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  إدارة مجلس  إلى السادة أعضاءمختصرة ال الموحدةتقرير مراجعة البيانات المالية المرحلية 
 )"طاقة"(شركة مساهمة عامة  - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

  
  المقدمة

شركة مساهمة عامة  - المرفقة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة المختصرةالموحدة لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية 
 بيان المركز المالي المرحلي الموحدالتي تتكون من ، ٢٠١٢يونيو  ٣٠في كما ") المجموعة"(والشركات التابعة لها  )"طاقة("

لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ذلك والدخل الشامل  والبيانات المرحلية الموحدة للدخل ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
 المنتهية في ذلك التاريخ الستة أشهرلفترة  التدفقات النقديةو لتغيرات في حقوق المساهمينالبيان المرحلي الموحد لو التاريخ

لي إلعداد التقارير المالية وفقاً للمعيار الدو المختصرةالموحدة إن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية . واإليضاحات
إن مسؤوليتنا هي  .من مسؤولية اإلدارة هو) "٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم "(التقارير المالية المرحلية ب الخاص ٣٤رقم 

  . استناداً إلى أعمال المراجعة التي قمنا بهاالمختصرة الموحدة إصدار تقريرنا حول البيانات المالية المرحلية 
  

  نطاق المراجعة
مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل "، ٢٤١٠لي المتعلق بأعمال المراجعة رقم لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدو

محددة بصفة رئيسية باالستفسار من موظفي  المعلومات المالية المرحلية إن مراجعة". شركةلللحسابات المستقل مدقق ا
إن . الشركة خاصة المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات أخرى

يتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق التدقيق الذي 
الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الهامة خالل أعمال التدقيق ونظراً لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات 

  .الموحدة المختصرة حول هذه البيانات المالية المرحلية
  

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

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

  :بتوقيع
  ريتشارد ميتشيل

  شريك
  إرنست ويونـغ

  ٤٤٦: رقم القيد
 
  

  ٢٠١٢أغسطس  ١٣
  أبوظبي
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  الدخل المرحلي الموحد بيان
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في 

  يونيو ٣٠الستة أشهر المنتهية في فترة   يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  ةالثالثفترة     
   ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم اتحإيضا 
      

      اإليرادات
  ٥,٣١٤   ٥,١٨٧   ٢,٧٢٨   ٢,٥٨١    اإليرادات من النفط والغاز  
 ٣,٤٧٣  ٣,٩٦٣   ١,٨١٠   ٢,٠٧٤   اإليرادات من الكهرباء والمياه   
  ٢,٩٩٩   ١,٩٣٨   ٢,٠٧٤   ٩٧٩    إيرادات الوقود  
  ١٧٨   ١١٨   ٣٣   ٥    إيرادات تخزين الغاز  
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ٦١١   ٥٧٩   ٤٢٤   ٤٠٣    إيرادات تشغيلية أخرى  
            
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ١٢,٥٧٥   ١١,٧٨٥   ٧,٠٦٩   ٦,٠٤٢     

            تكلفة المبيعات
 )٥,٤١٤( )٤,٩٦١(  )٣,٢٩١(  )٢,٨٢٤(   تشغيلية مصاريف  
 )٢,٥٧٥( )٢,٧٣٣(  )١,٣٠٠(  )١,٣٨٨(  االستهالك والنضوب واإلطفاء   
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
           
   )٧,٩٨٩(  )٧,٦٩٤(  )٤,٥٩١(  )٤,٢١٢(  
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
           

  ٤,٥٨٦   ٤,٠٩١   ٢,٤٧٨   ١,٨٣٠    الربح اإلجمالي
           

  )٤٢١(  )٤٧٠(  )٢٣١(  )٢٤٤(   مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
  )٢,١٦٧(  )٢,٥١٣(  )١,٠٩٠(  )١,٢٥٣(   تكاليف التمويل

  وعمليات التحوطمشتقات لالتغيرات في القيم العادلة ل
  ٦٥   ١٧٩   ٢٣   ٨٠    للقيم العادلة  

  )٧٠(  ١٠٥   )٥(  ١٤٨    من تحويل العمالت األجنبية الخسائرصافي 
  -   ٩٤   -   ٢  ٣  الربح من صفقات الشراء

  ١٤٤   ٩٦   ٨٦   ٤٩    حصة من نتائج الشركات الزميلة
  ٥٩   ٤٦   ٢٧   ٢٤     االئتالف اتتائج شركحصة من ن
  ٢٨   -   -   -    ائتالفبيع شركة الربح من 

  -   ٤١٥   -   ٤١٥   ٨  الربح من بيع استثمار متاح للبيع
  ٦١   ٣٧٤   ٦١   )٤( ١١  الربح من بيع اراضي وأصول النفط والغاز

  ٢٩   ١٥   ١٢   ٩    إيرادات الفوائد
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ٢٤   ٦٩   ١٦   ٤٠    إيرادات أخرى

            
  ٢,٣٣٨   ٢,٥٠١   ١,٣٧٧   ١,٠٩٦    الربح قبل الضريبة

           
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    )١,٣١٥(  )١,١٧٤(  )٦٦٥(  )٤٥٠( ٤  ضريبة الدخل مصروف

           
  ==========  ==========  ==========  ==========     ١,٠٢٣   ١,٣٢٧   ٧١٢   ٦٤٦    ربح الفترة
           :المتعلق بـ

  ٥٨٧   ٩٨١   ٤٣٥   ٤٤٧    الشركة األم مالكي
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    ٤٣٦   ٣٤٦   ٢٧٧   ١٩٩     غير المسيطرة الملكية حقوق

           
 ========== ==========  ==========  ==========    ١,٠٢٣   ١,٣٢٧   ٧١٢   ٦٤٦    ح الفترةرب

  بمالكيالعائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق 
 ========== ==========  ==========  ==========    ٠,٠٩٧   ٠,١٦٢   ٠,٠٧٢   ٠,٠٧٤  ٥ )درهم(الشركة األم   
  

  . الموحدة جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  امل المرحلي الموحد بيان الدخل الش
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في 

  
  
  يونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في   يونيو ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
 مليون درهم مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم 
     

  ١,٠٢٣   ١,٣٢٧   ٧١٢   ٦٤٦   ربح الفترة
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ 
          

     األخر شاملال الدخل
  ضمنالتغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية 

  )١,٠٢٨(  )١,١٤٠(  )٨٠٢(  )١,٢٢٨(  عمليات التحوط للتدفقات النقدية  
  ٦٩١  ٧٦١   ٣٤٨   ٣٧٤   إعادة تصنيف التعديالت على الخسائر المدرجة في بيان الدخل

  ١٣   )٦(  ١٧   -   للشركات الزميلةحصة من الدخل الشامل اآلخر 
  )٤(  )٦(  )٤(  )٦(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  ٩٨٥   ١٩   ١٨٢   )٦٢٩(  فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية
  ١١١   ١٨٩   ٥٣   )٩١(  التغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  صنيف الربح من عملية بيع األستثمارات المحملة بالقيمةاعادة ت
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ   -   )٤١٥(  -   )٤١٥(  العادلة من خالل الدخل الشامل األخر  
          

 ========== ==========  ==========  ==========   ٧٦٨   )٥٩٨(  )٢٠٦(  )١,٩٩٥(  للفترة ألخرالشامل  الدخل
         
 ========== ==========  ==========  ==========   ١,٧٩١   ٧٢٩   ٥٠٦   )١,٣٤٩( للفترة شاملال الدخلجمالي إ

         
          :المتعلق بـ

  ١,٥٢٣   ٥٣٥   ٤٩٤   )١,١٣٧(  الشركة األم مالكي  
 ــــــــ ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ   ٢٦٨   ١٩٤   ١٢   )٢١٢(   غير المسيطرة الملكية حقوق  
          
  )١,٧٩١   ٧٢٩   ٥٠٦   )١,٣٤٩  
 ==========  ==========  ========== ==========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

  . جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  بيان المركز المالي المرحلي الموحد
  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 

  
  ٣٤٥   ٣٤٩     سلف وقروض من أطراف ذات عالقة  ٧,٥٠٢   ٧,٨٩٥     التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد  ٤,٦٠٦   ٤,٣٩٩     ضريبة الدخل المؤجلة  ١,٦٦١   ٢,٣٤٢   ١٢  القروض اإلسالمية  ٦٧,١٧٨   ٦٥,٦٧٢   ١٢  فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل   ٨٦   ٩     استثمار في شركة زميلة        المطلوبات غير المتداولة ـــــــــ ـــــــــ    ١٢,٥٩٠   ١٢,٤٥٤     إجمالي حقوق المساهمين             ـــــــــ ـــــــــ    ٢,٦٧٥   ٢,٦٧٥     قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  ١,٠٦٠   ١,٠٤٨     كات تابعةقروض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في شر  ١,٤٣٣   ١,٣٨١     مسيطرة الملكية غير الحقوق        ـــــــــ ـــــــــ    ٧,٤٢٢   ٧,٣٥٠      ـــــــــ ـــــــــ    )٤,٣٤٤(  )٤,٥٧٧(    للتدفقات النقدية    غييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن عمليات التحوطالت  ٢٥٤   ٢٨     التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  )٥٥٤(  )٥٣٥(    احتياطي تحويل العمالت االجنبية  ٦٠٧   -   ١٧  أرباح مقترح توزيعها  ١,١٣٨   ٢,١١٣     أرباح محتجزة  ٤,٠٤٨   ٤,٠٤٨   االحتياطيات األخرى  ٣٤١   ٣٤١     مساهمات حقوق رأسمالية  )٢٩٣(  )٢٩٣(    أسهم الخزينة  ٦,٢٢٥   ٦,٢٢٥    رأس المال المصدر     األمالشركة  بمالكيحقوق المساهمين المتعلقة       حقوق المساهمين والمطلوبات ـــــــــ ـــــــــ    ١١٤,٦٩٣   ١١٤,٤٩٢   إجمالي الموجودات ـــــــــ ـــــــــ    ١٦,٢٧٤   ١٦,٩٤٢    ـــــــــ ـــــــــ    ١,٤٠٠   -  ١١ موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١٤,٨٧٤   ١٦,٩٤٢     ـــــــــ ـــــــــ    ٣,٩٨٨   ٥,٢٧٦  ١٠ نقد وودائع قصيرة األجل  ٦,٥٣٧   ٧,٣٤١   ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما  ٨١٠   ٨١٠     سلف وقرض لشركات زميلة  ٤١٧   ٤٠٦     األصول المالية التشغيلية  ٣,١٢٢   ٣,١٠٩    المخزون     موجودات متداولة ـــــــــ ـــــــــ    ٩٨,٤١٩   ٩٧,٥٥٠    ـــــــــ ـــــــــ    ٤٢٠   ٤٠٨     موجودات أخرى  ٣٩٨   ٣٩٨     سلف وقرض لشركة زميلة  ٧٣٥   ٧١٣    استثمار في شركات االئتالف  ٥١٢   ٥١٨    استثمار في شركات زميلة  ١٣,٤٣٠   ١٣,٥٨٣   ٩  ةموجودات غير ملموس  ١,١٢٢   ٤٦٧  ٨ استثمارات متاحة للبيع  ٤,٣٦٣   ٤,١٨٥     األصول المالية التشغيلية  ٧٧,٤٣٩   ٧٧,٢٧٨  ٧ الممتلكات واآلالت والمعدات    الموجودات غير المتداولة    الموجودات   مليون درهم  مليون درهم إيضاحات   ٢٠١١ديسمبر  ٣١  )مدققة(  ٢٠١٢ يونيو ٣٠   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =========== ===========    ١١٤,٦٩٣   ١١٤,٤٩٢     إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ـــــــــ ـــــــــ    ١٠٢,١٠٣   ١٠٢,٠٣٨     إجمالي المطلوبات ـــــــــ ـــــــــ    ١٣,٣١٤   ١٣,٦٣٠      ـــــــــ ـــــــــ    ٦١   -   ١١  مطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع  ١٣,٢٥٣   ١٣,٦٣٠      ـــــــــ ـــــــــ    ١٦٩   ١٢٨     السحب على المكشوف لدى البنوك  ٩٥٥   ١,٢٩٨     دائنةال الدخل ائبضر  ٤٤٤   ٤٦٣     المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف أخرى ذات عالقة  ٢٠   ٢٠     ض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعةوقر  ١٢٧   ١٢٩  ١٢  القروض اإلسالمية  ٤,٩١١   ٥,٠٤٤   ١٢  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة  ٦,٦٢٧   ٦,٥٤٨   ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى    المطلوبات المتداولة ـــــــــ ـــــــــ    ٨٨,٧٨٩   ٨٨,٤٠٨            ـــــــــ ـــــــــ    ٧,٣١٧   ٧,٦٤٨     مطلوبات أخرى  ٩٤   ٩٤     ض من مساهمي حقوق الملكية غير المسيطرة في شركات تابعةوقر
  التنفیذيالمدیر         عضو مجلس اإلدارة    عضو مجلس اإلدارة    
  

  .الموحدة المختصرة ا من هذه البيانات المالية المرحليةجزء ١٨ إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-  ٥ -  

  المرحلي الموحد في حقوق المساهمين بيان التغيرات
  )ةغير مدقق( ٢٠١٢يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة 

  
          الشركة األم بمالكيالمتعلق   

  
 رأس المال

  أسهم خزينة  المصدر
مساهمات 

  رأسماليةحقوق 
ات يحتياطإلا

  محتجزةأرباح   رىخاأل
أرباح مقترح 

  توزيعها

احتياطي 
تحويل العمالت 

  األجنبية

التغييرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 
لالستثمارات 
  المتاحة للبيع

التغييرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

ضمن لمشتقات ل
عمليات التحوط 

  المجموع  للتدفقات النقدية
 ملكية حقوق

  غير مسيطرة

قروض من 
ي حقوق مساهم

غير الملكية 
  مسيطرة فيال

  شركات تابعة 

قرض من هيئة 
مياه وكهرباء 

  أبوظبي
حقوق  إجمالي

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

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

  ١,٠٢٣   -    -    ٤٣٦   ٥٨٧   -    -    -    -    ٥٨٧   -    -    -    -    ربح الفترة
  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــــ    ٧٦٨   -    -    )١٦٨(  ٩٣٦   )١٥٦(  ١١١   ٩٨٥   -    )٤(  -    -    -    -    خر للفترةاأل الشاملةالدخل 

  ١,٧٩١   -    -    ٢٦٨   ١,٥٢٣   )١٥٦(  ١١١   ٩٨٥   -    ٥٨٣   -    -    -    -    للفترة الشامل الدخلإجمالي 
  )٦٠٧(  -    -    -    )٦٠٧(  -    -    -    )٦٠٧(  -    -    -    -    -    )١٧يضاح إ( األرباح المدفوعة

  الملكية غير اح المدفوعة لمساهمي حقوقاألرب
  )٢٣٩(  -    -    )٢٣٩(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    في شركات تابعةالمسيطرة   

  )١٢٠(  )٨٧(  )٣٣(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    سداد القروض
  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  

  ١٦,٠٦٣   ٢,٦٦٥   ٨٥٨   ٢,١٢٠   ١٠,٤٢٠   )٢,٩٧٨(  ٢٩١   ١,١٩٨   -    ١,٧٥٥   ٣,٨٨١   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥   )غير مدققة( ٢٠١١يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
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  ١٢,٥٩٠   ٢,٦٧٥   ١,٠٦٠   ١,٤٣٣   ٧,٤٢٢   )٤,٣٤٤(  ٢٥٤   )٥٥٤(  ٦٠٧   ١,١٣٨   ٤,٠٤٨   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد كما في 
  ١,٣٢٧   -    -    ٣٤٦   ٩٨١   -    -    -    -    ٩٨١   -    -    -    -    ربح الفترة

  )٥٩٨(  -    -    )١٥٢(  )٤٤٦(  )٢٣٣(  )٢٢٦(  ١٩   -    )٦(  -    -    -    -    خر للفترةاألالشامل الدخل 
  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ـــــــ  

  ٧٢٩   -    -    ١٩٤   ٥٣٥   )٢٣٣(  )٢٢٦(  ١٩   -    ٩٧٥   -    -    -    -    للفترة خراأل الشاملإجمالي الدخل 
  )٦٠٧(  -    -    -    )٦٠٧(  -    -    -    )٦٠٧(  -    -    -    -    -    )١٧إيضاح ( األرباح المدفوعة

                              
  حقوق الملكية غير األرباح المدفوعة لمساهمي 

  )٢٤٦(  -    -    )٢٤٦(  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    في شركات تابعةالمسيطرة   
  )١٢(  -    )١٢(   -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    -    سداد القروض

  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــ  ــــــ  ــــــ  
  ١٢,٤٥٤   ٢,٦٧٥   ١,٠٤٨   ١,٣٨١   ٧,٣٥٠   )٤,٥٧٧(  ٢٨   )٥٣٥(  -    ٢,١١٣   ٤,٠٤٨   ٣٤١   )٢٩٣(  ٦,٢٢٥   )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
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  .المختصرة الموحدة المالية المرحليةجزءا من هذه البيانات  ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-  ٦ -  

  الموحد المرحليبيان التدفقات النقدية 
  )ةغير مدقق( ٢٠١٢يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة 

 
  

فترة الستة أشهر 
  المنتهية

فترة الستة أشهر 
  المنتهية

  ٢٠١١يونيو  ٣٠في   ٢٠١٢يونيو  ٣٠في  اتإيضاح 
 مليون درهم مليون درهم  

    التشغيلية األنشطة
  ٢,٣٣٨   ٢,٥٠١   الربح قبل الضريبة

    :التعديالت للبنود التالية
 ٢,٥٧٥  ٢,٧٣٣    االستهالك والنضوب واإلطفاء  
  )٦٣(  )٥٨(    مخصص العقود المكلفة المحرر  
  )٢(  )١٥(  إلتزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي  
  ٤٨   )٣٠(    سلفيات وموجودات مالية تشغيليةمن تحويل قروض و )الخسارة(الربح   
  ٦١   ٧٧    خالل الفترة الغير مدرجةتقييم الستكشاف ومصاريف اال  
  -   )٩٤(  ٣  الربح من صفقات الشراء  
  )٦١(  )٣٧٤( ١١  الربح من بيع أراضي  
  )٢٨(  -    بيع شركة ائتالفالربح من   
  -   )٤١٥( ٨  الربح من بيع استثمار متاح للبيع  
  ١,٩٧٣   ٢,٢٨٢   والفائدة اإلسميةمصاريف الفوائد   
  ١٩٤   ٢٣١    المتراكمة التكاليف  
  )١٤٤(  )٩٦(   زميلةالحصة الشركة في نتائج الشركات   
  )٥٩(  )٤٦(   حصة الشركة في نتائج شركة االئتالف  
  )٤٢(  )١٤٣(   لةوعمليات التحوط للقيم العادلمشتقات لأرباح غير محققة من القيمة العادلة   
  )٢٩(  )١٥(   إيرادات الفوائد  
       

       :التغيرات في رأس المال العامل
  )٧١١(  )٦(   المخزون  
  )١,٠٥٤(  ٦٥٣    وموجودات آخرى مدفوعة مقدماً ومصاريفذمم مدينة   
  ٤٥   ٤    مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة  
         ٨٤١   )١٧٢(   مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىذمم دائنة ومبالغ   

  )٦٦٦(  )١,٠٥٤(   ضريبة الدخل المدفوعة
  )١,٩٠٤(  )٢,٠٧٧(   الفوائد المدفوعة

  )٤(  )٦(   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
  )٥٢(  )٦٦(    مدفوعات ازالة الموجودات عند التقاعد

 ـــــــــ ـــــــــ    ١٤٦   ١٣٦    المالية التشغيلية على االصولالحركة 
     ـــــــــ ـــــــــ    ٣,٤٠٢   ٣,٩٥٠    صافي النقد من األنشطة التشغيلية

       األنشطة االستثمارية
  ١,١٥١   -    متحصالت من بيع استثمار في شركة ائتالف

  ١١٠   ١,٨٠٢    أراضي متحصالت من بيع أصول
  )٥٢٥(  )١,١٢٥(   إضافات إلى أصول مالية تشغيلية
  )٢,٥٨٩(  )٢,٣٩٦(   شراء الممتلكات واآلالت والمعدات

  )٨٢(  )١١٢(   شراء استثمارات متاحة للبيع
  -   ٨٠   ٣  التحويالت المستلمة عند االستحواذ على الشركات التابعة

  -   ٩٥٦   ٨  متحصالت من بيع استثمار متاح للبيع
  ١٥   ١٨    أرباح مستلمة من شركات زميلة

  ٨٠   ٥٣    ن شركات االئتالفأرباح مستلمة م
  ١١٠   -    سداد قرض من قبل شركة زميلة

  )٦٩(  )٥١٥(   شراء موجودات غير ملموسة
  ٢٩   ١٥    إيرادات الفوائد المستلمة

 ـــــــــ ـــــــــ    -   )٣٧(   موجودات أخرى
        ـــــــــ ـــــــــ    )١,٧٧٠(  )١,٢٦١(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

       األنشطة التمويلية
  ١,٦٤٠   -  ١٢  القروض والسلفيات  المستلمة والتي تحمل فائدة

  -   ٧٩٤   ١٢  قروض إسالمية مستلمة
  )٦١(  )٦٩( ١٢  سداد القروض اإلسالمية

  )٣,٨٣٢(  )١,٢٦٥( ١٢  سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
  )٦٠٧(  )٦٠٧( ١٧  األمالشركة  لمالكيتوزيعات أرباح مدفوعة 

  )٢٣٩(  )١٤٩(   غير المسيطرة الملكية توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق
  )٧٢(  )١٢(   غير المسيطرة الملكيةسداد قروض من مساهمي حقوق 

 ـــــــــ ـــــــــ    )٨٧(  -    سداد قرض لشركة مياه وكهرباء أبوظبي
        ـــــــــ ـــــــــ    )٣,٢٥٨(  )١,٣٠٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

  )١,٦٢٦(  ١,٣٨١    في النقدية وشبه النقدية) النقص(الزيادة صافي 
       

  ٢٢   )٥٢(   صافي فرق تحويل العمالت األجنبية
 ـــــــــ ـــــــــ    ٥,٤٨٩   ٣,٨١٩    يناير  ١ النقدية وشبه النقدية في

  ٣,٨٨٥   ٥,١٤٨  ١٠  يونيو ٣٠النقدية وشبه النقدية في 
   =========== =========== 
 
 

  .جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة ١٨إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٧ -  

  
  
  معلومات حول الشركة  ١
  

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

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

نتيجة إلصدار سندات إلزامية . أسهم الشركة وبالتالي فإن الشركة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي
فقد ارتفعت مساهمة هيئة  ٢٠٠٨السندات إلى أسهم عادية خالل الربع الثالث من عام قابلة للتحويل وتحويل هذه 

وصندوق % ٢٧,٩٥وارتفعت مساهمة العامة إلى ما نسبته %. ٥١,٠٥مياه وكهرباء أبوظبي إلى ما نسبته 
بموجب  تأسست ال تزال الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي%. ٢١المزارعين إلى ما نسبته 

  .المنظم لقطاع المياه والكهرباء ١٩٩٨لسنة ) ٢(أحكام القانون رقم 
  

إن النشاط الرئيسي للشركة هو اإلمتالك واإلستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة و تحلية المياه   
ن الشركة من تحقيق وتطوير وإنتاج وتخزين النفط والغاز، باإلضافة إلى االستثمارات األخرى المالئمة لتمكي

  .أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة ٥٥٢٢٤. ب.إن العنوان المسجل للشركة هو ص. أهدافها
  

وفقاً ") المجموعة("تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها   
  .٢٠١٢أغسطس  ١٣لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 

  
  
  أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية  ٢
  

  أساس اإلعداد  ٢,١
  

 ٢٠١٢يونيو  ٣٠لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  .إعداد التقارير المالية المرحلية ٣٤رقم  الدوليوفقاً لمعيار المحاسبة 

  
والذي يمثل العملة المتداولة ) درهم(المختصرة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  ةالماليتم عرض البيانات   

كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم . للشركة والعملة التي تعرض بها البيانات المالية للمجموعة
  .إال إذا أشير إلى غير ذلك) مليون درهم(

  
لية المختصرة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد المالية المرح البياناتإن   

ديسمبر  ٣١البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
النتائج الممكن توقعها  ال تشير بالضرورة إلى ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما وأن نتائج الستة أشهر المنتهية في . ٢٠١١

  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المالية المنتهية في 
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  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٨ -  

  
  
  )تتمة(أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية   ٢
  

  السياسات المحاسبية الهامة  ٢,٢
  

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

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

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

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

  
أعاله لم يكن له أي تأثير جوهري على أداء المجموعة أو مركزها  المذكورةوالتفسيرات  المعاييرإن تطبيق   

  .المالي
  
  
  عمالدمج األ  ٣
 

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

  
تير كحصة غير مقسمة من مجاالت او% ٣١ استحواذ علىنهاء عملية ا، قامت طاقة برتاني ب٢٠١١يوليو  ١في   

في بحر الشمال ) Taqa Eider(ترتبط اوتير مع طاقة ايدر . المتعلقة بهاواإلتفاقيات للتصنيع والبنية التحتية 
كحصة غير مقسمة متضمنة %  ٣١ علىاتفاقية األستحواذ  تتضمن. قة الجرف القاري للمملكة المتحدةضمن منط

بحسب الشروط التجارية المتفق  قسمةمكحصة إضافية غير % ٥٠الحق في شراء طاقة  يعطيخيار مشروط 
 .٢٠١٢فبراير  ٢٤وتم إكمال عملية اإلستحواذ لهذه الحصة في تاريخ  ٢٠١٢تم تنفيذ هذا الخيار في يناير . عليها
تمثل القيم العادلة للموجودات والمطلوبات  .غير مسيطرة متعلقة بعملية االستحواذ يوجود إي حقوق ملكيةال 

  :كما في تاريخ إنهاء المعامالت كالتالي% ٥٠الغير مقسمة البالغة  لحصةوالمتعلقة با المبدئية
  

  القيم العادلة المدرجة عند الشراء  
  مليون درهم  
    

  ٨٢   ممتلكات، اآلالت ومعدات
  ٦٨   موجودات ضرائب مؤجلة

  ـــــــ    ٧٨   ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
   ٢٢٨    ========      

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

  )٢١٤(    ========      
  ١٤   المحددة  الموجودات اجمالي القيمة العادلة لصافي
  ـــــــ    )٩٤(  الناتج من عملية االستحواذ الربح من صفقات الشراء

  ========    )٨٠(  حواذصافي المبالغ المستلمة عند االست
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  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٩ -  

  
  
  )تتمة(دمج األعمال   ٣
  

 )تتمة( )OTTER(األستحواذ على حصص غیر مقسمة من موجودات اوتیر 
 
مليون درهم  ٩ومبلغ مليون درهم كإيرادات  ٨٣منذ تاريخ األستحواذ بمبلغ ) Otter(ساهمت موجودات اوتير   

  . ألرباح المجموعة
  

بداية السنة كانت ستؤدي هذه العملية إلى جعل أرباح المجموعة مساوية  في حال حدوث عملية اإلستحواذ في  
  .مليون درهم ١١,٨٨٩مليون درهم وإيرادات مساوية لمبلغ  ١,٣٥٠لمبلغ 

  
 لتوقيع العقد التاريخ اإلقتصادي الحاصل في القيم العادلة ما بين نتيجة للتغيرهو من صفقات الشراء الناتج الربح   

  .والتاريخ القانوني إلكمال عملية الشراء المحاسبية )٢٠٠٩سبتمبر  ١(في 
  
  
  ضريبة الدخل  ٤

  

  
الثالثة أشهر المنتهية 

  يونيو ٣٠في 
الثالثة أشهر المنتهية 

  يونيو ٣٠في 
الستة أشهر المنتهية 

  يونيو ٣٠في 
الستة أشهر المنتهية 

  يونيو ٣٠في 
  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  مليون درهم  ممليون دره  مليون درهم  مليون درهم  
          
          

          :ضريبة الدخل الحالية
  ١,٢٤٥   ١,٣١٥   ٦٨٣   ٥٧٢   تكاليف ضريبة الدخل الحالية  
          

          :ضريبة الدخل المؤجلة
  ٧٠   )١٤١(  )١٨(  )١٢٢(  المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة  
  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  

  ١,٣١٥   ١,١٧٤   ٦٦٥   ٤٥٠   خلمصروف ضريبة الد
  ===========  ===========  ===========  ===========  
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  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٠  -  

  
  
  العائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمساهمي الشركة األم  ٥
  

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

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

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

  :األرباح وحصة السهم عند احتساب األرباح األساسية على السهم التاليجدول يوضح ال  
  

الثالثة أشهر   
  المنتهية في 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

الثالثة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠١١يونيو  ٣٠

الستة أشهر 
  المنتهية في 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠

الستة أشهر 
  المنتهية في

  ٢٠١١يونيو  ٣٠
          

ساهمي الشركة أرباح الفترة العائدة لم
  ==========  ==========  ==========  ==========    ٥٨٧   ٩٨١   ٤٣٥   ٤٤٧   )مليون درهم(األم 

          
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية

  ==========  ==========  ==========  ==========    ٦,٠٦٦   ٦,٠٦٦   ٦,٠٦٦   ٦,٠٦٦   )مليون(الصادرة   
  ==========  ==========  ==========  ==========    ٠,٠٩٧   ٠,١٦٢   ٠,٠٧٢   ٠,٠٧٤   )درهم( العائد األساسي على السهم

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

  .لخزينة في نهاية الفترةيأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين اإلعتبار أسهم ا. استخدامهاالسهم عند 
  
  
  معلومات عن القطاعات التشغيلية  ٦
  

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

  
  اإلمارات العربية المتحدة –قطاع توليد الطاقة والمياه   
  .القطاع بتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة لإلمدادات في اإلمارات العربية المتحدةيتعلق هذا   

  
  أخرى -توليد الكهرباء   
  .في توليد الكهرباء في المغرب، الهند، غانا، المملكة العربية السعودية، وأمريكا الشمالية القطاعيتعلق هذا   

  
  أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز   
هذا القطاع من شركة طاقة نورث لألعمال ويتعلق بأنشطة إستكشاف وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات  يتألف  

  .المتحدة
  

  المملكة المتحدة –قطاع النفط والغاز   
يتألف هذا القطاع من شركة طاقة بريتاني لألعمال ويتعلق أساساً بأنشطة استكشاف النفط والغاز في المملكة   

  .المتحدة
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  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١١  -  

  
  
  )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية  ٦
  

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

  
  .لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعات التشغيلية المبينة أعاله  

  
إلدارة برصد نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص تقوم ا  

تدار عملية تمويل . ويتم تقييم أداء القطاعات على أساس األرباح أو الخسائر التشغيلية. الموارد وتقييم األداء
تعلقة بإنتاج الطاقة والمياة مع إجراءات لتمويل بما في ذلك تكاليف التمويل ما عدا الشركات التابعة الم(المجموعة 

  .على أساس جماعي وال تخصص لقطاعات التشغيل كل على حدة) المشاريع وإيرادات الفوائد
  

توليد الطاقة ب متمثلة تدار االستثمارات المتاحة للبيع واالستثمارات في بعض الشركات الزميلة ذات نشاطات غير  
على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات  ستثمارات المتاحة للبيعواال والمياه والنفط والغاز
  .التشغيلية كل على حدة

  
تدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية على أساس جماعي وبالتالي فهي ليست مخصصة   

رباء والمياة والتى لديها اتفاقيات تمويل لقطاعات التشغيل، فيما عدا الشركات التابعة التى تتعلق في توليد الكه
  .للمشاريع ولديها السحب على المكشوف لدى البنوك
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  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٢  -  

  
  
  )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية  ٦
  

يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وارباح القطاعات التشغيلية للمجموعة لفترة الستة أشهر المنتهية في   
  :لى التواليع ٢٠١١و ٢٠١٢يونيو  ٣٠

  

  

توليد الكهرباء 
 –والمياه 

اإلمارات العربية 
  المتحدة 

 - توليد الكهرباء 
  أخرى

قطاع النفط 
أمريكا  -والغاز
  الشمالية

قطاع النفط 
  هولندا -والغاز

قطاع النفط 
المملكة  -والغاز
  المتحدة

التعديالت 
  واالستبعادات 
  اإلجمالي  وغير الموزع

  مليون درهم   مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  ن درهممليو  مليون درهم  مليون درهم  
                
                :٢٠١٢يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهرستة ال

  ١١,٧٨٥   -    ٣,٣٤٦   ٨٠٤   ١,٧٠٥   ٢,٤٧١   ٣,٤٥٩   الخارجيين العمالءاإليرادات من 
  )٤,٩٦١(  )٦(  )١,١٠٥(  )٤٠٩(  )٧٣٧(  )٢,٠٢٢(  )٦٨٢(  المصاريف التشغيلية

  )٤٧٠(  )٦٥(  )٢٩(  )١٩(  )٢١٤(  )٧١(  )٧٢(  إدارية وأخرى مصاريف
  ٩٦   ٩٤   -    -    -    ٢   -    حصة من نتائج شركات زميلة
  ٤٦   -    -    ٤٦   -    -    -    حصة من نتائج شركة ائتالف

ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
   ٦,٤٩٦   ٢٣   ٢,٢١٢   ٤٢٢   ٧٥٤   ٣٨٠   ٢,٧٠٥  

قبل احتساب الفوائد والضريبة ) الخسارة(الربح 
                )EBITDA(واالستهالك واإلطفاء 

  )٢,٧٣٣(  )١٠(  )٦٦٨(  )١٣٢(  )١,٠٢٨(  )٥٥(  )٨٤٠(  االستهالك والنضوب واإلطفاء
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
   ٣,٧٦٣   ١٣   ١,٥٤٤   ٢٩٠   )٢٧٤(  ٣٢٥   ١,٨٦٥  

قبل احتساب الفائدة والضريبة ) الخسارة(الربح 
)EBIT(                
                

  )٢,٥١٣(  )١,٠٢٧(  )١٣١(  )٦(  )٧٢(  )١٠١(  )١,١٧٦(  تكاليف التمويل 
  وتحوطات التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات

  ١٧٩   ٢   -    -    ٤٦   ١٣١   -    القيمة العادلة  
  ١٠٥   ٤٨   ١٨   ١   -    ٣٨   -    الت العملة األجنبيةصافي الربح من تحوي

  ٩٤   -    ٩٤   -    -    -    -    الربح من صفقات الشراء
  ٣٧٤   -    -    -    ٣٧٤   -    -     ربح من بيع موجودات

  ٤١٥   ٤١٥   -    -    -    -    -    الربح من بيع استثمارات متاحة للبيع
  ١٥   ١٥   -    -    -    -    -    إيرادات الفوائد
  ٦٩   ١٩   ٧   -    -    ٤٣   -    إيرادات أخرى

  )١,١٧٤(  ١١٠   )١,٠٣٣(  )٨٦(  )١٤(  )١٥١(  -    )مصروف(ضريبة الدخل المرتجع 
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
                

  ١,٣٢٧   )٤٠٥(  ٤٩٩   ١٩٩   ٦٠   ٢٨٥   ٦٨٩   ربح الفترة
  =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========
                
                :٢٠١١يونيو  ٣٠في  أشهرستة ال

  ١٢,٥٧٥   -    ٢,٩٥٣   ٧٢٧   ٢,٣١٩   ٢,١٢٨   ٤,٤٤٨   الخارجيين العمالءاإليرادات من 
  )٥,٤١٤(  ٣   )٦٦٤(  )٣٢١(  )٨٥٦(  )١,٧١٣(  )١,٨٦٣(  المصاريف التشغيلية

  )٤٢١(  )٦٣(  )٣٩(  )٢٥(  )١٧٢(  )٤٦(  )٧٦(  ىمصاريف إدارية وأخر
  ١٤٤   ١٤٠   -    -    -    ٤   -    حصة من نتائج شركات زميلة
  ٥٩   -    -    ٥٩   -    -    -    حصة من نتائج شركة ائتالف

ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
                

االستهالك الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة و
  ٦,٩٤٣   ٨٠   ٢,٢٥٠   ٤٤٠   ١,٢٩١   ٣٧٣   ٢,٥٠٩   )EBITDA(واإلطفاء 

  )٢,٥٧٥(  )١٢(  )٥٥٧(  )١٦٩(  )١,٠٨٧(  )٤٨(  )٧٠٢(  االستهالك والنضوب واإلطفاء
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
                

  ٤,٣٦٨   ٦٨   ١,٦٩٣   ٢٧١   ٢٠٤   ٣٢٥  ١,٨٠٧   )EBIT(ة الربح قبل احتساب الفائدة والضريب
                

  )٢,١٦٧(  )٩٦١(  )١١٤(  )٧(  )٤٣(  )١١٠(  )٩٣٢(  تكاليف التمويل 
  ٦٥   ٧   -    -    )١(  ٣٠   ٢٩   التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات

  )٧٠(  )٢٣(  )١٩(  )٢(  ٣   )٣٠(  ١   من تحويالت العملة األجنبية) الخسارة(صافي الربح 
  ٢٨   -    -    -    -    ٢٨   -    ربح من بيع شركة ائتالف

  ٦١   -    -    -    ٦١   -    -    اراضي أصولربح من بيع 
  ٢٩    ٢٩  -    -    -    -    -    إيرادات الفوائد
  ٢٤   ١١   -    -    -    ١٣   -    إيرادات أخرى

  )١,٣١٥(  ١١٥   )١,٢٤٧(  )٧٢(  )٨٥(  )٢٦(  -    )مصروف(ضريبة الدخل المرتجع 
ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ  
                

  ١,٠٢٣   )٧٥٤(  ٣١٣   ١٩٠   ١٣٩   ٢٣٠   ٩٠٥   ربح الفترة
  =========== =========== =========== =========== =========== =========== ===========



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٣  -  

  
  
  )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية  ٦
  

  :٢٠١١ديسمبر  ٣١و ٢٠١٢يونيو  ٣٠التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في  يعرض الجدول  
  

  

توليد الكهرباء 
 –والمياه 

اإلمارات العربية 
  المتحدة 

توليد الكهرباء 
  أخرى –

قطاع النفط 
أمريكا  -والغاز
  الشمالية

قطاع النفط 
المملكة  -والغاز
  المتحدة

قطاع النفط 
  هولندا -والغاز

عديالت الت
واالستبعادات 
  اإلجمالي  وغير الموزع

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

                ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
  ٥١٨   ٤٦٥   -   -   -   ٥٣   -   اإلستثمار في شركات زميلة
  ٧١٣   -   ٧١٣   -   -   -   -   اإلستثمار في شركة إئتالف

  ١,٢٠٨   ١,١٨٨   -   -   -   ٢٠   -   وقرض لشركة زميلة سلف
  ٤,٥٩١   -   -   -   -   ٤,٥٩١   -   إصول مالية تشغيلية

 ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ    ١٠٧,٤٦٢   ١,٦٢٦   ٤,٥٥٨   ٩,٢٥٣   ٣٠,٨٣٠   ٦,٣٩٠   ٥٤,٨٠٥   موجودات أخرى
                 ======== ======== ========== ========= ========  ======== ========    ١١٤,٤٩٢   ٣,٢٧٩   ٥,٢٧١   ٩,٢٥٣   ٣٠,٨٣٠   ١١,٠٥٤   ٥٤,٨٠٥   اعموجودات القط

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

  ١,٤٠٠   -   -   -   ١,٤٠٠   -   -   متاحة للبيعك مصنفة أصول
  ١,٢٠٨   ١,١٨٨   -   -   -   ٢٠   -   وقرض لشركة زميلة سلف

  ٤,٧٨٠   -   -   -   -   ٤,٧٨٠   -   أصول مالية تشغيلية
 ـــــــ ـــــــ ــــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ    ١٠٦,٠٥٨   ١,٨٧٩   ٤,٥٠١   ٨,٨٢٤   ٣٠,٦٣٢   ٤,٨٨٤   ٥٥,٣٣٨   موجودات أخرى
 ======== ======== ========== ========= ========  ======== ========    ١١٤,٦٩٣   ٣,٥٢٥   ٥,٢٣٦   ٨,٨٢٤   ٣٢,٠٣٢   ٩,٧٣٨   ٥٥,٣٣٨   موجودات القطاع

  
  
  واآلالت والمعدات الممتلكات  ٧
  

مليون  ٢,٢٤٤قامت المجموعة بشراء موجودات بتكلفة  ،٢٠١٢يونيو  ٣٠خالل فترة الستة أشهر المنتهية في   
بحيث ال تشتمل هذه المبالغ على الممتلكات واآلالت والمعدات ) مليون درهم ٢,٥٨٩: ٢٠١١يونيو  ٣٠(درهم 

  ).٣إيضاح (التي تم الحصول عليها من خالل دمج األعمال 
  
  
  متاحة للبيع إستثمارات  ٨
  

  ٢٠١١ديسمبر  ٣١  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  
  مليون درهم  يون درهممل  
      

  ٧٦٨   -   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -مدرجة 
  ٧   ١١   دولة اإلمارات العربية المتحدة  -مدرجة  

  خارج دولة اإلمارات -  ةق مداريداغير متداولة في صن
  ــــــ  ــــــ    ٣٤٧   ٤٥٦   العربية المتحدة  

  ========  ========    ١,١٢٢   ٤٦٧   اإلجمالي
  



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٤  -  

  
  
  )تتمة(متاحة للبيع  إستثمارات  ٨
  

  :الحركة خالل الفترة كما يلي  

  
فترة الستة أشهر 

يونيو  ٣٠في  المنتهية
٢٠١٢  

فترة الستة أشهر 
يونيو  ٣٠في  المنتهية
٢٠١١  

  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ٩٤٧   ١,١٢٢   يناير ١كما في 
  ١٠١   ١١٢   اإلضافات خالل الفترة 

  ٧٤   ١٨٩   ي القيمة العادلة خالل الفترةالتغييرات ف
  ــــــ  ــــــ    -   )٩٥٦(  خالل الفترة استثمارات مباعة

    ========  ========    ١,١٢٢   ٤٦٧   يونيو ٣٠كما في 
مليون درهم  ٩٥٦بنجاح في تيسال موترز بمبلغ  ببيع استثمارهاقامت المجموعة  ٢٠١٢ابريل  ٨في تاريخ   
  .والمدرج في بيان الدخل الشامل الموحد مليون درهم ٤١٥قدره ومحققة ربح ) ريكيمليون دوالر أم ٢٦٠(

  
  
  الغير ملموسة الموجودات  ٩

  
أصول التنقيب 

  االجمالي  برامج كمبيوتر  الشهرة  حقوق االستخدام  اتفاقية إمداد  واالستكشاف
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
              

              :التكلفة
  ١٣,٣٥١   ١٢٤   ٩,٨٠٠   ١,٣٨٨   ٨٣٦   ١,٢٠٣   ٢٠١٢يناير  ١كما في   
  ٥١٥   ١٨   -   -   -   ٤٩٧   إضافات  
  )٩٨(  -   -   -   -   )٩٨(  تحويالت إلى أصول النفط والغاز  
  )١١(  -   )١١(  -   -   -   أصولبيع   
  )٧٧(  -   -   -   -   )٧٧(  إستبعادات خالل الفترة  
  ١٠   -   )٣(  -   -   ١٣   عديالت مرتبطة بتحويل العمالت األجنبيةت  
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  

  ١٣,٦٩٠   ١٤٢   ٩,٧٨٦   ١,٣٨٨   ٨٣٦   ١,٥٣٨   ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  
              

              :اإلطفاء
  ٤٥٤   ٤٤   -   ٢٢٨   ١٨٢   -   ٢٠١٢ر يناي ١كما في   
  ٦٨   ١٧   -   ٢٠   ٣١   -   اإلطفاء للفترة  
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  

  ٥٢٢   ٦١   -   ٢٤٨   ٢١٣   -   ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  

              :العادلةصافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة 
  ١٣,١٦٨   ٨١   ٩,٧٨٦   ١,١٤٠   ٦٢٣   ١,٥٣٨   ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في   
              

  ٤١٥   -   -   -   ٤١٥   -   ))vi( ١٦,١إيضاح (تعديالت القيمة العادلة 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  ــــــ  ـــــــ  
              

: صافي القيمة الدفترية بعد تعديالت القيمة العادلة
  ١٣,٥٨٣   ٨١   ٩,٧٨٦   ١,١٤٠   ١,٠٣٨   ١,٥٣٨   )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠ما في ك
  ========  ========  =========  ========  ========  ========                
  ١٣,٤٣٠   ٨٠   ٩,٨٠٠   ١,١٦٠   ١,١٨٧   ١,٢٠٣   )مدققة( ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في   
  ========  ========  =========  ========  ========  ========  



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٥  -  

  
  

  النقدية وشبه النقدية  ١٠
  

  :في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد األرصدة التالية  المدرجةتشمل النقدية وشبه النقدية   
  

  يونيو ٣٠كما في   يونيو ٣٠كما في   
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ٣,٩٧٧   ٥,٢٧٦   النقد لدى البنوك و في الصندوق
        ــــــــ  ــــــــ    )٩٢(  )١٢٨(  حوبات على المكشوف من البنوكالس
   ٣,٨٨٥   ٥,١٤٨    =========  =========  

  
  

  ومطلوبات مصنفة كمحتفظ بها للبيع موجودات  ١١
  

، وافق مجلس اإلدارة على بيع مجموعة محددة من األصول الغير ٢٠١١ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في   
خالل . ٢٠١١ديسمبر  ٣١محتفظ بها للبيع كما في صنُفت سابقاً كموجودات ومطلوبات ا والتي اساسية في كند

 ٣٧٤مليون درهم بعد اكمال عملية البيع والتي حققت ربح وقدره  ١,٧٩٨الفترة حققت المجموعة مبلغ وقدره 
  .مليون درهم والمدرج ضمن بيان الدخل الموحد

  
  

  دة والقروض اإلسالميةالقروض والسلفيات التى تحمل فائ  ١٢
  

  مستلمة  
  :القروض المستلمة خالل الفترة كالتالي  

  
أشهر المنتهية  الستة  

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في
أشهر المنتهية في  الستة

  ٢٠١١يونيو  ٣٠
  مليون درهم  مليون درهم  
      

  ========  ========    ١,٦٤٠   -   القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 
      

  ========  ========    -   ٧٩٤   )i(قروض إسالمية 
  

  مسددة  
  :سداد ما يليبقامت المجموعة خالل الفترة   

  
  ========  ========    ٣,٨٣٢  ١,٢٦٥   القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 

      
  ========  ========    ٦١   ٦٩   قروض إسالمية

 
  



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٦  -  

  
 

  )تتمة( القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية  ١٢
  

i.  مليار  ١,١(مليار رنجت ماليزي  ٣,٥صدار برنامج صكوك بقيمة ، قامت المجموعة بإ٢٠١١في نوفمبر
 ٢١٥(مليون رنجت ماليزي  ٦٥٠تم سحب ما يعادل  ،٢٠١٢يونيو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في  .)دوالر

مع معدل % ٤,٦٥ربح  تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل. من البرنامج) مليون دوالر
  ).)ii( ١٦,١إيضاح (دلي كلي للدوالر األمريكي تبا% ٥,٣

  
  

  اإلنتاج موسمية  ١٣
  

 ارتفاع توقع عادة يتم ،المتحدة العربية اإلمارات دولة في الصيف فترة خالل الكهرباء على بسبب ارتفاع الطلب  
 السنة من والثالث الثاني الربعين خالل والمياه للطاقة المولدة التابعة المحلية للشركات واألرباح التشغيلية اإليرادات
  .السنة من والرابع األول بالربعين مقارنة

  
اإليرادات  ارتفاعتوقع  يتم عادة الشتاء، فترة خالل وأوروبا كندا في الطبيعي الغاز على وبسبب ارتفاع الطلب  

  .ة بالربعين الثاني والثالث من السنةواألرباح التشغيلية خالل الربعين األول واألخير من السنة مقارن
  .يتم تحقيق اإليرادات من عمليات نقل الغاز األوروبي خالل الربعين األول والرابع من السنة  

  
  

  مع األطراف ذات العالقة المعامالت  ١٤
  

خالل فترة يبين الجدول التالي ملخصاً ألهم المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد   
  : الثالثة أشهر والستة أشهر

  
الثالثة أشهر المنتهية   

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
الثالثة أشهر المنتهية 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
الستة أشهر المنتهية 

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠في 
الستة أشهر المنتهية 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠في 
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
          

          ):شركة مياء وكهرباء أبوظبي(عة الشركة التاب
  ٢,٨٨٢   ٣,٤١٤   ١,٥١٢   ١,٧٨٨   اإليرادات من المياه والكهرباء

  ١,٤٨٤   ٣٧   ١,٢٥٣   ٦   إيرادات الوقود
  

  رواتب ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسين  
  

تشغيل والصيانة وفقاً فيما يتعلق بالشركات التابعة، فإن تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين يتم من خالل شركات ال  
  .التفاقات تعاقدية مع الشركات التابعة

  
  :خالل فترة الستة أشهر هي كاآلتيإن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة   

  
الستة أشهر المنتهية في   

  ٢٠١٢يونيو  ٣٠
الستة أشهر المنتهية في 

  ٢٠١١يونيو  ٣٠
        مليون درهم  مليون درهم  

  ٢٢   ١٨   جلمكافآت قصيرة  األ
  ـــــــ  ـــــــ    ٩   ٦   مكافآت ما بعد الخدمة

   ٣١   ٢٤    =========  =========  
  



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ١٧  -  

  
  

  االرتباطات وااللتزامات   ١٥
  

  التزامات رأسمالية .١
والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  ٢٠١٢يونيو  ٣٠بلغت المصاريف الرأسمالية المتعاقد عليها كما في   

  ).مليون درهم ١,٦٢٣: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٢,٤٤٩
  

 التزامات عقود االيجار التشغيلية .٢
  :المجموعة كمؤجر

المبنية على السعة المتاحة ) PWPA(الدفعات اإلنتاجية المستقبلية المقدرة وفقاً التفاقية شراء الكهرباء والماء  بلغت  
مليار  ١٠٣,٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(ر درهم مليا ٩٩,٧ مبلغ وقدره ٢٠١٢يونيو  ٣٠المتوقعة للمحطات كما في 

  ).درهم
  

  :المجموعة كمستأجر  
ما  ٢٠١٢يونيو  ٣٠الدائنة المدرجة تحت العقود التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما في  التأجيريةبلغت أدنى العقود   

  ).مليار درهم ٣,٣: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليار درهم  ٣قيمته 
  

  خرىاألااللتزامات  .٣
التزمت قة في اتفاقية مع صندوق استثماري لتنمية البنية التحتية مدار من قبل طرف ثالث، وقد دخلت طا  )أ  

في الصندوق وذلك على فترة خمس ) مليون درهم ٧٣٥(مليون دوالر أمريكي  ٢٠٠الشركة باستثمار 
) مريكيمليون دوالر أ ١٤١(مليون درهم  ٥١٨تم استثمار مبلغ بقيمة  ،٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في . سنوات

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

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

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

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

والتي ) مليون درهم ١,٠٢٧: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ٢,٠٥٤، تم صرف مبلغ وقدره ٢٠١٢يونيو 
اء التي لم يتم انه اتفاقية شراء الطاقة والمياهبحسب شروط المتعهدين تم ادراجها ضمن الذمم المدينة من 

  .بنودها بعد
  

، دخلت طاقة نورث في التزامات الستخدام خط األنابيب، التي بموجبها تلتزم بإنفاق اإلصداركما في تاريخ   )ج
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درهم قبل  ٥٧٥
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-  ١٨  -  

  
  

  )تتمة(االرتباطات وااللتزامات  ١٥
  

من اجل شراء حصة بالغة ) MGIC(، وقعت طاقة اتفاقية مع ماس غلوبال لألستثمارات ٢٠١٢إبريل  ٨في  )ه
ميغاوط لتشغيل محطات الكهرباء المستقلة الواقع بالقرب من محافظة  ١,٠٠٠من حقل الغاز البالغ % ٥٠

ميغاوط مع  ٧٥٠سعة بالغة ب ٢٠٠٩يعمل حقل الطاقة منذ  عام . السليمانية ضمن آقليم كردستان في العراق
لضرورة تنفيذ شروط معينة ة تفاقيالت المتعلقة بهذه اإلتزال المعامال . ة تحت األنشاءيميغاوط اضاف ٢٥٠
  . ٢٠١٢نجاز ومن المتوقع اكمالها في النصف الثاني من عام قيد اإل

  
في شمال % ١٣,٥، وقعت طاقة بريتاني اتفاقية بيع و شراء لحصة اضافية بالغة ٢٠١٢ابريل  ٢٠في تاريخ  )و 

من ستيرلنغ شمال منطقة بحر الشمال  المملكة المتحدةفي  )أ ٣٠\٢١٠أ و  ٢٩\٢١٠قطاع ( منطقة كالدهان
) مليون درهم اماراتي ١٧٣(مليون دوالر امريكي  ٤٧مقابل مبلغ مبدئي قدره ) المملكة المتحدة(ريسورسز 

والذي من المتوقع االيفاء به من خالل دمج النقد المدفوع مع القيام  متضمنا جزء عائد لمخصصات الضريبة
ال تزال المعامالت المتعلقة بهذه . يف التطوير لستيرلنغ لحصتها المتبقية في كالدهان بدفع جزء من تكال

 .٢٠١٢المتوقع اكمالها في النصف الثاني من عام من األنجاز لضرورة تنفيذ شروط معينة واألتفاقية قيد 
  

  االرتباطات .٤
  

تقييمات الضريبة أو ) أ(الطارئة من  كنتيجة لعمليات شراء الشركات في السنوات السابقة، نشأت االلتزامات  )أ 
وفقاً التفاقية الشراء . بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعاً) ب(التقييمات المقترحة و 

والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات 
  .لسابقة من تاريخ االستحواذالطارئة للفترات ا

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

إس ريد . إي. من قبل آي"). اتفاقية اإلمداد(" ١٩٩٩سبتمبر  ١٧واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 
لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة  وشركة ويليام") إس.إي.أي("م .م.أوك ذ
 ٢٨كالهما مؤرخ بتاريخ ) ISDA(واتفاقية رئيسية ) EMA(م في اتفاقية إدارة طاقة .م.دخلت ذ. أخرى

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات  ٢٠١٠ديسمبر 
لمجموعة . م.م.كما في نهاية السنة قامت المجموعة بضمان إلتزامات ذ .تفاقيات أخرىتحويل الوقود وإ

الدفعات ضمن هذه الضمانات . ISDAوالـ  EMAشركات مورغان ستانلي كابيتال إنك، بحسب اتفاقيات الـ 
  .EMAعلى مدى عمر اإلتفاقية ) مليون درهم ٣٦٧( مليون دوالر امريكي ١٠٠ال يجب أن تتعدى مبلغ 

  
، قدم الرئيس التنفيذي السابق لشركة طاقة األم دعوى قضائية ضد الشركة األم وإحدى ٢٠١٠في أغسطس   )ج

شركاتها التابعة وهي شركة طاقة نيوورلد، زاعماَ أسباب مختلفة بما فيها اإلخالل بعقد العمل، والفصل 
بأغالق القضية على أساس عدم  وقد قامت طاقة األم بتقديم طلب .التعسفي والضغوطات الجسدية والعاطفية
 ٢٤في . على ذلك ٢٠١١سبتمبر  ٢٨وقد وافقت المحكمة بتاريخ  صالحية مكان الدعوى للنظر في القضية،

رغبته في الطعن في القضية، والذي تم تقديمه في  الشركة عنالرئيس التنفيذي السابق  ، إبلغ٢٠١١اكتوبر 
من قبل الشركة األم طاقة، وال تزال  ٢٠١٢مارس  ٥بق وفي من قبل الرئيس التنفيذي السا ٢٠١٢يناير  ٢٥

  .طاقة في انتظار موعد جلسة االستماع
  

باإلضافة إلى أعاله، تتواجد مجموعة من الضمانات وخطابات االعتماد الناتجة ضمن سياقات العمل المعتاد   )د
وخطابات االعتماد أي  ال تولد هذه الضمانات. والتي تحتوي طاقة وشركات تابعة أخرى أطراف ضمنها

  .التزامات إضافية أخرى غير المذكورة ضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد
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-  ١٩  -  

  
  

  األدوات المالية  ١٦
  

  أنشطة الحماية   ١٦,١
  

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

القروض والسلفيات التي تحمل فوائد والقروض اإلسالمية القائمة، وذلك ألجل تخفيض التعرض لمخاطر التقلبات 
وتعتبر آلية المشتقات المالية شكل من أشكال تغطية التدفقات النقدية ويلخص الجدول التالي . في أسعار الفائدة

ديسمبر  ٣١و ٢٠١٢يونيو  ٣٠يمة العادلة للمشتقات لكل من الشركات التابعة كما في المبالغ اإلسمية المستحقة والق
٢٠١١ .  

  
  القيمة العادلة لمطلوبات المشتقات  القيمة اإلسمية  الشركة التابعة 

  
يونيو  ٣٠

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
يونيو  ٣٠

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
          

  ٢٠٩   ١٩٦   ١,٢٤٢   ١,٢٤٢   شركة سي ام اس اإلمارات للطاقة
  ٥٥٥   ٥٢٥   ٣,٠٨٦   ٣,٠٤٦   شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

  ٦٥٢   ٦٢٠   ٣,٣٦٧   ٣,٣٦٧   الدولية للطاقةالشويهات  شركة سي أم أس
  ٥١٣   ٥٣٥   ٢,٧٨٢   ٢,٧٨٢   الشركة العربية للطاقة

  ١,١٧٨   ١,٢٠٤   ٦,٧٣٦   ٦,٥٧٩   شركة الطويلة آسيا للطاقة
  ١,٠١٧   ١,٠٢٥   ٤,٢٥٠   ٤,٢٥٠   شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

  ٢,٠١٣   ٢,٢٣٦   ٥,٩٠٤   ٥,٩٠٤   شركة الفجيرة آسيا للطاقة
  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ    ١,٧٧١   ١,٨٧٤   ٥,٥٧٨   ٥,٥٢١   شركة الرويس لطاقة

   ٧,٩٠٨   ٨,٢١٥   ٣٢,٩٤٥   ٣٢,٦٩١    ======  ======  ====== ====== 
  

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

مليون  ١٩٧ندات اليورو البالغة المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بس
 ١٩٧:  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(مليون يورو  ١٩٧كانت  ٢٠١٢يونيو  ٣٠إن القيمة اإلسمية القائمة كما في . يورو

تم إدراجها في بيان المركز  مليون درهم ١٨لمشتقات لألدوات المالية  السالبةبلغت القيمة العادلة ) مليون يورو
  ).مليون درهم ٦قيمة عادلة موجبة :  ٢٠١١ديسمبر  ٣١(خرى ضمن موجودات أ الموحد المالي

  
، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار العمالت المتقاطعة مع  ٢٠١٢ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في   

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

سنويا للقيمة البالغة %  ٤,٦٥مليون دوالر امريكي و استالم معدل ثابت  ٢١٥على قيمة التبادل االساسية البالغة 
 ٣٠كما في  مليون درهم ١٢٣لألدوات المالية لمشتقات السالبة بلغت القيمة العادلة . مليون رنجت ماليزي ٦٥٠

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



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٢٠  -  

 
  

  )تتمة(األدوات المالية   ١٦
  

  )تتمة(أنشطة الحماية   ١٦,١
  

)iii( تحوطات صافي االستثمارات في العمليات األجنبية: 
ديسمبر  ٣١) (مليون درهم ٢,٥٧٣(مليون يورو  ٥٥٣ة بقيمة سلفي ٢٠١٢يونيو  ٣٠تتضمن القروض في   

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

 ٣٠(مليون درهم  ٦٠بقيمة  خسارةتم تحويل  ٢٠١٢يونيو  ٣٠خالل الفترة المنتهية في . ستثمارعلى هذا اال
ناتجة عن إعادة تحويل هذا القرض إلى حقوق المساهمين بهدف ) مليون درهم ٢٢٧خسارة بقيمة : ٢٠١١يونيو 

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

  .٢٠١١ يونيو ٣٠ ٢٠١٢ يونيو ٣٠يوجد أي عدم فاعلية في الفترتين المنتهيتين في  ال  
  

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

تم تصنيف هذه العقود كأنشطة حماية للتدفقات النقدية وبالتالي . ل العمالت األجنبية اآلجلةالتابعة ضمن عقود تباد
يمثل الجدول التالي ملخص للمبالغ . التغيرات الحاصلة على القيمة العادلة والمسجلة ضمن حقوق المساهمين
ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٢ يونيو ٣٠ا في االسمية المتبقية والقيم العادلة لمشتقات األدوات المالية لكل شركة تابعة كم

  :كالتالي ٢٠١١
  

  القيمة العادلة لمطلوبات المشتقات  الموجودات  الموجودات  القيمة اإلسمية  الشركة التابعة 

  
يونيو  ٣٠

٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٢  
ديسمبر  ٣١

٢٠١١  
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  
              

  -   ٣١   ٦  -    ٣٨٨   ٣٦٣   الدولية للطاقةالشويهات  شركة سي أم أس
  -   -    ٩٣  ٧٨   ٤٣٦   ٤٠٥   شركة الفجيرة آسيا للطاقة

  ٧٧   ٨٥   -   -    ٥١١   ٤٨٣   شركة الرويس لطاقة
  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ـــــ  
   ٧٧   ١١٦   ٩٩   ٧٨   ١,٣٣٥   ١,٢٥١  
  ======  ======  ======  ======  ====== ====== 

  
)v(  تحوطات التدفقات النقدية –معامالت البيع اآلجلة: 

  
  طاقة نورث  
من أجل الحد من مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار السلع األساسية، استخدمت طاقة نورث الشركة المملوكة بالكامل   

التي بدون تكلفة للتخفيف من تقلبات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي  لطاقة آلية المشتقات، بما في ذلك األطواق
الجزء الفعال من الربح : حماية تدفقات نقدية كمشتقاتمشتقات السلع  لقد صنفت .المحتملة جداً) البيع(من عمليات 

ساهمين قبل أن يتم والخسائر التي تم ادراجه مبدئياً في بيان الدخل الشامل األخر والمؤجل في بيان حقوق الم
يتم . تحويلة إلى بيان الدخل عندما تؤثر معامالت الحماية على بيان الدخل أو المعاملة المستقبلية لم تعد متوقعة

ال يتم األخذ . تقييم الفاعلية فقط في الفترات التي يكون هناك تغير في القيمة الجوهرية في قيمة أدوات الحماية
مة ونتيجة الوقت عند تقييم الفعالية ويتم قيد الجزء الغير فعال من األرباح أو الخسائر التغيرات في القيباالعتبار ب

مليون  ٢,٢:  ٢٠١٢يونيو  ٣٠وبلغت القيمة األسمية القائمة كما في . مباشرة في بيان الدخل في كل فترة مالية
من  زغيغا جول GJمليون  ١,٨مليون برميل من النفط الخام و  ٣,٢: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(برميل من النفط الخام 

 ٣٥(مليون دوالر كندي  ٩,٦بلغت  ٢٠١٢يونيو  ٣٠لهذه األدوات كما في  الموجبةالقيمة العادلة ). الغاز الطبيعي
  ).مليون درهم ٤٣(مليون دوالر كندي  ١٢ قيمة عادلة سالبة بمبلغ :٢٠١١ديسمبر  ٣١) (مليون درهم



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -قة شركة أبوظبي الوطنية للطا
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٢١  -  

  
  

  )تتمة(األدوات المالية   ١٦
  

  )تتمة(ة الحماية أنشط  ١٦,١
  

)iii(   تحوطات التدفقات النقدية –معامالت البيع اآلجلة) :تتمة(  
  

  )تتمة(طاقة نورث   
  

، والتي تم إدراجهما في ٢٠١٢يونيو  ٣٠المحققة والغير محققة العائدة لهذه األدوات كما في  األرباحبلغ صافي  
). مليون درهم ١ ائر محققة وغير محققة بمبلغخس :٢٠١١يونيو  ٣٠(مليون درهم  ٣٠يان الدخل مبلغ وقدره ب

  .وافق مجلس االدارة على ايقاف تحوطات عقود السلع التابع لطاقة نورثخالل الفترة، 
  

)i( تحوطات القيمة العادلة: أخرى 
 والخيارات اآلجلة العقود تشمل والتي المشتقات آلية تستخدم لطاقة تابعة شركة هي م.م.ذ أكس جين طاقةإن   

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر  .الضمنية اإلمداد اتفاقية مخاطر إلدارة للتحوط كإستراتيجية والتبادل
  . تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد

  
 ٣١( درهم نمليو ١٥٤ المدرجة األدوات المالية لمشتقات العادلة القيمةصافي  بلغت ،٢٠١٢يونيو  ٣٠ في كما  

 والغير المحققة األرباح بلغت. مدرجة ضمن ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً) درهممليون  ٢١: ٢٠١١ديسمبر 
 ما قيمته ٢٠١٢يونيو  ٣٠ في المنتهية األدوات للفترة بهذه ةالمتعلق الموحد الدخل بيان في الواردة الصافية محققة
  .)درهم مليون ٩٢المحققة والغير محققة  ائرالخسصافي : ٢٠١١يونيو  ٣٠( درهم مليون ٢٤٩

  
تفاقية اإلمداد التي تم إدراجها كموجودات غير ملموسة ا تم تعديل ،٢٠١٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في   

كما في . لعملية التحوط المحددة ضمن عملية الحماية بالقيمة العادلةعند الشراء لتغيرات الحركة في القيمة العادلة 
يونيو  ٣٠(مليون درهم  ١١٨، بلغت التغيرات في القيمة العادلة التفاقية اإلمداد خسارة بمبلغ ٢٠١٢نيو يو ٣٠

  .التي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد) مليون درهم ١٢٢ربح بمبلغ :  ٢٠١١
  
  

  تراتيبية القيمة العادلة  ١٦,٢
  

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

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

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

  
المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها  فيهاطرق تقييم تكون  :الثالث المستوى  

  .سوقية واضحة معلوماتغير مبنية على أساس 
  
  



    ")طاقة("شركة مساهمة عامة  -قة شركة أبوظبي الوطنية للطا
  المختصرة  الموحدة المرحليةإيضاحات حول البيانات المالية 

  )غير مدققة( ٢٠١٢يونيو  ٣٠

-  ٢٢  -  

  
  

  )تتمة(األدوات المالية   ١٦
  

  )تتمة( تراتيبية القيمة العادلة  ١٦,٢
  

  المستوى الثالث  المستوى الثاني  ستوى األولالم  إجمالي  
  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  مليون درهم  

          ٢٠١٢يونيو  ٣٠كما في 
          موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

  ٤٥٦   -    ١١   ٤٦٧   استثمارات متاحة للبيع
  -    ٧٨   -    ٧٨   تبادل أسعار الفائدة

  -    ١٥٤   -    ١٥٤   العقود المستقبلية واألجلة
  -    ٣٥   -    ٣٥   عقود مبادلة السلع اآلجلة

          
          مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

  -    ٨,٢١٥   -    ٨,٢١٥   محمية –تبادل أسعار الفائدة 
  -    ١١٦   -    ١١٦   معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

  -    ١٤١   -    ١٤١   سعار العمالت المتقاطعةآتبادل 
          

  
          ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في 

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

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

  -   ٢١   -   ٢١   العقود المستقبلية واألجلة
          

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

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

  
  

  أرباح مدفوعة  ١٧
  

 ٣٠) (فلس للسهم الواحد ١٠(مليون درهم  ٦٠٧ح بقيمة تم دفع أربا ٢٠١٢يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في  خالل  
 ).فلس للسهم الواحد ١٠مليون درهم،  ٦٠٧: ٢٠١١يونيو 

  
  

  أحداث الحقة بعد تاريخ البيانات المالية  ١٨
  

، دخلت طاقة برتاني في اتفاقيات لشراء حصص في حقل نفط مع شركة تابعة لفيرفيلد ٢٠١٢ يناير ٣٠في  •
مقابل ان تقوم طاقة بوضع  P٤٧٤، P١٨٤من الحصة العاملة من تراخيص % ٥٠لشراء  لمیتداينرجي 

موافقة الحكومة ب مرهونةالمعامالت  لقد كانت. برنامج لهذه التراخيص و توفير الدفعات النقدية لفيرفيلد
  .٢٠١٢ أغسطس ٣االنتهاء منها في  تموقد وبعض األطراف الثالثة 

علقة بتكاليف المت الضريبيةتقييد اإلعفاءات مشروع قانون للمتحدة اصدرت حكومة المملكة ا ،٢٠١٢في يوليو  •
اإللغاء المتعلقة بمراكز تكاليف ل تغيير المعدل عملية تقييم لمرة واحدةسينتج عن % ٥٠الى % ٦٢من اإللغاء 

ضرائب الدخل فانه سيتم تطبيق معدل  – ١٢و بحسب معيار المحاسبة الدولي رقم ، الضرائب المؤجلة 
 .بة الجديد ابتداء من الربع الثالثالضري

ميغاوات  ١١٠قامت طاقة بتامين طلب البرلمان بخصوص الموافقة على اتفاقية توسعة  ٢٠١٢في يوليو  •
سيتم البدء بعمليات االنشاء في . في محطة توليد الطاقة في غانا)   T٢( ٢للغاز المحروق في تاكورادي 

  .٢٠١٥اكماله في و من المتوقع  ٢٠١٢الربع الثالث من عام 


