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

-٣-

بيان الدخل الموحد
٢٠١٨ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهماتحإيضا

اإليرادات
٤,١٥,٥٥٥٤,٩٥١اإليرادات من النفط والغاز

٤,٢٩,٤٠٣٩,٤٣٦اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٤,٣٢,٠١٥١,٦٧٦إيرادات الوقود 

١٤٧٢١٨إيرادات تخزين الغاز
٤,٤٦٢٠٣٩٩أخرىتشغيليةإيرادات 

١٧,٧٤٠١٦,٦٨٠

تكلفة المبيعات
)٧,٢١٦()٧,٧٧٧(٥مصاريف تشغيلية

)٢,٩٥٥()٣,٧١٦(٦واإلطفاءالنضوباالستهالك،
)٢٢()١٦٩(١٣مصاريف الحفر الجاف

)١٠,١٩٣()١١,٦٦٢(

٦,٠٧٨٦,٤٨٧إجمالي الربح

)٥٠٨()٥٩٧(٧مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٤,٣٨٠()٤,٢٣٧(٨تكاليف التمويل

)٨٤(٥٩ربح (خسارة) القيم العادلة للمشتقات وحماية القيمة العادلة
٤٢)٩٨(صافي (الخسائر) األرباح من تحويل العمالت األجنبية

٨٦-٢١الربح من استبعاد شركة تابعة
١٤٢٦٥٩٦الحصة من نتائج شركات زميلة

١٥٢١٢٩شركة ائتالفالحصة من نتائج
٧٣٧٨الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

٧٦٤٦إيرادات التمويل
١٢٣-أرباح أخرى

١,٦٤٠٢,٠١٥الربح قبل الضريبة 

)٩٧٢()٢٨٨(٩مصاريف ضريبة الدخل

١,٣٥٢١,٠٤٣الربح للسنة

العائد إلى:
٣٩٨١٦٠مساهمي الشركة األم 
٩٥٤٨٨٣حقوق غير مسيطرة 

١,٣٥٢١,٠٤٣الربح للسنة

بمساهميةاألساسية والمخفضة على السهم المتعلقالعوائد 
١٠٠,٠٧٠,٠٣الشركة األم (درهم)

الموحدة.جزءًا من هذه البيانات المالية ٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

بيان الدخل الشامل الموحد
٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهمإيضاحات

١,٣٥٢١,٠٤٣الربح للسنة

الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى األرباح والخسائر

في فترات الحقة:
ربح القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية

٨٢٧٧٣٢التدفقات النقدية، صافي
١-١٤الحصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة

الربح المحقق من احتياطي تحويل العمالت األجنبية عند استبعاد
٥٢-٢١شركة تابعة

)٧٦(١٨١تحويل العمليات الخارجيةفروقات الصرف الناتجة عن 

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى األرباح
١,٠٠٨٧٠٩والخسائر في فترات الحقة

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى األرباح والخسائر
في فترات الحقة:

١٢-أرباح من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة 

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى األرباح
١٢-والخسائر في فترات الحقة

١,٠٠٨٧٢١الدخل الشامل اآلخر للسنة

٢,٣٦٠١,٧٦٤إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
١,٠٤٧٥٥٧مساهمي الشركة األم 
١,٣١٣١,٢٠٧حقوق غير مسيطرة 

٢,٣٦٠١,٧٦٤

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٥-

بيان المركز المالي الموحد
٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

١١٦٩,٤٥٦٧١,٦١٠الممتلكات، اآلالت والمعدات
١٢٧,٩٩٩٨,٦٤٢الموجودات المالية التشغيلية

١٣٢,٢٠٧٢,٢٣٢موجودات غير ملموسة
١٤١,٢٧٢١,٠١٧استثمار في شركات زميلة

١٥١٥٠١٥١ائتالفاستثمار في شركة 
١٦٦٩٨٧٠٢سلف وقروض لشركات زميلة

٩٥,٥١٦٥,٤٦٢موجودات ضريبة مؤجلة
١٧٤٠٠٥٨٢موجودات أخرى

٨٧,٦٩٨٩٠,٣٩٨

موجودات متداولة
١٨٢,٨٧٢٢,٧٨٥المخزون

١٢١,١٥٠١,١٩٨الموجودات المالية التشغيلية
١٩٤,١٦٠٤,٢٥٢مقدمًاذمم مدينة ومبالغ مدفوعة 
٢٠٣,٤٥٧٤,٤٠٠نقد وودائع قصيرة األجل

١١,٦٣٩١٢,٦٣٥

٩٩,٣٣٧١٠٣,٠٣٣إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمحقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي الشركة 

٢٢٦,٠٦٦٦,٠٦٦رأس المال الصادر
٢٢٢٥٢٥المساهم بهرأس المال 

٢٣,١٣,٧٨١٣,٦٨٩احتياطيات أخرى
)٢,٧٠٧()٢,٦٥١(خسائر متراكمة

)١,٩٢٨()١,٧٤٧(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)١,٦١٧()١,١٤٩(حماية التدفقات النقدية

٤,٣٢٥٣,٥٢٨

٢٤٦,٠٤٦٥,٣٦٦حقوق غير مسيطرة 
٢٥١٨٨٢٤٢قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

٦,٢٣٤٥,٦٠٨

١٠,٥٥٩٩,١٣٦إجمالي حقوق المساهمين

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٦-

المالي الموحد (تتمة)بيان المركز 
٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهمإيضاحات

المطلوبات غير المتداولة
٢٦٥٩,٩٤٣٦١,٧٥٠القروض والسلف التي تحمل فائدة

٢٧١,١١٢١,٣٣١القروض اإلسالمية
٩٩٣٧٩٠٩مطلوبات ضريبة مؤجلة

٢٨١٣,٦٣٨١٤,١٢٠الموجودات عند التقاعدالتزامات إزالة 
٢٩٢٦١٢٦٦سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

١٨٦٩قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة
٣٠٢,٠١٩٢,٨٠٧مطلوبات أخرى

٧٧,٩٢٨٨١,٢٥٢

المطلوبات المتداولة
٣١٤,٩٨٢٤,٦٧٥أخرىذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات 

٢٦٥,٠١٣٦,٩٦٤القروض والسلف التي تحمل فائدة
٢٧٢٠٣١٨٠القروض اإلسالمية

٣٢٨٣٨٨المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
٥٠٤٥٤٥ضريبة دخل دائنة

٢٠٦٥١٩٣السحب على المكشوف من البنوك

١٠,٨٥٠١٢,٦٤٥

٨٨,٧٧٨٩٣,٨٩٧إجمالي المطلوبات

٩٩,٣٣٧١٠٣,٠٣٣إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
عضو مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الماليالرئيسالرئيس التنفيذي

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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شركة مساهمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

-٧-

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
٢٠١٨ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

األمالشركةالعائد إلى مالكي

المالرأس
الصادر

رأس المال 
المساهم به

احتياطيات
متراكمةخسائرأخرى

تحويلاحتياطي
األجنبيةالعمالت

التغيرات
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

للمشتقات ضمن 
أنشطة حماية 

اإلجماليالتدفقات النقدية 
غيرحقوق

مسيطرة

منقروض
حقوقمساهمي

فيمسيطرةغير
تابعةشركات

حقوقإجمالي
المساهمين

درهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليوندرهممليون

٢,٩٧١٤,٧٨٩٣١٢٨,٠٧٢)٢,٠٢٦()١,٩٠٤()٢,٨٠٢(٢٠١٧٦,٠٦٦٢٥٣,٦١٢يناير ١في الرصيد

١,٠٤٣- ١٦٠٨٨٣- - ١٦٠- - - للسنةالربح
٧٢١- ٤٠٩٣٩٧٣٢٤)٢٤(١٢- - - للسنة) الشامل اآلخرالخسارةالدخل (

١,٧٦٤- ٤٠٩٥٥٧١,٢٠٧)٢٤(١٧٢- - - للسنةالشامل(الخسارة) الدخلإجمالي

- - - - - - )٧٧(٧٧- - )٢٣اآلخر (إيضاح إلى االحتياطي تحويل
أرباح معلن عنها لمساهمي حقوق ملكية غير توزيعات

)٦٣٠(- )٦٣٠(- - - - - - - تابعةشركاتفيمسيطرة
)٧٠()٧٠(- - - - - - - - قروضسداد

٣,٥٢٨٥,٣٦٦٢٤٢٩,١٣٦)١,٦١٧()١,٩٢٨()٢,٧٠٧(٢٠١٨٦,٠٦٦٢٥٣,٦٨٩يناير ١و٢٠١٧ديسمبر ٣١في الرصيد

٩تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
)٢٧١(- )٢١()٢٥٠(- - )٢٥٠(- - - )٢,٣,١(إيضاح ٢٠١٨يناير ١في 

٣,٢٧٨٥,٣٤٥٢٤٢٨,٨٦٥)١,٦١٧()١,٩٢٨()٢,٩٥٧(٦,٠٦٦٢٥٣,٦٨٩(معاد إدراجه)٢٠١٨يناير ١الرصيد في 

١,٣٥٢- ٣٩٨٩٥٤- - ٣٩٨- - - للسنةالربح
١,٠٠٨- ١٨١٤٦٨٦٤٩٣٥٩- - - - للسنةاآلخرلشاملاالدخل

٢,٣٦٠- ٣٩٨١٨١٤٦٨١,٠٤٧١,٣١٣- - - للسنةالشاملالدخلإجمالي

- - - - - - )٩٢(٩٢- - )٢٣اآلخر (إيضاح إلى االحتياطي تحويل
أرباح معلن عنها لمساهمي حقوق غير توزيعات

شركات تابعةفيمسيطرة
 - - - - - - -)٦١٢(- )٦١٢(

)٥٤()٥٤(- - - - - - - - قروضسداد

٤,٣٢٥٦,٠٤٦١٨٨١٠,٥٥٩)١,١٤٩()١,٧٤٧()٢,٦٥١(٢٠١٨٦,٠٦٦٢٥٣,٧٨١ديسمبر ٣١في الرصيد



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

-٨-

بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٨ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
١,٦٤٠٢,٠١٥الربح قبل الضريبة

التعديالت للبنود التالية:
٦٣,٧١٦٢,٩٥٥االستهالك، النضوب واإلطفاء

٣٤٣٧إطفاء النفقات المؤجلة
)٨()٤(تحرير مخصص العقود المكلفة 

)٢()٤(التزامات مكافآت الموظفين، صافي
١٠٠)٢٣٨((الربح) الخسارة من تحويل قروض وسلف وموجودات مالية تشغيلية

١٣١٦٩٢٢مصاريف الحفر الجاف
١٣١٨٥٩تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل السنة

)٧٨()٧٣(الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
)٨٦(-٢١الربح من استبعاد شركة تابعة
٨٣,٥٤٦٣,٦٦٨مصاريف الفوائد وفوائد اسمية

٨٦٩١٧١٢مصاريف متراكمة
)٩٦()٢٦٥(١٤الحصة من نتائج شركات زميلة
)٢٩()٢١(١٥الحصة من نتائج شركة ائتالف

(أرباح) خسائر غير محققة من التقييم العادل للمشتقات وأنشطة حماية 
١١٥)٥٣(القيمة العادلة

)٤٦()٧٦(إيرادات التمويل
)١,٥١٤()١,٣٨٩(١٢إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

التغيرات في رأس المال العامل:
١٦)٨٧(المخزون

)١٣٣(١٥٣ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
)١()٥(المبالغ المستحقة لدائرة الطاقة وأطراف أخرى ذات عالقة

٢٠٢)١١٧(ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)٥١٨()٢٩٥(ضريبة الدخل المدفوعة
)٣٤٥()٥٧٥(٢٨عند التقاعدمدفوعات التزامات إزالة الموجودات 

١٢١,٧٩١١,٧٠٥النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 

٨,٥٥٦٨,٧٥٠صافي النقد من األنشطة التشغيلية

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٩-

(تتمة)بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٨ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهمإيضاحات

األنشطة االستثمارية
-٢٩متحصالت من بيع موجودات غير أساسية

)١,٢٤٤()١,٦٦٠(شراء ممتلكات، آالت ومعدات
٢٠١٤الحركة في مطلوبات النفقات الرأسمالية

١٠٦أرباح مستلمة من شركات زميلةتوزيعات 
٢٢٢٠توزيعات أرباح مستلمة من شركات ائتالف

)٨٥()٥٤(١٣شراء موجودات غير ملموسة
٧٦٤٦فوائد مستلمة

)٦٦(١٠٨الحركة في موجودات أخرى

)١,٣٠٩()١,٤٤٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التمويليةاألنشطة 
٦,٤٦١٥,٥٠٥القروض والسلف المستلمة التي تحمل فوائد 

)١٧٢()١٨٣(سداد القروض اإلسالمية
)٧,٦٠٧()١٠,١٢٩(سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة

)٣,٦٥٩()٣,٤٩٦(الفوائد المدفوعة
)٦٢٤()٦٦٧(توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرة

)٢٦٨()١٠٥(سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 
)٧()٥(سداد قروض من طرف ذو عالقة

)٦,٨٣٢()٨,١٢٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

٦٠٩)١,٠١٧(صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يعادله

)١٨٦(٢٠٢صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية
٢٠٤,٢٠٧٣,٧٨٤يناير١النقد وما يعادله في 

٢٠٣,٣٩٢٤,٢٠٧ديسمبر٣١النقد وما يعادله في 

جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.٣٧إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



شركة مساهمة عامة ("طاقة")–ظبي الوطنية للطاقةشركة أبو

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-١٠ -

معلومات حول الشركة١

بموجب أحكام ٢٠٠٥يونيو ٢١في تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة ("طاقة" أو "الشركة")
ساهم كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ("الهيئة") الم٢٠٠٥) لسنة ١٦المرسوم األميري رقم (

قي تم االحتفاظ بالبابينما للتداول العام٪ من أسهم شركة طاقة ٢٤,٩يتم االحتفاظ بنسبة .%١٠٠المؤسس فيها وذلك بنسبة 
.، كانت الشركة تابعة لشركة مياه وكهرباء أبوظبي، وبالتاليمن قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

بشأن إنشاء دائرة الطاقة. بموجب القانون، تم تحويل كافة ٢٠١٨لسنة ١١، تم إصدار القانون رقم ٢٠١٨في فبراير 
المتالكها موجودات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الطاقة باعتبارها المستحق القانوني لها

مه في إمارة أبوظبي، . تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف عليه وتنظيمن أسهم شركة طاقة%٧٥,١
بما في ذلك استراتيجية الطاقة في اإلمارة.

الطاقة إلى شركة دائرةمن قبل المحتفظ بهاالمساهمةتحويل، تم ٢٠١٩لسنة٣، وبموجب القانون رقم ٢٠١٩في يناير 
.للطاقة، أصبحت طاقة اآلن شركة تابعة لشركة أبوظبي على هذا النحوو. أبوظبي للطاقة

تمتلك طاقة عددًا من موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه االستراتيجية في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد التنقيبوتعمل على مستوى دولي عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من أعمال 

، ٥٥٢٢٤سوق أبوظبي العالمي، ص ب ، برج المقام، مربع٢٥هو الطابق طاقة الطاقة. إن العنوان المسجل لشركة 
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.

، البيانات ٢٠١٨ديسمبر ٣١تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها ("المجموعة") للسنة المنتهية في 
للبيانات ٣٥وجميع الشركات التابعة لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملة األساسية ضمن إيضاح لطاقةالمالية

.٣٤المالية الموحدة. تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في إيضاح رقم 

.٢٠١٩مارس ٢٠دارة بتاريخ للمجموعة من قبل مجلس اإلالموحدةالمالية البياناتتم اعتماد إصدار 

أساس اإلعداد٢,١

الصادرة من قبل المجلس ") IFRSلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ("
. ٢٠١٥) لسنة ٢ربية المتحدة رقم (وطبقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات الع") IASBالدولي للمعايير المحاسبية ("

تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم) وتم تقريب القيم إلى أقرب ميلون (مليون درهم)، 
إال إذا ُأشير إلى خالف ذلك.

ثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االست
القيمة العادلة. يتم تعديل القيمة الحالية للموجودات المدرجة أساسالشامل اآلخر ومشتقات األدوات المالية التي تم قياسها على 

ناًء على مبدأ التكلفة والمطلوبات المصنفة كأدوات محمية ضمن أنشطة حماية القيمة العادلة والتي عدا ذلك يمكن إدراجها ب
المطفأة من أجل إدراج التغيرات في القيم العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم التحوط منها عن طريق عالقة حماية فعالة.
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شركة مساهمة عامة ("طاقة")–ظبي الوطنية للطاقةشركة أبو

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-١٢ -

(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

األدوات المالية (تتمة)٩االنتقال إلى المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم ٢,٣,١
باستخدام طريقة ٩تم تطبيق التغيرات على السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

. ٢,٥قارنة. تم اإلفصاح عن هذه المعلومات ضمن اإليضاح رقم األثر الرجعي المعدل، وعليه لم يتم إعادة إدراج فترات الم
يتم إدراج الفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير 

س المعلومات المعروضة لسنة . وبناًء على ذلك، ال تعك٢٠١٨يناير ١ضمن الخسائر المتراكمة كما في ٩المالية رقم 
وبالتالي ال تعتبر قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لسنة ٩متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٧
.٩بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٨

ى مكونات أرصدة بيان المركز المالي عل٩تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
تتضمن التوضيحات المتعلقة بالتغير في عملية قياس فئات الموجودات المالية وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بشكل أساسي ما يلي:٢٠١٨يناير ١اعتبارًا من ٩

مليون درهم إلى انخفاض في القيمة ٢١٣كمة االفتتاحية بمبلغ أدت تسوية الخسائر المترا–الموجودات المالية التشغيلية ·
مليون درهم؛٩,٦٢٧إلى ٢٠١٨يناير ١مليون درهم في ٩,٨٤٠الدفترية من 

مليون درهم إلى انخفاض ٤أدت تسوية الخسائر المتراكمة االفتتاحية بمبلغ –السلفات والقروض إلى الشركات الزميلة ·
مليون درهم؛٦٩٨إلى ٢٠١٨يناير ١مليون درهم في ٧٠٢في القيمة الدفترية من 

مليون درهم إلى انخفاض في ١٨أدت تسوية الخسائر المتراكمة االفتتاحية بمبلغ - الموجودات غير المتداولة األخرى ·
مليون درهم؛٥٦٤إلى ٢٠١٨يناير ١مليون درهم في ٥٨٢القيمة الدفترية من 

مليون درهم إلى انخفاض ٣٤أدت تسوية الخسائر المتراكمة االفتتاحية بمبلغ -الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا ·
مليون درهم؛ و٤,٢١٨إلى ٢٠١٨يناير ١مليون درهم في ٤,٢٥٢في القيمة الدفترية من 

مليون درهم إلى انخفاض في القيمة ٢ة بمبلغ أدت تسوية الخسائر المتراكمة االفتتاحي–األجل النقد والودائع قصيرة·
مليون درهم.٤,٣٩٨إلى ٢٠١٨يناير ١مليون درهم كما في ٤,٤٠٠الدفترية من 

إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ٣٩تسوية رصيد مخصص االنخفاض في القيمة من معيار المحاسبة الدولي رقم 
٩رقم 

ية مخصص خسائر االنخفاض في القيمة الختامية للموجودات المالية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي يتناول الجدول التالي تسو
إلى مخصص خسارة االئتمان المتوقعة االفتتاحية ٢٠١٧ديسمبر ٣١األدوات المالية: اإلدراج والقياس كما في ٣٩رقم 

")ECL ٢٠١٨يناير ١اعتبارًا من ٩رقم ") المحددة وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية.

٢٠١٨يناير ١إعادة القياس٢٠١٧ديسمبر ٣١
مليون درهممليون درهممليون درهم

٩,٦٢٧)٢١٣(٩,٨٤٠الموجودات المالية التشغيلية
٦٩٨)٤(٧٠٢السلفات والقروض إلى الشركات الزميلة

٥٦٤)١٨(٥٨٢الموجودات غير المتداولة األخرى
٤,٢١٨)٣٤(٤,٢٥٢الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا

٤,٣٩٨)٢(٤,٤٠٠النقد والودائع قصيرة األجل

١٩,٥٠٥)٢٧١(١٩,٧٧٦

٢٠١٨ديسمبر ٣١خالل السنة، لم تكن هناك حركة في مخصص خسارة االئتمان المتوقعة وبلغت قيمة المخصص كما في 
درهم.مليون ٢٧١ما قيمته 
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢,٤

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير على 
المرفقة في نهاية فترة التقارير المالية. إدراج المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، الموجودات والمطلوبات واإلفصاحات

تخضع هذه التقديرات والقرارات للتغيير بناًء على الخبرة والمعلومات الجديدة. إن جوانب البيانات المالية التي تتطلب 
تقديرات وقرارات وافتراضات جوهرية هي كما يلي:

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

هي ترتيبات خدمة االمتياز من –١٢اإلدارة أن ترتيبات خدمة االمتياز بناًء على لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 
ائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة المحلية للمجموعة (اإلمارات العربية خالل تطبيق متطلبات تفسير للوق

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

الشركات التابعة كمؤجر-التزامات تأجير تشغيلية
كما تم ذكره أعاله، عقدت الشركات التابعة للمجموعة المحلية اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب اتفاقية 

متاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام المتعهد (شركة شراء الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة ال
مياه وكهرباء أبوظبي) باستخدام ذلك أم ال ("دفعات مقابل توفير السعة") ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتغيرة ("دفعات 

ود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن مقابل الطاقة والمياه"). قامت المجموعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار وبناًء على البن
المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات، ولذلك يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة 

إذا ما والمياه كإيجارات تشغيلية. عندما تكون هناك تعديالت على اتفاقيات شراء الطاقة والمياه، تقوم اإلدارة بإعادة النظر
كانت المجموعة ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات.

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

ترتيبات خدمات االمتياز. بحسب تقديرات اإلدارة للعمر اإلنتاجي ١٢ت لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم نطاق متطلبا
والقيم المتبقية للموجودات من خالل االمتالك، إن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية جوهرية من الموجودات في نهاية 

لك أو حق أو المنفعة غيرها. يتم تصنيف اتفاقيات شراء المياه والكهرباء على أنها فترة ترتيبات خدمة االمتياز من خالل التم
عقود تشغيلية بناًء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر األساسية والمنافع 

القيمة المتبقية للموجودات والتي يتم قياسها الناتجة من امتالك المحطات من خالل تقديرات اإلدارة للعمر اإلنتاجي و
ومراجعتها سنويًا. يتم إدراج التغييرات في العمر اإلنتاجي بصورة مستقبلية على مدى العمر المتبقي لألصل.

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

النشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناًء على وسائل تقييم تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المعطيات لهذه 
النماذج من األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكنًا. عندما ال يكون ذلك ممكنًا، يتم االعتماد على درجة من 

لتقديرات لتحديد القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيات عدة كمخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن ا
التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة المعلنة لألدوات المالية.
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اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم اإلدارة في كل تاريخ تقارير مالية بتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بممتلكات 

لموسة بما في ذلك موجودات وآالت ومعدات المجموعة بما في ذلك األرض المملوكة ملكًا حرًا أو الموجودات غير الم
االستكشاف والتقييم. يتم أخذ نطاق واسع من العوامل الداخلية والخارجية في االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.

تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد
أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يتم اختبارها. إن المبالغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة والقيمة العادلة 
ناقصًا تكلفة البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة التي أقرتها

ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من اإلدارة والتي
شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد 

دفقات النقدية المخصومة باستخدام المدخالت وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد النقد عامة بناًء على نماذج الت
هي أكثر حساسية الفتراضات األسعار وافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن 

حول البيانات المالية الموحدة.١١رقم االفتراضات الرئيسية للمبالغ المستردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاح

تقدير احتياطيات النفط والغاز
يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب والمعايير المقبولة عالميًا. تتضمن 

إن ق خارجية يقوم بها أطراف خارجيون. عملية المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقي
جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء كزيادة أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، 

ط كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في العوامل االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشرو
التعاقدية أو خطط التطوير. عمومًا، إن التغييرات الناتجة من االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير 
معلومات جديدة المتاحة من أنشطة التطوير واإلنتاج ُتعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات 

على حدوث انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنتج الحقًا عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو النفط والغاز تمثل مؤشر مهم
قد تؤثر على مخصص النضوب بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد.

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 بناًء على عدة عوامل بما في ذلك 

ونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا التغيرات في المتطلبات القان
تغير التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو 

تفسيراتها و/ أو نتيجة للتغيرات أسعار السلع. 

ة الدخلضريب
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 

ريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة يعتمد على التدفقات النقدية افتراضات هامة متعلقة بض
المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن التدفقات النقدية المستقبلية والدخل الخاضع 

رة المجموعة على تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة للضريبة تختلف كثيرًا عن االفتراضات مما قد يؤثر على قد
بتاريخ التقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي تعمل 

.فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية
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قياس القيمة العادلة
إن القيمة تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات غير المالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقارير مالية. 

تقوم السوق.مشاركيملة منظمة بين امعالعادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في 
المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في واحدة من المستويات الثالثة بناًء على قدرتها على 

تللموجودافي األسواق النشطة المتداولةمدخالت المستوى األول هي األسعار إن مالحظة المدخالت المستخدمة في قياسها. 
مدخالت المستوى الثاني هي مدخالت يمكن مالحظتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخالف إن المماثلة.المطلوباتأو 

مدخالت المستوى الثالث هي مدخالت ال يمكن إنم.لألصل أو االلتزا١المدرجة ضمن المستوى المتداولةاألسعار 
تعكس تعديًال جوهريًا لبيانات السوق ذات الصلة التي يمكن مالحظتها أو افتراض شركة والتي لألصل أو االلتزام مالحظتها

.السوقمشاركي التسعير من قبل حولطاقة 

اإليراداتإدراج
الناتجة اإليراداتوالذي سينطبق علىمن خمس خطوات جديدًا ًانموذج١٥المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يحدد 

. يتم إدراج اإليرادات بمبلغ يعكس االعتبار الذي تتوقع المجموعة استحقاقه في مقابل تحويل البضائع عن العقود مع العمالء
أو الخدمات إلى عميل.

العميل؛مع العقود/العقدتحديد١رقم الخطوة 
؛تحديد التزامات األداء في العقد٢رقم الخطوة 
المعاملة؛تحديد سعر ٣رقم الخطوة 
؛ واألداء في العقداللتزاماتالمعاملةتخصيص سعر ٤رقم الخطوة 
األداء.التزامتستوفي الشركة) حينمايرادات عندما (أوإدراج اإل٥رقم الخطوة 

أحد المعايير التالية:تم استيفاءاإليرادات مع مرور الوقت، إذا وتقوم بإدراج داء األالتزام تستوفي الشركة

حتى المنجزاألداء في دفعاتحق قانوني الشركةلدى يكون ، وللشركةبديل ذو استخدامأصلالشركةأداء أن ال ينشأ عنأ) 
تاريخه.

.أو تعزيزهأثناء إنشاء األصلالعميليهسيطر عليأن يؤدي أداء الشركة إلى إنشاء أو تعزير أصلب) 
.عند قيام الشركة بأدائهاالشركة في وقت متزامن،وفرها أداء يالتي لعميل للمنافعاستالم واستهالك اج) 

يتم فيه استيفاء الذي في الوقت إدراج اإليراداتأحد الشروط المذكورة أعاله، يتم تستوفيلم التياللتزامات األداء بالنسبة 
.التزام األداء

التعاقدية المحددة للدفعالشروط مع األخذ باالعتبار، المدينةأو ةالمستلملالعتبارات يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة 
طرف بصفة ت تعملإيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كاناتفاقياتبتقييم الشركةباستثناء الضرائب والرسوم. تقوم 

وكيل.كأو رئيسي

ويمكن قياس اإليرادات للشركةالمنافع االقتصادية فيه من المحتمل أن تتدفق إلى المدى الذي يكون اإليرادات يتم إدراج 
، بشكل موثوق.إذا كان ذلك ممكنًاوالتكاليف، 
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(تتمة)اإليراداتإدراج

النفط والغاز
استيفاء التزامات األداء. يحدث هذا بشكل عام عندما يتم نقل المنتج إلى يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط والغاز عندما يتم 

سبل النقل كناقلة أو أنابيب التوصيل.

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

ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن 
ل الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خال

مثل االعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

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

ايرادات الطاقة والمياه والوقود 
اآلتي:يتم إدراج أعمال المجموعة في حقل الطاقة والمياه ك

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

ب مع نسبة األنشاء المنجزة عندما يتم تقدير المخرجات النهائية بصورة مؤكدة ونسبها إدراج إيرادات اإلنشاء بالتناس
لمرحلة اإلنجاز، يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة 

معدل الفائدة الفعلي على الموجودات التمويلية.

)ii (وعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه / اتفاقية الطاقة تتضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم إدراج دفعات في حال قيام المجم
اإلنتاج كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على أساس منظم تبعًا للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج للمشتري خالل السنة. يتم 

اج (مثال إيرادات الوقود)، كإيرادات وفقًا للشروط المتعاقد عليها إدراج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن دفعات اإلنت
التفاقيات شراء المياه والكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباء.

)iii (.يتم إدراج مدفوعات المياه والطاقة كإيرادات عند تسليم المياه والطاقة المتعاقد عليها للمتعهدين

)iv (عهدي شركات المياه والطاقة التابعة بقيمة مساوية لسعر السوق للوقود تمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل مت
المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء الطاقة والمياه وعقود شراء الطاقة. يتم إدراج إيرادات الوقود عند 

استخدام الوقود في إنتاج الطاقة والمياه.
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الضرائب 
ضريبة الدخل الحالية

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

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

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

المراكز المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تخضع فيها قوانين الضريبة بتقييمتقوم اإلدارة 
المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.

ضريبة الدخل المؤجلة
إلى حٍد كبير يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت ضريبة الدخل المفروضة أو المطبقة

كما في تاريخ الميزانية العمومية والتي من المتوقع تطبيقها على الدخل الخاضع للضريبة في السنوات التي من المتوقع أن يتم 
في بيان الدخل الموحد أو في الدخل الشامل األرصدةهذه علىالتغيرات إدراج يتم استرداد الفروق المؤقتة فيها أو تسويتها. 

.فترة التي تحدث فيهافي الاآلخر

بحيث، بناًء على الجدوى الفنية، محتمًالاإليداع الضريبي عندما يكون لوضعتأثير البيان المالي إدراج المجموعة بتقوم
إذا قررت الشركة أن الدفع . تقوم الشركة بتقييم النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها.عند التدقيقالوضعيستمر هذا 

.أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقةاستخدام مخصص الضريبة بتقوم بقياس، فإنها محتمل

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يتم تخفيضها للحد الذي يكون 
لضريبة المؤجلة الكلي أو الجزئي. يتم إعادة تقييم فيه ليس من المحتمل بأن يتوفر ربح ضريبي كاف الستخدام موجودات ا

موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ كل إعداد تقارير مالية ويتم إدراجها في حدود إمكانية سماح الربح الخاضع 
للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.

تحصيلجلة بمعدالت الضرائب المتوقعة للتطبيق للسنة التي يتم فيها يتم قياس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤ
الموجودات أو تسوية المطلوبات، استنادًا إلى معدالت الضريبة (وقانون الضرائب) الحالية أو المحتملة بتاريخ البيانات المالية 

الموحدة.

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

لنفس هيئة الضرائب.
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العمالت األجنبيةتحويل 
بالعملة المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًاإدراجوالشركات الزميلة الفردية، يتم وشركات االئتالففي الشركات التابعة 

النقديةتحويل الموجودات والمطلوبات إعادة يتم .الصرف الفوري في تاريخ المعاملةبمعدللتلك الشركات الوظيفية
التقارير المالية. يتم إدراج أية فروقات ناتجة عن الصرف الفوري في تاريخ بمعدلةالوظيفيبالعمالت األجنبية إلى العملة 

في بيان الدخل الموحد ما لم يتم تطبيق محاسبة الحماية. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية التحويل 
بخالف تلك التي يتم قياسها بالقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية التابعة إلى الدرهم اإلماراتي في البيانات المالية الموحدة، 
باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلصدار، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل الموحد باستخدام متوسط سعر 

إدراج جميع فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات الخارجية الصرف المرجح على أساس شهري. يتم 
ضمن الدخل الشامل اآلخر الموحد. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل والمدرج ضمن 

حقوق المساهمين المتعلق بذات العملية األجنبية في بيان الدخل الموحد.

حصص في شركات زميلة وشركات ائتالف
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة وشركة االئتالف في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة 

حقوق الملكية.

في حصة االستحواذد استثمار في الميزانية العمومية بالتكلفة زائدًا تغيرات ما بعيتم إدراجبموجب طريقة حقوق الملكية، 
يتم إدراج أي انخفاض في قيمة االستثمار. وناقصًا، ناقصًا التوزيعات المستلمة الشركةالمجموعة من صافي موجودات 

ضمنكذلكحقوق الملكية والتي لها خصائص تمويل األسهم وفقًا لطريقةالمحتسبة للشركاتالممنوحة مقدمًاالقروض 
ومية للمجموعة. يعكس بيان الدخل الموحد للمجموعة حصة المجموعة في النتائج بعد الضريبة االستثمار في الميزانية العم

موجودات االستهالك واإلطفاء وأي انخفاض في قيمة الحتسابمعدلة الحقوق الملكية، ة وفقًا لطريقةالمحتسبعلى الشركة
. يتضمن بيان الدخل الشامل الموحد االستحواذة في تاريخ قيمها العادلبناًء علىحقوق الملكية وفقًا لطريقةالمحتسبة الشركة

حصة المجموعة يتم إدراج. للشركة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكيةللمجموعة حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر 
في بيان الملكية مباشرًةحقوق وفقًا لطريقة محتسبة الشركة الحقوق المساهمين من قبل ضمنمباشرًةالمدرجةمن المبالغ 

.الموحد للمجموعةالمساهمينالتغيرات في حقوق 

حصة مدىحقوق الملكية إلى وفقًا لطريقةالمحتسبة وشركاتهاغير المحققة من المعامالت بين المجموعة األرباحيتم استبعاد 
.حقوق الملكيةة وفقًا لطريقةالمحتسبالشركةالمجموعة في 

تقييم االستثمار في الشركات المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث تقوم المجموعة ب
انخفاضوجودعلىمؤشرأيوجودحالةفيأو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 

االستبعادتكاليف ًاقيمتها العادلة ناقصوهية لالسترداد، القابلالقيمةمعلالستثمارالدفتريةالقيمةمقارنةيتمالقيمة،في
. إذا تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض االستثمار إلى قيمته القابلة قيد االستخدام، أيهما أعلىوالقيمة 

.لالسترداد



شركة مساهمة عامة ("طاقة")–ظبي الوطنية للطاقةشركة أبو

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-١٩ -

مة (تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الها٢,٥

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

د والتزامات للمطلوبات المتعلقة باالتفاقية. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة على اتفاقية، والتي توج
فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.

تقوم المجموعة باحتساب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشتركة وفقًا 
بيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف محددة.للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابلة للتط

بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشتركة حيث يكون للشركاء مصلحة مباشرة 
في موجودات العملية المشتركة. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة وأي ومشتركة

التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع شركاء آخرين، والدخل من بيع أو استخدام حصتها من 
ت التي تكبدتها في العملية المشتركة، وتتحمل أية نفقات تتعلق اإلنتاج في العمليات المشتركة، فضًال عن حصتها من النفقا

بحصتها في العملية المشتركة.

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

تخدام أصل أو أصول محددة، حتى لو لم يكن هذا الحق محددًا بشكل واضح في االتفاقية. كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على اس

المجموعة كمستأجر
يتم رسملة عقود اإليجار التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات المستأجرة عند 

وجودات المستأجرة، أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أيهما أقل. يتم تقسيم بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للم
دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى معدل فائدة ثابتة على الرصيد المتبقي 

المؤجرة على مدى األعمار اإلنتاجية الموجوداتتهالك للمطلوبات. يتم إظهار تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. يتم اس
المتوقعة للموجودات. في حال عدم وجود تأكيدات منطقية بأن المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية العقد، فإنه يتم 

استهالك الموجودات على العمر االفتراضي للموجودات أو عمر عقد اإليجار، أيهما أقصر.

العقود التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.تدفعايتم إدراج 

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

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

اإليجارات التشغيلية–المجموعة كمؤجر 
الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجارات تشغيلية. تضاف في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية

التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة وتدرج على 
الفترة التي يتم اكتسابها فيها.مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل
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غير الملموسةالموجودات
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المتحصل عليها بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير 
الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي قيمها العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير 

تراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة. الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء م

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

سنة١٤اتفاقية اإلمداد
سنة٤٠-٣٤حقوق التوصيل

سنوات٣كمبيوتربرامج

يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات على أساس سنوي وعند الضرورة، يتم احتساب التغيرات على األعمار 
اإلنتاجية على أساس مستقبلي.

والقيمة المدرجة يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل الغير مالي كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد 
لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند استبعاد األصل.

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

الحصول على حقوق تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل 
االستكشاف تدرج في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. تراخيص االستكشاف تدرج كموجودات استكشاف وتقييم. تكاليف تلك 
الرخص تتضمن التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، التكاليف المهنية والثانوية المتكبدة 

. يتم رسملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف كالتكاليف الجيولوجية للحصول على التراخيص
والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشرة باالستكشاف 

على أنها موجودات استكشاف وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل
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 حقل بعد 
التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها موجودات تطوير الموافقة على 

وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم تعديل القيمة عند الحاجة 
بلية إذا لم يتم اكتشاف االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم وعند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستق

أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها في بيان الدخل الموحد.

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

اآلبار، بما فيها عمليات الحفر والتحديد الغير ناجحة يتم رسملتها من ضمن موجودات النفط والغاز.
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الممتلكات واآلالت والمعدات 
عام-الممتلكات واآلالت والمعدات 

عدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن اآلالت والمالممتلكات ويتم إدراج 
وجدت. يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق 

معايير اإلدراج.

على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت 

سنة٤٠-٢٠المباني، والمعدات، واآلالت والماكينات
وحدة اإلنتاجممتلكات النفط والغاز

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

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

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

في متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات الدفترية).استبعاد الموجودات (ويتم احتسابها كالفرق بين صا

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

خسائر االنخفاض الذي تم إدراجها سابقًا والمعكوسة في حال وجدت). إن المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة (صافي
التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز األصل ووضعه قيد العمل، 

لية المدفوعة والقيمة العادلة ألي اعتبارات والتقديرات المبدئية اللتزامات اإلزالة وإن مبلغ الشراء أو البناء هي القيمة اإلجما
أخرى لالستحواذ على األصل.

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

موجودات النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.

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

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

قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل (أو جزء من األصل) التي يتم شطبها فورًا. يتم رسملة تكاليف اعتماد
التفتيش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش 

ليف التصليح اليومية عند تكبدها فيها.المقبل. يتم إنفاق الخدمات وتكا
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(تتمة)الممتلكات واآلالت والمعدات 
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ-الممتلكات واآلالت والمعدات

قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل المنجز كما في ةتدرج األعمال الرأسمالي
تاريخ البيانات المالية. يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقًا 

لموجودات ووضعها قيد االستعمال.للسياسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء ا

أراضي مملوكة ملكًا حرًا-الممتلكات واآلالت والمعدات 
تمثل األراضي المملوكة ملكًا حرًا حقوق التملك الحر على بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم 

هيئة مياه وكهرباء أبوظبي). في تاريخ التحويل، قامت الشركة سابقًا تحويلها إلى الشركة بقيمة اسمية من قبل دائرة الطاقة (
بإدراج القيمة العادلة لقطع األرض هذه ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات. الحقًا، تم قياس قطع األرض هذه بالقيمة 

س خسائر االنخفاض في القيمة العادلة المبدئية وهي التكلفة المعتبرة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة (صافي عك
المدرجة) إن وجدت. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل إصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بانخفاض قيمة أي من 

ختبار انخفاض للموجودات تقوم المجموعة بتقدير الموجودات. وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء ا
القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقد 

إال في حالة عدم توليد ناقصًا التكلفة لالستبعاد والقيمة المستخدمة يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لموجودات فردية
الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. حيث تكون القيمة الدفترية للموجودات أو 

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

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

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

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

المنخفضة. المتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة مع وظائف الموجودات 

يتم إجراء تقييم في تاريخ التقارير المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقًا قد 
انتهت أو انخفضت. وفي حال وجود هذه المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير المبالغ الممكن استردادها من الموجودات أو 

لنقد. يتم عكس االنخفاض المدرج سابقًا فقط عند إجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة الوحدات المولدة ل
لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض. ويشترط لعكس القيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة 

هالك إذا لم تدرج خسائر انخفاض الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج لالسترداد أو صافي القيمة الدفترية ناقصًا االست
هذا العكس في بيان الدخل الموحد.
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االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
على مستوى قطاع دات المولدة للنقد في مجموعاتلغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوح

األعمال. يتضمن اختبار االنخفاض في مرحلة االستكشاف والتقييم تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع 
بقيمة القابلة ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع 

لالسترداد وتشطب أي خسارة انخفاض ناتجة في قيمة موجودات االستكشاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد 
القيمة القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

المخزون
النفط لغرض تشغيل محطات توليد الطاقة بسعر التكلفة على أساس معدل المتوسط المرجح أو صافي القيمة يتم تقييم مخزون 

الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى موقعه أو وضعه الحالي. 
من نطاق األعمال العادية ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقديري ض

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

خدمات االمتياز
عند استيفاء الشروط اآلتية:١٢وعة باحتساب ترتيبات خدمة االمتياز تبعًا للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم تقوم المجم

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

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

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

لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

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

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

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

الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود (البناء والتشغيل والتحويل) التي أبرمت مع المانح. تقوم 
ت االمتياز في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية تشغيلية.المجموعة بإدراج الموجودات الملية من ترتيبات خدما
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األدوات المالية
إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى الشركات والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى. 

الموجودات المالية
، في حالة الموجودات المالية غير ًاكون سعر المعاملة زائدتما وعادًةيتم إدراج الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، 

للموجوداتللمعاملة. يعتمد القياس الالحق لعائدة بشكل مباشر ، التكاليف اخالل األرباح والخسائرالمدرجة بالقيمة العادلة من 
الحقوق التعاقدية تحويلالموجودات المالية عندما يتم باستبعاد، كما هو موضح أدناه. تقوم المجموعة المالية على تصنيفها

.للتدفقات النقدية أو الموجودات المالية إلى طرف ثالث

والذمم المدينةالقروض 
. يتم جوهريةبالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية إذا كانت القيمة الزمنية للنقود والذمم المدينةالقروض يتم إدراج

الفائدة إدراج في الدخل عندما يتم استبعاد القروض والذمم المدينة أو انخفاض قيمتها وعندما يتم إدراج األرباح والخسائر
.باستخدام طريقة الفائدة الفعلية

قصيرة األجلوالودائعالنقدية الودائع
األجلالبنوك والودائع قصيرة لدىعلى النقد الموحدفي بيان المركز المالي األجلتشتمل الودائع النقدية والودائع قصيرة 

النقدية من الودائعوما يعادلهالموحد، يتكون النقد ةالنقدياتأشهر أو أقل. لغرض بيان التدفقثالثةخاللتستحق والتي
.السحب على المكشوف من البنوكصافي، أعالهكما هو محدد األجلقصيرة عوالودائ

حماية ضمن أنشطة حماية فّعالةكأدوات مصنفةمشتقات 
معاملة األرباح والخسائر الناتجة تم تقديم وصف حولالمركز المالي بالقيمة العادلة. يتم بيانهذه المشتقات في يتم إدراج

.الحمايةعن إعادة التقييم في السياسة المحاسبية لألداة المالية المشتقة وأنشطة 

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (أدوات الدين)
اآلخر إذا تم استيفاء الشرطين التاليين:تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف من االحتفاظ إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع؛ و يتم ·
الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ األساسيعن تنشأ ·

لى المبلغ األساسي القائم.والفائدة ع

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج إيرادات الفائدة وخسائر ومعكوسات صرف 
العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان األرباح والخسائر ويتم احتسابها بنفس الطريقة التي تم استخدامها

للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج التغيرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند 
االستبعاد، ويتم إعادة تدوير التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر.
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(تتمة)الهامةملخص السياسات المحاسبية٢,٥

(تتمة)الماليةالموجودات
الماليةالموجوداتانخفاض قيمة 

على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها (ECL) خسائر االئتمان المتوقعةلخسارةإدراج مخصصاتالمجموعة بتقوم
:األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل 

أدوات دين؛عبارة عنالمالية التي هيالموجودات·
و؛عقود الضمان المالي الصادرة·
.القروض الصادرةالتزامات·

حقوق الملكية.استثمارات علىالقيمة فيخسارة انخفاضإدراجال يتم 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، باستثناء 
تقييم ائتماني بدرجة استثمار أو التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل تلك األدوات المالية التي يكون للطرف المقابل فيها 

شهر. إن خسارة االئتمان ١٢ها، وفي هذه الحالة يتم قياس خسارة االئتمان الموقعة لمدة جوهري منذ اإلدراج المبدئي ل
أحداث التعثر في أداة مالية والتي تكون محتملة في من خسارة االئتمان التي تنتج عن شهر هي جزء ١٢المتوقعة لمدة 

شهر بعد تاريخ التقارير المالية.١٢غضون 

المالية. يتم احتساب معدالت للموجوداتمخصص الحتساب خسارة االئتمان المتوقعةالتستخدم المجموعة مصفوفة 
يتم تخصيص هذه التقديرات من عند التعثر. والخسارة المتكبدة التعثرالتقديرات بما في ذلك احتمالية بناًء علىالمخصص 

حسب المخصصوفة لتعديل معدالت المصفبضبطخالل تقييم التصنيفات االئتمانية للطرف المقابل. تقوم المجموعة 
. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتغير الظروف االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي المستقبليةمعلومات ال

، يتم تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل تقارير ماليةالتاريخية. في تاريخ كل التعثراإلجمالي)، يتم تعديل معدالت 
يتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف و

.الفعلي للعميل في المستقبلعلى التعثركذلك مؤشرًااالقتصادية 

الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية
بالتكلفة المطفأة والموجودات المدرجة الموجودات الماليةفي كل تاريخ تقارير مالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت 
منخفضة القيمة االئتمانية. يعتبر األصل المالي "منخفض المالية للدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

تتضمن األدلة .ع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل الماليالقيمة االئتمانية" عند وقو
:على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها

أو المصدر؛للمقترضصعوبات مالية كبيرة ·
خرق للعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد؛·
من قبل المجموعة بشروط لم تكن لتأخذها المجموعة في االعتبار في ظروف أخرى؛القرض أو السلفةإعادة هيكلة ·
في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي؛ أوالمقترضأصبح من المحتمل أن يدخل ·
.النشط للضمان نتيجة للصعوبات الماليةاختفاء السوق·
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المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو كقروض 

وسلفيات أو كذمم دائنة أو كمشتقات تم تعيينها كأدوات حماية ضمن أنشطة حماية فّعالة، كما هو مناسب.

العائدة تكاليفالصافي بالدائنة، الذمم ووالسلفاتالمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض كافةيتم إدراج
لمعاملة.لبشكل مباشر

يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها، كما هو موضح أدناه: 

والخسائراألرباح المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات األرباح والخسائرتشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

يتم تصنيف المطلوبات المالية األرباح والخسائر.المبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإلدراجعند المصنفةالمالية 
مشتقات األدوات الماليةكذلكتشمل هذه الفئة .تاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريبمحتفظ بها للمك

إلعدادكما هو محدد في المعيار الدولي عالقات حمايةفي حمايةالتي دخلت فيها المجموعة والتي لم يتم تعيينها كأدوات 
حمايةالمنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات الضمنيةتصنيف المشتقات كذلك. يتم٩التقارير المالية رقم 

.األرباح والخسائرالمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان علىأو الخسائر األرباح. يتم إدراجالةفّع

العادلة من خالل األرباح والخسائر في تاريخ يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تم تعيينها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة 
.٩اإلدراج المبدئي، فقط عندما يتم استيفاء المعايير الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

من قبل المجموعة التي تم الصادرةيتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض 
. يتم تحديد القيمة العادلة الخسائرأو األرباحفي الخسائرأو األرباحتعيينها من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من خالل 

.٣٨بالطريقة المبينة في إيضاح 

بالتكلفة المطفأةالتي يتم قياسها الحقًاالمطلوبات المالية 
من خالل األرباح أو يتم تصنيفها بالقيمة العادلةوالتي لمالتي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة يتم قياس المطلوبات المالية 

القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها يتم تحديد بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة. الخسائر
مصاريف الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف إدراجة الفعلية. يتم بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدالحقًا

في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.األصل

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

يتم اإلفصاح عن مزيد من وعقود تبادل معدالت الفائدة.صرف العمالت األجنبية اآلجلةبما في ذلك عقود ، األجنبيةالعمالت 
.٣٦األدوات المالية في إيضاح حول مشتقاتالتفاصيل 

الحًقا ويتم إعادة قياسهابالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ًاالمالية مبدئيإدراج مشتقات األدواتيتم 
المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة يتم إدراجبالقيمة العادلة. 

.العادلة سالبة
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(تتمة)مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية
الحمايةمحاسبة 

وأهدافالحمايةالتي ترغب في تطبيق محاسبة الحمايةوتوثيق عالقة بتعيين، تقوم المجموعة رسميًا الحمايةعند بداية عالقة 
.عليهاالحمايةإجراء ةإدارة المخاطر وإستراتيجي

الحماية ، وطبيعة المخاطر التي يتم المحمية، والبند أو المعاملة الحمايةتحديد أداة عملية التوثيق، تتضمن ٢٠١٨يناير ١قبل 
التعرض للتغيرات في القيمة العادلة عند مقاصةالحمايةوكيفية تقييم المجموعة لفعالية التغيرات في القيمة العادلة ألداة منها

إلى حٍد كبيرالة فّعأنشطة الحماية هذه. من المتوقع أن تكون المحمي منهإلى الخطر المحمي والعائدةة للبند أو التدفقات النقدي
بالفعلكانت ما إذاالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها على أساس مستمر لتحديد المقاصة علىفي تحقيق تغيرات 

.لتقارير المالية التي تم تعيينها لهافترات اإلى حٍد كبير على مدارالة فًع

الحماية ، وطبيعة المخاطر التي يتم المحمي، والبند الحمايةتحديد أداة تضمنت عملية التوثيق، ٢٠١٨يناير ١اعتبارًا من
(بما في ذلك تحليل مصادر عدم الحمايةمتطلبات فعالية الحماية عالقة تستوفيوكيفية قيام المجموعة بتقييم ما إذا كانتمنها

متطلبات الفعالية كافةإذا استوفت الحمايةلمحاسبة الحمايةعالقة تتأهل). الحمايةو كيف يتم تحديد نسبة الحمايةفعالية 
:التالية

.الحمايةوأداة المحميهناك "عالقة اقتصادية" بين البند ·
القيمة" الناتجة عن العالقة االقتصادية.ال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على "التغيرات في ·
الذي قامت المجموعة فعليًا بتخصيص المحميبند الهي نفس تلك الناتجة عن كمية الحمايةمن عالقة الحمايةنسبة تعتبر ·

.المحميهذه الكمية من البند لحمايةالتي تستخدمها المجموعة في الواقع الحمايةأدوات، وكمية لهالحماية

:، كما هو موضح أدناهالحمايةلمحاسبة التأهلمعايير كافةالتي تستوفي أنشطة الحمايةيتم المحاسبة عن 

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

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

.المحمي

ها ئبيعها أو إلغاعندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعالقة لعند إبطال المجموعة ايةالحممحاسبة إيقافيتم 
المحمي. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتعال، أو عندما استخدامهاأو 

من ذلك التاريخ.الخسائرأو لألرباحالمحميةمخاطر الالناجم عن 
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الحماية(تتمة)األدوات المالية ومحاسبة مشتقات 
ةالنقدياتالتدفقحماية

في الدخل الشامل لتدفقات النقديةلكحمايةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة يتم إدراج 
. يتم إدراج ةالنقدياتالتدفقحمايةفي الماليةألدواتمشتقات اتحت عنوان التغيرات في القيمة العادلة لويتم تراكمهااآلخر 

، ويتم إدراجها في التغيرات في القيمة الخسائرأو األرباحفي على الفوراألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 
القيمة العادلة.وبند حمايةلمشتقات العادلة ل

في الخسائرأو األرباحفيفي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمينسابقًادرجة يتم إعادة تصنيف المبالغ الم
البند ك، في نفس السطر من بيان الدخل الشامل الموحد الخسائرأو األرباحفي الحمايةبند إدراجفيهاالفترات التي يتم

غير المالي، يتم االلتزامغير المالي أو لاألصالمحمية المتوقعة في إدراجتنتج المعاملة. ومع ذلك، عندما المدرجالمحمي
ويتم في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق المساهمين سابقًاالمدرجةتحويل األرباح والخسائر 

غير المالي.االلتزاملتكلفة األصل غير المالي أو يالمبدئفي القياس إدراجها

ها ئبيعها أو إلغاعندأوالحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو الحمايةعند إبطال المجموعة عالقة الحمايةمحاسبة إيقافيتم 
لدخل الشامل اآلخر في اخسائر مدرجةأو أرباحأي تبقى . الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتع، أو عندما الاستخدامهاأو 

لمعاملة المتوقعة النهائي لاإلدراجعندما يتم إدراجهاوالمتراكمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 
المتراكمة في حقوق الخسائرأو األرباحإدراج، يتم المتوقعةمعاملة اليتوقع حدوث. عندما ال الخسائرأو األرباحفي 

.الخسائرأو األرباحالمساهمين مباشرة في 

المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

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

المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني 
على هذه المساهمات المدفوعة ةالمجموعمن رواتب الموظفين. تقتصر التزامات دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة 

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

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

المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك باستخدام 
طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير سقف األصل 

ستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة (باستثناء المبالغ با
المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة) مباشرة في بيان المركز المالي مع المبالغ المدينة أو االئتمان 

ل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في المقابل ألرباح محتجزة من خال
األرباح والخسائر في الفترات الالحقة. 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

المخصصات
العـام

الحاجة مع احتمالسابقلحدثنتيجةاستنتاجي)أو(قانونىحاليالتزامالمجموعةعلىيكونعندماالمخصصاتتكوينتمي
حينوفى.االلتزاملقيمةموثوقإمكانية إجراء تقديرمعااللتزاملتسويةاالقتصاديةالموارد التي تشمل المنافعتدفقإلى

باالسترداداالعترافيتم-تأمينعقدإطارفيالمثالسبيلعلى–المخصصاتجميعأوبعضاستردادالمجموعةتتوقع
بالصافيالدخلبيانفيالمخصصبهذاالمرتبطالمصروفيظهرفعليامؤكدًااالسترداديكونعندمافقطمنفصلكأصل

الجاري قبلالمعدلباستخدامالمخصصاتخصمملموسًا يتمالزمنيةالقيمةعلىالتأثيركانحالةوفياالستردادخصمبعد
نتيجةالمخصصالزيادة فيإدراجيتمالخصم،استخدامعندبااللتزام عند اللزوم.المتعلقةالمخاطريعكسالذيالضريبة
.تمويلكتكلفةالوقتلمرور

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

وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية (تكاليف اإلزالة). تقوم المجموعة إدراج القيمة العادلة إلعادة الموقع 
ت إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم إدراج الموجودات المتماثلة ضمن الممتلكات واآلال

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

ية المبلغ التراكم عند تكبده ويدرج في بيان الدخل الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسو
التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنويًا ويتم إجراء تعديالت كما تقتضي. يتم إضافة أو اقتطاع 

خدم من كلفة األصل.التغييرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل الخصم المست

عالوة اإلنتاج
تتضمن عقود اإلنتاج المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما يتم 
تحقيق أهداف انتاجية محددة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق منافع 

من التدفق الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة المجموعة المؤكدة والمحتملة المتعلقة ديةاقتصا
بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزامات.

االلتزامات
ات المتعلقة بهذه المطالبات يتم تتلقي المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. المطلوبات وااللتزام

. يتم إدراج أخريينتقييمها دوريًا بالرجوع إلى أخر المعلومات المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين 
مطلوبات مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك إمكانية لتقدير بشكل معقول قيمة 

حال عدم توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها كالتزام إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه الخسارة. في
المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة.
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ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة ٢,٦

والتفسيرات التالية، ولكنها غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. باستثناء تم إصدار المعايير 
والذي تم تفصيله أدناه، ليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير أو ١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ات المالية الموحدة للمجموعة:التعديالت الجديدة أي تأثير جوهري على البيان

عقود اإليجار١٦المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
المساهمة : البيع أو٢٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٠تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·

بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة االئتالف
: خصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا ذات التعويض السلبي٩تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
: تعديل أو تقليص أو تسوية الخطة ١٩تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
الدخلالشكوك حول معالجات ضريبة ٢٣تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ·
الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات االئتالف-٢٨تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
دمج األعمال الذي يتم تحقيقه على مراحل–دمج األعمال ٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
إعادة قياس الحصة المحتفظ بها سابقًا–الثنائية االتفاقيات ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
تبعات ضريبة الدخل على توزيعات األرباح-ضرائب الدخل ١٢اسبة الدولي رقم معيار المح·
معالجة الضرائب التي يتم تطبيقها لتطوير الموجودات المؤهلة –تكاليف االقتراض ٢٣المحاسبة الدولي رقم معيار·

كقروض عامة

١٦رقملتقارير الماليةعداد االدولي إلالمعيار 
ود اإليجار عق١٦م قإلعداد التقارير المالية رلي دول، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية المعيار ا٢٠١٦يناير في 

ود قععقود اإليجار) ويتطلب إدراج غالبية ١٧رقم لي دولوالذي يحل محل معيار عقود اإليجار الحالي (معيار المحاسبة ا
أنها إما علی ود اإليجار عقبإلغاء تصنيف ١٦م قإلعداد التقارير المالية رلي دولاإليجار في الميزانية العمومية. يقوم المعيار ا

ود لعقءات عفاود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية للمستأجرين مع إعقعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية ويعامل كافة 
ل ولعقود اإليجار ذات البنود منخفضة القيمة. بقيت المعالجة قشهرًا أو أ١٢التي تكون المدة فيها اإليجار قصيرة األجل 

المحاسبية للمؤجرين إلى حٍد كبير دون تغيير، مع اشتراط تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تمويلية أو تشغيلية. سوف 
. تخطط ٢٠١٩يناير ١في تاريخ سريان المفعول في ١٦مالية رقم تقوم الشركة بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

من خالل المنهج المعّدل المبّسط. تقع كافة عقود اإليجار ١٦المجموعة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
.٢٠١٩ة خالل ضمن النطاق وسوف يتم إدراج تأثير دفعات اإليجار المستقبلي٢٠١٩يناير ١النشطة كما في 
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ولكن غير فعالة (تتمة)المعايير الصادرة ٢,٦

١٦االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
. من المتوقع أن ١٦رقملتقارير الماليةعداد االدولي إلالمعيارلتأثيرتقييم مفصلإجراء ، قامت المجموعة ب٢٠١٨خالل 

:كما يلي١٦رقملتقارير الماليةعداد ايكون تأثير اعتماد المعيار الدولي إل

:٢٠١٩يناير ١كما في الموحدالتأثير على بيان المركز المالي

٢٠١٩يناير ١
مليون درهم

الموجودات غير المتداولة
٤٢٥االستخدام)الممتلكات واآلالت والمعدات (موجودات حق 

الموجودات المتداولة
١٩الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا

المطلوبات غير المتداولة
٤٤٤مطلوبات أخرى (مطلوبات عقود اإليجار)

:٢٠١٩ديسمبر ٣١في للسنة المنتهيةالدخل الموحدالتأثير على بيان 

٢٠١٩
مليون درهم

)٢٤(تشغيلية أخرىإيرادات 
٣٦مصاريف تشغيلية

)٥٢(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)٤٠(إجمالي الربح

٢٠المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى
)١٠(تكاليف التمويل

٦مصاريف ضريبة الدخل

)٢٤(الخسارة للسنة
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معلومات عن القطاعات التشغيلية ٣

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

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

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

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

أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز 
يعمل هذا القطاع في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات المتحدة األمريكية.=

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

هولندا.

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

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

تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء. يتم 
كات التابعة ذات تقييم أداء القطاع بناًء على األرباح والخسائر. يتم إدارة تكاليف وإيرادات تمويل المجموعة باستثناء الشر

اتفاقيات تمويل المشاريع وايرادات الفائدة على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

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

المملوكة ملكًا حرًا كذلك على أساس المجموعة وعليه لم يتم تخصيصها ضمن القطاعات التشغيلية.

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

تتم المعامالت بين القطاعات على أسس تجارية حديثة بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى. يتم استبعاد اإليرادات 
بين القطاعات عند التوحيد.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

التشغيلية للمجموعة:يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح متعلقة بالقطاعات 

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
توليد الطاقة 

األخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

أتروش
التعديالت/ االستبعادات 

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٨ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
٧,١٢٠٤,٢٧٦١,٨١٣٤,٢٣١٢٩٠١٠١٧,٧٤٠اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)٧,٧٧٧(-)٦٤()٢,٣٦٥()٩٦٩()٢,٨٢٦()١,٥٥٣(المصاريف التشغيلية
)٥٩٧()١٣٨()٣٥()٦٢()١٢٦()١٠١()١٣٥(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٢٥٨٢٦٥---٧-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢١٢١-----الحصة من نتائج شركة ائتالف

٥,٤٣٢١,٣٥٦٧١٨١,٨٠٤١٩١١٥١٩,٦٥٢)EBITDAاإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (

)١٦٩(--)١٦٩(---الحفر الجافمصاريف 
)٣,٧١٦()٢()٩٢()٧٢١()٩٦٩()٦٥()١,٨٦٧(االستهالك والنضوب واإلطفاء

٩١٤٩٩١٤٩٥,٧٦٧)٢٥١(٣,٥٦٥١,٢٩١)EBITاإليرادات (الخسائر) قبل احتساب الفائدة والضريبة (

)٤,٢٣٧()١,٦٠٠(-)٥٢٢()١٠٧()٢٨٨()١,٧٢٠(تكاليف التمويل 
٥٩----٥٩-ربح القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة
)٩٨()١٥٣(-١٥١٠٢٢٨صافي األرباح (الخسائر) من تحويالت العمالت األجنبية

٧٣---٧٣--الربح من بيع موجودات األراضي والنفط والغاز
٧٦٧٦-----إيرادات التمويل

-)٤(--١٧١)١٤((خسائر) أرباح أخرى
)٢٨٨()٢٠(-٧٧)١٨()٣٢٧(-(مصاريف) ائتمان ضريبة الدخل 

١,٣٥٢)١,٥٥٢(٤٩٧٩٩)٣٠٠(١,٨٤٦٧٦٢الربح (الخسارة) للسنة



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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٤ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
توليد الطاقة 

األخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

أتروش
التعديالت/ االستبعادات 

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٧ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
١٦,٦٨٠-٧,١٢١٤,٠٩٤١,٨٥٣٣,٥٠٦١٠٦اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)٧,٢١٦(-)٣٣()٢,٠٠٤()٩٠٦()٢,٦٢٥()١,٦٤٨(المصاريف التشغيلية
)٥٠٨()٩٧()٣١()٥٥()١١٦()١٠١()١٠٨(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٨٩٩٦---٧-نتائج شركات زميلةالحصة من 
٢٩٢٩-----الحصة من نتائج شركة ائتالف

٥,٣٦٥١,٣٧٥٨٣١١,٤٤٧٤٢٢١٩,٠٨١)EBITDAاإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (

)٢٢(--)٢٢(---مصاريف الحفر الجاف
)٢,٩٥٥(-)٥٠()٤٢()٩٣٤()٧٩()١,٨٥٠(واإلطفاءاالستهالك والنضوب

٢١٦,١٠٤)٨(١,٣٨٣)١٠٣(٣,٥١٥١,٢٩٦)EBITاإليرادات (الخسائر) قبل احتساب الفائدة والضريبة (

)٤,٣٨٠()١,٦٠٤(-)٥٤٢()١١٣()٣٢٤()١,٧٩٧(تكاليف التمويل 
)٨٤(----)٨٤(-وأنشطة حماية القيمة العادلةخسارة القيمة العادلة للمشتقات 

٤٤٤٢-)٣٣(٢٩٣)١(صافي (الخسائر) األرباح من تحويالت العمالت األجنبية
٨٦٨٦-----الربح من استبعاد شركة تابعة

٧٨--)١(٧٩--الربح (الخسارة) من بيع موجودات األراضي والنفط والغاز
٤٦٤٦-----إيرادات التمويل

٥٧١٢٣--)٦(٢٧٠أرباح (خسائر) أخرى
)٩٧٢(٣-)٥٦٤()١٦٨()٢٤٣(-(مصاريف) ائتمان ضريبة الدخل 

١,٠٤٣)١,٣٤٧()٨(٢٤٣)٣٠٨(١,٧١٩٧٤٤الربح (الخسارة) للسنة



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٥ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٣

توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية -

المتحدة
توليد الطاقة 

األخرى
–النفط والغاز 

امريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
النفط والغاز 

أتروش

التعديالت/ 
استبعادات 

الموحدوغير موزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
١,١٦٧١,٢٧٢---١٠٥-االستثمار في شركات زميلة
١٥٠١٥٠-----االستثمار في شركة ائتالف

٦٩٨٦٩٨-----سلفة وقروض لشركات زميلة
٩,١٤٩----٩,١٤٩-الموجودات المالية التشغيلية
١٨,٦٨٢١٨,٦٨٢-----األراضي المملوكة ملكًا حرًا

٤٣,٩٩٥٣,٧٥٧٩,٣٩٤٩,٥٠٣٢,٣٤٧٣٩٠٦٩,٣٨٦موجودات أخرى

٤٣,٩٩٥١٣,٠١١٩,٣٩٤٩,٥٠٣٢,٣٤٧٢١,٠٨٧٩٩,٣٣٧موجودات القطاع

٣١,٥١٦٦,٩١٦٢,٨٠٣١١,٩٧٩٢٠٣٣٥,٣٦١٨٨,٧٧٨مطلوبات القطاع

٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
٩١٩١,٠١٧---٩٨-االستثمار في شركات زميلة
١٥١١٥١-----االستثمار في شركة ائتالف

٧٠٢٧٠٢-----سلفة وقروض لشركات زميلة
٩,٨٤٠----٩,٨٤٠-الموجودات المالية التشغيلية

١٨,٦٨٢١٨,٦٨٢-----المملوكة ملكًا حرًااألراضي 
٤٦,٤٩٠٣,٦٠٧٩,٧٤٢٩,٧٨٠٢,٤٦٧٥٥٥٧٢,٦٤١موجودات أخرى

٤٦,٤٩٠١٣,٥٤٥٩,٧٤٢٩,٧٨٠٢,٤٦٧٢١,٠٠٩١٠٣,٠٣٣موجودات القطاع

٣٤,٧٢٣٧,٤٣٩٢,٨١٠١١,٩٧٣٢٢٧٣٦,٧٢٥٩٣,٨٩٧مطلوبات القطاع

إفصاحات أخرى
٢٠١٨السنة المنتهية في ديسمبر 

١,٧٠٠-٢٦٨٦٧٣٧٦٣٦٥٣إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات
٥٤-٧٢٢٢٥--إضافات للموجودات غير الملموسة

)١٦٩(--)١٦٩(---الجافمصاريف الحفر 

٢٠١٧السنة المنتهية في ديسمبر 
١,١١٩-٢٨٢٣٩٤٤٤-٣٩٩إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

٨٥-١٣٦٦٦--إضافات للموجودات غير الملموسة
)٢٢(--)٢٢(---مصاريف الحفر الجاف



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٦ -

التشغيلية (تتمة)معلومات عن القطاعات ٣

القطاعات الجغرافية
يعرض الجدول التالي اإليرادات وبعض معلومات عن الموجودات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة على أساس 

المواقع الجغرافية للشركات التابعة:

دولة اإلمارات 
اإلجماليأخرىأفريقياأوروباأمريكا الشماليةالعربية المتحدة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

اإليرادات
٢٠١٨٧,١٢٠٢,٤٧٢٤,٢٣١٣,٢٤٠٦٧٧١٧,٧٤٠ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

٢٠١٧٧,١٢١٢,٥١٤٣,٥٠٦٣,٠٩٨٤٤١١٦,٦٨٠ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 

موجودات غير متداولة
٢٠١٨٣٨,٢٩٣٨,٤٦٤٤,٤١٦٦,٤١٣٢٢,٤٧٦٨٠,٠٦٢ديسمبر ٣١في 

٢٠١٧٣٩,٨٨٣٨,٧٢٤٤,٧٢٨٨,٢٧٠٢١,٤٦١٨٣,٠٦٦ديسمبر ٣١في 

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

معلومات أخرى
من إيرادات المجموعة:%١٠سيين والذين يساهمون بأكثر من يعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بعمالء المجموعة الرئي

توليد الطاقة 
توليد الطاقة أخرىوالمياه اإلمارات

قطاع النفط 
اإلجماليوالغاز أوروبا

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,١٢٠- - ١٧,١٢٠العميل 
٣,٠٣١- ٣,٠٣١- ٢العميل 

١٠,١٥١- ٧,١٢٠٣,٠٣١اإلجمالي

٢٠١٧ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,١٢١--١٧,١٢١العميل 
٢,٨٢٢-٢,٨٢٢-٢العميل 
١,٩١٣١,٩١٣--٣العميل 

٧,١٢١٢,٨٢٢١,٩١٣١١,٨٥٦اإلجمالي



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٧ -

اإليرادات٤

اإليرادات من النفط والغاز٤,١

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٥,٧٩٣٥,١٩٨إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
)٢٤٧()٢٣٨(ناقصًا: حقوق االمتياز

٥,٥٥٥٤,٩٥١

اإليرادات من الكهرباء والمياه ٤,٢

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٦,١٩١٦,٠١٥عقود اإليجار التشغيليةإيرادات 
١,٣٨٩١,٥١٤)١٢المالية التشغيلية (إيضاح الموجودات إيرادات من 

٦٥٩٦٦٣مبيعات الكهرباء
١,١٦٤١,٢٤٤مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة

٩,٤٠٣٩,٤٣٦

إيرادات الوقود ٤,٣

مقدمة من قبل متعهدي شركات المياه والكهرباء التابعة بقيمة مساوية للوقود تمثل ايرادات الوقود اإلضافية تعويضات
المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء الطاقة والمياه وعقود شراء الطاقة، تم تحليل إيرادات الوقود كالتالي:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

التابعة المحلية والمعوض منالوقود االحتياطي في الشركات 
٦١١٥)٣٤قبل شركة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 

تعويضات الفحم وتكاليف الوقود األخرى في شركات الطاقة
١,٩٥٤١,٦٦١األجنبية التابعة 

٢,٠١٥١,٦٧٦



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٨ -

اإليرادات (تتمة)٤

اإليرادات التشغيلية األخرى٤,٤

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٢٥٧٢٠٨صافي إيرادات المعالجة
٨٢٨إيرادات التعرفة

٣٥٠٤١تجارة الغاز
٥١٢٢أخرى

٦٢٠٣٩٩

مصاريف تشغيلية٥
٢٠١٨٢٠١٧

مليون درهممليون درهم

٣٥٦٣٤١تكاليف الموظفين
٢,٢٤١٢,٣٢٧االستهالكية المستخدمةتكاليف اإلصالح والصيانة والمواد 

٢,٣٢٨٢,٠٧٠مصاريف الوقود
١,٤٦٨١,٤٩٤تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة

٥٢٨٤١٩تكاليف تشغيلية في قطاع النفط والغاز
٣٥٧٤٧تكاليف شراء الغاز للتجارة

١٦١١٢٦تكاليف النقل
١١٠١١٧مصاريف تخزين الغاز
١٨٥٩)١٣والتقييم المشطوبة (إيضاح موجودات االستكشاف 

٢١٠٢١٦أخرى

٧,٧٧٧٧,٢١٦

االستهالك والنضوب واإلطفاء٦

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
٣,٦١١٢,٨٣٧)١١ونضوب موجودات النفط والغاز (إيضاح 

١٥الغيار المبدئيةإطفاء رسوم قطع 
١٠٤١١٣)١٣إطفاء الموجودات غير الملموسة (إيضاح 

٣,٧١٦٢,٩٥٥



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٣٩ -

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى٧

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٥١٩٤٦٠رواتب ومصاريف ذات عالقة
١١٣١١٠أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

١١الشركة االجتماعيةمساهمات 
٢٧٦٢٤٦أخرى

٩٠٩٨١٧
)٣٠٩()٣١٢(مستردات

٥٩٧٥٠٨اإلجمالي

تكاليف التمويل٨

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,٧٣٠١,٧١٠تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات واألوراق المالية
والسلف التي تحمل فوائدتكاليف التمويل المتعلقة بالقروض 

١,٢٦٣١,١٣٦والقروض اإلسالمية
٥٥٠٧٩٣مصاريف الفوائد على عقود تبادل معدالت الفائدة

٢٩-رسوم إعادة الهيكلة لعقود تبادل معدالت الفائدة
المصاريف المتراكمة اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

٦٨٠٦٩٥)٢٨(إيضاح 
االسمية على قرض من شركة أبوظبي للطاقةمصاريف الفوائد 

٣١)٢٩(إيضاح 
١١١٦مصاريف متراكمة أخرى

٤,٢٣٧٤,٣٨٠



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٠ -

ضريبة الدخـل٩

هي كالتالي:٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 

٢٠١٨٢٠١٧
درهممليون مليون درهم

بيان الدخل الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

٤٤٦٤٠٥تكاليف ضريبة الدخل الحالية
)٦٩()١٣٢(تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

ضريبة الدخل المؤجلة:
٦٣٦)٢٦(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

٢٨٨٩٧٢بيان الدخل الموحدمصاريف ضريبة الدخل المدرجة في 

٣١إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبًا بمعدل الضريبة القانوني للسنتين المنتهيتين في 
هو كما يلي:٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,٦٤٠٢,٠١٥الربح قبل الضريبة
ربح غير خاضع للضريبة (بما في ذلك ربح في مقاطعات 

)٦٦٠()٨١٣(غير خاضعة للضريبة)

٨٢٧١,٣٥٥إجمالي الربح الخاضع للضريبة

معدل –تكاليف ضريبة الدخل المطبقة بالمعدالت النظامية 
)٢٩٩()٣٨٠()%٢٢: ٢٠١٧(%٤٦مرجح 

١٣٢٧٦سابقةتعديل متعلق بضريبة الدخل في سنوات 
)١٢()١٦(الضرائب المحتجزة

)٢٠(-حوافز ضريبة
)٩()١٢(ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب

)٧٠٨()١٢(أخرى

)٩٧٢()٢٨٨(مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤١ -

ضريبة الدخـل (تتمة)٩

الضريبة المؤجلة
ديسمبر بما يلي:٣١ضريبة الدخل المؤجلة كما في تتعلق 

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:
)١٧٨(٢٤٦)٨٨٦()٦٤٠(الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

)٤٩١()٢١(٤,٤٠٢٤,٤٢٣الفرق المؤقت الناتج عن التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
)٧٨()٣١٠(٣٤٧٦٥٧خسائر ضريبية

١,٤٠٧١,٢٦٨١٣٩٩٠أخرى

٦٥٧(٥,٥١٦٥,٤٦٢٥٤(

مطلوبات الضريبة المؤجلة:
٩٤٩٩٢٢٢٧٦٧والمعداتالفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت 

)٨٨(١)١٣()١٢(أخرى

٢١(٩٣٧٩٠٩٢٨(

مليون درهم ١,٦٣٦بناًء على آخر توقعات متاحة لألرباح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة 
مليون درهم) من غير المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم يتم إدراج منافع ضريبة ١,٦٥٠: ٢٠١٧(

ر ال تزال متاحة للتسوية مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة. مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائ

العوائد األساسية والمخفضة على السهم١٠

األساسية على السهم بتقسيم عوائد السنة العائدة لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد العوائد تحتسب 
األسهم العادية القائمة خالل السنة.

بتقسيم عوائد السنة العائدة لحاملي األسهم العادية للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد السهمالمخفضة على العوائد تحتسب 
لتأثير األدوات المنخفضة.والمعدلاألسهم العادية 

على السهم:العوائد واألسهم عند احتساب يوضح الجدول التالي بيانات الربح

٢٠١٨٢٠١٧

٣٩٨١٦٠(مليون درهم)ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم 

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

٠,٠٧٠,٠٣العوائد األساسية للسهم الواحد (درهم)

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على األسهم المخفضةالعوائد لم يتم إظهار 
عند استخدامها. َيأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار أسهم الخزينة في نهاية السنة.
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٢ -

الممتلكات واآلالت والمعدات١١

أرض مملوكة 
ملكًا حرًا

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

المباني والمعدات 
واآلالت 

والماكينات
موجودات النفط 

والغاز
قطع غيار 
اإلجماليالمحطات

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
٢٠١٨
التكلفة:
٢٠١٨١٨,٦٨٢١,٠٧١٥٩,٧١٠٦٤,٩٤١٣٣٧١٤٤,٧٤١يناير ١في 

٤٧٢٥٧١,٣٨٩٧١,٧٠٠- إضافات
)٢٤٩(- )١١٣()١٣٦(- - استبعاد موجودات
)١٤٩(٤)١٦٣(٢١)١١(- )١٣تحويالت (إيضاح 

)٤٤٥(- )١٥٨()٢٩٠(٣- تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

٢٠١٨١٨,٦٨٢١,١١٠٥٩,٥٦٢٦٥,٨٩٦٣٤٨١٤٥,٥٩٨ديسمبر ٣١في 

والنضوب:االستهالك 
١٩,٦٤٨٣٣,٠٧٠١٢٣٥٢,٨٤١- - ٢٠١٨يناير ١في 

٢,٥١٤١,٠٧٧٢٠٣,٦١١- - )٦المحمل للسنة (إيضاح 
)١٥٢(- )١١٢()٤٠(- - عند استبعاد الموجودات

)٣٦٧(- )١٠٥()٢٦٢(- - تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢١,٨٦٠٣٣,٩٣٠١٤٣٥٥,٩٣٣- - ٢٠١٨ديسمبر ٣١في

االنخفاض في القيمة:
٢٠,٢٩٠- ٣٥٢٣٤١١٩,٥٩٧- ٢٠١٨يناير ١في 

)٨١(- )١١()٧٠(- - تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

٢٠,٢٠٩-٣٥٢٢٧١١٩,٥٨٦-٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٨١٨,٦٨٢٧٥٨٣٧,٤٣١١٢,٣٨٠٢٠٥٦٩,٤٥٦ديسمبر ٣١في 

٢٠١٧
التكلفة:
٢٠١٧١٨,٦٨٢١,٨٦٣٥٨,٦٣٤٦٣,٧٢٨٣٣٧١٤٣,٢٤٤يناير ١في 

٥٩٤٠٠٦٤٨١٢١,١١٩- إضافات
)٧٦٢()٦()٣٦٠()١٤٠()٢٥٦(- استبعاد موجودات
٢٨)٦(٦٢٥٧٠)٥٩٨(- )١٣تحويالت (إيضاح 

١,١١٢- ٣٧٥٤٣٥٥- تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

٢٠١٧١٨,٦٨٢١,٠٧١٥٩,٧١٠٦٤,٩٤١٣٣٧١٤٤,٧٤١ديسمبر ٣١في 

االستهالك والنضوب:
١٧,٢٢١٣٢,٢٩٤١١٨٤٩,٦٣٣- - ٢٠١٧يناير ١في 

١,٩٦١٨٦٩٧٢,٨٣٧- - )٦المحمل للسنة (إيضاح 
)٢٩٦()٢()٢٦٤()٣٠(- - عند استبعاد الموجودات

٦٦٧- ٤٩٦١٧١- - تعديالت تحويل عمالت أجنبية

١٩,٦٤٨٣٣,٠٧٠١٢٣٥٢,٨٤١- - ٢٠١٧ديسمبر ٣١في

االنخفاض في القيمة:
٢٠,٠٩٩- ٣٤٤٣٠١١٩,٤٥٤- ٢٠١٧يناير ١في 

١٩١- ٨٤٠١٤٣- تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

٢٠,٢٩٠- ٣٥٢٣٤١١٩,٥٩٧- ٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفترية:
٢٠١٧١٨,٦٨٢٧١٩٣٩,٧٢١١٢,٢٧٤٢١٤٧١,٦١٠ديسمبر ٣١في 
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٣ -

واآلالت والمعدات (تتمة)الممتلكات ١١

مليون درهم) كضمان على ٣٨,٣٩٣: ٢٠١٧مليون درهم (٣٦,٨٩٢بقيمة مدرجة تبلغ ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت 
ذات الصلة.القروض

بدعم ، أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية ("االتفاقية") مع دائرة الطاقة بهدف قيام دائرة الطاقة ٢٠١٦ديسمبر ٣١اعتبارًا من 
الشركة من خالل منح الشركة بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفقًا لالتفاقية، حصلت الشركة على 
حق التملك الحر لبعض قطع األرض المملوكة من قبل دائرة الطاقة بالقيمة االسمية. في تاريخ التحويل، قامت الشركة بإدراج 

مليون درهم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ مقابل ١٨,٦٨٢ملكًا حرًا والبالغة قيمتها القيمة العادلة لألراضي المملوكة
، قامت اإلدارة بتقییم ما إذا كانت ٢٠١٨دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في مدرج كمساهمة حقوق ملكية من دائرة الطاقة.

مجموعة واسعة أخذتم كة ملكًا حرًا من قبل المجموعة. المملوباألراضيھناك أیة مؤشرات على االنخفاض في القیمة متعلقة 
، قررت اإلدارة أنه تطبيق هذا الحكمأثناء.كجزء من عملية مراجعة المؤشراتفي االعتبار من العوامل الداخلية والخارجية 

ألراضي للالسترداد المبلغ القابلتعتمد عملية احتسابالمملوكة ملكًا حرًا.ال توجد مؤشرات على انخفاض قيمة األراضي 
.معدالت اإليجار السنوية المتوقعة وافتراضات تصاعد اإليجارعلىكة ملكًا حرًاالمملو

، لم يتم إدراج أية تكاليف أو معكوسات لالنخفاض في ٢٠١٧ديسمبر ٣١و٢٠١٨ديسمبر ٣١خالل السنتين المنتهيتين في 
القيمة على الممتلكات واآلالت والمعدات.

طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية-النفط والغاز موجودات
إن حساب القيمة القابلة لالستراد لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية:

حجم االحتياطي وحجم المصدر؛·
معدالت التضخم؛·
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛·
معدالت الخصم؛·
صرف العمالت األجنبية؛ وسعر·
.أسعار السلع·

قيد االستخدام، يتم عمل افتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي ألصل.القيمةعند احتساب 

حجم المصدر وحجم االحتياط
تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تشتمل احتياطيات المجموعة 

بها (المعتمدة، المحتملة والممكنة) وعملية مراجعة الموارد عملية تدقيق الحسابات الخارجية التي تقومالسنوية للنفط والغاز 
يتم مراجعة وتقدير مصادر االلتزامات الطارئة في كل قطاع عندما تكون مؤثرة. تأخذ األطراف المؤهلة بشكل مناسب.

المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعين االعتبار خطط التطوير التي تم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا واالفتراضات 
المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم الموجودات.

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان التي نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات المتعلقة بسلع 
محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 

).%٥إلى %٢: ٢٠١٧الدوام (على %٥إلى %٢
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٤٤ -

الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)١١

طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية (تتمة)-موجودات النفط والغاز 
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز

التسليم والسعات التي يتم ضخها واألحجام العاملة تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضات حول سعات 
والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل طرف ثالث استشاري 

مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج.

معدالت الخصـم
لمرجحة لنسب رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء تم تطويرها تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة ا

)، %١٣إلى %٨,٥: ٢٠١٧(%١٣إلى %٨,٥لكل موقع على حدة. تم استخدام معدل خصم بعد الضريبة يتراوح ما بين 
الحتساب المبالغ القابلة لالسترداد في تاريخ التقارير المالية.

ر السلعمعدالت صرف العمالت األجنبية وأسعا
:٢٠١٨فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها في 

٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢٣

WTI (US$/bbl))٥٨٦٥٦٨٦٨٦٨)١
AECO gas (CAD$/mmbtu))١,٢٥١,٧٥٢,٢٥٢,٣٨٢,٤٤)١

Brent (US$/bbl))٦٥٧٠٧٠٧٠٧٠)١
Summer/Winter gas spread (Euro/MWh))١,٢٥١,٤٥٣,٠٠٣,٠٠٣,٠٠)٢

US$/CAD$٠,٧٧٠,٧٧٠,٧٧٠,٧٧٠,٧٧
US$/Euro١,١٦١,١٦١,١٦١,١٦١,١٦
US$/GBP١,٣٣١,٣٥١,٣٧١,٤٣١,٤٣

). %٢٠١٧:٢(%٢تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة) ١(
: ثابتة).٢٠١٧بقيت األسعار ثابتة بعد ذلك () ٢(

طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية-موجودات توليد الطاقة والمياه 
عند تحديد القيمة قيد االستخدام تم يتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة قيد االستخدام. 

استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة، وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. تم اإلفصاح عن االفتراضات 
وفقًا ا. الرئيسية الحتساب القيمة قيد االستخدام أدناه إلى جانب الطريقة التي اتبعتها اإلدارة في تحديد القيمة العائدة لكل منه

لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظرًا التفاقيات شراء المياه والكهرباء 
الطويلة المدى. 

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

التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية؛·
معدالت التضخم؛·
معدالت الخصم؛·
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)١١

(تتمة)طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية-موجودات توليد الطاقة والمياه 
ز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحاليةالتدفقات النقدية التي تتجاو

أخذتوعند القيام بذلك، .تم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمجموعة على أساس العمل الذي قام به خبير داخلي
بما في ذلك مديدالتسيناريوهات وكذلكالرئيسية في قطاعات الطاقة والمياه ذات الصلة، التوجهاتاالعتباراإلدارة في

.القيم المتبقيةواستردادتعرفة التمديدتوقعات 

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

على الدوام %٥إلى %٢إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 
).%٥إلى %٢: ٢٠١٧(

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

والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام 
).%١١و%٧: ما بين ٢٠١٧(%١١و%٧ة تتراوح ما بين معدالت خصم ما بعد الضريب

الموجودات المالية التشغيلية١٢

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

هي كما يلي:الموجودات المالية التشغيليةإن الحركة في 

٩,٨٤٠٩,٦٦٠يناير١في 
-)٢١٣()٢,٣مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (إيضاح 

٩,٦٢٧٩,٦٦٠يناير (معاد إدراجه)١في 

١,٣٨٩١,٥١٤)٤,٢مدرج خالل السنة (إيضاح 
)١,٧٠٥()١,٧٩١(اعتبارات مستلمة خالل السنة

٣٧١)٧٦((خسائر) أرباح صرف العمالت المدرجة في بيان الدخل الموحد
٩,١٤٩٩,٨٤٠ديسمبر٣١في 

تعديل على مخصص خسارة االئتمان المتوقعة.خالل السنة، لم يكن هناك 
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الموجودات المالية التشغيلية (تتمة)١٢

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٧,٩٩٩٨,٦٤٢الجزء غير المتداول
١,١٥٠١,١٩٨الجزء المتداول

٩,١٤٩٩,٨٤٠

توليد، وتغطي بشكل أساسي ١٢لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في ثالثتدير طاقة 
الطاقة الكهربائية. دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب (سابقًا " الطاقة الجرف األصفر اس سي أي 

فلي باور برايفت ليمتد (نايفلي)" و"شركة تاكورادي العالمية (تاكورادي)" في اتفاقية (الجرف األصفر) )" و"شركة طاقة ناي
شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء الطاقة بتوفير الطاقة، 

مسبقًا في العقود والملخصة ًا لألحكام والشروط الموضوعة ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبق
بما يلي:

الجرف األصفر:
. تنتقل ملكية الموقع واآلالت بعد ٢٠٢٧سنة تنتهي في سبتمبر ٣٠للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة 

سنة إلى المتعهد.٣٠

طاقة المغرب (سابقًا " الطاقة الجرف األصفر اس سي أي (الجرف ) ONE، قامت الشركة الوطنية للكهرباء (٢٠٠٩خالل 
ميغاوات لكل منهما. ٣٥٠لوحدتين بقدرة إجمالية تقّدر بـ اإلنتاجيةوطاقة بتوقيع اتفاقية شراكة لتوسيع القدرة األصفر) )

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

نايفلي:
. عند انتهاء تاريخ عقد شراء الطاقة، ٢٠٣٢سنة ينتهي في ديسمبر ٣٠لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 

من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.%٥٠يحق للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 

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

ميجا واط إلى ٢٢٠سعة الحالية البالغة يتم نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية. أدى توسيع المشروع إلى زيادة ال
.٢٠٣٩ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى ٣٣٠

مليون درهم) كضمان على ٩,٣٣٢: ٢٠١٧مليون درهم (٨,٦٥٥تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة دفترية تبلغ 
القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.
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دات غير ملموسةموجو١٣

موجودات التنقيب 
إجماليبرامج كمبيوترحقوق االستخداماتفاقية إمدادوالتقييم

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨
:التكلفة
٢٠١٨٢,٩٥٨٨٣٦١,٣٨٨٢٦٥٥,٤٤٧يناير ١في 

٩٥٤- - ٤٥إضافات
١٤٩- - - ١٤٩)١١تحويالت من موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)١٦٩(- - - )١٦٩(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)١٨(- - - )١٨()٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

)٣(- - - )٣(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢٠١٨٢,٩٦٢٨٣٦١,٣٨٨٢٧٤٥,٤٦٠ديسمبر ٣١في 

إلطفاء:ا
٥٤٨٤٥٩٢٢٨١,٢٣٥- ٢٠١٨يناير ١في 

٦١٣٧٦١٠٤- )٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

٦٠٩٤٩٦٢٣٤١,٣٣٩-٢٠١٨ديسمبر ٣١في 

االنخفاض في القيمة:
١,٩٨٧---٢٠١٨١,٩٨٧ديسمبر ٣١و٢٠١٨يناير ١في 

القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:صافي 
٢٠١٨٩٧٥٢٢٧٨٩٢٤٠٢,١٣٤ديسمبر ٣١في 

التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
٧٣--٧٣-))iv(٣٦,٢للقيم العادلة (إيضاح 

العادلة:صافي القيمة الدفترية بعد التعديالت في القيمة 
٢٠١٨٩٧٥٣٠٠٨٩٢٤٠٢,٢٠٧ديسمبر ٣١في 

٢٠١٧
:التكلفة
٢٠١٧٢,٩٦٨٨٣٦١,٣٨٨٢٦٠٥,٤٥٢يناير ١في 

٥٨٥- - ٨٠إضافات
)٢٨(- - - )٢٨()١١تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)٢٢(- - - )٢٢(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)٥٩(- - - )٥٩()٥(إيضاح استبعادات خالل السنة

١٩- - - ١٩تعديالت تحويل عمالت أجنبية

٢٠١٧٢,٩٥٨٨٣٦١,٣٨٨٢٦٥٥,٤٤٧ديسمبر ٣١في 

إلطفاء:ا
٤٨٧٤١٨٢١٧١,١٢٢- ٢٠١٧يناير ١في 

٦١٤١١١١١٣- )٦للسنة (إيضاح اإلطفاء 

٥٤٨٤٥٩٢٢٨١,٢٣٥- ٢٠١٧ديسمبر ٣١في 

االنخفاض في القيمة:
١,٩٨٧- - - ٢٠١٧١,٩٨٧ديسمبر ٣١و٢٠١٧يناير ١في 

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:
٢٠١٧٩٧١٢٨٨٩٢٩٣٧٢,٢٢٥ديسمبر ٣١في 

التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
٧- - ٧- ))iv(٣٦,٢للقيم العادلة (إيضاح 

بعد التعديالت في القيمة العادلة:صافي القيمة الدفترية
٢٠١٧٩٧١٢٩٥٩٢٩٣٧٢,٢٣٢ديسمبر ٣١في 
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موجودات غير ملموسة (تتمة)١٣

اختبار انخفاض قيمة موجودات االستكشاف والتقييم
يتم اختبار موجودات االستكشاف والتقييم لالنخفاض في القيمة عند وجود أحداث محفزة كما هو مبين في المعيار الدولي 

عكس / لقيمةافياالنخفاضإلىحاجةهناكيكن("استكشاف وتقييم الموارد المعدنية"). لم٦إلعداد التقارير المالية رقم 
عند تحديد على قيمتها قيد االستخدام.للموجودات لالستردادالمبلغ القابل يعتمد . ٢٠١٧أو٢٠١٨فيالقيمةفياالنخفاض

افتراضات السوق. تم توضيح إدراج، مع ةلتدفقات النقدية المخصوملمناسب، يتم استخدام نموذج تقييمالقيمة قيد االستخدام
الطريقة التي إلى جانب١١اإليضاح رقمضمنالنفط والغازلموجوداتالحتساب القيم قيد االستخداماالفتراضات الرئيسية 

.كل منهالالمناسبةدارة في تحديد القيمة اإلاتخذتها

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

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

اإلضافية) عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم المجموعة بتزويد المشغل بالوقود مع 
دفع بدفعات ثابتة ومتغيرة. يتم إطفاء تكلفة اتفاقية اإلمداد على أساس القسط الثابت على مدى فترة االتفاقية.

ة للعقد على أسعار السلع األساسية المقدرة، واالرتباط التقديري ألسعار السلع وعوامل التذبذب وعوامل تعتمد القيمة العادل
تقييم خيارات الشراء النموذجية األخرى على مدى فترة عقد اإلمداد.

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

٣١الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل السنوات المنتهية في 
على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك بموجب شروط ٢٠٠٨و٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٢ديسمبر

٣٨شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع االستخدام لفترة استخدامتكلفة شراء حقوق االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل
٣٣و٣٨سنة على التوالي. وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة ٤٠و٣٣٣٧و
سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع.٤٠و٣٧و

زميلةاستثمار في شركات١٤

لدى المجموعة االستثمارات التالية في الشركات الزميلة:

نسبة الملكية
٢٠١٨٢٠١٧بلد التأسيس والتشغيل

%٤٩%٤٩اإلمارات العربية المتحدة)iشركة مسار سولوشينز ش.م.ع (إيضاح 
%٢٥%٢٥المملكة العربية السعودية)ii(إيضاح شركة جبيل للطاقة 

%٤٠%٤٠سلطنة عمان)iii(إيضاح شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 
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(تتمة)استثمار في شركات زميلة١٤

)i ( المعروفة سابقًا بـ الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في مجال مسار سولوشينز ش.م.عتعمل شركة
تأجير وإدارة السيارات والمعدات. 

)ii ( مجال توليد الطاقة.تعمل شركة جبيل للطاقة في
)iii (ومحطة توليد طاقة تابعةاأللمنيومل مصهر يوتشغتملكوالمجال البناءفيصحارتعمل شركة.

يقدم إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة.يتم احتساب الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية و
الجدول التالي تحليل للقيمة المدرجة والحصة من أرباح والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة لطاقة.

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,٢٧٢١,٠١٧القيمة الدفترية لالستثمارات

حصة المجموعة في الشركات الزميلة:
٢٦٥٩٦الربح للسنة

١-الدخل الشامل اآلخر
٢٦٥٩٧إجمالي الدخل الشامل

معدل الفائدة مع ةأبرمت الشركة الزميلة اتفاقيقروض من البنوك، الأسعار الفائدة على تعرض جبيل لتقلباتلحد من ابهدف
سداد القروض.وسحب جدول عكس يإسميمبلغ بنوك على

استثمار في شركة ائتالف١٥

االستثمار التالي في شركة االئتالف:المجموعةلدى 

الملكيةبلد التأسيس والتشغيلالنشاط الرئيسي
٢٠١٨٢٠١٧

%٥٠%٥٠الواليات المتحدة االمريكيةطاقة الرياحال دبليو بي ليسي ذ.م.م

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. 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١٥٠١٥١الدفترية لالستثمار في شركات االئتالفالقيم 

٢١٢٩حصة من أرباح شركات االئتالف للسنة
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سلف وقروض لشركات زميلة١٦

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٣٩٥٣٩٧غير متداول-قرض الميزانين 
٣٠٣٣٠٥غير متداول –سلف 

٦٩٨٧٠٢

. عند المبالغ أعاله بشكل أساسي من قروض والسلف المقدمة إلى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م في السنوات السابقةنشأت 
مليون درهم في ٤، تم إدراج مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة بقيمة ٩اعتماد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

يتم إجراء أية تعديالت على هذا المخصص.). خالل السنة، لم٢,٣(إيضاح ٢٠١٨يناير ١

غير متداولة–موجودات أخرى ١٧

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١١٩١٢٣نفقات مؤجلة
١-رسوم قطع غيار أولية

١٥٥)٣٦,١معدالت الفائدة (إيضاح عقود تبادل -مشتقات في حماية فعالة 
تبادل العمالت األجنبية اآلجلةعقود -مشتقات في حماية فعالة 

١٣-)٣٦,١(إيضاح 
٥٠-حكومة إقليم كردستانذمم القروض المدينة من 

١٦١٢٥١ذمم تكاليف البترول المدينة من حكومة إقليم كردستان
١٠٥١٣٩أخرى 

٤٠٠٥٨٢

تم تصنيفها كأصل ٢٠١٨ديسمبر ٣١سنويًا وكما في %٧إن ذمم القروض المدينة من حكومة إقليم كردستان هي بمعدل 
، تم إدراج ٩التقارير المالية رقم إلعدادعند اعتماد المعيار الدولي ). ١٩متداول ضمن الذمم المدينة األخرى (إيضاح 

٢٠١٨يناير ١غير متداولة في -درهم مقابل موجودات أخرى مليون١٨بمبلغ خسارة االئتمان المتوقعةمخصص
.يتم إجراء أية تعديالت على هذا المخصص، لم السنةخالل .)٢,٣(إيضاح 
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المخزون١٨

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,٦٨١١,٦٣٦وقود ونفط خام
١,٤٢٥١,٣٧٣قطع غيار ومواد استهالكية

٣,١٠٦٣,٠٠٩
)٢٢٤()٢٣٤(مخصص البنود بطيئة الحركة والمتهالكة

٢,٨٧٢٢,٧٨٥

مليون ١,٧٦١: ٢٠١٧مليون درهم (١,٧٦٦إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي 
درهم).

درهم) كضمان للقروض المتعلقة بالشركات مليون ٢,٧٢٦: ٢٠١٧مليون درهم (٢,٧٨٢تم رهن مخزون بقيمة دفترية تبلغ 
التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة. كانت التحركات في 

مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٢٢٤١٩٢يناير١في 
١٠٣٢المخصص للسنة

٢٣٤٢٢٤ديسمبر٣١في 
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ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا١٩

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,١٢٥١,١٥٥))iذمم تجارية مدينة (إيضاح (
١,٣٦٣١,٢٨٦))iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح (

٣٥٣٣٩٦إيرادات مستحقة
٦-مبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولي التشغيل والصيانة

٢٤٩٢٦٤مخزون النفط الخام 
١٩٣٩ودائع

٥٦٦١مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين
٢٥٤٤٢٤مصاريف مدفوعة مسبقًا

٤٩٣٣٦٧ضريبة الدخل المدفوعة مسبقًا
عقود تبادل العمالت االجنبية اآلجلة –مشتقات في حماية فعالة 

١٠-)٣٦,١(إيضاح 
-٢)٣٦,١(إيضاح معدالت الفائدةعقود تبادل –مشتقات في حماية فعالة 

٢٤٦٢٤٤ذمم مدينة أخرى

٤,١٦٠٤,٢٥٢

)i(ذمم تجارية مدينة
مليون ٢٢: ٢٠١٧مليون درهم (٦٩تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

يوم عمل. بلغت الحركة في ٩٠–٣٠التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون المدينوندرهم). إن ذمم 
مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون ما يلي:

٢٠١٨٢٠١٧
درهممليونمليون درهم

٢٢٢٢يناير١في 
-٣٤)٢,٣مخصص خسارة االئتمان المتوقعة (إيضاح 

-١٣الحركة في المخصص

٦٩٢٢ديسمبر٣١في 
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(تتمة)ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا١٩

)i((تتمة)ذمم تجارية مدينة
ديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون ٣١االئتمان المتوقعة. كما في خالل السنة، لم يكن هناك تعديالت على مخصص خسارة 

التجاريون الغير مخفضة كما يلي:

غير مستحقة الدفع 
وغير منخفضة 

مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة
يومًا١٢٠أكثر من يومًا١٢٠-٩٠يومًا٩٠-٦٠يومًا٦٠-٣٠إجمالي

مليون درهممليون درهممليون درهمدرهممليونمليون درهممليون درهم

٢٠١٨١,١٢٥٨٣٦٨١٣٣٤٢١٣٣
٢٠١٧١,١٥٥٩٠٨٥٦٣٥٤٥١١١

مليون درهم) من المبالغ القائمة ٣٤: ٢٠١٧مليون درهم (٤قامت المجموعة الحقًا بعد تاريخ الميزانية العمومية بتحصيل 
يومًا.١٢٠المستحقة الدفع بعد 

)ii(المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١,٢٣٧١,٢٨١)ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي (
١٢٦٥أخرى

١,٣٦٣١,٢٨٦

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

: ال شيء). عند تطبيق المعيار ٢٠١٧مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (ال، لم تنخفض قيمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
ئر االئتمان المتوقعة مقابل هذه األرصدة.، لم يتم إدراج مخصص لخسا٩الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

غير مستحقة الدفع 
وغير منخفضة 

مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة
يومًا١٢٠أكثر من يومًا١٢٠-٩٠يومًا٩٠-٦٠يومًا٦٠-٣٠إجمالي

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٩- ٢٠١٨١,٣٦٣١,٢٠٤١٢٩١
٢٠١٧١,٢٨٦٩٨٣٢٨٦٥١١١

يتوقع استرداد الذمم التجارية المدينة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص االنخفاض بالكامل وذلك بناًء على 
السابقة.الخبرة 
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النقد وما يعادله٢٠

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٣,٠٣٠٣,٢٢٤النقد لدى البنوك وفي الصندوق
٤٢٧١,١٧٦ودائع قصيرة األجل

٣,٤٥٧٤,٤٠٠إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل
)١٩٣()٦٥(السحب على المكشوف من البنوك

٣,٣٩٢٤,٢٠٧يعادلهصافي النقد وما 

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

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

: ٢٠١٧مليون درهم (٩,٧١٩، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم)، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.١١,١٦١

مليون درهم ٢، تم إدراج مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة بقيمة ٩يار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عند تطبيق المع
). خالل السنة، لم يتم إجراء أية تعديالت على المخصص.٢,٣(إيضاح ٢٠١٨يناير ١في 
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استبعاد شركة تابعة٢١

هيماشال سورانج ليمتيد للطاقة ، وفقًا التفاقية الشراء المبرمة بين طاقة انديا باور فينتشرز برايفت ليمتد، ٢٠١٧مايو ٣٠في 
("غرينكو")، قامت المجموعة بتسليم السيطرة اإلدارية على شركتها ليمتدبرايفت جكتس ورينكو ايست كوست باور بروغ

شركة في حقوق منفعةإلى غرينكو. وبناًء على ذلك، ال تحتفظ المجموعة بأية د للطاقةشركة هيماشال سورانج ليمتيالتابعة 
٣١مليون درهم خالل السنة المنتهية في ٨٦اعتبارًا من هذا التاريخ. تم إدراج ربح بقيمة هيماشال سورانج ليمتيد للطاقة

كما يلي:شركة هيماشالمن قبل الشركة عند استبعاد ٢٠١٧ديسمبر 

٢٠١٧مايو ٣٠في
مليون درهم

٣٣٦موجودات غير متداولة
٤٥موجودات متداولة

)٣٣٩(مطلوبات غير متداولة
)١٨٠(مطلوبات متداولة

)١٣٨(صافي المطلوبات المستبعدة
٥٢إلى األرباح والخسائرتدويرهاحتياطي تحويل العمالت المعاد 

٨٦الربح من استبعاد شركة تابعة

ل األسهم التي تحتفظ بها المجموعة وقاموا بنقهيماشال سورانج ليمتيد للطاقةرهنهم على أسهم شركةالمقرضون استدعى
قد تم منها نتفاع االتبين لنا أن الرهن على األسهم المتبقية التي تمتلك المجموعة حق لقد ة. التي تحتفظ بها المجموع

األسهم.استدعاؤها وقد تم تحويل معظم تلك 

رأس المال٢٢

)i(رأس المال الصادر

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٦,٠٦٦٦,٠٦٦ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

)ii(رأس المال المساهم به

٢٥٢٥ديسمبر٣١الرصيد كما في 
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االحتياطيات٢٣

االحتياطيات األخرى٢٣,١

اإلجمالياحتياطي قانونياحتياطي نظامي
مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٧٢,٦٧٨٩٣٤٣,٦١٢يناير ١الرصيد في 
١٦٦١٧٧تحويالت خالل السنة

٢٠١٧٢,٦٩٤٩٩٥٣,٦٨٩ديسمبر ٣١الرصيد في 
٤٠٥٢٩٢تحويالت خالل السنة

٢٠١٨٢,٧٣٤١,٠٤٧٣,٧٨١ديسمبر ٣١الرصيد في 

االحتياطي النظامي
والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة لها، ٢٠١٥) لسنة ٢ينص القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا %١٠على تحويل 
من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.%٥٠التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

الشركات التابعة–االحتياطي القانوني 
من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز %١٠وفقًا لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل 

من رأس المال أو بموجب %٥٠وقف عن هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني للشركات التابعة أن تقرر الت
قرار المساهمين في االجتماع العام السنوي بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا االحتياطي فقط لألغراض 

تابعة.الموصي بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات ال

احتياطي تحويل العمالت األجنبية٢٣,٢

يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلدراج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية 
ية.للشركات االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي االستثمارات في العمليات األجنب

حقوق غير مسيطرة٢٤

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٧٩٥٦٨٠متعلقة بدائرة الطاقة
٥,٢٥١٤,٦٨٦متعلقة بحقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة

٦,٠٤٦٥,٣٦٦

من الحقوق في %٦يتم معاملة دائرة الطاقة كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية الموحدة وذلك المتالكها 
).٣٥تابعة لطاقة (التفاصيل في إيضاح عاملةثمان شركات محلية
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حقوق غير مسيطرة (تتمة)٢٤

للشركات التابعة الجوهرية ذات حقوق ملكية غير مسيطرة أدناه:الماليةتم تقديم المعلومات 

بلد التأسيس والتشغيل
نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من 

حقوق ملكية غير مسيطرةقبل 
٢٠١٨٢٠١٧

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةشركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةللطاقة ش.م.خالشركة العربية 

%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%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الرويس للطاقة 

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 

إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة مماثلة في طبيعتها وبالتالي تم تقديم اإلفصاحات التالية 
على أساس إجمالي:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٧,١٢٠٧,١٢١اإليرادات 

١,٨٥٨١,٧١٠األرباح
٧٧٦٧٠٠الدخل الشامل اآلخر

٢,٦٣٤٢,٤١٠إجمالي الدخل الشامل

٨٥٥٧٨٧الربح المخصص لحقوق غير مسيطرة
٣٥٧٣٢٢الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق غير مسيطرة

٣٨,٣٤٣٣٩,٩٢٦الموجودات غير المتداولة
٥,٢٤٥٥,٥٩٨الموجودات المتداولة

)٣٠,٥٤٩()٢٧,٥٩٦(المطلوبات غير المتداولة
)٤,٠٣٨()٤,٠٣٢(المطلوبات المتداولة

١١,٩٦٠١٠,٩٣٧إجمالي حقوق المساهمين

٦,٤٥٨٥,٩٠٦حقوق المساهمين العائدة إلى الشركة األم
٥,٥٠٢٥,٠٣١حقوق المساهمين العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

١١,٩٦٠١٠,٩٣٧

٥,٢٩٢٤,٣٤٩التشغيليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
)٣١٣()٢٨٠(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)٣,٥٨٤()٥,٢٠٤(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

٤٥٢)١٩٢(صافي (النقص) الزيادة في النقد وما يعادله

٤٩٠٤٢٩توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غير مسيطرة
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قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة٢٥

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١٤٨١٧٧البحرية القابضة٢أس شركة 
٤٠٦٥سي في٢أف الفجيرة 

١٨٨٢٤٢

السداد. إن هذه القروض تخضع إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة
للسداد وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.

القروض والسلف التي تحمل فائدة٢٦

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة سندات عالمية متوسطة األجل
٢٥,٤٩٨٢٣,٧١٣)i(إيضاح 

٤,٤٥٦٧,٥١٧)iiتسهيالت ائتمانية متجددة (إيضاح 
٣,٣١٦٣,٣١٥)iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (إيضاح 

٤,٣٦٩٤,٣٦٤)iv(إيضاح سندات شركات تابعة أخرى 
٢٧,٣١٧٢٩,٨٠٥)vقروض ألجل (إيضاح 

٦٤,٩٥٦٦٨,٧١٤

في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:تم اإلفصاح عنها 

٥٩,٩٤٣٦١,٧٥٠المطلوبات غير المتداولة
٥,٠١٣٦,٩٦٤المطلوبات المتداولة

٦٤,٩٥٦٦٨,٧١٤
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التي تحمل فائدة (تتمة)سلفالقروض وال٢٦

التي تحمل فائدة (قبل اقتطاع تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا) يتم سدادها كما سلفإن حصص المجموعة من القروض و
يلي:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٥,١١٧٧,٠٧١خالل سنة واحدة
٧,١٣١٥,٠٧٢سنوات٢–١ما بين 
٨,٣٥٧١٠,٢٤٨سنوات٣–٢ما بين 
٢,٥٦٢٨,٣٦٥سنوات٤–٣ما بين 
٧,٢٧٠٢,٥٩٩سنوات٥–٤ما بين 

٣٥,٠٨٣٣٦,٠٨٨بعد خمس سنوات

٦٥,٥٢٠٦٩,٤٤٣

طلوبات الناشئة عن األنشطة التمويليةمالتغيرات في ال

أخرىالتدفقات النقدية٢٠١٨يناير ١
ديسمبر٣١

٢٠١٨
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨
متداولة:

١,٧١٧٥,٠١٣)٣,٦٦٨(٦,٩٦٤قروض وسلفيات تحمل فائدة 
٢٠٦٢٠٣)١٨٣(١٨٠قروض إسالمية

١,٩٢٣٥,٢١٦)٣,٨٥١(٧,١٤٤

غير متداولة:
٥٩,٩٤٣)١,٨٠٧(- ٦١,٧٥٠ات تحمل فائدةيقروض وسلف

١,١١٢)٢١٩(- ١,٣٣١قروض إسالمية

٦١,٠٥٥)٢,٠٢٦(- ٦٣,٠٨١

٦٦,٢٧١)١٠٣()٣,٨٥١(٧٠,٢٢٥اإلجمالي
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القروض والسلف التي تحمل فائدة (تتمة)٢٦

(تتمة)التغيرات في الطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية

٢٠١٧ديسمبر ٣١أخرىالتدفقات النقدية٢٠١٧يناير ١
درهممليونمليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٧
متداولة:

٢,١٨٤٦,٩٦٤)٢,١٠٢(٦,٨٨٢قروض وسلفيات تحمل فائدة 
١٨٢١٨٠)١٧٢(١٧٠قروض إسالمية

٢,٣٦٦٧,١٤٤)٢,٢٧٤(٧,٠٥٢

غير متداولة:
٦١,٧٥٠)١,٩١٢(-٦٣,٦٦٢ات تحمل فائدةيقروض وسلف

١,٣٣١)١١٥(-١,٤٤٦قروض إسالمية

٦٣,٠٨١)٢,٠٢٧(-٦٥,١٠٨

٣٣٩٧٠,٢٢٥)٢,٢٧٤(٧٢,١٦٠اإلجمالي

)i (المتوسطة األجلأبوظبي الوطنية للطاقةسندات شركة
الفائدة متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الالعالميةالسنداتإدراجتم 

هذه فتراتيلخص الجدول التالي تفاصيل.لطاقةمضمونةلتزامات غير ذات االمباشرة وغير مشروطة وهي الفعلية و
:، صافي الخصومات / العالوات وتكاليف المعامالتالدائنةالسندات

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٨٢٠١٧السداد

مليون درهممليون درهم
المطلوبات المتداولة

٢,٧٥٤-٢٠١٨يناير%٢,٧١%٩٩,٤٨دوالر أمريكي٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
١,٨٣٦-٢٠١٨أغسطس%٧,٢٩%٩٩,٨٥دوالر أمريكي ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
-٢٠١٩١,٨٣٤سبتمبر %٦,٤٠%٩٩,٢٠دوالر أمريكي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

١,٨٣٤٤,٥٩٠المتداولةإجمالي المطلوبات 
المطلوبات غير المتداولة

١,٨٣١-٢٠١٩سبتمبر %٦,٤٠%٩٩,٢٠دوالر أمريكي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١١,٨٢٥١,٨٢٠يونيو %٣,٨٧%٩٩,٦٦دوالر أمريكي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١٩٣٠٩٣٤يونيو%٣,١٦%١٠٢,٤٨دوالر أمريكي٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢١٢,٧٤٥٢,٧٤٢ديسمبر %٦,٠٠%٩٩,٥٢دوالر أمريكي٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٣٤,٥٧٠٤,٥٦٥يناير %٣,٧٥%٩٩,٤٠دوالر أمريكي١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٤٧٤٥٧٧٨مايو %٣,١٠%٩٧,٦٢يورو١٨٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٤٢,٧٣٧٢,٧٣٤مايو %٤,٠٢%٩٩,٣٧دوالر أمريكي٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
-٢٠٢٥٢,٧٤٣إبريل %٤,٣٨%٩٩,٩٥دوالر أمريكي٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٦١,٨١٥١,٨١٢يونيو %٤,٦٠%٩٩,٠٠دوالر أمريكي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٢٦١,٩٠٠١,٩٠٧يونيو%٣,٨٤%١٠٤,٦٠دوالر أمريكي٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٣٠٣,٦٥٤إبريل %٤,٨٨%٩٩,٩٦دوالر أمريكي١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٣,٦٦٤١٩,١٢٣المطلوبات غير المتداولةإجمالي 
٢٥,٤٩٨٢٣,٧١٣اإلجمالي
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القروض والسلف التي تحمل فائدة (تتمة)٢٦

)ii (تسهيالت ائتمانية متجددة

يلخص الجدول التالي التسهيالت االئتمانية المتجددة، صافي تكاليف المعاملة:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

متداولةالغير المطلوبات 
٤,٤٥٦٧,٥١٧مليار دوالر أمريكي٣,١تسهيالت بقيمة 

٣,١المتجددة بقيمة ة، قامت طاقة بإعادة تمويل كافة الشرائح القائمة من تسهيالتها االئتماني٢٠١٥أغسطس ١٢في )أ
بنك وتحمل المبالغ المقترضة بموجب تسهيل االئتمان ١٥مليار دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات لدى اتحاد مكون من 

زائدًا الهامش.EURIBORوLIBORالمتجدد فائدة 

ع اتحاد مكون من مليار دوالر أمريكي، م١,٢٥، أبرمت شركة "طاقة" اتفاقية تسهيل جسر بقيمة ٢٠١٧ديسمبر ٢٩في )ب
دًا الهامش. تم سحب هذا التسهيل ودفعه بالكاملفائدة بمعدل ليبور زائوحملتمدة التسهيل سنة واحدة بلغتبنوك. ٦

.٢٠١٨خالل 

مليون دوالر أمريكي مع شركة "طاقة" لتوفير ضمان ٦٤٠لدى شركة "طاقة نورث" تسهيالت ائتمانية متجددة بقيمة )ج
) بموجب هذا التسهيل االئتماني. من ال شيء: ٢٠١٧، لم يتم سحب أي مبلغ (٢٠١٨ديسمبر ٣١الشركة األم. في 

لشركة "طاقة نورث" بطلب تمديد التسهيل سنويًا، في المقرر أن تنتهي صالحية هذا التسهيل، الذي يتمتع بميزة تسمح
.٢٠٢٠مايو 

)iii (سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة 
يستحق سداد الفائدة على السندات بالدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة وغير مضمونة على الشركة.

ول التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف يلخص الجدالمستحقة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى. 
المعامالت:

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٨٢٠١٧السداد

مليون درهممليون درهم
المطلوبات غير المتداولة

٢٠٣٦٣,٣١٦٣,٣١٥كتوبر أ%٦,٦٠%٩٩,٠٥دوالر أمريكي١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
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القروض والسلف التي تحمل فائدة (تتمة)٢٦

)iv( الشركات التابعة األخرىسندات

بعدد من وثائق الضمان بما هذه السنداتويتم ضمانتم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية 
في ذلك الحقوق التعاقدية للشركات التابعة، والودائع النقدية، والموجودات األخرى والضمانات. يستحق سداد الفائدة بكل 

تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعامالت:ول التالييلخص الجدنصف سنوي. 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٨٢٠١٧السداد

مليون درهممليون درهم

المطلوبات غير المتداولة
شركة اإلمارات لدوالر أمريكي٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠سندات بقيمة

%٤,٧٩%٤,٤٥والطاقة شركة مساهمة خاصةسمب كورب للمياه 
إلى ٢٠٢٩فبراير 

٢٠٣٥١,٣٩٩١,٣٩٦أغسطس 

شركة الرويس دوالر أمريكي ل٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠سندات بقيمة 
٢٠٣٦٢,٩٧٠٢,٩٦٨أغسطس %٦,١٨%٦,٠للطاقة شركة مساهمة خاصة

٤,٣٦٩٤,٣٦٤اإلجمالي

)v(قروض ألجل
ألجل بالتكلفة المطفأة وتحمل معدل فائدة فعلي ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى القروض إدراج كافةيتم 

خالف ذلك.

العملة
معدل الفائدة 

٢٠١٨٢٠١٧تاريخ السدادالفعلي %
مليون درهممليون درهم

المطلوبات المتداولة

الين الياباني١للطاقةشركة أبوظبي الوطنية

ليبور الين الياباني + 

٢٠١٩%٠,٦٠

-٦٨١مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل
٢٠١٩١٣٦١١٠%١,٣٠+دوالر أمريكي٢قرض ألجل 

-٢٠١٩٣٧%٠,٨٠إيبور + درهم إماراتي٦قرض رأس المال العامل 
٢٠١٩٢٠٧٢٠٣%٠,٦٥+دوالر أمريكي٢للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة تركتيبال الخليج 

٢٠١٩٣٢٢٢٨٩%١,٧٥دوالر أمريكي٢شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
٢٠١٩٢٣٥٢٢١%١,٦٥-%١,٥٥دوالر أمريكي٢الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٢٠١٩%١,٠٠+دوالر أمريكي٢)١(قرض ألجل

٢٠١٩١٩٧١٨٨%٠,٨٣دوالر أمريكي٢)٢(قرض ألجل
٢٠١٩٢٦١٢٤٩%٠,٨٥دوالر أمريكي٢ش.م.خ كورب للمياه والطاقة شركة اإلمارات سمب 

١٥٨١٥٩شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٢٠١٩١٣٤١٢٥%٠,٦٠أمريكيدوالر ٢) ١قرض ألجل (
٢٠١٩٢٠٧١٨٨%٠,٥٠دوالر أمريكي٢) ٢قرض ألجل (

٢٠١٩١٨٨٢٠٢%٢,٣٥-%١,٩٠دوالر أمريكي٢شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
٢٠١٩١٥٣١٥٧%٤,٨درهم مغربي٣شركة طاقة المغرب

٢٠١٩٢٦١٢٨٣%٧,٠٠-%٣,٩٢عمالت متنوعة٤اس ايه٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة 

٣,١٧٧٢,٣٧٤إجمالي المطلوبات المتداولة
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القروض والسلف التي تحمل فائدة (تتمة)٢٦

)v((تتمة)قروض ألجل

العملة
معدل الفائدة 

٢٠١٨٢٠١٧تاريخ السدادالفعلي %
مليون درهممليون درهم

المتداولةغير المطلوبات 

الين الياباني١شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

ليبور الين الياباني + 

٢٠١٩%٠,٦٠

-٦٦٣

٧٣٢٠٩مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل
٢٠٢٠٢,٤٦٧٢,٦٧٢%١,٣٠+دوالر أمريكي٢قرض ألجل 

٢٠٢٩٧١٦١,٠٤٩%٠,٩٥-%٠,٦٥+دوالر أمريكي٢شركة تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٢٠٢١١,١١٤١,٣٤٩%١,٧٥دوالر أمريكي٢شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة

٢٠٢٣%١,٦٥دوالر أمريكي٢الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٢٠٢٥١,٤٩٤١,٦٩١%١,٠٠+أمريكيدوالر٢)١(قرض ألجل
٢٠٢٥١,٩٧٣٢,٢٣٤%٠,٨٣دوالر أمريكي٢)٢(قرض ألجل

٢٠٢٩٢,٢٨٠٢,٤٣٩%١,٢٠-%٠,٨٥+دوالر أمريكي٢ش.م.خ كورب للمياه والطاقة شركة اإلمارات سمب 
شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٢٠٣٠%٠,٦٠دوالر أمريكي٢) ١قرض ألجل (

٢٠٣٠%٠,٥٠دوالر أمريكي٢) ٢قرض ألجل (

٢٠٣١٢,٢٨٠٢,٤١٤%٢,٥٠-%١,٩٠دوالر أمريكي٢شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
٢٠٢٧٣,٤١٤٣,٦٢١%٤,٨درهم مغربي٣شركة طاقة المغرب

٢٠٢٨٤,١٠٣٤,٢٨٧%٧,٠٠-%٣,٩٢عمالت متنوعة٤اس ايه٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة 
٢٠٢٧١,١٠٢١,٢٨٦%٤,٣٥-%٤,٢٥دوالر أمريكي٥الدوليةتاكوراديشركة 

٢,٢٤١٢,٥٤٥
٨٨٣٩٧٢المتداولةغير إجمالي المطلوبات 

٢٤,١٤٠٢٧,٤٣١

٢٧,٣١٧٢٩,٨٠٥اإلجمالي

.)٣٦القرض بالكامل بالدوالر األمريكي (إيضاح تمت حماية. ١
الفائدة (إيضاح معدالت، وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل القروض مضمونة، وتخضع للعديد من المواثيقإن . ٢

٣٦(.
.وثائق الضمانالقروض مضمونة بعدد من إن . ٣
الفائدة وكذلك اتفاقيات تبادل العمالت األجنبية معدالتالقرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل إن . ٤

.)٣٦(إيضاح 
.)٣٦الفائدة (إيضاح معدالتالقرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل إن . ٥
.القرض غير مضمونإن . ٦
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القروض اإلسالمية٢٧

تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية:

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٢٦٢٣٣٥سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة الشويهات
٨١١٢٤مساهمة خاصةشركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة

٣٩٤٤٦٠شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
٥٧٨٥٩٢عامةشركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة 

١,٣١٥١,٥١١

في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:االفصاح عنهاتم 
١,١١٢١,٣٣١مطلوبات غير متداولة

٢٠٣١٨٠مطلوبات متداولة

١,٣١٥١,٥١١

:كاآلتيللمجموعة (قبل خصم تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا)يستحق سداد القروض اإلسالمية

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهمدرهممليون 

٢٠٤١٨٢واحدةخالل سنة 
١٩٢٢٠٤سنة٢–١بين 
١٧٢١٩٢سنوات٣–٢بين 
٦٦٢١٧٢سنوات٤–٣بين 
٩٢٦٨١سنوات٥–٤بين 
٩٢-سنوات٥بعد 

١,٣٢٢١,٥٢٣
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(تتمة)القروض اإلسالمية٢٧

فعلي بمعدل ليبور زائدًا الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.تحمل كافة القروض اإلسالمية معدل إيجار 

العملة
اإليجارمعدل 

٢٠١٨٢٠١٧تاريخ السدادالفعلي %
مليون درهممليون درهم

المطلوبات المتداولة
٢٠١٩٥٣٤٣%١,٣٠دوالر أمريكي١مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل

٢٠١٩٨١٧٢%١,٧٥دوالر أمريكي١شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
٢٠١٩٦٩٦٥%١,٦٥-%١,٥٥دوالر أمريكي١الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٢٠٣١٨٠إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
٢٠٢٠٢٨٨١%١,٣٠دوالر أمريكي١للطاقة، شركة مساهمة خاصة شركة اإلمارت سي.إم.أس. 

٢٠٢١١٨١٢٦٣%١,٧٥دوالر أمريكي١شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
٢٠٢٢٥٧٨٥٩٢%٤,٧١رنجت الماليزيشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع

٢٠٢٣٣٢٥٣٩٥%١,٦٥دوالر أمريكي١الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 

١,١١٢١,٣٣١المتداولةغير إجمالي المطلوبات 

١,٣١٥١,٥١١اإلجمالي

).٣٦إن القروض مضمونة وهناك متطلبات إلبرام اتفاقيات تبادل معدالت اإليجار (إيضاح )١(
).٣٦للتقلبات في العمالت األجنبية (إيضاح دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل العمالت المتقاطعة للحماية من التعرض )٢(
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إزالة الموجودات عند التقاعدالتزامات٢٨

والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشركات قانونيا بهدم وإزالة دائرة الطاقةكجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين 
محطات ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصبحت الشركات التابعة غير 

. تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها األصلي
بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من تلوث التربة والمياه الجوفية وسد الحفر وإرجاع سطح األرض لما 

لحالية المتوقعة. يتم احتساب القيمة العادلة اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد باستخدام طريقة القيمة اكان عليه في السابق.
تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل التكاليف واألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف 

الثالثة بأخذه باالعتبار عند افتراض تسوية االلتزام.

لقيام بتكوين مخصص للتكلفة المستقبلية باإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز ا
تعتمد األعمار االقتصادية وتوقيت إزالة الموجودات ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.إلزالة

خضع لضغوط على التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات الصلة. إن تكاليف اإلزالة ت
التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

١٤,١٩٧١٤,١٠٣يناير١في إزالة الموجودات عند التقاعدالتزاماتمطلوبات 
)٣٤٥()٥٧٥(المستخدم خالل السنة

١٣٩١خالل السنةالمخصص 
٦٨٠٦٩٥)٨المصاريف المتراكمة (إيضاح 
)٣٤٤(٢١مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

٨٧)١٧٨(تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 

١٤,٢٨٤١٤,١٩٧ديسمبر٣١كما في التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

:كما يليتم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد 

٦٤٦٧٧)٣١المطلوبات المتداولة (إيضاح 
١٣,٦٣٨١٤,١٢٠المطلوبات غير المتداولة

١٤,٢٨٤١٤,١٩٧
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سلف وقروض من أطراف ذات عالقة٢٩

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٤٨٤٥))iعالقة (إيضاح (طرف ذوقروض من 
٢١٣٢٢١عالقة طرف ذومن سلف

٢٦١٢٦٦

)i( الحركة على القروض خالل السنة على النحو التالي:بلغت

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٤٥٤٤يناير١الرصيد في 
٣١)٨مصاريف الفوائد اإلسمية (ايضاح 

٤٨٤٥ديسمبر٣١الرصيد في 

هي من شركة أبوظبي للطاقة ٢٠١٧ديسمبر ٣١و٢٠١٨ديسمبر ٣١العالقة كما في الطرف ذوإن القروض من 
)ADPC.( ٢٠٢٥ال يحمل القرض أي فائدة وهو غير مضمون ويستحق السداد بالكامل في يونيو .

غير متداولة–مطلوبات أخرى٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٤٨المكلفةالمخصصات المدرجة على العقود 
١,٨٦٤٢,٦٤١)٣٦,١(إيضاح حماية التدفقات النقدية–القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٤٤٤٩التزامات مكافآت الموظفين
١٠٧١٠٩أخرى

٢,٠١٩٢,٨٠٧
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ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى٣١

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٧٤٧٨١٠الذمم التجارية الدائنة
٦١٦٩لشركاء شركة االئتالفذمم دائنة

٨٠٣٨٣٩مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
٨٨٦٨٦٧مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل

٣٠٥٢٨١الرأسماليةللمصاريفذمم دائنة
١١المكلفةالمخصصات المدرجة على العقود 

٤٥٧٥٣٤)٣٦,١(إيضاح حماية التدفقات النقدية–القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
١٠٠١٠٥)٣٦,١(إيضاح القيمة العادلةحماية –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٦٤٦٧٧)٢٨إزالة الموجودات عند التقاعد (إيضاح التزامات
٧١١٢٦لحقوق غير المسيطرةدائنةأرباح توزيعات 

٢٥٥٥مخزون النقط الخام
٨٨٠٩١١أخرى

٤,٩٨٢٤,٦٧٥

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:

يومًا.٦٠إلى ٣٠الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة ·
يومًا.٦٠الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة ·
المالية وفقًا لشروط القروض.يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة ·

ذات عالقة ألطراف المستحقة المبالغ٣٢

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

شركة مياه وكهرباء-مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 
١٧٨أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة

٦٦٨٠وأطراف ذات عالقةدائرة الطاقةمبالغ مستحقة إلى –أخرى

٨٣٨٨
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االلتزامات واالرتباطات٣٣

)i (التزامات النفقات الرأسمالية

١,١٧١والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته٢٠١٨ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 
مليون درهم).٧٥٢: ٢٠١٧مليون درهم (

)ii (التزامات عقود اإليجار التشغيلية

:المجموعة كمؤجر
المتاحةالمبنية على السعة المياه والكهرباءوفقُا التفاقية شراء المستحقة للمجموعة إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المستقبلية 

كاآلتي:ديسمبر هي ٣١المتوقعة للمحطات في 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهم مليون درهم 

٥,٧٦٩٥,٧٥٧خالل سنة واحدة
٢٢,٦٥١٢٣,٣٩٨سنواتخمسولكن ليس أكثر منبعد سنة 

٣٩,٢٤٣٤٣,١٧٥أكثر من خمس سنوات

٦٧,٦٦٣٧٢,٣٣٠

المجموعة كمستأجر
ديسمبر هي كما يلي:٣١عقود اإليجارات المستقبلية وفقًا للعقود التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في مدفوعات إن أدنى 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهمدرهممليون 

٤٥١٣٢٠خالل سنة واحدة
٨١٢٩٣٢بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

٥٧١١١أكثر من خمس سنوات

١,٣٢٠١,٣٦٣

شركة ائتالف:
لدى شركة االئتالف الخاصة بالمجموعة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء 

مليون درهم) والتي بلغت حصة ١,٤٤٨: ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون درهم (١,٣٥٧بقيمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم).٧٢٤: ٢٠١٧ديسمبر ٣١مليون درهم (٦٧٩المجموعة فيها 

الشركات الزميلة
لدى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير 

مليون درهم) والتي بلغت ٨٣٨: ٢٠١٧مليون درهم (٤٣٨بقيمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
مليون درهم).٣٣٥: ٢٠١٧مليون درهم (١٧٥حصة المجموعة فيها 
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(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٣

)iii (التزامات أخرى

الستخدام خط األنابيب تلتزم بصفة أساسيةكما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية)أ
مليون درهم).٧٣٧: ٢٠١٧ديسمبر ٣١(٢٠١٨ديسمبر ٣١كما فيمليون درهم ٩٠٤بموجبها بإنفاق 

، مع شركة عةمملوكة بالكامل للمجموتابعةشركة ، وافقت شركة "طاقة أتروش بي في"، وهي ٢٠١٨ديسمبر ٢٧في )ب
اراثون أويل م"حصة عاملة محتفظ بها حاليًا من قبل٪ من ٥٠على االستحواذ"شماران بتروليوم كوربوريشن" على 

منالمالرأس كامل على تستحوذ شمارانفي إقليم كردستان العراق. سوف أتروشحوضردستان بي في" في ك
ستقوم شركة،معهامنفصلة متفق عليها موجوداتمن ماراثون. بموجب اتفاقية شراء ردستان بي في ماراثون أويل ك

أتروش حوض ٪ من حصة المشاركة في٧,٥بتحويل، المسبقةلشروط الستيفاء اًا، وفقشماران بتروليوم كوربوريشن
رأس مال االستحواذ علىسعر الشراء في وقت إغالق بسوف تساهم طاقة أتروش بي في طاقة أتروش بي في.إلى

األسهم"). على("عملية إغالق االستحواذبتروليوم كوربوريشن شماران من قبل ردستان بي في ماراثون أويل كشركة
، ستقوم شركة "طاقة أتروش بي في"، بموجب اتفاقية الشراء المتفق عليهاظار الوفاء بالشروط السابقة لإلغالق في انت
٪. من خالل ٧,٥لغة في حدود نسبة المشاركة الباشاركة اقتصاديًابالم، األسهماالستحواذ علىإغالقمن تاريخًااعتبار

.٪٤٧,٤٪ إلى ٣٩,٩من حوض أتروش في طاقة أتروش بي في ، ستزداد حصةهذا االستحواذ

)iv (التزامـات طارئـة

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

والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات الطارئة للفترات السابقة من 
تاريخ الشراء.

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

، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة (والتي أعقبتها جين إكس)") وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقةإي. إس
تايجر حصلت شركة.، الواليات المتحدة األمريكيةجيرسيفي نيوالواقعةريد أوكمتعلقة بمحطة توليد الطاقة أخرى

مورجان ستانلي شركةلوتابعة متخصصة في االستحواذ ذات أغراض خاصة، وهي شركةجين كو ذ.م.م
) EMA(الطاقة دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة كامل ملكية ريد أوك ذ.م.م.، علىانفراستراكتشار

مع مجموعة مورغان ٢٠١٠ديسمبر ٢٨) كالهما مؤرخ بتاريخ ISDA(الرئيسيةواتفاقية التبادل والمشتقات الدولية 
قامت المجموعة .ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى

. الدفعات ضمن ن ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمدادلمجموعة شركات مورغاجين أكس شركة بضمان التزامات 
١٠٠: ٢٠١٧ديسمبر ٣١(مليون درهم)٣٦٧مليون دوالر أمريكي (١٠٠هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ 

: ال ٢٠١٧ديسمبر ٣١. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه (EMAعلى مدى عمر االتفاقية مليون دوالر أمريكي)
).ءشي



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٧١ -

(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٣

)iii ((تتمة)التزامـات طارئـة

بعض موجودات بحر الشمال المستحوذ فيما يتعلق بواتفاقيات أخرىاإلزالةعقود في طاقة براتاني ليمتددخلت شركة ج)
٣١قد تكون هناك حاجة لتقديم ضمان مالي لمّالك الموجودات السابقين. كما في هابموجبوالتي ،عليها من قبلها

مالي من خالل ضمانات الشركة األم من شركة طاقة ضمان قدمت شركة طاقة براتاني المحدودة، ٢٠١٨ديسمبر 
داد أي قدمت شركة طاقة ش.م.ع تعهدات لسبموجب شروط خطاب االعتماد،.ش.م.ع. باإلضافة إلى خطاب اعتماد

.المستقبلية لشركة طاقة براتاني المحدودةاإلزالةبعض تكاليف تسويةمن أجل يتم طلبهمبلغ 

األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٤

(وحاليًا لشركة أبوظبي للطاقة)لدائرة الطاقةإن المجموعة هي شركة تابعة ، لبيانات الماليةحول ا١كما جاء في إيضاح رقم 
حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي حدده وهي مملوكة 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
اتفاقياتمن قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء (شركة زميلة للمجموعة) حسب هإن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراء

لكهرباء بدون طويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي للمياه وابيع المياه والطاقة ال
.شروط اتفاقيات بيع المياه والطاقةتكلفة وذلك حسب 
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(تتمة)األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٤

ت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي (تتمة)معامال
:خالل السنةالموحديبين الجدول التالي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

:)دائرة الطاقةالشركة التابعة الزميلة (
٧,٠٣٣٧,٠٩٧بيع الكهرباء والمياه

٦١١٥)٤,٣إيرادات الوقود (إيضاح 
٢٦٩إيرادات أخرى

أخرى:
شركة أبوظبي للطاقةسمية على قرض منمصاريف الفائدة اال

)١()٣()٨(إيضاح 

:المؤسسات الحكومية
١٧١٧رسوم الترخيص
١٠١٠مصاريف الوقود
٤٣٤٧تكاليف التمويل
٢٨٣٠رسوم التأمين
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(تتمة)األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٤

األرصدة مع األطراف ذات العالقة ووكاالت حكومية
العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:إن األرصدة مع األطراف ذات 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهم مليون درهم 

موجودات غير متداولة:
٦٩٨٧٠٢)١٦سلفة وقروض لشركة زميلة (إيضاح 

الموجودات المتداولة:
١,٣٦٣١,٢٨٦)١٩مبالغ مستحقة من شركات تابعة زميلة (إيضاح 

٦٣٢٦٢٦رصيد بنكي لدى بنك مملوك للحكومة

مطلوبات غير متداولة:
٤٨٤٥)٢٩شركة أبوظبي للطاقة (إيضاح -قرض من شركة تابعة زميلة 

٢١٣٢٢١)٢٩من شركة تابعة زميلة (إيضاح سلف
١٣٣١٣٩قروض بنكية من بنك مملوك للحكومة

مطلوبات متداولة:
شركة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة–مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة

)٣٢أبوظبي للطاقة (إيضاح 
١٧٨

٦٦٨٠)٣٢وأطراف ذات عالقة أخرى (إيضاح لدائرة الطاقةمبالغ مستحقة 
٦١٩١سحوبات على المكشوف من بنك مملوك للحكومة

ديسمبر، كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير مسحوبة ٣١في 
٢٩٠٣٢٥مع شركات مملوكة للحكومة

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
األرصدة المستحقة في إن . بشروط يتم اعتمادها من قبل اإلدارةوالمشتريات من أطراف ذات عالقة إلى المبيعات يتم إجراء

ذمم مدينة ي ألممنوحة أو مستلمة. لم تكن هناك أي ضمانات أو فائدة وتتم تسويتها نقدًاوال تحملنهاية السنة غير مضمونة، 
الذممفي قيمةأي انخفاض بإدراج المجموعة لم تقم، ٢٠١٨ديسمبر ٣١. للسنة المنتهية في ذو عالقةألي طرفأو دائنة
كل سنة مالية من فيهذا التقييمإجراء: ال شيء). يتم ٢٠١٧لقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة (المتعالمدينة

عالقة.الطرف ذو الفيها الذي يعملعالقة والسوق خالل فحص المركز المالي للطرف ذو ال
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(تتمة)األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت ٣٤

ومجلس اإلدارةالرئيسيينمعاشات ومكافآت موظفي اإلدارة
بحسب اتفاقيات توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة يتمفيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، 

مع الشركات التابعة.تعاقدية

للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي:ومجلس اإلدارة إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين 

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهم مليون درهم 

١٢١١مكافآت قصيرة األجل
١-مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

-٤تعويضات مجلس اإلدارة 

١٦١٢
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الشركات التابعة٣٥

الشركات التابعة الرئيسية العاملة تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة طاقة وشركاتها التابعة. تم إدراج 
للمجموعة أدناه:

األنشطة الرئيسيةالتأسيسبلد النسبةالشركات التابعة

الشركات التابعة األجنبية
إنتاج النفط والغازبريطانيا%١٠٠طاقة براتني ليمتد
إنتاج النفط والغازكندا%١٠٠طاقة نورث ليمتد

إنتاج النفط والغازهولندا%١٠٠بي فيتروش طاقة أ

طاقة انرجي بي في 
١٠٠%

هولندا
إنتاج تخزين الغاز، 

النفط والغاز
توليد الطاقةالمغرب%٨٦طاقة المغرب

توليد الطاقةالمغرب%٩١اس اي ٦و ٥الجرف األصفر انيرجي كومباني 
الطاقةتوليدجزر الكيمان%٩٠تاكورادي انتيرناشونال كومباني

توليد الطاقةالهند%١٠٠ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
حصة من تمديد الغازأمريكا%٨٥طاقة جين اكس

الشركات التابعة المحلية

دولة اإلمارات العربية المتحدة%٥٤شركة مساهمة خاصة–شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة 
وإنتاج توليد الكهرباء 
المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة–شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المحالةالمياه 

شركة مساهمة خاصة–شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإنتاج توليد الكهرباء 
المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة-شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة-شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المياه المحالة

شركة مساهمة خاصة-للطاقة شركة الرويس 
٥٤%

دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

المياه المحالة
التشغيل والصيانةدولة اإلمارات العربية المتحدة%٤٨شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
التشغيل والصيانةالمتحدةدولة اإلمارات العربية %٣٨شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *

من هذه الشركات نتيجة قدرة المجموعة على %٥٠*تم معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من 
وقدرتها على التحكم بقرارات مجلس اإلدارة.%٥٠التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 

، لم تكن هناك تغيرات في الشركات التابعة الرئيسية العاملة للمجموعة ٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة 
المدرجة أعاله.
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األدوات المالية٣٦

الحمايةأنشطـة٣٦,١

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولةالقيمة االسمية
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٧

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
حماية التدفقات النقدية

الموجودات
٥- ١,٩٤١٢١٥)١٩و١٧عقود تبادل معدالت الفائدة (إيضاحات 

١٠١٣--١٠)١٩و١٧عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاحات 

٢١٥١٠١٨

المطلوبات
١,٢٥٩٧٣٢٥٠٣١٣٢٥)٣١و٣٠فائدة العمالت المتقاطعة (إيضاح معدالتعقود تبادل 
٢٠,٢٥٦٣٦٨١,٦٠٧٤٨٤٢,٣٠٣)٣١و٣٠الفائدة (إيضاحات معدالتعقود تبادل 

٦٦١٦٧١٩١٣)٣١و٣٠عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة (إيضاحات 

٤٥٧١,٨٦٤٥٣٤٢,٦٤١

حماية القيمة العادلة
المطلوبات

- ١٠٥-١٠٠)٣١العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح 

)i( حماية التدفقات النقدية–تبادل أسعار الفائدة عقود
والقروض اإلسالمية ) ٢٦(إيضاح بهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلف التي تحمل فائدة

قيم إسمية تطابق بتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك لدخول في ا) قامت بعض الشركات التابعة با٢٧القائمة (إيضاح 
تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة حماية للتدفقات المبالغ المتبقية للقروض والتي

٣١و٢٠١٨ديسمبر ٣١ل التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في النقدية. يلخص الجدو
:٢٠١٧ديسمبر 

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوباتالقيمة االسمية
جزء الفائدة الثابت

على األدوات
جزء الفائدة الثابت

على األدوات
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧الشركة التابعة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

%٤,٧٦-%٢,٧٨%٤,٧٦-%٢,٧٨--٢٥٠٣٢٩٤١٤شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة
%٣,٧٦-.% ٢,٦٣%٣,٧٦-.% ٢,٦٣--٢,٤٢١٢,٦٠٤٤٨١٠٧شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

%٢,٩٢-%١,٨٣%٢,٩٢-%١,٨٣-٢١٤-١,٣٠٦١,٦٦٨الدولية للطاقةشركة الشويهات سي أم أس
%٤,٨٩-%٤,٦%٤,٨٩-%٤,٦٠--١,٤١٠١,٦٤١٧٤١٢٦الشركة العربية للطاقة

%٥,٢٨-%٢,٠١%٥,٢٨-%٢,٢٦--٣,٣٥٧٣,٧٣٢١٦٢٢٧٣شركة الطويلة آسيا للطاقة
%٥,٨٥-%٣,٦٢%٥,٨٥-%٣,٦٢--٢,٤٦٠٢,٦١٩١١٩٢٢٢اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباءشركة 

%٥,٧٢-.% ١,٧٨%٥,٧٢-.% ١,٧٨--٤,٣٤١٥,٧٧٧٧٩٥١,٠٢٣شركة الفجيرة آسيا للطاقة
%٥,٤-%٤,٦٢%٥,٤-%٤,٦٢--٤,٤٢٣٤,٦٣٢٧٠٤٩١٢شركة الرويس لطاقة

%٢,١٢-%١,٩٢%٢,١٢-%١,٩٢--٦١,٥٩٤١,٧٦٦٦٩٨٩و٥األصفر انرجي كومبانيالجرف 
%٢,٣١-%٢,٢%٢,٣١-%١٣٥٢,٢--٦٣٥٦٩٨انترناشيونال كومباني تاكورادي

٢٢,١٩٧٢٥,٤٦٦١,٩٧٥٢,٧٨٧١٧٥



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٧٧ -

(تتمة)األدوات المالية٣٦

(تتمة)الحمايةأنشطـة٣٦,١

)ii( حماية التدفقات النقدية–عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة

، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية المجموعة من ٢٠١٢خالل 
). و ٢٧تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل السنة (إيضاح 

مليون دوالر امريكي ٢١٥يا على قيمة التبادل االساسية البالغة سنو%٥,٣بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت 
لمشتقات لألدوات السالبة بلغت القيمة العادلة مليون رنجت ماليزي. ٦٥٠% سنويا للقيمة البالغة ٤,٦٥واستالم معدل ثابت 

تم إدراجها في) والتي مليون درهم٢٨١: قيمة عادلة سالبة ٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في مليون درهم٢٦١المالية 
الموحد. بيان المركز الماليفي ، والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرىالمطلوبات األخرى

، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو أف جي لألوراق ٢٠١٤خالل إبريل 
). تحت ٢٦مخاطر الناتجة عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة (إيضاح المالية الدولية بي ال سي لحماية ال

زائد هامش على مبلغ (LIBOR)شروط تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير يساوي 
الين الياباني زائد (LIBOR)مليون دوالر أمريكي والحصول على معدل صرف متغير يساوي ٢٠٠التبادل األولي وقدره 

مليار ين ياباني. تم تصنيف عقد التبادل كحماية للتدفقات النقدية والجزء الفعال من األرباح والخسائر ٢٠هامش على مبلغ 
مليون درهم ٦٢، كان لألداة المشتقة قيمة عادلة سلبية بلغت ٢٠١٨ديسمبر ٣١يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين. في 

والذمم الدائنة والمستحقات ،مليون درهم) تم إدراجها ضمن المطلوبات األخرى٧٥مة العادلة السالبة بقيمة : القي٢٠١٧(
.الموحدفي بيان المركز الماليوالمطلوبات األخرى 

)iii(عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

سي ام اس الشويهات الدولية للطاقةشركة
أسعار بتقلبات باستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة الشويهات الدولية للطاقةسي ام اس تقوم شركة

٣١بلغت التزامات العقود اآلجلة القائمة في وقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين. بجداوللها عالقة والتيالعمالت
.مليون درهم)١٥٣: ٢٠١٧مليون درهم (٩ما قيمته ٢٠١٨ديسمبر 

مليون درهم في ٨التي تم الدخول فيها لغرض حماية التدفقات النقديةلمشتقات األدوات الماليةالسلبيةبلغت القيمة العادلة 
مليون درهم والذي يمثل ٧مليون درهم). تم إدراج مبلغ بقيمة ٩قيمة عادلة إيجابية تبلغ:٢٠١٧(٢٠١٨ديسمبر ٣١

المطلوباتمليون درهم) ضمن ٥مشتقات الموجودات المالية غير المتداولة بقيمة : ٢٠١٧غير المتداولة (المطلوباتمشتقات 
) وجزء غير متداول من أصل المشتقات المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد. وتم إدراج ٣٠األخرى (إيضاح 

: ٢٠١٧) (٣١حقات والمطلوبات األخرى (إيضاح الذمم الدائنة والمستمليون درهم ضمن ١الجزء المتداول البالغ 
درهم).مليون٤الموجودات األخرى 
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٧٨ -

(تتمة)األدوات المالية٣٦

(تتمة)الحمايةأنشطـة٣٦,١

)iii((تتمة)عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

FAPCOشركة آسيا الفجيرة للطاقة 
ر تقلبات أسعار العمالت المرتبطةعقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطتقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام 

: ٢٠١٧(ال شيءسمية المتبقيةبلغت القيمة اال٢٠١٨ديسمبر ٣١بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في 
مليون درهم).٩٢

.٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في مليون درهم) ١٤: ٢٠١٧(ال شيءالقيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية بلغت

شركة الرويس للطاقة
باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت المرتبطة للطاقةتقوم شركة الرويس 

: ٢٠١٧مليون درهم (٥٧بلغَت القيمة االسمية القائمة ٢٠١٨ديسمبر ٣١بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
مليون درهم).١٣٩

مليون درهم) ٢٩: ٢٠١٧مليون درهم (١٥بلغت القيمة العادلة السالبة لمشتقات األدوات المالية ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 
ر متداول من مشتقات األدوات المالية مليون درهم) الجزء الغي١٢: ٢٠١٧(ال شيء. يمثل مبلغ ٢٠١٨ديسمبر ٣١كما في 

مليون درهم) ضمن ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ١٧: ٢٠١٧مليون درهم (١٥متداول البالغ الوتم إدراج الجزء 
).٣١ومطلوبات أخرى (إيضاح 

)ECPC(شركة االمارات سي م س للطاقة ش م ع 
في عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من المخاطر ECPC، دخلت ٢٠١٥ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 

المرتبطة بتقلبات معدالت صرف العمالت األجنبية المتعلقة بجدولة دفعات تكاليف الصيانة إلى الموردين في الخارج. كان 
.)مليون درهم٢٠١٧:٣٤مليون درهم (١٠بقيمة٢٠١٨ديسمبر ٣١المبلغ االسمي القائم في 

كما )مليون درهم٣: قيمة عادلة سالبة بقيمة٢٠١٧(موجبة أقل من مليون درهمشتقات األدوات المالية قيمة عادلة كان لم
. ٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٧٩ -

(تتمة)األدوات المالية٣٦

حماية القيمة العادلة–الحمايةأنشطـة٣٦,٢

)iv(أخرى
والتبادلوالخياراتاآلجلةالعقودتشملوالتيالمشتقاتآليةتستخدملطاقةتابعةشركةهيم.م.ذأكسجينطاقةإن 

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع بحيث .الضمنيةاإلمداداتفاقيةمخاطرإلدارةللحمايةكاستراتيجية
يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.

وتم إدراجها ضمن درهممليون١٠٠المتاجرة في األسواقلمشتقاتلالعادلةالقيمةصافي بلغت،٢٠١٨ديسمبر ٣١فيكما
الصافيةمحققةوالغيرالمحققةالخسائر). بلغتمليون درهم١٠٥: ٢٠١٧()٣١(إيضاح المطلوبات األخرىالمستحقات و

٢٠١٨ديسمبر ٣١فيالمنتهيةللسنةدرهمنمليو٨األدوات ما قيمتهبهذهةالمتعلقالموحدالدخلبيانفيالمدرجة
.)درهممليون٢٣خسارة بقيمة :٢٠١٧(

طاقة جين أكس ذ.م.م ، قامت ٩، وبعد التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٢٠١٤يناير ١كما في 
إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة بتعيين عالقة حماية جديدة. 

العادلة للحركة في مخاطر الحماية المعنية في عالقة حماية قيمة عادلة فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة 
:٢٠١٧مليون درهم (٦٧ربح بقيمة هي ٢٠١٨ديسمبر ٣١لمنتهية في ) للسنة ا١٣المتعلقة بالمخاطر المحمية (إيضاح 

مليون درهم) والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.٦١خسارة بقيمة 

العادلةالقيم٣٦,٣

باستثناء بعض في تاريخ اصدار البيانات المالية، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهريًا عن قيمها المدرجة 
ذات الفائدة سلفيلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في ماسلفال

الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

القيمة العادلةالدفتريةالقيمة 
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٩,١٤٩٩,٨٤٠٩,٤٠٠١٠,٢٩٠الموجودات المالية التشغيلية
٣٣,١٨٣٣١,٣٩٢٣٤,١٠٣٣٣,٩٠١)iقروض والسلف التي تحمل فائدة (إيضاح ال

)i( الوطنية تتعلق القروض والسلف التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي
للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة وسندات شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة.

المتوقعة باستخدام أسعار القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية تقديريتم 
.حقاق متشابهةفائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ است

تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلف على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٠ -

(تتمة)األدوات المالية٣٦

تراتيبية القيمة العادلة٣٦,٤

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

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

تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، سواءًا بشكل مباشر أخرىتقييمطرق الثاني:المستوى
غير مباشر.أو

المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية فيهاطرق تقييم تكون الثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتعلى أساس 

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولديسمبر ٣١
درهممليون مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨
بالقيمة العادلةمقاسةموجودات مالية 

- ١٧- ١٧محمية-عقود تبادل معدالت الفائدة 
- - - - عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
٩,٤٠٠- - ٩,٤٠٠موجودات مالية تشغيلية

بالقيمة العادلةمقاسةمطلوبات مالية 
- ١,٩٧٥- ١,٩٧٥محمية–الفائدة معدالتتبادل عقود 

- ٢٣- ٢٣عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
- ٣٢٣- ٣٢٣العمالت المتقاطعةعقود تبادل معدالت فائدة
- ١٠٠- ١٠٠العقود المستقبلية واآلجلة

العادلةمفصح عنها بالقيمة مطلوبات مالية 
- - ٣٤,١٠٣٣٤,١٠٣القروض والسلف التي تحمل فائدة

٢٠١٧
بالقيمة العادلةمقاسةموجودات مالية 

- ٥- ٥محمية–عقود تبادل معدالت الفائدة 
- ٢٣- ٢٣عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
١٠,٢٩٠- - ١٠,٢٩٠موجودات مالية تشغيلية

بالقيمة العادلةمقاسةمطلوبات مالية 
- ٢,٧٨٧- ٢,٧٨٧محمية–الفائدة معدالتتبادل عقود 

- ٣٢- ٣٢عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
- ٣٥٦- ٣٥٦العمالت المتقاطعةعقود تبادل معدالت فائدة

- ١٠٥- ١٠٥المستقبلية واآلجلةالعقود 

مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 
- - ٣٣,٩٠١٣٣,٩٠١القروض والسلف التي تحمل فائدة

لم يكن هناك خالل السنة أي تحويالت بين مستويات تراتيبية القيمة العادلة.

والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة المدرجة ضمن المستوى األول أعاله، تم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية 
بمعدالت السوق في تاريخ نهاية السنة.
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨١ -

(تتمة)األدوات المالية٣٦

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة٣٦,٤

العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفقًا لنماذج تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة
التسعير المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت تبادل العمالت 

األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.

ضمن المستوى الثالث لتراتبية القيمة العادلة.الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة العادلة من خاللتصنيف االستثمارات اليتم

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني لقياسات القيمة ٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.العادلة، وال توجد تحويالت إلى وخارج

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق التقييم هذه 
نماذج تقييم أخرى.معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٧

مخاطر أسعار الفائدة
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة األجل 

المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة باستخدام مزيج من والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة 
معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث توافق المجموعة 

األساسية المتفق عليها. ويتم على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية
، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل ٢٠١٨ديسمبر ٣١تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

).%٨٩: ٢٠١٧تقريبًا من قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة ثابتة (%٨٦معدالت الفائدة، فإن 

حساسية معدل أسعار الفائدة
والودائع بعد احتساب تأثير الحماية، مع بقاء سلفيعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض وال

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

٢٠١٨
٢١٣)٨(األساسيةزيادة في النقاط١٥+
)٢٠٩(٨األساسيةنقص في النقاط١٥-

٢٠١٧
٢٢٢)١٢(األساسيةزيادة في النقاط١٥+
)٢٤٤(١٢األساسيةنقص في النقاط١٥-
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٢ -

(تتمة)المخاطر الماليةأهداف وسياسات إدارة ٣٧

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 األنشطة 

أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في الشركات التابعة)، والقيم الدفترية (عندما تكون اإليرادات التشغيلية
ات استثمارللموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم المغربي، وباإلضافة إلى صافي 

المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.

للتقلباتبعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تعرضها سلفاء بعض التقوم المجموعة بإبق
إلى درهم في عملياتها الخارجية.التحويلخالل عمليات 

والدوالر اإلسترليني والفرنك السويسرييمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ( بسبب الكندي والروبي الهندي والدرهم المغربي 

التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية) وحقوق مساهمي المجموعة ( بسبب التغييرات في احتياطي 
تأثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.تحويل العمالت األجنبية). حين ال ت

الزيادة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسترليني 

الدرهم المغربي والروبية و
الهندية والفرنك السويسري 

والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

المساهمين
مليون درهمدرهممليون 

٧٧)١٥٠(%٥+ ٢٠١٨
-٧٧(١٥٠%٥(

١٩)٢٠(%٥+ ٢٠١٧
-١٩(٢٠%٥(

ات في هولندا. ستؤدي هذه ستثماراليورو من صافي االسلفتظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في 
الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى 

مخاطر أسعار السلع
تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها التشغيلية 

. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار استراتيجية حماية من الكهرباءشراء الغاز وبيع 
عقود السلع اآلجلة.من خاللمخاطر تقلب أسعار السلع بتخفيفتقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة مخاطر
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٣ -

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٧

(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

٢٠١٨
 +٤٢(%١٠(
-٤٢%١٠

٢٠١٧
 +٤٢(%١٠(
-٤٢%١٠

. إن هذه العقود ليست مشتقات وال يتم ةكذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتياديتقوم المجموعة
معاملتها كعقود تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

مخاطر االئتمان
أوالماليةاألداةبالتزاماته بموجباألطراف ذات العالقةأحدوفاءعدملخالمنالناشئةالمخاطرإلىاالئتمانمخاطرتشير
أنشطتهاخاللمناالئتمانمخاطرإلىالمجموعةمالية. تعرضتلخسارةإلى تكبد المجموعةتؤدىوالتيالعمالءعقود

.األخرىالماليةواألدواتالبنوكلدىالودائعذلكفيبماالتمويليةوأنشطتهاالتجارية)للذممأساسيةالتشغيلية (بصفة

المدينة األخرىالذمم التجارية والذمم
وكذلكالموضوعةالمجموعةلسياسةتخضعأعمالوحدةكلخاللمنبالعمالءالمتعلقةاالئتمانمخاطرإدارةيتم

التقييممعاييرعلىاعتمادًاالعمالءلكافةحدودوضعتمما. كالعمالءائتمانمخاطربإدارةالخاصةوالرقابةاإلجراءات
واسع.نطاقعلىاالئتمانتصنيفعلىبناءللعمالءاالئتمانيةالجدارةتقييمويتم.الداخلي

بوجهتغطيتهيتمالرئيسيينللعمالءكما يتم تغطية اي شحندوريةبصفةبالعمالءالخاصةالقائمةالمدينةالذمميتم مراقبة
بلغت ٢٠١٨ديسمبر ٣١االئتماني. كما في التأمينأشكالمنآخرشكلأيخاللمنأواالئتمانخطاباتخاللمنعام

للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك الذمم التجارية األخرى عميلين) من أكبر %٧٥: ٢٠١٧(%٧٩نسبة الذمم التجارية القائمة
يتم التوصل لكافة اعتبارات االنخفاض في القيمة للذمم التجارية المدينة والذمم .انخفاضهذه يتم تجميعها وتقييمها ألي 

إعدادتاريخفياالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحديعدالمدينة األخرى باستخدام نموذج خسارة االئتمان المتوقعة.
. هذا وال تحتفظ المجموعة ١٩إيضاح فيلمذكورةاالماليةالموجودات أنواعمننوعلكلالمحملةالقيمةهيالبيانات المالية

بأي رهن كضمان.
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٤ -

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٧

(تتمة)مخاطر االئتمان
النقديةوالودائعالمالية األخرىاألدوات

وفقاوذلكالمجموعةخزينةخاللمنالماليةوالمؤسساتالبنوكفياألرصدةعنالناشئةاالئتمانيةالمخاطرإدارةيتم
أعلىإنبنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة.معفقطالفائضةالمبالغفياتستثماراالعمليةتتمالمجموعة.لسياسة
تمكماالمدرجةالقيمهو٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١فيالميزانيةفيالمكوناتعناالئتمانلمخاطرللمجموعةتعرض
المشتقةالماليةالمجموعة لألدواتلتعرضاألعلىالحدالمشتقة. تم إدراجالماليةاألدواتعدافيما١٩في إيضاحتصنيفها

التوالي.علىبالسيولةالخاصأدناهالموضحالجدولفي٣٧في إيضاح

مخاطر السيولة
وتكرار تخطيط السيولة.تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة 

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات على المكشوف 
األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق خالل فترة أثني عشر سلفمن البنوك والقروض البنكية وال

موعة سوف تستحق في أقل من ديون المج%٨، ٢٠١٩خالل .%٩٠أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من شهرًا التالية ال يجب
) على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في البيانات المالية الموحدة.%١٠: ٢٠١٨(من سنة 

بناء على ٢٠١٧و٢٠١٨ديسمبر ٣١يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في 
المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة:

سنوات٥-١أقل من سنة
كثر من خمس أ

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
٢,٣٥٨٥٣٢٢,٤١٣وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة

٦٥--٦٥البنوكالسحب على المكشوف من 
٥,٣٢١٢٦,٤٣٨٣٥,٠٨٣٦٦,٨٤٢التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةسلفالقروض وال

٢١٣٧٠٢٨٣-من أطراف ذات عالقةقروض وسلف
١٨-١٨-قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة

٨٣--٨٣وأطراف ذات عالقة أخرىلدائرة الطاقةمبالغ مستحقة 
١,١٣٦٣,٢٨٦١,٦٥٩٦,٠٨١مشتقات األدوات المالية

٨,٩٦٣٣٠,٠٠٨٣٦,٨١٤٧٥,٧٨٥اإلجمالي
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٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٥ -

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٧

(تتمة)مخاطر السيولة

سنوات٥-١أقل من سنة
كثر من خمس أ

اإلجماليسنوات
مليون درهمدرهممليون مليون درهممليون درهم

٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
١,٩١٣٦٥٢١,٩٨٠وذمم دائنة أخرىذمم تجارية دائنة

١٩٣--١٩٣السحب على المكشوف من البنوك
٧,٢٥٣٢٦,٩٣٦٣٦,٧٧٧٧٠,٩٦٦التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةسلفالقروض وال

١٩٦٧٠٢٦٦-من أطراف ذات عالقةقروض وسلف
٢١٠١١٧١٢٩من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعةقروض 

٨٨--٨٨وأطراف ذات عالقة أخرىلدائرة الطاقةمبالغ مستحقة 
١,٢٦٠٣,٦٢٤٢,٠٠٧٦,٨٩١مشتقات األدوات المالية

١٠,٧٠٩٣٠,٨٣١٣٨,٩٧٣٨٠,٥١٣اإلجمالي

المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية هذه المبالغ إن أدوات المشتقات المالية 
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

٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
٧٤٨٢,١٣٠١,٠٠٩٣,٨٨٧تدفقات داخلة

)٦,٠٨١()١,٦٥٩()٣,٢٨٦()١,١٣٦(تدفقات خارجة

)٢,١٩٤()٦٥٠()١,١٥٦()٣٨٨(صافي

)١,٩٢٢()٥١٤()١,٠٣١()٣٧٧(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

٢٠١٧ديسمبر ٣١في 
٧٣٣٢,٠٢٥١,٠٤٣٣,٨٠١تدفقات داخلة

)٦,٨٩١()٢,٠٠٧()٣,٦٢٤()١,٢٦٠(تدفقات خارجة

)٣,٠٩٠()٩٦٤()١,٥٩٩()٥٢٧(صافي

)٢,٧٨٢()٨٠٤()١,٤٩٤()٤٨٤(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

إدارة رأس المال
الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم إن الهدف 

أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات 
ى رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل الرأسمالي بتعديل تنظيمية مفروضة عل

يرات على األهداف دار أسهم جديدة. لم يتم إجراء تغيمدفوعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إص
.٢٠١٧ديسمبر ٣١و٢٠١٨ديسمبر ٣١والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنوات 



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

٢٠١٨ديسمبر ٣١

-٨٦ -

(تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية٣٧

(تتمة)إدارة رأس المال
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسومًا على إجمالي صافي رأس المال وصافي الدين. إن 

االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج المجموعة ضمن صافي سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي 
التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصًا النقدية وشبه النقدية. يشتمل رأس المال على سلفالمديونية، القروض وال

ات المتاحة للبيع.ستثمارحقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصًا التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات واال

٢٠١٨٢٠١٧
مليون درهممليون درهم

٦٤,٩٥٦٦٨,٧١٤التي تحمل فائدةسلفالقروض وال
١,٣١٥١,٥١١سالميةقروض إ

)٤,٢٠٧()٣,٣٩٢(النقد وما يعادلهناقصًا 

٦٢,٨٧٩٦٦,٠١٨الدينصافي 

١٠,٥٥٩٩,١٣٦حقوق المساهمين
٢,٠٤٤٢,٨٦٩يرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقاتالحركة في التغ

١٢,٦٠٣١٢,٠٠٥إجمالي رأس المال

٧٥,٤٨٢٧٨,٠٢٣رأس المال وصافي المديونية

%٨٥%٨٣نسبة المديونية 


