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

-٣-

بيان الدخل الموحد
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماتحإيضا

اإليرادات
٤,١٤,٢٣٤٦,٢٩١اإليرادات من النفط والغاز

٤,٢٩,٥٤٦٩,٦٨٥اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٤,٣١,٦٧٢٢,٢٦٩إيرادات الوقود 

٢٩٠٢٦١إيرادات تخزين الغاز
٤,٤٣٧٦٨٣٨أخرىتشغيليةإيرادات 

١٦,١١٨١٩,٣٤٤

تكلفة المبيعات
)٩,١٢٠()٧,٠٦٦(٥مصاريف تشغيلية

)٦,٥٤١()٦,٣٣٩(٦واإلطفاءالنضوب،االستهالك
)١٧()٥٣(١٤مصاريف الحفر الجاف

)٨٣٥()٢٢,٠٢٠(٧نخفاض في القيمةمخصصات اال

)١٦,٥١٣()٣٥,٤٧٨(

٢,٨٣١)١٩,٣٦٠(الربح(الخسارة) إجمالي 

)٧١٣()٥٨٠(٨مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٤,٦٣٥()٤,٦٣٦(٩,١تكاليف التمويل

)١٣٨()٧٨(وحماية القيمة العادلةالتغييرات في القيم العادلة للمشتقات 
١٥٩٦٤العمالت األجنبيةمن تحويل صافي األرباح 

١٦٥٦١٠٤حصة من نتائج شركات زميلةال
١٧٢١٢٣ائتالفالحصة من نتائج شركة

١٢٥٨٢١الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
٩,٢٢٨٢٧التمويلإيرادات 

٣)١٠(أخرى(خسائر) أرباح 

)٢,٤١٣()٢٤,٣٤٢(قبل الضريبة الخسارة 

١٠٦,١٠٩١,٢٩٩ضريبة الدخلائتمان 

)١,١١٤()١٨,٢٣٣(لسنةالخسارة ل

المتعلق بـ:
)١,٨٠٠()١٩,٠٣٤(مالكي الشركة األم 

٨٠١٦٨٦حقوق ملكية غير مسيطرة 

)١,١١٤()١٨,٢٣٣(لسنةالخسارة ل

الشركةبمساهميةعلى السهم المتعلقةوالمخفضةاألساسيالخسارة 
)٠,٣٠()٣,١٤(١١األم (درهم)

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

بيان الدخل الشامل الموحد
٢٠١٦ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٦٢٠١٥
درهممليون مليون درهم

)١,١١٤()١٨,٢٣٣(للسنةالخسارة 

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

، النقديةالتدفقاتلعادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية التغييرات في القيم ا
١,٠٠٧٦٣٦صافي

١٨٣٤)١٦للشركات الزميلة (إيضاح الشامل اآلخرالحصة من الدخل
)٣٦٤()٩٢(فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر يتمساآلخر الذي الشامل الدخل صافي
٩٣٣٣٠٦فترات الحقةفي

:إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقةالدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم 
٩)٢(من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة أرباح (خسائر)

لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح الشامل اآلخر الذيالدخل صافي (الخسارة) 
٩)٢(وخسائر في فترات الحقة

٩٣١٣١٥الشامل اآلخر للسنةلدخلا

)٧٩٩()١٧,٣٠٢(للسنةةالشاملإجمالي الخسارة 

المتعلق بـ:

)١,٧٧٥()١٨,٥٥٠(مالكي الشركة األم 
١,٢٤٨٩٧٦حقوق ملكية غير مسيطرة 

)٧٩٩()١٧,٣٠٢(

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٥-

بيان المركز المالي الموحد
٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

١٢٧٣,٥١٢٧٤,٨٥٠اآلالت والمعدات، الممتلكات
١٣٨,٥٥٧٩,٧٥٨المالية التشغيليةالموجودات

١٤٢,٤١١٩,٩٥٦موجودات غير ملموسة
١٦٩١٤٤٢١في شركات زميلةاستثمار
-١٧١٤٧في شركة ائتالفاستثمار

١٨٧٠٢٧٠٢سلف وقروض لشركات زميلة
١٠٦,١١٩١,١٨٣موجودات ضريبة مؤجلة

١٩٢٤١١٦٧موجودات أخرى

٩٢,٦٠٣٩٧,٠٣٧

موجودات متداولة
٢٠٢,٨٠٠٢,٨٣٥المخزون

١٣١,١٠٣٢٥٦المالية التشغيليةالموجودات
٢-١٨سلف وقروض لشركات زميلة

٢١٤,١٠٧٤,٤٨٩مبالغ مدفوعة مقدماًذمم مدينة و
٢٢٣,٨٧٩٣,٥٦٨نقد وودائع قصيرة األجل

١١,٨٨٩١١,١٥٠

٥٨٠-٢٣موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

١١,٨٨٩١١,٧٣٠

١٠٤,٤٩٢١٠٨,٧٦٧إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمحقوق المساهمين المتعلقة بمالكي الشركة 

٢٤٦,٠٦٦٦,٠٦٦رأس المال المصدر
٢٤٢٥٢٥مساهمات رأسمالية
٢٥,١٣,٦١٢٣,٥٤٦احتياطيات أخرى
)٢,٣٨٢()٢,٨٠٢(خسائر متراكمة

)١,٨١٢()١,٩٠٤(٢٥,٢احتياطي تحويل العمالت االجنبية
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٢,٦٠٤()٢,٠٢٦(حماية التدفقات النقدية

٢,٩٧١٢,٨٣٩

٢٦٤,٧٨٩٤,٠٣٥حقوق ملكية غير مسيطرة 
٢٧٣١٢٤٥٧قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة

٥,١٠١٤,٤٩٢

٨,٠٧٢٧,٣٣١إجمالي حقوق المساهمين

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 





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

-  ٧ -  

  رات في حقوق المساهمين الموحديبيان التغي
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  
        األم الشركة بمالكي المتعلق  

  
 المال رأس

  المصدر
 حقوق مساهمات
  رأسمالية

   احتياطيات
  متراكمة خسائر  أخرى

 تحويل احتياطي
  األجنبية العمالت

المتراكمة  التغييرات
في القيمة العادلة 
للمشتقات ضمن 

أنشطة حماية 
  اإلجمالي  التدفقات النقدية 

 غير ملكية حقوق
  مسيطرة

 من قروض
 حقوق مساهمي
 مسيطرة غير ملكية
  تابعة شركات في

 حقوق إجمالي
  المساهمين

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

  ٨,٧٨٤   ٥٨٩   ٣,٥٨١   ٤,٦١٤   )٢,٩٨٤(  )١,٤٤٨(  )٥٣٠(  ٣,٤٨٥   ٢٥  ٦,٠٦٦   ٢٠١٥يناير  ١كما في  الرصيد
                      

  )١,١١٤(  -   ٦٨٦   )١,٨٠٠(  -   -   )١,٨٠٠(  -   -   -   للسنة الربح(الخسارة) 
  ٣١٥   -   ٢٩٠   ٢٥   ٣٨٠   )٣٦٤(  ٩   -   -   -   للسنة ) الشامل اآلخرالخسارةالدخل (

                    
  )٧٩٩(  -   ٩٧٦   )١,٧٧٥(  ٣٨٠   )٣٦٤(  )١,٧٩١(  -   -   -   للسنة الشامل(الخسارة)  الدخل إجمالي
  -   -   -   -   -   -   )٦١(  ٦١   -   -   إلى االحتياطي القانوني  المحول
  أرباح معلن عنها لمساهمي حقوق ملكية غير  توزيعات

  )٥٢٢(  -   )٥٢٢(  -   -   -   -   -   -   -   تابعة شركات في مسيطرة  
  )١٣٢(  )١٣٢(  -   -   -   -   -   -   -   -   قروض سداد

                    
  ٧,٣٣١   ٤٥٧   ٤,٠٣٥   ٢,٨٣٩   )٢,٦٠٤(  )١,٨١٢(  )٢,٣٨٢(  ٣,٥٤٦   ٢٥   ٦,٠٦٦   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد

                      
  )١٨,٢٣٣(  -   ٨٠١   )١٩,٠٣٤(  -   -   )19.034(  -   -   -   للسنة الربح(الخسارة) 

  ٩٣١   -   ٤٤٧   ٤٨٤   ٥٧٨   )٩٢(  )٢(  -   -   -   للسنة اآلخر لشامل(الخسارة)  الدخل
                    

  )١٧,٣٠٢(  -   ١,٢٤٨   )١٨,٥٥٠(  ٥٧٨   )٩٢(  )١٩,٠٣٦(  -   -   -   للسنة الشامل(الخسارة)  الدخل إجمالي
  -   -   -   -   -   -   )٦٦(  ٦٦   -   -   إلى االحتياطي القانوني  المحول

  ١٨,٦٨٢   -   -   ١٨,٦٨٢   -   -   -   -   ١٨,٦٨٢   -   )٢٤خالل السنة (إيضاح  رأس مال مساهم به
  -   -   -   -   -   -   ١٨,٦٨٢   -   )١٨,٦٨٢(  -   )٢٤(إيضاح الخسائر المتراكمة  تسوية مقابل

  أرباح معلن عنها لمساهمي حقوق ملكية غير  توزيعات
  )٤٩٤(  -   )٤٩٤(  -   -   -   -   -   -   -   شركات تابعة في مسيطرة  

  )١٤٥(  )١٤٥(  -   -   -   -   -   -   -   -   قروض سداد
                    

  ٨,٠٧٢   ٣١٢   ٤,٧٨٩   ٢,٩٧١   )٢,٠٢٦(  )١,٩٠٤( )٢,٨٠٢(  ٣,٦١٢   ٢٥   ٦,٠٦٦   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  الرصيد
             
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٨-

بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
)٢,٤١٣()٢٤,٣٤٢(قبل الضريبةالخسارة

التعديالت للبنود التالية:
٦٦,٣٣٩٦,٥٤١النضوب واإلطفاءستهالك، اال
٣٥٥٧لنفقات المؤجلةاطفاء إ

)٨٧()١٩(مخصص العقود المكلفة عكس 
)٩()٤(التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي

)٢٦٨(٣٩مالية تشغيليةوموجوداتمن تحويل قروض وسلفيات )الربحالخسارة (
٧٢٢,٠٢٠٨٣٥النخفاض في القيمةمخصصات ا

١٤٥٣١٧مصاريف الحفر الجاف
١٤٤٠٤٢تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل السنة

)٢١()٥٨(١٢الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
٩٣,٩٢٥٣,٩٤٠مصاريف الفوائد وفوائد إسمية

٩٧١١٦٩٥مصاريف متراكمة
)١٠٤()٥٦(١٦حصة من نتائج شركات زميلةال

)٢٣()٢١(١٧ائتالفالحصة من نتائج شركة 
حمايةللمشتقات وأنشطة التقييم العادلغير محققة من خسائر 

١١٢١٦٢القيمة العادلة
)٢٧()٢٨(٩إيرادات الفوائد

٥٢٢١٣٠تكاليف اإلنشاءات
)١,٦٣٤()١,٥٣٥(١٣إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

يرات في رأس المال العامل:يالتغ
٣٥١٢٧المخزون

٤٦٦٦٢٣وموجودات أخرىذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
٥٦)٦٤(ذات عالقةأخرىبوظبي وأطرافباء أالمبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهر

)397()٧٣(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، ذمم دائنة

)٤٣٩()٧١٢(ضريبة الدخل المدفوعة
)١٥٦()١٤٣(٣٠مدفوعات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

١٣١,٧٢١١,٦٣٥النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 

٨,٤٦٣٩,٢٨٢صافي النقد من األنشطة التشغيلية

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٩-

(تتمة)بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهمإيضاحات

يةستثماراألنشطة اال
٧٨٣٤غير أساسيةموجوداتمتحصالت من بيع 

)٢,٨٤٠()٨٥٢(آالت ومعداتشراء ممتلكات، 
)١٣٠()٢٢(اإلنشاءات المدفوعةتكاليف 

)٦٨٩()٢٤١(الحركة في مطلوبات النفقات الرأسمالية
١١٩توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

٢٢٢٨ائتالفتوزيعات أرباح مستلمة من شركات
٢١٦٩زميلةقبل شركاتض منوسداد قر

)٧٧()١٠١(شراء موجودات غير ملموسة
٢٨٢٧فوائد مستلمة

)٩()١٣٠(ستحواذ على موجودات أخرىاال

)٣,٤٧٨()١,٢٠٥(يةستثمارصافي النقد المستخدم في األنشطة اال

األنشطة التمويلية
٤,٧٠٤٦,٩٦١القروض والسلفيات التي تحمل فوائد المستلمة

)١٤٧()١٥٧(سداد القروض اإلسالمية
)٨,٢٤٧()٦,٧١٩(سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

)٣,٨٩٤()٣,٩٨٣(الفوائد المدفوعة
)٥١٩()٤٦٣(لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرةالمدفوعةتوزيعات األرباح

غيراهمي حقوق ملكية مسمستلمة من ) من قبل(مسددةقروض
٤١)٣٤(تابعةشركات مسيطرة في

)١٣٦()١٤٣(سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 
)٥()٧(هيئة مياه وكهرباء أبوظبيسداد قروض من 

)٥,٩٤٦()٦,٨٠٢(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)١٤٢(٤٥٦في النقد وما يعادله)النقصالزيادة (صافي 

٤٩)١٠٩(تحويل العمالت األجنبيةاتصافي فروق
٢٢٣,٤٣٧٣,٥٣٠يناير١النقد وما يعادله كما في 

٢٢٣,٧٨٤٣,٤٣٧ديسمبر٣١النقد وما يعادله كما في 

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٩إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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معلومات حول الشركة١

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

تم عرض ما نسبته ،٢٠٠٥أغسطس ١إلى ٢٠٠٥يوليو ٢٣خالل الفترة من .%١٠٠المؤسس فيها وذلك بنسبة 
ه سبتمن أسهم طاقة للعامة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما تم عرض ما ن%٢٤,٩
من أسهم الشركة وبالتالي الشركة %٥١احتفظت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة من خالل اكتتاب خاص و%٢٤,١

ي. نتيجة إلصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظب
وكهرباء أبوظبي إلى ما نسبته مياهفقد ارتفعت مساهمة هيئة ٢٠٠٨أسهم عادية خالل الفصل الثالث من العام 

تزال . ال%٢٢,٨٣وصندوق المزارعين إلى ما نسبته %٢٤,٧٩. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته %٥٢,٣٨
المنظم لقطاع ١٩٩٨) لسنة ٢تأسست بموجب أحكام القانون رقم (الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي

المياه والكهرباء.

في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية وتنقيب المياه ستثمارإن النشاط الرئيسي لطاقة هو االمتالك واال
النفط والغاز، وإيجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا باإلضافة وتخزينوتطوير وإنتاج 

، ٥٥٢٢٤ات األخرى المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل لطاقة هو ص.ب. ستثمارإلى اال
أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.

البيانات ،٢٠١٦ديسمبر ٣١ت المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها ("المجموعة") للسنة المنتهية في تشمل البيانا
للبيانات٣٧ضمن إيضاح األساسيةوجميع الشركات التابعة لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملةلطاقةالمالية

.٣٦تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في إيضاح رقم المالية الموحدة.

.٢٠١٧مارس ٣٠للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدةالمالية البياناتتم اعتماد إصدار 

أساس اإلعداد٢,١

الصادرة من قبل ") IFRSالتقارير المالية ("الدولية إلعداد لمعايير للقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقاً 
)٢رقم (دولة اإلمارات العربية المتحدةلاالتحاديقانون الوطبقاً لمتطلبات ") IASBالمجلس الدولي للمعايير المحاسبية ("

.٢٠١٥لسنة 

من القانون االتحادي لدولة اإلمارات، قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي ليتوافق مع المتطلبات المعنيةالسنةخالل 
.٢٠١٥لسنة ٢العربية المتحدة رقم 

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

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

عن طريق عالقة حماية فعالة.
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(تتمة)أساس اإلعداد٢,١

تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)، والذي يمثل العملة المتداولة للشركة األم 
ن أقرب مليون درهم (مليو. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى للشركة األموالعملة التي تعرض بها البيانات المالية 

درهم) إال إذا أشير إلى غير ذلك.

مبدأ محاسبي هام٢,٢

كانت الخسائر ،٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم، وكما في ١٨,٢٣٣خالل السنة، تكبدت المجموعة خسائر بقيمة 
، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة ٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم. كما في ٢,٨٠٢المتراكمة للمجموعة بقيمة 
مليون درهم. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. لدى ٤١٣موجوداتها المتداولة بقيمة 

الي خلصت اإلدارة إلى أن توفرالمجموعة سيولة كافية قصيرة إلى متوسطة األجل للوفاء بااللتزامات الجارية، وبالت
.  ٢٠١٦لسنة الموحدة الدعم الكافي هو دليل على أن افتراض االستمرارية هو المناسب إلعداد البيانات المالية 

أساس التوحيد٢,٣

.٢٠١٦ديسمبر ٣١وكل من الشركات التابعة لها كما في للشركةتضم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية 

مع هاعالقتالمتغيرة الناتجة من العوائد، أو يكون لديها الحق في معرضةالمجموعةتكونيتم تحقيق السيطرة عندما 
من خالل سيطرتها على الجهة المستثمر فيها. العوائد على التأثير على تلك القدرةالجهة المستثمر فيها، ويكون لها 

فقط في حال أن للمجموعة:لجهة المستثمر فيها السيطرة على اوبشكل خاص، تقوم المجموعة ب

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

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

لجهة المستثمر فيها، تقوم المجموعة باألخذ ت أو حقوق مماثلة في اعندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق التصوي
:أم ال، ويشمل ذلكتثمر فيهالجهة المسباالعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على ا

االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها·
الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى·
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة·
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(تتمة)أساس التوحيد٢,٣

ى وجود إلتشيرالحقائق والظروففي حال أنتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها 
درة قأو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على أحدتغييرات في 

السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات قدرةالمجموعةسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد ال
الموحد ل الشامومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل

سيطرة القدرة عنالسيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة قدرة منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على 
على الشركة التابعة.

سبية متوافقة. تم           سات محا سيا ستخدام  شركة األم وبا شركات التابعة في تواريخ متوافقة مع ال تعد البيانات المالية لل
والمصــاريف والتدفقات النقدية الناتجة من واإليرادات والمطلوبات وحقوق المســاهمين الموجوداتاســتبعاد جميع

بالكامل عند توحيد البيانات المالية.ين أعضاء المجموعة المعامالت ب

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

. مساهمينحقوق، كمعامالتقدان القدرة على السيطرةالملكية لشركة تابعة، بدون ففي نسبة التغيراتيتم التعامل مع 

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

ناتجة في األرباح والخسائر. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٤

اد السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية إلعدتلك المستخدمة في معإن السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة 
:٢٠١٦يناير ١الفعالة ابتداء من التاليةالجديدة والمعدلةالمالية التقارير

والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي دخلت حيز التنفيذ للفترات السنوية التي 

البيانات المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير، في هذه ٢٠١٦يناير ١تبدأ في أو بعد 
للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة ير جوهري على المبالغ المدرجة المالية الجديدة والمعدلة أي تأث

المعامالت واالتفاقيات المستقبلية.

االتفاقيات الثنائية: المحاسبة عند استحواذ الحصص ١١تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
: توضيح الطرق المقبولة لالستهالك ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·

واإلطفاء 
مبادرة اإلفصاح١م تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رق·
١٢والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ١٠تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·

: شركات االستثمار: تطبيق االستثناء من التوحيد٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم 
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(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٤

والمعدلة (تتمة)المعايير والتفسيرات الجديدة 

٢٠١٤–٢٠١٢-دورة التحسينات السنوية ·
o الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

(التغير في طرق االستبعاد)

o األدوات المالية: اإلفصاحات (عقود الخدمات)٧رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

o األدوات المالية: اإلفصاحات (قابلية تطبيق إفصاحات المقاصة ٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

على البيانات المالية المرحلية المختصرة)

o سوق األصلي)(معدل الخصم: إصدار المكافآت الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي رقم

o في مكان آخر من "(اإلفصاح عن المعلومات التقارير المالية المرحلية٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم

)"التقرير المالي المرحلي

القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢,٥

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

إن الشكوك حول هذه االفتراضات والتقديرات قد الرغم من ذلك،تاريخ التقارير المالية. وعلىالمطلوبات الطارئة في
لمطلوبات في الفترات المستقبلية.واللموجوداتتؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم المدرجة 

القرارات
ات، والتي علقة بالتقديرعند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية غير تلك المت

لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

ترتيبات خدمة االمتياز
دخلت بعض الشركات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لشراء الطاقة مع متعهدين في البلدان التي تعمل فيها. 

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

بر ة مياه وكهرباء أبوظبي. تعت(اإلمارات العربية المتحدة) في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة والمياه مع شرك
.ترتيبات خدمة االمتياز–) ١٢اإلدارة أن هذه االتفاقيات ال تقع ضمن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم (
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٥

(تتمة)القرارات

التابعة كمؤجرالشركات-التزامات تأجير تشغيلية
كما تم ذكره أعاله، عقدت الشركات التابعة للمجموعة المحلية اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب 
اتفاقية شراء الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام 

وكهرباء أبوظبي) باستخدام ذلك أم ال ("دفعات مقابل توفير السعة") ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتعهد (شركة مياه 
المتغيرة ("دفعات مقابل الطاقة والمياه"). قامت المجموعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار وبناء على البنود المتعاقد 

لمخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات، ولذلك يتم عليها، تعتبر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع ا
اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه كإيجارات تشغيلية. عندما تكون هناك تعديالت على اتفاقيات شراء الطاقة والمياه، 

الرئيسية الناتجة عن امتالكتقوم اإلدارة بإعادة النظر إذا ما كانت المجموعة ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع
المحطات.

اتفاقيات شراء الطاقة والمياه
كما تم ذكره أعاله، ال تأخذ اإلدارة بعين االعتبار اتفاقيات شراء الطاقة والمياه في الشركات التابعة المحلية على أنها 

االمتياز. بحسب تقديرات اإلدارة ترتيبات خدمات١٢ضمن نطاق متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 
للعمر اإلنتاجي والقيم المتبقية للموجودات من خالل االمتالك، إن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية جوهرية من 
الموجودات في نهاية فترة ترتيبات خدمة االمتياز من خالل التملك أو حق أو المنفعة غيرها. يتم تصنيف اتفاقيات شراء 

والكهرباء على أنها عقود تشغيلية بناء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة تحتفظ بجميع المياه 
المخاطر األساسية والمنافع الناتجة من امتالك المحطات من خالل تقديرات اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية 

. يتم إدراج التغييرات في العمر اإلنتاجي بصورة مستقبلية على مدى للموجودات والتي يتم قياسها ومراجعتها سنوياً
العمر المتبقي لألصل.

مؤشرات االنخفاض في القيمة–االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
تعلق يتحدد اإلدارة في تاريخ البيانات المالية الموحدة فيما إذا كان هناك مؤشر يدل على االنخفاض في القيمة فيما

بالممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات الغير ملموسة أو الشهرة للمجموعة. وهناك مجموعة واسعة من العوامل 
الداخلية والخارجية التي تؤخذ في عين االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.

التقديرات واالفتراضات
حدة، األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في تاريخ البيانات المالية المووالمصادربالمستقبل إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة 

قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة جوهريةوالتي لها مخاطر 
المعلومات المتوفرة عند إعدادعلىاالفتراضات والتقديرات عند تحديدالمجموعة استندتالمالية القادمة موضحة أدناه. 

غييرات فيلتن الظروف الحالية واالفتراضات حول التطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة إالمالية الموحدة. البيانات
هذه التغيرات في االفتراضات عند عكسالمجموعة. يتم سيطرةالسوق أو الظروف التي قد تحدث وتكون خارجة عن 

حدوثها. 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١٥-

لقرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)ا٢,٥

(تتمة)التقديرات واالفتراضات
النفط والغازموجودات–أساس االحتياطيات 

يتم استهالك ممتلكات إنتاج وتطوير النفط والغاز على أساس سعر صرف وحدة اإلنتاج المعمول بها بناء على 
االحتياطيات المؤكدة والمحتملة وتتضمن التكلفة التقديرية المستقبلية لتطوير واستخراج هذه االحتياطيات. يتم تحديد 

م تقدير وأسعار النفط المستقبلية. يتاالستردادط في المكان وعوامل االحتياطيات المؤكدة والمحتملة باستخدام تقدير النف
تكاليف التطوير المستقبلية بناء على االفتراضات المتعلقة بعدد اآلبار المطلوبة إلنتاج االحتياطيات التجارية، تكلفة هذه 

غاز لمستوى المقدر الحتياطي النقط والاآلبار وما يرتبط بها من مرافق اإلنتاج وغيرها من التكاليف الرأسمالية. يعتبر ا
.مةفي القياإلنتاج والتطوير للمجموعة قد انخفضتموجوداتما إذا كانت في تحديدالتجاري من العوامل الرئيسية 

الذمم المدينةاالنخفاض في قيمة
فرق بلغ غير محتملة. أييتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من المدينون عندما تصبح إمكانية عدم تحصيل كامل الم

في الفترات المستقبلية وبين المبالغ المتوقع تحصيلها سيتم إدراجه في بيان الدخل الموحد.لمحصلةبين المبالغ الفعلية ا

االنخفاض في قيمة المخزون
تضرر، ديماً أو ميتم إدراج المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون ق

يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحصيلها. ويتم القيام بهذا التقدير للمبالغ الجوهرية كل على حدة. وأما المبالغ الغير 
جوهرية، فيتم تقييمها بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص حسب نوع المخزون. عند تحديد صافي القيمة القابلة للتحديد 

د الخام المحتفظ بها لالستخدام في انتاج المخزون ولم يتم خفضها ما دون التكلفة في حال فإنه من المتوقع بيع الموا
المنتجات المنتهية بالتكلفة أو بأعلى من التكلفة.

القيمة العادلة لألدوات المالية
حين ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق 

هذه التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المعطيات لنماذجالنشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناء على وسائل تقييم تتضمن 
تها حيثما يكون ذلك ممكناً. عندما ال يكون ذلك ممكناً، يتم االعتماد على درجة النماذج من األسواق التي يمكن مراقب

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

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

المالية. إن تحديد القيمة العادلة يعتمد على التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية باالعتبار إمكانية 
تحقيق األداء المستهدف وعامل الخصم.
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٥

(تتمة)التقديرات واالفتراضات
االنخفاض في قيمة الموجودات غير الماليةاختبار 

تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة 
ة والقيمة مللنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن المبالغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخد

العادلة ناقصاً تكلفة البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناء على التدفقات النقدية المتوقعة 
التي أقرتها اإلدارة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها أو االستثمارات المستقبلية 

التي من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص الكبيرة
تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام المدخالت وافتراضات السوق. 

ية الفتراضات األسعار وافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساس
في نموذج التدفقات النقدية. إن االفتراضات الرئيسية للمبالغ المستردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاحات رقم 

.ي القيمة) للبيانات المالية الموحدة والمتعلقة بتكاليف االنخفاض في القيمة واختبار االنخفاض ف١٥) و (٧(

تقدير احتياطي النفط والغاز
يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب والمعايير المقبولة عالمياً. 
تتضمن عملية المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف 

في أتروش ة) في طاقة أتروش. تم تقدير الموارد المستقبليPRإال بالرجوع إلى موارد مستقبلية (خارجيون مؤهلون
. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة بناء على العمل الذي قام به الخبير الداخلي

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

إلنتاج نشطة التطوير وامن االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أ
تُعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث 
انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنتج الحقاً عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص النضوب 

الدخل الموحد.بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان

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

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

ة للتغيرات أسعار السلع. ونتيجة لذلك قد تنتج تعديالت كبيرة على في القوانين واللوائح أو تفسيراتها و/ أو نتيج
المخصصات المقررة التي من شأنها التأثير على النتائج المالية المستقبلية.

ضريبة الدخل
تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه سيتم 
عكس الفوارق المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب من 
المجموعة إجراء افتراضات هامة متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يعتمد 

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

ى قوانين ك تغييرات علموجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هنا
الضرائب في البلدان التي تعمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات ضريبية 

في فترات مستقبلية.
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٥

التقديرات واالفتراضات (تتمة)
االلتزامات الطارئة

بحكم طبيعتها، فإن االلتزامات الطارئة تنتج عند حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر. إن تقييم االلتزامات 
ينطوي على قدر كبير من األحكام والتقديرات لنتائج األحداث المستقبلية.

تقييم األراضي المستأجرة
ة في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى الشركة ، تم تحويل بعض قطع األرض المستأجر٢٠١٦ديسمبر ٣١اعتباراً من 

من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. في تاريخ التحويل، تم إدراج قطع األرض هذه بقيمتها العادلة. تم تحديد القيمة 
رية هالعادلة من قبل مقيم عقارات مستقل. من أجل الوصول إلى القيمة العادلة، قامت اإلدارة بإجراء االفتراضات الجو

فيما يتعلق بمعدالت اإليجار المتوقعة للمستأجرين من الباطن ومعدالت التصعيد ومعدالت العائد من بين غيرها، مع 
األخذ في االعتبار العوامل المختلفة في تاريخ التقييم. ومن أجل تقييم قيمة األراضي، اعتمد المقيمون على طريقة 

التدفقات النقدية المخصومة.

ياسات المحاسبية الهامةملخص الس٢,٦

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

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

ضمن المصاريف اإلدارية.كمصروفات إدراجها 

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

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

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

الموحد.

ق الغير لحقويتم القياس المبدئي للشهرة بالتكلفة وهي الزيادة في إجمالي اعتبارات الشراء المحولة والقيمة المدرجة ل
مسيطرة وأي حصص سابقة محتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها وااللتزامات المفترضة. 
في حال أن القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، تقوم المجموعة بإعادة 

حيح كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات المفترضة وتقوم بمراجعة تقييم إذا كانت قد حددت بشكل ص
االجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يجب إدراجها بتاريخ االستحواذ. في حال بعد إعادة التقييم ال تزال القيمة العادلة 

لة، يتم إدراج الفرق كربح في بيان الدخل لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحو
الموحد.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

(تتمة)دمج األعمال والشهرة
، نخفاضمتراكمة. ألغراض اختبار االانخفاضبعد القياس المبدئي، يتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصاً أي خسائر 

المشتراة في دمج األعمال منذ تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة للنقد أو الوحدة يتم توزيع الشهرة 
المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعمال، بغض النظر إذا ما تم تحديد موجودات ومطلوبات 

جودات وتم تخصيصها لهذه الوحدات.لهذه الموالمستحوذةالجهة 

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

ن العملية مالمستبعدةفي هذه الظروف استناداً إلى القيم المستبعدةهرة . يتم قياس الشاستبعاد العملياتوالخسائر من 
هناك ن أالمجموعة تعتقدعندما باستثناء ،المحتفظ بهاأو مجموعة الوحدات المولدة للنقدوالجزء من الوحدة المولدة للنقد

.بالعمليات المستبعدةطرق أفضل في إظهار الشهرة المرتبطة 

لةقياس القيمة العاد
. ةماليتاتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات الغير مالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان

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

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

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

مشاركي السوق يسعوا للحصول على أفضل منفعة اقتصادية. 

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

طرق االستخدام.

توفر لها معلومات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة، تقوم المجموعة باستخدام طرق التقييم المناسبة للظروف والتي 
باستخدام أكثر للمدخالت التي يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.

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

األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.-المستوى األول·
المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، ياتأدنى مستويات المعططرق تقييم تكون فيها -المستوى الثاني·

سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
أدني مستويات المعطيات المؤثرة على القيمة العادلة المسجلة غير طرق تقييم تكون فيها -المستوى الثالث·

.ملحوظة
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(تتمة)قياس القيمة العادلة
، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في بالقيمة العادلةبالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية

حال حدوث تحويالت بين المستويات ضمن التراتيبية من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستويات المعطيات 
) كما في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. لهدف اإلفصاح عن القيمة العادلة، الهامة لتراتيبية القيمة العادلة بشكل عام

الموجودات والمطلوبات، خصائص ومخاطر لطبيعتهاقامت المجموعة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقاً 
ومستوى تراتيبية القيمة العادلة كما تم توضيحه أعاله. 

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

تصنيف األصل كمتداول عند: 

توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية·
هو المتاجرة االحتفاظ به بهدف رئيسي و·
توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو ·
لى األقل عاثني عشر شهراً النقد أو ما يعادله باستثناء النقد المقيد من التبادل أو االستخدام لتسوية االلتزام لفترة ·

.بعد تاريخ إعداد التقارير المالية

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

كمتداول عند:االلتزام يتم تصنيف 

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

. المالية

بة موجودات ومطلوبات الضريتصنيف . يتماألخرى كمطلوبات غير متداولةااللتزاماتتقوم المجموعة بتصنيف جميع 
كموجودات ومطلوبات غير متداولة.المؤجلة

إدراج اإليرادات
يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل نقل المنافع االقتصادية للمجموعة وعند امكانية قياس مبالغ اإليرادات 
بدقة، بغض النظر عن توقيت الدفع. يتم احتساب اإليرادات بالقيمة العادلة بالمبالغ المستلمة أو المدينة، مع األخذ في 

دفع المتعاقد عليها باستثناء ضرائب المبيعات والرسوم المماثلة األخرى القابلة للتطبيق.االعتبار شروط ال
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(تتمة)إدراج اإليرادات
النفط والغاز

والتي هي عندالملكية ومنافعالهامةمخاطرالتحويليتم إدراج اإليرادات من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي عند 
.ناقلة أو أنابيب التوصيلك. يحدث هذا بشكل عام عندما يتم نقل المنتج إلى سبل النقلتحويل الملكية للمشتري

إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشترك من قبل 
يبيع كل المشاركين حصتهم من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يتم رفع أو خفض عدم المجموعة بحيث قد ال يستلم أو 

التوازن الذي ينجم ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بناء على قيمة السوق ويتم 
م تعديل الحركات خالل الفترة المحاسبية إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يت
من خالل تكلفة المبيعات مثل االعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

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

والمياه والوقود الطاقةايرادات 
كاآلتي:ل الطاقة والمياهإدراج أعمال المجموعة في حقيتم 

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

مؤكدة ية بصورةعندما يتم تقدير المخرجات النهائاألنشاء المنجزةمع نسبة بالتناسبإلنشاء ات ايتم إدراج إيراد
، يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية ونسبها لمرحلة اإلنجاز

التمويلية.الموجوداتباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على 

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

بها ضمن دفعات اإلنتاج (مثال إيرادات الوقود)، كإيرادات وفقاً خالل السنة. يتم إدراج الدفعات التي ال يتم احتسا
لكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباء.للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه وا

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

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

الوقود عند استخدام الوقود في إنتاج الطاقة والمياه.

تعويضات األضرار
يتم إدراج تعويضات األضرار المتعلقة بخسائر اإليرادات الناتجة عن التشغيل المتأخر ضمن اإليرادات بصافي قيمة 

تعويضات األضرار المستحقة إلى المشتري عندما ينشأ الحق في استالم هذه التعويضات.
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التمويلإيرادات 
إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. إن معدل الفائدة الفعلية هو المعدل يتم إدراج 

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

الضرائب 
ضريبة الدخل الحالية

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

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

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

عتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقاً للحاالت التي تخضع فيها قوانين الضريبة المراكز المبتقييمتقوم اإلدارة 
المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.

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

. اليةفي تاريخ البيانات المللقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض المحاسبة الماليةالضريبي 
يتم إدراج جميع مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع اختالفات الفروقات الضريبية المؤقتة ما عدى الحاالت اآلتية:

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

والضريبية؛

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

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

غير لضرائب الالقيمة المدرجة لو،موجودات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاعيتم إدراج 
في حدود توفر الربح الخاضع . يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلةمستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة

بية الضريبة المنقولة غير المستخدمة والخسائر الضريللضريبة، ومقابل استخدام الفروقات القابلة لالستقطاع وموجودات
التي يمكن استخدامها باستثناء:

موجودات الضرائب المؤجلة بالفروقات المؤقتة الناتجة من القيد المبدئي لموجودات أو مطلوبات تتعلقعندما ·
أو الربح المحاسبيالربح دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة على ال تندرج تحتالمعامالت التي 

والضريبي؛

فيات في الشركات التابعة والزميلة والحصصستثمارفيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باال·
، يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة في حدود إمكانية عكس االختالفات المؤقتة في المستقبل االئتالفشركات 

الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات.القريب لحد توفر 

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

ويتم إدراجها في حدود إمكانية كل إعداد تقارير ماليةإعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ 
المؤجلة.ضريبة الدخلسماح الربح الخاضع للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات 

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

المالية الموحدة.

م إدراج . يتخارج األرباح والخسائراألرباح والخسائر يتم إدراجها خارج مدرجة الة بالبنود إن الضرائب المؤجلة المتعلق
الضرائب المؤجلة بحسب المعامالت الحاصلة إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين.

اتموجودالضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني قائم لتسوية موجوداتيتم تسوية 
الضرائب المتداولة مقابل مطلوبات دخل الضرائب المتداولة، والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس الجهة الخاضعة للضريبة 

لنفس هيئة الضرائب.

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

قوم المجموعة تعملتها المتداولة ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة لكل شركة باستخدام تلك العملة. 
.اح والخسائر الناتجة من عملية التوحيد في بيان األرباح والخسائرباستخدام طريقة التوحيد المباشرة وقررت تدوير األرب

)i(العمليات واألرصدة
المعامالت بالعمالت األجنبية من قبل شركات المجموعة مبدئياً بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعاملة.إدراجيتم 
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(تتمة)األجنبيةالعمالت تحويل 
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة في 

تاريخ البيانات المالية الموحدة.

ستثمارافي االصيتم تحويل جميع الفروقات إلى بيان الدخل الموحد باستثناء البنود النقدية التي تقدم حماية فعالة مقابل
وعندها ،ستثمارفي عملية أجنبية. تدرج هذه الفروقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم استبعاد صافي اال

في بيان الدخل الموحد. يتم معاملة تكاليف الضرائب والنقد المتعلق بفروقات التحويل على السلفيات ويتم يتم تصنيفها
اآلخر.تسجيلها ضمن الدخل الشامل 

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

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

).على التواليالدخل الشامل اآلخر أو ضمن الربح والخسارةوالربح والخسارة الناتجة عن القيمة العادلة في 

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

رف د باستخدام متوسط سعر الصأسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلصدار، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل الموح
من ضالعمليات الخارجية تحويل تحويل العمالت األجنبية الناتجة من المرجح خالل العام. يتم إدراج جميع فروقات

الدخل الشامل اآلخر الموحد. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل والمدرج ضمن حقوق 
المتعلق بذات العملية األجنبية في بيان الدخل الموحد.المساهمين 

يتم معاملة أي شهرة ناتجة من شراء العمليات األجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة لقيم الموجودات والمطلوبات 
ائدة عند السالمدرجة الناتجة من الشراء كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف

المالية.التقاريرتاريخ 

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

السياسات. يطرة المشتركة على هذهفي اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ولكن ليس السيطرة أو الس
إن شركة االئتالف هي نوع من أنواع االتفاقيات الثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها حقوق لصافي موجودات اتفاقية 
االئتالف. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقيات تعاقدية لمشاركة السيطرة التفاقية ما والتي توجد فقط عندما تتطلب 

ألنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة. إن االعتبارات التي يتم اتخاذها القرارات حول ا
يتم .عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة

تالف في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو شركات االئ
طريقة حقوق الملكية باستثناء عند تصنيف االستثمار، أو جزء من االستثمار، كمحتفظ به للبيع، وفي تلك الحالة يتم 

.٥احتسابه وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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(تتمة)ائتالفزميلة وشركاتحصص في شركات
يتم احتساب االستثمار في شركة تابعة أو شركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية منذ التاريخ الذي تصبح فيه 
الجهة المستثمر فيها شركة زميلة أو شركة ائتالف. عند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة أو شركة ائتالف. يتم 

من صافي القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات القابلة للتحديد إدراج أي زيادة في التكلفة على حصة المجموعة 
للجهة المستثمر فيها كشهرة والتي تم إدراجها ضمن القيمة المدرجة لالستثمار. يتم إدراج أي زيادة في حصة المجموعة 

رة في بيان عادة القياس مباشمن صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد إ
في ستثمارااليتم إدراج ، حقوق الملكيةوفقاً لطريقةالدخل الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار. 

ات في حصة إلدراج التغييرستثماريتم تعديل القيمة الدفترية لال.بالتكلفةمبدئياًأو شركة االئتالفالزميلةةالشرك
من صافي موجودات الشركة الزميلة أو شركة االئتالف منذ تاريخ الشراء. يعكس الدخل الموحد حصة المجموعة

المجموعة من نتائج عمليات الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما تتجاوز حصة المجموعة خسائر الشركة الزميلة 
ئتالف ( والتي تشمل أي حصص طويلة األجل االالشركة الزميلة أو شركة كة االئتالف حصة المجموعة في تلكأو شر

االئتالف) تقوم المجموعة الشركة الزميلة أو شركة المجموعة في استثماروالتي، في جوهرها، تشكل جزء من صافي 
ونية أو قانفية. يتم إدراج خسائر إضافية فقط لمدى تكبد المجموعة اللتزاماتبوقف إدراج حصتها من الخسائر اإلضا

أو إجراء مدفوعات بالنيابة عن الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما يكون هنالك تغيير تم إدراجه مباشرة استنتاجية 
في حقوق مساهمي الشركة الزميلة أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات واإلفصاح عن 

ن، يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت ذلك، كما هو مناسب، في بيان التغييرات في حقوق المساهمي
بين المجموعة والشركة الزميلة أو شركة االئتالف لمدى حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. 

و شركة ة أباعتبار أن هناك تغيير تم إدراجه مباشرةً في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية لهذه الشركة الزميل
االئتالف، قامت المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات وقامت باإلفصاح عن ذلك ، حيثما أمكن، في بيان الدخل 
الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، كما هو مناسب،. تم استبعاد األرباح والخسائر غير 

عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو شركة االئتالف إلى مدى حصتها في الشركة الزميلة الناتجةالمحققة 
أو شركة االئتالف.

تم إدراج إجمالي حصة المجموعة من األرباح والخسائر من الشركة الزميلة أو شركة االئتالف في بيان الدخل الموحد. 
ة أسهم الشركة الزميلة أو شركة االئتالف وبالتالي هي األرباح بعد الضريبة العائدة لحملاألرباحإن هذه األرباح هي 

والحقوق غير المسيطرة لشركة االئتالف. 

حقوقريقةطتطبيقبعد. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف لنفس السنة المالية للمجموعة
ةركالشفيهاستثمارالإضافيةفي القيمةانخفاضخسائرإدراجالضروريمنكانإذاالمجموعة فيماتحددالملكية،
لىإيشيرموضوعيدليلأيهناككانإذاتقارير مالية،كلتاريخعند،المجموعةتحدد. التابعةالشركةأو الزميلة

عةالمجموتقومحال وجود مثل هذا الدليل في. أو الشركة التابعةزميلةالشركةالفيستثماراالفي قيمةانخفاض
القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو شركة االئتالف والقيمة الدفترية، ومن بينكالفرقنخفاضاالقيمةسابتحاب

في بيان الدخل الموحد.ثم تقوم بإدراج الخسارة 

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

وإدراج االستثمار المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي فرق بقياسواالحتفاظ باألصل كأصل مالي، تقوم المجموعة 
للشركة الزميلة أو شركة االئتالف عند خسارة النفوذ الجوهري أو السيطرة الجوهرية والقيمة العادلة المدرجةبين القيمة 

وق استخدام طريقة حقلالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في األرباح والخسائر. تستمر المجموعة ب
الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة تابعة استثمار في شركة ائتالف أو استثمار في شركة ائتالف شركة زميلة. 

ال توجد إعادة قياس للقيمة العادلة عند حدوث هذه التغييرات في حصص الملكية.
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ت مشتركةحصص في عمليا
إن العملية المشتركة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سيطرة مشتركة لالتفاقية تتيح حقوق للموجودات 
والتزامات للمطلوبات المتعلقة باالتفاقية. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة على اتفاقية، والتي 

ات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.توجد فقط عندما تتطلب القرار

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

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

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

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

المشروع. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة وأي التزامات موجوداتفي ومشتركة
ريع أخرى، والدخل من بيع أو استخدام حصتها من تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع مشا

اإلنتاج في المشاريع المشتركة، فضالً عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في المشروع المشترك، وتتحمل أية نفقات 
تتعلق بحصتها في شركة االئتالف.

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

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

المجموعة كمستأجر
رة لمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات المستأجيتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع ا

عند بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة، أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل. 
ثابتة على ائدةيتم تقسيم دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى معدل ف

مؤجرة على الالموجوداتالرصيد المتبقي للمطلوبات. يتم إظهار تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. يتم استهالك 
مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. في حال عدم وجود تأكيدات منطقية بأن المجموعة سوف تحصل على 

تهالك الموجودات على العمر االفتراضي للموجودات أو عمر عقد اإليجار، أيهما الملكية في نهاية العقد، فإنه يتم اس
أقصر.

العقود التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.دفعاتيتم إدراج 
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(تتمة)اإليجارات
اإليجارات التشغيلية–المجموعة كمؤجر 

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

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

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

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

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

العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم إدراج الموجودات قيمهاغير الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي 
متراكمة. ال يتم رسملة الموجودات غير الملموسة انخفاضتراكم وأي خسائر غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء م

النفقات خالل السنة في بيان الدخل الموحد في السنة التيعكس، ويتم المرسملةالمتولدة داخلياً، ما عدا تكاليف التطوير
تم تكبد النفقات فيها.

ير للموجودات الغمار محددة أو غير محددة. يحتسب االستهالكيتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة كأع
خالل السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:ملموسة

سنة١٤اتفاقية اإلمداد
سنة٤٠-٣٤حقوق التوصيل
سنوات٣برامج كمبيوتر

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

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

يتم تقييم الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار اإلنتاجية المحددة لالنخفاض وفقاً لوظيفة الموجودات الغير ملموسة.
كانية انخفاض قيمة األصل الغير ملموسة.في القيمة عند وجود مؤشرات تفيد بإم

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

استمرار دعم العمر اإلنتاجي الغير محدد. في حال عدم امكانية ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد 
على أساس ترقبي.



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٢٧-

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

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

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

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

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

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

تلك الرخص تتضمن التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، التكاليف المهنية والثانوية 
اليف كبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف كالتكالمتكبدة للحصول على التراخيص. يتم رسملة التكاليف التي تم ت

الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشرة 
م غير يباالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أنها موجودات استكشاف وتقي

ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم قبل االنتهاء من عملية تقييم األنشطة.

عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى كل 
موجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها موجودات حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية ل
القيمة في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم تعديلنخفاضتطوير وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم اال

ارية عند لتجعند الحاجة وعند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية إذا لم يتم اكتشاف االحتياطيات ا
.الموحداالنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها في بيان الدخل

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

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

الممتلكات واآلالت والمعدات 
عام-الممتلكات واآلالت والمعدات 

بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر بما في ذلك األراضي المستأجرةاآلالت والمعداتولممتلكات اتدرج 
متراكمة، في حال وجدت. عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات النخفاضاال

فردية بعمر إنتاجي وطريقة استهالك محددة، وبالمثل فإنه عندما يتم وجوداتتقوم المجموعة بإدراج هذه األجزاء كم
آلالت والمعدات كبديل في حالة الوفاء بمتطلبات إجراء فحص رئيسي، فإنه يتم إدراج تكلفتها في القيم المدرجة ل

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

للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج.
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(تتمة)عام–الممتلكات واآلالت والمعدات 
القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات (فيما عدا ممتلكات يتم احتساب االستهالك على أساس

النفط والغاز) كما يلي:

سنة٤٠-٢٠واآلالت والمعدات، والممتلكات،المباني
سنة٩٩األراضي المستأجرة 

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

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

تكبدها.

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

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

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

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

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

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

يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.النفط والغاز الموجوداتأن استهالك 

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

طبه وتم شجزء منه قد تم استهالكه على حدةا يكون األصل أووتكاليف اإلصالح األساسية. ويتم رسملة اإلنفاق عندم
باالستبدال وتكون المنافع المستقبلية التجارية المحتملة تتبع المجموعة. وعندما يكون جزء من األصل ال يعتبر عنصراً 
على حده، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل (أو جزء من األصل) التي يتم شطبها فوراً. 

ش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل يتم رسملة تكاليف التفتي
الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. يتم إنفاق الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند تكبدها فيها.
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ة)الممتلكات واآلالت والمعدات (تتم

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

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

أراضي مستأجرة-الممتلكات واآلالت والمعدات 
بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة سنة على٩٩حقوق االستئجار لمدة تمثل األراضي المستأجرة

بإدراج ركة الشقامت. في تاريخ التحويل، هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقبلالتي تم تحويلها إلى الشركة بقيمة اسمية من
قطع األرض هذهيتم قياس وف ، سالحقاًوالمعدات. واآلالتبند الممتلكات ضمنلقطع األرض هذهالقيمة العادلة 
في القيمة االنخفاضعكس خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة (صافيالمتراكم وخسائر االستهالكبالتكلفة ناقصاً

ن وجدت.المدرجة) إ

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

ع التكاليف مى الفترة الالزمة لمطابقة المنحةعندما تتعلق المنحة بأحد بنود المصروفات يتم االعتراف بها كدخل على مد
المخطط تعويضها في حين تدرج المنحة المتعلقة باألصل كتخفيض للقيمة الدفترية الخاصة باألصل.

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

ي حين أن كل التكاليف المتبقية يتم إدراجها كمصروف في السنة التي يتم والستخدامه أو بيعه ضمن تكلفة األصل. ف
.راض األموالاقتتكبدها فيها. تتضمن تكاليف االقتراض الفوائد والتكاليف األخرى التي تتحملها المجموعة خالل عملية 

األتعاب المبدئية لقطع الغيار
ويل األجل طخاصار المبدئية التي يتم تقديمها بموجب عقد صيانةيتم رسملة واطفاء المبالغ المدفوعة مقابل قطع الغي

بناء على ساعات العمل المقدرة لمعدات توليد الطاقة المرتبطة بها.

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

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

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

الموجودات وفر البيع وتعمليةحدوثعالية لإمكانية وجودفي حالاستيفاء شروط التصنيف المحتفظ بها للبيع فقطيتم 
المتطلبة إلكمال عملية البيع يجب أن تشير . إن اإلجراءات في وضعها الحاليوللبيع الفوري والمجموعات المستبعدة

إلى عدم إمكانية إجراء تعديالت جوهرية على عملية البيع او سحب عملية البيع. يجب على اإلدارة االلتزام بعملية البيع 
ة سخالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات الغير ملمو

. يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود عند التصنيف كمحتفظ به للبيع
متداولة في بيان المركز المالي.
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الموجودات غير الماليةفي قيمة االنخفاض
ي من أانخفاض قيمةتاريخ كل إصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بتقوم المجموعة بإجراء تقييم في 

للموجودات تقوم المجموعة انخفاضالموجودات. وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار 
جودات أو القيمة العادلة للوحداتبتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة المو

ردية إال في حالة لموجودات فيتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد والقيمة المستخدمة ناقصاً التكلفة لالستبعادالمولدة للنقد 
ةعدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. حيث تكون القيمة الدفتري

للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن يتم تخفيض هذه الموجودات إلى قيمتها القابلة 
لالسترداد.

عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام معدالت 
ي حالة فخصم ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. 

كذلك إجراء االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل عملية استبعاد نهائية احتساب القيمة قيد االستخدام، يتم
عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال لألصل.

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

ودات جالمتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة مع وظائف المونخفاضاال
المنخفضة.

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

المدرج سابقاً فقط عند إجراء تغير نخفاضالوحدات المولدة للنقد. يتم عكس االالممكن استردادها من الموجودات أو 
يد أن ال . ويشترط لعكس القنخفاضفي التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر اال

سائر ترية ناقصاً االستهالك إذا لم تدرج ختتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد أو صافي القيمة الدف
الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد.انخفاض

بعض الموجودات:انخفاضيتم تطبيق الفئات التالية في تقييم 

الشهــرة
ر تقييم القيمة للشهرة عبنخفاض في القيمةااليتم تحديد التقارير المالية. الشهرة سنوياً عند تاريخ انخفاضيتم اختبار 

مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي ترتبط بها الشهرة. يتم إدراج خسائر لللوحدات المولدة للنقد أوالقابلة لالسترداد
نقد أقل من ة لللوحدات المولدمجموعة الللوحدة المولدة للنقد اوعندما تكون القيمة القابلة لالستردادنخفاض في القيمةاال

المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. عند االقتضاء ولغرض نخفاض في القيمةقيمها المدرجة. وال يمكن رد خسائر اال
الشهرة، تتم معاملة أي مطلوبات ضريبية مؤجلة مدرجة عند تاريخ الشراء أدت إلى تكوين الشهرة، انخفاضاختبار 

مجموعة الوحدات المولدة الوحدة المولدة للنقد او لقاً لتقديرات اإلدارة كجزء من ومازالت موجودة بتاريخ اإلصدار وف
للنقد ذات الصلة.
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تكاليف االستكشاف والتقييم
التقييم االستكشاف وبموجوداتإذا أشارت الوقائع والظروف إلى تجاوز القيمة الدفترية المتعلقة نخفاضيتم مراجعة اال

موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المولدة للنقد في انخفاضقيمتها القابلة لالسترداد. ولغرض اختبار 
في مرحلة االستكشاف والتقييم تجميع جميع موجودات نخفاضعلى مستوى قطاع األعمال. يتضمن اختبار االمجموعات

ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة االستكشاف والتقييم
الستكشاف اموجوداتناتجة في قيمة انخفاضالقيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة لالسترداد وتشطب أي خسارة 

بيع ترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصاً تكاليف الوالتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيمة القابلة لالس
وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

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

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

فط والغاز لنمخزون النفط والمنتجات النفطية من عمليات االمقدرة لإلنجاز والتكاليف الضرورية المقدرة إلجراء البيع.
للمجموعة والموجودة في خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.

خدمات االمتياز
عند استيفاء الشروط ١٢تبعاً للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عة باحتساب ترتيبات خدمة االمتيازتقوم المجمو

اآلتية:

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

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

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

على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:التشغيلية وفقاً لترتيبات االمتياز

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

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

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

الية لحساب عقود (البناء والتشغيل والتحويل) التي أبرمت مع المانح.عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات الم
تقوم المجموعة بإدراج الموجودات الملية من ترتيبات خدمات االمتياز في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية 

تشغيلية.
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(تتمة)خدمات االمتياز
وفقاً لهذه المبادئ:

ال يتم إدراج البنية التحتية التي تمنح للمشغل حق االمتياز من المانح دون مقابل في بيان المركز المالي الموحد.·
يتم احتساب نفقات البدء الرأسمالية كاآلتي:·

ة ة التحتية تكلفتبعاً لنموذج الموجودات غير الملموسة، تمثل القيمة العادلة للبناء وغيرها من أعمال البني-
الموجودات غير الملموسة وينبغي االعتراف بها عند بناء البنية التحتية شرط أن يولد هذا العمل فوائد اقتصادية 

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

عمال المنفذة األخرى.العادلة للبناء واأل
فقط ، فإنه يتم إدراج تكلفة المبالغ المضمونة من ستثمارعندما يكون على المانح التزامات سداد جزء من اال-

المانح ضمن المدينون، ويتم إدراج الرصيد في الموجودات غير الملموسة.

األدوات المالية
المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة.منوالمطلوبات المالية عندما تصبح شركةالماليةيتم إدراج الموجودات 

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

األرباح أو الخسائر) من القيمة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، كما هو مناسب، خاللبالقيمة العادلة من 
ئدة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات المالية أو المطلوبات عند اإلدراج المبدئي. يتم إدراج تكاليف المعامالت العا

المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على الفور في األرباح أو الخسائر.

مقاصة األدوات المالية
ط مالي الموحد إذا، وفقصافي القيمة في بيان المركز اليتم إدراج تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و

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

الماليةالموجودات
ن إالمالية على أساس تاريخ التجارة. للموجوداتالمعتادةمبيعات بالطريقة الجميع المشتريات أو واستبعاد إدراجيتم 

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

لى عإما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، اعتماداًباإلجمالي وقت الحقفيالمدرجة يتم قياس جميع الموجودات المالية 
تصنيف الموجودات المالية
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المالية (تتمة)الموجودات
تصنيف الموجودات المالية

(بناقصاًبالتكلفة المطفأة الحقاًالشروط التالية تستوفييتم قياس أدوات الدين التي  استثناء خسارة انخفاض القيمة 
المبدئي):اإلدراجأو الخسارة عند الربحالتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الديناستثمارات 

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

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

بالقيمة العادلة.يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقاً

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

النقدية المستقبلية (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة المدفوعاتمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم 
مدىعلىاألقساط والخصومات األخرى) أو المستلمة والتي تشكل جزءا من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت و

المبدئي.اإلدراجفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند ب، اللزوم، أو، عند الدينالعمر المتوقع ألداة 

دراج إيرادات بالتكلفة المطفأة. يتم إالحقاًقياسها التي يتمألدوات الدينةالفائدة الفعليطريقة الدخل على أساس إدراجيتم 
في بيان الدخل الموحد.الخسائرأو األرباحالفوائد في 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
يين ) لتععلى حدةأداة كل(على أساسغير قابل للتغيرتقوم بعمل اختيار أن للمجموعةالمبدئي، يمكن اإلدراجعند 

عادلة من القيمة البالتعيين يسمح . ال بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخراالستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
.محتفظ به للمتاجرةأدوات حقوق الملكيةاالستثمار في كانإذا خالل الدخل الشامل اآلخر 

بأصل مالي للمتاجرة إذا:يتم االحتفاظ

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

ادلة زائداً بالقيمة العالدخل الشامل اآلخر مبدئياًخالل بالقيمة العادلة من يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية 
دلة األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العاويتم إدراجتكاليف المعامالت. الحقاً، يتم قياسها بالقيمة العادلة 

لعادلة من المدرجة بالقيمة افي التغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة المتعلقة باالستثماراتوفي بيان الدخل الشامل اآلخر 
خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في األرباح والخسائر عند استبعاد 

االستثمارات.

دلة القيمة العاببها للمتاجرة االحتفاظيتم الجميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي لقد قامت المجموعة بتعيين
.٩عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم من خالل الدخل الشامل اآلخر
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الموجودات المالية (تتمة)
الخسائرأو األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

تعيينبمجموعةالتقم، ما لم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرصنف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ت
ه). المبدئي (انظر أعالاإلدراجعند للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرهبيحتفظال الذياالستثمار 

. الخسائرمن خالل األرباح وعايير التكلفة المطفأة (انظر أعاله) بالقيمة العادلةيتم قياس أدوات الدين التي ال تستوفي م
من معايير التكلفة المطفأة ولكن يتم تصنيفها بالقيمة العادلةتستوفيوباإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي 

ل بالقيمة العادلة من خالالدين اةأدتعيينتمي. قد من خالل األرباح والخسائربالقيمة العادلةخالل األرباح والخسائر
مة التيالمالئغير الن المعاملة ميلغي أو يقلل بشكل ملحوظ التعيينإذا كان هذا المبدئياإلدراجعند األرباح والخسائر

. ةفمختلس على أسلهاالمنسوبةخسائرالأو إدراج األرباحقياس الموجودات أو المطلوبات أو منقد تنشأ بخالف ذلك
.من خالل األرباح والخسائردين بالقيمة العادلةأداةأي بتعيينلم تقم المجموعة 

صرف العمالت األجنبيةوخسائر أرباح
لصرف حسب سعر اويتم تحويلهاالعملة األجنبية ببعملة أجنبية المدرجةيتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية 

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

ت بند صرف العمالإدراج، يتم من خالل األرباح والخسائربالقيمة العادلةالمصنفةبالنسبة للموجودات المالية ·
؛ والخسائرأو األرباحفي االجنبية 

ند صرف ب، يتم إدراج أي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرتم تعيينهابالنسبة للموجودات المالية التي ·
الدخل الشامل اآلخر.في عمالت أجنبية

انخفاض قيمة الموجودات المالية
. تعتبر قارير ماليةتالقيمة في نهاية كل فترة فيالنخفاضليتم تقييم الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

وقعت بعد حدث أو مجموعة أحداثعندما يكون هناك دليل موضوعي، نتيجة منخفضة القيمة ماليةالالموجودات
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل.ولها تأثير علىالمبدئي للموجودات المالية، اإلدراج

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

كغير ها التي تم تقييميتم تقييم الموجوداتالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم التجارية المدينة، ب
على موضوعيالدليل المل تشيالقيمة على أساس جماعي. يمكن أن في النخفاض كذلك لبشكل فردي منخفضة القيمة

خرة والزيادة في عدد الدفعات المتأالدفعاتخبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدينة على انخفاض قيمة محفظة الذمم
عن التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ، فضالًاالئتمانفترة متوسط في المحفظة بعد 

.المدينةالذممفي سدادبالتعثرترتبط 
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الموجودات المالية (تتمة)

(تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية
إن قيمة خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة هي الفرق بين قيمة األصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية التي 

ألصل المالي ة الدفترية لالمالي. يتم خفض القيمتعكس مبالغ الضمانات المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل 
من خالل خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة بحيث يتم خفض القيم 

ل بخالل استخدام حساب المخصص. عندما تعتبر الذمم التجارية المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقامنالدفترية 
حساب المخصص. يتم تحميل االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبها سابقاً مقابل حساب المخصص. يتم إدراج 
التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في األرباح والخسائر .إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة 

د إدراج االنخفاض في القيمة، يتم عكس خسارة في وقت الحق وكان االنخفاض مرتبط إلى حد ما بحدث وقع بع
االنخفاض في القيمة التي تم ادراجها سابقاً من خالل األرباح والخسائر إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية 

ما لم يتم إدراجها.ة، ما ستكون عليه تكلفة اإلطفاءلالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيم

الموجودات الماليةاستبعاد
عندمال أوهذا األصمنالنقديةللتدفقاتالتعاقديةالحقوقتنتهيعندمافقطباستبعاد الموجودات الماليةتقوم المجموعة

و أبتحويلالمجموعةتقملمإذا. أخرىشركةإلىاألصلملكيةومكافآتمخاطروكافةالماليةالموجوداتيتم تحويل
هابإدراج حصتالمجموعةتقومالمحول،األصلعلىالسيطرةفيواستمرتالملكيةومكافآترمخاطبكافةاالحتفاظ
ومكافآتطرمخابكافةالمجموعةاحتفظتإذا. لدفعهاتضطرقدالتيبالمبالغالمتعلقوااللتزاماألصلفيبهاالمحتفظ

مقابلمضمونقرضوأيضاً إدراجالمالياألصلتستمر في إدراجالمجموعةفإنالمحول،المالياألصلملكية
المتحصالت المستلمة.

اتالعتباروإجمالي االفرق بين القيمة الدفترية لألصل يتم إدراج بالتكلفة المطفأة، المقاسالمالياألصلاستبعاد عند
في األرباح والخسائر.اأو الذي سيتم استالمهةالمستلم

رباحاأله ال يتم إعادة تصنيففإنبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،األصل المالي المصنف استبعاد عند
لمدرج بالقيمة االتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة باالستثمار علىسابقاًالتي تراكمتالمتراكمة الخسائرأو 

إعادة تصنيفه إلى األرباح المحتجزة.العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر ولكن يتم

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
التصنيف كدين أو حقوق الملكية

مطلوبات مالية أو كحقوق كمجموعة إما منشركةحقوق الملكية الصادرة من قبل أدوات يتم تصنيف أدوات الدين و
لمطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية.االتعاقدية وتعريف االتفاقياتلجوهر ملكية وفقاً

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

اإلصدار المباشرة.تكاليفصافي،المستلمةبالمتحصالتالملكية الصادرة من قبل المجموعة 

خسائرأو أرباحيتم إدراجال إعادة شراء أدوات حقوق ملكية الشركة مباشرة في حقوق الملكية.صم وخيتم إدراج 
عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية الشركة.ناتجة
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(تتمة)المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية
المطلوبات المالية
ن خالل مبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلةالمالية الحقاًالمطلوباتيتم قياس جميع 
بعاد أومالي لالستتحويل أصليتأهلالمالية التي تنشأ عندما ال ال يتم قياس المطلوباتومع ذلك، .األرباح والخسائر

ن مالتزامات أو صدور من قبل المجموعةالماليةضمان العقود صدور المشاركة المستمرة ويق طريقة يتم تطبعندما 
للسياسات المحاسبية الواردة أدناه.المجموعة لتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من أسعار السوق وفقاًقبل

المطلوبات الماليةمن خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة
ض يتم االحتفاظ بااللتزام المالي لغرعندما بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم تصنيف المطلوبات المالية 

المتاجرة أو يتم تعينه بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

للمتاجرة إذا:كمحتفظ بهماليالصل يتم تصنيف األ
أو؛لغرض إعادة الشراء في المدى القريبأساساًعليهاالستحواذ تم ·
لجني سابقولها نمط فعلي المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معاًاإلدراجعند كان ·

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

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

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

تقديم يتمإلدارة مخاطر موثقة للمجموعة أو استراتيجية استثمار، ووتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقاً
على هذا األساس؛ أوداخلياًالتصنيفمعلومات حول 

يكون العقد المجمع بالكامل مصنف، والضمنيةمن عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقاتتشكل جزءاً·
.٩والخسائر وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم بالقيمة العادلة من خالل األرباح

من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة
ائر أي أرباح أو خسيتم إدراج بالقيمة العادلة. من خالل األرباح والخسائرإدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلةيتم 

رباحاألهذه يتم إدراج . الخسائرأو األرباحمحتفظ بها لغرض المتاجرة في المطلوبات المالية العادة قياس إناتجة عن 
في بيان الدخل"والخسائر األخرىاألرباحبند "المطلوبات المالية فيأي فوائد مدفوعة علىمتضمنةأو الخسائر 

الشامل الموحد.

ن خالل مالتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلةولغير محتفظ بها لغرض المتاجرة بالنسبة للمطلوبات المالية اومع ذلك، 
ر إلى التغييرات في مخاطترجعالتي ام الماليلاللتزمقدار التغير في القيمة العادلة إدراج ، يتم األرباح والخسائر

ي الدخل فلاللتزامآثار التغييرات في مخاطر االئتمان تنتج أو تزيد في الدخل الشامل اآلخر، ما لم لاللتزاماالئتمان 
اللتزاملالمبلغ المتبقي من التغير في القيمة العادلة إدراجفي الربح أو الخسارة. يتم محاسبيالشامل اآلخر عدم تطابق 

ات إلى مخاطر االئتمان للمطلوبترجعتصنيف التغيرات في القيمة العادلة التي إعادة يتم . الالخسائرأو األرباحفي 
.في األرباح أو الخسائرخر في وقت الحق في الدخل الشامل اآلالمدرجة المالية 
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(تتمة)لمحاسبية الهامةملخص السياسات ا٢,٦

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

من قبل المجموعة التيالصادرةيتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض 
مة العادلة . يتم تحديد القيالخسائرأو األرباحفي الخسائرأو األرباحتم تعيينها من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من خالل 

.٣٨بالطريقة المبينة في إيضاح 

بالتكلفة المطفأةتم قياسها الحقاًيالتي المطلوبات المالية 
ن خالل األرباح أو ميتم تصنيفها بالقيمة العادلةوالتي لميتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة 

لتي يتم قياسها القيمة الدفترية للمطلوبات المالية ايتم تحديد بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. الخسائر
مصاريف الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء منإدراجمطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. يتم بالتكلفة الالحقاً

في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.األصلتكاليف 

ترة المعنية. الفوائد خالل الفمصاريفوتوزيع لاللتزام الماليالتكلفة المطفأة الحتسابطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة 
النقدية المستقبلية (بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط المدفوعة المدفوعاتمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم إن 

من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط والخصومات األخرى) من خالل أو المستلمة والتي تشكل جزءاً
.المبدئياإلدراجفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند ب، اللزوم، أو، عند لاللتزام الماليمتوقع العمر ال

صرف العمالت األجنبيةوخسائر أرباح
يتم مالية، قاريرفترة تيتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل التي بعملة أجنبية والمدرجةبالنسبة للمطلوبات المالية 

يان الدخل في بويتم إدراجهاالتكلفة المطفأة لألدوات علىاستناداًصرف العمالت األجنبيةوالخسائر من األرباحتحديد 
.الشامل الموحد

ب سعر الصرف حسويتم تحويلهاالعملة األجنبية بتلك بعملة أجنبية المدرجةالمالية للمطلوباتيتم تحديد القيمة العادلة 
الل األرباح أو من خ. بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة تقارير ماليةالسائد في نهاية كل فترة 

ويتم إدراجه في األرباح أو العادلةالقيمةأو خسائر أرباحمن جزءاًبند صرف العمالت األجنبية، يشكل الخسائر
.الخسائر

المطلوبات الماليةاستبعاد 
هاءانتإلغاؤها أو أوالتزامات المجموعةبالوفاءوفقط عندما يتم ،المطلوبات المالية عندماباستبعاد المجموعة تقوم 

بما في ،واالعتبار المدفوع أو الذي سيتم دفعهالمستبعدةالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية إدراجمدتها. يتم 
.الخسائرأو األرباحأو مطلوبات مفترضة، في محولةغير نقدية اتموجودذلك أي 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية
مخاطر الفائدة ولمخاطر معدالتاألدوات المالية إلدارة تعرضها مشتقات تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من 

فصاح يتم اإلوعقود تبادل معدالت الفائدة.صرف العمالت األجنبية اآلجلةبما في ذلك عقود ، األجنبيةصرف العمالت 
.٣٨األدوات المالية في إيضاح حول مشتقاتعن مزيد من التفاصيل 

لة في نهاية كل بالقيمة العادالحقاًعقود المشتقات ويعاد قياسها إبرامبالقيمة العادلة في تاريخ يتم إدراج المشتقات مبدئياً
مشتق لاعلى الفور ما لم يتم تعيين الخسائرأو األرباحالناتجة في الخسائرأو األرباحيتم إدراجمالية. فترة تقارير

.الحمايةعة عالقة على طبيالخسائرأو األرباحفي اإلدراجتوقيت يعتمد ، في هذه الحالة فعالةحمايةكأداة 

الضمنيةالمشتقات 
المعيار اق مالية ضمن نطتعتبر موجوداتغير المشتقة التي ال االستضافةيتم التعامل مع المشتقات الضمنية في عقود 

المخاطر تكون (على سبيل المثال المطلوبات المالية) كمشتقات منفصلة عندما ٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
من خالل ةبالقيمة العادلاالستضافةعقودوال يتم قياساالستضافة تلكعقود بغير مرتبطة بشكل كبيرخصائصالو

األرباح أو الخسائر.

الحمايةمحاسبة 
يما فواألدوات غير المشتقةالضمنيةوالتي تشمل المشتقات والمشتقات الحمايةبعض أدوات بتعيين المجموعة تقوم 

تثماراتاالسصافي لحمايةلتدفقات النقدية أو لكحمايةوألقيمة العادلة لكحمايةإمايتعلق بمخاطر العمالت األجنبية، 
كحمايةالمؤكدةتزامات لعلى االالعمالت األجنبيةمن مخاطر صرف الحمايةاحتساب. يتم األجنبيةفي العمليات 

التدفقات النقدية.

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

لمحميارات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند التغيتسويةفي بشكل كبيرفعالة الحمايةالمجموعة ما إذا كانت أداة 
.الحمايةألغراض المستخدمةألدوات مشتقات اتفاصيل القيم العادلة ل٣٨إيضاحيوضح . المحميةلمخاطر لةالمنسوب

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

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

.المحميبند بالالمتعلق 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

(تتمة)الحمايةاألدوات المالية ومحاسبة مشتقات 
(تتمة)القيمة العادلةحماية
و بيعها أعندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعالقة لعند إبطال المجموعة الحمايةمحاسبة إيقافيتم 
. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتعال، أو عندما استخدامهاها أو ئإلغا

من ذلك التاريخ.الخسائرأو لألرباحالمحميةمخاطر الالناجم عن المحمي

ةديالنقاتالتدفقحماية
ي الدخل فلتدفقات النقديةلكحمايةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة يتم إدراج 

. ةالنقدياتالتدفقحمايةفي الماليةألدواتمشتقات اتحت عنوان التغيرات في القيمة العادلة لويتم تراكمهاالشامل اآلخر 
لتغيرات ، ويتم إدراجها في االخسائرأو األرباحفي على الفوريتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 

القيمة العادلة.وبند حمايةفي القيمة العادلة للمشتقات 

و أاألرباحفياهمينفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المسسابقاًدرجة يتم إعادة تصنيف المبالغ الم
امل ، في نفس السطر من بيان الدخل الشالخسائرأو األرباحفي الحمايةبند إدراجفيهافي الفترات التي يتمالخسائر
لتزاماالغير المالي أو لاألصالمحمية المتوقعة في إدراجتنتج المعاملة. ومع ذلك، عندما المدرجالمحميالبند كالموحد 

في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية من سابقاًالمدرجةتحويل األرباح والخسائر غير المالي، يتم
غير المالي.االلتزاملتكلفة األصل غير المالي أو المبدئيفي القياس ويتم إدراجهاحقوق المساهمين 

بيعها أو عندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعند إبطال المجموعة عالقة الحمايةمحاسبة إيقافيتم 
في الدخل الشامل خسائر مدرجةأو أرباحأي تبقى . الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتع، أو عندما الاستخدامهاها أو ئإلغا

لمعاملة ليالنهائاإلدراجعندما يتم إدراجهااآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 
اكمة في المترالخسائرأو األرباحإدراج، يتم المتوقعةمعاملة اليتوقع حدوث. عندما ال الخسائرأو األرباحالمتوقعة في 

.الخسائرأو األرباححقوق المساهمين مباشرة في 

األجنبيةفي العمليات االستثماراتصافي حماية
أرباحدراج أي . يتم إةالنقدياتالتدفقلحمايةمشابهبشكلاألجنبيةفي العمليات االستثماراتصافي حمايةيتم احتساب 

تحت عنوان احتياطي والمتراكمةفي الدخل الشامل اآلخر للحمايةالمتعلقة بالجزء الفعال الحمايةمن أداة خسائرأو 
، الخسائرو أاألرباحفي على الفورالفعال تحويل العمالت األجنبية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير

لمتعلقة االحمايةوالخسائر الناتجة عن أداة األرباحويتم إدراجها في بند "األرباح والخسائر األخرى". يتم إعادة تصنيف 
لعملية استبعاد اعندالخسائرأو األرباحالمتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى للحمايةبالجزء الفعال 

.األجنبية

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

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

موجودات غير مالية.المركز المالي الموحد فقط في حال استيفاء أحد األطراف بالتزامات العقد لتسليم إما نقداً أو 
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ة)(تتمملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

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

ظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة مستحقة الدفع لصندوق أبواليتم احتساب المساهمات التقاعدية 
ى علةالمجموعلموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات 

والتي يتم إدراجها كمخصص على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها.المدفوعة للصندوق هذه المساهمات 

ت المعاشات المحددةمخطط مكافآ
يتم تحديد مخططات تكلفة مكافآت المعاشات المحددة والمزايا الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات 
المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقاً لمخطط المكافآت المحددة وذلك 

إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير إدراج يتمحدة االئتمان المتوقعة. باستخدام طريقة و
سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة 

المكافآت المحددة) مباشرة في بيان المركز المالي مع لى صافي التزام المدرجة في صافي الفائدة ع(باستثناء المبالغ 
المبالغ المدينة أو االئتمان المقابل ألرباح محتجزة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم 

إعادة تصنيف إعادة القياس في األرباح والخسائر في الفترات الالحقة. 

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

لمجموعة اتقوم. التزام أو أصل المكافآت المحددةعلى صافيالخصم معدليتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق 
:الموحد حسب الوظيفةالخسائرأو األرباحفي بيان المكافآت المحددةفي صافي التزامالتغييرات التالية بإدراج 

االقتطاعن والخسائر الناتجة عواألرباحلخدمة وتكاليف الخدمة السابقة لالتكاليف الحالية نضمتتالتي تكاليف الخدمة ·
؛غير الروتينيةوالتسويات

الفوائد مصاريف أو إيراداتصافي ·

ودائع قصيرة األجلالنقد و
يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع 
قصيرة األجل تستحق خالل ثالث أشهر أو أقل. لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد تتكون النقدية وشبه النقدية 

ذكر آنفاً، صافي السحوبات على المكشوف القائمة من البنك.مما 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٦

المخصصات
العـام

مع احتمالسابقلحدثنتيجةاستنتاجي)أو(قانونىحاليالتزامالمجموعةعلىيكونعندماالمخصصاتتكوينتمي
.االلتزاملقيمةموثوقإمكانية إجراء تقديرمعااللتزاملتسويةاالقتصاديةالموارد التي تشمل المنافعتدفقالحاجة إلى

يتم-تأمينعقدإطارفيالمثالسبيلعلى–المخصصاتجميعأوبعضاستردادالمجموعةتتوقعحينوفى
المخصصبهذاالمرتبطالمصروفيظهرفعليامؤكداًاالسترداديكونعندمافقطمنفصلكأصلباالسترداداالعتراف

المخصصاتخصمملموساً يتمالزمنيةالقيمةعلىالتأثيركانحالةوفياالستردادخصمبعدبالصافيالدخلبيانفي
يتمالخصم،استخدامعندبااللتزام عند اللزوم.المتعلقةالمخاطريعكسالذيالضريبةالجاري قبلالمعدلباستخدام

.تمويلكتكلفةالوقتلمرورنتيجةالمخصصالزيادة فيإدراج

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

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

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

ويل. ميعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية الخصم عند تكبده ويدرج في بيان الدخل الموحد كتكلفة ت
يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنوياً ويتم إجراء تعديالت كما تقتضي. يتم 

إضافة أو اقتطاع التغييرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المستخدم من كلفة األصل.

عالوة اإلنتاج
للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما المشتركةاإلنتاجعقودتتضمن 

مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق بإدراجانتاجية محددة. تقوم المجموعة أهدافيتم تحقيق 
لةالمجموعة المؤكدة والمحتمحصة من التدفق الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناء علىاقتصاديةمنافع 

.بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزاماتالمتعلقة 

االلتزامات
تتلقي المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. المطلوبات وااللتزامات المتعلقة بهذه المطالبات 

. خريينألمعلومات المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين يتم تقييمها دورياً بالرجوع إلى أخر ا
يتم إدراج مطلوبات مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك إمكانية لتقدير بشكل 

انت جوهرية. إن النتائج معقول قيمة الخسارة. في حال عدم توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها كالتزام إذا ك
الفعلية لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة.
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ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة ٢,٧

هذه البيانات حتى تاريخ إصدارلم تطبيق المعايير/ التعديالت الجديدة التالية على المعايير الصادرة ولكن غير فعالة بعد 
ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية ٢٠١٦ديسمبر ٣١المالية الموحدة وغير الفعالة بعد للسنة المنتهية في 

الموحدة:

؛اإليرادات من العقود مع العمالء١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
المساهمة : البيع أو٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٠ي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدول·

؛فبالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة االئتال
؛٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم –مبادرة اإلفصاح ٧معيار المحاسبة الدولي رقم ·
تعديالت على معيار –راج موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة إد١٢معيار المحاسبة الدولي رقم ·

؛١٢المحاسبة الدولي رقم 
تعديالت على –تصنيف وقياس معامالت الدفعات على أساس األسهم ٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·

؛٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
؛عقود اإليجار١٦إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي ·
تحويل االستثمارات العقارية-االستثمارات العقارية ٤٠إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي ·
المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبار المدفوع مقدما٢٢ًتفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ·
٢٠١٦–٢٠١٤على المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةت السنويةادورة التحسين·

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى ١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -
ركات األخرى اإلفصاح عن الحصص في الش١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·

.الموحدةهذه المعايير على البيانات الماليةالتطبيق المستقبلي لتقوم الشركة حالياً بتقييم تأثير

معلومات عن القطاعات التشغيلية٣

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

اإلمارات العربية المتحدة-قطاع توليد الطاقة والمياه ·
أخرى–توليد الطاقة قطاع ·
أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز ·
أوروبا–قطاع النفط والغاز ·
اتروش-قطاع النفط والغاز ·

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

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

أمريكا الشمالية–ز قطاع النفط والغا
في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات المتحدة األمريكية.هذا القطاعيعمل
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(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية٣

أوروبا–قطاع النفط والغاز 
غاز وأنشطة التنقيب وإنتاج النفط والبشكل أساسي في أنشطة إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة هذا القطاع يعمل 

في هولندا.

اتروش–قطاع النفط والغاز 
بصفة أساسية في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط في كردستان، العراق.هذا القطاع يعمل 

لم يتم تجميع أي قطاعات تشغيلية لتشكل القطاعات التشغيلية التي يتم إعداد تقارير لها أعاله.

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. 
ركات التابعة باستثناء الشتكاليف وإيرادات تمويل المجموعةيتم تقييم أداء القطاع بناء على األرباح والخسائر. يتم إدارة 

دات الفائدة على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.وايراالمشاريعذات اتفاقيات تمويل

يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز واالستثمارات 
اة األراضي ضافة إلى ذلك، تتم إدرباإلالمتاحة للبيع على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

المستأجرة التي ساهمت بها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي كذلك على أساس المجموعة وعليه لم يتم تخصيصها ضمن 
القطاعات التشغيلية.

تدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات الترتيبات التمويلية 
للمشروع والسحوبات على المكشوف من البنوك على أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.



شركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٤٤-

عن القطاعات التشغيلية (تتمة)معلومات٣

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

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة
توليد الطاقة 

األخرى
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات/التعديالت

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
١٦,١١٨-٧,١٧٠٤,٠٨٨١,٥٦٠٣,٢٩٦٤اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)٧,٠٦٦(--)١,٧٤٦()١,٠١٤()٢,٦٣٣()١,٦٧٣(المصاريف التشغيلية
)٥٨٠()١٠٨()٢٨()٥٨()١٣٩()١٢٠()١٢٧(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٥٠٥٦---٦-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢١٢١-----ائتالفالحصة من نتائج شركة

٨,٥٤٩)٣٧()٢٤(٥,٣٧٠١,٣٤١٤٠٧١,٤٩٢)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (اإليرادات

)٢٢,٠٢٠(-)١,٥١٤()٩,١٠٧()١١,٢٤٩()١٥٠(-في القيمةاالنخفاضمخصص 
)٥٣(--)٥٣(---مصاريف الحفر الجاف

)٦,٣٣٩()١٥(-)٢,٦١٧()١,٧٩٩()٧١()١,٨٣٧(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)١٩,٨٦٣()٥٢()١,٥٣٨()١٠,٢٨٥()١٢,٦٤١(٣,٥٣٣١,١٢٠)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (اإليرادات

)٤,٦٣٦()١,٦٤٧(-)٥٢٩()١٢٨()٣٧٩()١,٩٥٣(تكاليف التمويل 
)٧٨(----)٧٨(-وأنشطة حماية القيمة العادلةفي القيمة العادلة للمشتقات اتيريالتغ

٧٣١٥٩-٦٦)٧(٢٧-صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية
٥٨---٥٨--والنفط والغازراضياألموجوداتالربح من بيع

٢٨٢٨-----إيرادات الفوائد
)١٠()٢١(--٧)١٧(٢١أرباح (خسائر) أخرى

٤٩٦,١٠٩-٢,٣٤٠٤,٠٠٩)٢٨٩(-ضريبة الدخل ائتمان)مصاريف(

)١٨,٢٣٣()١,٥٧٠()١,٥٣٨()٦,٧٣٩()١٠,٣٧١(١,٦٠١٣٨٤(الخسارة) للسنةالربح 



شركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٤٥-

(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية ٣

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة
توليد الطاقة 

األخرى
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات/التعديالت

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
١٩,٣٤٤-٧,٠٣٨٥,٠٠٢١,٩٧١٥,٣٢٧٦اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)٩,١٢٠(--)٣,٠٢٧()١,٠٥٠()٣,٣٩٩()١,٦٤٤(المصاريف التشغيلية
)٧١٣()١٦٠()٣٠()٥٧()٢٠٩()١١١()١٤٦(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٩٦١٠٤---٨-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢٣٢٣-----ائتالفالحصة من نتائج شركة

٩,٦٣٨)٤١()٢٤(٥,٢٤٨١,٥٠٠٧١٢٢,٢٤٣)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (اإليرادات

)٨٣٥(--)٤٨٥(-)٣٥٠(-في القيمةاالنخفاضمخصص 
)١٧(--)١٧(---مصاريف الحفر الجاف

)٦,٥٤١()٢٤(-)٢,٦٨٢()١,٩٥١()٦٦()١,٨١٨(االستهالك والنضوب واإلطفاء

٢,٢٤٥)٦٥()٢٤()٩٤١()١,٢٣٩(٣,٤٣٠١,٠٨٤)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (اإليرادات

)٤,٦٣٥()١,٥٨٠(-)٥٣٤()١٢١()٣٥٤()٢,٠٤٦(تكاليف التمويل 
)١٣٨(--٨-)١٤٦(-وأنشطة حماية القيمة العادلةفي القيمة العادلة للمشتقات اتيريالتغ

٣٦٦٤-٧٢٥)١٥(١١صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية
١٢١--٢٠--والنفط والغازراضياألموجوداتالربح من بيع

٢٧٢٧-----إيرادات الفوائد
٢٣----١أخرىأرباح 

١٥٥١,٢٩٩-٢٠٣١,٣٣٢)٣٩١(-ضريبة الدخل ائتمان ) مصاريف(

)١,١١٤()١,٤٢٤()٢٤()١١٠()١,١٣٠(١,٣٩٦١٧٨(الخسارة) للسنةالربح 



    شركة مساهمة عامة ("طاقة") – شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

-  ٤٦ -  

  
  
  معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)  ٣
  

  

 -توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية 

  المتحدة
الطاقة توليد 
  األخرى

 –النفط والغاز 
  امريكا الشمالية

 –النفط والغاز 
  أوروبا

النفط والغاز 
  أتروش

التعديالت/ 
استبعادات 
  الموحد  وغير موزع

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

                ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  ٩١٤   ٨٢٠   -   -   -   ٩٤   -   االستثمار في شركات زميلة
  ١٤٧   ١٤٧   -   -   -   -   -   االستثمار في شركة ائتالف
  ٧٠٢   ٧٠٢   -   -   -   -   -   سلفة وقروض لشركات زميلة
  ٩,٦٦٠   -   -   -   -   ٩,٦٦٠   -   الموجودات المالية التشغيلية

  ١٨,٦٨٢   ١٨,٦٨٢   -   -   -   -   -   األراضي المستأجرة
  ٧٤,٣٨٧   ٤٣٤   ٢,٣٣٠   ١٠,١٨٦   ٩,٨٨٦   ٤,٠٦٦   ٤٧,٤٨٥   موجودات أخرى

          
  ١٠٤,٤٩٢   ٢٠,٧٨٥   ٢,٣٣٠   ١٠,١٨٦   ٩,٨٨٦   ١٣,٨٢٠   ٤٧,٤٨٥   موجودات القطاع

          
  ٩٦,٤٢٠   ٣٧,١٣٥   ٢٣٩   ١٢,٣٥١   ٢,٣٨٥   ٧,٨٤٢   ٣٦,٤٦٨   مطلوباتال
          

                ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ٤٢١   ٣٣٠   -    -    -    ٩١   -    االستثمار في شركات زميلة
  ٥٨٠   ٥٨٠   -    -    -    -    -    بها للبيعموجودات مصنفة كمحتفظ 
  ٧٠٤   ٧٠٢   -    -    -    ٢   -    سلفة وقروض لشركات زميلة
  ١٠,٠١٤   -    -    -    -    ١٠,٠١٤   -    الموجودات المالية التشغيلية

  ٩٧,٠٤٨   ٤٥٥   ٣,٦٠٤   ١٧,٨٢٠   ٢١,٦٤٦   ٤,٩٢٦   ٤٨,٥٩٧   موجودات أخرى
          

  ١٠٨,٧٦٧   ٢,٠٦٧   ٣,٦٠٤   ١٧,٨٢٠   ٢١,٦٤٦   ١٥,٠٣٣   ٤٨,٥٩٧   موجودات القطاع
          
  ١٠١,٤٣٦   ٣٦,٨٧١   ٢٩٠   ١٢,٣٦٤   ٣,٨٦٢   ٨,٧٣٩   ٣٩,٣١٠   مطلوباتال
          

               إيضاحات أخرى
                ٢٠١٦السنة المنتهية في ديسمبر 

  ١٩,٨٣٧  ١٨,٦٩١   ١٥٥   298   412   -   ٢٨١   إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٢   -   -   -   -   ٢٢   -   المالية التشغيلية تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات

  ١٥٢   -   ٥٤   ٩٧   ١   -   -   لموجودات غير ملموسةإضافات ل
  )٢٢,٠٢٠(  -   )١,٥١٤(  )٩,١٠٧(  )١١,٢٤٩(  )١٥٠(  -   مخصص االنخفاض في القيمة

  )٥٣(  -   -   )٥٣(  -   -   -   مصاريف الحفر الجاف
                

                ٢٠١٥السنة المنتهية في ديسمبر 
  ٢,٩٥٩   ٢   ٣٠٨   ١,٧٤٠   ٥١٥   ٦٠   ٣٣٤   إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

  ١٣٠   -    -    -    -    ١٣٠   -    تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات المالية التشغيلية
  ١١١   -    ٣٤   ٧٢   ٥   -    -    لموجودات غير ملموسةإضافات ل

  )٨٣٥(  -    -    )٤٨٥(  -    )٣٥٠(  -    مخصص االنخفاض في القيمة
  )١٧(  -    -    )١٧(  -    -    -    مصاريف الحفر الجاف

  
  األخرىمع األطراف للمعامالت  الت بين القطاعات على أسس تجارية حديثة بطريقة مماثلةالمعامتتم. 
  التوحيد.يتم استبعاد اإليرادات المشتركة للقطاعات عند 
  وغانا على التوالي في المغربونفقات توسعة تاكورادي  ٦و ٥جرف ال المتكبدة علىنفقات ال تكاليف االنشاءاتتمثل 

     ).٥ (إيضاح



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٤٧-

(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية ٣

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

المواقع الجغرافية للشركات التابعة:

دولة اإلمارات 
اإلجماليأخرىإفريقياأوروباأمريكا الشماليةةالمتحدالعربية

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

اإليرادات

٢٠١٦٧,١٧٠٢,٢٢٤٣,٢٩٦٣,١٠٢٣٢٦١٦,١١٨ديسمبر ٣١فيالسنة المنتهية

٢٠١٥٧,٠٣٨٢,٨٢٠٥,٣٢٧٣,٧٢٧٤٣٢١٩,٣٤٤ديسمبر ٣١فيالسنة المنتهية

غير متداولةموجودات 
٢٠١٦٤٢,٢٩٥٨,٩١١٦,٨٠٩٨,٢٠١١٩,٥٠٥٨٤,٧٢١ديسمبر ٣١في

٢٠١٥٤٢,٨٨٧٢١,٨٨٨١٨,٣٧٨٩,٤٥٢٢,١٢٦٩٤,٧٣١ديسمبر ٣١في

(بما في ذلك األراضي المستأجرة)تتكون الموجودات غير المتداولة لهذه األغراض من الممتلكات واآلالت والمعدات
والموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى.الموجودات المالية التشغيلية و

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

المجموعة:

توليد الطاقة والمياه 
أخرىتوليد الطاقة اإلمارات

قطاع النفط والغاز 
اإلجماليأوروبا

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,١٧٠--١٧,١٧٠العميل 
٢,٨٤٦-٢,٨٤٦-٢العميل 
١,٧٤٩١,٧٤٩--٣العميل 

٧,١٧٠٢,٨٤٦١,٧٤٩١١,٧٦٥اإلجمالي

٢٠١٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,٠٣٨--١٧,٠٣٨العميل 
٣,١١٢-٣,١١٢-٢العميل 
٣,٠٧٠٣,٠٧٠--٣العميل 

٧,٠٣٨٣,١١٢٣,٠٧٠١٣,٧١٦اإلجمالي



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٤٨-

اإليرادات٤

والغازاإليرادات من النفط ٤,١

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤,٤١٤٦,٥١٦إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
)٢٢٥()١٨٠(ناقصاً: حقوق االمتياز

٤,٢٣٤٦,٢٩١

اإليرادات من الكهرباء والمياه ٤,٢

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٥,٨٣٤٥,٧٣٠التشغيليةإيرادات التأجير 
١,٥٣٥١,٦٣٤)١٣المالية التشغيلية (إيضاح الموجودات إيرادات من 

٦٦٤٨٤٩مبيعات الكهرباء
١,٥١٣١,٤٧٢مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة

٩,٥٤٦٩,٦٨٥

ألصفر اجرفيتعلق بتوسيع محطة الطاقة لشركة الإيرادات فيما المالية التشغيلية الموجوداتمنتتضمن اإليرادات 
.مليون درهم)٧٠: ٢٠١٥(TICOمليون درهم) وال شيء من ٦٤: ٢٠١٥مليون درهم (٢٣والبالغة ٦و٥للطاقة 

إيرادات الوقود ٤,٣

قود التابعة بقيمة مساوية للوالمياه والكهرباءتمثل ايرادات الوقود اإلضافية تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات 
وعقود شراء الطاقة، تم تحليل إيرادات الوقود الطاقة والمياه المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء 

كالتالي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

الوقود االحتياطي في الشركات المحلية التابعة والمعوض من
٣٣٤٦)٣٦قبل شركة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 

تعويضات الفحم وتكاليف الوقود األخرى في شركات الطاقة
١,٦٣٩٢,٢٢٣األجنبية التابعة 

١,٦٧٢٢,٢٦٩
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٤٩-

إيرادات التشغيل األخرى٤,٤

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٢٣٠٣٤٧المعالجةصافي إيرادات 
٢٩١٢٢إيرادات التعرفة

٨٠١٨٢تجارة الغاز
٣٧١٨٧أخرى

٣٧٦٨٣٨

مصاريف تشغيلية٥

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٢٨٠٣١٦تكاليف الموظفين
٢,٣٨٢٢,٩٩٧المستخدمةاالستهالكيةتكاليف اإلصالح والصيانة والمواد

١,٩٤٣٢,٧٠٨مصاريف الوقود
٢٢١٣٠اتتكاليف اإلنشاء

١,٥٣٨١,٤٦٣تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة
٣٠٤٩٦٦النفط والغازفي قطاعتكاليف التشغيل 

٨٧١٩٥تكاليف شراء الغاز للتجارة
١٤٦١٢٠تكاليف النقل

١٠٠١٠٤مصاريف تخزين الغاز
٤٠٤٢)١٤(إيضاح المشطوبةموجودات االستكشاف والتقييم 

٢٢٤٧٩خرىأ

٧,٠٦٦٩,١٢٠

مبالغ ال) ومليون درهم٦١: ٢٠١٥مليون درهم (٢٢والبالغة٦و٥جرف المتعلقة بتكاليفاتتتضمن تكاليف اإلنشاء
).مليون درهم٦٩: ٢٠١٥(والبالغة ال شيء تاكوراديتوسعة محطة توليد الطاقة بةتعلقالم

االستهالك والنضوب واإلطفاء٦

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
٦,٢٠٦٦,٤٠٠)١٢ونضوب موجودات النفط والغاز (إيضاح 
١٢١٣)١٩اطفاء تكاليف قطع الغيار المبدئية (إيضاح 
١٢١١٢٨)١٤اطفاء الموجودات الغير ملموسة (إيضاح 

٦,٣٣٩٦,٥٤١
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٠-

نخفاض في القيمةمخصصات اال٧

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

الموجودات األخرى غير المتداولةانخفاض في قيمةمخصص 
٢١,٩٢٦٨٣٥)١٤و١٢(اإليضاحين رقم 

االنخفاض في القيمة على الموجودات المالية التشغيليةمخصص 
-٩٤)١٣(إيضاح 

٢٢,٠٢٠٨٣٥

الموجودات غير المتداولةاالنخفاض في قيمةمخصص

٢٠١٦:
:التاليةتم إدراج تكاليف االنخفاض في القيمة، ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

مليون درهم) ٦,٠١٩مليون درهم (بعد الضريبة: ٩,١٠٧تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة )أ
م إدراج تإلى قيمتها القابلة لالسترداد.أوروبافي معينة في بيان الدخل الموحد، والتي تمثل تخفيض في موجودات 

أوروبا.–هذه الموجودات ضمن قطارع النفط والغاز 
مليون ٩,١٨٨مليون درهم (بعد الضريبة: ١١,٢٤٩إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة تم )ب

تها إلى قيمالواليات المتحدة وكندادرهم) في بيان الدخل الموحد، والتي تمثل تخفيض في موجودات معينة في 
.أمريكا الشمالية–القابلة لالسترداد. تم إدراج هذه الموجودات ضمن قطارع النفط والغاز

مليون درهم) ١,٥١٤مليون درهم (بعد الضريبة: ١,٥١٤تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة )ج
دراج إلى قيمتها القابلة لالسترداد. تم إأتروشفي بيان الدخل الموحد، والتي تمثل تخفيض في موجودات معينة في 

.أتروش–الغاز هذه الموجودات ضمن قطارع النفط و
مليون درهم) في ١٥٠مليون درهم (بعد الضريبة: ١٥٠تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة )د

القابلة هاتإلى قيمفي صافي موجودات شركة تابعة للمجموعة في غانا بيان الدخل الموحد، والتي تمثل تخفيض 
.أخرى–الطاقة والمياهعتم إدراج هذه الموجودات ضمن قطالالسترداد.

العادلة لقيمة اتحديد عند. قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف االستبعادعلى القابلة لالسترداد لهذه الموجوداتالمبالغ اعتمدت
نماذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة المناسبة، وتتضمن االفتراضات القائمة يتم استخدام، ناقصاً تكاليف االستبعاد

على السوق.

حول البيانات المالية ١٥إيضاحفي العادلة ناقصاً تكاليف االستبعادالرئيسية لحساب القيمة االفتراضات تم إدراج 
. الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥١-

نخفاض في القيمة (تتمة)مخصصات اال٧

قيمة صافي الموجوداتاالنخفاض في مخصص
٢٠١٥:

:التاليةتم إدراج تكاليف االنخفاض في القيمة، ٢٠١٥ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

في مليون درهم)٣٣١(بعد الضريبة: مليون درهم٤٨٥أ) تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة 
إدراجتم ها القابلة لالسترداد. يفي هولندا إلى قيمالغاز تخزين موجوداتبعض لتخفيضل التي تمثوبيان الدخل الموحد، 

.أوروبا-النفط والغاز قطاعفي الموجوداتهذه 
مليون درهم) في ٣٥٠مليون درهم (بعد الضريبة: ٣٥٠تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة ب) 

ترداد. ها القابلة لالستإلى قيمالهندالواقعة في في محطة الطاقة الكهرومائيةتمثل تخفيض بيان الدخل الموحد، والتي 
.أخرى–توليد الطاقةيتم إدراج هذه الموجودات في قطاع 

تحديد عند"). FVLCD"االستبعاد (تكاليف العادلة ناقصاًقيمهاعلى القابلة لالسترداد لهذه الموجوداتالمبالغ اعتمدت
نماذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة المناسبة، وتتضمن يتم استخدام، القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد

االفتراضات القائمة على السوق.

حول البيانات المالية ١٥إيضاحفي الرئيسية لحساب القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد االفتراضات تم إدراج 
. الموحدة

الموجودات غير المتداولةمخصص انخفاض في قيمة 

بية أتروش ولغال–، وقطاع النفط والغاز أمريكا الشمالية-القيمة القابلة لالسترداد لقطاع النفط والغاز تم تحديد 
. ي القيمةفانخفاض ستخدام. لم يتم إدراج أية االقيدالقيمة طريقة باستخدام أوروبا–الموجودات في قطاع النفط والغاز 

لمزيد من التفاصيل.١٥راجع إيضاح

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى٨

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤٩٩٧٢٥عالقةرواتب ومصاريف ذات 
٩٥١٣٩أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

١١مساهمات الشركة االجتماعية
٢٨٣٣٠٢أخرى

٨٧٨١,١٦٧

)٤٥٤()٢٩٨(مستردات

٥٨٠٧١٣اإلجمالي
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٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٢-

التمويلوإيرادات التمويلتكاليف٩

تكاليف التمويل٩,١

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١,٧٧٠١,٥٩٤وراق الماليةف التمويل المتعلقة بالسندات واألتكالي
بالقروض والسلفيات التي تحمل فوائدتكاليف التمويل المتعلقة 
١,٠٦٤١,٠٣٣والقروض اإلسالمية

١,٠٨٩١,٣١١مصاريف الفوائد على تبادل اسعار الفائدة
المصاريف المتراكمة كعقود اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

٧٠٥٦٩٢)٣٠(إيضاح 
سمية على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيمصاريف الفوائد اال

٢٢)٣١وشركة أبوظبي للطاقة (إيضاح 
٦٣مصاريف متراكمة أخرى

٤,٦٣٦٤,٦٣٥

التمويلإيرادات ٩,٢

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٢٤)٣٦من قرض لشركة زميلة (إيضاح التمويلإيرادات 
٢٦٢٣من ودائع قصيرة األجلالتمويلإيرادات 

٢٨٢٧

ضريبة الدخـل١٠

هي كالتالي:٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

بيان الدخل الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

٥٠٤٣٥١تكاليف ضريبة الدخل الحالية
٦)٣٣(تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

ضريبة الدخل المؤجلة:
)١,٦٥٦()٦,٥٨٠(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

)١,٢٢٩()٦,١٠٩(ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحدائتمان
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٣-

ضريبة الدخـل (تتمة)١٠

إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروباً بمعدل الضريبة القانوني للسنتين المنتهيتين 
:كما يليهو ٢٠١٥و ٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

)٢,٤١٣()٢٤,٣٤٢(ضريبةالخسارة قبل ال
تضمن ربح في مقاطعات ة للضريبة (تخاضعغير خسارة 
)٢٦٥()٧٢(خاضعة للضريبة)غير

)٢,٦٧٨()٢٤,٤١٤(للضريبةةالخاضعإجمالي الخسارة 

ل معد–المطبقة بالمعدالت النظاميةضريبة الدخل ائتمان (تكاليف)
٦,٠٩٥٩٤٠)%٣٥: ٢٠١٥(%٢٥مرجح 

)٦(٣٣في سنوات سابقةتعديل متعلق بضريبة الدخل 
)١١()١٠(الضرائب المحتجزة

٦٤)١(حوافز ضريبة
٣١٣٧ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب

٢٧٥)٣٩(أخرى

٦,١٠٩١,٢٩٩ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحدائتمان 

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

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:
)٤,٨٠٥(٥,٥٠٢)٤,٩٨٧(٥١٦والمعداتواآلالت فرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

٥,٠٠٤)٥٩١(٤,٤٢٨٥,٠١٩عند التقاعدالناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالمؤقت الفرق 
)١٩١()١٨٥(٢٥٧٤٤٢ضريبيةخسائر 
٩١٨٧٠٩٢١٤٦٢٧أخرى

٦,١١٩١,١٨٣٤,٩٤٠٦٣٥

مطلوبات الضريبة المؤجلة:
)٦,٤٣٠()١,٣٤٦(٢,٠٧٢٣,٤١٨واآلالت والمعداتعلى الممتلكاتفرق الضريبة المؤقت 

٤,٨٥٩)١,٩٣٣(١,٤٤٢)٤٩١(عند التقاعدالناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالمؤقت الفرق 
٦٠)٢٣()٤٥٥()٤٧٨(ضريبيةخسائر 
١,٦٦٢٤٩٠)١,٨٣٥()١٧٣(أخرى

١,٠٢١()١,٦٤٠(٩٣٠٢,٥٧٠(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٤-

ضريبة الدخـل (تتمة)١٠

(تتمة)الضريبة المؤجلة
مليون ٢,٩٩٠بناء على آخر توقعات متاحة لألرباح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة 

يتم إدراجمليون درهم) من غير المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم٦٣٨: ٢٠١٥درهم (
ة. مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبمنافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية

على التي تستحقللضرائب ةيمطلوبات ضريببلم تكن هناك قيم غير مدرجة فيما يتعلق، ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
). قررت المجموعة أن األرباح الغير موزعة ال شيء: ٢٠١٥(ركات التابعة حول بعد من بعض الشاإليرادات التي لم ت
وأدرجت التزام الضريبة المطبق.يتم توزيعها بالمستقبل القريب سلشركاتها التابعة 

مليون درهم متعلق بأصل الضريبة المؤجلة في طاقة نورث.٣٢٥خالل السنة، قامت الشركة بإدراج مخصص بقيمة 

على السهمةوالمخفضةاألساسيالخسارة١١

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

لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط ةالعائدالسنةخسارةبتقسيم السهمعلى ةالمخفضالخسارة حتسب ت
لتأثير األدوات المنخفضة.والمعدلالمرجح لعدد األسهم العادية 

واألسهم عند احتساب العائد على السهم:الخسارةيوضح الجدول التالي بيانات 

٢٠١٦٢٠١٥

)١,٨٠٠()١٩,٠٣٤((مليون درهم)خسارة السنة العائدة لمالكي الشركة األم 

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

)٠,٣٠()٣,١٤(الخسارة األساسية للسهم الواحد (درهم)

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على ةالمخفضالخسارةلم يتم إظهار 
استخدامها. يأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار أسهم الخزينة في نهاية السنة.سهم عند األ
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-٥٥-

الممتلكات واآلالت والمعدات١٢

أرض مستأجرة 
)٢٤(إيضاح 

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

المباني والمعدات 
والممتلكات 

واآلالت
موجودات النفط 

والغاز
قطع غيار 
اإلجماليالمحطات

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
٢٠١٦
التكلفة:
١,٨٣٣٥٨,٥٨٦٦٢,٩١٠٣٣٧١٢٣,٦٦٦-٢٠١٦يناير ١في 

١٩,٨٣٧-١٨,٦٨٢٩٤٢٢٨٨٣٣إضافات
)٧٢(-)٣١()٤١(--استبعاد موجودات
١٠٨-٥٠١٠٨)٥٠(-)١٤تحويالت (إيضاح 

)٢٩٥(-)٩٢()١٨٩()١٤(-تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

٢٠١٦١٨,٦٨٢١,٨٦٣٥٨,٦٣٤٦٣,٧٢٨٣٣٧١٤٣,٢٤٤ديسمبر ٣١في 

االستهالك والنضوب:
١٥,٢٩٩٢٨,٢٣٥١٠٣٤٣,٦٣٧--٢٠١٦يناير ١في 

٢,٠٧٢٤,١١٩١٥٦,٢٠٦--)٦المحمل للسنة (إيضاح 
)٥٢(-)٢٢()٣٠(--استبعاد الموجودات

)١٥٨(-)٣٨()١٢٠(--تعديالت تحويل عمالت أجنبية

١٧,٢٢١٣٢,٢٩٤١١٨٤٩,٦٣٣--٢٠١٦ديسمبر ٣١في

االنخفاض في القيمة:
٥,١٧٩-٣٥٣٢٥٤٤,٥٧٢-٢٠١٦يناير ١في 

١٤,٩٤٨-٥٦١٤,٨٩٢--)٧تكاليف االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 
)٢٨(-)١٠()٩()٩(-تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

٢٠,٠٩٩-٣٤٤٣٠١١٩,٤٥٤-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٦١٨,٦٨٢١,٥١٩٤١,١١٢١١,٩٨٠٢١٩٧٣,٥١٢ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥
التكلفة:
٤,٤٩٧٥٦,٤٨٧٦٠,٥٨١٣٣٦١٢١,٩٠١-٢٠١٥يناير ١في 

٤٤٧١٦٢٢,٣٤٩١٢,٩٥٩-إضافات
)٥٣(-)٤٢()١١(--استبعاد موجودات
١٣٦-٢,٤٤٧٥٩٠)٢,٩٠١(-)١٤تحويالت (إيضاح 

)١,٢٧٧(-)٥٦٨()٤٩٩()٢١٠(-تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

١,٨٣٣٥٨,٥٨٦٦٢,٩١٠٣٣٧١٢٣,٦٦٦-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

االستهالك والنضوب:
١٣,٨٣٩٢٣,٨١٠٩٥٣٧,٧٤٤--٢٠١٥يناير ١في 

١,٨٣٥٤,٥٥٧٨٦,٤٠٠--)٦المحمل للسنة (إيضاح 
)٤٠(-)٣٣()٧(--بيع موجودات

)٤٦٧(-)٩٩()٣٦٨(--تعديالت تحويل عمالت أجنبية

١٥,٢٩٩٢٨,٢٣٥١٠٣٤٣,٦٣٧--٢٠١٥ديسمبر ٣١في

االنخفاض في القيمة:
٤,٣٣٣-٤,٣٣٣---٢٠١٦يناير ١في 

٨٣٥-٣٥٠٢٤٧٢٣٨-)٧تكلفة االنخفاض في القيمة خالل السنة (إيضاح 
١١-٣٧١-تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

٥,١٧٩-٣٥٣٢٥٤٤,٥٧٢-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
١,٤٨٠٤٣,٠٣٣٣٠,١٠٣٢٣٤٧٤,٨٥٠-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

مليون درهم).١٠٥: ٢٠١٥تشمل إضافات االعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكاليف قروض مرسملة بقيمة ال شيء (



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٦-

(تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات١٢

، قامت طاقة نورث ببيع عدة موجودات غير جوهرية مقابل متحصالت ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم ٥٨من بيع الموجودات والبالغة ربحمليون درهم) مما أدى إلى٣٤: ٢٠١٥ليون درهم (م٧٨بقيمة 

مليون درهم).٢١: ٢٠١٥(

مليون درهم) كضمان ٤١,٩٢٥: ٢٠١٥مليون درهم (٤٠,١٠٥بقيمة مدرجة تبلغ ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت 
ذات الصلة.القروضعلى 

يام قع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بهدف منموذجية ("االتفاقية") ، أبرمت الشركة اتفاقية ٢٠١٦ديسمبر ٣١من اعتباراً
اإلمارات العربية المتحدة. في دولة األرضمنح الشركة بعض قطع خالللشركة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدعم ا

المملوكة من قبل هيئة مياه وكهرباء األرضبعض قطع لسنة ٩٩لمدة استئجارلالتفاقية، حصلت الشركة على حق وفقاً 
غة قيمتها والبالالمستأجرة لألراضيالقيمة العادلة بإدراج الشركة قامت. في تاريخ التحويل، االسميةقيمة أبوظبي بال
هيئة مياه وكهرباء من حقوق ملكيةكمساهمة مقابل مدرجومعدات بمبلغ وآالتضمن ممتلكات مليون درهم ١٨,٦٨٢
أبوظبي.

الموجودات المالية التشغيلية١٣

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

هي كما يلي:الموجودات المالية التشغيليةن الحركة في إ

١٠,٠١٤١٠,٣٧٥يناير١كما في 
٤٣-المحول من الذمم المدينة

١,٥٣٥١,٦٣٤)٤,٢مدرج خالل السنة (إيضاح 
)١,٦٣٥()١,٧٢١(اعتبارات مستلمة خالل السنة

)٩٤()٧القيمة خالل السنة (إيضاح تكاليف االنخفاض في
)٤٠٣()٧٤(خسائر صرف العمالت المدرجة في بيان الدخل الموحد

٩,٦٦٠١٠,٠١٤ديسمبر٣١كما في 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٧-

(تتمة)الموجودات المالية التشغيلية١٣

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٨,٥٥٧٩,٧٥٨الجزء غير المتداول
١,١٠٣٢٥٦الجزء المتداول

٩,٦٦٠١٠,٠١٤

، وتغطي بشكل أساسي ١٢لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في ثالثتدير طاقة 
فر اس " الطاقة الجرف األصاألجنبية والمعروفة بطاقة المغرب (سابقاًات التابعة دخلت الشركالطاقة الكهربائية.توليد

)" )" و"شركة تاكورادي العالمية (تاكورادينايفلي(طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد" و "شركة )سي أي (الجرف األصفر)
اء الطاقة لتابعة ضمن اتفاقية شرفي اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية ا

سبقاً مبتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقاً لألحكام والشروط الموضوعة 
في العقود والملخصة بما يلي:

الجرف األصفر:
. تنتقل ملكية الموقع واآلالت ٢٠٢٧سنة تنتهي في سبتمبر٣٠للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة 

سنة إلى المتعهد.٣٠بعد 

" الطاقة الجرف األصفر اس سي أي طاقة المغرب (سابقاً)ONE(، قامت الشركة الوطنية للكهرباء٢٠٠٩خالل 
ميغاوات ٣٥٠لوحدتين بقدرة إجمالية تقدر بـ اإلنتاجيةوطاقة بتوقيع اتفاقية شراكة لتوسيع القدرة )(الجرف األصفر)

أو احدى الشركات الحليفة ضمن هذه ببناء وامتالك وتشغيل الوحدات الجديدة طاقة المغربلكل منهما. تقوم شركة 
.)ONEسنة ضمن اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة الوطنية للكهرباء (٣٠) على فترة ٦) و (٥(

:نايفلي
عقد شراء تاريخ. عند انتهاء ٢٠٣٢سنة ينتهي في ديسمبر ٣٠لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 
من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.%٥٠الطاقة، يحق للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 

تاكورادي:
. عند انتهاء عقد شراء ٢٠٢٤سنة ينتهي في مارس ٢٥ء طاقة لمدة عقد شرابتوقيع الشركة التابعة والمتعهد قامت 
٢٢٠أدى توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة يتم نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية. ،الطاقة

.٢٠٣٩ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى ٣٣٠ميجا واط إلى 

مليون درهم) كضمان ٩,٥١٣: ٢٠١٥مليون درهم (٩,١٥٧تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة مدرجة تبلغ 
على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٨-

موجودات غير ملموسة١٤

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

٢٠١٦
:التكلفة
٢٠١٦٣,٠٢٦٨٣٦١,٣٨٨٩,٤٥٧٢٥٦١٤,٩٦٣يناير ١في 

٤١٥٢---١٤٨إضافات
)١٠٨(----)١٠٨()١٢تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)٥٣(----)٥٣(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)٤٠(----)٤٠()٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

)١٧٠(-)١٦٥(--)٥(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢٠١٦٢,٩٦٨٨٣٦١,٣٨٨٩,٢٩٢٢٦٠١٤,٧٤٤ديسمبر ٣١في 

إلطفاء:ا
١٩٥١,٠٠١-٤٢٦٣٨٠-٢٠١٦يناير ١في 

٢٢١٢١-٦١٣٨-)٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

٢١٧١,١٢٢-٤٨٧٤١٨-٢٠١٦ديسمبر ٣١في 

االنخفاض في القيمة:
٤,٣٠١-٤,٣٠١---٢٠١٦يناير ١في 

٦,٩٧٨-٤,٩٩١--١,٩٨٧االنخفاض المحمل خالل السنة

١١,٢٧٩-٩,٢٩٢--٢٠١٦١,٩٨٧ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة
٤٣٢,٣٤٣-٢٠١٦٩٨١٣٤٩٩٧٠ديسمبر ٣١في 

القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالةالتعديالت في 
٦٨---٦٨-)٣٨,٢) ivللقيم العادلة (إيضاح (

:بعد التعديالت في القيمة العادلةية صافي القيمة الدفتر
٤٣٢,٤١١-٢٠١٦٩٨١٤١٧٩٧٠ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥
:التكلفة
٢٠١٥٣,١٤٧٨٣٦١,٣٨٨٩,٥٦٩٢٣١١٥,١٧١يناير ١في 

٧١١١---١٠٤إضافات
)١٣٦(١٩---)١٥٥()١٢تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)١٧(----)١٧(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)٤٢(----)٤٢()٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

)١٢٤()١()١١٢(--)١١(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢٠١٥٣,٠٢٦٨٣٦١,٣٨٨٩,٤٥٧٢٥٦١٤,٩٦٣ديسمبر ٣١في 

إلطفاء:ا
١٦٦٨٧٣-٣٦٥٣٤٢-٢٠١٥يناير ١في 

٢٩١٢٨-٦١٣٨-)٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

١٩٥١,٠٠١-٤٢٦٣٨٠-٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

االنخفاض في القيمة:
٤,٣٠١-٤,٣٠١---٢٠١٥ديسمبر ٣١وفي ٢٠١٥يناير ١في 

:صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة
٢٠١٥٣,٠٢٦٤١٠١,٠٠٨٥,١٥٦٦١٩,٦٦١ديسمبر ٣١في 

التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
٢٩٥---٢٩٥-)٣٨,٢) ivللقيم العادلة (إيضاح (

صافي القيمة الدفترية
بعد التعديالت في القيمة العادلة

٢٠١٥٣,٠٢٦٧٠٥١,٠٠٨٥,١٥٦٦١٩,٩٥٦ديسمبر ٣١في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٥٩-

(تتمة)ملموسةغيرموجودات١٤

موجودات االستكشاف والتقييم
. خالل كردستان بممارسة خيار الحكومة بالمساهمة في منصة أتروشإقليم ، قامت حكومة ٢٠١٣مارس ١٢بتاريخ 

، أنهى المقاولون المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية ٢٠١٦الربع الرابع من سنة 
%٥٣,٢حصة طاقة في المنصة من نسبة تعديل وتسهيل عقد مشاركة االنتاج. يغير تعديل عقد مشاركة اإلنتاج رسمياً 

ل باسترداد التكاليف والتي بموجبها سوف يحصل المقاولون على المبالغ توضح اتفاقية التسهيل آلية التعجي. %٣٩,٩إلى 
مليون درهم في حساب الذمم المدينة السترداد التكاليف ٣٦٧تم االحتفاظ بمبلغ المستحقة من حكومة إقليم كردستان.  

البترولية. 

االستكشاف والتقييملموجوداتاختبار انخفاض القيمة 
وجودات االستكشاف والتقييم في قطاع النفط والغاز أتروش لالنخفاض في القيمة بسبب وجود ، تم اختبار م٢٠١٦في 

يستند ("استكشاف وتقييم الموارد المعدنية"). ٦إلعداد التقارير المالية رقم في المعيار الدولي وردكما ذات تأثيرأحداث
نموذج تقييم ، يتم استخدامالقيمة قيد االستخدامتحديد عند.قيمتها قيد االستخدامالمبلغ القابل لالسترداد للموجودات على 

حتساب الاالفتراضات األساسية تم إدراجتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. المخصومة، ولتدفقات النقديةلمناسب 
قيمة الفي تحديد إلى جانب الطريقة التي اتبعتها اإلدارة١٥لموجودات النفط والغاز في إيضاحالقيمة قيد االستخدام

ورية أو ضراالستقرائيةاالفتراضات لم تكنبالتالي أعمار الموجودات، ونماذج التقييم هي نماذج إن كل منها. العائدة ل
في على أساس المدخالت إلى نماذج التقييم.٣كقيم عادلة ضمن المستوى القيمة العادلة اتقياستم تصنيف. مطبقة
، تم احتساب القيمة قيد االستخدام بعد أخذ االتفاقية مع طرف ذو عالقة في االعتبار والتي بموجبها، وبناء على ٢٠١٥

ش أترو–طلب طاقة، يوافق الطرف ذو العالقة على عرض شراء كافة موجودات النفط والغاز في قطاع النفط والغاز 
لمزيد من التفاصيل.١٥م بسعر متفق عليه. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رق

اتفاقية اإلمداد
، أبرمت المجموعة عقد تقديم خدمات ٢٠٠٨ديسمبر ٣١كجزء من شراء "بي إي رد أوك القابضة ذ.م.م" كما في 

مليون ٢٢٧,٥مليون درهم (٨٣٦تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات اإلضافية ("اتفاقية اإلمداد") بقيمة 
). بموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية (الدخل من بيع الطاقة الكهربائية و شراء قدرة دوالر أمريكي

التوليد والخدمات اإلضافية) عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم المجموعة 
بتزويد المشغل بالوقود مع دفع بدفعات ثابتة ومتغيرة.

االستخدامحقوق 
سي ام اس للطاقة، وشركة غير الملموسة نتيجة لتحويل قامت به شركات تابعة هي شركة اإلمارات نشأت الموجودات 

٣١ي سنوات المنتهية فالشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل ال
والي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك بموجب شروط على الت٢٠٠٨و٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٢ديسمبر

رة شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع االستخدام لفتاستخداماالتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق 
فترة ىسنة على التوالي. وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس القسط الثابت على مد٤٠و٣٣٣٧و٣٨
سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع.٤٠و٣٧و٣٣و٣٨
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٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٠-

اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة١٥

تقوم المجموعة بإجراء اختبار انخفاض الشهرة بشكل سنوي عند تاريخ إعداد البيانات المالية، وعندما يكون هناك مؤشر 
مجموعات من وحدات توليد النقد يتم اإلفصاح ل. تم توزيع الشهرة المكتسبة من دمج األعمال القيمةعلى االنخفاض في 

عنها كاآلتي:

أخرى–موجودات توليد الطاقة ·
أوروبا (المملكة المتحدة وهولندا)–موجودات النفط والغاز ·
امريكا الشمالية-موجودات النفط والغاز ·

:تم تلخيصها أدناهوحدة مولدة للنقدالموزعة لكل للشهرةإن القيمة المدرجة 

-النفط والغاز 
أوروبا

النفط والغاز 
أمريكا -

الشمالية

موجودات 
-توليد الطاقة 

اإلجماليأخرى
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦
٢٠١٦٢,٤٨٥٢,٥٦٩١٠٢٥,١٥٦يناير ١في 

)٤,٩٩١()١٠٢()٢,٥٦٩()٢,٣٢٠(االنخفاض في القيمة خالل السنة
)١٦٥(--)١٦٥(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

١٠٢٨٩٦-٢٠١٦٧٩٤ديسمبر ٣١في 

٢٠١٥
٢٠١٥٢,٥٩٧٢,٥٦٩١٠٢٥,٢٦٨يناير ١في 

)١١٢(--)١١٢(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢٠١٥٢,٤٨٥٢,٥٦٩١٠٢٥,١٥٦ديسمبر ٣١في 

موجودات النفط والغاز
٢٠١٦

. ادقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف االستبععلى النفط والغاز لكافة موجوداتالقيمة القابلة لالسترداد ، اعتمدت٢٠١٦في 
ناء على افتراضات ، بةخصم التدفقات النقدية المناسبنماذج، يتم استخدام العادلة ناقصاً تكاليف االستبعادالقيمةعند تحديد 
لنفط والغاز لموجودات االقيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد الحتساباالفتراضات الرئيسية اإلفصاح عنالسوق. تم 

عند تحديد القيمة المنسوبة لكل منها. إن نماذج التقييم هي نماذج أعمار أدناه باإلضافة إلى النهج الذي أخذته اإلدارة 
تم تصنيف قياسات القيم العادلة ضمن المستوىتطبيق افتراضات لالستقراء. ي ال يوجد ضرورة لالموجودات وبالتال

يف االستبعادالعادلة ناقصاً تكالالقيمةالثالث من قياسات القيمة العادلة بناء على المدخالت على نماذج التقييم. تم احتساب
):٧أدناه (يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 

مليون درهم بعد الضريبة٦,٠٨٩القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعادأمريكا الشمالية: بلغت )أ
مليون درهم بعد الضريبة١,٨٤٤العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد: بلغت القيمة أتروش)ب
مليون درهم بعد الضريبة٤,٤٣٠القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد : بلغت أوروبا)ج
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اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة (تتمة)١٥

(تتمة)موجودات النفط والغاز
٢٠١٥

لغالبية واالنفط والغاز في قطاع أمريكا الشمالية وأتروشلكافة موجوداتالقيمة القابلة لالسترداد ، اعتمدت٢٠١٥في 
نموذج ، يتم استخدامالقيمة قيد االستخدام. عند تحديد قيد االستخدامعلى القيمة في قطاع أوروباالموجوداتالعظمى من 

القيمة سابالحتاالفتراضات الرئيسية اإلفصاح عنخصم التدفقات النقدية المناسب، بناء على افتراضات السوق. تم 
والغاز أدناه باإلضافة إلى النهج الذي أخذته اإلدارة عند تحديد القيمة المنسوبة لكل منها. لموجودات النفط قيد االستخدام

يف تم تصنتطبيق افتراضات لالستقراء. ي ال يوجد ضرورة لإن نماذج التقييم هي نماذج أعمار الموجودات وبالتال
ء على المدخالت على نماذج التقييم.قياسات القيم العادلة ضمن المستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة بنا

ذوطرف معيةاتفاقاألخذ باالعتباربعد القيمة قيد االستخدامتم احتساب باإلضافة إلى تحليل النهج الموضح أدناه، 
ي علقطاالنفط والغاز موجوداتكافةشراء على عالقة الذوطرف العلى طلب من طاقة، يوافق بناءو، ابموجبهوعالقة 

وكنتيجة لهذه االتفاقية، تم احتساب بسعر متفق عليه. أمريكا الشمالية وأتروش وغالبية موجودات القطاع األوروبي
القيمة قيد االستخدام كما يلي:

القيمة تم احتساب في حين الضريبة بعدمليون درهم ١٩,٦٨٧كانت القيمة قيد االستخدام بقيمةأمريكا الشمالية: )أ(
مليون درهم بعد الضريبة١٢,٤٠٩الموجودات بقيمة هذه لالعادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد 

القيمة العادلة الضريبة في حين تم احتساب بعدمليون درهم ٣,٥٠٢: كانت القيمة قيد االستخدام بقيمة أتروش)ب(
.الضريبةبعدمليون درهم ٢,٤٩١بقيمة لهذه الموجوداتناقصاً تكاليف االستبعاد 

القيمة العادلة الضريبة في حين تم احتساب بعدمليون درهم ٦,٤٤٥بقيمة : كانت القيمة قيد االستخدامأوروبا)ج(
.الضريبةبعدمليون درهم ٢,١٤٨بقيمة لهذه الموجوداتناقصاً تكاليف االستبعاد 

طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية
لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية:لة لالسترادالقابإن حساب القيمة 

حجم االحتياطي وحجم المصدر؛·
معدالت التضخم؛·
تقييم الموارد الطارئة·
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛·
معدالت الخصم؛·
سعر صرف العمالت األجنبية؛ و·
.أسعار السلع·

.قيد االستخدام، يتم عمل افتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي ألصلالقيمةاحتساب عند
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(تتمة)موجودات النفط والغاز
حجم المصدر وحجم االحتياط

ات تشتمل احتياطيات النقدية المخصومة. تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفق
خارجية التدقيق الحساباتالموارد عملية عملية مراجعة ، المحتملة والممكنة) والمعتمدة(المجموعة السنوية للنفط والغاز 

إجراء ) في طاقة أتروش. تم PRالرجوع إلى موارد مستقبلية (باستثناء ؛التي تقوم بها األطراف المؤهلة بشكل مناسب
ارئة يتم مراجعة وتقدير مصادر االلتزامات الطتقدر للموارد المستقبلية بناء على العمل المنجز من قبل الخبير الداخلي.

في كل قطاع عندما تكون مؤثرة. تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعين االعتبار خطط التطوير التي تم الموافقة 
راضات المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم الموجودات.عليها من قبل االدارة العليا واالفت

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان التي نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات المتعلقة 

حة للعلن.بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متا

تقييم الموارد الطارئة
يتم تقييم الموارد الطارئة داخلياً ويتم مقارنة معقوليتها بالرجوع إلى معامالت سابقة مع/ أو أي معلومات مقارنة سوقية 

متاحة للعلن من خالل استخدام طرق تتوافق مع طرق تقييم الموارد.

التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضات حول سعات التسليم والسعات التي يتم ضخها واألحجام تعتمد

العاملة والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل طرف ثالث 
ج.استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتا

معدالت الخصـم
تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء تم 

%٧,٥: ٢٠١٥(%١٣إلى %٨,٥بعد الضريبة يتراوح ما بين خصمتطويرها لكل موقع على حدة. تم استخدام معدل 
.في تاريخ التقارير المالية)، الحتساب المبالغ القابلة لالسترداد%١٣إلى 

معدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع
:٢٠١٦فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها في 

١(٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢(

WTI (US$/bbl)٥٤٥٧٥٩٦٤٦٩٧٠,٤
AECO gas (CAD$/mmbtu)٣,٤٦٣,٢٧٣,٣٢٣,٩٠٤,٠٠٤,١٠

Brent (US$/bbl)٥٦٥٩٦١٦٥٧٠٧١,٤
Summer/Winter gas spread (Euro/MWh))١,٦٠١,٦٥٢,٠٠٣,٠٠٣,٠٠٣,٠٠)٢

US$/CAD$٠,٧٥٠,٧٥٠,٧٥٠,٧٥٠,٧٥٠,٧٥
US$/Euro١,٠٥١,٠٥١,١١١,١٦١,١٦١,١٦
US$/GBP١,٢٥١,٢٥١,٣٣١,٤٣١,٤٣١,٤٣

.أدناه) ٢، ما عدا نقطة (%٢,١تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة )١(
ظلت األسعار ثابتة.بعد هذه الفترة، )٢(
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موجودات توليد الطاقة والمياه
تم تخدامعند تحديد القيمة قيد االس. قيد االستخداميتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة 

تم اإلفصاح عن، وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. المخصومةاستخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية
العائدةقيمة الد في تحديالطريقة التي اتبعتها اإلدارةإلى جانبأدناه ستخدامالحتساب القيمة قيد االالرئيسيةاالفتراضات 

زمة الضرورية أو االستقرائيةاالفتراضات لم تكنبالتالي وأعمار الموجوداتنماذج التقييم هي نماذج إن كل منها. ل
اقيات المتوقعة على هذه الفترات نظراً التفوفقاً لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية . التطبيق

الضريبة ما بعدخصم تشراء المياه والكهرباء الطويلة المدى. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدال
.)%١١و %٧: ما بين ٢٠١٥(%١١و %٧يتراوح ما بين 

موجودات توليد الطاقة والمياه بالعوامل التالية:تتأثر االفتراضات المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام ل

معدالت التضخم؛·
معدالت الخصم؛·

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من المؤشرات المنشورة للبلدان التي نشأت فيها الخدمات والمنتجات. كما يتم استخدام 

التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن.

الخصـممعدالت 
تعكس معدالت الخصم المستخدمة تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحددة للموجودات، باألخذ باالعتبار القيمة الوقتية 

للنقود والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية

استثمار في شركات زميلة١٦

التالية في الشركات الزميلة:ات ستثمارلدى المجموعة اال

نسبة الملكية
٢٠١٦٢٠١٥والتشغيلبلد التسجيل

%٤٩%٤٩اإلمارات العربية المتحدةش.م.عمسار سولوشينزشركة 
%٢٥%٢٥المملكة العربية السعوديةشركة جبيل للطاقة

%٤٠%٤٠سلطنة عمانشركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م

)i(الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في مجال بـ المعروفة سابقاًمسار سولوشينز ش.م.عتعمل شركة
استبعاد استثمارهاقررت المجموعة ٢٠١٥ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في تأجير وإدارة السيارات والمعدات. 

، قررت اإلدارة٢٠١٦ديسمبر ٣١). في وقت الحق، خالل السنة المنتهية في ٢٣في الشركة الزميلة (إيضاح 
إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار في شركة زميلة ضمن تتموعليهاستثماراتهافي سحب عدم المضي قدماً

.الموجودات غير المتداولة
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استثمار في شركات زميلة١٦

)ii( الطاقةجبيل للطاقة في مجال توليد تعمل شركة.

)iii(ومحطة توليد طاقة تابعةاأللمنيومل مصهر يوتشغتملكوالالبناءمجالفيصحارتعمل شركة.

إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة.يتم احتساب الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية و
.لطاقةل الشامل اآلخر للشركات الزميلة لقيمة المدرجة والحصة من أرباح والدختحليل لالجدول التالي يقدم

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٩١٤٤٢١اتستثمارلالالدفتريةالقيمة 

:الزميلةحصة المجموعة من الشركات 
٥٦١٠٤الربح للسنة

١٨٣٤الشامل اآلخرالدخل
٧٤١٣٨إجمالي الدخل الشامل

يلي:كماعند تاريخ إعداد البيانات المالية الزميلةبلغت الحصة من التزامات أنشطة الحماية للشركات 

السعر الثابت على األداةالحصة من مطلوبات المشتقات الماليةالزميلةالحصة من القيم اإلسمية للشركات 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمالزميلةالشركة

%٤,٨٨إلى %٤,٧٤-١٧-٧٠٩-صحار (إيضاح أ)
%٤,٥٧%٢٨٤١١٢٤,٥٧يضاح ب)جبيل (إ

١١٩

ية لمعدل اتفاقالشركة الزميلةأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على لتقلباتتعرض صحارلحد من بهدف ا.أ
هداف ألمشتقات األدوات المالية. تم الدخول في سداد القروضوسحب جدولعكسيالفائدة مع بنوك على مبلغ إسمي

وتم إدراج المشتقات اتفاقياتتسوية ت، تم٢٠١٦ديسمبر ٣١السنة المنتهية في خاللحماية التدفقات النقدية.
.الدخل الشامل اآلخرحصة الشركة الزميلة من ضمنالمشتقات أرصدة

معدل ةياتفاقالزميلةشركة الأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على لتقلباتجبيل تعرض لحد من ابهدف.ب
سداد القروض.وسحب جدول عكس يإسميمبلغ الفائدة مع بنوك على
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٥-

في شركة ائتالفاستثمار١٧

االستثمار التالي في شركة االئتالف:المجموعةلدى 

الملكيةبلد التأسيس والتشغيلالنشاط الرئيسي
٢٠١٦٢٠١٥

طاقة الرياحال دبليو بي ليسي ذ.م.م
الواليات المتحدة 

%٥٠%٥٠االمريكية

يتم محاسبة شركة ائتالف المجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية وإن تواريخ إعداد التقارير المالية لشركات االئتالف 
متوافقة مع طاقة. يقدم الجدول التالي تحليل للقيم المدرجة والحصة من أرباح شركات ائتالف المجموعة. خالل السنة 

في ال دبليو بي ليسي ذ.م.م (ليكفيلد) شركة ائتالف (إيضاح استثمار ة ، قررت المجموع٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في 
، قررت اإلدارة عدم المضي قدماً في سحب ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في ،في وقت الحق).٢٣

ضمن الموجودات غير المتداولة.ائتالفاستثماراتها وعليه تمت إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار في شركة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

-١٤٧القيم الدفترية لالستثمار في شركات االئتالف

٢١٢٣االئتالف للسنةشركات من أرباح حصة 

سلف وقروض لشركات زميلة١٨

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٣٩٧٣٩٧غير متداول-قرض الميزانين 
٣٠٥٣٠٥متداولغير –سلف 

٢-متداولة-أخرى 

٧٠٢٧٠٤
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٦-

(تتمة)سلف وقروض لشركات زميلة١٨

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٧٠٢٧٠٢جزء غير متداول
٢-جزء متداول

٧٠٢٧٠٤

.لأللمنيوم ذ.م.م في السنوات السابقةصحارشركة مقدمة إلى والسلف المن قروض بشكل أساسي نشأت المبالغ أعاله 
ن قرض الميزانين يحمل فائدة إ. ) فيما يتعلق بالسلفمليون درهم١٦٢: ٢٠١٥بقيمة ال شيء (خالل السنة تم دفع مبلغ 

م نقاط أساسية كما تخمسبمعدل أقل فائدة مدفوعة من قبل شركة صحار على القروض الرئيسية ناقص خصم بمعدل 
تفاق عليه من قبل المساهمين.اال

موجودات أخرى١٩

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١١٧١٠٨مصاريف مؤجلة
٦١٨))iقطع غيار أولية (إيضاح (رسوم

-٢)٣٨,١معدالت الفائدة (إيضاح عقود تبادل -مشتقات في حماية فعالة 
اآلجلةعقود تبادل العمالت األجنبية -حماية فعالة فيمشتقات

١٢١٩)٣٨,١(إيضاح 
١٠٤٢٢أخرى 

٢٤١١٦٧

)i(:مصاريف قطع غيار أولية

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

التكلفة:
١٤٦١٤٦ديسمبر٣١يناير و١الرصيد كما في 

اإلطفاء:
)١١٥()١٢٨(يناير١كما في 
)١٣()١٢()٦خالل السنة (إيضاح المحمل

)١٢٨()١٤٠(ديسمبر٣١كما في 

٦١٨ديسمبر٣١صافي القيمة الدفترية كما في 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٧-

المخزون٢٠

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١,٥٧٩١,٦٢٩وقود ونفط خام
١,٤١٣١,٤٣٣قطع غيار ومواد استهالكية

٢,٩٩٢٣,٠٦٢

)٢٢٧()١٩٢(البنود البطيئة الحركة والمتهالكةمخصص 

٢,٨٠٠٢,٨٣٥

مليون ٢,٢١٧: ٢٠١٥(مليون درهم١,٨٠٧هي إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد 
درهم).

مليون درهم) كضمان للقروض المتعلقة ٢,٧١٨: ٢٠١٥مليون درهم (٢,٧٠٧تبلغ دفتريةمخزون بقيمة تم رهن 
انت كالمتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة.بالشركات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العربية

التحركات في مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٢٢٧١٩٠يناير١في 
٣٧)٣٥((عكس) / حركة المخصص خالل السنة

١٩٢٢٢٧ديسمبر٣١في 

ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما٢١ً

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١,٠٤٤١,٢٥٥))i(إيضاح (ذمم تجارية مدينة
١,٢٧٨١,٣١٦))iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح (

٣٤٥٤٥٧إيرادات مستحقة
٤٢٥٢مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولي التشغيل والصيانة

٢٤٢٤٠مخزون النفط الخام 
١٧٤٤ودائع

٤٤٦٢للموردينمبالغ مدفوعة مقدماً
٢١٢٦مقدماًتأمين مدفوع

٢٤٦٥٣٥المدفوعة مسبقاًضريبة الدخل
عقود تبادل العمالت االجنبية اآلجلة –مشتقات في حماية فعالة 

٤٨)٣٨,١(إيضاح 
٨٢٤٦٩٤مدينة أخرىذمم

٤,١٠٧٤,٤٨٩
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٨-

(تتمة)ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما٢١ً

)i(مدينون تجاريون

مليون ١٤: ٢٠١٥مليون درهم (٢٢تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
يوم عمل. بلغت الحركة في ٩٠–٣٠التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون المدينوندرهم). إن ذمم 

قيمة المدينون التجاريون ما يلي:انخفاضمخصص 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١٤١٦يناير١في 
)٢(٨الحركة في المخصص

٢٢١٤ديسمبر٣١كما في 

ديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون الغير مخفضة كما يلي:٣١كما في 

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي

غير مستحق 
الدفع وغير 

منخفض
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوماً

أكثر من
يوم١٢٠

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦١,٠٤٤٨٦٤٢٤٤٧٣٦٣٤٣٩
٢٠١٥١,٢٥٥٥٢٧٢٤٨٣٠٣٥٤٦٤٥٩

من المبالغ مليون درهم)٣٥: ٢٠١٥بقيمة ال شيء (بتحصيل إعداد التقارير الماليةقامت المجموعة الحقاً بعد تاريخ 
يوماً.١٢٠بعد ة الدفعقالمستحالقائمة 

)ii( من األطراف ذات العالقةالمستحقةالمبالغ

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١,٢٧٣١,٣١١)ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي (
٥٥أخرى

١,٢٧٨١,٣١٦

مقابل سعة ،لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهي شركة تابعة يتم تسديد المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء أبوظبي
يوم عمل.٩٠-٣٠اإلنتاج المتاحة وإمدادات المياه والكهرباء، والتي تستحق خالل 

مليون درهم ٨مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية بلغت الض، تم تخفي٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم). ١٤: ٢٠١٥(
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٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٦٩-

مبالغ مدفوعة مقدماً (تتمة)ذمم مدينة و ٢١

تحليل أعمار المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي:كانديسمبر، ٣١كما في 

غير مستحق 
الدفع وغير 

منخفض 

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوم

١٢٠أكثر من 
يوم

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمدرهممليون 

٦٩--٢٠١٦١,٢٧٨٨٠٣٥٩٣٤٧
١١--٢٣٩-٢٠١٥١,٣١٦١,٠٦٦

ى بالكامل وذلك بناء علنخفاضمن األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص االالذمم التجارية المدينةيتوقع استرداد 
الخبرة السابقة.

النقد وما يعادله٢٢

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٣,٧٧٦٣,٥٤٠النقد لدى البنوك وفي الصندوق
١٠٣٢٨ودائع قصيرة األجل

٣,٨٧٩٣,٥٦٨
)١٣١()٩٥(البنوكمنالسحب على المكشوف 

٣,٧٨٤٣,٤٣٧

يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعاً لمتطلبات النقد الفورية للمجموعة 
وتحقق عوائد الفوائد بالمعدالت السائدة خاصة للودائع القصيرة األجل.

من قبل بعض مساهمي الشركات تحمل السحوبات على المكشوف من البنوك فوائد بمعدالت متقلبة وقد تم ضمانها 
التابعة.

: ٢٠١٥مليون درهم (١١,١٣١، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.مليون درهم)٩,١٨٧

المعاملة غير النقدية
تتضمن المعاملة غير النقدية المستبعدة من بيان التدفقات النقدية تحويل أراضي مستأجرة من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

لمزيد من التفاصيل).٢٤مليون درهم (يرجى الرجوع إلى إيضاح رقم ١٨,٦٨٢والبالغة 
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٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٧٠-

المصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيعالموجودات٢٣

(ليكفيلد)LWP Lessee LLCشركة االئتالف
LWP Lesseeشركة االئتالفتصفية استثماراها فيت المجموعة ، قرر٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

LLCكموجوداتمليون درهم ١٤٨تبلغإعادة تصنيف استثمار ليكفيلد بقيمة دفتريةتعليه، تم(ليكفيلد). وبناء
("الموجودات غير ٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مالية الموحدة وفقاًمحتفظ بها للبيع في البيانات ال

، قررت ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في ،في وقت الحقالمتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). 
اإلدارة عدم المضي قدماً في سحب استثماراتها وعليه تمت إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار في شركة ائتالف ضمن 

الموجودات غير المتداولة.

ش.م.عمسار سليوشنز 
مسار سليوشنز تثمارها في شركة زميلة، تصفية اسالمجموعةت، قرر٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

محتفظ بها للبيع في كموجوداتمليون درهم٤٣٢قيمة دفترية بمسارعليه، تم إعادة تصنيف استثمار. وبناءش.م.ع
("الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع ٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقموفقاًالموحدةالبيانات المالية 

، قررت اإلدارة عدم المضي قدماً ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في ،في وقت الحقوالعمليات المتوقفة"). 
لة.ضمن الموجودات غير المتداوزميلةفي سحب استثماراتها وعليه تمت إعادة تصنيف االستثمار كاستثمار في شركة 

رأس المال٢٤

)i( الصادررأس المال

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٦,٠٦٦٦,٠٦٦ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

)ii(رأس المال المساهم به

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٢٥٢٥يناير١الرصيد كما في 
-١٨,٦٨٢)iرأس مال مساهم به خالل السنة (إيضاح 

-)١٨,٦٨٢()iiتحويل إلى الخسائر المتراكمة (إيضاح 

٢٥٢٥ديسمبر٣١الرصيد كما في 
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(تتمة)رأس المال٢٤

)ii((تتمة) رأس المال المساهم به

i( أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية ("االتفاقية") مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بهدف قيام ٢٠١٦ديسمبر ٣١اعتباراً من ،
هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بدعم الشركة من خالل منح الشركة بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

سنة لبعض قطع األرض المملوكة من قبل هيئة مياه وكهرباء ٩٩لمدة وفقاً لالتفاقية، حصلت الشركة على حق استئجار
أبوظبي بالقيمة االسمية. في تاريخ التحويل، قامت الشركة بإدراج القيمة العادلة لألراضي المستأجرة والبالغة قيمتها 

ئة مياه وكهرباء مليون درهم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ مقابل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من هي١٨,٦٨٢
أبوظبي.

ii( ًإلى الخسائر المتراكمةمليون درهم١٨,٦٨٢بقيمة بتحويل مساهمات رأسماليةأصدر مجلس إدارة الشركة قرارا ،
.وتخضع للموافقة من قبل الجمعية العمومية السنوية للمساهمين

االحتياطيات٢٥

االحتياطيات األخرى٢٥,١

اإلجمالياحتياطي قانونياحتياطي نظامي
مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٥٢,٦٧٨٨٠٧٣,٤٨٥يناير ١الرصيد في 
٦١٦١-تحويالت خالل السنة

٢٠١٥٢,٦٧٨٨٦٨٣,٥٤٦ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
٦٦٦٦-تحويالت خالل السنة

٢٠١٦٢,٦٧٨٩٣٤٣,٦١٢ديسمبر ٣١الرصيد في 

االحتياطي النظامي
والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة ٢٠١٥لسنة )٢رقم (دولة اإلمارات العربية المتحدةلاالتحاديقانون الينص 

من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف %١٠لها، على تحويل 
للتوزيع.متاحن هذا االحتياطي غير من رأس المال. إ%٥٠عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

الشركات التابعة–ي االحتياطي القانون
من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز %١٠وفقاً لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل 

من رأس المال أو %٥٠للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 
جتماع العام السنوي بناء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا االحتياطي فقط بموجب قرار المساهمين في اال

لألغراض الموصي بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.

احتياطي تحويل العمالت األجنبية٢٥,٢

المالية ناتجة من تحويل البياناتالعمالت األجنبية الحويل تإلدراج فروق يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
ات في العمليات األجنبية.ستثمارللشركات االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي اال
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حقوق ملكية غير مسيطرة٢٦

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٦٦٣٥١٢)ADWEAأبوظبي (متعلقة بهيئة مياه وكهرباء 
٤,١٢٦٣,٥٢٣متعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

٤,٧٨٩٤,٠٣٥

" كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية الموحدة ADWEAيتم معاملة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي "
).٣٧من الحقوق في ثمان شركات محلية تابعة لطاقة (التفاصيل في إيضاح %١٠وذلك المتالكها 

للشركات التابعة الجوهرية ذات حقوق ملكية غير مسيطرة أدناه:الماليةتم تقديم المعلومات 

بلد التأسيس والتشغيل

نسبة حصة الملكية المحتفظ 
حقوق ملكية غير بها من قبل 

مسيطرة
٢٠١٦٢٠١٥

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةشركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةالشركة العربية للطاقة ش.م.خ

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–الطويلة أسيا للطاقة شركة
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة شركة

%٤٦,٠%٤٦,٠المتحدةاالمارات العربيةش.م.خ–شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الرويس للطاقة 

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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حقوق ملكية غير مسيطرة (تتمة)٢٦

إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة مماثلة في طبيعتها وبالتالي تم تقديم اإلفصاحات 
التالية على أساس إجمالي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٧,١٧٠٧,٠٣٨اإليرادات 

١,٥٦٦١,٣٩٢األرباح
٩٦٩٦٢٧الدخل الشامل اآلخر

٢,٥٣٥٢,٠١٩إجمالي الدخل الشامل

٧٢٠٦٤٢الربح المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة
٤٤٦٢٨٨الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة

٤١,٣٣٩٤٢,٩٢٦الموجودات الغير متداولة
٥,٠٢٦٥,٠٩٥الموجودات المتداولة

)٣٥,٧٠٧()٣٢,٨٩١(المطلوبات الغير متداولة
)٣,٨٤٦()٣,٧٩٠(المطلوبات المتداولة

٩,٦٨٤٨,٤٦٨إجمالي حقوق المساهمين

٥,٢٢٩٤,٥٧٣المتعلقة بالشركة األمإجمالي حقوق المساهمين
٤,٤٥٥٣,٨٩٥المتعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرةإجمالي حقوق المساهمين

٩,٦٨٤٨,٤٦٨

٤,٢٠٨٥,٣٣٨صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
)٣٧٦()٢٥٢(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة االستثمارية

)٤,٩٧٢()٣,٩٥٨(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

)١٠()٢(في النقدية وشبه النقديةالنقصصافي

٣٧٠٣٩٩لحقوق ملكية غير مسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 
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قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة٢٧

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١٨٩٢٣٣البحرية القابضة٢أس شركة 
١١٦١٦٣سي في٢أف الفجيرة 

٧٥٩القابضةشركة آسيا الخليج للطاقة 
٢-شركة الشويهات المحدودة

٣١٢٤٥٧

. إن هذه القروض السدادإن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة 
المساهمين.تخضع للسداد وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق 

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة٢٨

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٣,٣٧٢٥,٨٩٦)iتسهيالت ائتمانية متجددة (إيضاح 
أوراق مالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة متوسطة

٢٠,٨٤٩١٤,٤٠٩)iiاألجل (إيضاح 
١٠,٦٢٤١٤,٢٨٣)iiiالوطنية للطاقة (إيضاح سندات شركة أبوظبي

٢,٩٦٦٢,٩٦٥)ivسندات شركة الرويس للطاقة (إيضاح 
٣٢,٧٣٣٣٤,٩٥٣)vقروض ألجل (إيضاح 

٧٠,٥٤٤٧٢,٥٠٦

:كما يليالموحدتم إدراجها في بيان المركز المالي

٦٣,٦٦٢٦٦,٧٣٤متداولةالغير المطلوبات 
٦,٨٨٢٥,٧٧٢المطلوبات المتداولة

٧٠,٥٤٤٧٢,٥٠٦
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(تتمة)القروض والسلفيات التي تحمل فائدة٢٨

إن حصص المجموعة من القروض وسلفيات التي تحمل فائدة (قبل اقتطاع تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً) يتم سدادها 
كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
درهممليون مليون درهم

٦,٩٨١٥,٨٩٤خالل سنة واحدة
٧,١٣٢٦,٩٦٣سنوات٢–١ما بين 
٤,٤١٧٧,١١٦سنوات٣–٢ما بين 
٢,٦٩٥٤,٤٣٧سنوات٤–٣ما بين 
٩,٠٢٤٣,٣٦٥سنوات٥–٤ما بين 

٤٠,٩٢٨٤٥,٥٠٨بعد خمس سنوات

٧١,١٧٧٧٣,٢٨٣

)i( متجددةتسهيالت ائتمانية

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

المطلوبات الغير متداولة
٣,٣٧٢٥,٨٩٦مليار دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعاملة٣,١تسهيالت بقيمة 

٣,٣٧٢٥,٨٩٦

حيث تقوم طاقة مليون دوالر أمريكي ٨٠٠سنوات بقيمة ٣إن طاقة نورث هي مقترض التسهيل المتجدد لمدة )أ(
: ال شيء) بموجب تسهيل ٢٠١٥، لم يتم استخدام أي مبلغ (٢٠١٦ديسمبر ٣١بتقديم ضمان الشركة األم. في 

، كما وتنتهي صالحية المبلغ مليون دوالر أمريكي٨٠خالل السنة بقيمة تم تخفيض التسهيل المتوفراالئتمان هذا.
.٢٠١٧مليون دوالر أمريكي في مايو ٨٠اإلضافي بقيمة 

المتجددة بقيمةةالقائمة من تسهيالتها االئتمانيالشرائح، قامت طاقة بإعادة تمويل كافة ٢٠١٥أغسطس ١٢في )ب(
تحمل المبالغ المقترضة بموجب وبنك ١٥مكون مناتحاد لدىخمس سنوات لمدة مليار دوالر أمريكي ٣,١

هامش.ئداً الزاEURIBORوLIBORتسهيل االئتمان المتجدد فائدة 
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)ii(المتوسطة األجلأبوظبي الوطنية للطاقةسندات شركة
متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة الالسنداتإدراجتم 

نداتالسيلخص الجدول التالي تفاصيل هذه .لطاقةمضمونةلتزامات غير ذات االمباشرة وغير مشروطة وهي الفعلية و
الدائنة:

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٦٢٠١٥السداد

مليون درهممليون درهم
المطلوبات المتداولة

-٢٠١٧١,٨٤١أكتوبر %٦,١٨%١٠٠دوالر أمريكي، صافي من تكاليف المعامالت ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
دوالر أمريكي صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠١٧٢,٧٥٦مارس %٤,٣٢%٩٩,٥٠وتكاليف المعامالت 

-٤,٥٩٧إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
١,٨٣٦-٢٠١٧أكتوبر %٦,١٨%١٠٠تكاليف المعامالتدوالر أمريكي، صافي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢,٧٤٨-٢٠١٧مارس %٤,٣٢%٩٩,٥٠وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٨١,٨٢٥١,٨٣٥أغسطس %٧,٢٩%٩٩,٨٥وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٩١,٨٢٠١,٨٢٧سبتمبر %٦,٤٠%٩٩,٢٠وتكاليف المعامالت
، صافي من الخصومات وتكاليف يورو١٨٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٤٦٧٠٧٠٠مايو %٣,١%٩٧,٦٢المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢١٢,٧٤٠٢,٧٣٧ديسمبر %٦,٠٠%٩٩,٥٢وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٢١١,٨١٧يونيو %٣,٨٧%٩٩,٦٦وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٢٦١,٨٠٩يونيو %٤,٦٠%٩٩,٠٠وتكاليف المعامالت
وتكاليف العالواتدوالر أمريكي، صافي من ٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٢١٩٣٠يونيو%٣,١٦%١٠٢,٤٨المعامالت
وتكاليف العالواتدوالر أمريكي، صافي من ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٢٦١,٩١٠يونيو%٣,٨٤%١٠٤,٦٠المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٤٢,٧٣١٢,٧٢٦مايو %٤,٠٢%٩٩,٣٧وتكاليف المعامالت

١٦,٢٥٢١٤,٤٠٩إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٢٠,٨٤٩١٤,٤٠٩اإلجمالي

الخصومات وتكاليف المعامالت المتعلقة بترتيب هذه السندات والعالواتيتم إدراج مطلوبات السندات بصافي القيمة من
مليون ٨٣: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في مليون درهم٩٤، صافي العالوات بقيمة مليون درهم٢٥والبالغة 

ستحق تدرهم)، والتي يتم اطفاؤها إلى بيان الدخل الموحد على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
المطلوبات ومبالغ مستحقة الدفعفوائد سندات الدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند 

األخرى.

)iii(سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

هذه السندات قامت طاقة بإصدار سندات طويلة األجل مخصومة ذات معدالت فائدة ثابتة. تم إدراج ٢٠٠٦في عام 
بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة 

على الشركة.
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)iii((تتمة)سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

السندات الدائنة:يلخص الجدول التالي تفاصيل 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٦٢٠١٥السداد

مليون درهممليون درهم
متداولةالالمطلوبات 

دوالر أمريكي، صافي من١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٣,٦٦٩-٢٠١٦اكتوبر %٥,٩٨%٩٩,٤٩الخصومات وتكاليف المعامالت

٣,٦٦٩-المتداولةالمطلوباتإجمالي 

المطلوبات غير المتداولة

دوالر أمريكي، صافي من١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٣٦٣,٣١٦٣,٣١٤اكتوبر %٦,٦٠%٩٩,٠٥الخصومات وتكاليف المعامالت

يورو٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨٢,٧٤٧٢,٧٤٤يناير %٢,٧١%٩٩,٤٨صافي الخصومات وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٣٤,٥٦١٤,٥٥٦يناير %٣,٧٥%٩٩,٤٠الخصومات وتكاليف المعامالت

١٠,٦٢٤١٠,٦١٤إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١٠,٦٢٤١٤,٢٨٣اإلجمالي

٧٤الخصومات وتكاليف المعامالت الخاصة بترتيبات هذه السندات والبالغةمنإدراج مطلوبات السندات صافييتم 
مليون درهم)، والتي يتم إطفاؤها في بيان الدخل الموحد على ٨٤: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم كما في 

تم يالدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي،ائد سندات تستحق فوتخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فترة سدادها باسمدى
إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند مبالغ مستحقه الدفع ومطلوبات أخرى.

)iv(سندات شركة الرويس للطاقة
، قامت شركة الرويس للطاقة، شركة تابعة للمجموعة، بإصدار سندات ثابتة طويلة األجل بمعدل ثابت بقيمة ٢٠١٣في 

مليون درهم) تم إدراج السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة الفعلي وتم ٣,٠٣٠دوالر أمريكي (مليون٨٢٥
ضمانها بعد رهن وثائق الضمان ويشمل ذلك الحقوق التعاقدية للشركة التابعة والودائع النقدية وموجودات وضمانات 

.٢٠٣٦أغسطس بتاريخ استحقاق في %٦أخرى. تحمل السندات كوبون بمعدل 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٦٢٠١٥السداد

مليون درهممليون درهم
متداولةالغير المطلوبات 

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٣٦٢,٩٦٦٢,٩٦٥أغسطس %٦,١٨%٦,٠وتكاليف المعامالت

٣١مليون درهم كما في ٦٤تم إدراج التزام السندات صافي المعامالت المتكبدة فيما يتعلق باتفاقيات السندات بقيمة 
تم إطفاؤها في البيانات المالية الموحدة على مدى فترة سداد السندات يمليون درهم)، والتي ٦٥: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر 

دة على السندات نصف سنوياً.باستخدام طريقة الفائدة الفعلي. تستحق الفائ
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v(قروض ألجل
الشركات التابعة التالية:بتتعلق القروض اآلجلة والمدرجة بسعر التكلفة المطفأة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٦٣٨٦٢٠مساهمة عامة ("طاقة")شركة-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
٤٢١٥١٢شركة االمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٣,٠٦٦٣,٢٣٨شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة
١,٥٩٠١,٨٢٩شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة

١,٧٨٠١,٩٨٠مساهمة خاصةالشركة العربية للطاقة، شركة 
٤,٨٠٢٥,٢٢٥شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٣,٤٤١٣,٦١٠شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة شركة مساهمة خاصة
٦,٦٠٤٦,٨٥٢شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٤,٦٧٤٤,٨٢٢شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
١,٤٧١١,٦٤٣شركة طاقة المغرب (سابقاً شركة الجرف األصفر للطاقة أس أي)

٢,٨٢٢٣,١٢٤اس ايه٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة 
٣٧١٣٧٥شركة هيماشال سورانج ليمتيد للطاقة

١,٠٥٣١,١٢٣شركة تاكورادي انترناشونال

٣٢,٧٣٣٣٤,٩٥٣

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

٢٠١٦٢٠١٥االستحقاق%يالفائدة الفعلمعدل
مليون درهممليون درهم

متداولةالغير 
JPYLIBOR٢٠١٩٦٣٨٦٢٠+ %٠,٦٠قرض ألجل

٧٣٥ين ياباني (مليار٢٠,٤بقيمة بتوقيع اتفاقية تسهيل قرض ساموراي ألجلطاقة قامت، ٢٠١٤إبريل١٧في 
إن القرض ألجل ليبور الين الياباني. علىنقطة أساس ٦٠القرض لمدة خمس سنوات بمعدل تم تنظيمدرهم). مليون 

غير مضمون، ويجب أن يتم سداد المبلغ المستحق في تاريخ االستحقاق على دفعة واحدة. تم إدراج القرض ألجل 
مليون درهم). إن القرض محمي بالكامل ١: ٢٠١٥مليون درهم (١فوعة مسبقاً بقيمة بصافي تكاليف التمويل المد

).٣٨مقابل الدوالر األمريكي (إيضاح 

)ECPCشركة مساهمة خاصة (-شركة اإلمارات (سي أم أس) للطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥االستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %
مليون درهممليون درهم

المتداولة
LIBOR٢٠١٧١٠٥٩٤+ %١,٣٠)١قرض ألجل(

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٠٣١٦٤١٨+ %١,٣٠)١قرض ألجل (

٤٢١٥١٢اإلجمالي
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

وفقاً لجدول األقساط المتفق عليه. تم ٢٠٢٠دفعات نصف سنوية حتى يونيو عام ) على١يتم سداد القرض ألجل (
لشركة ) بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة١ضمان القرض ألجل (

ة الطويلة اإلمارات سي أم أس للطاقة، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن حصص الملكية في شرك
(للتسهيالت المشتركة ذ.م.م. للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية كذلك ) ١يخضع القرض ألجل 

مليون درهم).٨: ٢٠١٥مليون درهم (٧) صافي تكاليف التمويل البالغة ١التسهيالت البنكية. تم إدراج القرض ألجل (

للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعاربي سيسيإي بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة 
).٣٨(ايضاح الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات معدالت الفوائد

):GTTPCشركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة (

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقالفعلية %نسبة الفائدة 

المتداولة
LIBOR٢٠١٧١٩٢١٧٢+ %٠,٦٥قرض ألجل

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٩٢,٨٧٤٣,٠٦٦+ )%٠,٩٥-%٠,٦٥(قرض ألجل

٣,٠٦٦٣,٢٣٨اإلجمالي

تم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة 
، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن حصص المساهمين في شركة الطويلة توتال تركتيبال الخليج للطاقة

القيود كما هو متفق عليه في اتفاقية التسهيالت.باإلضافة لذلك فإن القرض خاضع لعدد من .للتسهيالت المشتركة

فاقيات تبادل اتتوتال تركتيبال الخليج للطاقة الدخول فيبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتوجب على شركة 
).٣٨أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

مليون ١٩: ٢٠١٥مليون درهم (١٨كاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة تم إدراج القرض المذكور اعاله صافي ت
درهم).
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)v((تتمة) قروض ألجل

:)SCIPCOشركة مساهمة خاصة (–للطاقة(سي أم أس)شركة الشويهات

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٧٢٦٥٢٣٩+ %١,٦٥قرض ألجل

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢١١,٣٢٥١,٥٩٠+ ) %١,٧٥-%١,٦٥(قرض ألجل

١,٥٩٠١,٨٢٩اإلجمالي

قسط ٣٥مليون درهم) على ٣,٨٠٢مليون دوالر أمريكي (١,٠٣٥يتم سداد دفعات تسهيالت القرض ألجل والبالغ 
وفقاً لجدول األقساط المتفق عليه. ٢٠٠٤نصف سنوي ابتداء من ديسمبر 

سي ام تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.اس الشويهات

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة سي أم أس للطاقةالشويهات وبموجب شروط االتفاقية، يتوجب على شركة 
).٣٨لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

مليون درهم).١١: ٢٠١٥مليون درهم (٨تم إدراج القرض صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ 

):APCشركة مساهمة خاصة (–الشركة العربية للطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
٢٠١٧٢١٠٢٠٠+LIBOR%١,٣٠قرض ألجل

الغير متداولة
٢٠٢٣١,٥٧٠١,٧٨٠+LIBOR) %١,٦٥-%١,٣٠(قرض ألجل

١,٧٨٠١,٩٨٠اإلجمالي
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(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء وتجديد ، حصلت الشركة العربية للطاقة ٢٠٠٣خالل 
للطاقة وتحلية المياه.وتوسيع محطة أم النار

٣١مليون درهم) وتم سحب المبلغ بالكامل في ٣,١٤٠مليون دوالر أمريكي (٨٥٥بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه. ويكون السداد ٢٠٠٩سداد القرض ألجل في يناير . تبدأ فترة ٢٠٠٨ديسمبر 

.٢٠٢٣يوليو٢١النهائي في 

تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة العربية 
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو همينمن قبل كال المساللطاقة ورهن حصة المساهمين في الشركة 
منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض يتوجب على الشركة العربية للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة 
).٣٨لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

مليون درهم).١٩: ٢٠١٥مليون درهم (١٧إدراج القرض ألجل صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ تم 

):TAPCOشركة مساهمة خاصة (–شركة الطويلة آسيا للطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٧١٨٩١٨٢+ %٠,٨٥)١(قرض ألجل 

LIBOR٢٠١٧٢٥١٢٤١+ %٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

٤٤٠٤٢٣

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٥١,٨٧٩٢,٠٧١+ %٠,٨٥)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠٢٥٢,٤٨٣٢,٧٣١+ %٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

٤,٣٦٢٤,٨٠٢

٤,٨٠٢٥,٢٢٥اإلجمالي

، حصلت شركة الطويلة آسيا للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء ٢٠٠٥خالل 
للطاقة وتحلية المياه.Bوتجديد وتوسيع محطة الطويلة 

) مليون درهم) خالل ٣,٣٤٦مليون دوالر أمريكي (٩١١) البالغة ١تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل 
مليون ٢٦: ٢٠١٥مليون درهم (٢٤) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١. تم إدراج القرض ألجل (٢٠٠٨
٤,٤٠٧مليون دوالر أمريكي (١,٢٠٠البالغة )٢، تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل (٢٠٠٨خالل .درهم)

٢٤: ٢٠١٥مليون درهم (٢١) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ٢مليون درهم). تم إدراج القرض ألجل (
مليون درهم).



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٢-

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

لشركةغير الملموسة من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وإن هذه القروض مضمونة بعدد
. تخضع القروض أيضا لعدد من القيود كما هو من قبل كال المساهمينورهن حصة المساهمين الطويلة آسيا للطاقة

منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

الفائدة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعارعلى شركة الطويلة آسيا للطاقةجب بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتو
).٣٨لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

)ESWPCشركة مساهمة خاصة (–شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥
درهممليون مليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
LIBOR٢٠١٧١٨٧١٦٩+ %٠,٨٥قرض ألجل

غير المتداولة
LIBOR٢٠٢٩٣,٢٥٤٣,٤٤١+ )%١,٢-%٠,٨٥(قرض ألجل

٣,٤٤١٣,٦١٠اإلجمالي

كورب للمياه والطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة بنوك وذلك لتمويل ، حصلت شركة اإلمارات سمب٢٠٠٦خالل 
شراء وتوسيع محطة الفجيرة للطاقة وتحلية المياه. 

مليون درهم). يستحق سداد القرض ألجل ٤,٦٦٧مليون دوالر أمريكي (١,٢٧٠بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
. يتم إدراج ٢٠٢٩يناير ٣١يكون السداد النهائي في متفق عليه وذلك بموجب جدول سدادو٢٠١٠من فبراير ابتداءاً

مليون درهم).٢٧: ٢٠١٥مليون درهم (٢٥التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة تكاليفالقرض ألجل صافي من 

إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة
تخضع القروض لعدد من القيود من قبل كال المساهمين.أسهم الشركةورهن اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة.

كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

كورب للمياه والطاقة الدخول في اتفاقيات بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض، يتوجب على شركة اإلمارات سمب
).٣٨تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٣-

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

:)FAPCOشركة مساهمة خاصة (-شركة فجيرة آسيا للطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
LIBOR٢٠١٧١٠٢١٠٠+ %٠,٦٠)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠١٧١٥٤١٥١+ %٠,٥٠)٢قرض ألجل (

٢٥٦٢٥١

غير المتداولة
LIBOR٢٠٣٠٢,٥٣٩٢,٦٣٨+ %٠,٦٠)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠٣٠٣,٨٠٩٣,٩٦٣+ %٠,٥٠)٢قرض ألجل (

٦,٣٤٨٦,٦٠١

٦,٦٠٤٦,٨٥٢

)) ٢) و (١قرض ألجل (تسهيالت ، تحصلت الشركة على تسهيالت قروض إضافية من مجموعة بنوك (٢٠٠٧خالل 
لتوليد الطاقة وتحلية المياه.F2لتمويل إنشاء محطة الفجيرة 

. يتم سداد القرض ألجل ابتداء من ٢٠١١بالكامل في مليون درهم٣,١٤٤) ١قيمة تسهيالت القرض ألجل (تم دفع
. تم إدراج القرض ٢٠٣٠يوليو ٢٨وفقاً لجدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في ٢٠١١يناير ٢٨

مليون درهم).٣٥: ٢٠١٥مليون درهم (٣١) صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١ألجل (

. يتم سداد القرض ألجل ابتداء ٢٠١١سحبها كامالً في مليون درهم، تم ٤,٧١٦) ٢بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل (
. تم إدراج القرض ٢٠٣٠يوليو ٢٨حسب جدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في ٢٠١١يناير ٢٨من 

مليون درهم).٤٧: ٢٠١٥مليون درهم (٤٦تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ) صافي٢ألجل (

إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة لشركة 
سهيالت البنكية.فجيرة أسيا للطاقة. تخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية الت

بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة فجيرة آسيا للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة 
).٣٨لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٤-

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

:)RPCشركة مساهمة خاصة (–شركة الرويس للطاقة 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٩%(  - ٢,٣٥% )٢٠١٧١٨٩١٥٤

الغير المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٩%(  - ٢,٥% )٢٠٣١٤,٤٨٥٤,٦٦٨

٤,٦٧٤٤,٨٢٢

وتسهيل قرض قائم بقيمة مليون دوالر أمريكي ٢,٠٢٥، حصلت الشركة على قروض تحمل فائدة بقيمة ٢٠٠٩خالل 
مليون ٢,٢٠٥مليون درهم)، والتي تم سحب منها ٢٤٦مليون درهم و٧,٤٣٧مليون دوالر أمريكي (على التوالي ٦٧

. تستحق ٢٠١٢وتم إلغاء تسهيل القرض القائم في . ٢٠١١ديسمبر ٣١مليون درهم) كما في ٧,٤٣٧دوالر أمريكي (
٣١، بموجب جدول إعادة السداد المتفق عليه تستحق الدفعة األخيرة في ٢٠١٢القروض للسداد ابتداء من فبراير 

سنوياً.%٢,٥و%١,٩زائد هامش يتراوح ما بين LIBORتحمل القروض ألجل معدل فائدة متغير .٢٠٣١أغسطس 
مليون درهم).١٦٣: ٢٠١٥مليون درهم (١٥٣والبالغة المدفوعة مقدماً صافي تكلفة التمويل ألجلتم إدراج القروض 

. تخضع القروض للعديد من القيود جميع موجودات الشركةتم ضمان القروض بعدد من مستندات الرهن التجاري على 
ركة يتوجب على شاتفاقية تسهيالت القرض بموجب شروط كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

).٣٨الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح الرويس للطاقة الدخول في اتفاقيات لتبادل أسعار

:))JLECأي (اسالجرف األصفر للطاقةطاقة المغرب (سابقاًشركة

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
٢٠١٧١٤٥١٤٧%٥,٨٠قرض ألجل

الغير متداولة
٢٠٢٧١,٣٢٦١,٤٩٦%٥,٨٠قرض ألجل

١,٤٧١١,٦٤٣اإلجمالي



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٥-

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

: (تتمة)))JLECأي (اسالجرف األصفر للطاقةطاقة المغرب (سابقاًشركة
التابعة والمملوكة بالكامل من طاقة على طاقة المغرب، حصلت شركة ٢٠٠٩ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

مليون درهم إمارتي) مع ٣,٤٤٠مليون درهم مغربي (٧,٤٠٠سنة مع مجموعة من البنوك بقيمة ١٨قرض لمدة 
بشكل ربع سنوي مع استحقاق الدفعة النهائية . يتم سداد مبلغ القرض والفوائد %٦,٧٥معدل فائدة متغيرة بحد أقصى 

.٢٠٢٧مارس ٣١

(٤,٠٥٦، بلغت قيمة القرض ٢٠١٦ديسمبر ٣١في  (إمارتيمليون درهم١,٤٧١مليون درهم مغربي   (٢٠١٥ :
يتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان التجاري ). إمارتيمليون درهم١,٦٤٣،مليون درهم مغربي٤,٤٥١

وضمانات من الحكومة المغربية وشركة طاقة.الموجوداتبما في ذلك الحقوق التعاقدية، الودائع النقدية وغيرها من 

:)JLEC 5&6(اس ايه ٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة
٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهمدرهممليون االستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٧٢٤٦٢٤٢) + %٧,٠٠-%٣,٩٢(قرض ألجل

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٨٢,٥٧٦٢,٨٨٢) + %٧,٠٠-%٣,٩٢(قرض ألجل

٢,٨٢٢٣,١٢٤اإلجمالي

بتأمين مجموعة من التسهيالت ٦و٥األصفر للطاقةقامت شركة الجرف،٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة
. من عدة مقرضينمليار درهم)٥,١(تقريباًمليار دوالر أمريكي١,٤بما يعادلالبنكية المتعددة العمالت األجنبية

تتألف بي. مليون درهم مغر٥,٤٥٠ومليون يورو٤٥٦,٢ومليون دوالر أمريكي ٢١٦تتألف هذه التسهيالت من 
مليون درهم مغربي تسهيالت قرض ٧٠٠مليار درهم مغربي و ٤,٥تسهيالت الدرهم المغربي من تسهيالت قرض 

مليون درهم مغربي تسهيالت لرأس المال العامل والتي يتم تجديدها سنوياً. يتم دفع الفوائد نصف ٢٥٠متوسط األجل و 
األجل وربع سنوياً لتسهيالت رأس المال العامل. تسهيالت سنوياً ضمن تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة 

القروض بالدوالر األمريكي واليورو وتسهيالت رأس المال العامل بالدرهم المغربي تحمل فائدة بحسب معدل الفائدة 
ن مالمتفق عليها زائد هامش. تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل تحمل فائدة ثابتة. القروض المسحوبة ض

تسهيالت القروض يتم إعادة سدادها نصف سنوياً بحسب جدول السداد المتفق عليه ضمن هذه التسهيالت والدفعة النهائية 
.٢٠٢٨مايو ٣١في تاريخ 

يتم ضمان القروض بعدد من مستندات التأمين تتضمن تعيين/ رهن الحقوق التعاقدية للشركة التابعة، الودائع النقدية، 
وشركتها األم طاقة باور فنتشر بي.في ٦و٥وموجودات أخرى وضمانها مقابل أسهم شركة الجرف الذمم المدينة،

وضمانات من حكومة المغرب وطاقة.

: ٢٠١٥مليون درهم) (٢,٨٢٢مليون دوالر أمريكي (٧٦٨قيمة القرض القائمة بلغت، ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم).٣,١٢٤مليون دوالر أمريكي (٨٥٠

الدخول في اتفاقيات تبادل معدالت ٦و٥وفقاً لشروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتطلب من شركة الجرف األصفر 
رض للعمالت في معدالت الفائدة والتعتقلباتأجنبية لحماية تعرض تكلفة الفائدة مقابل العمالتالفائدة واتفاقيات تبادل 

).٣٨عمالت األجنبية (إيضاح في معدالت تحويل الالتقلباتاألجنبية مقابل 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٦-

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٢٨

)v((تتمة) قروض ألجل

)HSPL(هيماشال سورانج باور ليمتد

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
٢٠١٧٥٠١٢%١٢,٧٣قرض ألجل

غير المتداولة
٢٠٢٥٣٢١٣٦٣%١٢,٧٣قرض ألجل

٣٧١٣٧٥اإلجمالي

٦,٧٥٤مليون درهم (٣٧١قرض ألجل بقيمة هيماشال سورانج باور ليمتد التي تم االستحواذ عليها حديثاًشركة لدى 
حيث يتم دفع القرض األساسي ربع مليون روبية هندية) ٦,٧٥٤مليون درهم، ٣٧٥: ٢٠١٥(مليون روبية هندية) 

.٢٠٢٥يناير ١في نهائيةمع دفعة٢٠١٣إبريل ١اً تبدأ من سنوي

الشركة التابعة.موجوداتعلى كل األوليتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان وهذا يشمل الرهن 

):TICOمباني (تاكورادي انترناشونال كو

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاق%نسبة الفائدة الفعلية

غير متداولة
+LIBORقرض ألجل ٤,٣٥-%٤,٢٥%( )٢٠٢٧١,٠٥٣١,١٢٣

٣٣٠على تسهيالت قروض بقيمة ، حصلت تاكورادي انترناشونال كومباني٢٠١٢ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
زائد LIBORأشهر ٦مليون درهم). المبالغ المقترضة من خالل هذه التسهيالت تحمل فائدة ١,٢١١مليون دوالر (

. هذه القروض تم ضمانها بعدد من المستندات تتضمن حقوق DFIلتسهيالت %٤,٢٥و IFCلتسهيالت %٤,٣٥
وموجودات أخرى وضمانات.الشركة التابعة التعاقدية وودائع نقدية

ات لتبادل الدخول في اتفاقيتاكورادي انترناشونال كومبانييتوجب على شركة اتفاقية تسهيالت القرض وبموجب شروط 
).٣٨أسعار الفائدة (إيضاح لتقلباتأسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٧-

القروض اإلسالمية٢٩

التابعة التالية:تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤٠٢٤٦٢سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة الشويهات
١٦٣٢٠٠مساهمة خاصةشركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة

٥٢١٥٧٩شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
٥٣٠٥٥٤الوطنية للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة أبوظبي

١,٦١٦١,٧٩٥

في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:االفصاح عنهاتم 
١,٤٤٦١,٦٣٩مطلوبات غير متداولة

١٧٠١٥٦مطلوبات متداولة

١,٦١٦١,٧٩٥

:كاآلتيللمجموعة (قبل خصم تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً)يستحق سداد القروض اإلسالمية

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١٧٠١٥٨خالل سنة 
١٨١١٦٩سنة٢–١بين 
٢٠٥١٨١سنوات٣–٢بين 
١٩٢٢٠٥سنوات٤–٣بين 
١٧٢١٩٢سنوات٥–٤بين 
٧٠٩٩٠٣سنوات٥بعد 

١,٦٢٩١,٨٠٨

(i)شركة مساهمة خاصة–للطاقة (سي أم أس)شركة الشويهات

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقالفعلي %معدل اإليجار

المتداولة
LIBOR٢٠١٧٦٧٦٠+ %١,٦٥قرض اإلجارة اإلسالمي

الغير متداولة
+ LIBORاإلسالميقرض اإلجارة  ١,٦٥%( - ١,٧٥% )٢٠٢١٣٣٥٤٠٢

٤٠٢٤٦٢اإلجمالي



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٨-

(تتمة)القروض اإلسالمية٢٩

(i)(تتمة)شركة مساهمة خاصة–للطاقة (سي أم أس)شركة الشويهات
إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات التمويل 

.٢٠٠٤قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر ٣٥، ويتم سداد القرض بموجب اإلسالمي

مليون ٥: ٢٠١٥يون درهم (مل٤يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة 
درهم).

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس الشويهات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار 
).٣٨اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 

(ii)ة مساهمة خاصةشرك–للطاقة (سي أم أس)شركة اإلمارات

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقالفعلي %اإليجارمعدل 

المتداولة
LIBOR٢٠١٧٤٠٣٧+ %١,٣٠قرض اإلجارة اإلسالمي

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٠١٢٣١٦٣+ %١,٣٠قرض اإلجارة اإلسالمي

١٦٣٢٠٠اإلجمالي

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات التمويل 
. كما ويتم دفع رسوم أرباح ٢٠٠٤يونيو ٣٠قسط نصف سنوي ابتداء من ٣٣اإلسالمي ويتم سداد القرض بموجب 

د الهامش.زائLIBORمتغيرة بموجب اتفاقية التمويل اإلسالمي بناء على 

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس اإلمارات الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار اإليجارات 
).٣٨لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 

مليون ٣: ٢٠١٥مليون درهم (٢لتمويل المدفوعة مقدماً والبالغة يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف ا
درهم).



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٨٩-

(تتمة)القروض اإلسالمية٢٩

)iii( شركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقمعدل اإليجار الفعلي %

المتداولة
LIBOR٢٠١٧٦٣٥٩+ %١,٣٠قرض مقاولة إسالمي

الغير متداولة
LIBOR٢٠٢٣٤٥٨٥٢٠)+ ١,٣٠%١,٦٥(قرض مقاولة إسالمي

٥٢١٥٧٩اإلجمالي

إن قرض المقاولة اإلسالمي يتعلق بشراء وصناعة بعض المولدات بموجب اتفاقية التسهيالت البنكية اإلسالمية المؤرخة 
٣٠مليون درهم) تستحق السداد بموجب ٩١٨مليون دوالر أمريكي (٢٥٠. إن التسهيالت البالغة ٢٠٠٣يوليو ٢في 

المقاولة اإلسالمي صافي من تكاليف التمويل المدفوعة . يتم إدراج قرض ٢٠٠٩قسط نصف سنوي ابتداء من يناير 
مليون درهم).٦: ٢٠١٥مليون درهم (٥مقدماً والبالغة 

وفقاً ألحكام اتفاقية تسهيالت القرض، فإنه يتوجب على الشركات التابعة الدخول في اتفاقية تبادل أسعار اإليجارات 
).٣٨سعار اإليجارات (إيضاح لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أ

)iv( شركة مساهمة خاصة-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهماالستحقاقمعدل اإليجار الفعلي %

الغير متداولة
٢٠٢٠٥٣٠٥٥٤%٤,٧١قرض صكوك إسالمي

مليار درهم). خالل ٣,٧مليار رنجت ماليزي (٣,٥، قامت المجموعة بإصدار برنامج صكوك بقيمة ٢٠١١في نوفمبر
مليون درهم) من البرنامج. ٧٩٠مليون رنجت ماليزي (٦٥٠، تم سحب ما يعادل ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في السنة

تبادلي كلي للدوالر األمريكي %٥,٣مع معدل %٤,٦٥تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل ربح 
)).ii(٣٨,١(إيضاح 

٢: ٢٠١٥(مليون درهم٢القرض بصافي تكاليف الخصم واإلجراءات المتعلقة بترتيبات القرض والبالغة إدراجتم 
والتي يتم إطفاؤها على مدى سنوات السداد بحسب معدل الفائدة الفعلي ومن ثم إدراجها ضمن بيان الدخل مليون درهم)،

الموحد.



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٩٠-

إزالة الموجودات عند التقاعدالتزامات٣٠

والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشركات كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
قانونيا بهدم وإزالة محطات ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصبحت 

لشركات . تقوم االشركات التابعة غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها األصلي
التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من تلوث التربة والمياه الجوفية وسد 

يتم احتساب القيمة العادلة اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد الحفر وإرجاع سطح األرض لما كان عليه في السابق.
لحالية المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل التكاليف واألعمار اإلنتاجية للمحطات باستخدام طريقة القيمة ا

والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف الثالثة بأخذه باالعتبار عند افتراض تسوية االلتزام.

لفة لقيام بتكوين مخصص للتكباإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز ا
يت تعتمد األعمار االقتصادية وتوقالمستقبلية إلغالق ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.

إزالة الموجودات على التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات الصلة. إن تكاليف 
خضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.اإلزالة ت

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١٣,٤٤٦١٣,٢٣٨يناير١في إزالة الموجودات عند التقاعدالتزاماتمطلوبات 
)١٥٦()١٤٣(المستخدم خالل السنة
)١٣(١٠خالل السنةالمخصص (العكس) 

٧٠٥٦٩٢)٩,١المصاريف المتراكمة (إيضاح 
٦٠٤١مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

)٣٥٦(٢٥تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 

١٤,١٠٣١٣,٤٤٦ديسمبر٣١كما في التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

:يليكما تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٦٦٥٠)٣٣المطلوبات المتداولة (إيضاح 
١٤,٠٣٧١٣,٣٩٦المطلوبات غير المتداولة

١٤,١٠٣١٣,٤٤٦



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٩١-

سلف وقروض من أطراف ذات عالقة٣١

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤٤٤٢))i(إيضاح (قروض من أطراف ذات عالقة 
٢٢٩٢٣٨من أطراف ذات عالقة سلف

٢٧٣٢٨٠

)i(:بلغت الحركة على القروض خالل السنة على النحو التالي

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤٢٤٠يناير١الرصيد في 
٢٢)٩,١مصاريف الفوائد اإلسمية (ايضاح 

٤٤٤٢ديسمبر٣١الرصيد في

هي من شركة أبوظبي للطاقة ٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦ديسمبر ٣١إن القروض من األطراف ذات العالقة كما في 
)ADPC.(

مليون درهم من شركة تابعة زميلة. ال يحمل القرض أي فائدة وهو ٧٠، تم منح شركة تابعة قرض بقيمة ٢٠٠٥خالل 
. عند تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض بالقيمة ٢٠٢٥بالكامل في يونيو غير مضمون ويستحق السداد

مليون درهم ٧٠مليون درهم بين قيمة القرض البالغة ٤٦مليون درهم. يعامل الفرق البالغ ٢٤العادلة والمقدرة بـ 
وقيمته العادلة كمساهمة في حقوق المساهمين من الشركة األم.

رىمطلوبات أخ٣٢

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

١٠١٣المخصصات المدرجة على العقود المرهقة 
٢,٨٤٨٣,٧٠٤)٣٨,١عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
٤٧٦٤)٣٨,١عقود تبادل العمالت اآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
عقود تبادل أسعار الفوائد بالعمالت األجنبية-القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٤٢٨٤٥١) ٣٨,١المتقاطعة  (إيضاح 
٤٩٥٤التزامات مكافآت الموظفين

١٢١١٢٨أخرى

٣,٥٠٣٤,٤١٤



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٩٢-

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى٣٣

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٥٦٣٥٩٦الذمم التجارية الدائنة
١١٩١٩٢مبالغ مستحقة الدفع لشركاء شركة االئتالف

٩٠٠١,١٠٢مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
٨٩٧٩٠٠مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل

٢٦٩٥١٠الرأسماليةللمصاريفمبالغ مستحقة الدفع 
١٦١٠المخصصات المدرجة على العقود المرهقة 

٥٩٢٧١١)٣٨,١عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
عقود تبادل أسعار الفائدة بالعمالت األجنبية المتقاطعة-القيمة العادلة السالبة 

٢٦٢٦)٣٨,١(إيضاح 
٣٨٣٤)٣٨,١عقود تبادل العمالت اآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
١٧٩٠)٣٨,١العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٦٦٥٠)٣٠إزالة الموجودات عند التقاعد (إيضاح التزامات
١٢٠٨٩المسيطرةأرباح مستحقة الدفع لحقوق ملكية غير 

٢١٧٥مخزون النقط الخام
٨٠٩٧٤٤أخرى

٤,٤٥٣٥,١٢٩

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:

يوماً.٦٠إلى ٣٠الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة ·
يوماً.٦٠سدادها خالل متوسط فترة الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم ·
يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقاً لشروط القروض.·

وأطراف اخرى ذات عالقة هيئة مياه وكهرباء أبوظبيالمستحقة لالمبالغ٣٤

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

مياه وكهرباءشركة-مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 
٦٥٨أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة

مبالغ مستحقة إلى هيئة مياه وكهرباء أبوظبي –أخرى
٨٣٩٥وأطراف ذات عالقة

٨٩١٥٣



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٩٣-

االلتزامات واالرتباطات٣٥

)i(التزامات النفقات الرأسمالية

٦٠٥والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته٢٠١٦ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 
مليون درهم).٨٠٦: ٢٠١٥مليون درهم (

)ii(التزامات عقود اإليجار التشغيلية

:المجموعة كمؤجر
المتاحةى السعة المبنية علالمياه والكهرباءوفقاُ التفاقية شراء المستحقة للمجموعة إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المستقبلية 

كاآلتي:ديسمبر هي ٣١المتوقعة للمحطات في 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهم مليون درهم 

٥,٧٤٥٥,٦٥٠خالل سنة واحدة
٢٤,١٢٩٢٢,٧٩٧سنواتخمسبعد سنة ولكن ليس أكثر من

٤٢,٨٢٧٤٩,٩٧٤أكثر من خمس سنوات

٧٢,٧٠١٧٨,٤٢١

المجموعة كمستأجر
ديسمبر هي كما يلي:٣١عقود اإليجارات المستقبلية وفقاً للعقود التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في مدفوعات إن أدنى 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٤٢٢٣٠٩خالل سنة واحدة
١,٥٠٥١,٣١٤أكثر من خمس سنواتبعد سنة ولكن ليس 

٢٥١٤٧٢أكثر من خمس سنوات

٢,١٧٨٢,٠٩٥

شركة ائتالف:
لدى شركة االئتالف الخاصة بالمجموعة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة 

مليون درهم) والتي بلغت ١,٦٢٣: ٢٠١٥ديسمبر ٣١درهم (مليون ١,٦٣٠بقيمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١لإللغاء كما في 
مليون درهم).٨١١: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون درهم (٨١٥حصة المجموعة فيها 

الشركات الزميلة
لدى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية 

مليون درهم) ٩١٨: ٢٠١٥مليون درهم (٩٦١بقيمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١غير قابلة لإللغاء كما في تأجير تشغيلية 
مليون درهم).٣٦٧: ٢٠١٥مليون درهم (٣٨٤والتي بلغت حصة المجموعة فيها 
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(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٥

)ii(التزامات أخرى

ب تلتزم الستخدام خط األنابيبصفة أساسيةكما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية)أ
مليون درهم).٣٣٣: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٣٤٩بموجبها بإنفاق 

)iii(التزامـات طارئـة

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

توالبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزاما
الطارئة للفترات السابقة من تاريخ الشراء.

)iv((تتمة)التزامـات طارئـة

(جين أكس)(ب) المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة هي طاقة جين أكس ذ.م.م 
. إس ريد أوك ("اتفاقية اإلمداد"). من قبل آي. إي١٩٩٩سبتمبر ١٧واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 

. ") وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة أخرىآي. إي. إسذ.م.م ("
) ISDA(الرئيسيةواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية ) EMA(الطاقة دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة 

عة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن مع مجمو٢٠١٠ديسمبر ٢٨كالهما مؤرخ بتاريخ 
جين أكس شركة قامت المجموعة بضمان التزامات .اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى

. الدفعات ضمن هذه الضمانات ال يجب أن لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمداد
على مدى مليون دوالر أمريكي)١٠٠: ٢٠١٥(مليون درهم)٣٦٧مليون دوالر أمريكي (١٠٠تتعدى مبلغ 

).ء: ال شي٢٠١٥ديسمبر ٣١. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه (EMAعمر االتفاقية 

الستبعاد بعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها بالدخول في التزاماتقامت طاقة براتاني ليمتد ج)
من قبلها، وبناء على ذلك قد يتطلب منها تقديم ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، أو من خالل إحدى 
الطرق التالية (أ) ضمان إصدار خطابات االئتمان بقيمة مساوية لحصتها من صافي تكاليف استبعاد الحقول المعنية 

من الشركة القابضة أو الشركة الزميلة والتي زائد مخصص الظروف غير المؤكدة؛ أو (ب) الحصول على ضمان 
تستوفي حد ادني من تصنيف االئتمان؛ (ج) تقديم ضمانات بأي شكل آخر كما يتم االتفاق عليه من قبل األطراف 

("الشركة األم") كضمان، ولكن في  ية تم المرحلالفترة الملتزمة. قامت طاقة براتاني ليمتد مبدئياً بتزويد طاقة 
إلى أقل من معدالت االئتمان المحددة في االلتزامات. دخلت المجموعة سابقاً للشركة األمالئتمانخفض تصنيف ا

في مناقشات بحسن نية مع األطراف الثالثة الملتزمة فيما يتعلق بما إذا وإلى أي مدى سيتطلب من المجموعة 
ول، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج، استبدال أو إضافة بعض أو كافة ضمانات الشركة األم بدعم ائتمان أخر مقب

وال زالت الضمانات من الشركة األم قائمة. ولكن، ومنذ ذلك الوقت، قامت حكومة المملكة المتحدة بوضع إطار 
عمل تشريعي تم تصميمه بحيث يتيح إجراء اتفاقيات ضمان اللتزامات استبعاد موجودات بحر الشمال على أساس 

ف التزامات االستبعاد تتبنى التزامات استبعاد معدلة، وتتوقع المجموعة أنه في حال ما بعد الضريبة على ان اطرا
أو عند معاودة المناقشات مع األطراف المقابلة، فإنه غالباً ما سيتم إجراؤها بناء على ذلك األساس. في حال طلب 

تم بها ضمان إصدار خطابات االئتمانمن المجموعة استبدال ضمانات الشركة األم كلياً، قد تتجاوز القيمة التي قد ي
مليار دوالر أمريكي.١,٠أو الضمانات األخرى ما قيمته 

يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المجموعة، إن المجموعة في ما
على ثقة من استيفاء اتفاقيات ضمان اللتزامات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشركة األم، طالما ان 

المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل حكومة أبوظبي.
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(تتمة)باطاتااللتزامات واالرت٣٥

باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله، تنشأ بعض الضمانات وخطابات االئتمان ضمن نطاق األعمال االعتيادية والتي )د(
تعد طاقة وبعض الشركات التابعة أطراف ذات عالقة. ال تنتج عن هذه الضمانات أي التزامات جوهرية إضافية 

.الفترةفي نهاية الموحدالمركز الماليبيانبخالف ما تم اإلفصاح عنه في 

األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٦

رباء أبوظبي وهي إن المجموعة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكه، لبيانات الماليةحول ا١كما جاء في إيضاح رقم 
صلة على النحو الذي حدده حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذاتمملوكة بالكامل من قبل 

. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالمعامالت ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم
ذات الصلة بالحكومة نفسها.مع الشركاتواألرصدة 

ت جوهرية بشكل إجمالي وليس فرديمعامال
من قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء (شركة زميلة للمجموعة) حسب هإن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراء

طويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي للمياه بيع المياه والطاقة الاتفاقيات
.شروط اتفاقيات بيع المياه والطاقةوالكهرباء بدون تكلفة وذلك حسب 

:خالل السنةالموحدلي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخليبين الجدول التا

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

الشركة التابعة الزميلة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي)؛
٧,١١٩٦,٩٨٢بيع الكهرباء والمياه

٣٣٤٦)٤,٣إيرادات الوقود (إيضاح 
١٨١٠إيرادات أخرى

أخرى:
٢٤)٩,٢إيرادات الفائدة على قرض إلى شركة زميلة (إيضاح 

مصاريف الفائدة اإلسمية على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
)٢()٢()٩,١وشركة أبوظبي للطاقة (إيضاح 

المؤسسات الحكومية
١٥١٤رسوم الترخيص
٢٥٨٥مصاريف الوقود
٤٨٥١تكاليف التمويل
٤١٣١رسوم التأمين
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(تتمة)األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٦

األرصدة مع األطراف ذات العالقة ووكاالت حكومية
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهم مليون درهم 

موجودات غير متداولة:
٧٠٢٧٠٢)١٨سلفة وقروض لشركة زميلة (إيضاح 

الذمم المدينة
١,٢٧٨١,٣١٦)٢١مبالغ مستحقة من شركات تابعة زميلة (إيضاح 

٢-)١٨قرض لشركة زميلة (إيضاح 
٤٥١٣٦٧بنك تابع للحكومةد بنكي لدىيرص

مطلوبات غير متداولة:
٤٤٤٢)٣١شركة أبوظبي للطاقة (إيضاح -قرض من شركة تابعة زميلة 

٢٢٩٢٣٨)٣١سلفيات من شركة تابعة زميلة (إيضاح 
١٤٥١٥٠قروض بنكية من بنك تابع للحكومة

مطلوبات متداولة:
شركة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة أبوظبي –مستحقة لشركات تابعة زميلةمبالغ 

٦٥٨)٣٤للطاقة (إيضاح 
٨٣٩٥)٣٤(إيضاح أخرىعالقةئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذاتهيمبالغ مستحقة ل

٩١٩١سحوبات على المكشوف من بنك تابع للحكومة

شركات، كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير مسحوبة مع ديسمبر٣١في 
٣٢٥٣٢٥للحكومةتابعة 

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
ة األرصدة المستحقإن . بشروط يتم اعتمادها من قبل اإلدارةوالمشتريات من أطراف ذات عالقة إلى المبيعات يتم إجراء

ي ألممنوحة أو مستلمة. لم تكن هناك أي ضمانات أو فائدة وتتم تسويتها نقداًوال تحملفي نهاية السنة غير مضمونة، 
أي انخفاض بإدراج المجموعة لم تقم، ٢٠١٦ديسمبر ٣١. للسنة المنتهية في ذو عالقةألي طرفذمم مدينة أو دائنة

فيهذا التقييمإجراء: ال شيء). يتم ٢٠١٥لقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (المتعالمدينةالذممفي قيمة
عالقة.الطرف ذو الفيها الذي يعملعالقة والسوق خالل فحص المركز المالي للطرف ذو الكل سنة مالية من 

معامالت أخرى
اتفاقية لشراء موجودات

على طلب من طاقة، ، بناءوبموجبها٢٠١٥في مع طرف ذي عالقة االتفاقية، تم تنفيذ ١٥إيضاحكما هو مفصل في 
أمريكا الشمالية وأتروش والغالبية العظمى -النفط والغاز موجودات قطاعشراء جميع وافق الطرف ذو العالقة على 

المفعول.، لم تعد االتفاقية سارية ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما فيأوروبا بسعر متفق عليه.قطاعموجوداتمن 
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(تتمة)األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٦

(تتمة)معامالت أخرى
مساهمة مقدمة من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

، أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية ("االتفاقية") مع ٢٠١٦ديسمبر ٣١، اعتباراً من ٢٤كما هو مفصل في اإليضاح رقم 
سنة ٩٩حقوق استئجار لمدة الشركة بمنحهيئة مياه وكهرباء أبوظبي والتي بموجبها تقومهيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

بالقيمة االسمية. في تاريخ التحويل، قامت الشركة في دولة اإلمارات العربية المتحدةبعض قطع األرض المملوكة على 
لغ مقابل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من بإدراج القيمة العادلة لألراضي المستأجرة ضمن ممتلكات وآالت ومعدات بمب

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

معاشات ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين
حسب بتوفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة يتمفيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، 

مع الشركات التابعة.اتفاقيات تعاقدية

موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي:إن مكافآت 

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهم مليون درهم 

١٧٢٣مكافآت قصيرة األجل
١٣مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

١٨٢٦
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الشركات التابعة٣٧

المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة. مدرج ادناه، أهم الشركات التابعة تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات 
العاملة للمجموعة:

نسبة الملكيةبلد التسجيل
ديسمبر٣١ديسمبر٣١

٢٠١٦٢٠١٥
الشركات التابعة المحلية

%٥٤%٥٤المتحدةدولة اإلمارات العربية شركة مساهمة خاصة–سي ام اس للطاقة شركة اإلمارات 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة 
%٥٤%٥٤اإلمارات العربية المتحدةدولةشركة مساهمة خاصة–سي ام اس الدولية للطاقة شركة الشويهات 

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةمساهمة خاصةشركة-شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-شركة الرويس للطاقة 

%٤٨%٤٨دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
%٣٨%٣٨اإلمارات العربية المتحدةدولة شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *

الشركات التابعة األجنبية
%٨٥%٨٥ديلوير، امريكاطاقة جين أكس ل ب

%١٠٠%١٠٠بريطانياوطاقة براتني إل إن إس ليمتدطاقة براتني ليمتد
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة انرجي بي في 

%١٠٠%١٠٠كنداطاقة نورث ليمتد
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة اتروش بي في

%٨٥,٧٩%٨٥,٧٩المغربالجرف األصفر انيرجي كومباني اس ايه
%٩٠,٦٢%٩٠,٦٢المغرب)الجرف األصفر انيرجي كومبانيطاقة المغرب (سابقاً 

%٩٠%٩٠جزر الكيماناس اي٦و ٥تاكورادي انتيرناشونال كومباني
%١٠٠%١٠٠الهندبرايفت ليمتدايفلي باور نشركة طاقة 

من هذه الشركات نتيجة قدرة المجموعة %٥٠*تم معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من 
وقدرتها على التحكم بقرارات مجلس %٥٠على التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 

اإلدارة.

حول هذه الشركات هي كاآلتي:توضيحات أخرى 

الشركات المحلية
ش م خ–.ام.اس للطاقة سيشركة اإلمارات 

.ام.اس اإلمارات للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نشاطها سيشركة 
لشركة اإلمارات للطاقة %٦٠. وهي شركة مملوكة بنسبة الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي

، ومملوكة %٩٠(شركة مساهمة) والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة 
من قبل سي.إم.إس جنريشن طويلة ليمتد.%٤٠بنسبة 

العاملة، وهي طرف ذات عالقة حيث A2يلة اتفاقية إدارة تشغيل وصيانة مع شركة الطواي.سي.بي.سيعقدت شركة 
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة التابعة اتفاقية شراء كهرباء A2تلتزم شركة الطويلة 

ومياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك)، طرف ذات عالقة (وتعتبر شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل هيئة 
أدويا). وبموجب االتفاقية، تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي –كهرباء أبوظبي مياه و

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم ٢٠٢١بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى أكتوبر 
ءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفا

بملكية المحطة عند نهاية فترةاي.سي.بي.سيوستحتفظ الطبيعي لهذه الشركات دون مقابل. (أدويك) بتزويد الغاز 
والكهرباء.مياهاتفاقية شراء ال



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-٩٩-

(تتمة)الشركات التابعة٣٧

(تتمة)الشركات المحلية

ش م خ–شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة 
للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها تراكتيبالشركة الخليج توتال 

%٦٠الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الخليج للطاقة ش م ع، بنسبة 
من قبل %٤٠ومملوكة بنسبة %٩٠التي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة و

توتال تراكتيبال للطاقة.اإلمارات شركة 

و اند أاتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اإلمارات توتال تراكتيبالعقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
ام، وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة توتال تراكتيبال الخليج 

اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي للطاقة. كما عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
السعة أبوظبي بشراء كاملءلشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهربا(أدويك). بموجب االتفاقية تلتزم ا

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات ٢٠٢٣اإلنتاجية لآلالت، حتى يونيو 
ه وكهرباء أبوظبي (أدويك) بتزويد الغاز والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات. كما وتقوم شركة ميا

.والكهرباءمياهالطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة التابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

وذلك من خالل تمديد مدة االتفاقية ستة سنوات A10تم تعديل اتفاقية شراء الكهرباء والمياه بعد إنجاز مشروع التوسعة 
. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة ٢٠٢٩إضافية حتى انتهائها في أبريل 

شركة لاستخدام الوقود وأية غرامات أخرى كما تقوم شركة "أدويك" بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ ا
عند انتهاء مدة اتفاقية شراء المياه والكهرباء.A10بملكية المحطة ومشروع التوسعة 

ش م خ–الشركة العربية للطاقة 
الشركة العربية للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي هو 

%٦٠شبكة أبوظبي، وهي تابعة للشركة العربية المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية 
من قبل شركة آي.تي.إم إنفستمنت المحدودة.%٤٠ومملوكة بنسبة %٩٠والمملوكة بدورها من قبل "طاقة" بنسبة 

المحدودة، حيث تلتزم شركة ITM O & Mاتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة عقدت الشركة العربية للطاقة
ITM O & Mاتفاقية مع شركة مياه بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة العربية للطاقة

الشركة العربية للطاقة بتوفير، وكما تلتزم شركة . وبموجب هذه االتفاقية، تلتزممياه والكهرباءوكهرباء أبوظبي لشراء ال
تقوم شركة وبموجب شروط هذه االتفاقية٢٠٢٧أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت حتى يوليومياه وكهرباء

مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة العربية للطاقة بملكية المحطة عند 
.مياه والكهرباءنهاية فترة اتفاقية شراء ال
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ش م خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها اس الشويهات للطاقةامشركة سي

وهي %٦٠للطاقة بنسبة . وهي مملوكة لشركة الشويهات الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي
من قبل شركة شويهات ليمتد.%٤٠ومملوكة بنسبة لشركة طاقة %٩٠بدورها مملوكة بنسبة 

شب بارتنرO&Mمع شركة الشويهات إدارة وتشغيل وصيانةاتفاقية اس الشويهات للطاقةامعقدت شركة سي
اس الشويهات للطاقة. كما عقدت امدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة سيالمحدودة. حيث تلتزم هذه الشركة بإ

اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب هذه اس الشويهات للطاقةامشركة سي
أبوظبي بشراء كامل السعة بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء اس الشويهات للطاقةاماالتفاقية، تلتزم شركة سي

وبموجب شروط هذه االتفاقية تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات ٢٠٢٥اإلنتاجية للمحطة حتى يونيو 
والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي 

بملكية المحطة عند نهاية اتفاقية اس الشويهات للطاقةامدون مقابل. ستحتفظ سيالشويهات للطاقةاس املشركة سي
.مياه والكهرباءشراء ال

ش م خ–شركة الطويلة آسيا للطاقة 
شركة الطويلة آسيا للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي 

، بنسبة ش م عهو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي وإن الشركة مملوكة لشركة الطويلة المتحدة للطاقة
من قبل شركة آسيا %٤٠ي الوطنية للطاقة ش م ع وبنسبة لشركة أبوظب%٩٠لوكة بنسبة وهي بدورها مم%٦٠

الخليج للطاقة القابضة ليمتد.

لتزم شركة حيث تالمحدودةعقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة آسيا الخليج للطاقة
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة الطويلة آسيا للطاقة. كما عقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة أسيا للطاقة 

اتفاقية شراء المياه والكهرباء من شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب االتفاقية، تلتزم شركة الطويلة آسيا للطاقة 
وبموجب شروط هذه ٢٠٢٨السعة اإلنتاجية حتى مارس بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل

االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة الطويلة آسيا للطاقة دون مقابل. ستحتفظ شركة 
.مياه والكهرباءالطويلة آسيا للطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

ش م خ–كورب للمياه والطاقة شركة اإلمارات سمب
شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن 

هو توليد الطاقة وتحلية المياه لضمها لشبكة مياه أبوظبي وهي مملوكة لشركة المتحدة للطاقة القابضة الرئيسينشاطها 
من قبل شركة اإلمارات سمب كورب القابضة %٤٠بنسبة لطاقة %٩٠وهي بدورها مملوكة بنسبة %٦٠بنسبة 

المحدودة. 

O&Mعقدت شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة سمب كورب جلف 
حطة. كما عقدت شركة اإلمارات سمب كورب المحدودة، حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة الم

للمياه والطاقة اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى 
بموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة اإلمارات ٢٠٢٩يناير 

رب للمياه والطاقة دون مقابل. ستقوم شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة باالحتفاظ بملكية المحطة سمب كو
عند نهاية فترة اتفاقية شراء المياه والكهرباء.
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ش.م.خ.-شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي اقةللطشركة الفجيرة آسيا 

لضخها خالل شبكة مياه اإلمارات العربية المتحدة. وهي مملوكة لشركة الفجيرة آسيا المياههي توليد الطاقة وتحلية 
.F2 CVالفجيرة من قبل شركة %٤٠لطاقة ومملوكة بنسبة %٩٠وهي بدورها مملوكة بنسبة %٦٠للطاقة بنسبة 

"المحطة"). الطاقة وتحلية المياه (الفترة، كانت األنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة توليد خالل

ليمتد. حيث تلتزم هذه O&MF2عقدت شركة الفجيرة آسيا الطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة الفجيرة 
آسيا للطاقة اتفاقية شراء الماه الفجيرةشركة عقدت. ٢٠٣٠وصيانة المحطة حتى عام اليوميةالشركة بإدارة العمليات 

(أدويك) طرف ذات عالقة مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء والكهرباء  مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي 
أبوظبي. تلتزم الشركة بموجب االتفاقية بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية 

يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي وفقاً للشروط واألحكام المتفق عليها. ٢٠٣٠للمحطة حتى يوليو 
لمياه والكهرباء بدون أي تكلفة. ستقوم شركة الفجيرة آسيا للطاقة باالحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء 

المياه والكهرباء.

ش.م.خ-شركة الرويس للطاقة 
مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال توليد شركة الرويس للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة و

من شركة الرويس للطاقة مملوكة من قبل شركة الرويس القابضة للطاقة، وهي %٦٠الكهرباء وانتاج المياه المحالة. 
القابضة المحدودة.٢لشركة الشويهات %٤٠لطاقة و%٩٠شركة مملوكة بنسبة 

الرئيسية لشركة الرويس للطاقة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة الطاقة ومحطة تحلية خالل السنة كانت األنشطة 
، دخلت شركة الرويس القابضة في اتفاقية مع مقاول طرف ثالث لتصميم مشتريات وبناء ٢٠٠٨المياه ("المحطة"). في 

مليار دوالر.٢,٢المحطة في الرويس بمبلغ 

S2 Operation and Maintenance Companyادارة وتشغيل وصيانة مع عقدت شركة الرويس للطاقة اتفاقية 
W.L.L دخلت شركة الرويس ٢٠٠٨، حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية، وصيانة المحطة. في يوليو ،

(وهي شركة ة تابعللطاقة في اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، طرف ذو عالقة، 
مملوكة بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي). بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه، تتعهد شركة الرويس للطاقة بالتوفير، 

وفقاً للشروط واألحكام ٢٠٣١وشركة أبوظبي للمياه والكهرباء بالشراء، القدرات المتاحة المتوفرة للمحطة حتي أغسطس 
الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء بدون أي تكلفة. تحتفظ شركة المتفق عليها. يتم توفير وقود

الرويس للطاقة بملكية المحطة في نهاية فترة اتفاقية شراء المياه والكهرباء.
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الشركات التايعة األجنبية 

طاقة جين أكس ل ب
. خالل الفصل %٨٥وهي شركة تابعة لـ "طاقة" بنسبة ٢٠٠٨بارتنرشب خالل أنشأت شركة طاقة جين أكس ل ب 

من ملكية بي إي ريد أوك القابضة المحدودة، وهي %١٠٠، حصلت طاقة جين أكس ل ب على ٢٠٠٨الرابع في 
ة توليد لمرافق توليد الدورات المركبة، مع إمكاني”Tolling Agreements“شركة تعاقد على مستوى اتفاقيات اإلمداد 

ميغاوات والمتمركزة في سايرفيل نيوجيرسي المملوكة من قبل آي إي أس ريد أوك. ٧٦٤طاقة تصل سعتها إلى 
١٧تعرف اتفاقيات اإلمداد بخدمات تحويل الوقود والسعة، واتفاقية شراء الخدمات التبعية المؤرخة والمعدلة بتاريخ 

.٢٠٠٨ديسمبر ٣١وك. وتم اإلنتهاء من عملية الشراء في بين بي إي ريد أوك وآي إي أس ريد أ١٩٩٩سبتمبر 

طاقة براتني ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد
لإلشراف على استثمارات طاقة في المملكة ٢٠٠٦في وطاقة براتني ال ان اس ليمتدتم تأسيس طاقة براتني ليمتد 

ل ان اس ليمتد بشراء حصص تاليسمان انرجي إنك في قامت طاقة برانتي ليمتد وطاقة براتني ا٢٠٠٦المتحدة. في 
منطقة اصل براي (الجرف القاري في بريطانيا) متضمنة ملكية منصات، أنابيب ومرافق خارجية، باإلضافة إلى عدد 
كبير من العقود المبرمة كجزء من الشراء (بشكل أساسي عقود عمل، تعرفة وإمداد). تم تحويل قدرة التحكم للشركة 

قامت شركة طاقة براتني ليمتد بشراء مجموعة من موجودات التنقيب ٢٠٠٨ديسمبر ١. بتاريخ ٢٠٠٧ديسمبر ٣١في 
واإلنتاج والبنى التحتية المتعلقة بها والموظفين والعمليات في منطقة بشمالي بحر الشمال من شركات في المملكة المتحدة 

، ٢٠١٣يونيو ١نقيب واإلنتاج المحدودة في المملكة المتحدة. في مملوكة لشركة شل المملكة المتحدة المحدودة وإيسو للت
المملكة المتحدة من شركة اتبعة –أكملت طاقة براتني االستحواذ على بعض موجودات النفط والغاز في بحر الشمال 

افة اإلضبي بي بي ال اس بموجب اتفاقية بيع وشراء. يتضمن هذا مجموعة من الموجودات في بحر الشمال المركزي ب
إلى حصة إضافية في موجودات والبنى التحتية لبرا.

طاقة انرجي بي في
، قامت طاقة من خالل شركتها التابعة بالكامل طاقة يوروبا بي في بشراء بي ب نيذرالند اينرجي بي ٢٠٠٧في يناير 

"). تعمل طاقة AMOCOاني ("في (تم إعادة تسميتها الحقاً طاقة انرجي بي في) من امكو نيذرالند بيتروليوم كومب
انرجي في التنقيب واإلنتاج ونقل النفط والغاز الطبيعي في هولندا. تعمل طاقة انرجي كذلك في الصناعات المتعلقة 

، أنهت طاقة أنرجي عملية شراء األسهم ٢٠٠٩". في شهر اكتوبر "الكمار بيك غاز انستليتيهمن خاللبذروة إنتاج الغاز 
ومركزها دي أس أم أن في المصدرة والمتبقية في دي أس أم أنرجي هولدنج بي في ("دي أس أم أنرجي") من رويال

على حقوق السيطرة في الشركة والتي تتضمن رخص موجودة وجديدة في بحر الشمال.هولندا. حصلت طاقة أنرجي
٢٠١٥بريل إمن في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز اعتباراً. رك شركة طاقة لتخزين الغاز بتشا

طاقة نورث ليمتد
إن طاقة نورت ليمتد المعروفة سابقاً نورث روك ريسورسز ليمتد ("نورث روك") هي شركة تنقيب عن النفط والغاز 

ساسكا تشوان واالراضي الشمالية الغربية في كندا ومونتانا في كلجاري وذات عمليات في البيرتا وبرتش كولومبيا و
من ٢٠٠٧ونورث داكوتا وويومينغ في الواليات المتحدة األمريكية. تم شراء نورث روك من قبل طاقة في اغسطس 

وجو لالنتاج واالندماج مع طاقة نورث. قامت طاقة نورث بالدخول في اتفاقيات لشراء بيونير كندا ليمتد بشركة 
"بيونير") شركة تابعة لشركة بيونير ناتشورل رسورز في الواليات المتحدة االمريكية وامانة برايم وست انرجي ("برايم (

.٢٠٠٨يناير ١٦ومع االخير في ٢٠٠٧نوفمبر ٢٧ويست") في كلجاري. تم اقفال آخر معاملة مع األولى في 
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(تتمة)األجنبية الشركات التايعة

اس ايه٦و٥–الجرف األصفر انرجي كومبانيو، اس سي اسطاقة المغرب (سابقاً) الجرف األصفر كومباني
لتشغيل طاقة المغرب. تم تأسيس ١٩٩٧المغرب (كشراكة ذات مسؤولية محدودة) في يناير طاقة تم تأسيس شركة 

ميجاواط لكل وحدة ("وحدتي ٣٤٨وحدتين بإجمالي سعة انتاجية ،طاقة المغربوحدتي توليد طاقة موجودة سابقاً في 
") في نفس الموقع.٤و ٣

صافي انتاج الكهرباء من قبل هذه االربع وحدات إلى المكتب قامت طاقة المغرب ببيع من خالل اتفاقية شراء الطاقة 
تاريخ األقفال المالي لمشروع الجرف سنة من ٣٠") المملوكة من قبل مملكة المغرب لمدة ONEالوطني للكهرباء ("

.١٩٩٧األصفر الذي حصل في سبتمبر 

، ٢٠١٣لطاقة. خالل ديسمبر شركة مملوكة بالكامل طاقة المغرب، اصبحت الشركة التشغيلية ٢٠٠٧كما في مايو 
كتتاب أصدرت طاقة المغرب أسهم جديدة من خالل إيداع خاص من قبل مستثمرين ماليين من المغرب وطرحها لال

من حصة ملكية في طاقة المغرب.%٨٥,٧٩طاقة بنسبة لألوراق المالية. احتفظت االعام في سوق كازابالنك

اس اي والتي ٦و٥، شكلت طاقة المغرب للطاقة شركة تابعة تدعى شركة الجرف األصفر للطاقة ٢٠١٠في ديسمبر 
) بجوار مشروع ٦والوحدة ٥ميغاواط تقريباً للوحدة (الوحدة ٣٥٠أنشأت لبناء وتملك وتشغيل وحدتين بقَدرة انتاجية 

اس ايه ٦و٥من شركة الجرف األصفر للطاقة %٩٠,٢٦شركة طاقة المغرب للطاقة الحالي. تمتلك طاقة فعلياً نسبة 
من خالل طاقة المغرب وشركات تابعة أخرى.

تاكورادي انترناشونال كومباني 
مباني فرع غانا هي شركة في جزر الكيمان ذات مسؤولية محدودة. إن تاكورادي إن تاكورادي انترناشونال كو

انترناشونال كومباني مصرح لها لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وإكمال وتملك والبدء بتشغيل والمحافظة على محطة 
مع تي تي بي بي. كماتوليد طاقة في موقع بمحاذاة محطة الطاقة الحالية في ابودازي بالقرب من تاكورادي، ضمن مج

من اسهم تاكورادي انترناشونال %٩٠، قامت طاقة جينريشن، شركة مملوكة بالكامل لطاقة بشراء ٢٠٠٧في مايو 
كومباني.

ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
ألهداف رئيسية تتعلق بتملك وتشغيل محطة ١٩٩٣نوفمبر ١٧في ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة تم تأسيس 

ايفلي نشركة طاقة، تاميل نادو، دولة الهند. تقوم نايفليميغاواط الواقعة في ٢٥٠مرفق توليد الفحم الحراري ذات 
ة من ة مملوك، شركإلى تي ايه ان جي اي دي سي اوببيع جميع سعتها االنتاجية من محطة الطاقة باور برايفت ليمتد

شركة طاقة سنة. لقد تم تطوير وبناء المحطة من قبل ٣٠قبل حكومة الوالية المحلية، وفقاً التفاقية شراء الطاقة لمدة 
. يتم تشغيل المحطة من قبل سي ام اس (الهند) ٢٠٠٢وبدأت عملياتها التجارية في ديسمبر ايفلي باور برايفت ليمتدن

سنة.٣٠مسؤولية محدودة وفقاً التفاقية التشغيل والصيانة لفترة شركة عمليات وصيانة خاصة ذات 

شركة مملوكة بصورة غيرايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة ، اصبحت الشركة التشغيلية، ٢٠٠٧كما في مايو 
.طاقةقبلمباشرةً من 
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الشركات التايعة األجنبية (تتمة)

اتروش بي.فيطاقة 
كحصة ضمن منصة اتروش للنفط %٥٣,٢من أجل االستحواذ على ٢٠١٢تم تأسيس طاقة اتروش بي.في في 

الواقعة في اقليم كردستان في العراق من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز، إحدى الشركات التابعة لشركة اسبكت 
حيث استمرت طاقة اتروش بي.في ٢٠١٢ي ديسمبر انرجي انترناشونال المحدودة. تم إكمال عملية االستحواذ ف

وتسهيل إنشاء محطة لمرحلة األولى من المشروع، تمت الموافقة على خطة تطوير حقل ا، حالياًكمشغل للمشروع. 
خالل .للمنصة ككلتطوير متعدد المراحل بالخطة الحالية هي القيام إن . يومياً قيد اإلنجازبرميل ٣٠,٠٠٠إنتاج 

أنهى المقاولون المفاوضات مع حكومة إقليم كردستان والتي أسفرت عن توقيع اتفاقية ، ٢٠١٦الربع الرابع من سنة 
تعديل وتسهيل عقد مشاركة االنتاج. يغير تعديل عقد مشاركة اإلنتاج رسمياً حصة طاقة في المنصة من نسبة 

. %٣٩,٩إلى %٥٣,٢

الشركات التابعة األخرى

التشغيل والصيانةشركات
تاكورادي انترناشونال واس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد كجزء من استحواذ الجرف األصفر و 

التي تم تفصيلها أعاله، قامت طاقة أيضاً بشراء شركات التشغيل والصيانة ذات العالقة.كومباني 

الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
تها التابعة شركة امن خالل شركالطويلة للمرافق المشتركةشركةالستحواذ على حصة السيطرة في قامت طاقة با

الطويلة آسيا للطاقة شركة مساهمة خاصة وشركة اإلمارات سي ام اس شركة مساهمة خاصة وشركة الخليج توتال 
خاصة مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل شركة تراكتيبال للطاقة شركة مساهمة خاصة. تمثل الطويلة للمرافق المشتركة

على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الطويلة لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض الخدمات ذات العالقة للشركات 
التابعة لطاقة.

الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
كة ذ.م.م عبر شركاتها التابعة شركة قامت طاقة باإلستحواذ على حصة سيطرة في شركة الشويهات للمرافق المشتر

شركة الشويهات للمرافق المشتركة شركة خاصة تمثل للطاقة. الدولية CMSالرويس للطاقة ذ.م.م. وشركة الشويهات 
مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الشويهات لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض 

قة للشركات التابعة للطاقة.الخدمات ذات العال
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األدوات المالية٣٨

الحمايةأنشطـة٣٨,١

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولةالقيمة االسمية
٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
حماية التدفقات النقدية

الموجودات
--٢-٧٥٥)١٩عقود تبادل معدالت الفائدة (إيضاح 

١٤٦٤١٢٨١٩)٢١و١٩عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاحات 

٤١٤٨١٩

المطلوبات
١,١٧٣٢٦٤٢٨٢٦٤٥١)٣٣و٣٢عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة (إيضاح 

٢٧,٦٤٧٥٩٢٢,٨٤٨٧١١٣,٧٠٤)٣٣و٣٢عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاحات 
٥٦٧٣٨٤٧٣٤٦٤)٣٣و٣٢عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاحات 

٦٥٦٣,٣٢٣٧٧١٤,٢١٩

حماية القيمة العادلة
المطلوبات

-٩٠-١٧)٣٣العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح 

)i( حماية التدفقات النقدية–تبادل أسعار الفائدة عقود
والقروض ) ٢٨(إيضاح بهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

قيم بتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك لدخول في االشركات التابعة با) قامت بعض ٢٩اإلسالمية القائمة (إيضاح 
تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة المبالغ المتبقية للقروض والتيإسمية تطابق 

٣١ركات التابعة كما فيحماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الش
:٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦ديسمبر 

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوباتالقيمة االسمية

جزء الفائدة الثابت

على األدوات

جزء الفائدة الثابت

على األدوات
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥الشركة التابعة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

%٤,٧٦-%٢,٧٨%٤,٧٦-%٢,٧٨--٥٠٥٦١٨٢٧٤٧شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة

%٥,٢-.% ٢,٨٩%٥,٢-.% ٢,٨٩--٢,٧٧٧٢,٩٣٢١٣٥٢١٢شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

%٦,٣٥٤-%٥,٠٤%٦,٣٥٤-%٥,٠٤--٢,٠٠٤٢,٣٠٧٤١١٤٦الدولية للطاقةشركة الشويهات سي أم أس

%٤,٨٩-%٠٤,٦%٤,٨٩-%٤,٦٠--١,٨٦٠٢,٠٦٩١٨٤٢٥٣الشركة العربية للطاقة

%٠,٨١-%٥,٢٨%٠,٨١-%٥,٢٨--٤,١١٠٤,٤٧٤٣٥٩٥١٤شركة الطويلة آسيا للطاقة

شركة اإلمارات سمب كورب للمياه 

%٥,٨٥-%٣,٦٢%٥,٨٥-%٣,٦٢--٣,٥٥٤٣,٦٣٨٣٨١٥٢٦والكهرباء

%٥,٧٢-.% ٠,٥٣%٥,٧٢-.% ٠,٥٣--٦,٠١٦٦,٢٤١١,١٨٣١,٣٩١شركة الفجيرة آسيا للطاقة

%٥,٤-%٤,٦٢%٥,٤-%٤,٦٢--٤,٨٢٧٤,٩٨٥١,٠٢٣١,٢١٠شركة الرويس لطاقة

%٢,١٢-%١,٩٢%٢,١٢-%١,٩٢--٦١,٩٩٤٢,٠٨٧١٠٧١٠٨و٥الجرف األصفر انرجي كومباني

%٢,٣١-%٢,٢%٢,٣١-%٢,٢-٨٢-٧٥٥٨٠٨انترناشيونال كومباني تاكورادي

٢٨,٤٠٢٣٠,١٥٩٣,٤٤٠٤,٤١٥٢-



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١٠٦-

(تتمة)األدوات المالية٣٨

(تتمة)الحمايةأنشطـة٣٨,١

)ii( حماية التدفقات النقدية–عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة

، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية المجموعة ٢٠١٢خالل 
لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل السنة (إيضاح من تعرضها 

)iv (مليون ٢١٥سنويا على قيمة التبادل االساسية البالغة %٥,٣). و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت ٢٩
بلغت القيمة العادلة مليون رنجت ماليزي. ٦٥٠لبالغة سنويا للقيمة ا%٤,٦٥دوالر امريكي واستالم معدل ثابت 

مليون ٣٦٢: قيمة عادلة سالبة ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في مليون درهم٣٤٠لمشتقات لألدوات المالية السالبة 
بيان المركز في ، والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرىالمطلوبات األخرىتم إدراجها فيدرهم) والتي 

الموحد. المالي

ii( حماية القيمة العادلة–عقود تبادل أسعار الفائدة للعمالت المتقاطعة

وراق أف جي لأل، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو٢٠١٤خالل إبريل 
٢٨المالية الدولية بي ال سي لحماية المخاطر الناتجة عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة (إيضاح 

)v تحت شروط تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير يساوي .(((LIBOR) زائد
(LIBOR)مليون دوالر أمريكي والحصول على معدل صرف متغير يساوي ٢٠٠هامش على مبلغ التبادل األولي وقدره 

مليار ين ياباني. تم تصنيف عقد التبادل كحماية للتدفقات النقدية والجزء الفعال ٢٠الين الياباني زائد هامش على مبلغ 
مشتقة قيمة عادلة سلبية ، كان لألداة ال٢٠١٦ديسمبر ٣١من األرباح والخسائر يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين. في 

،مليون درهم) تم إدراجها ضمن المطلوبات األخرى١١٥: القيمة العادلة السالبة بقيمة ٢٠١٥مليون درهم (١١٤بلغت 
.الموحدفي بيان المركز الماليوالذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى 

)iii(عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

م اس الشويهات الدولية للطاقةسي اشركة
تقلبات بباستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة سي ام اس الشويهات الدولية للطاقةتقوم شركة

لة بلغت التزامات العقود اآلجوقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين. بجداوللها عالقة والتيالعمالتأسعار 
.مليون درهم)٣٦٦: ٢٠١٥مليون درهم (٢٢٢ما قيمته ٢٠١٦ديسمبر ٣١القائمة في 

مليون ٢٢: ٢٠١٥(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ٢٠بلغت القيمة العادلة السلبية لمشتقات األدوات المالية 
مليون درهم) ١٠: ٢٠١٥ثل مشتقات المطلوبات غير المتداولة (مليون درهم والذي يم٨درهم). تم إدراج مبلغ بقيمة 

) وجزء غير متداول من أصل المشتقات المفصح عنها في بيان المركز المالي ٣٢ضمن المطلوبات األخرى (إيضاح 
(إيضاح مليون درهم ضمن مبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى١٢الموحد. وتم إدراج الجزء المتداول البالغ 

مليون درهم).١٢: ٢٠١٥) (٣٣



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١٠٧-

(تتمة)األدوات المالية٣٨

(تتمة)الحمايةأنشطـة٣٨,١

)iii((تتمة)عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

FAPCOشركة آسيا الفجيرة للطاقة 
تقلبات أسعار العمالتر تقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاط

بلغت القيمة اإلسمية المتبقية ٢٠١٦ديسمبر ٣١بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في المرتبطة
مليون درهم).٢٢٦: ٢٠١٥مليون درهم (١٤٦

مليون ٢٧: ٢٠١٥مليون درهم (١٦لمشتقات األدوات المالية الموجبةالقيمة العادلة بلغت٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
مليون ١٩: ٢٠١٥مليون درهم (١٢الجزء الغير متداول من موجودات مشتقات األدوات الماليةدرهم) تبلغ قيمة 

: ٢٠١٥مليون درهم (٤) وتم إدراج الجزء المتداول البالغ ١٩ضمن الموجودات األخرى (إيضاح تم إدراجهادرهم) 
ذمم مدينة ومدفوعة مقدماً ضمنالمدفوعة مقدماَ في بيان المركز المالي مليون درهم) ضمن الذمم المدينة والمبالغ ٨

).٢١(إيضاح 

شركة الرويس للطاقة
باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت المرتبطة للطاقةتقوم شركة الرويس 

مليون درهم ١٩٩بلغتَ القيمة اإلسمية القائمة ٢٠١٦ديسمبر ٣١بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
مليون درهم).٢٦٥: ٢٠١٥(

مليون ٧٤: ٢٠١٥مليون درهم (٦١بلغت القيمة العادلة السالبة لمشتقات األدوات المالية ٢٠١٦ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم) الجزء الغير متداول من ٥٣: ٢٠١٥مليون درهم (٣٨. يمثل مبلغ ٢٠١٦ديسمبر ٣١درهم) كما في 

مليون ٢٣) وتم إدراج الجزء متداول البالغ ٣٢مشتقات األدوات المالية تم إدراجه ضمن المطلوبات األخرى (إيضاح 
).٣٣مليون درهم) ضمن ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى (إيضاح ٢١: ٢٠١٥درهم (

)ECPC(اقة ش م ع شركة االمارات سي م س للط
في عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من ECPC، دخلت ٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

المخاطر المرتبطة بتقلبات معدالت صرف العمالت األجنبية المتعلقة بجدولة دفعات تكاليف الصيانة إلى الموردين في 
.)مليون درهم٢٠١٥:١١٧مليون درهم (١٤٦بقيمة٢٠١٦ديسمبر ٣١الخارج. كان المبلغ االسمي القائم في 

ديسمبر ٣١كما في )مليون درهم٢٠١٥:٢مليون درهم (٤كان لمشتقات األدوات المالية قيمة عادلة سالبة تبلغ
، والذي يمثل الجزء غير المتداول من مشتقات )مليون درهم٢٠١٥:١مليون درهم (١. تم إدراج مبلغ بقيمة٢٠١٦

)مليون درهم٢٠١٥:١مليون (٣) وتم إدراج الجزء المتداول بقيمة ٣٢المطلوبات ضمن المطلوبات األخرى (إيضاح 
).٣٣ضمن الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى (إيضاح 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١٠٨-

(تتمة)األدوات المالية٣٨

حماية القيمة العادلة–الحمايةأنشطـة٣٨,٢

)iv(أخرى
تبادلوالوالخياراتاآلجلةالعقودتشملوالتيالمشتقاتآليةتستخدملطاقةتابعةشركةهيم.م.ذأكسجينطاقةإن 

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع بحيث.الضمنيةاإلمداداتفاقيةمخاطرإلدارةللحمايةكاستراتيجية
يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.

وتم إدراجها درهممليون١٧المتاجرة في األسواقلمشتقاتلالعادلةالقيمةصافي بلغت،٢٠١٦ديسمبر ٣١فيكما
محققةوالغيرالمحققةاألرباح). بلغتمليون درهم٩٠: ٢٠١٥()٣٣(إيضاح المطلوبات األخرىالمستحقات وضمن 
ديسمبر ٣١فيالمنتهيةللسنةدرهممليون١٤٩األدوات ما قيمتهبهذهةالمتعلقالموحدالدخلبيانفيالمدرجةالصافية
.)درهممليون٩٤خسائر بقيمة :٢٠١٥(٢٠١٦

طاقة جين أكس ذ.م.م ، قامت ٩يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، وبعد التطبيق المبكر للمع٢٠١٤يناير ١كما في 
إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في بتعيين عالقة حماية جديدة. 

إن التغييرات في القيمة العادلة القيمة العادلة للحركة في مخاطر الحماية المعنية في عالقة حماية قيمة عادلة فعالة. 
٢٢٧خسارة بقيمة هي ٢٠١٦ديسمبر ٣١) للسنة المنتهية في ١٤التفاقية التعرفة المتعلقة بالمخاطر المحمية (إيضاح 

مليون درهم) والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.٢٠١٥:٢٤٠مليون درهم (

العادلةالقيم٣٨,٣

اء في تاريخ اصدار البيانات المالية، باستثنال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهرياً عن قيمها المدرجة 
ادلة يلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في مابعض السلفيات

والموجودات المالية التشغيلية:للسلفيات ذات الفائدة الثابتة

القيمة العادلةالدفتريةالقيمة 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٩,٦٦٠١٠,٠١٤١٠,٠٥٨١٠,١١٠الموجودات المالية التشغيلية
٣٤,٤٦٩٣١,٦٥٧٣٦,٦١٩٣٣,٤٧٢)iقروض والسلفيات التي تحمل فائدة (إيضاح ال

)i( تتعلق القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي
الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.

وقعة باستخدام أسعار المتالقيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية تقديريتم 
.فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة

التقارير المالية.تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١٠٩-

(تتمة)األدوات المالية٣٨

تراتيبية القيمة العادلة٣٨,٤

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

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

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

ات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير المدخالت المستخدمة ذفيهاطرق تقييم تكون الثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتمبنية على أساس 

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولديسمبر ٣١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦
بالقيمة العادلةمقاسةموجودات مالية 

-٢-٢محمية-عقود تبادل معدالت الفائدة 
-١٦-١٦عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
١٠,٠٥٨--١٠,٠٥٨موجودات مالية تشغيلية

بالقيمة العادلةمقاسةمطلوبات مالية 
-٣,٤٤٠-٣,٤٤٠محمية–تبادل أسعار الفائدة عقود 

-٨٥-٨٥عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
-٤٥٤-٤٥٤العمالت المتقاطعةعقود تبادل أسعار فائدة

-١٧-١٧العقود المستقبلية واآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 
--٣٦,٦١٩٣٦,٦١٩والسلفيات التي تحمل فائدةالقروض 

٢٠١٥
بالقيمة العادلةمقاسةموجودات مالية 

-٢٧-٢٧عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
١٠,١١٠--١٠,١١٠موجودات مالية تشغيلية

بالقيمة العادلةمقاسةمطلوبات مالية 
-٤,٤١٥-٤,٤١٥محمية–تبادل أسعار الفائدة عقود 

-٩٨-٩٨عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
-٤٧٧-٤٧٧العمالت المتقاطعةعقود تبادل أسعار فائدة

-٩٠-٩٠العقود المستقبلية واآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 
--٣٣,٤٧٢٣٣,٤٧٢القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

لم يكن هناك خالل السنة أي تحويالت بين مستويات تراتيبية القيمة العادلة.

قاً العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة 
لنماذج التسعير المقبولة عموماً بناء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت 

تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١١٠-

(تتمة)األدوات المالية٣٨

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة٣٨,٤

مة ضمن المستوى الثالث لتراتبية القيالدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خالليتم تصنيف االستثمارات ال
العادلة.

األول والثاني لقياسات القيمة لم تكن هناك تحويالت بين المستوى٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
العادلة، وال توجد تحويالت إلى وخارج المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق التقييم 
مة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع للقي

أخرى.

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٩

مخاطر أسعار الفائدة
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة 
األجل والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة باستخدام 

دارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إل
توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية 

، وبعد األخذ ٢٠١٦ديسمبر ٣١األساسية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 
: ٢٠١٥تقريباً من قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة ثابتة (%٨٩في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 

٨٤%.(

حساسية معدل أسعار الفائدة
الحماية، مع ساب تأثيريعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلفيات والودائع بعد احت

بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة كما يلي:

التأثير على الربح 
قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
المساهمين 

مليون درهممليون درهم

٢٠١٦
١٤٥)١١(زيادة في النقطة األساسية١٥+
)١٧٧(١١نقص في النقطة األساسية١٥-

٢٠١٥
٢١٠)١٧(زيادة في النقطة األساسية١٥+
)٢١٥(١٧نقص في النقطة األساسية١٥-
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(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٩

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية. وهذه 
التقلبات ناتجة عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو ناجم عن 

أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في الشركات التابعة)، (عندما تكون اإليرادات التشغيليةاألنشطة 
والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم المغربي، وباإلضافة إلى 

ات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.استثمارصافي 

اء بعض السلفيات بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تعرضها تقوم المجموعة بإبق
إلى درهم في عملياتها الخارجية.التحويلخالل عمليات للتقلبات

يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه االسترليني والدوالر الكندي والروبي 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ( بسبب التغيرات في الهندي والدرهم المغربي 

( بسبب التغييرات في احتياطي تحويل القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدي ة) وحقوق مساهمي المجموعة 
العمالت األجنبية). حين ال تتأثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.

الزيادة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسترليني 

الدرهم المغربي والروبية و
ي رالهندية والفرنك السويس

والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

المساهمين
مليون درهممليون درهم

١٤٥)٤٠(%٥+ ٢٠١٦
-١٤٥(٤٠%٥(

١٦٢)٤٧(%٥+ ٢٠١٥
-١٦٢(٤٧%٥(

دي هذه ات في هولندا. ستؤستثمارصافي االتظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلفيات اليورو من 
الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.

مخاطر أسعار السلع
تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها 

. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار الكهرباءالغاز وبيع التشغيلية شراء
عقود لمن خالمخاطر تقلب أسعار السلع بتخفيفتقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة مخاطراستراتيجية حماية من 

السلع اآلجلة.
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(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٩

(تتمة)مخاطر أسعار السلع

قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة:الربحر ييعرض الجدول التالي تأث

التغيرات في أسعار 
نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
الضريبة 

مليون درهم

٢٠١٦
 +٢٥(%١٠(
-٢٥%١٠

٢٠١٥
 +٧١(%١٠(
-٧١%١٠

. إن هذه العقود ليست مشتقات وال ةكذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتياديتقوم المجموعة
يتم معاملتها كعقود تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

مخاطر االئتمان
األداةبالتزاماته بموجباألطراف ذات العالقةأحدوفاءعدمخاللمنالناشئةالمخاطرإلىاالئتمانمخاطرتشير

مناالئتمانمخاطرإلىالمجموعةمالية. تعرضتلخسارةإلى تكبد المجموعةتؤدىوالتيالعمالءعقودأوالمالية
واألدواتالبنوكلدىالودائعذلكفيبماالتمويليةوأنشطتهاالتجارية)للذممأساسيةالتشغيلية (بصفةأنشطتهاخالل
.األخرىالمالية

المدينة األخرىالذمم التجارية والذمم
وكذلكالموضوعةالمجموعةلسياسةتخضعأعمالوحدةكلخاللمنبالعمالءالمتعلقةاالئتمانمخاطرإدارةيتم

معاييرعلىاعتماداًالعمالءلكافةحدودوضعتمما. كالعمالءائتمانمخاطربإدارةالخاصةوالرقابةاإلجراءات
واسع.نطاقعلىاالئتمانتصنيفعلىبناءللعمالءاالئتمانيةالجدارةتقييمويتم.الداخليالتقييم

تغطيتهيتمالرئيسيينللعمالءكما يتم تغطية اي شحندوريةبصفةبالعمالءالخاصةالقائمةالمدينةالذمميتم مراقبة
ديسمبر ٣١االئتماني. كما في التأمينأشكالمنآخرشكلأيخاللمنأواالئتمانخطاباتخاللمنعامبوجه

للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك الذمم عميلين) من أكبر %٧٢: ٢٠١٥(%٥٤بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة٢٠١٦
الحساب تتم عبر المعلومات التاريخية المحققة ويعد. طريقةانخفاضالتجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي 

أنواعمننوعلكلالمحملةالقيمةهيالبيانات الماليةإعدادتاريخفياالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحد
. هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.٢١إيضاح فيالمذكورةالماليةالموجودات 
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(تتمة)المخاطر الماليةأهداف وسياسات إدارة ٣٩

(تتمة)مخاطر االئتمان

النقديةوالودائعالمالية األخرىاألدوات
وفقاوذلكالمجموعةخزينةخاللمنالماليةوالمؤسساتالبنوكفياألرصدةعنالناشئةاالئتمانيةالمخاطرإدارةيتم

إنبنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة.معفقطالفائضةالمبالغفياتستثماراالعمليةتتمالمجموعة.لسياسة
المدرجةالقيمهو٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١فيالميزانيةفيالمكوناتعناالئتمانلمخاطرللمجموعةتعرضأعلى
المجموعة لألدواتلتعرضاألعلىالحدالمشتقة. تم إدراجالماليةاألدواتعدافيما٢١في إيضاحتصنيفهاتمكما

التوالي.علىبالسيولةالخاصأدناهالموضحالجدولفي٣٨في إيضاحالمشتقةالمالية

مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة.

مرونة من خالل استخدام السحوبات على إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل وال
المكشوف من البنوك والقروض البنكية والسلفيات األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق 

من ديون %٣، ٢٠١٦خالل .%٩٠خالل فترة أثني عشر شهراً التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من 
) على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في البيانات %٣: ٢٠١٥(من سنة موعة سوف تستحق في أقلالمج

المالية الموحدة.

٢٠١٥و٢٠١٦ديسمبر ٣١يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في 
بناء على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة:

سنوات٥-١أقل من سنة
كثر من خمس أ

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 
٢,٧٦٤--٢,٧٦٤وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة

٩٥--٩٥السحب على المكشوف من البنوك
٧,١٥١٢٤,٠١٨٤١,٦٣٧٧٢,٨٠٦القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

٢٠٣٧٠٢٧٣-من أطراف ذات عالقةقروض وسلفيات
٨٤٠٤٥٤٥٠٢قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

٨٩--٨٩مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى
١,٤١٠٤,١٢٥٢,٣٥٥٧,٨٩٠مشتقات األدوات المالية

١١,٥١٧٢٨,٣٨٦٤٤,٥١٦٨٤,٤١٩اإلجمالي
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(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٩

(تتمة)مخاطر السيولة

سنوات٥-١أقل من سنة
كثر من خمس أ

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
٣,٣٠٩--٣,٣٠٩وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة

١٣١--١٣١السحب على المكشوف من البنوك
٦,٠٥٢٢٢,٦٢٨٤٦,٤١١٧٥,٠٩١القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

٢١٠٧٠٢٨٠-من أطراف ذات عالقةقروض وسلفيات
٩٤٦٥٧٠٦٢٥قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

١٥٣--١٥٣مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى
١,٤٦٨٤,٩٥٠٢,٩٠٩٩,٣٢٧مشتقات األدوات المالية

١١,١٢٢٢٧,٨٣٤٤٩,٩٦٠٨٨,٩١٦اإلجمالي

إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية هذه 
المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

سنوات٥-١أقل من سنة
من خمسأكثر 

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦ديسمبر ٣١في 
٧٣٥٢,١٥٢١,١٩٩٤,٠٨٦تدفقات داخلة

)٧,٨٩٠()٢,٣٥٥()٤,١٢٥()١,٤١٠(تدفقات خارجة

)٣,٨٠٤()١,١٥٦()١,٩٧٣()٦٧٥(صافي

)٣,٣١١()٩٢٣()١,٨٧٦()٥١٢(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
٦٧٢٢,١٥١١,٢٨٤٤,١٠٧تدفقات داخلة

)٩,٣٢٧()٢,٩٠٩()٤,٩٥٠()١,٤٦٨(تدفقات خارجة

)٥,٢٢٠()١,٦٢٥()٢,٧٩٩()٧٩٦(صافي

)٤,٧١٤()١,٣٣١()٢,٥٩٨()٧٨٥(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية بهدف 

دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات 
تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل الرأسمالي بتعديل 

لية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء تغييرات على األهداف مدفوعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسما
.٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦ديسمبر ٣١والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنوات 



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
٢٠١٦ديسمبر ٣١

-١١٥-

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٩

(تتمة)إدارة رأس المال
المديونية، وهو دين مقسوماً على إجمالي صافي رأس المال وصافي الدين. تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة

إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج المجموعة ضمن 
شتمل رأس شبه النقدية. يصافي المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصاً النقدية و

المال على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصاً التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات 
ات المتاحة للبيع.ستثمارواال

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٧٠,٥٤٤٧٢,٥٠٦القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
١,٦١٦١,٧٩٥قروض اسالمية

)٣,٤٣٧()٣,٧٨٤(ناقصاً النقدية وشبه النقدية

٦٨,٣٧٦٧٠,٨٦٤الدينصافي 

٨,٠٧٢٧,٣٣١حقوق المساهمين
٣,٦٠٠٤,٦٢٤التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات

١١,٦٧٢١١,٩٥٥إجمالي رأس المال

٨٠,٠٤٨٨٢,٨١٩رأس المال وصافي المديونية

%٨٦%٨٥نسبة المديونية 


