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 تقرير مجلس اإلدارة لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )طاقة(

 2020مارس  18

 أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة

أضع بين أيديكم  )"طاقة" أو "الشركة"(، يسرني أن بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع

 .2019ديسمبر  31البيانات املالية للشركة عن السنة املنتهية في 

وتشكل التركيز على الكفاءة التشغيلية واالنضباط املالي.  تها من خاللربحيتعزيز شركة "طاقة"  واصلت، 2019خالل 

 على ال النتائج 
ً
 دامغا

ً
من ممكنة قيمة حقيق أفضل تركيز الداخلي على تللشركة وال قوي ال تشغيليال داءالسنوية دليال

على النفط والغاز  قطاعها التي شهد ات السوق والظروف املعاكسةتأثير هو ما مكّننا من الحّد من الصول الحالية، و 

 .وجه الخصوص

التوافر الفّني قطاعي العمل الرئيسيين، حيث وصل معدل في  يةنتاجأعلى من اإل  "طاقة" مستويات شركة قتحّق و 

. "طاقة" شركةإيرادات و توفير السـعة دفعات زيادة  مما ساهم في٪ 93.4 ملحطات توليد الكهرباء وتحلية املياه إلىالعاملي 

 ارتفع اإلنتاج أيضفقد النفط والغاز، أما على صعيد 
ً
 يومينفط مكافئ  برميل 124,418ليصل إلى  ا

ً
ض جزئًيا مما عوّ ، ا

 خالل العام. السلعانخفاض أسعار 

 انخفاضأي ما يعادل مليون درهم،  234 "طاقةوبلغت الربـاح الصافية للمسـاهمين في شركة "
ً
 سنويا

ً
مليون  164قدره  ا

 نخفاض أسعار السلع و كنتيجة ال بشكل طفيف  يراداتاإل  تراجع ويرجع ذلك إلىدرهم 
ً
على زيادة اإلنفاق الهم أيضا

نجحت الشركة والصيانة ضمن أصول الطاقة الدولية للمجموعة وانخفاض الدخل من الشركات الزميلة. و  اتاإلصالح

 من خالل انخفاض تكاليف التمويل  السلبية تعويض هذه التأثيراتفي 
ً
النخفاض املستمر في إجمالي كنتيجة لجزئيا

 مصاريف الضريبة  تراجعالدين و 
ً
 في قطاع النفط والغاز.الخاضعة للضريبة بشكل رئيس ي  باحالر  النخفاض نتيجة

 
ً
مليار درهم على الرغم من ارتفاع النفقات  6.8 وحافظت التدفقات النقدية الحرة للشركة على أدائها القوي مسجلة

النفقات . وجاء تمويل 2019مليار درهم في عام  1.8إلى  2018مليار درهم في عام  1.7الرأسمالية، والتي ارتفعت من 

ز تالرأسمالية بالكامل من السيولة النقدية الناتجة عن عمليات الشركة و 
ّ
على تطوير أصولها في مجال الطاقة  ترك

 واملياه والنفط والغاز واملحافظة عليها، لتمكين الشركة من اقتناص فرص النمو املستقبلية.

مليار درهم في  2.9ن، مسجلة انخفاض قدره وعلى صعيد الديون، واصلت الشركة تقدمها في تقليص مستويات الديو 

مليون درهم مقارنة بالفترة  122بمبلغ  2019، المر الذي أسهم في خفض الفوائد النقدية املدفوعة في عام 2019عام 

على الرغم من انخفاض الدين، لم تشهد نسـب الرفع املالي أي تغيرات تذكر بسبب تراجع . و 2018نفسها من عام 

بلغ معدل صافي الدين إلى الرباح قبل احتساب الفوائد احتساب الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. و الرباح قبل 

 في العام السابق. 6.5 معدل مقارنة معارتفاع طفيف ب 6.6والضرائب واإلهالك واالستهالك 



 
 
 

 من شرك2020في فبراير و
ً
بعض أصولها إلى  أجل تحويل من، "مؤسسة أبوظبي للطاقة"الم  تها، تلقت املجموعة عرضا

إنهاء اتفاقية تأجير الراض ي  ىباإلضافة إل مؤسسة أبوظبي للطاقةلـ ""طاقة إضافية في همإصدار أسشركة "طاقة" مقابل 

عة بين الجانبين. ويشمل العرض الذي تلّقته "طاقة" معظم أصول توليد ونقل وتوزيع املياه والكهرباء التابعة 
ّ
املوق

 قدره  هذه سجلتو للطاقة. ملؤسسة أبوظبي 
ً
 صافيا

ً
 هذه جماليإ ت قيمةوصلمليار درهم و  4.8الصول مجتمعة دخال

ة بما في ذلك ات متنوعملوافق العرض خضعوي. 2018ديسمبر  31مليار درهم للسنة املنتهية في  120 املوجودات إلى نحو 

سينظر مجلس إدارة "طاقة" في و  ."شركة "طاقةدائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة الوراق املالية والسلع، ومساهمي 

 .الصفقة املقترحة قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين

 :2019أبرز النتائج املالية في العام 

  2018مليون درهم لعام  398مليون درهم مقارنة بـ  234: 2019الرباح العائدة ملساهمي الشركة لعام. 

  محافظمليار درهم  17.6 بلغت: 2019إجمالي إيرادات املجموعة لعام 
ً
مليار درهم  17.7مقارنة بـ  اعلى ثباته ة

 .2018عام ل

  مليار درهم،  9.1: بلغت 2019الرباح املحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لعام

وارتفاع تراجع اإليرادات بسبب  مليار درهم( وذلك 9.7)حيث بلغت  2018٪ مقارنة بالعام 5قدره  انخفاضب

 .في غانامحطتنا  توقفطول مدة بسبب أعمال قطاع الطاقة الدولية اإلصالح والصيانة في تكاليف 

 2.9بقيمة  النقد وما يعادلهمليار درهم، ويشمل ذلك  14.3 عندقوي ال ها: حافظت على وضعإجمالي السيولة 

 .مليار درهم 11.5مليار درهم، وتسهيالت ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 

 122 مبلغالفوائد املدفوعة بإجمالي  تقليص تممليار درهم، كما  2.9: تم تقليصه بمقدار ون إجمالي الدي 

 .2018مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 

 مليار درهم على الرغم من ارتفاع النفقات  6.8عند : حافظت على أدائها القوي التدفقات النقدية الحرة

 .2019مليار درهم في عام  1.8إلى  2018مليار درهم في عام  1.7من  تارتفع والتيالرأسمالية، 

 أبرز اإلنجازات التشغيلية: الكهرباء واملياه

 :
ً
 للعام يساع جيجاواط 91,307 بلغ حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة عامليا

ً
 ، مسجال

ً
على أداء  ارتفاعا

 .يساع جيجاواط 89,922والذي بلغ  2018 عام

   93.1 والذي سجل 2018عن عام بتحسن  2019% خالل عام 93.4 : سجلعامليال التوافر الفّنيمعدل.% 

 إلى % 0.6: تحسنت بمعدل اإلماراتدولة محفظة الصول في في  التوافر الفّني 
ً
 .2019% في عام 94.2وصوال



 
 
 

  64,557: حافظ على استقراره حيث تم إنتاج توليد الكهرباء من عمليات الشركة في دولة اإلماراتحجم 

 2019في عام  يجيجاواط ساع
ً
 ، مسجال

ً
 .2018في عام  يجيجاواط ساع 63,637مقارنة بـ ارتفاعا

 246,556 بـ مقارنة، مليون جالون إمبراطوري هذا العام 246,894: بلغ حجم املياه املحالة في دولة اإلمارات 

 .2018مليون جالون عام 

 17في محطة الجرف الصفر ملدة  4إلى  1توقع عقد تمديد اتفاقية شراء الكهرباء للوحدات  "طاقة" املغرب 

 إضافية من 
ً
 .2044وحتى  2027عاما

 أبرز اإلنجازات التشغيلية: النفط والغاز

 ا 124,418: بلغ معدل إنتاج النفط لهذا العام 
ً
، مسجال

ً
 رتفاعبرميل نفط مكافئ يوميا

ً
 ا

ً
عن عام  متواضعا

  123,100 والذي بلغ 2018
ً
 ويعزى ذلك إلى زيادة اإلنتاج في حقل أتروش. برميل نفط مكافئ يوميا

 برميل  7,137: بلغ إنتاج حقل أتروش في إقليم كردستان العراق 
ً
بزيادة قدرها  2019في عام نفط مكافئ يوميا

  3,855والذي بلغ  2018عن عام % 85
ً
وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى اآلبار  .برميل نفط مكافئ يوميا

 .عالجة النفطمل سعتهاوالتي أثمرت عن زيادة  محطة اإلنتاجفي ختناقات زالة اال إل ل اعمال  نتيجةو  الجديدة

 مقارنة مع عام  78,260: حافظ على ثباته عند اإلنتاج في أمريكا الشمالية 
ً
 حيث 2018برميل نفط مكافئ يوميا

. 78,024 نتاجمعدل اإل بلغ 
ً
 برميل نفط مكافئ يوميا

  39,021: بلغ 2019إنتاج الهيدروكربون في أوروبا لعام  
ً
 قدره برميل نفط مكافئ يوميا

ً
 انخفاضا

ً
% 5، مسجال

  41,221 معدل عن العام املاض ي والذي سجل
ً
ويرجع ذلك إلى االنخفاض الطبيعي في برميل نفط مكافئ يوميا

 املشاريع الرأسمالية.وتأجيل بعض  املوجودات

النواحـي جميع بشـكل عـادل مـن إن املعلومات املالية املدرجة في التقرير تعرض و  ،على حد علمنا: مجلس اإلدارة إقرار 

 .في التقرير الدورية املالية املعروضة للشركة للفتر والتدفقات النقدية الوضع املالي ونتائج العمال 
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 بيان الدخل الموحد

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

  2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم اتحإيضا 

    اإليرادات

 5.555 5.522 4.1 اإليرادات من النفط والغاز  

 9.403 9.305 4.2 اإليرادات من الكهرباء والمياه   

 2.015 2.027 4.3 إيرادات الوقود   

 147 273  إيرادات تخزين الغاز  

 620 461 4.4 أخرى تشغيليةإيرادات   
    

  17.588 17.740 
    

    تكلفة المبيعات

 (7.777) (7.965) 5 مصاريف تشغيلية  

 (3.716) (3.819) 6 واإلطفاء النضوب االستهالك،  

 (169) (64) 13 مصاريف الحفر الجاف  
    

  (11.848) (11.662) 
    

 6.078 5.740   إجمالي الربح
    

    

 (597) (600) 7 مصاريف عمومية وإدارية 

 (4.237) (3.929) 8 تكاليف التمويل

 59 (89)  المالية)خسارة( ربح القيمة العادلة للمشتقات واألدوات 

 (98) 60  صافي األرباح )الخسائر( من تحويل العمالت األجنبية 

 286 108 14 الحصة من نتائج شركات زميلة شركة ائتالف

 73 39  الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

 76 76  إيرادات التمويل
    

 1.640 1.405  الربح قبل الضريبة 

    

 (288) (201) 9 ضريبة الدخلمصاريف 
    

 1.352 1.204  الربح للسنة
    

    

    العائد إلى:

 398 234  مساهمي الشركة األم   

 954 970  حقوق غير مسيطرة   
    

 1.352 1.204  الربح للسنة
    

 بمساهمي ةاألساسية والمخفضة على السهم المتعلقالعوائد   

 0.07 0.04 10 الشركة األم )درهم للسهم(   
    

 

 

 

 

 

 

  جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة. 36إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل الموحد

 2019ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 

 

  2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم  
    

 1.352 1.204  الربح للسنة
    

    )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

 )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى
    بيان الدخل في فترات الحقة:   

 )خسارة( ربح القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية

 827 (514)  صافي -التدفقات النقدية   

 181 (92)  تحويل العمليات الخارجية فروقات الصرف الناتجة عن
    

 صافي )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى 

 1.008 (606)  بيان الدخل في فترات الحقة  
    

 الخسارة الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل
    في فترات الحقة:  

 - (10)  خسائر من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة 
    

 صافي الخسارة الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى

 - (10)  بيان الدخل في فترات الحقة  
    

 1.008 (616)  )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة
    

 2.360 588  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    العائد إلى:

 1.047 (149)  مساهمي الشركة األم   

 1.313 737  حقوق غير مسيطرة   
    

  588 2.360 
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 بيان المركز المالي الموحد

  2019ديسمبر  31كما في 

 

  2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    الموجودات 

    الموجودات غير المتداولة

 69.456 68.710 11 الممتلكات، اآلالت والمعدات

 7.999 7.944 12 الموجودات المالية التشغيلية

 2.207 1.797 13 موجودات غير ملموسة

 1.422 1.503 14 استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

 698 698 15 سلف وقروض لشركات زميلة

 5.516 5.491 9 موجودات ضريبة مؤجلة

 400 304 16 موجودات أخرى
    

  86.447 87.698 
    

    موجودات متداولة

 2.872 2.844 17 المخزون

 1.150 1.038 12 الموجودات المالية التشغيلية

 ً  4.160 4.277 18 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

 3.457 2.953 19 نقد وودائع قصيرة األجل
    

  11.112 11.639 
    

 99.337 97.559  إجمالي الموجودات
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات

    األمحقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي الشركة 

 6.066 6.066 20 رأس المال الصادر

 25 25 20 رأس المال المساهم به

 3.781 2.991 21.1 احتياطيات أخرى

 (2.651) (1.637)  خسائر متراكمة

 (1.747) (1.839)  احتياطي تحويل العمالت االجنبية

 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

 (1.149) (1.430)  حماية التدفقات النقدية  
    

  4.176 4.325 
    

 6.046 6.116 22 حقوق غير مسيطرة 

 188 136 23 قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة
    

  6.252 6.234 
    

 10.559 10.428  إجمالي حقوق المساهمين
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 بيان المركز المالي الموحد )تتمة(

 2019ديسمبر  31كما في 

 

 

  2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    المطلوبات غير المتداولة

 59.943 59.483 24 القروض والسلف التي تحمل فائدة

 1.112 928 25 القروض اإلسالمية

 937 953 9 مطلوبات ضريبة مؤجلة

 13.638 14.904 26 التزامات تقاعد األصل

 261 256 27 وقروض من أطراف ذات عالقةسلف 

 2.037 2.607 28 مطلوبات أخرى
    

  79.131 77.928 
    

    المطلوبات المتداولة

 5.486 4.905 29 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

 5.013 2.734 24 القروض والسلف التي تحمل فائدة

 203 192 25 القروض اإلسالمية

 83 95 30 المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 65 74 19 السحب على المكشوف من البنوك
    

  8.000 10.850 
    

 88.778 87.131  إجمالي المطلوبات
    

 99.337 97.559  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات
    
 

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــ ــــــــــــــــ

 رئيس لجنة التدقيق اإلدارةرئيس مجلس 
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 المالي الرئيس الرئيس التنفيذي
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 بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
    األم الشركة العائد إلى مالكي 

 
 المال رأس

 الصادر
رأس المال 
 المساهم به

  احتياطيات
 متراكمة خسائر أخرى

 تحويل احتياطي
 األجنبية العمالت

 التغيرات
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

للمشتقات ضمن 
أنشطة حماية 

 اإلجمالي التدفقات النقدية 
 غير حقوق

 مسيطرة

 من قروض
 حقوق مساهمي

 في مسيطرة غير
 تابعة شركات

 حقوق إجمالي
 المساهمين

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

 9.136 242 5.366 3.528 (1.617) (1.928) (2.707) 3.689 25 6.066 2018يناير  1في  الرصيد
  9تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (271) - (21) (250) - - (250) - - - 2018يناير  1في   
           

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

 1.352 - 954 398 - - 398 - - - للسنة الربح
 1.008 - 359 649 468 181 - - - - للسنة الدخل الشامل اآلخر

           

 2.360 - 1.313 1.047 468 181 398 - - - للسنة الشامل الدخل إجمالي
 - - - - - - (92) 92 - -  (21اآلخر )إيضاح إلى االحتياطي  تحويل

 مسيطرةال حقوق غيرللأرباح معلن عنها  توزيعات
 (612) - (612) - - - - - - - تابعة شركات في   

 (54) (54) - - - - - - - - قروض سداد
           

 10.559 188 6.046 4.325 (1.149) (1.747) (2.651) 3.781 25 6.066 2018ديسمبر  31الرصيد في 
           
           

 1.204 - 970 234 - - 234 - - - للسنة الربح
 (616) - (233) (383) (281) (92) (10) - - - للسنة اآلخر لشاملا الدخل

           

 588 - 737 (149) (281) (92) 224 - - - للسنة الشامل الدخل إجمالي
 - - - - - - 790 (790) - -  (21اآلخر )إيضاح إلى االحتياطي  تحويل

 مسيطرةالحقوق غير للأرباح معلن عنها  توزيعات
 (667) - (667) - - - - - - - شركات تابعة في   

 (52) (52) - - - - - - - - قروض سداد
           

 10.428 136 6.116 4.176 (1.430) (1.839) (1.637) 2.991 25 6.066 2019ديسمبر  31في  الرصيد
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
  2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التشغيلية
 1.640 1.405  الربح قبل الضريبة

    التعديالت للبنود التالية:
 3.716 3.819 6 االستهالك، النضوب واإلطفاء  
 قروض وسلفات وموجودات –خسارة )ربح( من صرف العمالت األجنبية   

 (238) 26  مالية تشغيلية    
 (73) (39)  الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز  
 4.237 3.929 8 تكاليف التمويل   
 (286) (108) 14 الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف  
 (53) 109  محققة من التقييم العادل للمشتقات واألدوات المالية( غير ربح) خسارة  
 (76) (76)  إيرادات التمويل  
 (1.389) (1.445) 12 إيرادات من موجودات مالية تشغيلية  
 213 173  بنود أخرى  
    

    التغيرات في رأس المال العامل:
 (87) 27  المخزون  
 153 (143)  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى  
 (5) 12  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
 (117) 56  ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى  
    

 (295) (320)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (575) (587) 26 مدفوعات التزامات تقاعد األصل

 1.791 1.559 12 النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 
    

 8.556 8.397  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
    

    األنشطة االستثمارية
 (1.640) (1.707)  شراء ممتلكات، آالت ومعدات

 32 27  توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة وشركات ائتالف
 (54) (58) 13 ملموسةشراء موجودات غير 

 76 76  فوائد مستلمة
 137 63  متحصالت من استثمارات وموجودات

    
 (1.449) (1.599)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    
    األنشطة التمويلية

 6.461 9.150  القروض والسلف المستلمة التي تحمل فوائد 
 (183) (207)  سداد القروض اإلسالمية

 (10.129) (11.882)  سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة
 (3.496) (3.374)  الفوائد المدفوعة

 (667) (626)  توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرة
 - (241)  سداد مطلوبات عقود اإليجار 

 (105) (72)  سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 
 (5) (5)  سداد قروض من طرف ذو عالقة

    
 (8.124) (7.257)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
 (1.017) (459)  صافي النقص في النقد وما يعادله

    
 202 (54)  صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية

 4.207 3.392 19 يناير 1النقد وما يعادله في 
    

 3.392 2.879 19 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
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 معلومات حول الشركة 1

 

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

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

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

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

 

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

من أسهم  %75.1هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحقوقها والتزاماتها إلى دائرة الطاقة باعتبارها المستحق القانوني لها المتالكها 

تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف عليه وتنظيمه في إمارة أبوظبي، بما في ذلك . شركة طاقة

 .ستراتيجية الطاقة في اإلمارةا

 

 مؤسسةالطاقة إلى  دائرةمن قبل  المحتفظ بها المساهمة تحويل، تم 2019 لسنة 3، وبموجب القانون رقم 2019في يناير  

النهائية أصبحت الشركة األم المباشرة لطاقة اآلن هي مؤسسة أبوظبي للطاقة. إن الشركة األم  على هذا النحو،. وأبوظبي للطاقة

 من مؤسسة أبوظبي للطاقة. %100شركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي تمتلك ما نسبته طاقة هي ل

 

تمتلك طاقة عدداً من موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه االستراتيجية في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة  

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

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

 .العربية المتحدة

 

 المالية، البيانات 2019ديسمبر  31تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( للسنة المنتهية في  

للبيانات المالية  33. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملة األساسية ضمن إيضاح وجميع الشركات التابعة لها لطاقة

 .32الموحدة. تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في إيضاح رقم 

 

 .2020مارس  18للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ   الموحدةالمالية  البياناتتم اعتماد إصدار  

 

 

 أساس اإلعداد 2.1

 

ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )"  الصادرة من قبل المجلس "( IFRSلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقا

. 2015 ( لسنة2وطبقاً لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )"( IASBالدولي للمعايير المحاسبية )"

تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم( وهو كذلك العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة 

 األم. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ميلون )مليون درهم(، إال إذا أُشير إلى خالف ذلك.

 

لفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية ومشتقات األدوات المالية التي تم قياسها تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التك 

القيمة العادلة. يتم تعديل القيمة الحالية للموجودات المدرجة والمطلوبات المصنفة كأدوات محمية ضمن أنشطة حماية  أساسعلى 

تكلفة المطفأة من أجل إدراج التغيرات في القيم العادلة المتعلقة القيمة العادلة والتي عدا ذلك يمكن إدراجها بناًء على مبدأ ال

   بالمخاطر التي تم التحوط منها عن طريق عالقة حماية فعالة.
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 أساس التوحيد 2.2

 

 نة.سديسمبر من كل  31حتى  والتي يتم إعدادهاالمالية لشركة طاقة وشركاتها التابعة  البياناتالبيانات المالية للمجموعة  توحد 

، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها منذ تاريخ االستحواذ عليهايتم توحيد الشركات التابعة 

باستخدام سياسات ويتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس السنة المالية للشركة األم، ة. حتى تاريخ توقف هذه السيطر

 المعامالتن عغير المحققة الناتجة  األرباحالمجموعة، بما في ذلك  فيما بينوالمعامالت  استبعاد األرصدةم يت .محاسبية متوافقة

 .يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دليالً على وجود انخفاض في قيمة األصل المحول لمجموعة.فيما بين ا

 .، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمساهمي طاقةالعائدةغير المسيطرة حقوق الملكية في الشركات التابعة غير  الحقوقتمثل 

 

 

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3

 

سنوية التي تبدأ في أو تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي دخلت حيز التنفيذ للفترات ال 

، في هذه البيانات المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة 2019يناير  1بعد 

)يرجى  16ة رقم أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة، باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي

 (، ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت واالتفاقيات المستقبلية.2.3.1الرجوع إلى اإليضاح رقم 

 

  عقود اإليجار؛ 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  الشكوك حول معالجة ضريبة الدخل؛ و 23تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

  تبعات ضريبة الدخل على توزيعات األرباح. –ضرائب الدخل  12معيار المحاسبة الدولي رقم 

 

 16االنتقال إلى المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم  2.3.1

 

 "عقود اإليجار" 16المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم  

عقود اإليجار والذي  16، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2016في يناير  

بيان ويتطلب إدراج معظم عقود اإليجار في ( عقود اإليجار 17معيار المحاسبة الدولي رقم )يحل محل معيار التأجير الحالي 

بشكٍل فعال تصنيف عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار  16ر الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يلغي المعيا .المركز المالي

تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية ويُعامل كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية للمستأجرين مع إعفاءات لعقود اإليجار قصيرة 

الزالت المعاملة المحاسبية للمؤجرين دون تغيير . اإليجار للبنود المنخفضة القيمةشهراً أو أقل وعقود  12األجل التي تكون مدتها 

تبنت المجموعة المعيار الدولي إلعداد . أساسي، مع اشتراط تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية

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

 

ضمن اإليضاح رقم  16تم إدراج السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

2.5. 

 

  



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

 حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 2019ديسمبر  31

-  11 - 

 

 

 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3

 

 )تتمة( 16المالية رقم االنتقال إلى المعيار الدولي لإلعداد التقارير  2.3.1

 

 :كما يلي 2019يناير  1كان التأثير على بيان المركز المالي الموحد كما في  

 

 2019يناير  1في  
 مليون درهم 

  الموجودات غير المتداولة

 473 (أصل حق االستخدام)الممتلكات واآلالت والمعدات   

  

  الموجودات المتداولة

 16 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً   

  

  المطلوبات غير المتداولة 

 156 (مطلوبات عقود اإليجار)المطلوبات األخرى   

  

  المطلوبات المتداولة

 333 (مطلوبات عقود اإليجار)الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى   

 

 :كما يليكان التأثير على بيان الدخل الموحد  

 

 2019 
 مليون درهم 
  

 (3) اإليرادات التشغيلية األخرى

 75 المصاريف التشغيلية

 (83) االستهالك والنضوب واإلطفاء
  

 (11) إجمالي الخسارة

  

 17 المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى

 (7) تكاليف التمويل
  

 (1) الخسارة للفترة
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.3

 

 )تتمة( 16االنتقال إلى المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم  2.3.1

 

هي  2019يناير  1مع مطلوبات عقود اإليجار كما في  2018ديسمبر  31إن تسوية التزامات عقود اإليجار التشغيلية كما في  

 كما يلي:

 

 مليون درهم 
  

 1.320  2018ديسمبر  31التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 

 34 تعديالت نتيجة للمعالجة المختلفة لعقود خيارات التمديد واإللغاء

 (809) المكونات غير اإليجارية المدرجة سابقاً كجزء من االلتزامات 

 (34) الخصم

 (22) أخرى
  

 489  2019يناير  1مطلوبات عقود اإليجار كما في 
  

  

 .%13إلى  %6يتراوح معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة من 

 

 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2.4

 

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير على إدراج  

المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، الموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة في نهاية فترة التقارير المالية. تخضع 

ارات للتغيير بناًء على الخبرة والمعلومات الجديدة. إن جوانب البيانات المالية التي تتطلب تقديرات وقرارات هذه التقديرات والقر

 وافتراضات جوهرية هي كما يلي:

 

 ترتيبات خدمة االمتياز 

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

هي ترتيبات خدمة االمتياز من خالل  – 12اإلدارة أن ترتيبات خدمة االمتياز بناًء على لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

تطبيق متطلبات تفسير للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة المحلية للمجموعة )اإلمارات العربية المتحدة( في 

فاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة والمياه مع شركة مياه وكهرباء اإلمارات )سابقاً شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدوية(. إطار ات

ترتيبات خدمة  –( 12ال تقع ضمن تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم ) اتفاقيات شراء الطاقة والمياهتعتبر اإلدارة أن 

 .االمتياز

 

 الشركات التابعة كمؤجر -تشغيليةالتزامات تأجير  

كما تم ذكره أعاله، عقدت الشركات التابعة للمجموعة المحلية اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب اتفاقية شراء  

تعهد )شركة مياه الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام الم

وكهرباء اإلمارات( باستخدام ذلك أم ال )"دفعات مقابل توفير السعة"( ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتغيرة )"دفعات مقابل 

الطاقة والمياه"(. قامت المجموعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار وبناًء على البنود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن 

موعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات، ولذلك يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه المج

كإيجارات تشغيلية. عندما تكون هناك تعديالت على اتفاقيات شراء الطاقة والمياه، تقوم اإلدارة بإعادة النظر إذا ما كانت 

 ع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات.المجموعة ال تزال تحتفظ بجمي
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 اتفاقيات شراء الطاقة والمياه 

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

ترتيبات خدمات االمتياز. بحسب تقديرات اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيم  12متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 

المتبقية للموجودات من خالل االمتالك، إن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية جوهرية من الموجودات في نهاية فترة 

مة االمتياز من خالل التملك أو حق أو المنفعة غيرها. يتم تصنيف اتفاقيات شراء المياه والكهرباء على أنها عقود ترتيبات خد

تشغيلية بناًء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر األساسية والمنافع الناتجة من 

اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات والتي يتم قياسها ومراجعتها سنوياً. يتم امتالك المحطات من خالل تقديرات 

 إدراج التغييرات في العمر اإلنتاجي بصورة مستقبلية على مدى العمر المتبقي لألصل.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 

لمالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، حين ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ا 

يتم تحديد هذه القيمة بناًء على وسائل تقييم تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المعطيات لهذه النماذج من 

م االعتماد على درجة من التقديرات لتحديد األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكناً. عندما ال يكون ذلك ممكناً، يت

القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيات عدة كمخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في 

 االفتراضات حول هذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة المعلنة لألدوات المالية.

 

 موجودات غير الماليةاختبار االنخفاض في قيمة ال 

تقوم اإلدارة في كل تاريخ تقارير مالية بتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بممتلكات  

وآالت ومعدات المجموعة بما في ذلك األرض المملوكة ملكاً حراً أو الموجودات غير الملموسة بما في ذلك موجودات 

 ييم. يتم أخذ نطاق واسع من العوامل الداخلية والخارجية في االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.االستكشاف والتق

 

تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة مولدة للنقد أو  

م اختبارها. إن المبالغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي يت

ي ال البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناًء على التدفقات النقدية المتوقعة التي أقرتها اإلدارة والت

م المجموعة بااللتزام بها أو االستثمارات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز قاعدة تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تق

 االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناًء على نماذج

وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية الفتراضات  التدفقات النقدية المخصومة باستخدام المدخالت

األسعار وافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن االفتراضات الرئيسية للمبالغ 

 حول البيانات المالية الموحدة. 11المستردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاح رقم 

 

 تقدير احتياطيات النفط والغاز 

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

 عملية المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف خارجيون. إن جميع

تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء كزيادة أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات 

من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في العوامل االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية أو خطط 

لتغييرات الناتجة من االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة التطوير. عموماً، إن ا

من أنشطة التطوير واإلنتاج تُعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر 

ج الحقاً عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص مهم على حدوث انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنت

 النضوب بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد.
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 مخصص اإللغاء 

لتشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات. إن التكلفة يتم احتساب تكلفة اإللغاء من قبل المجموعة عند انتهاء العمر ا 

النهائية لإللغاء أو قيمة االلتزامات المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة عوامل بما في ذلك 

مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضاً تغير التغيرات في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في 

التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو تفسيراتها 

 و/ أو نتيجة للتغيرات أسعار السلع. 

 

 ضريبة الدخل 

تعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه سيتم عكس تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية الم 

الفوارق المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب من المجموعة إجراء 

بة يعتمد على التدفقات النقدية افتراضات هامة متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضري

المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن التدفقات النقدية المستقبلية والدخل الخاضع 

للضريبة تختلف كثيراً عن االفتراضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ 

لتقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي تعمل فيها ا

 المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية.

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5

 

 العادلةقياس القيمة  

إن القيمة تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات غير المالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقارير مالية.  

تقوم المجموعة  السوق. مشاركيملة منظمة بين االعادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في مع

بتصنيف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في واحدة من المستويات الثالثة بناًء على قدرتها على مالحظة 

أو  للموجوداتفي األسواق النشطة  المتداولةمدخالت المستوى األول هي األسعار إن المدخالت المستخدمة في قياسها. 

خالت المستوى الثاني هي مدخالت يمكن مالحظتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخالف األسعار مدإن  المماثلة. المطلوبات

لألصل أو  مالحظتهامدخالت المستوى الثالث هي مدخالت ال يمكن  إن م.لألصل أو االلتزا 1المدرجة ضمن المستوى  المتداولة

التسعير من  حولالتي يمكن مالحظتها أو افتراض شركة طاقة تعكس تعديالً جوهرياً لبيانات السوق ذات الصلة والتي االلتزام 

 .السوقمشاركي قبل 

 

 اإليرادات إدراج 

يتم إدراج اإليرادات من العقود مع العمالء عندما تستوفي المجموعة التزام أداء من خالل تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات  

 .السيطرة مع نقل الملكية إلى العميل وحصول العميل على الحيازة الفعليةعادةً ما يتزامن تحويل المتعهد بها إلى عميل. 

 

 إن. كإيرادات عندما، أو حينما، يتم استيفاء التزام األداء، تقوم المجموعة بإدراج مبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء هذا 

تم تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد بناًء ي. سعر المعاملة هو مبلغ االعتبار الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه

 .على أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها

 

  



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

 حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات

 2019ديسمبر  31

-  15 - 

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.5

 

 (تتمة) اإليرادات إدراج 

 النفط والغاز 

يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط والغاز في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على المنتج إلى العميل، وهو ما يحدث عموماً  

 .عندما يتم تحويل المنتج فعلياً عبر ناقلة نفط أو أنابيب نفط أو أية آلية توصيل أخرى وعندما يقبل العميل المنتج 

 

ن النفط والغاز بناًء على أسعار السوق المعدّلة عند اللزوم لفروقات الجودة بناًء على مقياس يتم تسعير مبيعات المجموعة م 

 .الكثافة النوعية لمعهد البترول األمريكي للنفط والغاز الُمباع

 

موعة إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشترك من قبل المج 

بحيث قد ال يستلم أو يبيع كل المشاركين حصتهم من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يتم رفع أو خفض عدم التوازن الذي ينجم ما 

بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات 

المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل الفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل االعتراف المتداولة والمطلوبات 

 بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

 

 مخـزون الغـاز 

 تقديم الخدمة وقبول الزبون لها. في الفترة الزمنية التي يتم فيهايتم إدراج الدخل من مخزون الغاز  

 

 طاقة والمياه والوقود ايرادات ال 

 يتم إدراج أعمال المجموعة في حقل الطاقة والمياه كاآلتي: 

 

(i)  في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه أو اتفاقية الطاقة تستوفي متطلبات عقود التمويل لترتيبات خدمات

القيم العادلة النسبية للخدمات المقدمة. يتم إدراج االمتياز، فإنه يتم تخصيص اعتبارات الشراء المدينة بالرجوع إلى 

اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على 

 الموجودات التمويلية.

(ii) ضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم إدراج دفعات اإلنتاج في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه / اتفاقية الطاقة تت

ً للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج للمشتري خالل السنة. يتم إدراج  كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على أساس منظم تبعا

عليها التفاقيات  الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن دفعات اإلنتاج )مثال إيرادات الوقود(، كإيرادات وفقاً للشروط المتعاقد

 شراء المياه والكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباء.

(iii) .يتم إدراج مدفوعات المياه والطاقة كإيرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم كمية الطاقة والمياه الُمتعاقد عليها إلى للمتعهدين  

(iv)  التابعة بقيمة مساوية لسعر السوق للوقود تمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات المياه والطاقة

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  

 الحالية ضريبة الدخل 

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية للفترات المالية الحالية والسابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها للجهات  

الضريبية. إن معدالت وقوانين الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة عند تاريخ إصدار البيانات 

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

 

المراكز  بتقييمتقوم اإلدارة يتم إدراج الضرائب المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين وليس في بيان الدخل الموحد.  

ً للحاالت التي تخضع فيها قوانين الض ريبة المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقا

 مخصص حيثما ينطبق.

 

 ضريبة الدخل المؤجلة 

يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت ضريبة الدخل المفروضة أو المطبقة إلى حٍد كبير 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 ويتها. استرداد الفروق المؤقتة فيها أو تس

 .في الفترة التي تحدث فيها اآلخر

 

يستمر  بحيث، بناًء على الجدوى الفنية، محتمالً اإليداع الضريبي عندما يكون  لوضعتأثير البيان المالي إدراج المجموعة ب تقوم 

، فإنها محتملإذا قررت الشركة أن الدفع . تقوم الشركة بتقييم النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها .عند التدقيق الوضعهذا 

 .أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقةاستخدام مخصص الضريبة ب تقوم بقياس

 

كما يتم تخفيضها للحد الذي يكون فيه  يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة 

ليس من المحتمل بأن يتوفر ربح ضريبي كاف الستخدام موجودات الضريبة المؤجلة الكلي أو الجزئي. يتم إعادة تقييم موجودات 

ريبة الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ كل إعداد تقارير مالية ويتم إدراجها في حدود إمكانية سماح الربح الخاضع للض

 المستقبلي باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.

 

الموجودات  تحصيليتم قياس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة بمعدالت الضرائب المتوقعة للتطبيق للسنة التي يتم فيها  

 خ البيانات المالية الموحدة.أو تسوية المطلوبات، استناداً إلى معدالت الضريبة )وقانون الضرائب( الحالية أو المحتملة بتاري

 

الضرائب  موجوداتالضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني قائم لتسوية  موجوداتيتم تسوية  

المتداولة مقابل مطلوبات دخل الضرائب المتداولة، والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس الجهة الخاضعة للضريبة لنفس هيئة 

 ب.الضرائ
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 العمالت األجنبيةتحويل  

ً  إدراجوالشركات الزميلة الفردية، يتم  وشركات االئتالففي الشركات التابعة   بالعملة  المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا

بالعمالت  النقديةتحويل الموجودات والمطلوبات إعادة يتم  .الصرف الفوري في تاريخ المعاملة بمعدللتلك الشركات  الوظيفية

في بيان التقارير المالية. يتم إدراج أية فروقات ناتجة عن التحويل الصرف الفوري في تاريخ  بمعدل الوظيفيةاألجنبية إلى العملة 

غير النقدية بخالف تلك التي يتم الدخل الموحد ما لم يتم تطبيق محاسبة الحماية. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات 

 قياسها بالقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.

 

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية التابعة إلى الدرهم اإلماراتي في البيانات المالية الموحدة،  

لغ في بيان الدخل الموحد باستخدام متوسط سعر الصرف باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلصدار، ويتم تحويل المبا

المرجح على أساس شهري. يتم إدراج جميع فروقات تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل العمليات الخارجية ضمن الدخل 

ج ضمن حقوق المساهمين الشامل اآلخر الموحد. عند استبعاد العملية األجنبية، فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل والمدر

 المتعلق بذات العملية األجنبية في بيان الدخل الموحد.

 

 في شركات زميلة وشركة ائتالف استثمارات 

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة وشركة االئتالف في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة  

 حقوق الملكية.

 

في  االستحواذبالتكلفة زائداً تغيرات ما بعد  بيان المركز المالي الموحداستثمار في  يتم إدراجوق الملكية، بموجب طريقة حق 

ً التوزيعات المستلمة الشركةحصة المجموعة من صافي موجودات  ً ، ناقصا يتم إدراج أي انخفاض في قيمة االستثمار.  وناقصا

ً القروض  االستثمار  ضمن كذلكحقوق الملكية والتي لها خصائص تمويل األسهم  وفقاً لطريقةالمحتسبة  للشركات الممنوحة مقدما

على للمجموعة. يعكس بيان الدخل الموحد للمجموعة حصة المجموعة في النتائج بعد الضريبة  بيان المركز المالي الموحدفي 

ً لطريقةالمحتسب الشركة  موجودات الشركةإلطفاء وأي انخفاض في قيمة االستهالك وا الحتسابمعدلة الحقوق الملكية،  ة وفقا

. يتضمن بيان الدخل الشامل الموحد للمجموعة االستحواذقيمها العادلة في تاريخ  بناًء علىحقوق الملكية  وفقاً لطريقةالمحتسبة 

ً لطريقة حقوق الملكيةحصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر  موعة من المبالغ حصة المج يتم إدراج. للشركة المحتسبة وفقا

ً لطريقة محتسبة الشركة الحقوق المساهمين من قبل  ضمن مباشرةً  المدرجة في بيان التغيرات في  حقوق الملكية مباشرةً وفقا

 .الموحد للمجموعة المساهمينحقوق 

 

حصة  مدىالملكية إلى حقوق  وفقاً لطريقةالمحتسبة  وشركاتهاغير المحققة من المعامالت بين المجموعة  األرباحيتم استبعاد  

 .حقوق الملكية ة وفقاً لطريقةالمحتسب الشركةالمجموعة في 

 

تقوم المجموعة بتقييم االستثمار في الشركات المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو  

 في انخفاض وجود على مؤشر أي وجود حالة فيالتغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. 

ً قيمتها العادلة ناقص وهية لالسترداد، القابل القيمة مع لالستثمار دفتريةال القيمة مقارنة يتم القيمة، قيد والقيمة  االستبعادتكاليف  ا

  .. إذا تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض االستثمار إلى قيمته القابلة لالسترداداالستخدام، أيهما أعلى
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 حصص في عمليات مشتركة 

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

قية، والتي توجد فقط عندما للمطلوبات المتعلقة باالتفاقية. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة على اتفا

 تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.

 

تقوم المجموعة باحتساب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشتركة وفقاً  

 ة القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف محددة.للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي

 

 ومشتركةبعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشتركة حيث يكون للشركاء مصلحة مباشرة  

ة وأي التزامات تكبدتها في موجودات العملية المشتركة. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشترك

وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع شركاء آخرين، والدخل من بيع أو استخدام حصتها من اإلنتاج في العمليات 

المشتركة، فضالً عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في العملية المشتركة، وتتحمل أية نفقات تتعلق 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 كان  

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

 

 موجودات حق االستخدام - وعة كمستأجرالمجم 

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

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

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

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

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

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

 يمة.تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في الق

 

 مطلوبات عقود اإليجار - المجموعة كمستأجر

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

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

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

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

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

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

 مطلوبات عقود اإليجار )تتمة( - المجموعة كمستأجر 

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

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

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

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

 األصل الضمني.

 

 اإليجارات التمويلية –المجموعة كمؤجر  

يتم تصنيف العقود التي تنقل للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القيم المستحقة من  

كموجودات مالية )إيجارات تمويلية مدينة( وذلك بعد  الموحد بيان المركز المالي في االستثمارالمستأجر كإيجارات بقيمة صافي 

 احتساب مخصص الديون المعدومة ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

 

 اإليجارات التشغيلية –المجموعة كمؤجر  

العقود كإيجارات تشغيلية. تضاف في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف  

التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة وتدرج على 

 يها.مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل الفترة التي يتم اكتسابها ف

 

 غير الملموسة الموجودات 

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المتحصل عليها بشكل منفصل عند اإلدراج المبدئي بالتكلفة. إن تكلفة الموجودات غير  

موسة الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي قيمها العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير المل

 بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة. 

 

يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتسب االستهالك للموجودات الغير ملموسة  

 خالل السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي:

 

 سنة 14 اتفاقية اإلمداد

 سنة 40 - 34 حقوق التوصيل

 سنوات 3 برامج كمبيوتر

 

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

 اإلنتاجية على أساس مستقبلي.

 

فرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل الغير مالي كال 

 لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد عند استبعاد األصل.
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 تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي 

 المرسملة –تكاليف االستكشاف والتقييم  

الترخيص وتكاليف االستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل الحصول على حقوق االستكشاف  تكاليف ما قبل 

تدرج في بيان الدخل الموحد عند تكبدها. يتم إدراج تراخيص االستكشاف كأصل استكشاف وتقييم. تتضمن تكاليف تلك الرخص 

ر قابلة لالسترداد، التكاليف المهنية والقانونية المتكبدة للحصول على التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغي

التراخيص. يتم رسملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف كالتكاليف الجيولوجية والجيوفيزيائية 

باشرة باالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من التكاليف التي ترتبط م

التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أنها موجودات استكشاف وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف 

 والتقييم قبل االنتهاء من عملية تقييم األنشطة.

 

ية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى كل حقل بعد عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقن 

الموافقة على التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها موجودات تطوير وإنتاج. 

ديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم تع

الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية إذا لم يتم اكتشاف االحتياطيات التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم 

 شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها في بيان الدخل الموحد.

 

 تكاليف التطوير 

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

 بما فيها عمليات الحفر والتحديد الغير ناجحة يتم رسملتها من ضمن موجودات النفط والغاز.

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  

 عام -الممتلكات واآلالت والمعدات  

اآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. الممتلكات و يتم إدراج 

يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير 

 اإلدراج.

 

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

 

 سنة 40 -20 المباني، والمعدات، واآلالت والماكينات

 وحدة اإلنتاج ممتلكات النفط والغاز

 

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

 البيانات المالية.

 

يتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات والمعروفة كقطع غيار استراتيجية على أساس القسط الثابت على مدى  

 تكبدها.األعمار اإلنتاجية المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها كمصروف عند 

 

 استبعاديتم شطب بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة من استخدام أو  

األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد 

   احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات الدفترية(.الموجودات )ويتم 
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 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات  

 ممتلكات النفط والغاز -الممتلكات واآلالت والمعدات  

ً االستهالك يتم إدراج ممتلكات النفط والغاز في مرحلة التطوير واإل  نتاج وغيرها من الموجودات ذات العالقة بالتكلفة ناقصا

المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة )صافي خسائر االنخفاض الذي تم إدراجها سابقاً والمعكوسة في حال وجدت(. إن التكلفة 

األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز 

المبدئية اللتزامات اإلزالة وإن مبلغ الشراء أو البناء هي القيمة اإلجمالية المدفوعة والقيمة العادلة ألي اعتبارات أخرى 

 لالستحواذ على األصل.

 

والمحتملة للحقل. تأخذ نسبة وحدة  يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز على أساس وحدة اإلنتاج على فترة االحتياطيات المثبتة 

اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير بعين االعتبار اإلنفاق على الممتلكات مع تقدير نفقات مستقبلية مقدرة. في حين أن استهالك 

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

 

 الصيانة واإلصالح الرئيسيةأعمال  -الممتلكات واآلالت والمعدات  

إن اإلنفاق الرئيسي على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن تكلفة استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف التفتيش وتكاليف  

اإلصالح األساسية. ويتم رسملة اإلنفاق عندما يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه على حدة وتم شطبه باالستبدال وتكون 

ع المستقبلية التجارية المحتملة تتبع المجموعة. وعندما يكون جزء من األصل ال يعتبر عنصراً على حده، يتم اعتماد قيمة المناف

االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل )أو جزء من األصل( التي يتم شطبها فوراً. يتم رسملة تكاليف التفتيش المتعلقة 

ة عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. يتم إنفاق بأعمال الصيانة الرئيسي

  الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند تكبدها فيها.

 

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ - الممتلكات واآلالت والمعدات 

الت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل المنجز كما في قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآل ةتدرج األعمال الرأسمالي 

تاريخ البيانات المالية. يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقاً للسياسات 

 المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء الموجودات ووضعها قيد االستعمال.

 

 أراضي مملوكة ملكاً حراً  -الممتلكات واآلالت والمعدات  

تمثل األراضي المملوكة ملكاً حراً حقوق التملك الحر على بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم تحويلها  

ً ) مؤسسة أبوظبي للطاقةإلى الشركة بقيمة اسمية من قبل  في تاريخ التحويل، قامت الشركة (. هيئة مياه وكهرباء أبوظبيسابقا

الحقاً، تم قياس قطع األرض هذه بالقيمة العادلة . بإدراج القيمة العادلة لقطع األرض هذه ضمن بند الممتلكات واآلالت والمعدات

( س خسائر االنخفاض في القيمة المدرجةصافي عك)المبدئية وهي التكلفة المعتبرة ناقصاً خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة 

 . إن وجدت
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 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  

ة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض للموجودات تقوم المجموعة بتقدير الموجودات. وفي حال

 ً  القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقد ناقصا

تحديد القيمة القابلة لالسترداد لموجودات فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات  التكلفة لالستبعاد والقيمة المستخدمة يتم

لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. حيث تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة 

 ودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن يتم تخفيض هذه الموج

 

عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم ما  

حالة احتساب القيمة قيد  قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. في

عند تحديد القيمة  االستخدام، يتم كذلك إجراء االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل عملية استبعاد نهائية لألصل.

 العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال توفرها.

 

انية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه النماذج لمضاعفات التقييم في حال عدم إمك 

وتقييم أسعار األسهم للشركات المدرجة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم إدراج خسائر االنخفاض المتعلقة 

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

 

يتم إجراء تقييم في تاريخ التقارير المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقاً قد انتهت  

كن استردادها من الموجودات أو الوحدات أو انخفضت. وفي حال وجود هذه المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير المبالغ المم

المولدة للنقد. يتم عكس االنخفاض المدرج سابقاً فقط عند إجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ 

لالسترداد أو صافي القيمة آخر إدراج لخسائر االنخفاض. ويشترط لعكس القيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة 

ً االستهالك إذا لم تدرج خسائر انخفاض الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل  الدفترية ناقصا

 الموحد.

 

على مستوى قطاع  لغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المولدة للنقد في مجموعات 

مال. يتضمن اختبار االنخفاض في مرحلة االستكشاف والتقييم تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع األع

ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة 

تجة في قيمة موجودات االستكشاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيمة لالسترداد وتشطب أي خسارة انخفاض نا

 القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

 

 المخزون 

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

الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى موقعه أو وضعه الحالي. إن 

ً التكاليف المقدرة  لإلنجاز والتكاليف صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقديري ضمن نطاق األعمال العادية ناقصا

الضرورية المقدرة إلجراء البيع. مخزون النفط والمنتجات النفطية من عمليات النفط والغاز للمجموعة والموجودة في خزانات 

 في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.
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 خدمات االمتياز 

 عند استيفاء الشروط اآلتية: 12المجموعة باحتساب ترتيبات خدمة االمتياز تبعاً للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم تقوم  

 

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

 تقديمها وبأي ثمن.

 لمانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من ناحية أخرى أي فائدة مادية ا يقوم

 متبقية في البنية التحتية في نهاية مدة هذا الترتيب.

 

من ضمن  12قم في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية التي ال تفي بمتطلبات لجنة تفسير التقارير المالية ر 

المحطة التشغيلية وفقاً  12الممتلكات واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن إطار لجنة تفسير التقارير المالية رقم 

 لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

 

 رئيسية لدفع تكاليف خدمات يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخدمين المسؤولية ال

 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 المضمون(،  

يجب استخدام نموذج الموجودات المالية لحساب البنية التحتية لالمتياز، بما أن المانح هو المسؤول الرئيسي عن الدفع. في حين 

يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود )البناء والتشغيل والتحويل( التي أبرمت مع المانح. تقوم المجموعة بإدراج 

 خدمات االمتياز في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية تشغيلية. الموجودات الملية من ترتيبات

 

 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 المدرجة اً كون سعر المعاملة زائدتما  وعادةً يتم إدراج الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة،  

المالية على  للموجوداتللمعاملة. يعتمد القياس الالحق لعائدة بشكل مباشر ، التكاليف ااألرباح أو الخسائرخالل بالقيمة العادلة من 

الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو  تحويلالموجودات المالية عندما يتم  باستبعادها، كما هو موضح أدناه. تقوم المجموعة تصنيف

 .الموجودات المالية إلى طرف ثالث

 

 المطفأة بالتكلفةالموجودات المالية  

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم إدراج  

عندما يتم استبعاد األصل أو تعديله أو عندما تنخفض قيمته. تتضمن الموجودات المالية الموحد األرباح والخسائر في بيان الدخل 

 القروض والذمم التجارية المدينة.النقد والودائع قصيرة األجل وعة بالتكلفة المطفأة للمجمو

 

 قصيرة األجل النقدية والودائع الودائع 

والودائع  ونقد في الصندوق البنوك لدىعلى النقد  الموحدفي بيان المركز المالي  األجلتشتمل الودائع النقدية والودائع قصيرة  

 من الودائع وما يعادلهالموحد، يتكون النقد  ةالنقدي اتأشهر أو أقل. لغرض بيان التدفق ثالثة خاللتستحق  والتي األجلقصيرة 

 .السحب على المكشوف من البنوك صافي، أعالهكما هو محدد  األجلقصيرة  النقدية والودائع
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 الموجودات المالية )تتمة( 

 حماية ضمن أنشطة حماية فعّالةكأدوات  مصنفةمشتقات  

معاملة األرباح والخسائر الناتجة  تم تقديم وصف حولبالقيمة العادلة. يتم الموحد المركز المالي  بيانهذه المشتقات في  يتم إدراج 

 .الحمايةعن إعادة التقييم في السياسة المحاسبية لألداة المالية المشتقة وأنشطة 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )أدوات الدين( الموجودات المالية 

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

 

  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 األساسي عن تنشأ

 .لى المبلغ األساسي القائموالفائدة ع

 

ة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج إيرادات الفائدة وخسائر ومعكوسات صرف بالنسب 

ويتم احتسابها بنفس الطريقة التي تم استخدامها للموجودات المالية  الموحد العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان الدخل

إدراج التغيرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر عند االستبعاد، ويتم إعادة يتم . المقاسة بالتكلفة المطفأة

 .الموحد تدوير التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل

 

 المالية الموجوداتانخفاض قيمة  

على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها ( ECL) االئتمان المتوقعةخسائر ل خسارة إدراج مخصصاتالمجموعة ب تقوم 

 :األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛ 

 أدوات دين؛ عبارة عن المالية التي هي الموجودات 

 و ؛عقود الضمان المالي الصادرة 

 القروض الصادرة التزامات. 

 

 حقوق الملكية.استثمارات  علىالقيمة  في خسارة انخفاض إدراجيتم  ال 

 

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، باستثناء تلك  

التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل جوهري تقييم ائتماني بدرجة استثمار أو األدوات المالية التي يكون للطرف المقابل فيها 

 12شهر. إن خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  12منذ اإلدراج المبدئي لها، وفي هذه الحالة يتم قياس خسارة االئتمان الموقعة لمدة 

شهر بعد تاريخ  12ضون شهر هي جزء من خسارة االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر في أداة مالية والتي تكون محتملة في غ

 التقارير المالية.

 

المالية. يتم احتساب معدالت المخصص  للموجودات المخصص الحتساب خسارة االئتمان المتوقعةتستخدم المجموعة مصفوفة  

تقييم يتم تخصيص هذه التقديرات من خالل عند التعثر. والخسارة المتكبدة  التعثرالتقديرات بما في ذلك احتمالية  بناًء على

. المستقبليةمعلومات حسب ال المخصصالمصفوفة لتعديل معدالت  بضبطالتصنيفات االئتمانية للطرف المقابل. تقوم المجموعة 

على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتغير الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي(، يتم تعديل معدالت 

، يتم تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل ويتم تحليل التغيرات في التقديرات تقارير ماليةتاريخ كل التاريخية. في  التعثر

الفعلي  على التعثر كذلك مؤشراً المستقبلية. قد ال تكون تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية 

  . للعميل في المستقبل
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 )تتمة( ياسات المحاسبية الهامةملخص الس 2.5

 

 الموجودات المالية )تتمة( 

 الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية 

بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المدرجة  الموجودات الماليةفي كل تاريخ تقارير مالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت  

منخفضة القيمة االئتمانية. يعتبر األصل المالي "منخفض القيمة  من خالل الدخل الشامل اآلخرللدين المدرجة بالقيمة العادلة 

تتضمن األدلة على أن  .االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي

 :لية التي يمكن مالحظتهااألصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التا

 

  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 

  ادة تنظيم مالي؛ أوفي حالة إفالس أو إع المقترضأصبح من المحتمل أن يدخل 

 النشط للضمان نتيجة للصعوبات المالية اختفاء السوق. 

 

 المطلوبات المالية 

أو كقروض  األرباح أو الخسائريتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

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

 

ً بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض  يتم إدراج كافة  العائدة  تكاليفالصافي بالدائنة، الذمم و والسلفاتالمطلوبات المالية مبدئيا

 لمعاملة. ل بشكل مباشر

 

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

 

 األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات األرباح أو الخسائر تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل  

  .األرباح أو الخسائرالمبدئي كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل  اإلدراجعند  لمصنفةاالمالية 

 

 كذلكتشمل هذه الفئة  .محتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريبكيتم تصنيف المطلوبات المالية 

كما هو محدد في  عالقات حمايةفي  حمايةالتي دخلت فيها المجموعة والتي لم يتم تعيينها كأدوات  مشتقات األدوات المالية

المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم  الضمنيةتصنيف المشتقات  كذلك . يتم9التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي 

 .الموحد الدخلالمطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان  علىالخسائر  أو األرباح . يتم إدراجالةفعّ  حمايةتصنيفها كأدوات 

 

في تاريخ اإلدراج  األرباح أو الخسائريتم تصنيف المطلوبات المالية التي تم تعيينها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل  

 .9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المبدئي، فقط عندما يتم استيفاء المعايير الواردة في المعيار 

 

من قبل المجموعة التي تم تعيينها  الصادرةيتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض  

لعادلة بالطريقة المبينة في يتم تحديد القيمة ا. الموحد بيان الدخلفي األرباح أو الخسائر من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من خالل 

 .34إيضاح 
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5

 

 المطلوبات المالية )تتمة( 

 بالتكلفة المطفأة التي يتم قياسها الحقاً المطلوبات المالية  

 من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيفها بالقيمة العادلة والتي لميتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة  

بالتكلفة  الحقاً القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها يتم تحديد . بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة

في تكاليف  األصلم يتم رسملتها كجزء من تكاليف مصاريف الفوائد التي ل إدراجيتم . المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية

 .التمويل في بيان الدخل الموحد

 

 مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية 

مخاطر صرف الفائدة و لمخاطر معدالتاألدوات المالية إلدارة تعرضها مشتقات تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من  

يتم اإلفصاح عن مزيد من  .وعقود تبادل معدالت الفائدة رف العمالت األجنبية اآلجلةصبما في ذلك عقود ، األجنبيةالعمالت 

 .36األدوات المالية في إيضاح  حول مشتقاتالتفاصيل 

 

ً المالية مبدئي إدراج مشتقات األدواتيتم   الحقًا  ويتم إعادة قياسهابالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات  ا

المشتقات كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة  يتم إدراجبالقيمة العادلة. 

 .العادلة سالبة

 

 الحمايةمحاسبة  

التي ترغب في تطبيق  يةالحماوتوثيق عالقة  بتعيين، تقوم المجموعة رسمياً التي تتأهل لمحاسبة الحماية الحمايةعند بداية عالقة  

 .عليها الحمايةإجراء  ةإدارة المخاطر وإستراتيجي وأهداف الحمايةمحاسبة 

 

وكيفية قيام المجموعة بتقييم ما  الحماية منها، وطبيعة المخاطر التي يتم المحمي، والبند الحمايةتحديد أداة  تضمنت عملية التوثيق 

و كيف يتم تحديد نسبة  الحماية)بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية  الحمايةمتطلبات فعالية الحماية عالقة  تستوفي إذا كانت

 :متطلبات الفعالية التالية كافةإذا استوفت  الحمايةلمحاسبة  الحمايةعالقة  تتأهل(. الحماية

 

   الحمايةوأداة  المحميهناك "عالقة اقتصادية" بين البند. 

 تمان على "التغيرات في القيمة" الناتجة عن العالقة االقتصادية.ال يسيطر تأثير مخاطر االئ 

  بتخصيص  المحميبند الهي نفس تلك الناتجة عن كمية  الحمايةمن عالقة  الحمايةنسبة تعتبر ً الذي قامت المجموعة فعليا

 .المحميالبند هذه الكمية من  لحمايةالتي تستخدمها المجموعة في الواقع  الحماية أدوات، وكمية له الحماية

 

 :، كما هو موضح أدناهالحمايةلمحاسبة  التأهلمعايير  كافةالتي تستوفي  أنشطة الحمايةيتم المحاسبة عن  
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5

 

 (تتمة)مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية  

 القيمة العادلة حماية 

، على الفور الموحد بيان الدخللقيمة العادلة في ل كحماية وتتأهل تعينهايتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم  

التغير في القيمة العادلة ألداة  إدراجيتم . الحمايةمخاطر ب يتعلق الذي المحمي االلتزامأو  لألصلمع أي تغيرات في القيمة العادلة 

 .المحميبند بالفي بيان الدخل الموحد المتعلق  المحميةمخاطر لالمنسوب ل المحميوالتغير في البند  الحماية

 

ها أو ئبيعها أو إلغا عند أو الحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو  الحمايةعالقة لعند إبطال المجموعة  الحمايةمحاسبة  إيقافيتم  

الناجم عن  المحمييتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند . الحمايةة د مؤهلة لمحاسبوتع ال، أو عندما استخدامها

 .من ذلك التاريخ الموحد لبيان الدخل المحميةمخاطر ال

 

 ةالنقدي اتالتدفق حماية 

في الدخل الشامل  النقدية لتدفقاتل كحمايةالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة يتم إدراج  

يتم إدراج . ةالنقدي اتالتدفق حمايةفي  المالية ألدواتمشتقات اتحت عنوان التغيرات في القيمة العادلة ل ويتم تراكمهااآلخر 

لعادلة ، ويتم إدراجها في التغيرات في القيمة االموحد بيان الدخلفي  على الفوراألرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 

 .القيمة العادلة وبند حمايةللمشتقات 

 

ً درجة يتم إعادة تصنيف المبالغ الم  في  الموحد بيان الدخل في في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين سابقا

ومع ذلك، . المدرج المحميالبند ك، في نفس السطر من بيان الدخل الموحد بيان الدخلفي  الحمايةبند  إدراج فيها الفترات التي يتم

 المدرجةغير المالي، يتم تحويل األرباح والخسائر  االلتزامغير المالي أو  لاألص المحمية المتوقعة في إدراج تنتج المعاملةعندما 

 ً ة األصل لتكلف المبدئيفي القياس  ويتم إدراجهافي الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق المساهمين  سابقا

 .غير المالي االلتزامغير المالي أو 

 

ها أو ئبيعها أو إلغا عند أو الحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو  الحمايةعند إبطال المجموعة عالقة  الحمايةمحاسبة  إيقافيتم  

شامل اآلخر والمتراكمة في في الدخل ال خسائر مدرجةأو  أرباحأي تبقى . الحمايةد مؤهلة لمحاسبة وتع ، أو عندما الاستخدامها

 بيان الدخللمعاملة المتوقعة في النهائي ل اإلدراجعندما يتم  إدراجهاحقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 

بيان المتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة في  الخسائرأو  األرباح إدراج، يتم المتوقعةمعاملة ال يتوقع حدوثعندما ال . الموحد

 .الموحد الدخل

 

 المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادةّ احتساب هذه المكافآت على أسـاس فترة الخدمة  المجموعةتقوم  

ق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. يتم احتساب للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستح

المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة 

على هذه المساهمات المدفوعة للصندوق  ةعالمجمواإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات 

  والتي يتم إدراجها كمخصص على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5

 

 المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين )تتمة( 

 خطط مكافآت المعاشات المحددةم 

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

ً لمخطط المكافآت المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة  باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقا

ة. يتم إدراج إعادة القياس، التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير سقف األصل باستثناء المبالغ االئتمان المتوقع

المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة )باستثناء المبالغ المدرجة في صافي 

مع المبالغ المدينة أو االئتمان المقابل ألرباح  الموحد اشرة في بيان المركز الماليالفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة( مب

 الموحد محتجزة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في بيان الدخل

 في الفترات الالحقة. 

 

 المخصصات 

 العـام 

 الحاجة إلى مع احتمال سابق لحدث نتيجة استنتاجي( أو )قانونى حالي التزام المجموعة على يكون عندما المخصصات تكوين تمي 

 تتوقع حين وفى. االلتزام لقيمة موثوق إمكانية إجراء تقدير مع االلتزام لتسوية االقتصادية الموارد التي تشمل المنافع تدفق

 كأصل باالسترداد االعتراف يتم  -تأمين عقد إطار في المثال سبيل على– المخصصات جميع أو بعض استرداد المجموعة

 خصم بعد بالصافي الدخل بيان في المخصص بهذا المرتبط المصروف يظهر فعليا مؤكداً  االسترداد يكون عندما فقط منفصل

 الذي الضريبة الجاري قبل المعدل باستخدام المخصصات خصم ملموساً يتم الزمنية القيمة على التأثير كان حالة وفي االسترداد

 كتكلفة الوقت لمرور نتيجة المخصص الزيادة في إدراج يتم الخصم، استخدام عند بااللتزام عند اللزوم. المتعلقة المخاطر يعكس

 .تمويل

 

 التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد/ مطلوبات اإللغاء 

تزامات قانونية فيما يتعلق بإعادة الموقع إلزالة موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه لدى بعض الشركات التابعة للمجموعة ال 

وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية )تكاليف اإلزالة(. تقوم المجموعة إدراج القيمة العادلة إلعادة الموقع إزالة 

فإنه يتم إدراج الموجودات المتماثلة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقاً لذلك 

إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء 

اسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصومات من

تسوية المبلغ التراكم عند تكبده ويدرج في بيان الدخل الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات 

في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في  استبعاد الموجودات سنوياً ويتم إجراء تعديالت كما تقتضي. يتم إضافة أو اقتطاع التغييرات

 معدل الخصم المستخدم من كلفة األصل.

 

 عالوة اإلنتاج 

تتضمن عقود اإلنتاج المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما يتم تحقيق  

من  اقتصاديةأهداف انتاجية محددة. تقوم المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق منافع 

قييم هذه المخصصات بناًء على حصة المجموعة المؤكدة والمحتملة المتعلقة بعقود اإلنتاج التدفق الخارجي للموارد. يتم ت

 المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزامات.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.5

 

 المطلوبات الطارئة 

مطلوبات وااللتزامات المتعلقة بهذه المطالبات يتم تقييمها تتلقي المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. ال 

ً بالرجوع إلى أخر المعلومات المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين  . يتم إدراج مطلوبات أخرييندوريا

قيمة الخسارة. في حال عدم  مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك إمكانية لتقدير بشكل معقول

توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها كالتزام إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوبات 

 المقدرة وبالتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة.

 

 

 ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة  2.6

 

إصدار المعايير والتفسيرات التالية، ولكنها غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتوقع أن تم  

 يكون ألي من المعايير أو التعديالت الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

 

  عقود التأمين؛ 17رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

  تعريف األعمال؛: 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  تعريف المادية.8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم : 

 

 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية  3

 

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

 ذلك خمسة قطاعات تشغيلية كما يلي:

 

  اإلمارات العربية المتحدة -توليد الطاقة والمياه 

  أخرى –توليد الطاقة 

  أمريكا الشمالية –النفط والغاز 

  أوروبا –النفط والغاز 

 اتروش -والغاز  النفط 

 

 اإلمارات العربية المتحدة -توليد الطاقة والمياه  قطاع 

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

 

 أخرى –قطاع توليد الطاقة  

 والواليات المتحدة.يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية  

 

 أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز  

 يعمل هذا القطاع في أنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز في كندا والواليات المتحدة األمريكية.= 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3

 

 أوروبا –قطاع النفط والغاز  

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

 

 اتروش –قطاع النفط والغاز  

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

 

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

 

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

تمويل أداء القطاع بناًء على بيان الدخل. يتم إدارة تكاليف وإيرادات تمويل المجموعة باستثناء الشركات التابعة ذات اتفاقيات 

 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 على أساس جماعي  

ً حراً كذلك على أساس وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. باإلضافة إل ى ذلك، تتم إدراة األراضي المملوكة ملكا

 المجموعة وعليه لم يتم تخصيصها ضمن القطاعات التشغيلية.

 

تدار القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات الترتيبات التمويلية للمشروع  

 على أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.والسحوبات على المكشوف من البنوك 

 

تتم المعامالت بين القطاعات على أسس تجارية حديثة بطريقة مماثلة للمعامالت مع األطراف األخرى. يتم استبعاد اإليرادات بين  

  القطاعات عند التوحيد.



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2019ديسمبر  31

-  31 - 

 

 

 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3

 

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

 

 

 توليد الطاقة والمياه

 اإلمارات العربية – 

 المتحدة   

-توليد الطاقة 

 أخرى 

 –النفط والغاز 

 أمريكا الشمالية

–النفط والغاز 

 أوروبا

 -النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ االستبعادات 

 الموحد وغير الموزع

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

        

        :2019ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 17.588 15 519 3.685 1.878 4.321 7.170 اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (7.965) - (143) (2.012) (1.184) (3.016) (1.610) المصاريف التشغيلية

 (600) (146) (37) (42) (132) (121) (122) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 108 101 - - - 7 - نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف الحصة من
        

 5.438 1.191 562 1.631 339 (30) 9.131 (EBITDAاإليرادات )الخسائر( قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء )

        

 (64) - - (64) - - - مصاريف الحفر الجاف

 (3.819) (8) (176) (732) (986) (65) (1.852) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 3.586 1.126 (424) 835 163 (38) 5.248 (EBITاإليرادات )الخسائر( قبل احتساب الفائدة والضريبة )

        

 (3.929) (1.595) - (381) (73) (251) (1.629) تكاليف التمويل 

 (89) 11 - - - (100) - واألدوات المالية)خسارة( ربح القيمة العادلة للمشتقات 

 60 47 - 2 (2) 11 2 صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية

 39 - - - 39 - - ربح من بيع موجودات األراضي والنفط والغاز

 76 76 - - - - - إيرادات التمويل

 (201) (29) - 64 60 (296) - )مصاريف( ائتمان ضريبة الدخل 
        

 1.204 (1.528) 163 520 (400) 490 1.959 الربح )الخسارة( للسنة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3

 

 

 توليد الطاقة والمياه

 اإلمارات العربية – 

 أخرى -توليد الطاقة  المتحدة   

 –النفط والغاز 

 أوروبا–النفط والغاز  أمريكا الشمالية

 -النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 

االستبعادات وغير 

 الموحد الموزع

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

        

        :2018ديسمبر  31السنة المنتهية في 

 17.740 10 290 4.231 1.813 4.276 7.120 اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (7.777) - (64) (2.365) (969) (2.826) (1.553) المصاريف التشغيلية

 (597) (138) (35) (62) (126) (101) (135) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 286 279 - - - 7 - الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف
        

 5.432 1.356 718 1.804 191 151 9.652 (EBITDAواالستهالك واإلطفاء )اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة 

        

 (169) - - (169) - - - مصاريف الحفر الجاف

 (3.716) (2) (92) (721) (969) (65) (1.867) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 3.565 1.291 (251) 914 99 149 5.767 (EBITاإليرادات )الخسائر( قبل احتساب الفائدة والضريبة )

        

 (4.237) (1.600) - (522) (107) (288) (1.720) تكاليف التمويل 

 59 - - - - 59 - ربح القيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية

 (98) (153) - 28 2 10 15 صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية

 73 - - - 73 - - موجودات األراضي والنفط والغازالربح من بيع 

 76 76 - - - - - إيرادات التمويل

 - (4) - - 1 17 (14) )خسائر( أرباح أخرى

 (288) (20) - 77 (18) (327) - )مصاريف( ائتمان ضريبة الدخل 
        

 1.352 (1.552) 99 497 (300) 762 1.846 الربح )الخسارة( للسنة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3

 

 

 -توليد الطاقة والمياه 

اإلمارات العربية 

 أخرى-توليد الطاقة  المتحدة

 –النفط والغاز 

 امريكا الشمالية

 –النفط والغاز 

 أوروبا

النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 

استبعادات وغير 

 الموحد موزع

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

        

        2019ديسمبر  31في 

 68.710 18.684 1.048 5.106 7.816 63 35.993 الممتلكات واآلالت والمعدات

 8.982 - - - - 8.982 - الموجودات المالية التشغيلية

 2.201 2.101 - - - 100 - الصلة االستثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف واألرصدة ذات

 17.666 674 1.478 5.038 1.213 2.994 6.269 موجودات أخرى
        

 97.559 21.459 2.526 10.144 9.029 12.139 42.262 موجودات القطاع
        

 87.131 35.091 298 12.543 3.026 6.218 29.955 مطلوبات القطاع
        

        2018ديسمبر  31في 

 69.456 18.682 945 4.358 8.092 22 37.357 الممتلكات واآلالت والمعدات

 9.149 - - - - 9.149 - الموجودات المالية التشغيلية

 2.120 2.015 - - - 105 - االستثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف واألرصدة ذات الصلة 

 18.612 390 1.402 5.145 1.302 3.735 6.638 موجودات أخرى
        

 99.337 21.087 2.347 9.503 9.394 13.011 43.995 موجودات القطاع
        

 88.778 35.361 203 11.979 2.803 6.916 31.516 مطلوبات القطاع
        

        إفصاحات أخرى

        2019السنة المنتهية في ديسمبر 

 1.762 - 275 494 534 2 457 إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

 58 - - 57 1 - - إضافات للموجودات غير الملموسة

        

        2018السنة المنتهية في ديسمبر 

 1.660 - 53 636 697 6 268 إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

 54 - 25 22 7 - - إضافات للموجودات غير الملموسة
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3

 

 القطاعات الجغرافية 

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

 الجغرافية للشركات التابعة:

 

 

دولة اإلمارات 

 اإلجمالي أخرى أفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية العربية المتحدة

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

       

       اإليرادات

 17.588 886 3.382 3.685 2.465 7.170 2019ديسمبر  31السنة المنتهية في   
       

 17.740 677 3.240 4.231 2.472 7.120 2018ديسمبر  31السنة المنتهية في   
       

       موجودات غير متداولة

 78.755 21.285 7.616 5.158 7.820 36.876 2019ديسمبر  31في   
       

 80.062 22.476 6.413 4.416 8.464 38.293 2018ديسمبر  31في   

       

 

ً حراً تتكون الموجودات غير المتداولة لهذه األغراض من الممتلكات واآلالت والمعدات )بما في ذلك األراضي   ( المملوكة ملكا

 والموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى.الموجودات المالية التشغيلية و

 

 معلومات أخرى 

 من إيرادات المجموعة: %10يعرض الجدول التالي معلومات تتعلق بعمالء المجموعة الرئيسيين والذين يساهمون بأكثر من  

 

 

توليد الطاقة 

 أخرى -توليد الطاقة  والمياه اإلمارات

النفط والغاز 

 اإلجمالي أوروبا

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

     2019ديسمبر  31السنة المنتهية 

 7.170 - - 7.170 1العميل 

 3.070 - 3.070 - 2العميل 

 1.759 1.759 - - 3العميل 
     

 11.999 1.759 3.070 7.170 اإلجمالي
     

     2018ديسمبر  31السنة المنتهية 

 7.120 - - 7.120 1العميل 

 3.031 - 3.031 - 2العميل 
     

 10.151 - 3.031 7.120 اإلجمالي
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 اإليرادات 4

 

 اإليرادات من النفط والغاز 4.1

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 5.793 5.714 إجمالي اإليرادات من النفط والغاز

 (238) (192) ناقصاً: حقوق االمتياز
   

 5.522 5.555 
   

 

 

 اإليرادات من الكهرباء والمياه  4.2

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 6.191 5.425 إيرادات عقود اإليجار التشغيلية

 1.389 1.445 (12المالية التشغيلية )إيضاح الموجودات إيرادات من 

 659 587 مبيعات الكهرباء

 1.164 1.848 مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة
   

 9.305 9.403 
   

 
 

 إيرادات الوقود  4.3

 

تمثل ايرادات الوقود اإلضافية تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات المياه والكهرباء التابعة بقيمة مساوية للوقود المستخدم  

 كالتالي:في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء الطاقة والمياه وعقود شراء الطاقة، تم تحليل إيرادات الوقود 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 الوقود االحتياطي في الشركات التابعة المحلية والمعوض من

 61 23 (32قبل شركة مياه وكهرباء اإلمارات )إيضاح   

 تعويضات الفحم وتكاليف الوقود األخرى في شركات الطاقة

 1.954 2.004 األجنبية التابعة   
   

 2.027 2.015 
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 اإليرادات )تتمة( 4

 

 اإليرادات التشغيلية األخرى 4.4

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 257 205 صافي إيرادات المعالجة

 350 66 تجارة الغاز

 13 190 أخرى
   

 461 620 
   

 

 

 مصاريف تشغيلية 5

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 356 391 الموظفين تكاليف

 2.241 2.261 تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد االستهالكية المستخدمة

 2.328 2.365 مصاريف الوقود

 1.468 1.511 تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة

 528 669 تكاليف تشغيلية في قطاع النفط والغاز

 357 6 تكاليف شراء الغاز للتجارة

 161 280 تكاليف النقل

 110 64 مصاريف تخزين الغاز

 18 55 (13موجودات االستكشاف والتقييم المشطوبة )إيضاح 

 210 363 أخرى
   

 7.965 7.777 
   

 

 

 االستهالك والنضوب واإلطفاء 6

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

 3.611 3.713 (11ونضوب موجودات النفط والغاز )إيضاح   

 1 - إطفاء رسوم قطع الغيار المبدئية

 104 106 (13إطفاء الموجودات غير الملموسة )إيضاح 
   

 3.819 3.716 
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 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 7

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 519 604 عالقةرواتب ومصاريف ذات 

 113 140 أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

 1 1 مساهمات الشركة االجتماعية

 276 273 أخرى
   

 1.018 909 

 (312) (418) مستردات
   

 597 600 اإلجمالي
   

 

 

 تكاليف التمويل 8

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.730 1.774 بالسندات والسندات العالمية متوسطة األجلتكاليف التمويل المتعلقة 

 تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلف التي تحمل فوائد

 1.263 1.180 والقروض اإلسالمية  

 550 441 مصاريف الفوائد على عقود تبادل معدالت الفائدة

 680 508 (26المصاريف المتراكمة على التزامات تقاعد األصل )إيضاح 

 مصاريف الفوائد االسمية على قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة

 3 2 (27)إيضاح   

 - 13 الفائدة على التزام عقد اإليجار

 11 11 مصاريف متراكمة أخرى
   

 3.929 4.237 
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 ضريبة الدخـل 9

 

 هي كالتالي: 2018و 2019ديسمبر  31إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   بيان الدخل الموحد

   ضريبة الدخل الحالية:

 446 309 تكاليف ضريبة الدخل الحالية

 (132) (128) تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

   

   ضريبة الدخل المؤجلة:

 (26) 20 الفروقات المؤقتةالمتعلقة بنشوء وعكس 
   

 288 201 مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد
   

 

ً بمعدل الضريبة القانوني للسنتين المنتهيتين في    31إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبا

 هو كما يلي: 2018و 2019ديسمبر 

 

 2019 2018 
 مليون درهم درهممليون  
   

 1.640 1.405 الربح قبل الضريبة

 ربح غير خاضع للضريبة )بما في ذلك ربح في واليات 

 (813) (54) غير خاضعة للضريبة(  
   

 827 1.351 إجمالي الربح الخاضع للضريبة
   

 معدل  –تكاليف ضريبة الدخل المطبقة بالمعدالت النظامية 

 (380) (519) (%46: 2018) %38مرجح بنسبة   

 132 128 تعديل متعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

 (16) (15) الضرائب المحتجزة

 - (44) حوافز ضريبة

 (12) 33 ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب

 (12) 216 أخرى
   

 (288) (201) الموحدمصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل 
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 ضريبة الدخـل )تتمة( 9

 

 الضريبة المؤجلة 

 ديسمبر بما يلي: 31تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في  

 
 بيان الدخل الموحد    بيان المركز المالي الموحد 
 2019 2018 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

     الضريبة المؤجلة:موجودات 
 246 (476) (640) (1.116) الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

 (21) 216 4.402 4.618 الفرق المؤقت الناتج عن التزامات تقاعد الموجودات
 (310) 265 347 612 خسائر ضريبية

 139 (30) 1.407 1.377 أخرى
     

 5.491 5.516 (25) 54 
     

     مطلوبات الضريبة المؤجلة:
 27 16 949 965 الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

 1 - (12) (12) أخرى
     

 953 937 16 28 
     

 

مليون درهم  1.809بناًء 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  1.636: 2018)

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

 

 

 العوائد األساسية والمخفضة على السهم 10

 

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

 األسهم العادية القائمة خالل السنة.

 

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

 

 2019 2018 
   

 398 234 )مليون درهم(ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم 
   

 6.066 6.066 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(
   

 0.07 0.04 العوائد األساسية للسهم الواحد )درهم(
   

 

لم يتم عرض أي رقم لألرباح المخفضة للسهم باعتبار أن الشركة لم تقم بإصدار أية أدوات قد يكون لها تأثير على عوائد السهم  

 .عند ممارستها
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 11

 

 

أرض مملوكة ملكاً 

 حراً 

أعمال رأسمالية 

 قيد التنفيذ

المباني والمعدات 

 واآلالت

 والماكينات

موجودات النفط 

 والغاز

موجودات حق 

 اإلجمالي االستخدام

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

2019       

       التكلفة:

 146.071 473 65.896 59.910 1.110 18.682 2019يناير  1في   

 1.932 170 1.303 375 84 - إضافات  

 (168) - (153) (15) - - استبعاد موجودات  

 12 - 12 29 (29) - (13تحويالت )إيضاح   

 758 - 779 (21) - - تعديل التزامات تقاعد األصل  

 (255) - (111) (145) 1 - تعديالت تحويل عمالت أجنبية   
       

 148.350 643 67.726 60.133 1.166 18.682 2019ديسمبر  31في   
       

       

       االستهالك والنضوب:

 55.933 - 33.930 22.003 - - 2019يناير  1في   

 3.713 240 1.645 1.828 - - (6المحمل للسنة )إيضاح   

 (136) - (136) - - - عند استبعاد الموجودات  

 (41) - (11) (30) - - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       

 59.469 240 35.428 23.801 - - 2019ديسمبر  31في  
       

       االنخفاض في القيمة:

 20.209 - 19.586 271 352 - 2019يناير  1في   

 (38) - (5) (33) - - تعديالت تحويالت عمالت أجنبية  
       

 20.171 - 19.581 238 352 - 2019ديسمبر  31في   
       

       الدفترية:صافي القيمة 

 68.710 403 12.717 36.094 814 18.682 2019ديسمبر  31في   

       

       

2018       

       التكلفة:

 144.741 - 64.941 60.047 1.071 18.682 2018يناير  1في   

 1.660 - 1.342 271 47 - إضافات  

 (249) - (113) (136) - - استبعاد موجودات  

 (149) - (163) 25 (11) - (13تحويالت )إيضاح   

 40 - 47 (7) - - تعديل التزامات تقاعد األصل  

 (445) - (158) (290) 3 - تعديالت تحويل عمالت أجنبية   
       

 145.598 - 65.896 59.910 1.110 18.682 2018ديسمبر  31في   
       

       

       االستهالك والنضوب:

 52.841 - 33.070 19.771 - - 2018يناير  1في   

 3.611 - 1.077 2.534 - - (6المحمل للسنة )إيضاح   

 (152) - (112) (40) - - عند استبعاد الموجودات 

 (367) - (105) (262) - - تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       

 55.933 - 33.930 22.003 - - 2018ديسمبر  31في  
       

       االنخفاض في القيمة:

 20.290 - 19.597 341 352 - 2018يناير  1في   

 (81) - (11) (70) - - تعديالت تحويالت عمالت أجنبية  
       

 20.209 - 19.586 271 352 - 2018ديسمبر  31في   
       

       صافي القيمة الدفترية:

 69.456 - 12.380 37.636 758 18.682 2018ديسمبر  31في   
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 11

 

مليون درهم( كضمان على  36.892: 2018مليون درهم ) 35.552بقيمة مدرجة تبلغ  ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت  

 ذات الصلة. القروض

 

مع مؤسسة أبوظبي للطاقة بهدف قيام مؤسسة "( االتفاقية)"، أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية 2016ديسمبر  31اعتباراً من  

ً لالتفاقية، . أبوظبي للطاقة بدعم الشركة من خالل منح الشركة بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

في تاريخ . سميةحصلت الشركة على حق التملك الحر لبعض قطع األرض المملوكة من قبل مؤسسة أبوظبي للطاقة بالقيمة اال

مليون درهم ضمن ممتلكات  18.682التحويل، قامت الشركة بإدراج القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكاً حراً والبالغة قيمتها 

، قامت 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  .وآالت ومعدات بمبلغ مقابل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من دائرة الطاقة

ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة متعلقة باألراضي المملوكة ملكاً حراً من قبل المجموعة.  اإلدارة بتقييم

تطبيق هذا  أثناء .كجزء من عملية مراجعة المؤشراتفي االعتبار مجموعة واسعة من العوامل الداخلية والخارجية  أخذتم 

المبلغ القابل  تعتمد عملية احتساب المملوكة ملكاً حراً.انخفاض قيمة األراضي  الحكم، قررت اإلدارة أنه ال توجد مؤشرات على

 .معدالت اإليجار السنوية المتوقعة وافتراضات تصاعد اإليجار على المملوكة ملكاً حراً ألراضي للالسترداد 

 

، دخلت شركة طاقة أتروش بي في، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، في اتفاقية بيع وشراء 2018ديسمبر  26في  

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

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

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

، تمت إعادة 2019إبريل  2ي ٪ من الحصة العاملة( إلى طاقة أتروش بي في. ف7.5كردستان بي في بأتروش )أي ما يعادل 

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

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

وش بي في. ال تزال حقوق والتزامات طاقة بموجب مستندات البيع والشراء دون تغيير كبير بين هيكلي أتروش( إلى طاقة أتر

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

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

 درهم إلى الممتلكات واآلالت والمعدات خالل الفترة.

 

رأس إصدار ، تلقت المجموعة عرضاً من مؤسسة أبوظبي للطاقة يشتمل على تحويل بعض الموجودات مقابل 2020في يناير  

لمزيد  36تأجير األراضي بين الطرفين. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم وإنهاء اتفاقية إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة مال إضافي 

 من التفاصيل.

 

، لم يتم إدراج أية تكاليف أو معكوسات لالنخفاض في 2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  

 القيمة على الممتلكات واآلالت والمعدات.
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 ت )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدا 11

 

 طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية -موجودات النفط والغاز  

 :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؛ 

 سعر صرف العمالت األجنبية؛ و 

 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  

وعملية مراجعة الموارد عملية تدقيق الحسابات الخارجية التي تقوم بها ( المعتمدة، المحتملة والممكنة)السنوية 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  

 %2محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 

 (.%5إلى  %2: 2018الدوام )على  %5إلى 

 

 التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز 

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

يان تؤكد من قبل طرف ثالث استشاري مدعومة والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األح

  بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج.

 

 معدالت الخصـم 

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

(، الحتساب %13إلى  %8.5: 2018) %13إلى  %8.5ا بين موقع على حدة. تم استخدام معدل خصم بعد الضريبة يتراوح م

 المبالغ القابلة لالسترداد في تاريخ التقارير المالية.

  



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2019ديسمبر  31

-  43 - 

 

 

 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 11

 

 (تتمة)طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية  -موجودات النفط والغاز  

 السلع معدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار 

 :2019فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها في  

 
 2020 2021 2022 2023 2024 
      
)1( WTI )US$/bbl( 60 60 68 68 68 
)1( $/mmbtu(SUAECO gas ) 1.30 1.50 2.00 2.25 2.30 
)1( Brent )US$/bbl( 65 65 70 70 70 
)2( MWh(Summer/Winter gas spread )Euro/ 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

US$/CAD$ 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 
US$/Euro 1.016 1.16 1.16 1.16 1.16 
US$/GBP 1.30 1.33 1.43 1.43 1.43 

 
 (. %2 :2018) %2 تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة (1)
 : ثابتة(.2018بقيت األسعار ثابتة بعد ذلك ) (2)

 

 طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية -موجودات توليد الطاقة والمياه  

عند تحديد القيمة قيد االستخدام تم استخدام يتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة قيد االستخدام.  

تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية . ضات القائمة على السوقنموذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة، وتتضمن االفترا

وفقاً لتقديرات اإلدارة . الحتساب القيمة قيد االستخدام أدناه إلى جانب الطريقة التي اتبعتها اإلدارة في تحديد القيمة العائدة لكل منها

 اً التفاقيات شراء المياه والكهرباء الطويلة المدى. فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظر

 

 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؛ و 

  الخصم.معدالت 

 

 التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية 

 أخذتوعند القيام بذلك،  .تم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمجموعة على أساس العمل الذي قام به خبير داخلي 

بما في ذلك توقعات  التمديدسيناريوهات  وكذلكمياه ذات الصلة، الرئيسية في قطاعات الطاقة وال التوجهات االعتبار اإلدارة في

 .القيم المتبقية واسترداد تعرفة التمديد

 

 معدالت التضخـم 

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

: 2018على الدوام ) %5إلى  %1كانت هذه المعلومات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 

 (.%5إلى  2%
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 الت والمعدات )تتمة(الممتلكات واآل 11

 

 )تتمة( طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية -موجودات توليد الطاقة والمياه  

 معدالت الخصـم 

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

لموجودات التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام والمخاطر المحددة ل

 (.%11و %7: ما بين 2018) %11و %7معدالت خصم ما بعد الضريبة تتراوح ما بين 

 

 

 الموجودات المالية التشغيلية 12

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   هي كما يلي: الموجودات المالية التشغيليةإن الحركة في 

   

 9.840 9.149 يناير 1في 

 (213) - مخصص خسارة االئتمان المتوقعة
   

 9.627 9.149 يناير 1في 

   

 1.389 1.445 (4.2مدرج خالل السنة )إيضاح 

 (1.791) (1.559) اعتبارات مستلمة خالل السنة

 - 2 خسارة االئتمان المتوقعة تعيدل

 (76) (55) خسائر صرف العمالت المدرجة في بيان الدخل الموحد
   

 9.149 8.982 ديسمبر 31في 
   

 

 تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 7.999 7.944 الجزء غير المتداول

 1.150 1.038 المتداولالجزء 
   

 8.982 9.149 
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 الموجودات المالية التشغيلية )تتمة( 12

 

الطاقة  توليد، وتغطي بشكل أساسي 12لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في  ثالثتدير طاقة  

ً " الطاقة الجرف األصفر اس سي أي )الجرف  الكهربائية. دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب )سابقا

األصفر((" و"شركة طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد )نايفلي(" و"شركة تاكورادي العالمية )تاكورادي(" في اتفاقية شراء الطاقة 

ن العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين مع متعهدين في البلدا

 مسبقاً في العقود والملخصة بما يلي:بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقاً لألحكام والشروط الموضوعة 

 

 طاقة المغرب: 

يناير  24. في 2027سنة تنتهي في سبتمبر  30( لمدة 4إلى  1دات المصنع )الوحدة للشركة التابعة حق تملك الموقع ووح 

إلى  2027سنة أخرى من  17تمديداً التفاقية شراء الطاقة لـ ( ONEالوطنية للكهرباء )، وقعت طاقة المغرب والشركة 2020

 إلى المتعهد. .  في نهاية اتفاقية شراء الطاقة، سوف يتم تحويل ملكية الموقع والمصانع2044

 

 اإلنتاجيةبتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوسيع القدرة وطاقة المغرب ( ONE، قامت الشركة الوطنية للكهرباء )2009خالل  

، تم 2014ميغاوات لكل منهما. في يونيو  350( بقدرة إجمالية تقدّر بـ 6و 5لمحطة من خالل إنشاء وحدتين جديدتين )الوحدتين 

 .2044سنة تنتهي في  30من الوحدتين الجديدتين وتم إبرام اتفاقية شراء طاقة لمدة  اإلنتهاء

 

 نايفلي: 

. عند انتهاء تاريخ عقد شراء الطاقة، يحق 2032سنة ينتهي في ديسمبر  30لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة  

 ئية المذكورة في عقد شراء الطاقة.من القيمة النها %50للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 

 

 تاكورادي: 

. عند انتهاء عقد شراء الطاقة، يتم 2024سنة ينتهي في مارس  25قامت الشركة التابعة والمتعهد بتوقيع عقد شراء طاقة لمدة  

 330ميجا واط إلى  220البالغة نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية. أدى توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية 

 .2039ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى 

 

مليون درهم( كضمان على  8.655: 2018مليون درهم ) 8.495تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة دفترية تبلغ  

 القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.
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 سةموجودات غير ملمو 13

 

 
موجودات التنقيب 

 إجمالي برامج كمبيوتر حقوق االستخدام اتفاقية إمداد والتقييم
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

2019      
      :التكلفة

 5.460 274 1.388 836 2.962 2019يناير  1في   
 58 10 - - 48 إضافات  
 (12) - - - (12) (11تحويالت من موجودات النفط والغاز )إيضاح   
 (64) - - - (64) مصاريف الحفر الجاف المشطوبة  
 (55) - - - (55) (5)إيضاح  استبعادات خالل السنة  
 1 - - - 1 تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
      

 5.388 284 1.388 836 2.880 2019ديسمبر  31في   
      

      إلطفاء:ا 
 1.339 234 496 609 - 2019يناير  1في    
 106 8 37 61 - (6للسنة )إيضاح اإلطفاء    
      

 1.445 242 533 670 - 2019ديسمبر  31في    
      

      االنخفاض في القيمة:
 1.987 - - - 1.987 2019ديسمبر  31و 2019يناير  1في   
      

      الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:صافي القيمة 
 1.956 42 855 166 893 2019ديسمبر  31في   
      

 التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
 (159) - - (159) - ((iv) 34.2للقيم العادلة )إيضاح   
      

      العادلة:صافي القيمة الدفترية بعد التعديالت في القيمة 
 1.797 42 855 7 893 2019ديسمبر  31في   
      

      
2018      
      :التكلفة

 5.447 265 1.388 836 2.958 2018يناير  1في   
 54 9 - - 45 إضافات  
 149 - - - 149 (11تحويالت إلى موجودات النفط والغاز )إيضاح   
 (169) - - - (169) مصاريف الحفر الجاف المشطوبة  
 (18) - - - (18) (5)إيضاح  استبعادات خالل السنة  
 (3) - - - (3) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
      

 5.460 274 1.388 836 2.962 2018ديسمبر  31في   
      

      إلطفاء:ا
 1.235 228 459 548 - 2018يناير  1في    
 104 6 37 61 - (6للسنة )إيضاح اإلطفاء    
      

 1.339 234 496 609 - 2018ديسمبر  31في    
      

      االنخفاض في القيمة:
 1.987 - - - 1.987 2018ديسمبر  31و 2018يناير  1في   
      

      صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:
 2.134 40 892 227 975 2018ديسمبر  31في  

      

 التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
 73 - - 73 - ((iv) 34.2للقيم العادلة )إيضاح   
      

      بعد التعديالت في القيمة العادلة: صافي القيمة الدفترية
 2.207 40 892 300 975 2018ديسمبر  31في   
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 موجودات غير ملموسة )تتمة( 13

 

 اختبار انخفاض قيمة موجودات االستكشاف والتقييم 

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

 في عكس االنخفاض/  القيمة في االنخفاض إلى حاجة هناك يكن )"استكشاف وتقييم الموارد المعدنية"(. لم 6التقارير المالية رقم 

، عند تحديد القيمة قيد االستخدام على قيمتها قيد االستخدام.للموجودات  لالستردادالمبلغ القابل يعتمد . 2018 أو 2019 في القيمة

ية افتراضات السوق. تم توضيح االفتراضات الرئيس إدراج، مع ةلتدفقات النقدية المخصومل مناسب يتم استخدام نموذج تقييم

دارة في تحديد اإل الطريقة التي اتخذتها إلى جانب 11 اإليضاح رقم ضمن النفط والغاز لموجودات الحتساب القيم قيد االستخدام

 .كل منهال المناسبةالقيمة 

 

 اتفاقية اإلمداد 

، أبرمت المجموعة عقد تقديم خدمات تحويل الوقود 2008ديسمبر  31كجزء من شراء "بي إي رد أوك القابضة ذ.م.م" كما في  

مليون دوالر أمريكي(. بموجب  227.5مليون درهم ) 836وخدمات تحديد القدرة والخدمات اإلضافية )"اتفاقية اإلمداد"( بقيمة 

صادية )الدخل من بيع الطاقة الكهربائية و شراء قدرة التوليد والخدمات اإلضافية( عائدة أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقت

لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم المجموعة بتزويد المشغل بالوقود مع دفع بدفعات ثابتة 

 ابت على مدى فترة االتفاقية.ومتغيرة. يتم إطفاء تكلفة اتفاقية اإلمداد على أساس القسط الث

 

تعتمد القيمة العادلة للعقد على أسعار السلع األساسية المقدرة، واالرتباط التقديري ألسعار السلع وعوامل التذبذب وعوامل تقييم  

 خيارات الشراء النموذجية األخرى على مدى فترة عقد اإلمداد.

 

 حقوق االستخدام 

سي ام اس للطاقة، وشركة الشويهات يجة لتحويل قامت به شركات تابعة هي شركة اإلمارات نشأت الموجودات غير الملموسة نت 

، 2002ديسمبر 31سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل السنوات المنتهية في 

بموجب شروط االتفاقيات المستقلة المبرمة  على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك 2008و 2006، 2005

سنة على التوالي.  40و 37 33و 38شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع االستخدام لفترة  استخدامحيث تمثل تكلفة شراء حقوق 

الفترة  سنة على التوالي وهي 40و 37و 33و 38وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة 

 المتوقعة لالنتفاع.

 

 

 استثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف 14

 

 لدى المجموعة االستثمارات التالية: 

 نسبة الملكية      

 2018 2019 بلد التأسيس والتشغيل 
    

    الشركات الزميلة

 %49 %49 اإلمارات العربية المتحدة (iشركة مسار سولوشينز ش.م.ع )إيضاح 

 %25 %25 المملكة العربية السعودية (ii)إيضاح شركة جبيل للطاقة 

 %40 %40 سلطنة عمان (iii)إيضاح شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م 

    
    شركة االئتالف

 %50  %50  الواليات المتحدة االمريكية (ivال دبليو بي ليسي ذ.م.م )إيضاح 
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 ائتالف )تتمة(استثمار في شركات زميلة وشركة  14

 

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

 وإدارة السيارات والمعدات. 

(ii) .تعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد الطاقة 

(iii) توليد طاقة تابعة ومحطة األلمنيومل مصهر يوتشغ تملكوال مجال البناء في صحار تعمل شركة. 

(iv)  الكفيلد"( في توليد طاقة الرياح. ال دبليو بي ليسي ذ.م.متعمل"( 

 

إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع يتم احتساب الشركات الزميلة وشركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية و 

رباح والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة وشركة االئتالف يقدم الجدول التالي تحليل للقيمة المدرجة والحصة من أ طاقة.

 لطاقة.

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.422 1.503 القيمة الدفترية لالستثمارات
   

   حصة المجموعة في الشركات الزميلة وشركة االئتالف:

 286 108 الربح للسنة   

 - - الدخل الشامل اآلخر   
   

 286 108 إجمالي الدخل الشامل   
   

 

معدل الفائدة مع بنوك  ةأبرمت الشركة الزميلة اتفاقيقروض من البنوك، الأسعار الفائدة على  تعرض جبيل لتقلباتلحد من ا بهدف 

  سداد القروض.وسحب جدول عكس ي إسميمبلغ  على

 

 

 سلف وقروض لشركات زميلة 15

 

 2019 2018 
 درهم مليون مليون درهم 
   

 395 395 غير متداول -قرض الميزانين 

 303 303 غير متداول  –سلف 
   

 698 698 
   

 

. تم إدراج نشأت المبالغ أعاله بشكل أساسي من القروض والسلف المقدمة إلى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م في السنوات السابقة 

 مليون درهم( مقابل هذا الرصيد.  4: 2018مليون درهم ) 4مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة بقيمة 
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 غير متداولة –موجودات أخرى  16

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 119 132 نفقات مؤجلة

 15 - (34.1معدالت الفائدة )إيضاح عقود تبادل  -مشتقات في حماية فعالة 

 161 77 ذمم تكاليف البترول المدينة

 105 95 أخرى 
   

 304 400 
   

 

 

 المخزون 17

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.776 1.559 وقود ونفط خام

 1.425 1.655 قطع غيار ومواد استهالكية
   

 3.214 3.201 

 (329) (370) مخصص البنود بطيئة الحركة والمتهالكة
   

 2.844 2.872 
   

 

 مليون درهم(. 1.766: 2018مليون درهم ) 2.111إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي  

 

مليون درهم( كضمان للقروض المتعلقة بالشركات  2.782: 2018مليون درهم ) 2.771تم 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:

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 315 329 يناير 1في 

 14 41 المخصص للسنة
   

 329 370 ديسمبر 31في 
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 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما   18

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.110 1.125 ((iذمم تجارية مدينة )إيضاح )

 1.360 1.363 ((iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح )

 353 411 إيرادات مستحقة

 - 2 والصيانةمبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولي التشغيل 

 249 134 مخزون النفط الخام 

 19 26 ودائع

 56 157 مبالغ مدفوعة مقدماً للموردين

 ً  254 320 مصاريف مدفوعة مسبقا

 ً  493 424 ضريبة الدخل المدفوعة مسبقا

 2 4 (34.1أنشطة حماية التدفقات النقدية )إيضاح 

 - 39 (34.1أنشطة حماية القيمة العادلة )إيضاح 

 246 290 مدينة أخرىذمم 
   

 4.277 4.160 
   

 

(i) ذمم تجارية مدينة 

مليون درهم(.  69: 2018مليون درهم ) 57تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت  2019ديسمبر  31كما في  

يوم عمل. بلغت الحركة في مخصص انخفاض  90 – 30التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون  المدينونإن ذمم 

 قيمة المدينون التجاريون ما يلي:

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 22 69 يناير 1في 

 34 (1) مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

 13 (11) المخصص للسنة
   

 69 57 ديسمبر 31في 
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 مقدما  )تتمة(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة  18

 

(i) تتمة( ذمم تجارية مدينة( 

 ديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون الغير مخفضة كما يلي: 31كما في  

 

غير مستحقة الدفع   

وغير منخفضة 

 القيمة

 مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة

 يوماً  120أكثر من  يوماً  120-90 يوماً  90-60 يوماً  60-30 إجمالي 

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

       

2019 1.110 942 52 2 6 108 

2018 1.125 836 81 33 42 133 

 

القائمة مليون درهم( من المبالغ  4: 2018مليون درهم ) 1قامت المجموعة الحقاً بعد تاريخ الميزانية العمومية بتحصيل أقل من  

  يوماً. 120المستحقة الدفع بعد 

 

(ii) المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.246 1.237 (EWECشركة مياه وكهرباء اإلمارات )

 126 114 أخرى
   

 1.360 1.363 
   

 

 10: 2018مليون درهم ) 16األطراف ذات العالقة المدينة بقيمة اسمية تبلغ ، انخفضت قيمة ذمم 2019ديسمبر  31كما في  

، وهي شركة مليون درهم( وتم تكوين مخصص لها بالكامل. يستحق سداد المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات

يوم عمل. إن  90- 30كهرباء، في غضون فيما يتعلق بسعة اإلنتاج المتاحة وإمدادات المياه وال تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة،

 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة هي كما يلي:

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 9 10 يناير 1في 

 1 6 المخصص للسنة
   

 10 16 ديسمبر 31في 
   

 

من المتوقع أن تكون المبالغ المستحقة من األطراف ذات  فوائد.شركة مياه وكهرباء اإلمارات  المبالغ المستحقة منال تحمل  

 الذي تم تكوينهقررت اإلدارة أن المخصص . الخبرة السابقة بناًء علىقابلة لالسترداد بالكامل، ، العالقة، بعد خصم المخصصات

عن السداد  للتعثر احتمالية منخفضة لديهامن جهات حكومية الدفع هذه المبالغ مستحقة  باعتبار أنمقابل هذه المبالغ مناسب 

 .والخسارة الناتجة عن التعثر
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 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما  )تتمة( 18

 

(ii) تتمة( المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة( 

 

 ديسمبر، كان تحليل أعمار المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي: 31كما في  

 

مستحقة الدفع غير   

وغير منخفضة 

 القيمة

 مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة

 يوماً  120أكثر من  يوماً  120-90 يوماً  90-60 يوماً  60-30 إجمالي 

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

       

2019 1.360 1.066 220 27 3 44 

2018 1.363 1.204 129 1 - 29 

 

يتوقع استرداد الذمم التجارية المدينة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص االنخفاض بالكامل وذلك بناًء على الخبرة  

  السابقة.

 

 

 النقد وما يعادله 19

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 3.030 2.211 النقد لدى البنوك وفي الصندوق

 427 742 األجلودائع قصيرة 
   

 3.457 2.953 إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل

 (65) (74) السحب على المكشوف من البنوك
   

 3.392 2.879 صافي النقد وما يعادله
   

 

للمجموعة وتحقق عوائد يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعاً لمتطلبات النقد الفورية  

 الفوائد بالمعدالت السائدة خاصة للودائع القصيرة األجل.

 

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

 

: 2018مليون درهم ) 11.452ة ، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيم2019ديسمبر  31كما في  

 مليون درهم(، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت. 9.719
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 رأس المال 20

 

(i) رأس المال الصادر 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 6.066 6.066 ديسمبر  31الرصيد كما في 
   

 

(ii)  المساهم بهرأس المال 

 

 2019 2018 

 مليون درهم مليون درهم 

   

 25 25 ديسمبر 31الرصيد كما في 
   

 

 

 االحتياطيات 21

 

 االحتياطيات األخرى 21.1
 اإلجمالي احتياطي قانوني احتياطي نظامي 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
    

 3.689 995 2.694 2018يناير  1الرصيد في 
 92 52 40 خالل السنة تحويالت

    
 3.781 1.047 2.734  2018ديسمبر  31الرصيد في 

 (790) (813) 23 تحويالت خالل السنة
    

 2.991 234 2.757 2019ديسمبر  31الرصيد في 
    

 

 االحتياطي النظامي 

والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة لها،  2015( لسنة 2ينص القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 

من دخل السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا  %10على تحويل 

  من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. %50التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

 

 الشركات التابعة –االحتياطي القانوني  

ً لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل   من دخل السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز للشركات  %10وفقا

من رأس المال أو بموجب قرار  %50التابعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 

ع العام السنوي بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا االحتياطي فقط لألغراض الموصي بها المساهمين في االجتما

 من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.

 

القانوني حيث تم  خالل السنة، وبناًء على توصية مجلس اإلدارة، وافق مساهمو الشركات القابضة المحلية على إيقاف االحتياطي 

بعد هذا القرار، لن تكون . (الخسائر المتراكمة) /مليون درهم إلى األرباح المحتجزة  813تحويل الرصيد ذو الصلة البالغة قيمته 

 .هذه الشركات بحاجة إلجراء تحويالت سنوية من الدخل إلى االحتياطي القانوني
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 االحتياطيات )تتمة( 21

 

 العمالت األجنبيةاحتياطي تحويل  21.2

 

يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلدراج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للشركات  

 االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

 

 

 حقوق غير مسيطرة 22

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 795 765 متعلقة بمؤسسة أبوظبي للطاقة

 5.251 5.351 متعلقة بحقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة
   

 6.116 6.046 
   

 

المتالكها حصة ملكية يتم معاملة مؤسسة أبوظبي للطاقة كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية الموحدة وذلك  

 لمزيد من التفاصيل. 32في ثمان شركات محلية عاملة تابعة لطاقة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم  %6فعلية بنسبة 

 

 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 
  2019 2018 
    

 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة الشركة العربية للطاقة ش.م.خ

 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –الطويلة أسيا للطاقة  شركة
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  شركة

 %46.0  %46.0  المتحدة االمارات العربية ش.م.خ –شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –شركة الرويس للطاقة 

 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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 حقوق غير مسيطرة )تتمة( 22

 

تتعلق كافة هذه الحقوق بالشركات إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة مماثلة في طبيعتها.  

حصة فعلية تبلغ نسبتها " طاقة"التابعة للمجموعة في اإلمارات العربية المتحدة التي تعمل في قطاع الطاقة والمياه، حيث تمتلك 

 المتبقيةبالحصة  عالمية مختلفة مع احتفاظ مؤسسة أبوظبي للطاقةشركات مرافق ة من قبل مملوك %40إن الحصة بنسبة . 54%

 وبالتالي تم تقديم اإلفصاحات التالية على أساس إجمالي:. ٪6التي تبلغ نسبتها 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 7.120 7.170 اإليرادات 

   

 1.858 1.985 األرباح

 776 (499) الشامل اآلخرالدخل 
   

 2.634 1.486 إجمالي الدخل الشامل
   

   

 855 913 الربح المخصص لحقوق غير مسيطرة

 357 (230) الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق غير مسيطرة

   

 38.343 36.917 الموجودات غير المتداولة

 5.245 5.303 الموجودات المتداولة

 (27.596) (25.662) المتداولةالمطلوبات غير 

 (4.032) (4.370) المطلوبات المتداولة
   

 11.960 12.188 إجمالي حقوق المساهمين
   

 6.458 6.582 حقوق المساهمين العائدة إلى الشركة األم

 5.502 5.606 حقوق المساهمين العائدة إلى حقوق غير مسيطرة
   

 12.188 11.960 
   

 5.292 5.471 النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات 

 (280) (396) التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

 (5.204) (5.060) التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية
   

 (192) 15 صافي الزيادة )النقص( في النقد وما يعادله
   

 490 439 حقوق غير مسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 
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 قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة 23

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 148 120 البحرية القابضة 2أس شركة 

 40 16 سي في 2أف الفجيرة 
   

 136 188 
   

 

غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة السداد. إن هذه القروض تخضع للسداد  إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي 

 وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.

 

 

 القروض والسلف التي تحمل فائدة 24

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة  سندات عالمية متوسطة األجل

 25.484 25.498 (i)إيضاح   

 4.222 4.456 (iiتسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح 

 3.317 3.316 (iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح 

 4.374 4.369 (iv)إيضاح سندات شركات تابعة أخرى 

 24.820 27.317 (vقروض ألجل )إيضاح 
   

 62.217 64.956 
   

 

 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 

 59.943 59.483 المطلوبات غير المتداولة

 5.013 2.734 المطلوبات المتداولة
   

 62.217 64.956 
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 القروض والسلف التي تحمل فائدة )تتمة( 24

 

 فائدة )قبل اقتطاع تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً( يتم سدادها كما يلي:إن حصص المجموعة من القروض وسلف التي تحمل  

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 5.117 2.708 خالل سنة واحدة

 7.131 8.354 سنوات 2 – 1ما بين 

 8.357 3.294 سنوات 3 – 2ما بين 

 2.562 7.267 سنوات 4 – 3ما بين 

 7.270 10.414 سنوات 5 – 4ما بين 

 35.083 30.840 بعد خمس سنوات
   

 62.877 65.520 
   

 

 التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية 

 

 أخرى التدفقات النقدية 2019يناير  1 

ديسمبر  31

2019 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

2019     

     متداولة:

 2.734 9.513 (11.882) 5.103 قروض وسلفيات تحمل فائدة  

 192 196 (207) 203 قروض إسالمية 
     

 5.306 (12.089) 9.709 2.926 
     

     غير متداولة:

 59.483 (9.520) 9.150 59.853 ات تحمل فائدةيقروض وسلف 

 928 (184) - 1.112 قروض إسالمية 
     

 60.965 9.150 (9.704) 60.411 
     

 63.337 5 (2.939) 66.271 اإلجمالي
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 التغيرات في الطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية )تتمة( 

 
 2018ديسمبر  31 أخرى التدفقات النقدية 2018يناير  1 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     

2018     

     متداولة:

 5.103 1.807 (3.668) 6.964 قروض وسلفيات تحمل فائدة  

 203 206 (183) 180 قروض إسالمية 
     

 7.144 (3.851) 2.013 5.306 
     

     غير متداولة:

 59.853 (1.897) - 61.750 ات تحمل فائدةيقروض وسلف 

 1.112 (219) - 1.331 قروض إسالمية 
     

 63.081 - (2.116) 60.965 
     

 66.271 (103) (3.851) 70.225 اإلجمالي
     

 

(i) سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل 

تم إدراج السندات العالمية المتوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة  

يلخص الجدول التالي تفاصيل فترات هذه السندات الفعلية وهي مباشرة وغير مشروطة وذات االلتزامات غير مضمونة لطاقة. 

 وات وتكاليف المعامالت:الدائنة، صافي الخصومات / العال

 

 
معدل 

 اإلصدار%
معدل الفائدة 

 2018 2019 تاريخ إعادة السداد الفعلي %
 مليون درهم مليون درهم    
      

      المطلوبات المتداولة
 1.834 - 2019سبتمبر  %6.40 %99.20 دوالر أمريكي 500.000.000

      
      

 1.834 -    إجمالي المطلوبات المتداولة
      

      المطلوبات غير المتداولة
      

 1.825 1.829 2021يونيو  %3.87  %99.66  دوالر أمريكي 500.000.000
 930 926 2021يونيو  %3.16  %102.48  دوالر أمريكي 250.000.000
 2.745 2.748  2021ديسمبر  %6.00  %99.52  دوالر أمريكي 750.000.000

 4.570 4.575 2023يناير  %3.75 %99.40 دوالر أمريكي 1.250.000.000
 745 731 2024مايو  %3.10  %97.62  يورو 180.000.000
 2.737 2.740 2024مايو  %4.02  %99.37  دوالر أمريكي 750.000.000
 2.743 2.743 2025إبريل  %4.38 %99.95 دوالر أمريكي 750.000.000
 1.815 1.817 2026يونيو  %4.60  %99.00  دوالر أمريكي 500.000.000
 1.900 1.892 2026يونيو  %3.84  %104.60  دوالر أمريكي 500.000.000

 3.654 3.657 2030إبريل  %4.88 %99.96 دوالر أمريكي 1.000.000.000
 - 1.826 2049أكتوبر  %4.00  %100.00  دوالر أمريكي 500.000.000

      
 23.664 25.484    غير المتداولةإجمالي المطلوبات 

      
 25.498 25.484    اإلجمالي
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(ii) تسهيالت ائتمانية متجددة 

 

 يلخص الجدول التالي التسهيالت االئتمانية المتجددة، صافي تكاليف المعاملة: 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   المطلوبات غير المتداولة

 - 4.222 مليار دوالر أمريكي 3.5تسهيالت بقيمة 

 4.456 - مليار دوالر أمريكي 3.1تسهيالت بقيمة 
   

 4.222 4.456 
   

 

مليار دوالر أمريكي لمدة  3.5، قامت طاقة بإعادة تمويل تسهيلها االئتماني المتجدد الحالي بقيمة 2019 ديسمبر 19في  (أ

 ليبور وايبوربنك وتحمل المبالغ المقترضة بموجب تسهيل االئتمان المتجدد فائدة  13خمس سنوات لدى اتحاد مكون من 

 زائداً الهامش.

 

 6مليار دوالر أمريكي، مع اتحاد مكون من  1.25اتفاقية تسهيل جسر بقيمة " طاقة"، أبرمت شركة 2017ديسمبر  29في  (ب

تم سحب هذا التسهيل ودفعه بالكامل خالل . بلغت مدة التسهيل سنة واحدة وحملت فائدة بمعدل ليبور زائداً الهامش. بنوك

2018.  

 

لتوفير ضمان " طاقة"يكي مع شركة مليون دوالر أمر 640تسهيالت ائتمانية متجددة بقيمة " طاقة نورث"لدى شركة  (ج

من المقرر أن . بموجب هذا التسهيل االئتماني( ال شيء: 2018)، لم يتم سحب أي مبلغ 2019ديسمبر  31في . الشركة األم

 .ولن يتم تمديدها 2020تنتهي صالحية هذا التسهيل في مايو 

 

(iii) سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

 

بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة تم إدراج هذه السندات  

يستحق سداد الفائدة على السندات بالدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة  وغير مضمونة على الشركة.

التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المستحقة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى. يلخص الجدول 

 المعامالت:

 

 
معدل 

 اإلصدار%
معدل الفائدة 

 الفعلي %
تاريخ إعادة 

 2018 2019 السداد
 مليون درهم مليون درهم    

      المطلوبات غير المتداولة
      

 3.316 3.317 2036أكتوبر  %6.60  %99.05 دوالر أمريكي 1.500.000.000
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 (iv) سندات الشركات التابعة األخرى 

تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية ويتم ضمان هذه السندات بعدد من وثائق الضمان بما في  

ذلك الحقوق التعاقدية للشركات التابعة، والودائع النقدية، والموجودات األخرى والضمانات. يستحق سداد الفائدة بكل نصف 

 تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعامالت: يلخص الجدول التاليسنوي. 

 

 

معدل 

 اإلصدار%

معدل الفائدة 

 2018 2019 تاريخ إعادة السداد الفعلي %

 مليون درهم مليون درهم    

      

      المطلوبات غير المتداولة

شركة اإلمارات دوالر أمريكي ل 400.000.000سندات بقيمة 

 %4.79  %4.45 كورب للمياه والطاقة شركة مساهمة خاصة سمب

إلى  2029فبراير 

 1.399 1.402 2035أغسطس 
      

شركة الرويس دوالر أمريكي ل 825.000.000سندات بقيمة 

 2.970 2.972 2036أغسطس  %6.18 %6.0 للطاقة شركة مساهمة خاصة
      

 4.369 4.374    اإلجمالي
      

 (v)  ألجلقروض 

يتم إدراج كافة القروض ألجل بالتكلفة المطفأة وتحمل معدل فائدة فعلي ليبور زائداً الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف  

  ذلك.

 العملة 

معدل الفائدة 

 2018 2019 تاريخ السداد الفعلي %

 مليون درهم مليون درهم    

      

      المطلوبات المتداولة

 1 أبوظبي الوطنية للطاقةشركة  
 الين الياباني

ليبور الين الياباني + 

0.60% 2019 - 681 

       مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل

 2قرض ألجل   
 136 73 2020 %1.30+ دوالر أمريكي

 6قرض رأس المال العامل   
 37 37 2020 %0.80إيبور +  درهم إماراتي

 2 الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة شركة تركتيبال
 207 220 2020 %0.65+ دوالر أمريكي

 2شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
 322 349 2020 %1.75+ دوالر أمريكي

 2 الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 235 256 2020 %1.65+ دوالر أمريكي

      شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 197 222 2020 %1.00+ دوالر أمريكي 2 (1) قرض ألجل  

 261 295 2020 %0.83+ دوالر أمريكي 2 (2) قرض ألجل  

 2ش.م.خ شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 
 158 177 2020 %1.20 - %0.85+ دوالر أمريكي

      شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 134 160 2020 %0.75+ دوالر أمريكي 2( 1قرض ألجل )  

 207 229 2020 %0.50+ دوالر أمريكي 2( 2قرض ألجل )  

 2 شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
 188 181 2020 %2.35 - %1.90+ دوالر أمريكي

 3شركة طاقة المغرب
 153 153 2020 %4.8 درهم مغربي

 4 اس ايه 6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة 
 261 283 2020 %5.60 - %4.34+ عمالت متنوعة

 92 99 2020 %4.35 - %4.25+ دوالر أمريكي 5الدولية تاكوراديشركة 
      

 3.269 2.734    إجمالي المطلوبات المتداولة
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 (v) تتمة( قروض ألجل(  

 العملة 

معدل الفائدة 

 2018 2019 تاريخ السداد الفعلي %

 مليون درهم مليون درهم    

      

      المطلوبات غير المتداولة

  شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 - 735 2022 %1.00+  دوالر أمريكي

       مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل

 2قرض ألجل   
 73 - 2020 %1.30+ دوالر أمريكي

 2 شركة تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 2.467 2.248 2029 %0.95 - %0.65+ دوالر أمريكي

 2شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
 716 370 2021 %1.75+  دوالر أمريكي

 2 الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 1.114 860 2023 %1.65+ دوالر أمريكي

      آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة الطويلة 

 1.494 1.272 2025 %1.00+ دوالر أمريكي 2 (1) قرض ألجل  

 1.973 1.679 2025 %0.83+ دوالر أمريكي 2 (2) قرض ألجل  

 2ش.م.خ شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 
 2.280 2.106 2029  %1.20 - %0.85+ دوالر أمريكي

      للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة فجيرة آسيا 

 2.280 2.120 2030 %0.75+ دوالر أمريكي 2( 1قرض ألجل )  

 3.414 3.191 2030 %0.50+ دوالر أمريكي 2( 2قرض ألجل )  

 2 شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
 4.103 3.927 2031 %2.50 - %1.90+ دوالر أمريكي

 3شركة طاقة المغرب
 1.102 949 2027 %4.8 درهم مغربي

 4 اس ايه 6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة 
 2.241 1.935 2028 %5.60 - %4.34+ عمالت متنوعة

 5الدولية تاكوراديشركة 
 791 694 2027 %4.35 - %4.25+ دوالر أمريكي

      

 24.048 22.086    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
      

 27.317 24.820    اإلجمالي
      

 

 .(34القرض بالكامل بالدوالر األمريكي )إيضاح  تمت حماية .1

الفائدة )إيضاح  معدالتالقروض مضمونة، وتخضع للعديد من المواثيق، وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل إن  .2

34). 

 .وثائق الضمانالقروض مضمونة بعدد من إن  .3

الفائدة وكذلك اتفاقيات تبادل العمالت األجنبية  معدالتالقرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل إن  .4

 .(34)إيضاح 

 .(34الفائدة )إيضاح  معدالتالقرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل إن  .5

 .القرض غير مضمونإن  .6
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 ض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية:تتعلق القرو 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 262 180 شركة الشويهات سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 81 28 مساهمة خاصة شركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة

 394 327 شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال

 578 585 الوطنية للطاقة، شركة مساهمة عامةشركة أبوظبي 
   

 1.120 1.315 
   

   تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

 1.112 928 مطلوبات غير متداولة

 203 192 مطلوبات متداولة
   

 1.120 1.315 
   

 

 التمويل المدفوعة مقدماً( كاآلتي:يستحق سداد القروض اإلسالمية للمجموعة )قبل خصم تكاليف  

 

 204 192 واحدةخالل سنة 

 192 173 سنة 2 – 1بين 

 172 669 سنوات 3 – 2بين 

 662 92 سنوات 4 – 3بين 

 92 - سنوات 5 – 4بين 

 - - سنوات 5بعد 
   

 1.126 1.322 
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 معدل إيجار فعلي بمعدل ليبور زائداً الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.تحمل كافة القروض اإلسالمية  

 

 العملة 

معدل اإليجار 

 2018 2019 تاريخ السداد الفعلي %

 مليون درهم مليون درهم    

      المطلوبات المتداولة

 1 مارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة اإل
 53 28 2020 %1.30+ دوالر أمريكي

 1شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة
 81 89 2020 %1.75+ دوالر أمريكي

 1 الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 69 75 2020 %1.65+  دوالر أمريكي

      

 203 192    إجمالي المطلوبات المتداولة
      

      المطلوبات غير المتداولة

 28 - 2020 %1.30+ دوالر أمريكي 1سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة شركة اإلمارت 

 181 91 2021 %1.75+ دوالر أمريكي 1شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة

 2 شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع
 578 585 2022 %4.71 رنجت الماليزي

 325 252 2023 %1.65+ دوالر أمريكي 1الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 
      

 1.112 928    إجمالي المطلوبات غير المتداولة
      

 1.315 1.120    اإلجمالي
      

 

 (.34إن القروض مضمونة وهناك متطلبات إلبرام اتفاقيات تبادل معدالت اإليجار )إيضاح  (1)

 (.34التعرض للتقلبات في العمالت األجنبية )إيضاح دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل العمالت المتقاطعة للحماية من  (2)

 

 

 إزالة الموجودات عند التقاعد التزامات 26

 

كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين مؤسسة أبوظبي للطاقة والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشركات قانونيا بهدم  

في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصبحت الشركات التابعة وإزالة محطات ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه 

غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها األصلي. تقوم الشركات التابعة على نفقتها 

الجوفية وسد الحفر وإرجاع سطح  الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من تلوث التربة والمياه

األرض لما كان عليه في السابق. يتم احتساب القيمة العادلة اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد باستخدام طريقة القيمة الحالية 

يقوم المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل التكاليف واألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد 

 األطراف الثالثة بأخذه باالعتبار عند افتراض تسوية االلتزام.

 

باإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة المستقبلية إلزالة  

األعمار االقتصادية وتوقيت إزالة الموجودات على ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية. تعتمد 

التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات الصلة. إن تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / 

 التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.
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 إزالة الموجودات عند التقاعد )تتمة( التزامات 26

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 14.197 14.284 يناير 1إزالة الموجودات عند التقاعد في  التزاماتمطلوبات 

 (575) (587) المستخدم خالل السنة

 139 (14) المخصص خالل السنة

 680 508 (8المصاريف المتراكمة )إيضاح 

 21 701 تعديل التدفقات النقدية المقدرة

 - (23) استبعاد موجودات

 (178) 165 تعديالت تحويل العمالت األجنبية
   

 14.284 15.034 ديسمبر 31التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد كما في 
   

 

 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: 

 

 646 130 (29)إيضاح  المطلوبات المتداولة

 13.638 14.904 المتداولةالمطلوبات غير 
   

 15.034 14.284 
   

 

 

 سلف وقروض من أطراف ذات عالقة 27

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 50 48 (iقروض من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح 

 213 206 سلف من مؤسسة أبوظبي للطاقة 
   

 256 261 
   

 

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

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 45 48 يناير 1الرصيد في 

 3 2 (8مصاريف الفوائد اإلسمية )ايضاح 
   

 48 50 ديسمبر 31الرصيد في 
   

 

(. ADPCللطاقة )هي من مؤسسة أبوظبي  2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31إن القروض من الطرف ذو العالقة كما في  

  . 2025ال يحمل القرض أي فائدة وهو غير مضمون ويستحق السداد بالكامل في يونيو 
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 غير متداولة –مطلوبات أخرى  28

 

 2019 2018 

 مليون درهم مليون درهم 

   

 4 14 المخصصات المدرجة على العقود المكلفة 

 1.864 2.285 (34.1حماية التدفقات النقدية )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 44 66 التزامات مكافآت الموظفين

 - 130 مطلوبات عقود اإليجار

 125 112 أخرى
   

 2.607 2.037 
   

 

 

 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 29

 

 2019 2018 

 مليون درهم مليون درهم 

   

 747 877 الدائنةالذمم التجارية 

 61 65 ذمم دائنة لشركاء شركة االئتالف

 803 768 مصاريف الفائدة المستحقة الدفع

 886 697 مبالغ مستحقة الدفع عن تكاليف التشغيل

 305 475 الرأسمالية عن النفقاتذمم دائنة 

 1 4 المخصصات المدرجة على العقود المكلفة 

 457 502 (34.1)إيضاح أنشطة حماية التدفقات النقدية 

 100 - (34.1)إيضاح  القيمة العادلةحماية أنشطة 

 71 113 توزيعات أرباح دائنة لحقوق غير المسيطرة

 25 53 مخزون النقط الخام

 - 285 التزام عقود اإليجار 

 646 130 (26)إيضاح  متداولة –إزالة الموجودات عند التقاعد  التزامات

 504 357 ضريبة الدخل الدائنة 

 880 579 أخرى
   

 4.905 5.486 
   

 

 فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله: 

 

  يوماً. 60إلى  30الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة 

  يوماً. 60الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة 

  تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقاً لشروط القروض.يتم 
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 المستحقة ألطراف ذات عالقة  المبالغ 30

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 17 6 شركة مياه وكهرباء اإلمارات 

 66 89 مؤسسة أبوظبي للطاقة 
   

 95 83 
   

 

 

 االلتزامات واالرتباطات 31

 

(i) التزامات النفقات الرأسمالية 

 

مليون  843والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  2019ديسمبر  31بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في  

 مليون درهم(. 1.171: 2018درهم )

 

(ii) التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

 

 المجموعة كمؤجر: 

ً التفاقية شراء المياه والكهرباء المبنية على السعة إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المس   المتاحةتقبلية المستحقة للمجموعة وفقا

 كاآلتي:ديسمبر هي  31المتوقعة للمحطات في 

 

 2019 2018 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 5.769 6.018 خالل سنة واحدة

 22.651 23.978 سنوات خمس بعد سنة ولكن ليس أكثر من

 39.243 34.058 من خمس سنواتأكثر 
   

 64.054 67.663 
   

 

(iii) التزامات أخرى 

 

كما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية بصفة أساسية الستخدام خط األنابيب تلتزم بموجبها  (أ

 درهم(.مليون  904: 2018ديسمبر  31) 2019ديسمبر  31مليون درهم كما في  800بإنفاق 
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 االلتزامات واالرتباطات )تتمة( 30

 

(iv) التزامـات طارئـة 

 

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

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

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

 تاريخ الشراء.

 

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

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

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

، تايجر جين كو ذ.م.م حصلت شركة .في نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية الواقعة أوكريد بمحطة توليد الطاقة 

كامل  ، علىمورجان ستانلي انفراستراكتشار شركةوتابعة لمتخصصة في االستحواذ  ذات أغراض خاصة وهي شركة

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

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

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

مليون  100. الدفعات ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمداد شركات مورغان

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

 (.ء: ال شي2018ديسمبر  31يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه )

 

عقود اإلزالة واتفاقيات أخرى فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال المستحوذ في  طاقة براتاني ليمتددخلت شركة  ج(

ديسمبر  31قد تكون هناك حاجة لتقديم ضمان مالي لمالّك الموجودات السابقين. كما في  هابموجبوالتي  عليها من قبلها،

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

 يتم طلبهقدمت شركة طاقة ش.م.ع تعهدات لسداد أي مبلغ  بموجب شروط خطاب االعتماد، .باإلضافة إلى خطاب اعتماد

 .المستقبلية لشركة طاقة براتاني المحدودة اإلزالةبعض تكاليف  تسويةمن أجل 

 

مبادرة مشتركة بين  ضمنشركات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا  إلى جانبفي شركة طاقة أوفشور بي. قامت د(

أوفشور بي.في  إليقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في البحر. التزمت شركة طاقة المتبادلاألمن بوضع  ،القطاعات

ً بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات ائتمان قانونية في هولندا وتأمين ضمانات بنكية لتفعيل توفير األمن من قبل  رسميا

  أوفشور بي.في. شركة طاقة 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة 32

 

حول البيانات المالية، إن المجموعة هي شركة تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وهي مملوكة بالكامل من  1كما جاء في إيضاح رقم  

. 24هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي حدده معيار المحاسبة الدولي رقم قبل حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي 

وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالمعامالت واألرصدة مع الشركات ذات الصلة بالحكومة 

 نفسها.

 

 معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي 

وهي شركة تابعة زميلة لمؤسسة أبوظبي  شركة مياه وكهرباء اإلماراتالمياه يتم شراءه من قبل إن اإلنتاج المحلى للطاقة و 

شركة مياه وكهرباء للطاقة حسب اتفاقيات بيع المياه والطاقة الطويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل 

 ياه والطاقة.بدون تكلفة وذلك حسب شروط اتفاقيات بيع الم اإلمارات

 

 يبين الجدول التالي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل الموحد خالل السنة: 

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   (:شركة مياه وكهرباء اإلماراتالشركة التابعة الزميلة )

 7.033 7.112 بيع الكهرباء والمياه  

 61 23 (4.3إيرادات الوقود )إيضاح   

 26 35 إيرادات أخرى  

 - 4 مصاريف أخرى  

   

   أخرى:

 مصاريف الفائدة االسمية على قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة  

 (3) (2) (8)إيضاح    

   

   المؤسسات الحكومية اإلماراتية األخرى:

 17 18 رسوم الترخيص  

 10 8 مصاريف الوقود  

 43 16 تكاليف التمويل  

 28 30 رسوم التأمين  
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة )تتمة( 32

 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة ووكاالت حكومية 

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

 
 2019 2018 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

   موجودات غير متداولة:
 698 698 (15سلفة وقروض لشركات زميلة )إيضاح   
   

   الموجودات المتداولة:
 1.237 1.246 (18)إيضاح  شركة مياه وكهرباء اإلماراتمبالغ مستحقة من   
 126 114 ( 18مبالغ مستحقة من طرف آخر ذو عالقة )إيضاح   
 632 412 رصيد بنكي لدى بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات   
   

   مطلوبات غير متداولة:
 48 50 (27قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح   
 213 206 سلف من مؤسسة أبوظبي للطاقة   
 133 127 قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الحكومة  
   

   مطلوبات متداولة:
 17 6 (30)إيضاح  شركة مياه وكهرباء اإلماراتمبالغ مستحقة ل  
 66 89 (30مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح   
 61 66 سحوبات على المكشوف من بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات  
   

 تسهيالت بنكية غير مسحوبة ومتاحة لدى بنوك مملوكة من قبل 
 290 290 حكومة اإلمارات  

 

 شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة 

يتم إجراء المبيعات إلى والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط يتم اعتمادها من قبل اإلدارة. إن األرصدة المستحقة في  

نهاية السنة غير مضمونة، وال تحمل فائدة وتتم تسويتها نقداً. لم تكن هناك أي ضمانات أو ممنوحة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو 

المجموعة بإدراج انخفاض في قيمة الذمم المدينة  قامت، 2019ديسمبر  31نة المنتهية في دائنة ألي طرف ذو عالقة. للس

(. يتم إجراء هذا التقييم في كل مليون درهم 10: 2018) مليون درهم 16بقيمة  المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 ق الذي يعمل فيها الطرف ذو العالقة.سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة والسو

 

 معاشات ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة 

فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، يتم توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة بحسب اتفاقيات  

 تعاقدية مع الشركات التابعة.

 

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

 
 2019 2018 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 12 12 مكافآت قصيرة األجل
 4 4 تعويضات مجلس اإلدارة 

   
 16 16 
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 الشركات التابعة 33

 

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

 للمجموعة أدناه:

 
 األنشطة الرئيسية بلد التأسيس النسبة الشركات التابعة

    
    
    

    الشركات التابعة األجنبية
 إنتاج النفط والغاز بريطانيا %100 طاقة براتني ليمتد
 إنتاج النفط والغاز كندا %100 طاقة نورث ليمتد

 إنتاج النفط والغاز هولندا %100 طاقة أتروش بي في

 طاقة انرجي بي في 
100% 

 هولندا
إنتاج تخزين الغاز، 

 النفط والغاز
 توليد الطاقة المغرب %86 طاقة المغرب

 توليد الطاقة المغرب %91 اس اي  6و  5الجرف األصفر انيرجي كومباني 
 توليد الطاقة جزر الكيمان %90 كومباني  تاكورادي انتيرناشونال

 توليد الطاقة الهند %100 ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
 حصة من تمديد الغاز أمريكا %85 طاقة جين اكس

    
    
    

    الشركات التابعة المحلية

 العربية المتحدةدولة اإلمارات  %54 شركة مساهمة خاصة –شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة 
توليد الكهرباء وإنتاج 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة –شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة –الشركة العربية للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة –شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإنتاج توليد الكهرباء 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة  –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
الكهرباء وإنتاج توليد 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة -شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
وإنتاج توليد الكهرباء 

 المياه المحالة

 شركة مساهمة خاصة -شركة الرويس للطاقة 
54% 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة
توليد الكهرباء وإنتاج 

 المياه المحالة
 التشغيل والصيانة دولة اإلمارات العربية المتحدة %48 شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *

 التشغيل والصيانة دولة اإلمارات العربية المتحدة %38 ذ.م.م *شركة شويهات للمرافق المشتركة 

 

من هذه الشركات نتيجة قدرة المجموعة على التحكم  %50*تم معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من  

 مجلس اإلدارة. وقدرتها على التحكم بقرارات %50بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 

 

، لم تكن هناك تغيرات في الشركات التابعة الرئيسية العاملة للمجموعة 2018و 2019ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

 المدرجة أعاله.
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 األدوات المالية 34

 

 الحماية أنشطـة 34.1

 
 غير متداولة متداولة غير متداولة متداولة القيمة االسمية 

 2019 2019 2019 2018 2018 

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

      حماية التدفقات النقدية

      الموجودات

 15 2 - - - (18و 16عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاحات   

 - - - 4 296 (18عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاح   
      

  4 - 2 15 

      

      المطلوبات

 250 73 237 16 584 (29و 28عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة )إيضاحات   

 1.607 368 2.040 476 23.454 (29و 28عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاحات   

 7 16 8 10 36 (29و 28عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاحات   
      

  502 2.285 457 1.864 

      

      حماية القيمة العادلة

      الموجودات

 - - - 39  (18العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح    

      

      المطلوبات

 - 100 - -  (29العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح   

      

 

(i)  حماية التدفقات النقدية –عقود تبادل أسعار الفائدة 

( والقروض اإلسالمية القائمة 24بهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلف التي تحمل فائدة )إيضاح  

( قامت بعض الشركات التابعة بالدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك بقيم إسمية تطابق المبالغ المتبقية 25)إيضاح 

والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول للقروض والتي تحمل فائدة 

 :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في 

 

 مشتقات الموجودات مشتقات المطلوبات القيمة االسمية 

 جزء الفائدة الثابت

 ى األدواتعل

 جزء الفائدة الثابت

 على األدوات

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 الشركة التابعة

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

         

 %4.76ألى  % 2.78 %4.76ألى  % 2.78 - - 4 1 250 105 شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة

 %3.76.% إلى 2.63 %3.76.% إلى 2.63 - - 48 141 2.421 2.235 شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

 %2.92إلى %1.83 %2.65إلى %1.83 4 - - 8 1.306 901 الدولية للطاقة شركة الشويهات سي أم أس

 %4.89%4.60 %4.89%4.60 - - 74 69 1.410 1.166 الشركة العربية للطاقة

 %5.28إلى  %3.64 %5.28إلى  %3.64 - - 162 204 3.357 3.210 الطويلة آسيا للطاقةشركة 

 %5.85إلى  %2.80 %5.85إلى  %2.80 - - 119 152 2.460 4.424 شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

 %5.72إلى  %1.78 %5.68إلى  %2.07 - - 795 943 4.341 5.184 شركة الفجيرة آسيا للطاقة

 %5.40إلى  %4.62 %5.40إلى  %4.62 - - 704 889 4.423 4.230 شركة الرويس لطاقة

 %2.12إلى  %1.92 %2.12إلى  %1.92 - - 69 98 1.594 1.428  6و 5 الجرف األصفر انرجي كومباني

 %2.31إلى  %2.20 %2.31إلى  %2.20 13 - - 11 635 571 انترناشيونال كومباني  تاكورادي

         

 23.454 22.197 2.516 1.975 - 17   
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 )تتمة( الحماية أنشطـة 34.1

 

(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 2012خالل  

(. و 25تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل السنة )إيضاح 

مليون دوالر امريكي واستالم  215يا على قيمة التبادل االساسية البالغة سنو %5.3بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت 

 253لمشتقات لألدوات المالية السالبة بلغت القيمة العادلة مليون رنجت ماليزي.  650سنويا للقيمة البالغة  %4.65معدل ثابت 

المطلوبات  تم إدراجها فيوالتي ي مليون درهم( 261: قيمة عادلة سالبة 2018) 2019ديسمبر  31كما في  مليون درهم

 الموحد.  بيان المركز الماليفي  األخرى، والذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى

 

، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو أف جي لألوراق المالية 2014خالل إبريل  

(. تحت شروط 24مخاطر الناتجة عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة )إيضاح الدولية بي ال سي لحماية ال

زائد هامش على مبلغ التبادل  (LIBOR)تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير يساوي 

الين الياباني زائد هامش على  (LIBOR)مليون دوالر أمريكي والحصول على معدل صرف متغير يساوي  200األولي وقدره 

مليار ين ياباني. تم تصنيف عقد التبادل كحماية للتدفقات النقدية والجزء الفعال من األرباح والخسائر يتم إدراجه ضمن  20مبلغ 

عادلة السالبة : القيمة ال2018) 2019ديسمبر  31في حقوق المساهمين. كان لألداة المشتقة قيمة عادلة سلبية بلغت صفراً كما 

 مليون درهم( عند انتهاء العقد. 62بقيمة 

 

(iii) عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة 

 

تستخدم بعض الشركات التابعة عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطرها المرتبطة بتقلبات العمالت األجنبية المتعلقة  

يلخص الجدول . تم تصنيف األدوات المشتقة كحماية للتدفقات النقدية. الخارجيين بمدفوعات تكاليف الصيانة المجدولة للموردين

  :2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31التالي بعض المعلومات المتعلقة بالمشتقات لكل شركة تابعة كما في 

 
 مشتقات الموجودات مشتقات المطلوبات القيمة االسمية 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 الشركة التابعة
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

 - - - - 10 3 شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة
 - - 8 18 9 36 الدولية للطاقة شركة الشويهات سي أم أس

 - 4 - - - 293 شركة تي إف إس
 - - 15 - 57 - شركة الرويس لطاقة

       

 332 76 18 23 4 - 
       

 

 

 

  



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

 2019ديسمبر  31

-  73 - 

 

 

 األدوات المالية )تتمة( 34

 

 حماية القيمة العادلة – الحماية أنشطـة 34.2

 

(iv) أخرى 

 كاستراتيجية والتبادل والخيارات اآلجلة العقود تشمل والتي المشتقات آلية تستخدم لطاقة تابعة شركة هي م.م.ذ أكس جين طاقةإن  

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر  .الضمنية اإلمداد اتفاقية مخاطر إلدارة للحماية

 على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.

 

مليون درهم وتم إدراجها ضمن الذمم  39المتاجرة في األسواق  لمشتقاتل العادلة القيمةصافي  بلغ ،2019ديسمبر  31 في كما 

وتم إدراجها ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى.  درهم مليون 100 :2018( )18المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماً )إيضاح 

 درهم مليون 132دوات ما قيمته األ بهذه ةالمتعلق الموحد الدخل بيان في المدرجة الصافية محققة والغير المحققة األرباح بلغت

 .(درهم مليون 8: خسارة بقيمة 2018) 2019ديسمبر  31 في المنتهية للسنة

 

إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة العادلة للحركة في مخاطر  

عالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة المتعلقة بالمخاطر المحمية الحماية المعنية في عالقة حماية قيمة عادلة ف

مليون درهم(  67: ربح بقيمة 2018مليون درهم ) 232هي خسارة بقيمة  2019ديسمبر  31( للسنة المنتهية في 13)إيضاح 

  والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد.

 

 

 القيم العادلة 34.3

 

في تاريخ اصدار البيانات المالية، باستثناء بعض ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهرياً عن قيمها المدرجة  

ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في ما يلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للسلف ذات الفائدة  السلف

 جودات المالية التشغيلية:الثابتة والمو

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 2019 2018 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 8.982 9.149 9.373 9.400 (iالموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 

 33.176 33.183 37.223 34.103 (iiالقروض والسلف التي تحمل فائدة )إيضاح 

 

(i)  يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدالت

 فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.

(ii)  تتعلق القروض والسلف التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي الوطنية

للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة وسندات شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة. تعتمد القيمة العادلة للقروض 

 يخ إعداد التقارير المالية.والسلف على عروض األسعار السائدة كما في تار
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 األدوات المالية )تتمة( 34

 

 تراتيبية القيمة العادلة 34.4

 

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

 

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

 

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

 غير مباشر.

 

ات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على المدخالت المستخدمة ذ فيهاطرق تقييم تكون  الثالث: المستوى 

 سوقية واضحة. معلوماتأساس 

 
 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ديسمبر  31 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

2019     
     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 4 - 4 العمالت األجنبية اآلجلةعقود تبادل 
     

     موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
 9.373 - - 9.373 موجودات مالية تشغيلية

 - 39 - 39 العقود المستقبلية واآلجلة 
     

     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
 - 2.516 - 2.516 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 

 - 18 - 18 عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
 - 253 - 253 عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

     
     مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

 - - 37.223 37.223 القروض والسلف التي تحمل فائدة
     

2018     
     موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 17 - 17 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 
     

     موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
 9.400 - - 9.400 موجودات مالية تشغيلية

     
     مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

 - 1.975 - 1.975 محمية –عقود تبادل معدالت الفائدة 
 - 23 - 23 األجنبية اآلجلة عقود تبادل العمالت

 - 323 - 323 عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة
 - 100 - 100 العقود المستقبلية واآلجلة

     
     مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

 - - 34.103 34.103 القروض والسلف التي تحمل فائدة

 

 ، لم تكن هناك أية تحويالت بين مستويات تراتيبية القيمة العادلة.2018و 2019ديسمبر  31خالل السنتين المنتهيتين في  

 

تم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة المدرجة ضمن المستوى األول أعاله،  

  ة السنة.بمعدالت السوق في تاريخ نهاي
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 األدوات المالية )تتمة( 34

 

 تراتيبية القيمة العادلة )تتمة( 34.4

 

ً لنماذج   تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفقا

ً بناًء على تحليل التدفقات النقدية ا لمخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت تبادل العمالت التسعير المقبولة عموما

 األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.

 

 العادلة.ضمن المستوى الثالث لتراتبية القيمة  الدخل الشامل اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالليتم تصنيف االستثمارات ال 

 

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق التقييم هذه  

 معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.

 

 

 وسياسات إدارة المخاطر الماليةأهداف  35

 

 مخاطر معدالت الفائدة 

إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة األجل  

دة باستخدام مزيج من معدالت والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائ

الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة 

تعيين عقود الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية األساسية المتفق عليها. ويتم 

، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 2019ديسمبر  31التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

 (.%86: 2018تقريباً من قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة ثابتة ) 87%

 

 حساسية معدالت الفائدة 

دالت الفائدة على القروض والسلف والودائع بعد احتساب تأثير الحماية، مع بقاء جميع يعرض الجدول التالي الحساسية لتغير مع 

 المتغيرات األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة كما يلي:

 

 التأثير على الربح  
 قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
 المساهمين 

 مليون درهم مليون درهم 
   

2019   

 52 (8) زيادة في النقاط األساسية 15+

 (52) 8 نقص في النقاط األساسية 15-

   

2018   

 213 (8) زيادة في النقاط األساسية 15+

 (209) 8 نقص في النقاط األساسية 15-
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 35

 

 مخاطر العمالت األجنبية 

ت مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية. وهذه التقلبا 

 التشغيليةناتجة عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو ناجم عن األنشطة 

)عندما تكون اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في الشركات التابعة(، والقيم الدفترية للموجودات 

والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم المغربي، وباإلضافة إلى صافي استثمارات المجموعة في 

 ة.الشركات التابعة األجنبي

 

خالل  للتقلباتتقوم المجموعة بإبقاء بعض السلف بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تعرضها  

 إلى درهم في عملياتها الخارجية. التحويلعمليات 

 

ر الكندي والروبي الهندي يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه اإلسترليني والدوال 

مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ) بسبب التغيرات في القيمة العادلة والدرهم المغربي 

للموجودات والمطلوبات النقدية( وحقوق مساهمي المجموعة ) بسبب التغييرات في احتياطي تحويل العمالت األجنبية(. حين ال 

 جموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.تتأثر الم

 

 

الزيادة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسترليني 
والدرهم المغربي والروبية 

 الهندية والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

 قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

 المساهمين
 مليون درهم مليون درهم  
    

2019  +5% (98) 16 
 - 5% 98 (16) 
    

2018  +5% (150) 77 
 - 5% 150 (77) 

 

تظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلف اليورو من صافي االستثمارات في هولندا. ستؤدي هذه الحركات  

 إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.

 

 مخاطر أسعار السلع 

تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها التشغيلية شراء  

الغاز وبيع الكهرباء. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار استراتيجية حماية من مخاطر 

 ت أسعار السلع. تقوم المجموعة بتخفيف مخاطر تقلب أسعار السلع من خالل عقود السلع اآلجلة.تقلبا
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 )تتمة( مخاطر أسعار السلع 

 قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة:  الربحيعرض الجدول التالي تأثير  

 

 
التغيرات في أسعار 

 نهاية السنة
التأثير على الربح قبل 

 الضريبة 
 مليون درهم  
   

2019   

  +10% (27) 

 - 10% 27 

   

2018   

  +10% (42) 

 - 10% 42 

 

. إن هذه العقود ليست مشتقات وال يتم معاملتها ةسلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتيادي تقوم المجموعة كذلك بالدخول في عقود 

 كعقود تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

 

 مخاطر االئتمان 

 أو المالية األداة بالتزاماته بموجب األطراف ذات العالقة أحد وفاء عدم خالل من الناشئة المخاطر إلى االئتمان مخاطر تشير 

 أنشطتها خالل من االئتمان مخاطر إلى المجموعة مالية. تعرضت لخسارة إلى تكبد المجموعة تؤدى والتي العمالء عقود

 . المالية األخرى واألدوات البنوك لدى الودائع ذلك في بما التمويلية وأنشطتها التجارية( للذمم أساسية التشغيلية )بصفة

 

 المدينة األخرى الذمم التجارية المدينة والذمم 

 اإلجراءات وكذلك الموضوعة المجموعة لسياسة تخضع أعمال وحدة كل خالل من بالعمالء المتعلقة االئتمان مخاطر إدارة يتم 

 تقييم ويتم. الداخلي التقييم معايير على اعتماداً  العمالء لكافة حدود وضع تم ما. كالعمالء ائتمان مخاطر بإدارة الخاصة والرقابة

 واسع. نطاق على االئتمان تصنيف على بناء للعمالء االئتمانية الجدارة

 

 عام بوجه تغطيته يتم الرئيسيين للعمالء كما يتم تغطية اي شحن دورية بصفة بالعمالء الخاصة القائمة المدينة الذمم يتم مراقبة 

بلغت نسبة الذمم  2019ديسمبر  31االئتماني. كما في  التأمين أشكال من آخر شكل أي خالل من أو االئتمان خطابات خالل من

( من أكبر عميلين للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك الذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها %79: 2018) %80التجارية القائمة 

التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى باستخدام وتقييمها ألي انخفاض. يتم التوصل لكافة اعتبارات االنخفاض في القيمة للذمم 

 المحملة القيمة هي البيانات المالية إعداد تاريخ في االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. يعد

  كضمان.. هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن 18إيضاح  في المذكورة الماليةالموجودات  أنواع من نوع لكل
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 )تتمة(مخاطر االئتمان  

 النقدية والودائع المالية األخرى األدوات 

ً  وذلك المجموعة خزينة خالل من المالية والمؤسسات البنوك في األرصدة عن الناشئة االئتمانية المخاطر إدارة يتم   لسياسة وفقا

 تعرض أعلى إن بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة. مع فقط الفائضة المبالغ في االستثمارات عملية تتم المجموعة.

 كما المدرجة القيم هو 2018و 2019ديسمبر  31 في بيان المركز المالي الموحد في المكونات عن االئتمان لمخاطر للمجموعة

 المشتقة المالية المجموعة لألدوات لتعرض األعلى الحد المشتقة. تم إدراج المالية األدوات عدا فيما 18 في إيضاح تصنيفها تم

 التوالي. على بالسيولة الخاص أدناه الموضح الجدول في 34 في إيضاح

 

 مخاطر السيولة 

 تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة. 

 

المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات على المكشوف من إن هدف  

البنوك والقروض البنكية والسلف األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق خالل فترة أثني عشر شهراً 

من ديون المجموعة سوف تستحق في أقل من سنة  %5، 2020. خالل %90 التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من

 ( على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في البيانات المالية الموحدة.8%: 2019)

 

بناء على  2018و 2019ديسمبر  31يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في  

 فوعات التعاقدية الغير مخصومة:المد

 

 سنوات 5-1 أقل من سنة 

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2019ديسمبر  31في 

 2.236 - 75 2.161 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 74 - - 74 السحب على المكشوف من البنوك

 64.003 30.840 30.263 2.900 التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةالقروض والسلف 

 276 70 206 - سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

 95 - - 95 مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى

 4.915 1.231 2.682 1.002 مشتقات األدوات المالية
     

 71.599 32.141 33.226 6.232 اإلجمالي
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 )تتمة( مخاطر السيولة 

 

 سنوات 5-1 أقل من سنة 

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2018ديسمبر  31في 

 2.413 2 53 2.358 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 65 - - 65 السحب على المكشوف من البنوك

 66.842 35.083 26.438 5.321 القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية

 283 70 213 - قروض وسلف من أطراف ذات عالقة

 18 - 18 - قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

 83 - - 83 أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرىمبالغ مستحقة لمؤسسة 

 6.081 1.659 3.286 1.136 مشتقات األدوات المالية
     

 75.785 36.814 30.008 8.963 اإلجمالي
     

 

المبالغ إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية هذه  

 بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

 

 سنوات 5-1 أقل من سنة 

أكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2019ديسمبر  31في 

 2.302 537 1.269 496 تدفقات داخلة

 (4.915) (1.231) (2.682) (1.002) تدفقات خارجة
     

 (2.613) (694) (1.413) (506) صافي
     

 (2.423) (592) (1.324) (507) مخصومة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك
     

     2018ديسمبر  31في 

 3.887 1.009 2.130 748 تدفقات داخلة

 (6.081) (1.659) (3.286) (1.136) تدفقات خارجة
     

 (2.194) (650) (1.156) (388) صافي
     

 (1.922) (514) (1.031) (377) مخصومة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك
     

 

 إدارة رأس المال 

رأسمالية صحية بهدف دعم إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب  

 أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

 

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات  

أسمالي بتعديل مدفوعات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل الر

األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء تغييرات على األهداف والسياسات أو 

 .2018ديسمبر  31و 2019ديسمبر  31العمليات خالل نهاية السنتين 
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 رأس المال )تتمة(إدارة  

ً على إجمالي صافي رأس المال وصافي الدين. إن   تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسوما

سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج المجموعة ضمن صافي 

ً النقدية وشبه النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق  المديونية، القروض والسلف التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصا

 المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصاً التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات واالستثمارات المتاحة للبيع.

 

 2019 2018 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 64.956 62.217 والسلف التي تحمل فائدةالقروض 

 1.315 1.120 قروض إسالمية

 (3.392) (2.879) ناقصاً النقد وما يعادله
   

 62.879 60.458 صافي الدين
   

 10.559 10.428 حقوق المساهمين

 2.044 2.555 الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
   

 12.603 12.983 المالإجمالي رأس 
   

 75.482 73.441 رأس المال وصافي المديونية
   

 %83 %82 نسبة المديونية 
   

 

 

 األحداث بعد تاريخ التقارير المالية  36

 

ً من شركتها األم، مؤسسة أبوظبي2020في فبراير   للطاقة من أجل تحويل بعض الموجودات إلى  ، تلقت المجموعة عرضا

طاقة باإلضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير األرض بين مؤسسة مؤسسة أبوظبي للطاقة لأسهم إضافية في إصدار المجموعة مقابل 

 .أبوظبي للطاقة وطاقة

 

ً للعرض الذي تم استالمه من قبل مؤسسة أبوظبي للطاقة، سوف يشمل تحويل الموجودات مع  ظم موجودات توليد الطاقة وفقا

مليار درهم  4.8سجلت الموجودات المجمعة صافي إيرادات بقيمة . والمياه وموجودات النقل والتوزيع لمؤسسة أبوظبي للطاقة

 .2018مليار درهم للسنة المنتهية في ديسمبر  120وإجمالي موجودات بحوالي 

 

 وهيئة األوراق المالية والسلع من قبل دائرة الطاقة في أبوظبييخضع العرض للموافقات المتنوعة، بما في ذلك موافقات  

قبل تقديم أية مؤسسة أبوظبي للطاقة  سوف يأخذ مجلس إدارة طاقة في االعتبار المعاملة المقترحة من قبل. ومساهمي طاقة

 .توصية إلى المساهمين

 

في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، من المتوقع أن يتم االنتهاء من وضع شروط المعاملة المقترحة خالل النصف األول من  

، 2020سوف يأخذ اجتماع الجمعية العمومية لشركة طاقة في االعتبار الموافقة على المعاملة خالل النصف الثاني من . 2020

 .د فترة قصيرة من اجتماع الجمعية العموميةاتمام المعاملة بعوالتي سوف يتم 

 

ونتيجة لذلك، ال تتضمن النتائج والمركز المالي الموحد . في هذا الوقت، ال يوجد تأكيد بأن أية معاملة سوف تنتج عن االتفاق 

  .أية إيرادات أو تكاليف أو موجودات أو مطلوبات فيما يتعلق بهذه المعاملة المقترحة 2019للمجموعة لسنة 


