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 بيان الدخل المرحلي الموحد 

 (ة)غير مدقق 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

 

  

ي المنتهية ففترة الثالثة أشهر 

  يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

  يونيو 30

  2019 2018 2019 2018 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم اتحإيضا 

      

      اإليرادات

 2.617 3.007 1.202 1.541  اإليرادات من النفط والغاز  

 4.657 4.550 2.436 2.394  اإليرادات من الكهرباء والمياه   

 1.007 1.056 491 538  إيرادات الوقود   

 79 119 35 73  إيرادات تخزين الغاز  

 241 260 100 116  أخرى تشغيليةإيرادات   
      

  4.662 4.264 8.992 8.601 
      

      تكلفة المبيعات

 (3.714) (3.993) (1.776) (2.156)  مصاريف تشغيلية  

 (1.792) (1.854) (889) (871)  االستهالك والنضوب واإلطفاء  
      

  (3.027) (2.665) (5.847) (5.506) 
      
      

 3.095 3.145 1.599 1.635  إجمالي الربح

      

 (290) (283) (214) (126)  مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 (2.110) (2.024) (1.075) (988)  تكاليف التمويل

 105 16 82 35  القيم العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة ربح

 (41) (15) (38) 50  األجنبيةمن تحويل العمالت  ( األرباحالخسائر)صافي 

 46 10 45 1  الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

 144 45 138 15  الحصة من نتائج شركات زميلة

 17 17 6 12  ائتالف ةالحصة من نتائج شرك

 39 42 24 24  إيرادات الفوائد

 9 17 5 10  أخرىأرباح 
      

 1.014 970 572 668  قبل الضريبة الربح 

      

 (273) (305) (135) (184) 3 مصاريف ضريبة الدخل 
      

 741 665 437 484  الربح للفترة
      

      

      العائد إلى:

 278 214 168 208  حاملي أسهم الشركة األم   

 463 451 269 276  حقوق غير مسيطرة   
      

 741 665 437 484  الربح للفترة
      

 مخفض على السهم العائد إلى حامليالعائد األساسي وال

 0.046 0.035 0.028 0.034 4 أسهم الشركة األم )درهم(  
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 بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30فترة المنتهية في ال

 

 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو 30

 أشهر المنتهية في الستةفترة 

  يونيو 30

 2019 2018 2019 2018 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

 741 665 437 484 الربح للفترة
     

     الدخل الشامل اآلخر

 خسائر وأالدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح 

     في فترات الحقة:  

 التغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة

 540 (768) 98 (466) حماية التدفقات النقدية  

 307 199 147 99 تعديالت إعادة تصنيف للخسائر المدرجة في بيان الدخل الموحد

 150 201 119 17 فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية
     

 الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه )الخسارة( صافي

 إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة  

(350) 364 (368) 997 

     

 1.738 297 801 134 إجمالي الدخل الشامل للفترة
     

     

     العائد إلى:

 912 96 428 22 حاملي أسهم الشركة األم   

 826 201 373 112 الحقوق غير المسيطرة   
     

 134 801 297 1.738 
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 الموحد المالي المرحليبيان المركز 

 مدققة()غير  2019 يونيو 30كما في 

 

 
 )مدققة(   
 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30  
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة

 69.456 69.816 6 الممتلكات واآلالت والمعدات
 7.999 8.089  الموجودات المالية التشغيلية

 2.207 1.993  موجودات غير ملموسة
 1.272 1.314  استثمار في شركات زميلة
 150 155  استثمار في شركة ائتالف

 698 698  سلف وقروض لشركات زميلة
 5.516 5.392  موجودات ضريبة مؤجلة

 400 324  موجودات أخرى
    
  87.781 87.698 
    

    موجودات متداولة
 2.872 2.820  المخزون

 1.150 974  الموجودات المالية التشغيلية
 ً  4.160 4.378  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 3.457 2.655 7 نقد وودائع قصيرة األجل
    
  10.827 11.639 
    

 99.337 98.608  إجمالي الموجودات
    

    
    حقوق المساهمين والمطلوبات

    األمحقوق المساهمين العائدة إلى حاملي أسهم الشركة 
 6.066 6.066  رأس المال الصادر

 25 25  رأس المال المساهم به
 3.781 3.781  احتياطيات أخرى
 (2.651) (2.437)  خسائر متراكمة

 (1.747) (1.546)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 العادلة للمشتقات ضمن أنشطةالتغيرات المتراكمة في القيمة 

 (1.149) (1.468)  حماية التدفقات النقدية  
    
  4.421 4.325 
    

 6.046 5.792  حقوق غير مسيطرة 
 188 166  قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

    
  5.958 6.234 
    

 10.559 10.379  إجمالي حقوق المساهمين
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 شركة مساهمة عامة )"طاقة"( - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 

- 5 - 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد )تتمة(

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30كما في 

 

 
 )مدققة(   
 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30  
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    المطلوبات غير المتداولة
 59.943 58.927 8 القروض والسلفات التي تحمل فائدة

 1.112 1.006 8 القروض اإلسالمية
 937 933  مطلوبات ضريبة مؤجلة
 13.638 14.896  التزامات تقاعد األصل

 261 258  سلف وقروض من أطراف ذات عالقة
 18 -  تابعةقروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات 

 2.019 2.625  مطلوبات أخرى
    
  78.645 77.928 
    

    المطلوبات المتداولة
 4.336 4.141  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 5.013 4.351 8 القروض والسلفات التي تحمل فائدة
 203 212 8 القروض اإلسالمية

 646 150  التزامات تقاعد األصل
 83 88  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

 504 562  ضريبة دخل دائنة
 65 80  السحب على المكشوف من البنوك

    
  9.584 10.850 
    

 88.778 88.229  إجمالي المطلوبات
    

 99.337 98.608  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
    

 

 

 

 

 

 

 
    

 الرئيس المالي الرئيس التنفيذي  لجنة التدقيق رئيس رئيس مجلس اإلدارة
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 المرحلي الموحد ات في حقوق المساهمينبيان التغير

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 

 
 
    الشركة األم حاملي أسهمالعائد ل 

 الخسائر المتراكمة احتياطيات أخرى مساهم بهالمال الرأس  رأس المال الصادر 

احتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

رات المتراكمة في التغي

القيمة العادلة للمشتقات 

ضمن أنشطة حماية 

 حقوق غير مسيطرة اإلجمالي التدفقات النقدية 

قروض من مساهمي 

حقوق غير مسيطرة 

 في شركات تابعة

إجمالي حقوق 

 المساهمين

 مليون درهم مليون درهم درهممليون  مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

           

 9.136 242 5.366 3.528 (1.617) (1.928) (2.707) 3.689 25 6.066 2018يناير  1الرصيد في 

  1في  9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (271) - (21) (250) - - (250) - - -  2018يناير   
           

 8.865 242 5.345 3.278 (1.617) (1.928) (2.957) 3.689 25 6.066 2018يناير  1المعاد إدراجه في  الرصيد

 741 - 463 278 - - 278 - - - الربح للفترة

 997 - 363 634 484 150 - - - - الشامل اآلخر للفترةالدخل 
           

 1.738 - 826 912 484 150 278 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (385) - (385) - - - - - - - توزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

 (17) (17) - - - - - - - - سداد قروض
           

 10.201 225 5.786 4.190 (1.133) (1.778) (2.679) 3.689 25 6.066 )غير مدققة( 2018 يونيو 30الرصيد في 

           

 10.559 188 6.046 4.325 (1.149) (1.747) (2.651) 3.781 25 6.066 2019يناير  1الرصيد في 

 665 - 451 214 - - 214 - - - الربح للفترة

 (368) - (250) (118) (319) 201 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة
           

 297 - 201 96 (319) 201 214 - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (455) - (455) - - - - - - - توزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

 (22) (22) - - - - - - - - سداد قروض
           

 10.379 166 5.792 4.421 (1.468) (1.546) (2.437) 3.781 25 6.066 )غير مدققة( 2019يونيو  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 

 

 

 

 أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

 2019 يونيو 30 

 أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في

 2018 يونيو 30 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   األنشطة التشغيلية

 1.014 970 الربح قبل الضريبة

   

   التعديالت للبنود التالية:

 1.808 1.854 االستهالك والنضوب واإلطفاء  

 (2) (1) تحرير مخصص العقود المكلفة   

 (8) 4 التزامات مكافآت الموظفين، صافي  

 (37) (10) قروض وسلفات وموجودات مالية تشغيلية -من الصرف  الربح  

 14 - تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل الفترة  

 (46) (10) الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز  

 1.764 1.716 مصاريف الفوائد وفوائد اسمية  

 346 309 مصاريف متراكمة  

 (144) (45) الحصة من نتائج شركات زميلة  

 (17) (17) الحصة من نتائج شركة االئتالف  

 (90) (3) غير محققة من التقييم العادل للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة أرباح  

 (39) (42) إيرادات الفوائد  

 (728) (649) موجودات مالية تشغيلية إيرادات من   

   

   التغيرات في رأس المال العامل:

 (16) 50 المخزون  

 (411) (246) ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً   

 (9) 5 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

 53 (289) ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  

   

 (68) (167) ضريبة الدخل المدفوعة

 (214) (252) مدفوعات التزامات تقاعد األصل 

 (4) (4) تعويضات مجلس اإلدارة المدفوعة 

 918 679 النقد المستلم من اتفاقيات خدمة االمتياز
   

 4.084 3.852 من األنشطة التشغيلية التدفقات النقديةصافي 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد )تتمة(
 )غير مدققة( 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 
 
 

  

أشهر  الستةفترة 
 في المنتهية

 2019 يونيو 30 

أشهر  الستةفترة 
 في المنتهية

 2018 يونيو 30 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 

    األنشطة االستثمارية

 (800) (941) 6 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 7 25  الحركة في مطلوبات النفقات الرأسمالية

 7 2  متحصالت من بيع موجودات غير أساسية

 24 15  توزيعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف وشركة زميلة

 (29) (16)  شراء موجودات غير ملموسة

 39 42  فوائد مستلمة

 41 59  موجودات أخرى الحركة في
    

 (711) (814)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    

    األنشطة التمويلية

 6.425 772 8 المستلمة التي تحمل فائدةالقروض والسلفات 

 (7.897) (2.449) 8 سداد القروض والسلفات التي تحمل فائدة

 (92) (99) 8 سداد القروض اإلسالمية

 - (133)  دفع مطلوبات عقود اإليجار

 (1.732) (1.707)  الفوائد المدفوعة

 (384) (407)  توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرة

 - (3)  سداد قرض من طرف ذو عالقة

 (41) (42)  سداد قروض لمساهمي حقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة
    

 (3.721) (4.068)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
    

 (348) (1.030)  صافي النقص في النقد وما يعادله

    

 194 213  األجنبيةصافي فروقات تحويل العمالت 

 4.207 3.392  يناير 1النقد وما يعادله في 
    

 4.053 2.575 7 يونيو 30النقد وما يعادله في 
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 معلومات حول الشركة 1

 

بموجب أحكام المرسوم  2005يونيو  21في "( الشركة"أو " طاقة)"تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة  

المساهم المؤسس فيها "( الهيئة)"كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  2005لسنة ( 16)األميري رقم 

٪ من أسهم شركة طاقة للتداول العام بينما تم االحتفاظ بالباقي من قبل هيئة مياه 24.9يتم االحتفاظ بنسبة . %100وذلك بنسبة 

 .وكهرباء أبوظبيوكهرباء أبوظبي، وبالتالي، كانت الشركة تابعة لشركة مياه 

 

بموجب القانون، تم تحويل كافة موجودات . بشأن إنشاء دائرة الطاقة 2018لسنة  11، تم إصدار القانون رقم 2018في فبراير  

المستحق القانوني لها المتالكها  وأصبحت دائرة الطاقة ،هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الطاقة

تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف عليه وتنظيمه في إمارة أبوظبي، بما . أسهم شركة طاقةمن  75.1%

 .في ذلك استراتيجية الطاقة في اإلمارة

 

 ، تم تحويل المساهمة المحتفظ بها من قبل دائرة الطاقة إلى شركة أبوظبي2019لسنة  3، وبموجب القانون رقم 2019في يناير  

 .على هذا النحو، أصبحت طاقة اآلن شركة تابعة لشركة أبوظبي للطاقة. وللطاقة

 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة  في سوقها المحلياالستراتيجية وتحلية المياه توليد الطاقة  موجوداتتمتلك طاقة عدداً من  

إن  .إلى توليد الطاقة النفط والغاز وإنتاج وتخزين التنقيب وتعمل على مستوى دولي عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من أعمال

، أبوظبي، اإلمارات 55224، برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، ص ب  25العنوان المسجل لشركة طاقة هو الطابق 

 .العربية المتحدة

 

التابعة )"المجموعة"( كما في وللفترة المنتهية تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة والشركات  

 .2019أغسطس  7من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  2019 يونيو 30في 

 

 

 أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2

 

 أساس اإلعداد 2.1

 

ً لمعيار المحاسبة  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة   وفقا

 .إعداد التقارير المالية المرحلية، 34الدولي رقم 

 

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

 .ما لم يُذكر خالف ذلكوعملة عرض المجموعة. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم )مليون درهم(  للشركة

  



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

 ات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  إيضاح

 )غير مدققة( 2019 يونيو 30

-  10 - 

 

 

 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية 2

 

 )تتمة( أساس اإلعداد 2.1

 

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

أشهر  الستة. كما وأن نتائج 2018ديسمبر  31السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 .2019ديسمبر  31ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2019 يونيو 30المنتهية في 

 

مليون  741: 2018يونيو  30مليون درهم ) 665، حققت المجموعة ربح بقيمة 2019يونيو  30الفترة المنتهية في خالل  

بااللتزامات الجارية وسداد الديون القادمة ضمن سياق كافية قصيرة إلى متوسطة األجل للوفاء تمتلك المجموعة سيولة درهم(. 

والتي تعتبر مناسبة األعمال االعتيادية. ولذلك تم التوصل إلى أنه يوجد موارد كافية متاحة لدعم افتراضية مبدأ االستمرارية 

 .2019لسنة  المختصرة الموحدةالمرحلية إلعداد البيانات المالية 

 

 

 الهامةالسياسات المحاسبية  2.2

 

مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة ال بشكل متوافق مع تلكتطبيق السياسات المحاسبية بقامت المجموعة  

لمحاسبية التالية نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ، باستثناء السياسات ا2018ديسمبر  31السنوية للسنة المنتهية في 

 .2019يناير  1من  اً للمرة األولى الذي أصبح قابالً للتطبيق اعتبار عقود اإليجار – 16المالية رقم 

 

 "عقود اإليجار" 16لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا 

يجار والذي اإلعقود  16 رقم ة المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةيمعايير المحاسبلل الدولي مجلسال، أصدر 2016في يناير  

معظم عقود اإليجار في الميزانية إدراج ويتطلب ( يجاراإلعقود  17 رقم معيار المحاسبة الدولي)الحالي  التأجيريحل محل معيار 

عقود إيجار فعال تصنيف عقود اإليجار على أنها إما  بشكل   16التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  يلغي .العمومية

عقود اإليجار قصيرة لللمستأجرين مع إعفاءات  يةعقود اإليجار كعقود إيجار تمويل كافةعامل أو عقود إيجار تشغيلية ويُ  يةتمويل

دون تغيير  المعاملة المحاسبية للمؤجرين الزالت. منخفضة القيمةال وعقود اإليجار للبنودأو أقل  شهراً  12مدتها تكون  التياألجل 

 إلعدادتبنت المجموعة المعيار الدولي . ية أو تشغيليةتمويلعقود إيجار قود اإليجار على أنها ، مع اشتراط تصنيف عأساسي

 .من خالل النهج المعدل المبسط 2019يناير  1 سريان المفعولفي تاريخ  16التقارير المالية رقم 

 

 :16التقارير المالية رقم فيما يلي السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد  

 

 موجودات حق االستخدام 

تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني متاحاً  

ً أية خسائر استهالك وانخفاض في  القيمة متراكمة، ويتم تعديلها لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا

ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، 

ستلمة. والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصاً أية حوافز إيجار م

ما لم تكن المجموعة إلى حد  كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك 

موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما أقصر. 

 .لالنخفاض في القيمة تخضع موجودات حق االستخدام
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 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة 2.2

 

 (تتمة" )عقود اإليجار" 16لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا 

 مطلوبات عقود اإليجار 

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي  

ً يتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة )بما في ذلك المدفوعات الثابتة  ( جوهريا

ً أية حوافز إيجار مد ينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ناقصا

ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة 

تُظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات  ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار

 .اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع

 

في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل  عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي 

الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار 

ية لمطلوبات عقود لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفتر

ً أو تغيير في التقييم لشراء  اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهريا

 .األصل الضمني

 

 

 16 رقم لتقارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد االتحول إلى  2.3

 

 :2019يناير  1الموحد المختصر كما في التأثير على بيان المركز المالي المرحلي  

 

 2019يناير  1في  
 مليون درهم 

  الموجودات غير المتداولة

 473 (أصل حق االستخدام)الممتلكات واآلالت والمعدات   

  

  الموجودات المتداولة

 16 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً   

  

  المطلوبات غير المتداولة 

 156 (مطلوبات عقود اإليجار)المطلوبات األخرى   

  

  المطلوبات المتداولة

 333 (مطلوبات عقود اإليجار)رى ختحقات والمطلوبات األوالمس الذمم الدائنة  
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 (تتمة) 16 رقم لتقارير الماليةالمعيار الدولي إلعداد االتحول إلى  2.3

 

 :كان التأثير على بيان الدخل المرحلي الموحد المختصر كما يلي 

 

الثالثة أشهر 
 30المنتهية في 

 2019يونيو 

الستة أشهر 
 30المنتهية في 

 2019يونيو 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 (2) (1) اإليرادات التشغيلية األخرى

 46 23 المصاريف التشغيلية

 (50) (24) االستهالك والنضوب واإلطفاء 
   

 (6) (2) إجمالي الخسارة

   

 13 5 المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى

 (3) (1) تكاليف التمويل
   

 4 2 الربح للفترة
   

 

 

 ضريبة الدخل 3

 

 

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2019يونيو  30 

 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2018يونيو  30 

 فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

 2019يونيو  30 

 فترة الستة أشهر 

 المنتهية في

 2018يونيو  30 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

     ضريبة الدخل الحالية:

 195 169 32 13 رسوم ضريبة الدخل الحالية  

     

     ضريبة الدخل المؤجلة:

 78 136 103 171 المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة  
     

 273 305 135 184 مصاريف ضريبة الدخل
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 الشركة األم العائد إلى حاملي أسهمالعائد األساسي والمخفض على األسهم  4

 

لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  الفترة العائد عوائدعلى السهم بتقسيم  ةاألساسي العوائد يتم احتساب 

 األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

 

لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح  الفترة العائد عوائدعلى السهم بتقسيم  ةالمخفض العوائد يتم احتساب 

 لمعدّل بنتيجة تأثيرات األدوات المالية المخفّضة.لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة وا

 

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

 

 

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2019يونيو  30 

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في

 2018يونيو  30 

 أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2019يونيو  30 

 أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2018يونيو  30 

     

 278 214 168 208 (مليون درهمربح للفترة العائد لحاملي أسهم الشركة األم )
     

 6.066 6.066 6.066 6.066 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(
     

 0.046 0.035 0.028 0.034 العائد األساسي للسهم الواحد )درهم(
     

 

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

 استخدامها. 

 

 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية 5

 

الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ألغراض التقارير اإلدارية، تم تقسيم المجموعة على وحدات أعمال بناًء على  

 ذلك خمسة قطاعات تشغيلية كما يلي:

 

  اإلمارات العربية المتحدة -قطاع توليد الطاقة والمياه 

  أخرى –قطاع توليد الطاقة 

  أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز 

  أوروبا –قطاع النفط والغاز 

  أتروش -قطاع النفط والغاز 

 

 اإلمارات العربية المتحدة -توليد الطاقة والمياه قطاع  

 يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء وتحلية المياه لإلمداد في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 

 أخرى –قطاع توليد الطاقة  

 .والواليات المتحدة األمريكيةيعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية  
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 )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية 5

 

 أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز  

 يعمل هذا القطاع في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات المتحدة األمريكية. 

 

 أوروبا –قطاع النفط والغاز  

 في أنشطة إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة وأنشطة التنقيب وإنتاج النفط والغاز في هولندا.يعمل هذا القطاع بشكل أساسي  

 

 تروشأ –قطاع النفط والغاز  

 يعمل هذا القطاع بصفة أساسية في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط في كردستان، العراق. 

 

 .أعالهالمذكورة  يةقطاعات التشغيلاللتشكيل  يةتشغيللم يتم تجميع قطاعات  

 

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم تقييم  

عة ذات اتفاقيات أداء القطاع بناًء على األرباح والخسائر. يتم إدارة تكاليف وإيرادات تمويل المجموعة باستثناء الشركات التاب

 المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. مستوىايرادات الفائدة على مويل المشاريع حيث يتم إدارة ت

 

يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز واالستثمارات المتاحة  

 األراضيإدارة  كذلكإلى ذلك، يتم  باإلضافة يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. وبالتالي ال مستوى المجموعةللبيع على 

يتم  الالمجموعة وبالتالي  مستوىعلى  التي تمت المساهمة بها من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خالل السنة السابقة المستأجرة

 .يةلقطاعات التشغيللتخصيصها 

 

اتفاقيات تمويل المشاريع ات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات ار القروض والسلفتد 

 وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. والتي تتم إدارتها على مستوى المجموعةوالسحوبات على المكشوف من البنوك 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 5

 

 يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة: 

 

 

توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية  –

 المتحدة 
–توليد الطاقة 

 أخرى 
 –النفط والغاز 

 أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

 أوروبا
 -النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 
االستبعادات وغير 

 الموحد الموزع
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
        

        :2019 يونيو 30الفترة المنتهية في 
 8.992 - 212 2.097 969 2.199 3.515 الخارجيين العمالء اإليرادات من

 (3.993) - (68) (1.123) (507) (1.485) (810) المصاريف التشغيلية
 (283) (68) (18) (23) (55) (57) (62) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 17 17 - - - - - ائتالف ج شركةحصة من نتائ
 45 41 - - - 4 - حصة من نتائج شركات زميلة

        

 2.643 661 407 951 126 (10) 4.778 (EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء )العوائد 
        

 (1.854) - (71) (322) (489) (46) (926) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 1.717 615 (82) 629 55 (10) 2.924 (EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة )العوائد 
        

 (2.024) (800) - (214) (56) (129) (825) تكاليف التمويل 
 16 - - - - 16 - في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة التغيرات
 (15) (16) - 10 (7) (3) 1 األجنبية تحويالت العمالت)األرباح( الخسائر من صافي 

 10 - - - 10 - - ربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز
 42 42 - - - - - إيرادات الفوائد

 17 2 - - - 9 6 أخرى أرباح
 (305) 26 - (44) (143) (144) - ضريبة الدخل  مصاريف

        

 665 (756) 55 381 (278) 364 899 الربح )الخسارة( للفترة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 5

 

 يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة: 

 

 

توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية  –

 المتحدة 
–توليد الطاقة 

 أخرى 
 –النفط والغاز 

 أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

 أوروبا
 -النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 
االستبعادات وغير 

 الموحد الموزع
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
        

        :2018يونيو  30الفترة المنتهية في 
 8.601 4 85 1.941 930 2.163 3.478 الخارجيين العمالء اإليرادات من

 (3.714) - (29) (1.031) (494) (1.409) (751) المصاريف التشغيلية
 (290) (60) (17) (28) (66) (47) (72) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 17 17 - - - - - ائتالف حصة من نتائج شركة
 144 141 - - - 3 - حصة من نتائج شركات زميلة

        

 2.655 710 370 882 39 102 4.758 (EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء )األرباح 
        

 (1.792) - (31) (323) (486) (32) (920) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 1.735 678 (116) 559 8 102 2.966 (EBITاألرباح قبل احتساب الفائدة والضريبة )
        

 (2.110) (792) - (262) (54) (143) (859) تكاليف التمويل 
 105 - - - - 105 - التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

 (41) (97) - 15 2 27 12 صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العملة األجنبية
 46 - - - 46 - - ربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز

 39 39 - - - - - إيرادات الفوائد
 9 - - - (1) 9 1 أخرى أرباح

 (273) (8) - (88) (9) (168) - ضريبة الدخل  مصاريف
        

 741 (756) 8 224 (132) 508 889 الربح )الخسارة( للفترة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 5

 

 : 2018ديسمبر  31و 2019 يونيو 30يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  

 

 

 توليد الطاقة والمياه

اإلمارات  – 

 العربية

 المتحدة   

 -توليد الطاقة 

 أخرى 

 –النفط والغاز 

 أمريكا الشمالية

–النفط والغاز 

 أوروبا

 -النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 

ستبعادات وغير اال

 الموحد الموزع

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

        

        2019يونيو  30في 

 1.314 1.208 - - - 106 - االستثمار في شركات زميلة

 155 155 - - - - - ائتالف ةاالستثمار في شرك

 698 698 - - - - - زميلةسلفات وقروض لشركات 

 9.063 - - - - 9.063 - الموجودات المالية التشغيلية

 18.682 18.682 - - - - - أرض مستأجرة

 68.696 421 2.440 10.362 9.186 3.588 42.699 موجودات أخرى
        

 98.608 21.164 2.440 10.362 9.186 12.757 42.699 موجودات القطاع
        

 88.229 34.810 270 12.747 2.839 6.525 31.038 مطلوبات القطاع
        

        2018ديسمبر  31في 

 1.272 1.167 - - - 105 - االستثمار في شركات زميلة

 150 150 - - - - - االستثمار في شركة ائتالف

 698 698 - - - - - سلفات وقروض لشركات زميلة

 9.149 - - - - 9.149 - التشغيليةالموجودات المالية 

 18.682 18.682 - - - - - أرض مستأجرة

 69.386 390 2.347 9.503 9.394 3.757 43.995 موجودات أخرى
        

 99.337 21.087 2.347 9.503 9.394 13.011 43.995 موجودات القطاع
        

 88.778 35.361 203 11.979 2.803 6.916 31.516 مطلوبات القطاع
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 6

 

يونيو  30مليون درهم ) 941تبلغ  نفقات رأسماليةالمجموعة  تكبدت، 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة  

 مليون درهم( 800: 2018

 

، في اتفاقية بيع وشراء مع لطاقة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل طاقة أتروش بي فيشركة  ، دخلت2018ديسمبر  26في  

ماراثون أويل كردستان  ٪ من الحصة العاملة التي تمتلكها حالياً 50لالستحواذ على  )"شماران"(شماران بتروليوم كوربوريشن 

على شراء رأس المال  شماران بموجب الهيكل المبدئي لالتفاقية، وافقت بي في بحوض أتروش في إقليم كردستان العراق.

٪ من الحصة العاملة لشركة ماراثون أويل كردستان 50المصدر بالكامل لشركة ماراثون أويل كردستان بي في، ومن ثم تحويل 

، تمت إعادة هيكلة 2019إبريل  2في  ٪ من الحصة العاملة( إلى طاقة أتروش بي في.7.5بي في بأتروش )أي ما يعادل 

حوض العاملة في ماراثون أويل كردستان بي في ب كامل الحصة المعاملة بحيث سوف تشتري جينرال اكسبلوريشين بارتنرز إنك

٪ من الحصة العاملة في حوض أتروش( 7.5٪ من هذه الحصة )أي ما يعادل 50أتروش، وفي نفس الوقت سوف تقوم بتحويل 

تم  بموجب مستندات البيع والشراء دون تغيير كبير بين هيكلي المعاملة. طاقة ال تزال حقوق والتزامات طاقة أتروش بي في. إلى

بموجب هذا االستحواذ، سوف تزداد  بعد الحصول على موافقة حكومة إقليم كردستان. 2019مايو  30إغالق المعاملة بتاريخ 

مليون درهم إلى  116 مبلغ بقيمة وتمثل إضافة %47.4٪ إلى 39.9بحوض أتروش من  العاملة لطاقة أتروش بي في الحصة

 .الفترة خاللوالمعدات  واآلالتالممتلكات 

 

 

 النقد وما يعادله 7

 

 النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المبالغ التالية: يتضمن 

 

 2018 يونيو 30في  2019 يونيو 30في  
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.736 2.455 في الصندوقوالنقد لدى البنوك 
 1.423 200 ودائع قصيرة األجل

   
 2.655 4.159 

 (106) (80) البنوك السحب على المكشوف من
   

 4.053 2.575 إجمالي النقد وما يعادله
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 ات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةالقروض والسلف 8

 
أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في
أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في
 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   المقبوضات:
   خالل الفترة هي كما يلي: المستلمةإن القروض 

   
 6.425 772 ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف

   

   
   سداد مبالغ:

   قامت المجموعة بسداد المبالغ التالية خالل الفترة:
   

 (7.897) (2.449) ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف
   

 (92) (99) سالميةالقروض اإل
   

 

  التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية 

 
 2019 يونيو 30 أخرى التدفقات النقدية 2019يناير  1 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

2019     
     المتداولة:غير 
 58.927 (1.016) - 59.943 القروض والسلفات التي تحمل فائدة  
 1.006 (106) - 1.112 القروض اإلسالمية   
     

 61.055 - (1.122) 59.933 
     

     المتداولة:
 4.351 1.015 (1.677) 5.013 القروض والسلفات التي تحمل فائدة  
 212 108 (99) 203 القروض اإلسالمية  
     

 5.216 (1.776) 1.123 4.563 
     

 64.496 1 (1.776) 66.271 اإلجمالي
     

     
 2018 يونيو 30 أخرى التدفقات النقدية 2018يناير  1 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

2018     
     غير المتداولة:

 62.953 1.203 - 61.750 القروض والسلفات التي تحمل فائدة  
 1.231 (100) - 1.331 القروض اإلسالمية  
     

 63.081 - 1.103 64.184 
     

     المتداولة:
 4.203 (1.289) (1.472) 6.964 القروض والسلفات التي تحمل فائدة  
 191 103 (92) 180 القروض اإلسالمية  
     

 7.144 (1.564) (1.186) 4.394 
     

 68.578 (83) (1.564) 70.225 اإلجمالي
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 العمليات موسمية 9

 

  ً  وأرباح اإليرادات ارتفاع توقع عادة يتم المتحدة العربية اإلمارات دولة في الصيف فترة خالل الكهرباء على العالي للطلب وفقا

 .السنة من والرابع األول بالربع مقارنة السنة من والثالث الثاني الربع خالل والمياه للطاقة المولدة التابعة للشركات العمليات

 

  ً  التشغيلية واألرباح اإليرادات ارتفاع يتوقع فإنه الشتاء، فترة خالل وأوروبا كندا في الطبيعي الغاز على العالي للطلب ووفقا

يتولد الربح من أعمال التنقيب في أوروبا خالل  .السنة من والثالث الثاني بالربع مقارنة السنة من واألخير األول الربع خالل

 الربع األول واألخير من السنة.

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 10

 

 فترةمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي الموحد خالل الجوهرية  لمعامالتليبين الجدول التالي ملخصاً  

 أشهر:  الستة

 

أشهر  الثالثةفترة  

 المنتهية في

 2019يونيو  30

أشهر  الثالثةفترة 

 المنتهية في

 2018يونيو  30

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2019يونيو  30

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2018يونيو  30

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

     الشركة الزميلة )شركة مياه وكهرباء أبوظبي(:

 3.460 3.477 1.826 1.827 اإليرادات من الكهرباء والمياه  

 18 27 9 13 إيرادات الوقود 

 

 ومجلس اإلدارة نيتعويضات موظفي اإلدارة الرئيسي 

ً التفاقيات تعاقديةالتابعة، من خالل شركات التشغيل والصيانة  يتم توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين للشركات  مع الشركات  وفقا

 التابعة.

 

 أشهر كانت كما يلي: الستةخالل فترة للمجموعة  ومجلس اإلدارة الرئيسيينإن مكافآت موظفي اإلدارة  

 

أشهر  الثالثةفترة  

 المنتهية في

 2019يونيو  30

أشهر  الثالثةفترة 

 المنتهية في

 2018يونيو  30

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2019يونيو  30

أشهر  الستةفترة 

 المنتهية في

 2018يونيو  30

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

 6 6 3 3 مكافآت اإلدارة الرئيسية قصيرة األجل

 4 4 4 4 تعويضات مجلس اإلدارة
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 الطارئة والمطلوباتااللتزامات  11

 

(i) التزامات مصاريف رأسمالية 

 والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  2019 يونيو 30المصرح بها والمتعاقد عليها كما في  الرأسماليةبلغت المصاريف  

 درهم(. مليار 1.2: 2018ديسمبر  31درهم ) مليار 1.5

 

(ii)  عقود اإليجار التشغيليةالتزامات 

 المجموعة كمؤجر: 

ً اإلنتاج المستقبلية الت مدفوعاتإن   بناًء على السعة  "("PWPAالتفاقية شراء الطاقة والمياه ) ي ستقوم المجموعة باستالمها وفقا

 مليار درهم(. 67.7: 2018ديسمبر  31مليار درهم ) 66.7بلغت  2019 يونيو 30كما في  للمحطات المتوقعةالمتاحة 

 

(iii) االلتزامات األخرى 

كما في تاريخ التقارير المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية فيما يتعلق بصفة أساسية باستخدام والتزامات خط  أ(

  مليون درهم(. 904: 2018ديسمبر  31) 2019يونيو  30كما في درهم  مليار 1.2بإنفاق  بموجبهااألنابيب، تلتزم 

 

(iv) الطارئة المطلوبات 

كنتيجة لعمليات شراء الشركات في الفترات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من )أ( تقييمات الضريبة أو التقييمات  أ(

و )ب( بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعاً. وفقاً التفاقية الشراء والبيع بين طاقة والبائعين،  المقترحة

تها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات الطارئة للفترات التي تسبق تواريخ قام البائعون بتزويد طاقة وشركا

 االستحواذات ذات الصلة.

 

طاقة جين أكس ذ.م.م )جين أكس( هي المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة واتفاقية مساعدة  )ب(

)"اتفاقية اإلمداد"( من قبل آي. إي. إس ريد أوك ذ.م.م )"آي. إي. إس"(  1999سبتمبر  17أخرى، المؤرخة كما في 

متعلقة  باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة أخرى ،)والتي أعقبتها جين إكس( لترويج وتجارة الطاقة ويلياموشركة 

، تايجر جين كو ذ.م.مركة بمحطة توليد الطاقة ريد أوك الواقعة في نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية. حصلت ش

وهي شركة ذات أغراض خاصة متخصصة في االستحواذ وتابعة لشركة مورجان ستانلي انفراستراكتشار، على كامل 

( واتفاقية التبادل والمشتقات الدولية EMA)الطاقة . دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة ملكية ريد أوك ذ.م.م

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة  2010ديسمبر  28( كالهما مؤرخ بتاريخ ISDAالرئيسية )

ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى. قامت المجموعة بضمان التزامات شركة جين أكس لمجموعة 

ت ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ . الدفعاISDAو  EMAشركات مورغان ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية 

( على مدى عمر االتفاقية دوالر أمريكيمليون  100: 2018ديسمبر  31مليون درهم( ) 367مليون دوالر أمريكي ) 100

EMA( 2018ديسمبر  31. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه.)ال شيء : 

 

يل واتفاقيات أخرى فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال المستحوذ دخلت شركة طاقة براتاني ليمتد في عقود إيقاف تشغ ج(

يونيو  30من قبلها، والتي بموجبها قد تكون هناك حاجة لتقديم ضمان مالي لمالّك الموجودات السابقين. كما في  عليها

ة ش.م.ع. باإلضافة طاقة براتاني المحدودة ضمان مالي من خالل ضمانات الشركة األم من شركة طاق شركة، قدمت 2019

قدمت شركة طاقة ش.م.ع تعهدات لسداد أي مبلغ يتم طلبه من أجل  بموجب شروط خطاب االعتماد، إلى خطاب اعتماد.

 .تسوية بعض تكاليف إيقاف التشغيل المستقبلية لشركة طاقة براتاني المحدودة
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 )تتمة( الطارئة والمطلوباتااللتزامات  11

 

(iv) تتمة( الطارئة المطلوبات( 

 

انيرجي بي.في مع شركات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا في مبادرة مشتركة بين القطاعات لتوفير   تعمل شركة طاقة د(

ً بمبادرة  إليقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في البحر. التزمت شركة طاقة المتبادلاألمن  انيرجي بي.في رسميا

ت ائتمان قانونية في هولندا وتأمين تسهيالت ائتمانية لتفعيل توفير األمن من قبل شركة الحكومة وتم وضع ترتيبا

 انيرجي بي.في.  طاقة

 

 

 األدوات المالية 12

 

 أنشطة الحماية 12.1

 
 )مدققة( 2018ديسمبر  31  2019 يونيو 30  

 

 سميةالقيمة اال

 القيمة العادلة 

 سميةالقيمة اال

 القيمة العادلة 

 غير متداولة متداولة غير متداولة متداولة 

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

       

       حماية التدفقات النقدية

       الموجودات

 15 2 1.941 - - - محمية -عقود تبادل معدالت الفائدة 
       

  - -  2 15 

       

       المطلوبات

 250 73 1.259 253 16 570 عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

 1.607 368 20.256 2.073 490 21.982 محمية - عقود تبادل معدالت الفائدة

 7 16 66 8 11 25 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
       

  517 2.334  457 1.864 

       

       حماية القيمة العادلة

       الموجودات

 - -  - 52  العقود المستقبلية واآلجلة

       

       المطلوبات

 - 100  - -  العقود المستقبلية واآلجلة
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 القيم العادلة 12.2

 

المدرجة كما في تاريخ التقارير المالية باستثناء بعض إن القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف جوهرياً عن قيمتها  

القروض ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. مدرج أدناه مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للقروض ذات 

 الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

 
 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 )مدققة(  )مدققة(  

 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 2018ديسمبر  31 2019 يونيو 30 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

 9.400 9.317 9.149 9.063 الموجودات المالية التشغيلية

 33.187 33.183 36.703 34.103 (iات التي تحمل فائدة )إيضاح القروض والسلف

 

 (iتتضمن القروض والسلف ) ات التي تحمل فائدة سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي الوطنية

 وسندات شركة الرويس للطاقة. اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباءلطاقة وسندات شركة ل

 

خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام أسعار فائدة يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق  

 الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.

 

 ات على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.مد القيمة العادلة للقروض والسلفتعت 

 

 تراتيبية القيمة العادلة 12.3

 

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

 

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

 

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

 .مباشرغير 

 

 مبنيةعلى القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير  جوهريالمدخالت المستخدمة ذات تأثير  فيهاتقييم تكون  طرق الثالث: المستوى 

 سوقية واضحة. معلوماتعلى أساس 
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 األدوات المالية )تتمة( 12

 

 )تتمة( تراتيبية القيمة العادلة 12.3

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول اإلجمالي 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2019 يونيو 30في 
     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 52 - 52 اآلجلةعقود صرف العمالت األجنبية 
     

     موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
 9.317 - - 9.317 موجودات مالية تشغيلية

     
     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 2.563 - 2.563 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 
 - 19 - 19 عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

 - 269 - 269 تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعةعقود 
     

     مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

 - - 36.703 36.703 ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف
     

     2018ديسمبر  31في 
     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 17 - 17 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 
 - - - - عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

     
     موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

 9.400 - - 9.400 موجودات مالية تشغيلية
     

     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 - 1.975 - 1.975 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 

 - 23 - 23 العمالت األجنبية اآلجلةعقود صرف 
 - 323 - 323 عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

 - 100 - 100 العقود المستقبلية واآلجلة
     

     مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
 - - 34.103 34.103 ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف

 

، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول 2018ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2019 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في  

 والثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم توجد تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

 

ق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل هذه الطرق بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سو 

استخدام المعامالت التجارية أو الرجوع إلى القيمة العادلة ألي أداة مالية مماثلة أو تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو أي نماذج 

  تقييم أخرى.

 

 

 


