )مليون درهم٧,٤٣٧مليون دوالر أمريكي (٢,٢٠٥
، بموجب جدول إعادة السداد المتفق عليه تستحق ٢٠١٢. تستحق القروض للسداد ابتداء من فبراير ٢٠١٢في 

زائد هامش يتراوح ما LIBORل القروض ألجل معدل فائدة متغير تحم.٢٠٣١أغسطس ٣١الدفعة األخيرة في 
، قامت الشركة بإجراء مدفوعات مبكرة بقيمة ٢٠١٣سندات في ال% سنوياً. عند إصدار ٢,٥% و١,٧٥بين 

المدفوعة مقدماً صافي تكلفة التمويل ألجلتم إدراج القروض مليون درهم من تسهيالت القروض.١,٩٨١
مليون درهم).١٨٤: ٢٠١٣ن درهم (مليو١٧٤والبالغة 

. تخضع القروض للعديد من موجودات الشركةجميع تم ضمان القروض بعدد من مستندات الرهن التجاري على 
القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

فاقيات لتبادل أسعار يتوجب على شركة الرويس للطاقة الدخول في اتاتفاقية تسهيالت القرض بموجب شروط 
).٤٠الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

:)JLECسي أي (شركة الجرف األصفر للطاقة

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
٢٠١٥١٦٢١٧٩%٥,٦٣٧قرض ألجل

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
٢٠٢٧١,٨٠٧٢,١٧٣-٢٠١٦%٥,٦٣٧قرض ألجل

ــــــــــــــــ
١,٩٦٩٢,٣٥٢اإلجمالي

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٥ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

ة)(تتمأس أيشركة الجرف األصفر للطاقة
، حصلت شركة الجرف األصفر للطاقة التابعة والمملوكة بالكامل من ٢٠٠٩ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم ٣,٤٤٠مليون درهم مغربي (٧,٤٠٠سنة مع مجموعة من البنوك بقيمة ١٨طاقة على قرض لمدة 

رض والفوائد بشكل ربع سنوي مع %. يتم سداد مبلغ الق٦,٧٥إمارتي) مع معدل فائدة متغيرة بحد أقصى 
.٢٠٢٧مارس ٣١استحقاق الدفعة النهائية 

: ٢٠١٣) (إمارتيمليون درهم١,٩٦٩مليون درهم مغربي (٤,٨٧٤، بلغت قيمة القرض ٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
يتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان ). إمارتيمليون درهم٢,٣٥٢،مليون درهم مغربي٥,٢٤٣

وضمانات من الحكومة المغربية الموجوداتبما في ذلك الحقوق التعاقدية، الودائع النقدية وغيرها من التجاري 
وشركة طاقة.

JLEC(اس ايه ٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة ٦&٥(:
٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBORقرض ألجل + ٧% - ٢٠١٥٢٥٤٧٢%٣,٩٢

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
LIBORقرض ألجل + ٧% - ٢٠٢٨٣,٣٨٩٣,٦٠٧-٢٠١٦%٣,٩٢

ــــــــــــــــ
٣,٦٤٣٣,٦٧٩اإلجمالي

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

بتأمين مجموعة من ٦و٥األصفر للطاقةقامت شركة الجرف،٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة
من عدة مليار درهم)٥,١(تقريباًمليار دوالر أمريكي١,٤بما يعادلالتسهيالت البنكية المتعددة العمالت األجنبية

مليون درهم ٥,٤٥٠ومليون يورو٤٥٦,٢ومليون دوالر أمريكي ٢١٦. تتألف هذه التسهيالت من مقرضين
مليون درهم تسهيالت ٧٠٠مليار درهم و ٤,٥الدرهم المغربي من تسهيالت قرض تتألف تسهيالتمغربي. 

مليون درهم مغربي تسهيالت لرأس المال العامل والتي يتم تجديدها سنوياً. يتم دفع ٢٥٠قرض متوسط األجل و 
س المال الفوائد نصف سنوياً ضمن تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل وربع سنوياً لتسهيالت رأ

العامل. تسهيالت القروض بالدوالر األمريكي واليورو وتسهيالت رأس المال العامل بالدرهم المغربي تحمل فائدة 
بحسب معدل الفائدة المتفق عليها زائد هامش. تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل تحمل فائدة ثابتة. 

دادها نصف سنوياً بحسب جدول السداد المتفق عليه القروض المسحوبة ضمن تسهيالت القروض يتم إعادة س
.٢٠٢٨مايو ٣١ضمن هذه التسهيالت والدفعة النهائية في تاريخ 

يتم ضمان القروض بعدد من مستندات التأمين تتضمن تعيين/ رهن الحقوق التعاقدية للشركة التابعة، الودائع 
وشركتها األم طاقة باور ٦و٥أسهم شركة الجرف النقدية، الذمم المدينة، وموجودات أخرى وضمانها مقابل 

فنتشر بي.في وضمانات من حكومة المغرب وطاقة.

مليون درهم) ٣,٦٤٣مليون دوالر أمريكي (٩٩٢قيمة القرض القائمة بلغت، ٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم).٣,٦٧٩مليون دوالر أمريكي (١,٠٠٢: ٢٠١٣(

الدخول في اتفاقيات تبادل معدالت ٦و٥الت القرض، يتطلب من شركة الجرف األصفر وفقاً لشروط اتفاقية تسهي
في معدالت الفائدة والتعرض تقلباتأجنبية لحماية تعرض تكلفة الفائدة مقابل العمالتالفائدة واتفاقيات تبادل 
).٤٠في معدالت تحويل العمالت األجنبية (إيضاح التقلباتللعمالت األجنبية مقابل 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٦ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v((تتمة) قروض ألجل

:باور برايفت ليمتدايفلينشركة طاقة 

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
٢٠١٥١٤٥٦%٩,٣٩قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
ير المتداولةغ

١٤-٢٠١٥%٩,٣٩قرض ألجل
ــــــــــــــــــ

١٤٧٠اإلجمالي
======================

٣١مليون درهم كما في ١٤، قروض ألجل بقيمة ايفلي باور برايفت ليمتدنة طاقة شركتمتلك الشركة التابعة 
مليون درهم) من خالل ١٤مليون روبية هندية (٢٤١سداد مبلغ مليون درهم). يتم ٧٠: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر 

ويحمل القرض معدل فائدة متغير يحدد على ٢٠١٥مارس ٣١دفعات ربع سنوية مع استحقاق الدفعة النهائية في 
أساس سعر اإلقراض األساسي لدى كل من البنوك المقرضة.

تتضمن الرهن التجاري على جميع موجودات الشركة يتم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الضمانة والتي 
التابعة.

)HSPL(هيماشال سورانج باور ليمتد

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
٢٠١٥١٣١٣%١٢,٧٣قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
غير المتداولة

٢٠٢٥٣٦٢٣٤٨-٢٠١٦%١٢,٧٣ض ألجلقر
ــــــــــــــــــ

٣٧٥٣٦١اإلجمالي
======================

مليون درهم ٣٧٥قرض ألجل بقيمة هيماشال سورانج باور ليمتد التي تم االستحواذ عليها حديثاًشركة لدى 
حيث يتم دفع القرض مليون روبية هندية) ٦,٠٧٦مليون درهم، ٣٦١: ٢٠١٣(مليون روبية هندية) ٦,٤٧١(

.٢٠٢٥يناير ١في نهائيةمع دفعةاًاألساسي ربع سنوي

الشركة التابعة.موجوداتعلى كل األوليتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان وهذا يشمل الرهن 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٧ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣٠

)v(تتمة) قروض ألجل(

):TICOتاكورادي انترناشونال كومباني (

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

غير متداولة
+LIBORقرض ألجل ٤,٣٥-% ٤,٢٥(% )٢٠٢٥١,١١٧٩٢١-٢٠١٦

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

، حصلت تاكورادي انترناشونال كومباني على تسهيالت قروض بقيمة ٢٠١٢ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
أشهر ٦مليون درهم). المبالغ المقترضة من خالل هذه التسهيالت تحمل فائدة ١,٢١١مليون دوالر (٣٣٠

LIBOR لتسهيالت ٤,٣٥زائد %IFC لتسهيالت ٤,٢٥و %DFI هذه القروض تم ضمانها بعدد من المستندات .
لشركة التابعة التعاقدية وودائع نقدية وموجودات أخرى وضمانات.تتضمن حقوق ا

الدخول في اتفاقيات تاكورادي انترناشونال كومبانييتوجب على شركة اتفاقية تسهيالت القرض وبموجب شروط 
).٤٠أسعار الفائدة (إيضاح لتقلباتلتبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها 

القروض اإلسالمية٣١

تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٥١٨٥٧٢سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة الشويهات
٢٣٦٢٧٣مساهمة خاصةشركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة

٦٣٣٦٨٥شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
٦٧٩٧٢٥شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

ــــــــــــــــــ
٢,٠٦٦٢,٢٥٥

======================
في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:االفصاح عنهاتم 

١,٩١٨٢,١١٢مطلوبات غير متداولة
١٤٨١٤٣مطلوبات متداولة

ــــــــــــــــــ
٢,٠٦٦٢,٢٥٥

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٨ -

(تتمة)القروض اإلسالمية٣١

:كاآلتيللمجموعة (قبل خصم تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً)يستحق سداد القروض اإلسالمية

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٥٠١٤٥خالل سنة 
١٥٨١٥٠سنة٢–١بين 
١٦٩١٥٨سنوات٣–٢بين 
١٨١١٦٩سنوات٤–٣بين 
٢٠٥١٨١سنوات٥–٤بين 
١,٢٢٠١,٤٧٥سنوات٥بعد 

ــــــــــــــــ
٢,٠٨٣٢,٢٧٨

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

(i)شركة مساهمة خاصة–للطاقة (سي أم أس)شركة الشويهات

٢٠١٤٢٠١٣
اإليجارية نسبة القيمة 

مليون درهممليون درهماالستحقاق%الفعلي

المتداولة
LIBOR٢٠١٥٥٦٥٤% + ١,٤٠قرض اإلجارة اإلسالمي

ــــــــــــــ

الغير متداولة
٢٠٢١٤٦٢٥١٨-LIBOR٢٠١٦% + ١,٤٠قرض اإلجارة اإلسالمي

ــــــــــــــ
٥١٨٥٧٢اإلجمالي

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

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات 
.٢٠٠٤قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر ٣٥، ويتم سداد القرض بموجب اإلسالميالتمويل 

(٧تمويل المدفوعة مقدماً والبالغة يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف ال ٩: ٢٠١٣مليون درهم 
مليون درهم).

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس الشويهات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل 
).٤٠أسعار اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٨٩ -

القروض اإلسالمية (تتمة)٣١

(ii)شركة مساهمة خاصة–للطاقة (سي أم أس)شركة اإلمارات

٢٠١٤٢٠١٣
الفعلياإليجاريةنسبة القيمة

مليون درهممليون درهماالستحقاق%

المتداولة
LIBOR٢٠١٥٣٨٣٧+ )١,٣٠% ١,١٥(قرض اإلجارة اإلسالمي

ــــــــــــــ
الغير متداولة

٢٠٢٠١٩٨٢٣٦-LIBOR٢٠١٦% + ١,٣٠قرض اإلجارة اإلسالمي
ــــــــــــــ

٢٣٦٢٧٣اإلجمالي
================

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات 
. كما ويتم دفع ٢٠٠٤يونيو ٣٠قسط نصف سنوي ابتداء من ٣٣المي ويتم سداد القرض بموجب التمويل اإلس

زائد الهامش.LIBORرسوم أرباح متغيرة بموجب اتفاقية التمويل اإلسالمي بناء على 

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس اإلمارات الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار 
).٤٠رات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح اإليجا

(٣يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة  ٣: ٢٠١٣مليون درهم 
مليون درهم).

)iii( شركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%الفعلياإليجاريةسبة القيمةن

المتداولة
LIBOR٢٠١٥٥٤٥٢)+ ١,٣٠% ١,١٥(قرض مقاولة إسالمي

ــــــــــــــ
الغير متداولة

٢٠٢٣٥٧٩٦٣٣-LIBOR٢٠١٦)+ ١,٦٥% ١,١٥(قرض مقاولة إسالمي
ــــــــــــــ

٦٣٣٦٨٥اإلجمالي
==================

إن قرض المقاولة اإلسالمي يتعلق بشراء وصناعة بعض المولدات بموجب اتفاقية التسهيالت البنكية اإلسالمية 
مليون درهم) تستحق السداد ٩١٨مليون دوالر أمريكي (٢٥٠. إن التسهيالت البالغة ٢٠٠٣يوليو ٢المؤرخة في 

. يتم إدراج قرض المقاولة اإلسالمي صافي من تكاليف ٢٠٠٩سط نصف سنوي ابتداء من يناير ق٣٠بموجب 
مليون درهم).٦: ٢٠١٣مليون درهم (٦التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة 

ت وفقاً ألحكام اتفاقية تسهيالت القرض، فإنه يتوجب على الشركات التابعة الدخول في اتفاقية تبادل أسعار اإليجارا
).٤٠لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٩٠ -

القروض اإلسالمية (تتمة)٣١

)iv( شركة مساهمة خاصة-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهماالستحقاق%الفعلياإليجاريةنسبة القيمة

اولةالغير متد
٢٠٢٠٦٧٩٧٢٥%٥,٣قرض صكوك إسالمي

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

مليار درهم). ٣,٧مليار رنجت ماليزي (٣,٥، قامت المجموعة بإصدار برنامج صكوك بقيمة ٢٠١١في نوفمبر
درهم) مليون ٧٩٠مليون رنجت ماليزي (٦٥٠، تم سحب ما يعادل ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في السنةخالل 

% تبادلي كلي ٥,٣% مع معدل ٤,٦٥من البرنامج. تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل ربح 
)).ii(٤٠,١للدوالر األمريكي (إيضاح 

: ٢٠١٣(مليون درهم٣القرض بصافي تكاليف الخصم واإلجراءات المتعلقة بترتيبات القرض والبالغة إدراجتم 
تم إطفاؤها على مدى سنوات السداد بحسب معدل الفائدة الفعلي ومن ثم إدراجها ضمن والتي يمليون درهم)،٥

بيان الدخل الموحد.

إزالة الموجودات عند التقاعد التزامات٣٢

كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه 
ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل محطاتبهدم وإزالة الشركات قانونيا

ذلك إذا أصبحت الشركات التابعة غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها 
ونقل وحماية الموجودات والتخلص من األصلي. تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك

يتم احتساب القيمة العادلة تلوث التربة والمياه الجوفية وسد الحفر وإرجاع سطح األرض لما كان عليه في السابق.
اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد باستخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل 

ألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف الثالثة بأخذه باالعتبار عند التكاليف وا
افتراض تسوية االلتزام.

باإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة 
تعتمد األعمار االقتصادية والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.المستقبلية إلغالق ممتلكات النفط 

وتوقيت إزالة الموجودات على التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات 
.الصلة. إن تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٢,٣١٦٩,٢٠١يناير١في إزالة الموجودات عند التقاعدالتزاماتمطلوبات 
٢,٠٨٢-عند دمج األعمال 

)١٧٠()١٣٢(المستخدم خالل السنة
١٢٨٠خالل السنةالمقدم

)٦()٤(استبعاد موجودات
٦٦٧٥٥٤)٩,١المصاريف المتراكمة (إيضاح 
٤٦٥٦٦٨مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

)٩٣()٨٦(تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 
ــــــــــــــــــ

١٣,٢٣٨١٢,٣١٦ديسمبر٣١كما في التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
======================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٩١ -

قاعد (تتمة)إزالة الموجودات عند التالتزامات٣٢

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٩٥١٢٠)٣٥المطلوبات المتداولة (إيضاح 
١٣,١٤٣١٢,١٩٦المطلوبات غير المتداولة

ــــــــــــــــ
١٣,٢٣٨١٢,٣١٦

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

سلف وقروض من أطراف ذات عالقة٣٣

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٤٠٣٨))iقروض من أطراف ذات عالقة (إيضاح (
٢٤٥٧١من أطراف ذات عالقة سلف

ــــــــــــــــــ
٢٨٥١٠٩

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

)i(حو التالي:بلغت الحركة على القروض خالل السنة على الن

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣٨٣٦يناير١الرصيد في 
٢٢)٩,١مصاريف الفوائد اإلسمية (ايضاح 

ــــــــــــــــ
٤٠٣٨ديسمبر٣١الرصيد في 

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

هي من شركة أبوظبي ٢٠١٣يسمبر د٣١و٢٠١٤ديسمبر ٣١إن القروض من األطراف ذات العالقة كما في 
).ADPCللطاقة (

مليون درهم من شركة تابعة زميلة. ال يحمل القرض أي فائدة ٧٠، تم منح شركة تابعة قرض بقيمة ٢٠٠٥خالل 
. عند تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض ٢٠٢٥وهو غير مضمون ويستحق السداد بالكامل في يونيو 

٧٠مليون درهم بين قيمة القرض البالغة ٤٦مليون درهم. يعامل الفرق البالغ ٢٤والمقدرة بـ بالقيمة العادلة
مليون درهم وقيمته العادلة كمساهمة في حقوق المساهمين من الشركة األم.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٩٢ -

مطلوبات أخرى٣٤
٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهم

١٤٨١)iالمخصصات المدرجة من دمج األعمال (إيضاح 
٤,٣٠٠٣,٨٠١)٤٠,١عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
٥٧٣٣)٤٠,١عقود تبادل العمالت اآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
أسعار الفوائد بالعمالت األجنبيةعقود تبادل -القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٣٣٣١٦٦)٤٠,١(إيضاح المتقاطعة 
٧٨٧٥التزامات مكافآت الموظفين

١,٣٩٨٧٦أخرى
ــــــــــــــــ

٤,٩٢١٤,٢٣٢
====================

)i( تتعلق المخصصات المدرجة من دمج األعمال بصفة أساسية ببعض العقود المكلفة التي تتعلق بظروف السوق
. تم إدراج الجزء المتداول من ٢٠٠٧رجة بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ على بايونير كندا ليمتد في المد

(٨١المخصصات بقيمة  مليون درهم) ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع ٩٣: ٢٠١٣مليون درهم 
).٣٥والمطلوبات األخرى (إيضاح 

كالتالي:السنةدمج األعمال خالل على جالمدرالمخصصفي إجمالي حركة الإن

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

١٧٤٢٨٤يناير١الرصيد في 
)١١٦()٨٤(خالل السنةالموحد بيان الدخل إلىالمحول

١٥٢٢التكاليف المتراكمة
)١٦()١٠(تحويل عمالت أجنبيةتعديالت  ــــــــــــــــــ
٢٠١٤٩٥١٧٤ديسمبر ٣١ي الرصيد ف

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

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى٣٥

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٨٦٤١,٠٣٠الدائنون التجاريون
١٧٢٢٢٨مبالغ مستحقة الدفع لشركاء شركة االئتالف

٩٦٢١,٠٢١مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
١,٢٦٣١,٧٦٦مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل

١,٠٧٤١,٥٣٣الرأسماليةللمصارفمبالغ مستحقة الدفع 
٨١٩٣)٣٤المخصصات المدرجة عند دمج األعمال (إيضاح 

٨١٣٨٩٧)٤٠,١عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
بالعمالتفائدة العقود تبادل أسعار- ة العادلة السالبة مالقي

-٨)٤٠,١األجنبية المتقاطعة (إيضاح 
١٨٧)٤٠,١عقود تبادل العمالت اآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة لمشتقات 
-١٩٧)٤٠,١العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٩٥١٢٠)٣٢إزالة الموجودات عند التقاعد (إيضاح التزامات
٥٠٢٨غير المسيطرةملكيةحقوقأرباح مستحقة الدفع ل

٢٢١٣٩مخزون النقط الخام
٨٠٤١,١٠٨أخرى

ــــــــــــــــــ
٦,٤٢٣٧,٩٧٠

ــــــــــــــــــ



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٩٣ -

(تتمة)ومطلوبات أخرىذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ٣٥

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:

يوماً.٦٠إلى ٣٠الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة ·
يوماً.٦٠الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة ·
ل السنة المالية وفقاً لشروط القروض.يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خال·

وأطراف اخرى ذات عالقة هيئة مياه وكهرباء أبوظبيالمستحقة لالمبالغ٣٦

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٢٣٧-)٢٥,٢قرض مستحق لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 
اءشركة مياه وكهرب- مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 

٢٩٧٩أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة
٦٨١٣٧أخرى

ــــــــــــــــــ
٩٧٤٥٣

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

االلتزامات واالرتباطات٣٧

)i(التزامات النفقات الرأسمالية

مخصص لها ما قيمته والتي لم يتم تكوين٢٠١٤ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 
مليون درهم).٤,٨٣٠: ٢٠١٣مليون درهم (٣,٦٠٣

)ii(التزامات عقود اإليجار التشغيلية

:المجموعة كمؤجر
المبنية على السعة المياه والكهرباءوفقاُ التفاقية شراء المستحقة للمجموعة إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المستقبلية 

كاآلتي:ديسمبر هي ٣١المتوقعة للمحطات في المتاحة

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهم مليون درهم 

٥,٧٥٣٥,٧٢٢خالل سنة واحدة
٢١,٩١٥٢٢,١٣٢سنواتخمسبعد سنة ولكن ليس أكثر من

٥٥,٢٨١٦٠,٧٧٢أكثر من خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٨٢,٩٤٩٨٨,٦٢٦
======================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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زامات واالرتباطات (تتمة)االلت٣٧

)ii((تتمة) التزامات عقود اإليجار التشغيلية

المجموعة كمستأجر
ديسمبر هي كما ٣١عقود اإليجارات المستقبلية وفقاً للعقود التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في مدفوعات إن أدنى 

يلي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٣٤٥٤٢٣خالل سنة واحدة
١,١٧٢١,١٥٢بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

٧٧٤١,٠٦٤أكثر من خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٢,٢٩١٢,٦٣٩
======================

شركة ائتالف:
ر تشغيلية غير لدى شركة االئتالف الخاصة بالمجموعة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجي

مليون درهم) ١,٧٩٠: ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون درهم (١,٧٠٨بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١قابلة لإللغاء كما في 
مليون درهم).٨٩٥: ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون درهم (٨٥٤والتي بلغت حصة المجموعة فيها 

الشركات الزميلة
الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن لدى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة 

١,٤٩٨: ٢٠١٣مليون درهم (١,٤٦٠بقيمة ٢٠١٤ديسمبر ٣١اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
مليون درهم).٥٩٩: ٢٠١٣مليون درهم (٥٨٤مليون درهم) والتي بلغت حصة المجموعة فيها 

)iii(التزامات أخرى

مدار من قبل طرف ثالث، وقد التزمت استثماري لتنمية البنية التحتيةاقية مع صندوق دخلت طاقة في اتف)أ
مليون درهم) في الصندوق وذلك لفترة خمس سنوات. ٧٣٥مليون دوالر أمريكي (٢٠٠استثمارالشركة ب

ة قامت المجموعة ببيع استثمارها في صندوق البنية التحتي٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
.ا) وتسوية التزاماته١٤(الرجاء االطالع على إيضاح 

الستخدام خط بصفة أساسيةكما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية)ب
٣٤٨: ٢٠١٣ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٤٤٢األنابيب تلتزم بموجبها بإنفاق 

مليون درهم).

)iv(ـةالتزامـات طارئ

كنتيجة لعمليات شراء الشركات في السنوات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من (أ) تقييمات الضريبة أو (أ)
التقييمات المقترحة و (ب) بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعاً. وفقاً التفاقية الشراء 

قة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طا
الطارئة للفترات السابقة من تاريخ الشراء.
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(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٧

)iv((تتمة)التزامـات طارئـة

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

") وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة آي. إي. إسأوك ذ.م.م ("
تفاقية التبادل والمشتقات الدولية وا) EMA(الطاقة . دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة أخرى

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك ٢٠١٠ديسمبر ٢٨) كالهما مؤرخ بتاريخ ISDA(الرئيسية
قامت المجموعة بضمان .إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى

. الدفعات ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمدادلمجموعة شركات مورغان جين أكس شركة التزامات 
: ٢٠١٣(مليون درهم)٣٦٧مليون دوالر أمريكي (١٠٠ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ 

٣١. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه (EMAعلى مدى عمر االتفاقية مليون دوالر أمريكي)١٠٠
).ء: ال شي٢٠١٣ديسمبر 

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

صافي تكاليف استبعاد إحدى الطرق التالية (أ) ضمان إصدار خطابات االئتمان بقيمة مساوية لحصتها من 
الحقول المعنية زائد مخصص الظروف غير المؤكدة؛ أو (ب) الحصول على ضمان من الشركة القابضة أو 
(ج) تقديم ضمانات بأي شكل آخر كما يتم  الشركة الزميلة والتي تستوفي حد ادني من تصنيف االئتمان؛ 

ليمتد مبدئياً بتزويد طاقة ("الشركة األم") االتفاق عليه من قبل األطراف الملتزمة. قامت طاقة براتاني
إلى أقل من معدالت االئتمان للشركة األمالمرحلية تم خفض تصنيف االئتمانالفترة كضمان، ولكن في 

المحددة في االلتزامات. دخلت المجموعة سابقاً في مناقشات بحسن نية مع األطراف الثالثة الملتزمة فيما 
ى سيتطلب من المجموعة إستبدال أو إضافة بعض أو كافة ضمانات الشركة األم يتعلق بما إذا وإلى أي مد

بدعم ائتمان أخر مقبول، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج، وال زالت الضمانات من الشركة األم قائمة. ولكن، 
ء ومنذ ذلك الوقت، قامت حكومة المملكة المتحدة بوضع إطار عمل تشريعي تم تصميمه بحيث يتيح إجرا

اتفاقيات ضمان اللتزامات استبعاد موجودات بحر الشمال على أساس ما بعد الضريبة على ان اطراف 
التزامات االستبعاد تتبنى التزامات استبعاد معدلة، وتتوقع المجموعة أنه في حال أو عند معاودة المناقشات 

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

مليار دوالر أمريكي.١,٠الضمانات األخرى ما قيمته 

موعة، إن في ما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المج
المجموعة على ثقة من استيفاء اتفاقيات ضمان إللتزامات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشركة األم، 

طالما ان المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل حكومة أبوظبي.

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

.الفترةالمركز المالي في نهاية بيانجوهرية إضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-٩٦ -

معامالت األطراف ذات عالقة٣٨

رباء أبوظبي وهي وعة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهإن المجم، لبيانات الماليةحول ا١كما جاء في إيضاح رقم 
حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي مملوكة بالكامل من قبل 

المعدل. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقمحدده 
ذات الصلة بالحكومة نفسها.مع الشركاتالت واألرصدة المتعلقة بالمعام

معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي 
من قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء (شركة زميلة للمجموعة) هإن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراء

المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة طويلة األجل. يتم تزويد الشركاتبيع المياه والطاقة الاتفاقياتحسب 
.شروط اتفاقيات بيع المياه والطاقةأبوظبي للمياه والكهرباء بدون تكلفة وذلك حسب 

:خالل السنةالموحديبين الجدول التالي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

الزميلة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي)؛التابعة الشركة 
٦,٨٩٣٦,٨٤٦بيع الكهرباء والمياه

٢٨١٧)٤,٣إيرادات الوقود (إيضاح 
٦٢٣٢٠إيرادات أخرى

أخرى:
٤٥)٩,٢إيرادات الفوائد على قرض إلى شركة زميلة (إيضاح 

)٢١()٢١()٩,١من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح مصاريف الفوائد على قرض 
مصاريف الفائدة اإلسمية على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

)٢()٢()٩,١وشركة أبوظبي للطاقة (إيضاح 
-٦٠مطالبة تأمين من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

المؤسسات الحكومية:
١٤١٢رسوم الترخيص
١٣١٥مصاريف الوقود
٥٣٥٧تكاليف التمويل
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(تتمة)معامالت األطراف ذات عالقة٣٨

األرصدة مع األطراف ذات العالقة ووكاالت حكومية
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهم مليون درهم 

موجودات غير متداولة:
٣٩٨٣٩٨)١٩سلفة وقروض لشركة زميلة (إيضاح 

موجودات متداولة:
٤٦٧٥٧٠)١٩سلفة وقروض لشركة زميلة (إيضاح 

الذمم المدينة
١,٣٠٨١,١٦١)٢٢زميلة (إيضاح تابعة مبالغ مستحقة من شركات 

٨١٣)١٩شركة زميلة (إيضاح قرض ل
٣٠٨٣٢٦د بنكي لدى بنك تابع للحكومةيرص

٩٠٧٠وديعة قصيرة األجل لدى بنك تابع للحكومة

مطلوبات غير متداولة:
٤٠٣٨)٣٣شركة أبوظبي للطاقة (إيضاح -زميلة تابعة قرض من شركة 

٢٤٥٧١)٣٣اح زميلة (إيضتابعة سلفيات من شركة 
١٥٤١٧٨قروض بنكية من بنك تابع للحكومة

مطلوبات متداولة:
٦٨١٣٧)٣٦ين (إيضاح آخرهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذو عالقةمبالغ مستحقة ل

٢٣٧-)٣٦قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 
شركة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة أبوظبي للطاقة–زميلةتابعة مبالغ مستحقة لشركات 

٢٩٧٩)٣٦(إيضاح 
٩٢٦٢سحوبات على المكشوف من بنك تابع للحكومة

، كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير٢٠١٤ديسمبر ٣١في 
٩٦٣٦٣٦مسحوبة مع بنك تابع للحكومة

معامالت أخرى
افق الطرف ذو يو، طلب من طاقةعلى بناء بموجبه، مع طرف ذو عالقة دخلت طاقة في اتفاقية السنة، خالل 

متفق عليه.العالقة على تقديم عرض لشراء بعض موجودات النفط والغاز للقطاع بسعر 

موظفي اإلدارة الرئيسيينمعاشات ومكافآت
توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة يتمفيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، 

.)١٦إيضاح (مع الشركات التابعةبحسب اتفاقيات تعاقدية

إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي:

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهم رهم مليون د

٢٨٤١مكافآت قصيرة األجل
٢٣مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
٣٠٤٤

======================
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الشركات التابعة٣٩

ادناه، أهم الشركات تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة. مدرج 
التابعة العاملة للمجموعة:

نسبة الملكيةبلد التسجيل
ديسمبر٣١ديسمبر٣١

٢٠١٤٢٠١٣
الشركات التابعة المحلية

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–سي ام اس للطاقة شركة اإلمارات 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–ل للطاقة بايشركة الخليج توتال تركت
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة 

شركة مساهمة –سي ام اس الدولية للطاقة شركة الشويهات 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةخاصة
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة –الطويلة آسيا للطاقة شركة

شركة مساهمة -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةخاصة

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-شركة الرويس للطاقة 

%٤٨%٤٨دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
%٣٨%٣٨دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *

الشركات التابعة األجنبية
%١٠٠%١٠٠ديلوير، أمريكاطاقة نيوورلد انك

%٨٥%٨٥ديلوير، امريكاطاقة جين أكس ل ب
%١٠٠%١٠٠بريطانياطاقة براتني ليمتد

%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة الدولية بي في
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة انرجي بي في 

%١٠٠%١٠٠كنداطاقة نورث ليمتد
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة اتروش بي في

%٨٥,٧٩%٨٥,٧٩المغربالجرف األصفر انيرجي كومباني اس ايه
%٩٠,٦٢%٩٠,٦٢المغرباس اي٦و ٥الجرف األصفر انيرجي كومباني 

%٩٠%٩٠جزر الكيمانتاكورادي انتيرناشونال كومباني
%١٠٠%١٠٠الهندر برايفت ليمتدايفلي باونشركة طاقة 

%١٠٠%١٠٠الهندل سورانج باور ليمتداشاهيم
%١٠٠%١٠٠جيرنزيليمتدانشورنسطاقة 
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نسبة الملكيةبلد التسجيل
ديسمبر٣١ديسمبر٣١

٢٠١٤٢٠١٣
)(تتمةالشركات التابعة األجنبية

%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة الدولية بي في
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة انرجي بي في 

%١٠٠%١٠٠كنداطاقة نورث ليمتد
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة اتروش بي في

%٨٥,٧٩%٨٥,٧٩المغربالجرف األصفر انيرجي كومباني اس ايه
%٩٠,٦٢%٩٠,٦٢المغرباس اي٦و ٥الجرف األصفر انيرجي كومباني 

%٩٠%٩٠جزر الكيمانتاكورادي انتيرناشونال كومباني
%١٠٠%١٠٠الهندايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 

%١٠٠%١٠٠الهندل سورانج باور ليمتداشاهيم
%١٠٠%١٠٠جيرنزيليمتدانشورنسطاقة 

% من هذه الشركات نتيجة قدرة ٥٠قة تملك أقل من *تم معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طا
% وقدرتها على التحكم ٥٠المجموعة على التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 

بقرارات مجلس اإلدارة.

توضيحات أخرى حول هذه الشركات هي كاآلتي:

الشركات المحلية

ش م خ–.ام.اس للطاقة سيشركة اإلمارات 
.ام.اس اإلمارات للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نشاطها سيشركة 

% لشركة اإلمارات ٦٠الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي شركة مملوكة بنسبة 
%، ٩٠لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة للطاقة (شركة مساهمة) والتي بدورها تشكل شركة مملوكة 

% من قبل سي.إم.إس جنريشن طويلة ليمتد.٤٠ومملوكة بنسبة 

العاملة، وهي طرف A٢.ام.اس اإلمارات للطاقة إتفاقية إدارة تشغيل وصيانة مع شركة الطويلة سيعقدت شركة 
ة وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة التابعة بإدارة األعمال اليوميA٢ذات عالقة حيث تلتزم شركة الطويلة 

اتفاقية شراء كهرباء ومياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك)، طرف ذات عالقة (وتعتبر شركة تابعة 
أدويا). وبموجب االتفاقية، تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما –مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

بموجب شروط هذه ٢٠٢١شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى أكتوبر وتلتزم
االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية 

(أدويك) بتزويد ا الطبيعي لهذه الشركات دون مقابل. لغاز غرامات كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي 
والكهرباء.مياهوستحتفظ الشركة التابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
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الشركات التابعة (تتمة)٣٩

(تتمة)الشركات المحلية

ش م خ–شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن للطاقة تراكتيبالشركة الخليج توتال 

نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الخليج للطاقة ش م ع، 
ة % ومملوك٩٠% والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة ٦٠بنسبة 
توتال تراكتيبال للطاقة.اإلمارات % من قبل شركة ٤٠بنسبة 

اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اإلمارات توتال تراكتيبال أو عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
اند ام، وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة توتال 

اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع شركة تراكتيبال الخليج للطاقة. كما عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
ءمياه وكهرباء أبوظبي (أدويك). بموجب االتفاقية تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهربا

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات ٢٠٢٣يونيو أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت، حتى 
اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات. كما وتقوم شركة 

طة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك) بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة التابعة بملكية المح
.مياه والكهرباءعند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

وذلك من خالل تمديد مدة االتفاقية ستة A١٠تم تعديل اتفاقية شراء الكهرباء والمياه بعد إنجاز مشروع التوسعة 
. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة ٢٠٢٩سنوات إضافية حتى انتهائها في أبريل 

المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات أخرى كما تقوم شركة "أدويك" بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون 
.مياه والكهرباءعند انتهاء مدة اتفاقية شراء الA١٠مقابل. ستحتفظ الشركة بملكية المحطة ومشروع التوسعة 

ش م خ–الشركة العربية للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي الشركة العربية للطاقة

هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي، وهي تابعة للشركة العربية المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة 
"طاقة" بنسبة ٦٠ ة آي.تي.إم إنفستمنت % من قبل شرك٤٠% ومملوكة بنسبة ٩٠% والمملوكة بدورها من قبل 

المحدودة.

المحدودة، حيث تلتزم شركة ITM O & Mاتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة عقدت الشركة العربية للطاقة
ITM O & Mاتفاقية مع شركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة العربية للطاقة

الشركة العربية للطاقة بتوفير، وكما . وبموجب هذه االتفاقية، تلتزممياه والكهرباءالمياه وكهرباء أبوظبي لشراء 
وبموجب شروط هذه ٢٠٢٧تلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت حتى يوليو

ستحتفظ الشركة العربية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. االتفاقية
.مياه والكهرباءللطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

ش م خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن اس الشويهات للطاقةامشركة سي

للطاقة بنسبة حلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الشويهات نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وت
% من قبل شركة شويهات ليمتد.٤٠ومملوكة بنسبة % لشركة طاقة ٩٠% وهي بدورها مملوكة بنسبة ٦٠
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تمة)(تش م خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
شب بارتنرO&Mمع شركة الشويهات إدارة وتشغيل وصيانةاتفاقية اس الشويهات للطاقةامعقدت شركة سي

اس الشويهات للطاقة. كما امالمحدودة. حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة سي
الكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي. اتفاقية شراء المياه واس الشويهات للطاقةامعقدت شركة سي

بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي اس الشويهات للطاقةاموبموجب هذه االتفاقية، تلتزم شركة سي
وبموجب شروط هذه االتفاقية تغطي دفعات اإلنتاج التي ٢٠٢٥بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى يونيو 

العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم شركة مياه يتم سدادها تكاليف 
اس امدون مقابل. ستحتفظ سياس الشويهات للطاقةاموكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة سي

.مياه والكهرباءبملكية المحطة عند نهاية اتفاقية شراء الالشويهات للطاقة

ش م خ–ويلة آسيا للطاقة شركة الط
شركة الطويلة آسيا للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها 

ش الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي وإن الشركة مملوكة لشركة الطويلة المتحدة للطاقة
% من ٤٠% لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع وبنسبة ٩٠لوكة بنسبة % وهي بدورها مم٦٠م ع، بنسبة 

قبل شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة ليمتد.

حيث تلتزم المحدودةعقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة آسيا الخليج للطاقة
نة آالت شركة الطويلة آسيا للطاقة. كما عقدت شركة الطويلة آسيا بإدارة األعمال اليومية وصياشركة أسيا للطاقة 

للطاقة اتفاقية شراء المياه والكهرباء من شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب االتفاقية، تلتزم شركة الطويلة 
٢٠٢٨آسيا للطاقة بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية حتى مارس 

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

خش م –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 ٤٠بنسبة % لطاقة٩٠وهي بدورها مملوكة بنسبة % ٦٠القابضة بنسبة 
القابضة المحدودة. 

اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة سمب كورب جلف اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة عقدت شركة 
O&M اإلمارات المحدودة، حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة المحطة. كما عقدت شركة
اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة ورب للمياه والطاقة سمب ك

بموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز ٢٠٢٩حتى يناير للمحطةاإلنتاجية 
اإلمارات سمب كورب للمياه م شركة دون مقابل. ستقواإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة الطبيعي لشركة 

.مياه والكهرباءباالحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء الوالطاقة 

ش.م.خ.- شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها للطاقةشركة الفجيرة آسيا 

لضخها خالل شبكة مياه اإلمارات العربية المتحدة. وهي مملوكة لشركة المياهوتحلية الطاقةيد الرئيسي هي تول
% من قبل شركة ٤٠% لطاقة ومملوكة بنسبة ٩٠% وهي بدورها مملوكة بنسبة ٦٠الفجيرة آسيا للطاقة بنسبة 

.CV F٢الفجيرة 
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(تتمة)الشركات المحلية

(تتمة)ش.م.خ.- كة الفجيرة آسيا للطاقة شر
خالل الفترة، كانت األنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة توليد الطاقة وتحلية المياه 

"). في عام  للتصميم ")EPCمع مقاول طرف ثالث ("في اتفاقية CV F٢، دخلت الفجيرة ٢٠٠٧("المحطة 
وقد تم تحويل هذه االتفاقية في وقت الحق إلى الشركة.الفجيرة.مشتريات وبناء المصنع فيوال

ليمتد. حيث تلتزم هذه O&MF٢عقدت شركة الفجيرة آسيا الطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة الفجيرة 
يا للطاقة . باإلضافة إلى ذلك عقدت الفجيرة آس٢٠٣٠وصيانة المحطة حتى عام اليوميةالشركة بإدارة العمليات 

) Arabia(Alstom Power Serviceليمتد وشركة Alstom O&M") مع شركةِ LTSAاتفاقية طويلة األجل ("
آسيا للطاقة اتفاقية شراء الماه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي الفجيرةشركة عقدت. ٢٠٢٦حتى عام 

وكهرباء أبوظبي. تلتزم الشركة بموجب اإلتفاقية (أدويك) طرف ذات عالقة مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه 
وفقاً ٢٠٣٠بتوفير، 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 والكهرباءوم شركة الفجيرة آسيا للطاقة باإلحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة إتفاقية شراء التكلفة. ستق

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 ٦٠ة. توليد الكهرباء وانتاج المياه المحال
القابضة المحدودة.٢% لشركة الشويهات ٤٠% لطاقة و٩٠للطاقة، وهي شركة مملوكة بنسبة 

خالل السنة كانت األنشطة الرئيسية لشركة الرويس للطاقة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة الطاقة ومحطة 
، دخلت شركة الرويس القابضة في اتفاقية مع مقاول طرف ثالث لتصميم ٢٠٠٨("المحطة"). في تحلية المياه 

مليار دوالر.٢,٢مشتريات وبناء المحطة في الرويس بمبلغ 

Operation and Maintenance Company S٢عقدت شركة الرويس للطاقة اتفاقية ادارة وتشغيل وصيانة مع
W.L.Lدخلت شركة الرويس ٢٠٠٨ة بإدارة العمليات اليومية، وصيانة المحطة. في يوليو ، حيث تلتزم هذه الشرك ،

عالقة، (وهي شركة تابعة أبوظبي للمياه والكهرباء، طرف ذوللطاقة في اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة 
تعهد شركة الرويس للطاقة مملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي). بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه، ت

وفقاً ٢٠٣١أغسطسبالتوفير، وشركة أبوظبي للمياه والكهرباء بالشراء، القدرات المتاحة المتوفرة للمحطة حتي
بدون أي مياه والكهرباءللشروط واألحكام المتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لل

.مياه والكهرباءطاقة بملكية المحطة في نهاية فترة اتفاقية شراء التكلفة. تحتفظ شركة الرويس لل

الشركات التايعة األجنبية 

طاقة جين أكس ل ب
"طاقة" بنسبة ٢٠٠٨أنشأت شركة طاقة جين أكس ل ب بارتنرشب خالل  %. خالل ٨٥وهي شركة تابعة لـ 

ملكية بي إي ريد أوك القابضة % من ١٠٠، حصلت طاقة جين أكس ل ب على ٢٠٠٨الفصل الرابع في 
لمرافق توليد الدورات ”Tolling Agreements“المحدودة، وهي شركة تعاقد على مستوى اتفاقيات اإلمداد 

ميغاوات والمتمركزة في سايرفيل نيوجيرسي المملوكة من ٧٦٤المركبة، مع إمكانية توليد طاقة تصل سعتها إلى 
ت اإلمداد بخدمات تحويل الوقود والسعة، واتفاقية شراء الخدمات التبعية قبل آي إي أس ريد أوك. تعرف اتفاقيا

بين بي إي ريد أوك وآي إي أس ريد أوك. وتم اإلنتهاء من عملية ١٩٩٩سبتمبر ١٧المؤرخة والمعدلة بتاريخ 
.٢٠٠٨ديسمبر ٣١الشراء في 
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٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١٠٣-

الشركات التابعة (تتمة)٣٩

(تتمة)الشركات التايعة األجنبية 

طاقة براتني ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد
ات طاقة في المملكة استثمارلإلشراف على ٢٠٠٦في وطاقة براتني ال ان اس ليمتدتم تأسيس طاقة براتني ليمتد 

قامت طاقة برانتي ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد بشراء حصص تاليسمان انرجي إنك في ٢٠٠٦المتحدة. في 
اصل براي (الجرف القاري في بريطانيا) متضمنة ملكية منصات، أنابيب ومرافق خارجية، باإلضافة إلى منطقة

عدد كبير من العقود المبرمة كجزء من الشراء (بشكل أساسي عقود عمل، تعرفة وإمداد). تم تحويل قدرة التحكم 
اتني ليمتد بشراء مجموعة من قامت شركة طاقة بر٢٠٠٨ديسمبر١بتاريخ .٢٠٠٧ديسمبر٣١للشركة في
التنقيب واإلنتاج والبنى التحتية المتعلقة بها والموظفين والعمليات في منطقة بشمالي بحر الشمال من موجودات

شركات في المملكة المتحدة مملوكة لشركة شل المملكة المتحدة المحدودة وإيسو للتنقيب واإلنتاج المحدودة في 
المملكة المتحدة.

نرجي بي فيطاقة ا
، قامت طاقة من خالل شركتها التابعة بالكامل طاقة يوروبا بي في بشراء بي ب نيذرالند اينرجي ٢٠٠٧في يناير 

"). تعمل AMOCOبي في (تم إعادة تسميتها الحقاً طاقة انرجي بي في) من امكو نيذرالند بيتروليوم كومباني ("
الغاز الطبيعي في هولندا. تعمل طاقة انرجي كذلك في الصناعات طاقة انرجي في التنقيب واإلنتاج ونقل النفط و

المتعلقة بذروة إنتاج الغاز عن طريق البدأ باستخدام أول جهاز تحكم في الذروة في هولندا "الكمار بيك غاز 
، أنهت طاقة أنرجي عملية شراء األسهم المصدرة والمتبقية في دي أس أم ٢٠٠٩انستليتيه". في شهر اكتوبر 

ومركزها هولندا. حصلت طاقة أنرجيدي أس أم أن في رجي هولدنج بي في ("دي أس أم أنرجي") من رويالأن
% من ٤٠على حقوق السيطرة في الشركة والتي تتضمن رخص موجودة وجديدة في بحر الشمال باإلضافة إلى 

أسهم نوردغازترانسبورت بي في.

طاقة نورث ليمتد
فة سابقاً نورث روك ريسورسز ليمتد ("نورث روك") هي شركة تنقيب عن النفط إن طاقة نورت ليمتد المعرو

والغاز في كلجاري وذات عمليات في البيرتا وبرتش كولومبيا وساسكا تشوان واالراضي الشمالية الغربية في كندا 
طاقة في اغسطس ومونتانا ونورث داكوتا وويومينغ في الواليات المتحدة األمريكية. تم شراء نورث روك من قبل

وجو لالنتاج واالندماج مع طاقة نورث. قامت طاقة نورث بالدخول في اتفاقيات لشراء بيونير بمن شركة ٢٠٠٧
كندا ليمتد ("بيونير") شركة تابعة لشركة بيونير ناتشورل رسورز في الواليات المتحدة االمريكية وامانة برايم وست 

١٦ومع االخير في ٢٠٠٧نوفمبر ٢٧قفال آخر معاملة مع األولى في انرجي ("برايم ويست") في كلجاري. تم ا
.٢٠٠٨يناير 

اس ايه٦و٥–الجرف األصفر انرجي كومبانيوالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس
. من ١٩٩٧تم تأسيس شركة الجرف األصفر انرجي كومباني المغرب (كشراكة ذات مسؤولية محدودة) في يناير 

% من الجرف األصفر انرجي كومباني. تم تأسيس الجرف ١٠٠كات االنتساب، تملكت طاقة نسبة خالل شر
األصفر انرجي كومباني لتشغيل وحدتي توليد طاقة موجودة سابقاً في الجرف األصفر، وكل وحدة توليد طاقة ذات 

٣٤٨ين بإجمالي سعة انتاجية ) باإلضافة إلى بناء وتشغيل وحدت٢و ١ميغاواط ("الوحدات ٣٣٠سعة إنتاج إجمالي 
") في نفس الموقع.٤و ٣ميجاواط لكل وحدة ("وحدتي 

من خالل اتفاقية شراء الطاقة وتحويل ملكية االتفاقية واتفاقية البناء والمشتريات تحصلت الجرف األصفر انرجي 
ل جميع الوحدات االربع وبيع وتشغي٤و ٣كومباني على حق التصميم والبناء والتمويل والبدء باستخدام الوحدتين 

") 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 ٣٠المملوكة من قبل مملكة المغرب لمدة 

.١٩٩٧سبتمبر 
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الشركات التايعة األجنبية (تتمة)

(تتمة)اس ايه٦و٥–الجرف األصفر انرجي كومبانيوالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس
عند البناء. الجرف ٤و ٣وشراء الملكية القانونية للوحدات ٢و ١بالملكية القانونية للوحدتين ONEاحتفظ 

ني تشغل وتتحصل على جميع الوحدات االربع والبنية التحتية التابعة التي تتكون من محطة األصفر انرجي كومبا
)، وهو مبدأ معترف به وفقاً للقانون droit de jouissanceالجرف األصفر للطاقة من خالل حق االنتفاع (

حقوق االستخدام واالنتفاع والربح من الموجودات المحولة.يخولالمغربي والذي 

لطاقةشركة غير مملوكة بالكامل الجرف األصفر انرجي كومباني ، اصبحت الشركة التشغيلية ٢٠٠٧في مايو كما 
% ٥٠% من اسهم الشركة التشغيلية كجزء من شراء طاقة جينريشن وتحصلت على ٥٠تحصلت طاقة على عندما

في األسهم المتبقية في شركة منتسبة لـ أيه بي بي ليمتد.

اس اي ٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة رف األصفر للطاقة شركة تابعة تدعىشكلت الج،٢٠١٠في ديسمبر 
) ٦والوحدة ٥ميغاواط تقريباً للوحدة (الوحدة ٣٥٠والتي أنشأت لبناء وتملك وتشغيل وحدتين بقَدرة انتاجية 

بجوار مشروع شركة الجرف األصفر للطاقة الحالي.

تاكورادي انترناشونال كومباني 
إن تاكورادي انترناشونال كومباني فرع غانا هي شركة في جزر الكيمان ذات مسؤولية محدودة. إن تاكورادي 
انترناشونال كومباني مصرح لها لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وإكمال وتملك والبدء بتشغيل والمحافظة على 

بالقرب من تاكورادي، ضمن مجمع تي تي محطة توليد طاقة في موقع بمحاذاة محطة الطاقة الحالية في ابودازي
% من اسهم ٩٠طاقة جينريشن، شركة مملوكة بالكامل لطاقة بشراء قامت، ٢٠٠٧بي بي. كما في مايو 

تاكورادي انترناشونال كومباني.

ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
هداف رئيسية تتعلق بتملك وتشغيل أل١٩٩٣نوفمبر ١٧في ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة تم تأسيس 

شركة ، تاميل نادو، دولة الهند. تقوم نايفليميغاواط الواقعة في ٢٥٠محطة مرفق توليد الفحم الحراري ذات 
تي ان أي بي، شركة مملوكة من إلى ببيع جميع سعتها االنتاجية من محطة الطاقة ايفلي باور برايفت ليمتدنطاقة

شركة سنة. لقد تم تطوير وبناء المحطة من قبل ٣٠لية، وفقاً التفاقية شراء الطاقة لمدة قبل حكومة الوالية المح
. يتم تشغيل المحطة من قبل سي ام ٢٠٠٢وبدأت عملياتها التجارية في ديسمبر ايفلي باور برايفت ليمتدنطاقة 

سنة.٣٠غيل والصيانة لفترة اس (الهند) شركة عمليات وصيانة خاصة ذات مسؤولية محدودة وفقاً التفاقية التش

شركة مملوكة بصورة غير ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة ، اصبحت الشركة التشغيلية، ٢٠٠٧كما في مايو 
كجزء ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة % من اسهم ٥٠طاقة حيث امتلكت طاقة على نسبة قبلمباشرةً من 

من شركة منتسبة لـ ٢٠٠٧% من االسهم المتبقية في مايو ٥٠يشن وشراء من عملية االستحواذ على طاقة جنر
ايه بي بي ليمتد.

طاقة اتروش بي.في
% كحصة ضمن منصة اتروش للنفط ٥٣,٢من أجل االستحواذ على ٢٠١٢تم تأسيس طاقة اتروش بي.في في 

إحدى الشركات التابعة لشركة الواقعة في اقليم كردستان في العراق من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز،
حيث استمرت طاقة اتروش ٢٠١٢اسبكت انرجي انترناشونال المحدودة. تم إكمال عملية االستحواذ في ديسمبر 

بي.في كمشغل للمشروع. ال تزال منصة اتروش للنفط ضمن مرحلة االستكشاف مع تنفيذ خطة لتطوير الحقل بعد 
.٢٠١٢االكتشاف التجاري في نوفمبر 
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هيماشال سورانج للطاقة المحدودة 
. حيث تمثل الشركة المطورة ٢٠١٢قامت طاقة باالستحواذ على هيماشال سورانج للطاقة المحدودة في ديسمبر 

شمالي من والية هيماشال باراديش الهندية. ميغاواط في الجزء ال١٠٠والمشغلة لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية 
ال تزال أعمال اإلنشاء لمشروع الطاقة الكهرومائية التابع لسورانج قيد اإلنشاء ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل 

. سيتم بناء هذا المشروع على نهر مورانج خاد والناشئ في جبال الهيمااليا والذي سيقوم بتوفير ٢٠١٤في 
يات الهندية الشمالية والتي تعاني حالياً من نقص الكهرباء. حيث يستخدم هذا المشروع التكنولوجيا الكهرباء للوال

لتحويل قوة تدفق مياه النهر إلى كهرباء دون الحاجة إلى خزانات.

الشركات التابعة األخرى

التشغيل والصيانة شركات
تاكورادي انترناشونال وريك كومباني برايفت ليمتد اس تي سي ام اس اليكتكجزء من استحواذ الجرف األصفر و 

التي تم تفصيلها أعاله، قامت طاقة أيضاً بشراء شركات التشغيل والصيانة ذات العالقة.كومباني 

الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
تها التابعة شركة امن خالل شركالطويلة للمرافق المشتركةشركةقامت طاقة باالستحواذ على حصة السيطرة في 

الطويلة آسيا للطاقة شركة مساهمة خاصة وشركة اإلمارات سي ام اس شركة مساهمة خاصة وشركة الخليج 
شركة خاصة مسجلة في دولة توتال تراكتيبال للطاقة شركة مساهمة خاصة. تمثل الطويلة للمرافق المشتركة

طويلة لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض الخدمات ذات اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع ال
العالقة للشركات التابعة لطاقة.

الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
قامت طاقة باإلستحواذ على حصة سيطرة في شركة الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م عبر شركاتها التابعة 

شركة الشويهات للمرافق المشتركة تمثل للطاقة. الدولية CMSشركة الرويس للطاقة ذ.م.م. وشركة الشويهات 
شركة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الشويهات لتزويد وتحلية 

مياه البحر وبعض الخدمات ذات العالقة للشركات التابعة للطاقة.

طاقة الدولية بي في
، فإن ٢٠٠٩ديسمبر ٣١لإلشراف على بعض استثمارات طاقة. كما في ٢٠٠٦ة في تم إنشاء الشركة التابع

ايفلي باور نشركة طاقة ، الجرف األصفر، براتنيالشركة تملك استثمارات في طاقة انرجي، طاقة نورث، طاقة 
للخدمات المالية.برايفت ليمتد

ديلوير واجلوروس انك–طاقة نيوورلد 
لمتابعة استثمارات طاقة في الواليات المتحدة.٢٠٠٦ة في تم إنشاء الشركة التابع



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١٠٦-

الشركات التابعة (تتمة)٣٩

(تتمة)الشركات التابعة األخرى

طاقة للخدمات المالية
بهدف مركزية عمليات الخزينة للمجموعة. إن الهدف الرئيسي لطاقة ٢٠٠٨تم إنشاء الشركة التابعة خالل عام 

.هو لعب دور البنك الداخلي بحيث تقوم جميع شركات المجموعة بتوجيه تدفقاتها النقدية(”TFS“)للخدمات المالية 

طاقة للتأمين المحدودة
بهدف مركزية عمليات التأمين للمجموعة. إن الهدف الرئيسي لطاقة للتأمين ٢٠١٣تم انشاء الشركة التابعة في 

يع شركات المجموعة.المحدودة هو لعب دور وسيط التأمين الداخلي لجم

ات ذ.م.مستثمارشركة الوحدة لال
ات ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية المتحدة ستثمارشركة الوحدة لال

.ستثماروتعمل في مجال اال

األدوات المالية٤٠

الحمايةأنشطـة٤٠,١

٢٠١٤٢٠١٣
غير متداولةلةمتداوغير متداولةمتداولة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
حماية التدفقات النقدية

الموجودات
٤١١١٥--)٢٢و٢٠اتفائدة (إيضاحالتبادل أسعار عقود 
٥٣١٢٠٧٥)٢٢و ٢٠اتاألجنبية اآلجلة (إيضاحالعمالتتبادل عقود 

ــــــــــــــــــــــــــــ
٥٣١٦١١٩٠

ــــــــــــــــــــــــــــ
المطلوبات

١٦٦-٨٣٣٣)٣٥و٣٤تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة (إيضاح عقود 
٨١٣٤,٣٠٠٨٩٧٣,٨٠١)٣٥و٣٤تبادل أسعار الفائدة (إيضاحات عقود 

١٨٥٧٧٣٣)٣٥و٣٤عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاحات
ــــــــــــــــــــــــــــ

٨٣٩٤,٦٩٠٩٠٤٤,٠٠٠
================================

حماية القيمة العادلة
الموجودات

-٢٢٥--)٢٢العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح 
================================

مطلوباتال
---١٩٧)٣٥العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح 

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



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١٠٧-

(تتمة)األدوات المالية٤٠

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤٠,١

)i( حماية التدفقات النقدية–تبادل أسعار الفائدة عقود
والقروض ) ٣٠(إيضاح لى القروض والسلفيات التي تحمل فائدةبهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة ع

تفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك لدخول في ا) قامت بعض الشركات التابعة با٣١اإلسالمية القائمة (إيضاح 
مالية تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات الالمبالغ المتبقية للقروض والتيقيم إسمية تطابق ب

كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة 
:٢٠١٣ديسمبر ٣١و٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 

جزء الفائدة الثابت على األدواتموجودات المشتقاتمطلوبات المشتقاتالقيمة اإلسمية
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمالشركة التابعة

%٦,٣٣-% ٦,٣١%٦,٣٣- .%٦,٣١- ٧٢٩٩٩٢٦٦٩٨شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة
%٦,٩٩-% ٢,٦٣%٥,٢.% ٣,٠٦٦٣,١٩٣٢٥٩٢٦٣١٢٦٢,٨٩شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

%٦,٣٥-% ٥,٠٤%٦,٣٥٤- % ٥,٠٤- ٢,٥٩٤٢,٨٧٣٢٥٥٣٨٧الدولية للطاقةشركة الشويهات سي أم أس
%٤,٨٩-% ٤,٦%٤,٨٩-% ٤,٦- ٢,٢٥٨٢,٤٤٧٣٠٧٣١٧الشركة العربية للطاقة

%٥,٢٨-% ٢,٨١%٥,٢٨- ٤,٢٣٥٦,٠٤٩٦٣٩٧٥١شركة الطويلة آسيا للطاقة
%٥,٨٥-% ٣,٠%٥,٨٥- % ٣,٦٢- ٣,٧٨٦٣,٩٤٤٦٣١٦٨٢شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

%٥,٧٢-% ٥,٦٥%٥,٧٢.% ٥,٦٥- ٥,٤٤٢٥,٦٣٢١,٥١١١,٢١٧شركة الفجيرة آسيا للطاقة
%٥,٤-% ٣,٨٦%٥,٤- % ٤,٦٢- ٥,١٢٧٥,٢٨٢١,٢٩٣٩٣٤شركة الرويس لطاقة

%٢,١٢-% ١,٩٢%٢,١٢- % ٦٢,٥٥٣٢,٨٣٩١٥٢٢٣٠١,٩٢و٥الجرف األصفر انرجي كومباني
%٢,٣١-% ٢,٢%٢,٣١-% ٢,٢- ٤٧- ٩٣٢٤٣٣انترناشيونال كومباني تاكورادي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٠,٧٢٢٣٣,٦٨٤٥,١١٣٤,٦٩٨١٥٦

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

)) iiحماية التدفقات النقدية–المتقاطعة العمالت أسعار فائدةعقود تبادل))أ

العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية فائدة، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار٢٠١٢خالل 
ة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة المجموعة من تعرضها لمخاطر

% سنويا على قيمة التبادل ٥,٣). و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت ٣١) iv( ايضاح (السنةخالل 
مليون ٦٥٠غة % سنويا للقيمة البال٤,٦٥مليون دوالر امريكي و استالم معدل ثابت ٢١٥االساسية البالغة 
ديسمبر ٣١كما في مليون درهم٢٢٩لمشتقات لألدوات المالية السالبة بلغت القيمة العادلة رنجت ماليزي. 

بيان المركز المطلوبات األخرىتم إدراجها فيالتي مليون درهم) و١٦٦: قيمة عادلة سالبة ٢٠١٣(٢٠١٤
الموحد. المالي

)) iiحماية التدفقات النقدية–للعمالت المتقاطعةالفائدةعقود تبادل أسعار))ب

تبادل أسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك لحماية التغيرات في عقود، دخلت المجموعة في ٢٠١٠في أبريل 
مليار درهم) متعلقة بالحركة في ٣,٧مليار دوالر أمريكي لسندات عالمية متوسطة األجل (١القيمة العادلة بمبلغ 
معدل % وتدفع ٦,٦ل ثابت للفائدة يبلغ التفاقية تتلقي المجموعة معدهذه اوبموجب. (LIBOR)سعر الفائدة السائد 

.للتدفقات النقديةكحماية تعيين العقودالهامش على المبلغ االعتباري. وتم (زائد)LIBORمتغير يساوي 

، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو أف جي٢٠١٤خالل أبريل 
لألوراق المالية الدولية بي ال سي لحماية المخاطر الناتجة عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة 

أسعار فائدة العمالت المتقاطعة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير تبادل)). تحت شروط i(٣٠(إيضاح 
دوالر أمريكي والحصول على معدل مليون٢٠٠زائد هامش على مبلغ التبادل األولي وقدره (LIBOR)يساوي 

مليار ين ياباني. تم تصنيف عقد التبادل ٢٠الين الياباني زائد هامش على مبلغ (LIBOR)صرف متغير يساوي 
ديسمبر ٣١كحماية للتدفقات النقدية والجزء الفعال من األرباح والخسائر يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين. في 

مليون درهم تم إدراجها ضمن المطلوبات الغير متداولة ١١٢قيمة عادلة سلبية بلغت ، كان لألداة المشتقة ٢٠١٤
األخرى في بيان المركز المالي.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١٠٨-

(تتمة)األدوات المالية٤٠

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤٠,١

)i(عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

سي ام اس الشويهات الدولية للطاقةشركة
باستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة اس الشويهات الدولية للطاقةسي ام تقوم شركة

بلغت التزامات وقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين. بجداوللها عالقة والتيالعمالتأسعار بتقلبات 
.مليون درهم)٢٥٧: ٢٠١٣مليون درهم (١٨٤ما قيمته ٢٠١٤ديسمبر ٣١العقود اآلجلة القائمة في 

قيمة : ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في مليون درهم١٠األدوات الماليةمشتقاتلالسلبيةة العادلة بلغت القيم
الجزء التي تم الدخول فيها لحماية التدفقات النقديةمليون درهم٦مليون درهم). ويمثل مبلغ ١٧عادلة موجبة 

مفصح عنهاالجزء غير متداول من أصل المشتقات مليون درهم) ١٢: ٢٠١٣مشتقات (التزام الالغير متداول من 
ضمن مبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات مليون درهم٤. وتم إدراج الجزء المتداول البالغ بيان المركز الماليفي 

.))٢٢مدفوعة مقدماً (إيضاح المبالغ المدينة والذمم الضمن مليون درهم٥: ٢٠١٣()٣٥(إيضاح األخرى

FAPCOشركة آسيا الفجيرة للطاقة 
ر تقلبات أسعار العمالت تقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاط

بلغت القيمة اإلسمية ٢٠١٤ديسمبر ٣١بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في المرتبطة
مليون درهم).٣٤٠: ٢٠١٣رهم (مليون د٣١٨المتبقية 

٧٨: ٢٠١٣مليون درهم (٣٦لمشتقات األدوات المالية ةالموجبالقيمة العادلة بلغت٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
٦٣: ٢٠١٣مليون درهم (٣١الجزء الغير متداول من موجودات مشتقات األدوات الماليةمليون درهم) تبلغ قيمة 

مليون درهم ٥) وتم إدراج الجزء المتداول البالغ ٢٠وجودات األخرى (إيضاح ضمن المتم إدراجهامليون درهم) 
موجودات الضمنمليون درهم) ضمن الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماَ في بيان المركز المالي ١٥: ٢٠١٣(

).٢٢خرى (إيضاح األ

شركة الرويس للطاقة
األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت باستخدام عقود العمالتللطاقةتقوم شركة الرويس 

٣٣٠القائمةبلغتَ القيمة اإلسمية ٢٠١٤ديسمبر ٣١المرتبطة بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
مليون درهم).٣٩٢: ٢٠١٣مليون درهم (

٤٠: ٢٠١٣(مليون درهم ٦٥ت الماليةمشتقات األدوابلغت القيمة العادلة السالبة ل٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
من مشتقات األدوات متداول الغير الجزء مليون درهم)٣٣: ٢٠١٣مليون درهم (٥١يمثل مبلغ .مليون درهم)

مليون درهم ١٤) وتم إدراج الجزء متداول البالغ ٣٤(إيضاح المالية تم إدراجه ضمن المطلوبات األخرى 
).٣٥(إيضاح نة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىذمم دائمليون درهم) ضمن ٧: ٢٠١٣(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١٠٩-

األدوات المالية (تتمة)٤٠

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤٠,١

)ii( حماية التدفقات النقدية–معامالت البيع اآلجلة

طاقة نورث
تفويض ، والتي أعطت اإلدارة ال٢٠١٠قام أعضاء مجلس إدارة طاقة باعتماد سياسة حماية السلع خالل صيف 

للدخول في عقود مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرض المجموعة لتقلب أسعار السلع. قامت طاقة نورث، شركة 
تابعة لطاقة، بتطوير وتطبيق استراتيجية إدارة مخاطر فيما يتعلق بمخاطر السلع وتطبيق برنامج حماية باستخدام 

. مشتقات السلع صنفت كحماية النفط الخام والغاز الطبيعيعقود تبادل بال تكلفة بهدف تخفيف مخاطر تقلب أسعار
تم ادراجه بداية في بيان الدخل الشامل األخر والمؤجل الذيالجزء الفعال من الربح والخسائر النقدية،تدفقات لل

أو في بيان حقوق المساهمين قبل أن يتم تحويلة إلى بيان الدخل عندما تؤثر معامالت الحماية على بيان الدخل
المعاملة المستقبلية لم تعد متوقعة.

نتيجة ات الحماية. التغيرات في القيمة دوألتغير في القيمة الجوهرية فيهايتم تقييم الفاعلية في الفترات التي يكون 
الجزء الغير فعال من األرباح أو الخسائرمع قيدهاالوقت ال يتم أخذها بعين االعتبار عند تقييم الفعالية ويتم 

إعداد تقارير مالية.في كل فترة الموحد مباشرة في بيان الدخل 

، دخلت طاقة نورث في عدة عقود للمشتقات للتخفيف من مخاطر تقلبات سعر الغاز الطبيعي. ٢٠١٤خالل يناير 
لم تكن هناك عالوات نقدية مدفوعة ألي من هذه العقود وإن األطراف المقابلة هي البنوك الكندية الرئيسية.

ققة والغير محققة التي المحالخسائر. بلغت صافي ٢٠١٤ديسمبر ٣١حماية سلع قائمة كما في لم تكن هناك عقود 
) للسنة مليون درهم٨٠مليون دوالر أمريكي (٢٢ما قيمتهالعائدة لهذه العقود الموحدا في بيان الدخلتم إدراجه

مليون درهم).٤: ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١المنتهية في 

حماية القيمة العادلة–الحمايةأنشطـة٤٠,٢

)iii(أخرى
والخياراتاآلجلةالعقودتشملوالتيالمشتقاتآليةتستخدملطاقةتابعةشركةهيم.م.ذأكسجينطاقةإن 

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر .الضمنيةاإلمداداتفاقيةمخاطرإلدارةللحمايةكاستراتيجيةوالتبادل
سليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.ت

وتم درهممليون١٩٧المتاجرة في األسواقلمشتقاتلالعادلةالقيمةصافي بلغت،٢٠١٤ديسمبر ٣١فيكما
المحققةاألرباحبلغت).مليون درهم٢٢٥: ربح بقيمة ٢٠١٣إدراجها ضمن المطلوبات األخرى الغير متداولة (

للسنةدرهممليون٥٥٨األدوات ما قيمتهبهذهةالمتعلقالموحدالدخلبيانفيالمدرجةالصافيةمحققةوالغير
.)درهممليون٨٥: أرباح وقدرها ٢٠١٣(٢٠١٤ديسمبر ٣١فيالمنتهية

ذ.م.م بالدخول في عالقة ، قامت طاقة جين إكس ٩وبعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية ، ٢٠١٤يناير ١في 
إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة العادلة حماية.

للحركة في مخاطر الحماية المعنية في عالقة حماية قيمة عادلة فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية 
(إيضاح التعرفة المتعلقة بالمخ مليون ٢٤٩هي ربح ٢٠١٤ديسمبر ٣١) للسنة المنتهية في ١٥اطر المحمية 

مليون درهم) والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.١٠٥: خسارة ٢٠١٣درهم (



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١١٠-

األدوات المالية (تتمة)٤٠

(تتمة)حماية القيمة العادلة –الحمايةأنشطـة٤٠,٢

)v((تتمة)أخرى

، قامت طاقة جين اكس ذ.م.م. بإنهاء محاسبة الحماية للتغييرات في ٢٠١٣ديسمبر ٣١تهية في المنالسنةخالل 
القيمة العادلة التفاقية اإلمداد وذلك نتيجة لعدم فعالية الحماية. بلغ إجمالي التعديالت المتراكمة في القيمة العادلة 

مليون درهم والتي سيتم إطفاؤها على أساس القسط ٣٠٢التفاقية اإلمداد منذ بداية محاسبة الحماية المعنية ما قيمته 
. ٢٠٢٢حتي الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي التفاقية اإلمداد

العادلةالقيم٤٠,٣

في تاريخ اصدار البيانات المالية، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهرياً عن قيمها المدرجة 
يلي مقارنة بين القيم المدرجة ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في ماالسلفياتباستثناء بعض

والقيم العادلة للسلفيات ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

القيمة العادلةالقيمة المدرجة
٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣

مليون درهمممليون درهمليون درهممليون درهم

١٠,٣٧٥١٠,٣١٩١٠,٤٢٧١٠,٥٧٥الموجودات المالية التشغيلية
٣١,٧١١٣٢,٥٦٨٣٥,١٤٢٣٥,٢٠٦)iقروض والسلفيات التي تحمل فائدة (إيضاح ال

)i(تتعلق القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات
أبوظبي الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.

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

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

تراتيبية القيمة العادلة٤٠,٤

تستخدم الشركة التراتبية 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، سواءاً أخرىتقييمطرق الثاني:المستوى
بشكل مباشر أو غير مباشر.

ت تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها المدخالت المستخدمة ذافيهاطرق تقييم تكون الثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتغير مبنية على أساس 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١١١-

األدوات المالية (تتمة)٤٠

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة٤٠,٤

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولديسمبر ٣١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

مدرجة بالقيمة العادلة من خاللات استثمار
٢- -٢الدخل الشامل اآلخر

- ٣٦-٣٦عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

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

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
- ٥,١١٣- ٥,١١٣محمية–تبادل أسعار الفائدة عقود 

-٧٥- ٧٥عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
- ٣٤١- ٣٤١العمالت المتقاطعةتبادل أسعار فائدةعقود 

- ١٩٧- ١٩٧العقود المستقبلية واآلجلة

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

٢٠١٣
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

مدرجة بالقيمة العادلة من خاللات استثمار
٥٨٣- - ٥٨٣الدخل الشامل اآلخر

- ٩٥- ٩٥ود تبادل العمالت األجنبية اآلجلةعق
- ٢٢٥- ٢٢٥العقود المستقبلية واآلجلة

- ١٥٦- ١٥٦تبادل أسعار الفائدةعقود 

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
١٠,٥٧٥- - ١٠,٥٧٥موجودات مالية تشغيلية

العادلةالقيمةمطلوبات مالية مدرجة ب
- ٤,٦٩٨- ٤,٦٩٨محمية–تبادل أسعار الفائدة عقود 
-٤٠- ٤٠تبادل العمالت األجنبية اآلجلةعقود
- ١٦٦- ١٦٦العمالت المتقاطعةفائدةتبادل أسعارعقود 

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
- -٣٥,٢٠٦٣٥,٢٠٦تحمل فائدةالقروض والسلفيات التي 

.مستويات تراتيبية القيمة العادلةبين تحويالتلم يكن هناك خالل السنة أي 

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله 
اء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات وفقاً لنماذج التسعير المقبولة عموماً بن

كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات 
الصلة.

المستوى الثالث لتراتبية ضمنالدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالليتم تصنيف االستثمارات ال
مدرجة بالقيمة تسوية للرصيد االفتتاحي مع الرصيد الختامي لالستثمارات ال١٤القيمة العادلة. يقدم االيضاح 

.الدخل الشامل اآلخرالعادلة من خالل

قياسات لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني ل٢٠١٣و ٢٠١٤ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
القيمة العادلة، وال توجد تحويالت إلى وخارج المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق 
مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو التقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة

نماذج تقييم أخرى.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١١٢-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٤١

مخاطر أسعار الفائدة
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة 

جل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة األجل والقصيرة األ
باستخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل 

ثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة ال
ديسمبر ٣١االفتراضية األساسية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

% تقريباً من قروض المجموعة هي ٧٩، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن ٢٠١٤
%).٨٥: ٢٠١٣ابتة (بمعدالت فائدة ث

حساسية معدل أسعار الفائدة
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:

ير على الربح التأث
قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
المساهمين 

مليون درهممليون درهم
٢٠١٤

٢٢٢)١٨(زيادة في النقطة األساسية١٥+
)٢٢٣(١٨نقص في النقطة األساسية١٥-

٢٠١٣
٧٤٩)١٨(زيادة في النقطة األساسية١٥+
)٨٧٩(١٨نقص في النقطة األساسية١٥-

مخاطر العمالت األجنبية
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، هو 

(عندما تكون اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في غيليةالتشناجم عن األنشطة 
الشركات التابعة)، والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم 

جنبية.ات المجموعة في الشركات التابعة األاستثمارالمغربي، وباإلضافة إلى صافي 

تقوم المجموعة بإبقاء بعض السلفيات بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي 
إلى درهم في عملياتها الخارجية.التحويلخالل عمليات للتقلباتتعرضها 

الدوالر الكندي يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه االسترليني و
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ( بسبب والروبي الهندي والدرهم المغربي 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية) وحقوق مساهمي المجموعة ( بسبب التغييرات في 
ثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي احتياطي تحويل العمالت األجنبية). حين ال تتأ

عمالت أجنبية أخرى.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١١٣-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤١

(تتمة)مخاطر العمالت األجنبية

الزيادة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسترليني 

الدرهم المغربي والروبية و
والدوالر الكنديالهندية

ثير على الربح التأ
قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
المساهمين

مليون درهممليون درهم

٤٣١,٠٣٥%٥+ ٢٠١٤
-١,٠٣٥()٤٣(%٥(

١٦٧٢,١٧٣%٥+ ٢٠١٣
-٢,١٧٣()١٦٧(%٥(

ت في هولندا. ستؤدي استثمارتظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلفيات اليورو من صافي اال
هذه الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.

مخاطر أسعار السلع
تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها 

. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار هرباءالكالتشغيلية شراء الغاز وبيع 
من خاللمخاطر تقلب أسعار السلع بتخفيفتقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة مخاطراستراتيجية حماية من 

عقود السلع اآلجلة.

القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة:قبل الضريبة بتغييرات األسعار علىالربحيعرض الجدول التالي تأثر 

التغيرات في أسعار 
نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
الضريبة 

مليون درهم

٢٠١٤
 +٨٧(%١٠(
-٨٧%١٠

٢٠١٣
 +٦٢(%١٠(
-٦٢%١٠

لتي أعطت التفويض لإلدارة وا٢٠١٠قام أعضاء مجلس إدارة طاقة باعتماد سياسة حماية السلع في صيف 
للدخول في عقود مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرض المجموعة لتقلب أسعار السلع. قامت طاقة نورث، شركة 
تابعة لطاقة، بتطوير وتطبيق برنامج حماية باستخدام عقود تبادل بال تكلفة بهدف تخفيف مخاطر تقلبات أسعار 

، كان لدى طاقة نورث ٢٠١٤و ٢٠١٣ديسمبر ٣١الفترات المنتهية في النفط الخام والغاز الطبيعي. خالل
برامج حماية خالل السنة، ورغم ذلك، انتهت صالحية عقود المشتقات بالكامل في نهاية السنة، ونتيجة لذلك لم 

تكن هناك مشتقات قائمة.

. إن هذه العقود ليست مشتقات ةديكذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتياتقوم المجموعة
وال يتم معاملتها كعقود تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤١

مخاطر أسعار األسهم
يع معرضة لتقلبات أسعار السوق نتيجة المدرجة والغير المدرجة في البورصة المتاحة للبالمجموعةات استثمارإن 

ات المستقبلية.ستثمارلتقلبات غير مؤكدة في أسعار اال

بلغ التعرض لالستثمارات الغير متداولة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل كما في تاريخ البيانات المالية، 
من العوائد نتيجة للتقييمات المطبقة قد % ٥مليون درهم). إن تغيير ٥٨٣: ٢٠١٣مليون درهم (٢الشامل اآلخر 

مليون درهم).٢٩: ٢٠١٣مليون درهم تقريباً (٠,١بمبلغتؤثر على حقوق مساهمي المجموعة 

مخاطر االئتمان
األداةبالتزاماته بموجباألطراف ذات العالقةأحدوفاءعدمخاللمنالناشئةالمخاطرإلىاالئتمانمخاطرتشير

االئتمانمخاطرإلىالمجموعةمالية. تعرضتلخسارةإلى تكبد المجموعةتؤدىوالتيالعمالءودعقأوالمالية
البنوكلدىالودائعذلكفىبماالتمويليةوأنشطتهاالتجارية)للذممأساسيةالتشغيلية (بصفةأنشطتهاخاللمن

.األخرىالماليةوالمؤسسات

المدينة األخرىالذمم التجارية والذمم
الموضوعةالمجموعةلسياسةتخضعأعمالوحدةكلخاللمنبالعمالءالمتعلقةاالئتمانمخاطرإدارةيتم

علىاعتماداًالعمالءلكافةحدودوضعتمما. كالعمالءائتمانمخاطربإدارةالخاصةوالرقابةاإلجراءاتوكذلك
واسع.نطاقعلىاإلئتمانتصنيفعلىبناءلعمالءلاالئتمانيةالجدارةتقييمويتم.الداخليالتقييممعايير

يتمالرئيسيينللعمالءكما يتم تغطية اي شحندوريةبصفةبالعمالءالخاصةالقائمةالمدينةالذمميتم مراقبة
٣١االئتماني. كما في التأمينأشكالمنآخرشكلأيخاللمنأواالئتمانخطاباتخاللمنعامبوجهتغطيته
للمجموعة. باإلضافة عميلين%) من أكبر ٧٢: ٢٠١٣% (٧٩بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة٢٠١٤ر ديسمب

. طريقة الحساب تتم عبر المعلومات انخفاضإلى ذلك الذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي 
المحملةالقيمةهيالبيانات الماليةعدادإتاريخفياالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحدالتاريخية المحققة ويعد

. هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.٢٣إيضاح فيالمذكورةالماليةالموجودات أنواعمننوعلكل

النقديةوالودائعالمالية األخرىاألدوات
وذلكالمجموعةخزينةخاللمنالماليةوالمؤسساتالبنوكفياألرصدةعنالناشئةاالئتمانيةالمخاطرإدارةيتم

بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة معفقطالفائضةالمبالغفياتستثماراالعمليةتتمالمجموعة.لسياسةوفقا
٢٠١٣و٢٠١٤ديسمبر ٣١فيالميزانيةفيالمكوناتعناالئتمانلمخاطرللمجموعةتعرضأعلىإنحسنة.

لتعرضاألعلىالحدالمشتقة. تم إدراجالماليةاألدواتعدافيما٢٣حفي إيضاتصنيفهاتمكماالمدرجةالقيمهو
التوالي.علىبالسيولةالخاصأدناهالموضحالجدولفي٤٠في إيضاحالمشتقةالماليةالمجموعة لألدوات

مخاطر السيولة
ار تخطيط السيولة.تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة وتكر

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات على 
المكشوف من البنوك والقروض البنكية والسلفيات األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق 

% من ٢٠١٤٣خالل %.١٠٠أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من خالل فترة أثني عشر شهراً التالية ال يجب 
%) على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في ٨: ٢٠١٣(موعة سوف تستحق في أقل من سنة ديون المج

البيانات المالية الموحدة.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساهمة عامة ("طاقة")–ركة أبوظبي الوطنية للطاقةش
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٤ديسمبر ٣١

-١١٥-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤١

(تتمة)مخاطر السيولة
٢٠١٤ديسمبر ٣١دول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في يلخص الج

بناء على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة:٢٠١٣و

سنوات٥- ١أقل من سنة
اكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
٣,٦١٧-٣,٦٠٧١٠ائنون تجاريون وذمم دائنة أخرىد

١٢٢--١٢٢السحب على المكشوف من البنوك
٣,٠١٤٢٩,٣٧٧٤٨,٣٥٣٨٠,٧٤٤القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

٧٠١٨٧-١١٧من أطراف ذات عالقةقروض وسلفيات
٣١٦٢٦٧٢٨٦غير مسيطرة في الشركات التابعةقروض من مساهمي حقوق ملكية 

٨٨--٨٨مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى
١,٤٦٨٥,٢٢٨٣,٢٨٣٩,٩٧٩مشتقات األدوات المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨,٤١٩٣٤,٦٣١٥١,٩٧٣٩٥,٠٢٣اإلجمالي

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

سنوات٥- ١أقل من سنة
اكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
٤,٥٨٥-٢,٦٣٧١,٩٤٨دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
٩٤--٩٤السحب على المكشوف من البنوك

١٣,٠٨٨٣٠,١٧٨٥٩,٥٦٢١٠٢,٨٢٨القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
٦٦٥٧٠١٤١عالقةاطراف ذاتمن قروض وسلفيات

٢٣١٦٢٧١٣١٠قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
٤٥٣--٤٥٣بي وأطراف ذات عالقة أخرىمبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظ

١,٦٤٦٥,٧٥٨٤,٥٧٦١١,٩٨٠مشتقات األدوات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨,٠٠٧٣٧,٩٠٥٦٤,٤٧٩١٢٠,٣٩١اإلجمالي
=======================================

ة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية إن أدوات المشتقات المالية المذكور
هذه المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

سنوات٥- ١أقل من سنة
من خمسأكثر 

اإلجماليسنوات
مليون درهمرهممليون دمليون درهممليون درهم

٢٠١٤ديسمبر ٣١كما في 
٦٦١٢,٣٦٦١,٥١٦٤,٥٤٣تدفقات داخلة

)٩,٩٧٩()٣,٢٨٣()٥,٢٢٨()١,٤٦٨(تدفقات خارجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥,٤٣٦()١,٧٦٧()٢,٨٦٢()٨٠٧(صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤,٧٠٧()١,٣٧٩()٢,٥٨٥()٧٤٣(ت السائدة بين البنوكالمعدالمخصومة على أساس
========================================

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
٨٠٦٣,١٠٣٢,٨٥٦٦,٧٦٥تدفقات داخلة

)١١,٩٨٠()٤,٥٧٦()٥,٧٥٨()١,٦٤٦(تدفقات خارجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥,٢١٥()١,٧٢٠()٢,٦٥٥()٨٤٠(صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤,٥٦٥()١,٢٩٤()٢,٤٤٤()٨٢٧(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال
========================================
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤١

دارة رأس المالإ
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية 

بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد 
متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل 
الرأسمالي بتعديل مدفوعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم 

ديسمبر ٣١و ٢٠١٤ديسمبر ٣١السنوات إجراء تغييرات على األهداف والسياسات أو العمليات خالل نهاية 
٢٠١٣.

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسوماً على إجمالي صافي رأس المال وصافي 
الدين. إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج 

المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصاً النقدية وشبه المجموعة ضمن صافي
النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصاً التغييرات المتراكمة في القيمة 

ات المتاحة للبيع.ستثمارالعادلة للمشتقات واال

٢٠١٤٢٠١٣
مليون درهممليون درهم

٧٤,٤٣٩٧٧,٣٣٠القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
٢,٠٦٦٢,٢٥٥قروض اسالمية

)٣,٩٤٦()٣,٥٣٠(ناقصاً النقدية وشبه النقدية
ــــــــــــــــــ

٧٢,٩٧٥٧٥,٦٣٩صافي المديونية
ــــــــــــــــــ

٨,٧٨٤١٢,٣١٤حقوق المساهمين
٥,٢٩٣٤,٦٣٩يرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقاتالتغي

ــــــــــــــــــ

١٤,٠٧٧١٦,٩٥٣إجمالي رأس المال
ــــــــــــــــــ

٨٧,٠٥٢٩٢,٥٩٢رأس المال وصافي المديونية
======================

%٨٢%٨٤وصافي المديونيةنسبة صافي المديونية على مجموع رأس المال 
======================
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أحداث الحقة بعد تاريخ البيانات المالية٤٢

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

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

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

ربع األول من سنة الحقل القائمة. تتوقع شركة طاقة أن تقوم بإدراج تأثير هذه التغييرات على البيانات المالية في ال
. من المبكر قياس أثر التغييرات في حسابات الضريبة المؤجلة لبيان المركز المالي حيث أنه تم  اإلعالن ٢٠١٥

للتو عن التغييرات.

معلومات للمقارنة ٤٣

من تم اعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة لمقارنتها مع عرض معلومات السنة الحالية، و لم يوثر ذلك على كال
االرباح للفترة و حقوق المساهمين للمجموعة.

:بيان التدفقات النقدية
الحركة في الموجودات المالية التشغيلية تم فصلها حالياً بين تكاليف االنشاء واإليرادات من الموجودات -

المالية التشغيلية والنقد المستلم من اتفاقيات خدمات االمتياز.




