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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
شركة مساهمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

شركة مساهمة عامة ("طاقة") والشركات التابعة -كة أبوظبي الوطنية للطاقة لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشر
لموحد وبيان الدخل وبيان الدخل ا٢٠١٣ديسمبر ٣١الموحد كما في تتضمن بيان المركز الماليلها ("المجموعة")، والتي

الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية الشامل الموحد
وملخص السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات االخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
لتقارير المالية إلعداد اإن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية 

١٩٨٤نصوص المطبقة من النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة وال
نظام الرقابة الداخلية الذي ترى اإلدارة أنه ضروري لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من عن (وتعديالته)، و

أو خطأ.األخطاء المادية سواء كان ذلك نتيجة الحتيال 

مسؤولية مدققي الحسابات
ا وفقاً لمعايير التدقيق ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استناداً إلى أعمال تدقيقنا. لقد تم تدقيقن

تأكيدات معقولة بمتطلبات آداب المهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول علىلتزاماالهذه المعاييرتتطلب مناالدولية. 
بأن البيانات المالية الموحدة خالية من أية أخطاء مادية.

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. 
طر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة إن اإلجراءات المختارة تعتمد على تقدير مدققي الحسابات وتشمل تقييم مخا

سواء نتيجة الحتيال أو لخطأ. وعند تقييم هذه المخاطر، يأخذ المدقق بعين االعتبار نظام الرقابة الداخلية المعني بإعداد 
وليس بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف،للشركة وعرض البيانات المالية الموحدة

لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة. ويتضمن التدقيق أيضاً تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية 
المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام  للبيانات المالية الموحدة.

يق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا أساساً إلبداء رأينا حول البيانات المالية الموحدة.وباعتقادنا ان أدلة التدق



الـرأي
في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي للمجموعة كما في 

لتقارير عداد اوتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلوعن أدائها المالي ٢٠١٣ديسمبر ٣١
المالية.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

ون كذلك نؤكد بأنه في رأينا، أن البيانات المالية الموحدة تتضمن، من كافة النواحي المادية، المتطلبات المطبقة من قان
(وتعديالته) والنظام األساسي للشركة. تحتفظ الشركة ١٩٨٤الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

بسجالت محاسبية منتظمة، وقد أجري الجرد وفقاُ لألصول المرعية وإن البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق 
ي رأيناها مع السجالت المحاسبية للشركة. لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التبالبيانات المالية الموحدة تتفق 

وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية لدولة ضرورية ألغراض تدقيقنا
للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على نشاط (وتعديالته) أو النظام األساسي ١٩٨٤اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

الشركة أو مركزها المالي.

بتوقيع:
انثوني اوسليفن

شريك
إرنست ويونـغ

٦٨٧رقم القيد: 

٢٠١٤مارس ٢٤
أبوظبي
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بيان الدخل الموحد
٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماتحإيضا

إليراداتا
٥,١١٠,٧٨٧١٠,٥٧٢اإليرادات من النفط والغاز

٥,٢١٠,٠١٥١٢,٠٣٢اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٥,٣٣,٢٠٩٣,٦٤٥إيرادات الوقود 

٢١٣١٩٩إيرادات تخزين الغاز
٥,٤١,٥٣٣١,٣٣٧أخرىتشغيليةإيرادات 

ــــــــــــــــــ
٢٥,٧٥٧٢٧,٧٨٥

ــــــــــــــــــ
تكلفة المبيعات

)١٣,٧٤٥()١١,٣٤٦(٦مصاريف تشغيلية
)٥,٤٩٥()٦,٢٢٩(٧واإلطفاءوالنضوباالستهالك
)١٤٤()٣٤٨(١٦الحفر الجافمصاريف 

)٤٥٣()٣,٢٤٧(٨قيمةالفي نخفاضاالمخصصات 
ــــــــــــــــــ

)١٩,٨٣٧()٢١,١٧٠(
ــــــــــــــــــ

٤,٥٨٧٧,٩٤٨الربح اإلجمالي

)١,٠٤١()١,١٩٩(٩مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٥,٠٢٣()٥,٠٨٧(١٠,١تكاليف التمويل

٤١٢٤٣وأنشطة حماية القيمة العادلةالتغييرات في القيم العادلة للمشتقات 
)٩()١٨٦(تحويل العمالت األجنبيةمنصافي الخسائر

٣٤٩٢٠٠الربح الناتج عن صفقات الشراء
١٨١٢٨١٥٧حصة من نتائج شركات زميلةال

١٩١٠٥١٠٣ائتالفالحصة من نتائج شركات
٤١٥- للبيعمتاحاستثمارالربح من بيع 

١٣١٠١٣٨٠الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
١٠,٢١٠٠٣٨إيرادات الفوائد

١٥٧- الربح من استبعاد شركة زميلة
-١٩٥٤شركة ائتالفاستبعادربح من ال

١٩٨٠٧أخرياستثمارايرادات 
)٣١(١٢٠أخرىأرباح وخسائر

ــــــــــــــــــ

٣,٥٤٤)١,١٠٧(الربح قبل الضريبة (الخسارة) 

)٢,١٨٣()٦٦١(١١ضريبة الدخلمصروف
ــــــــــــــــــ

١,٣٦١)١,٧٦٨(ربح السنة(خسارة) 
======================

المتعلق بـ:
٦٤٩)٢,٥١٩(مالكي الشركة األم 

٧٥١٧١٢حقوق ملكية غير مسيطرة 
ــــــــــــــــــ

١,٣٦١)١,٧٦٨(ربح السنة(خسارة) 
======================

العائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمالكي الشركة(الخسارة) 
٠,١١)٠,٤٢(١٢األم (درهم)

======================

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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ل الموحدبيان الدخل الشام
٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في للسنة

(معاد إدراجه)
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهم

١,٣٦١)١,٧٦٨(الربح للسنة(الخسارة) 
ــــــــــــــــــ

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

)١,٤٢٦(١,٧٥١التدفقات النقديةضمن أنشطة حمايةلعادلة لمشتقات األدوات المالية التغييرات في القيم ا
١,٥٠٥١,٥٣٧مدرجة في بيان الدخل الموحدخسائر إعادة تصنيف تعديالت 
-)٢٤(غير فعالةنقدية حماية تدفقات إعادة تصنيف ألنشطة تعديالت 

)١٤()٤٧()١٨مل اآلخر للشركات الزميلة (إيضاح حصة من الدخل الشاال
٧٤٣)١,٣٨٣(فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

٢٥٠)٢١(المتاحة للبيعاتستثمارلالالتغييرات في القيمة العادلة 
بالقيمة العادلة من خاللمدرجللبيع متاحاستثمارالربح المحقق من 
)٤١٥(- خرالدخل الشامل اآل

ــــــــــــــــــ
إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر فييتماآلخر الذي الشاملالدخلصافي 

١,٧٨١٦٧٥فترات الحقة
ــــــــــــــــــ

:الدخل الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة
)٦()٦(أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت

)٢٥(٨)٢,٣المحددة (إيضاح قياس خطط المكافآت إعادة من أرباح (خسائر)
ــــــــــــــــــ

خل (الخسارة) الشامل اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح صافي الد
)٣١(٢وخسائر في فترات الحقة

ــــــــــــــــــ
١,٧٨٣٦٤٤الشامل اآلخر للسنةلدخلا

ــــــــــــــــــ
١٥٢,٠٠٥الشامل للسنةإجمالي الدخل

======================

المتعلق بـ:
١,١٩٧)٢,١٧١(مالكي الشركة األم 

٢,١٨٦٨٠٨حقوق ملكية غير مسيطرة 
ــــــــــــــــــ

١٥٢,٠٠٥
======================

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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لموحدبيان المركز المالي ا
٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

(معاد إدراجه)
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

١٣٨١,٦٥٤٧٩,٨٦٢الممتلكات واآلالت والمعدات
١٤٩,٩٧٧٧,٧٨٧المالية التشغيليةالموجودات

١٥٥٨٣٥٠٩ات متاحة للبيعاستثمار
١٦١٤,٢٧٤١٦,٢٣٩موجودات غير ملموسة

١٨٥٩٢٤٣٣في شركات زميلةاستثمار
١٩١٤٤٧٢٣في شركة ائتالفاستثمار

٢٠٣٩٨٣٩٨سلف وقروض لشركات زميلة
-١١٤٩٤موجودات ضريبة مؤجلة

٢١٤٨٠٨٩٦موجودات أخرى ــــــــــــــــــ
١٠٨,٥٩٦١٠٦,٨٤٧ ــــــــــــــــــ

موجودات متداولة
٢٢٢,٧٣٢٢,٩١٠المخزون

١٤٣٤٢٣٩٣المالية التشغيليةالموجودات
٢٠٥٨٣٦٩٧سلف وقروض لشركات زميلة

٢٣٥,٦٣٢٧,٧٩٧ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً
٢٤٤,٠٤٠٣,٩٤٦نقد وودائع قصيرة األجل ــــــــــــــــــ

١٣,٣٢٩١٥,٧٤٣ ــــــــــــــــــ
١٢١,٩٢٥١٢٢,٥٩٠إجمالي الموجودات ــــــــــــــــــ

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمحقوق المساهمين المتعلقة بمالكي الشركة 

٢٥٦,٢٢٥٦,٢٢٥رأس المال المصدر
)٢٩٣()٢٩٣(٢٥أسهم الخزينة

٢٥٣٢٥٣٢٥مساهمات حقوق رأسمالية
٢٦٤,٢٩٠٤,١٨٨أخرىاحتياطيات
١,٠٠٥)١,٣٧٥(محتجزةأرباح(خسائر)

٦٠٧- ٢٧توزيعات أرباح مقترحة
١٨٩)١,١٩٤(٢٦احتياطي تحويل العمالت االجنبية

٦٨٨٩ات المتاحة للبيعستثمارالتغييرات المتراكمة في القيمة العادلة لال
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٤,٣٤٣()٢,٥٩٣(حماية التدفقات النقدية ــــــــــــــــــ
٥,٤٥٣٧,٩٩٢ ــــــــــــــــــ

٢٨٣,٥٩٥١,٦٨٧حقوق ملكية غير مسيطرة 
٢٩٦٤٢٩٧٩في شركات تابعةقروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 

٣٠٢,٦٢٤٢,٦٥٥قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ــــــــــــــــــ
٦,٨٦١٥,٣٢١ ــــــــــــــــــ

١٢,٣١٤١٣,٣١٣إجمالي حقوق المساهمين ــــــــــــــــــ

ه البيانات المالية الموحدة.جزءاً من هذ٤٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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(تتمة)بيان المركز المالي الموحد
٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

(معاد إدراجه)
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهمإيضاحات

المطلوبات غير المتداولة
٣١٧١,٠٥٨٦٧,٩٩٣القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

٣٢٢,١١٢٢,٣٠٤القروض اإلسالمية
١١٤,١٣١٤,٦٧٩ضريبة مؤجلةمطلوبات 

٣٣١٢,١٩٦٩,٠٨٦التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
٣٤١٠٩١١٣سلف و قروض من أطراف ذات عالقة

١٨٥٨٥ض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعةوقر
٣٥٤,٢٣٢٧,١٨١مطلوبات أخرى ــــــــــــــــــ

٩٤,٠٢٣٩١,٤٤١ ــــــــــــــــــ
المطلوبات المتداولة

٣٦٧,٩٧٠٧,٠٩٦ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
٣١٦,٢٧٢٩,٠٥٩القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

٣٢١٤٣١٣١القروض اإلسالمية
٢٠٢٠ير مسيطرة في شركات تابعةقروض من مساهمي حقوق ملكية غ

٣٧٤٥٣٤٠٣المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف أخرى ذات عالقة
٦٣٦٩٨٨ضريبة دخل دائنة

٢٤٩٤١٣٩البنوكالسحب على المكشوف من ــــــــــــــــــ
١٥,٥٨٨١٧,٨٣٦ ــــــــــــــــــ

١٠٩,٦١١١٠٩,٢٧٧لمطلوباتإجمالي ا ــــــــــــــــــ
١٢١,٩٢٥١٢٢,٥٩٠إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات ======================

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
المدير التنفيذيعضو مجلس اإلدارةعضو مجلس اإلدارة

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٤إلى ١كل اإليضاحات المرفقة من تش
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رات في حقوق المساهمين الموحديبيان التغي
٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

المتعلق بحقوق مالكي الشركة األم

رأس المال
أسهم الخزينةالمصدر

مساهمات حقوق 
رأسمالية

احتياطيات
أخرى

(خسائر) باح أر
محتجزة

توزيعات أرباح 
مقترحة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

التغييرات
المتراكمة في
القيمة العادلة

اتستثمارلال
المتاحة للبيع

المتراكمة التغييرات
القيمة العادلةفي

ضمن للمشتقات
أنشطة حماية 

اإلجماليالتدفقات النقدية 
حقوق ملكية غير 

مسيطرة

ساهمي قروض من م
حقوق ملكية غير 

مسيطرة في شركات 
تابعة

قرض من هيئة
مياه وكهرباء 

ابوظبي
إجمالي حقوق 

المساهمين
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمميلون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٧,٤٢٢١,٤٣٣١,٠٦٠٢,٦٧٥١٢,٥٩٠)٤,٣٤٤(٢٥٤)٥٥٤(٣٤١٤,٠٤٨١,١٣٨٦٠٧)٢٩٣(٢٠١٢٦,٢٢٥يناير ١الرصيد كما في 
المكافآت خطط من تعديالت متعلقة بإعادة قياس الخسائر 

)٢٠(---)٢٠(----)٢٠(----)٢,٣المحددة (إيضاح 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧,٤٠٢١,٤٣٣١,٠٦٠٢,٦٧٥١٢,٥٧٠)٤,٣٤٤(٢٥٤)٥٥٤(٣٤١٤,٠٤٨١,١١٨٦٠٧)٢٩٣(٢٠١٢٦,٢٢٥يناير١معاد إدراجه كما في الرصيد ال
١,٣٦١--٦٤٩٧١٢----٦٤٩----لسنةربح ا

٦٤٤--١٥٤٨٩٦)١٦٥(٧٤٣-)٣١(----الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٠٠٥--١١,١٩٧٨٠٨)١٦٥(٧٤٣-٦١٨----إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة
---------)٦٤(٦٤---المحول إلى االحتياطي النظامي
---------)٧٦(٧٦---المحول إلى االحتياطي القانوني

---------١٦-)١٦(--)٢٥مساهمات حقوق رأسمالية محولة إلى األرباح المحتجزة (إيضاح 
--------٦٠٧)٦٠٧(----)٢٧(إيضاح توزيعات أرباح مقترحة

)٦٠٧(---)٦٠٧(---)٦٠٧(-----)٢٧توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 

)٥٦٧(--)٥٦٧(----------في شركات تابعة
ضخ رأس مال من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة

١٣--١٣----------في شركة تابعة
)١٠١()٢٠()٨١(-----------سداد قروض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٧,٩٩٢١,٦٨٧٩٧٩٢,٦٥٥١٣,٣١٣)٤,٣٤٣(٣٢٥٤,١٨٨١,٠٠٥٦٠٧١٨٩٨٩)٢٩٣(٢٠١٢٦,٢٢٥ديسمبر ٣١معاد إدراجه كما في الرصيد ال

)١,٧٦٨(--٧٥١)٢,٥١٩(----)٢,٥١٩(----لسنةربح اخسارة) (
١,٧٨٣--١,٧٥٠٣٤٨١,٤٣٥)٢١()١,٣٨٣(-٢----الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للسنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥--٢,١٨٦)٢,١٧١(١,٧٥٠)٢١()١,٣٨٣(-)٢,٥١٧(----إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للسنة

---------)١٠٢(١٠٢---المحول إلى االحتياطي القانوني
سداد قرض بال فائدة من قبل شركة تابعة من إعادةتعديالت 

---)٣٥(٣٥----٣٥----)٢٦,٢مملوكة جزئياً (إيضاح 
٦٥٨--٢٠٤٤٥٤----٢٠٤----)٢٦,٢تغييرات في حصة الملكية في الشركات التابعة (إيضاح 

)٦٠٧(---)٦٠٧(---)٦٠٧(-----)٢٧عة (إيضاح توزيعات أرباح مدفو
مساهمي حقوق ملكية غيرلوإعادة رأس مال توزيعات أرباح مدفوعة

)٦٩٧(--)٦٩٧(----------في شركات تابعةمسيطرة 
)٣٦٨()٣١()٣٣٧(-----------سداد قروض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥,٤٥٣٣,٥٩٥٦٤٢٢,٦٢٤١٢,٣١٤)٢,٥٩٣(٦٨)١,١٩٤(-)١,٣٧٥(٣٢٥٤,٢٩٠)٢٩٣(٢٠١٣٦,٢٢٥ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
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بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية
٣,٥٤٤)١,١٠٧(الربح قبل الضريبة(الخسارة) 

التعديالت للبنود التالية:
٧٦,٢٢٩٥,٤٩٥االستهالك والنضوب واإلطفاء

٦٣٤٨لنفقات المؤجلةاطفاء إ
)١١٨()١١٦(فة مخصص العقود المكلعكس 

)١٧()٢٢(التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي
١٢٢٥٥مالية تشغيليةموجوداتومن تحويل قروض وسلفيات الخسارة

٨٣,٢٤٧٤٥٣في القيمةنخفاضالمخصصات ا
١٦٣٤٨١٤٤مصاريف الحفر الجاف

-١٦٤٥استبعادها خالل السنةتكاليف استكشاف وتقييم تم
)٢٠٠()٤٩(٣الربح الناتج عن صفقات الشراء

)٣٨٠()١٠١(١٣الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
-)٥٤(١٩ائتالفالربح من بيع شركة 

)٤١٥(- للبيعمتاحاستثمارالربح من بيع 
١٠٤,٥١٢٤,٥٥٨سميةمصاريف الفوائد وفوائد إ

١٠٥٧٥٤٦٥مصاريف متراكمة
)١٥٧()١٢٨(١٨حصة من نتائج شركات زميلةال

)١٠٣()١٠٥(١٩االئتالفالحصة من نتائج شركات
حمايةلقيمة العادلة للمشتقات وأنشطة غير محققة من ا)أرباح(خسائر

)٢٢٩(٧٤القيمة العادلة
)١٥٧(- الربح من استبعاد شركة زميلة

)٣٨()١٠٠(١٠إيرادات الفوائد
)٧()٨٠(أخرياستثمارإيرادات 

١٠٠)٩٧(أخرىتعديالت غير نقدية 
٦١,٣٥٣٣,١٨٦اإلنشاءاتتكاليف 

)٤,٢٨٨()٢,٦٤٩(١٤مالية تشغيليةموجوداتإيرادات من 

يرات في رأس المال العامل:يالتغ
٢٠٩٢٠٧المخزون

٧١٦)٢٦٤(ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما
)٦٣(٢٨ذات عالقةأخرىالمبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي وأطراف

٩١٧٤٦٩ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)٢,٢٤٨()١,١٥٠(عةضريبة الدخل المدفو
)٦()٦(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)١٤٧()١٧٠(٣٣مدفوعات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
١٤٩٢٨٨٣٨ترتيبات خدمة االمتياز النقد المستلم من 

ــــــــــــــــــ
١٢,٤٥٢١١,٧٠٥صافي النقد من األنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــ
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(تتمة)بيان التدفقات النقدية الموحد 
٢٠١٣ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهمإيضاحات

يةستثماراألنشطة اال
١٣٣١٧١,٨١٠غير أساسيةموجوداتمن بيع متحصالت

-١٩٨١٤متحصالت من بيع شركة ائتالف
٣١٤- متحصالت من بيع شركة زميلة
)٥,٠٨١()٥,٥٥٤(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)٢,٥٧٩()١,٢٦٢(المدفوعةاإلنشاءات تكاليف 
)٢,٢٢٠(- شراء حصة في أتروش

)٤٨٣()٨٧٥(شراء أعمال
)٢,٤٧٤(- لالستحواذاتدفعات مقدماً 

١٩٧ات متاحة للبيعاستثمارأرباح مستلمة من توزيعات 
)١٨٩()١٢(١٥متاح للبيعستثمارإضافات الصافي

٩٥٦- للبيعمتاحاستثمارمتحصالت من بيع 
١٦١٥توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة

٢٠٨١٢٨من شركة ائتالفتوزيعات أرباح مستلمة
١١٤١١٣سداد قرض من شركة زميلة
)١,٥٢٢()٧٣٣(١٦شراء موجودات غير ملموسة

١٠٠٣٨فوائد مستلمة
)١٢٨()٣٦(على موجودات أخرىستحواذاال

ــــــــــــــــــ
)١١,٢٩٥()٦,٨٨٤(يةستثمارصافي النقد المستخدم في األنشطة اال

ــــــــــــــــــ
األنشطة التمويلية

١١,٩٢٤١٠,٢٩٤القروض والسلفيات المستلمة التي تحمل فوائد
٧٩٤- القروض اإلسالمية المستلمة

)١٣٠()١٣٤(اإلسالميةسداد القروض 
)٥,٤٨٢()١١,٦١٠(سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

)٤,٤٢١()٤,٦١٦(الفوائد المدفوعة
)٦٠٧()٦٠٧(٢٧لمالكي الشركة األمالمدفوعةتوزيعات األرباح
)٥٨٢()٧٠٠(لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرةالمدفوعةتوزيعات األرباح
-٢٦٦٥٨في شركة تابعة، صافي تكاليف المعاملةحصصإصدارمتحصالت من 

-١٠٥تابعةشركات اهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في مسقروض مستلمة من 
-)٨(غير مسيطرةملكيةحقوق رأس مال لمساهمي سداد 

)٩٠()٣٤٢(غير مسيطرةملكية حقوقمساهمي سداد قروض من 
)٢٦٥()٣٨(مياه وكهرباء أبوظبيهيئةلقروض سداد 

ــــــــــــــــــ

)٤٨٩()٥,٣٦٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
ــــــــــــــــــ

)٧٩(٢٠٠في النقد وما يعادله)النقصالزيادة (صافي 
٦٧)٦١(تحويل العمالت األجنبيةاتصافي فروق

٢٤٣,٨٠٧٣,٨١٩يناير١النقد وما يعادله كما في 
ــــــــــــــــــ

٢٤٣,٩٤٦٣,٨٠٧ديسمبر٣١النقد وما يعادله كما في 
======================

جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.٤٤إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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معلومات حول الشركة١

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

")ADWEA أغسطس ١إلى ٢٠٠٥يوليو ٢٣خالل الفترة من %.١٠٠") المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة
% من أسهم طاقة للعامة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق ٢٤,٩تم عرض ما نسبته ٢٠٠٥

% من خالل اكتتاب خاص و احتفظت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة ٢٤,١رض ما نسبته المالية. كما تم ع
% من أسهم الشركة وبالتالي الشركة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. نتيجة إلصدار سندات ٥١

فقد ارتفعت ٢٠٠٨إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى أسهم عادية خالل الفصل الثالث من العام 
% ٢٧,٩٥%. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته ٥١,٠٥مساهمة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي إلى ما نسبته 

تأسست %. ال تزال الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي٢١وصندوق المزارعين إلى ما نسبته 
طاع المياه والكهرباء.المنظم لق١٩٩٨) لسنة ٢بموجب أحكام القانون رقم (

في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية وتنقيب المياه ستثمارواالاالمتالكإن النشاط الرئيسي لطاقة هو 
وتطوير وإنتاج وتخزين النفط والغاز، وإيجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا 

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

،٢٠١٣ديسمبر ٣١تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها ("المجموعة") للسنة المنتهية في 
ضمن األساسيةطاقة وجميع الشركات التابعة لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملةلالماليةالبيانات 
ذو صلة بالمجموعة في إيضاح األطرافمع العالقةتم تقديم معلومات حول المالية الموحدة.للبيانات٤٠إيضاح 

.٤٠رقم 

.٢٠١٤مارس ٢٤س اإلدارة بتاريخ للمجموعة من قبل مجلالموحدةتم اعتماد إصدار البيانات المالية 

أساس اإلعداد٢,١

الصادرة من قبل المجلس ") IFRSلقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ("
ت العربية المتحدة وطبقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارا") IASBالدولي للمعايير المحاسبية ("

(وتعديالته).١٩٨٤لسنة 

ات المتاحة للبيع ومشتقات األدوات ستثمارتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء اال
وبات المصنفة القيمة العادلة. يتم تعديل القيمة الحالية للموجودات المدرجة والمطلأساسالمالية التي تم قياسها على 

كأدوات محمية ضمن أنشطة حماية القيمة العادلة والتي عدا ذلك يمكن إدراجها بناء على مبدأ التكلفة المطفأة من 
أجل إدراج التغيرات في القيم العادلة المتعلقة بالمخاطر التي تم التحوط منها عن طريق عالقة حماية فعالة.

هم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)، والذي يمثل العملة المتداولة للشركة تم عرض البيانات المالية الموحدة بدر
. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم للشركة األماألم والعملة التي تعرض بها البيانات المالية 

(مليون درهم) إال إذا أشير إلى غير ذلك.

مليون ٢,٢٥٩ت المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بقيمة ، تجاوزت المطلوبا٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
درهم. تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة على أساس مبدأ االستمرارية. حيث إن لدى المجموعة موارد 

. كما وأن اإلدارة تعتقد أن ٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ١٠,٩٦٠ائتمانية غير مستخدمة بقيمة 
تاريخ استحقاقها.عندتوليد تدفقات نقدية من عملياتها كافية لتغطية مطلوباتها بستستمرمجموعة ال
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أساس التوحيد٢,٢

.٢٠١٣ديسمبر ٣١تضم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للمجموعة وكل من الشركات التابعة لها كما في 

عالقتهاالمتغيرة الناتجة من العوائد، أو يكون لديها الحق في معرضةوعةالمجمتكونيتم تحقيق السيطرة عندما 
من خالل سيطرتها على الجهة المستثمر العوائد على التأثير على تلك القدرةمع الجهة المستثمر فيها، ويكون لها 

فيها. 

مجموعة:فقط في حال أن للالسيطرة على الجهة المستثمر فيها وبشكل خاص، تقوم المجموعة ب

القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة تعطيهاقائمةحقوق مثال.سيطرة على الجهة المستثمر فيها (·
للجهة المستثمر فيها)

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

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

ذلك:

عاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيهااالتفاقيات الت·
الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى·
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة·

إلى تشيرالحقائق والظروففي حال أنتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها 
أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على أحدتغييرات في وجود 
السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج قدرةسيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعةقدرة ال

ليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ ع
السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه قدرة الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على الشامل الدخل

السيطرة على الشركة التابعة.قدرة المجموعة عن

ستخدام سياسات محاسبية متوافقة. تـم  تعد البيانات المالية للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع الشركة األم وبا
والمصاريف والتدفقات النقدية الناتجـة مـن   واإليرادات المطلوبات وحقوق المساهمين والموجوداتاستبعاد جميع

بالكامل عند توحيد البيانات المالية.المعامالت بين أعضاء المجموعة 

حقوق ملكية غير مسـيطرة  وللشركة األم للمجموعةمالكي اينسب إجمالي الدخل الشامل ضمن الشركة التابعة إلى
حتى لو كانت النتيجة ستؤدي إلى حدوث عجز.
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(تتمة)أساس التوحيد٢,٢

حقوق ، كمعامالتالملكية لشركة تابعة، بدون فقدان القدرة على السيطرةفي نسبة التغيراتيتم التعامل مع 
تحكم بالشركة التابعة فسيتم التالي:. في حال فقدت المجموعة القدرة على المساهمين

(متضمنة الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة. الموجوداتاستبعاد ·
استبعاد القيمة المدرجة لحقوق الملكية الغير مسيطرة.·
استبعاد فروق تحويل العملة المتراكمة، المسجلة في حقوق المساهمين. ·
إدراج القيمة العادلة للمبلغ المستلم. ·
به.االحتفاظتم استثمارالقيمة العادلة ألي إدراج ·
إدراج أي فائض أو عجز ضمن الربح أو الخسائر. ·
إعادة تصنيف حصص الشركة األم للمكونات المعترف فيها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح ·

عة باستبعاد والخسائر أو األرباح الغير موزعة، كما هو مناسب، كما هو متطلب في حال قيام المجمو
الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة بشكل مباشر.

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة 
ية السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالمعإن السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة 

والتي لم يتم ٢٠١٣يناير ١التقارير المالية الدولية الفعالة ابتداء من تغييرات وتفسيرات لجنة الجديدة والمعدلة 
من قبل المجموعة.سابقاًتطبيقها

عرض بنود الدخل الشامل األخر–عرض البيانات المالية ١معيار المحاسبة الدولي رقم 
التي يمكن البنودالبنود المدرجة في الدخل الشامل اآلخر. تصنيف١ة الدولي رقم على معيار المحاسبيقدم التعديل

خسائر في فترة مستقبلية محددة (مثالً، عند االستبعاد أو التسوية)(أو إعادة تدويرها) إلى أرباح وتصنيفهاإعادة 
ر هذه التعديالت فقط على بشكل منفصل عن العناصر التي لن يتم إعادة تصنيفها أبداً. تؤثاآلنيجب عرضها 

العرض وال تؤثر على المركز المالي أو أداء المجموعة. 

)المعدلمكافآت الموظفين ( ١٩رقمالدوليالمحاسبةمعيار
خطط المكافآت المحددة، طريقة محاسبةعدداً من التعديالت على المعدل١٩رقمالدوليالمحاسبةيشمل معيار

ائر االكتوارية التي يتم إدراجها حالياً في الدخل الشامل اآلخر ويتم استثناؤها من ويشمل ذلك األرباح والخس
األرباح والخسائر بشكل دائم؛ العوائد المتوقعة على موجودات الخطة التي لم يعد يتم إدراجها في األرباح 

األرباح والخسائر، ويتم والخسائر، وبدالً عن ذلك يتطلب إدراج الفائدة على صافي االلتزام (األصل) المحدد في
يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة الغير . احتسابها باستخدام معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المكافآت المحدد

ء، أيهما أوالً. دراج تكاليف إعادة الهيكلة أو األلغامكتسبة حالياً في األرباح والخسائر عند حدوث التعديل أو عند إ
ألخرى اإلفصاحات الجديدة، مثل اإلفصاحات عن تحليل حساسية الكمية. تشمل التعديالت ا
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(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

(تتمة))المعدلمكافآت الموظفين ( ١٩رقمالدوليالمحاسبةمعيار
جعي وإن التأثير هو كما يلي:بأثر ر١٩قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

:الموحدالتأثير على بيان المركز المالي

حقوق المساهمينضريبة مؤجلةمطلوبات أخرى
مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٢٧,٣١٧٤,٦٠٦١٢,٥٩٠يناير ١الرصيد المدرج كما في 
)٢٠()٥(٢٥المعدل١٩تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

ــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٢٧,٣٤٢٤,٦٠١١٢,٥٧٠يناير ١الرصيد المعاد إدراجه كما في 

===========================

٢٠١٢٧,١٢٥٤,٦٩٠١٣,٣٥٨ديسمبر ٣١الرصيد المدرج كما في 
)٢٠()٥(٢٥المعدل١٩تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 

)٢٥()٦(٣١تأثير على إجمالي الدخل الشامل للسنةال
ــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٢٧,١٨١٤,٦٧٩١٣,٣١٣ديسمبر ٣١الرصيد المعاد إدراجه كما في 
===========================

على حقوق ملكية غير التأثير على حقوق المساهمين يعود كلياً إلى مساهمي الشركة األم وليس له أي تأثير 
مسيطرة.

التقارير المالية.إعدادفي نهاية تاريخعلى التقييم االكتواري سنوياً الحصوليتم 

معيار المحاسبة تعديالتحيث أن تأثير تطبيق٢٠١٢يناير ١لم يتم عرض بيان المركز المالي الموحد كما في 
.٢٠١٢يناير ١كما في على البيانات المالية ليست جوهرية١٩الدولي رقم 

المعدل-تسوية الموجودات والمطلوبات المالية - اإلفصاحات٧رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
قيام الشركة باإلفصاح عن المعلومات المتعلقة ٧يتطلب التعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

). تقدم اإلفصاحات للمستخدمين اتفاقيات الضمان- المتعلقة بها ( مثالواالتفاقياتية بحقوق تسوية األدوات المال
معلومات مفيدة متعلقة بتقييم تأثير اتفاقيات المقاصة على المركز المالي للشركة. يتطلب تطبيق اإلفصاحات 

األدوات المالية: ٣٢الدولي رقم التي يتم تسويتها وفقاً لمعيار المحاسبة المدرجةالجديدة لجميع األدوات المالية 
تسوية رئيسية أو التفاقيات. يتم كذلك تطبيق اإلفصاحات لألدوات المالية المدرجة التي تكون عرضة العرض

أو لم تتم. حيث أن المجموعة ال تقوم ٣٢اتفاقيات مماثلة، بغض النظر إذا تمت التسوية وفقاً لمعيار المحاسبة رقم 
وليس لديها اتفاقيات تسوية ذات صلة فإنه ليس ٣٢ة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم بمقاصة األدوات المالي

للتعديل أي تأثير على المجموعة.

٢٧ة ومعيار المحاسبة الدولي رقم المالية الموحدالبيانات: ١٠ة رقم الماليالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
البيانات المالية المنفصلة

نموذج سيطرة موحد والذي يمكن تطبيقه على جميع أنواع ١٠ة رقم الماليالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار يحدد
البيانات المالية ٢٧الشركات بما فيها الشركات ألغراض محددة ويستبدل جزء من معيار المحاسبة الدولي رقم 

الشركات –التوحيد ١٢–SICرة في المالية الموحدة واألمور المذكوالبياناتالموحدة والمنفصلة التي تتناول 
يحدد السيطرة كأساس لتحديد الشركات التي يتم توحيدها في البيانات المالية التي تم تأسيسها ألهداف خاصة.

(أ) ١٠الموحدة. يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  مبدأ السيطرة في ثالثة عناصر من السيطرة 
مستثمر فيها، (ب) التعرض، أو الحق، للعوائد المتفاوتة من المشاركة مع الجهة المستثمر السيطرة على الجهة ال

فيها، و(ج) المقدرة على ممارسة السلطة على الجهة المستثمر فيها بهدف التأثير على قيمة عوائد المستثمر.

التابعة للمجموعة.إن تطبيق هذا المعيار الجديد لم يؤثر على السياسات المحاسبية ألي من الشركات
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(تتمة)التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات٢,٣

في ستثماراال٢٨االتفاقيات الثنائية ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
االئتالفالشركات الزميلة وشركات 

الحصص في شركات ٣١معيار المحاسبة الدولي رقم ١١ر المالية رقم يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقاري
. يدخل من قبل المؤتلفينالمساهمات غير النقدية- الشركات ذات السيطرة المشتركة ١٣ – SICو االئتالف

ساب مجموعة من التغييرات التي تشمل حذف الخيار المتعلق باحت١١المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الشركات ذات السيطرة المشتركة باستخدام معايير توحيد مناسبة. والتغييرات المتعلقة بتحديد وتصنيف اإلتفاقيات 

يجب احتساب االتفاقيات الثانية التي تستوفي تعريف ١١للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاًالثنائية. 
.باستخدام طريقة حقوق الملكية١١التقارير المالية رقم شركة ائتالف ضمن المعيار الدولي إلعداد 

من قبل حالياًات المحتفظ بهاستثمارتأثير على اال١١التقارير المالية رقم إلعدادلم يكن للمعيار الدولي 
المجموعة.

الفصاح عن الحصص في الشركات األخرىا١٢رقمالماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار
على جميع متطلبات االفصاحات المتعلقة بحصص الشركة في ١٢المالية رقم التقاريرمعيار الدولي إلعداد ينص ال

إن متطلبات المعيار الدولي إلعداد والشركات المهيكلة. الزميلةالشركات التابعة، االتفاقيات الثنائية والشركات 
. تم تقديم إفصاحات إضافية ناتجة عن تطبيق ةالسابقأكثر شموالً من متطلبات اإلفصاح ١٢التقارير المالية رقم 

ث أنه ليس . وحي٢٨قة بحصص المجموعة في إيضاح المتعل١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
للمجموعة شركات تابعة ذات حصص غير مسيطرة جوهرية، ال توجد شركات مهيكلة غير موحدة تتطلب 

إفصاحات.

قياس القيمة العادلة١٣رقم الماليةالتقاريرعدادإلالدوليالمعيار
ضمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وحيدمصدر١٣رقمالماليةإلعداد التقاريرالدوليالمعياريحدد

كة عندما يتطلب من شر١٣إلعداد التقارير المالية رقم الدولييغير المعيار ال. العادلةالقيمةلجميع قياسات
التقاريرإلعدادالدوليةللمعاييرطبقاًالعادلةالقيمةقياسكيفيةبشأنتوجيهاتيقدمولكنهاستخدام القيمة العادلة،

القيمة العادلة كسعر الخروج. وكنتيجة لتوجيهات ١٣رقم الماليةالتقاريرإلعدادالدوليالمعيارالمالية. يحدد
السندات واألوراق ، قامت المجموعة بإعادة تقييم سياساتها لقياس١٣رقمليةالماالتقاريرإلعدادالدوليالمعيار

.ات المتاحة للبيعستثماروالموجودات المالية التنفيذية واال

ليس له تأثير جوهري على قياسات القيمة العادلة ١٣رقم الماليةالتقاريرإلعدادالدوليإن تطبيق معيار
محددة على القيم العادلة والتي تستبدل بعض منها متطلبات االفصاح إفصاحاتيتطلب المعيار كذلكللمجموعة.

األدوات المالية: االفصاحات.٧الحالية في معايير أخرى، ويشمل ذلك المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ودات والمطلوبات التي يتم يتطلب تقديم إفصاحات إضافية، كما هو مناسب، في اإليضاحات الفردية المتعلقة بالموج

.حول البيانات المالية٤١القيمة العادلة في إيضاح رقم تراتبيةتحديد قيمتها العادلة. تم تقديم 

إفصاحات عن القيم القابلة -الماليةغيرفي قيمة الموجوداتنخفاضاال٣٦رقمالدولي المحاسبةمعيار
(المعدل)لالسترداد

المتعلق باإلفصاحات ١٣ة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم نتائج الغير مقصودذه التعديالت التزيل ه
. وباإلضافة لذلك، تتطلب هذه التعديالت إفصاحات عن القيم القابلة ٣٦المحاسبة الدولي رقم رالمتطلبة ضمن معيا

في القيمة لها أو عكسها خالل فاضانخلالسترداد للموجودات أو الوحدات المولدة للنقد التي تم إدراج خسارة 
مع جواز التطبيق ٢٠١٤يناير ١الفترة. إن هذه التعديالت فعالة بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

لهذه . قامت المجموعة بالتطبيق المبكر أيضا١٣ًالمبكر، بشرط تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
في الفترة الحالية حيث أن اإلفصاحات المعدلة / اإلضافية تقدم ٣٦لى معيار المحاسبة الدولي رقم التعديالت ع

كما يهدف المجلس الدولي للمعايير المحاسبية. وبالتالي تم أخذ هذه التعديالت باالعتبار عند إجراء معلومات مفيدة،
البيانات المالية الموحدة.حول ١٧و٨في القيمة في إيضاحي رقم نخفاضاإلفصاحات حول اال
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة٢,٤

التي لها واالفتراضاتيتطلب اعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات 
المرفقة واإلفصاحاتلمطلوبات تأثير على إدراج المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، الموجودات وا

إن الشكوك حول على الرغم من ذلك،و.تاريخ البيانات المالية الموحدةواإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة في
للموجوداتوالتقديرات قد تؤدي إلى نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيم المدرجة االفتراضاتهذه 

والمطلوبات في الفترات المستقبلية. 

القرارات
عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية غير تلك المتعلقة بالتقديرات، 

والتي لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:

النفط والغازموجودات–أساس االحتياطيات 
تطوير النفط والغاز على أساس سعر صرف وحدة اإلنتاج المعمول بها بناء على يتم استهالك ممتلكات إنتاج و

االحتياطيات المؤكدة والمحتملة وتتضمن التكلفة التقديرية المستقبلية لتطوير واستخراج هذه االحتياطيات. يتم تحديد 
وأسعار النفط المستقبلية. يتم االحتياطيات المؤكدة والمحتملة باستخدام تقدير النفط في المكان وعوامل االنتعاش

تقدير تكاليف التطوير المستقبلية بناء على االفتراضات المتعلقة بعدد اآلبار المطلوبة إلنتاج االحتياطيات التجارية، 
تكلفة هذه اآلبار وما يرتبط بها من مرافق اإلنتاج وغيرها من التكاليف الرأسمالية. يعتبر المستوى المقدر 

اإلنتاج والتطوير للمجموعة موجوداتوالغاز التجاري من العوامل الرئيسية المحددة ما إذا كانت الحتياطي النقط
قد انخفضت.

ترتيبات خدمة االمتياز
الشركات التابعة األجنبية للمجموعة في اتفاقيات لشراء الطاقة مع متعهدين في البلدان التي تعمل بعضدخلت

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

والمياه مع شركة مياه المحلية للمجموعة (اإلمارات العربية المتحدة) في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة
–) ١٢ال تقع ضمن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم (االتفاقياتوكهرباء أبوظبي. تعتبر اإلدارة أن هذه 

ترتيبات خدمة االمتياز.

الشركات التابعة كمؤجر-التزامات تأجيرات تشغيلية
وعة اتفاقية طويلة األجل لشراء الطاقة والمياه. وبموجب كما تم ذكره سابقاً، عقدت الشركات التابعة المحلية للمجم

نتاج المياه والكهرباء سواء اتفاقية شراء الطاقة والمياه تستلم الشركات التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إل
("دفعات مقابل )شركة مياه وكهرباء أبوظبي(قام المتعهد مقابل ") ودفعاتتوفير السعةباستخدام ذلك أم ال 

باعتبار هذه المحليةالشركات التابعةطاقة و"). قامتالطاقة والمياهمقابل دفعاتمصاريف اإلنتاج المتغيرة ("
بناء على البنود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر واالتفاقية كاتفاقية إيجار

ات، ولذلك يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه كإيجارات تشغيلية.الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطوالمنافع
اتفاقية شراء الطاقة تمديد مدة شراء الطاقة والمياه، على سبيل المثال ما تكون هناك تعديالت على اتفاقياتعند

الناتجة المنافع الرئيسية وال تزال تحتفظ بجميع المخاطرالمجموعة ما كانتالنظر إذا بإعادةاإلدارة تقوم،والمياه
المحطات.عن امتالك

ات المتاحة للبيعستثمارقيمة االانخفاض
كبير أو لفترة انخفاضات منخفضة عندما يكون هناك استثمارات المتاحة للبيع، كستثمارتعامل المجموعة اال

. ولتحديد ما إذا كان نخفاضاالطويلة في القيمة العادلة مقارنةً بالتكلفة أو عند وجود دليل موضوعي على وجود 
"جوهري" أو "طويل األمد" فإنه يتطلب تقديرات أساسية.نخفاضاال
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القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٤

(تتمة)القرارات
في القيمةنخفاضمؤشرات اال–قيمة الموجودات غير المالية فينخفاضاال

فيما يتعلق في القيمةنخفاضتاريخ البيانات المالية الموحدة فيما إذا كان هناك مؤشر يدل على االتحدد اإلدارة في 
الغير ملموسة أو الشهرة للمجموعة. وهناك مجموعة واسعة من والموجوداتبالممتلكات واآلالت والمعدات 

جعة المؤشرات.العوامل الداخلية والخارجية التي تؤخذ في عين االعتبار كجزء من عملية مرا

محاسبة االستحواذ
يتطلب من المجموعة عند القيام بأي استحواذ، اتخاذ قرارات جوهرية لتحديد ما إذا كانت المعاملة أو األحداث 

والتي ال تشكل استحواذ أعمال. موجوداتأو مجموعة موجوداتاألخرى تمثل استحواذ أعمال أو مجرد 
أو األنشطة تشكل استحواذ أعمال أوالً قد تؤدي إلى اختالف جوهري في الموجوداتاالستنتاج ما إذا كانت 

النتائج المحاسبية.

التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة جزء من المصادر المستقبلية والرئيسية األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في 

هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للمبالغ المدرجة تاريخ البيانات المالية الموحدة، والتي لها مخاطر 
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة أدناه. وضعت المجموعة بعض االفتراضات 
والتقديرات حول المعلومات المتوفرة عند إعداد القوائم المالية الموحدة. غير أن الظروف الحالية واالفتراضات 

ات المستقبلية قد تتغير نتيجة لتغير السوق أو الظروف التي قد تحدث وتكون خارجة عن إرادة حول التطور
المجموعة. يتم عرض هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. 

استحواذ ألعمال وشركات زميلة
الموجوداتكل من تتطلب المعالجة المحاسبية الستحواذ أعمال شركات زميلة القيام بتقدير القيمة العادلة ل

والمطلوبات التابعة لألعمال المستحوذ عليها. تتطلب هذه العملية استخدام التقديرات واالفتراضات العامة بما في 
ذلك االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم وعمر استخدام 

ت السوق. تستخدم اإلدارة جميع المعلومات المتاحة لتحديد القيمة ومضاعفاالموجوداتالتراخيص وغيرها من 
العادلة. ويحق للمجموعة إذا لزم األمر، تحديد القيمة العادلة المتعلقة بأنهاء عملية االستحواذ حتى سنة واحدة من 

تاريخ انهاء العمليات المحاسبية.

والمياهالطاقةاتفاقيات شراء
على التابعة المحلية المياه في الشركاتالطاقة وشراء تأخذ اإلدارة بعين االعتبار اتفاقيات كما هو مذكور أعاله، ال 

. بحسب تقديرات ترتيبات خدمات االمتياز١٢متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم أنها ضمن نطاق
فإن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات من خالل االمتالك اإلدارة 

المياه يتم تصنيف اتفاقيات شراء جوهرية من الموجودات في نهاية الترتيبات الطويلة األجل وحق المنفعة وغيرها.
عقود تشغيلية بناء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة تحتفظ بكل على أنهاوالكهرباء
من خالل تقديرات اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات والذي ومنافع الناتجة الاألساسية والمخاطر 

يتم قياسه ومراجعته سنوياً. يتم إدراج التغييرات الحاصلة في العمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات بصورة 
مستقبلية على مدى العمر المتبقي للموجودات.

الذمم المدينةقيمةفي ضنخفااال
تحصيل كامل المبلغ غير محتملة. أي عدم يتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من المدينون عندما تصبح إمكانية 

في الفترات المستقبلية وبين المبالغ المتوقع تحصيلها سيتم إدراجه في بيان الدخل لمحصلةفرق بين المبالغ الفعلية ا
الموحد.
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رات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)القرا٢,٤

(تتمة)التقديرات واالفتراضات
في قيمة المخزوننخفاضاال

يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديماً أو 
لقيام بهذا التقدير للمبالغ الجوهرية كل على حدة. وأما متضرر، يتم تقدير صافي القيمة الممكن تحصيلها. ويتم ا

المبالغ الغير جوهرية، فيتم تقييمها بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص حسب نوع المخزون.

القيمة العادلة لألدوات المالية
لي الموحد من والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز الماللموجوداتحيث ال يمكن معرفة القيمة العادلة 

األسواق النشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناء على وسائل تقييم تتضمن نموذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ 
المعطيات لهذه النماذج من األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكناً. عندما ال يكون ذلك مجدياً، يتم 

تحديد القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيات عدة كمخاطر السيولة، االعتماد على درجة من التقديرات ل
ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة المعلنة 

لألدوات المالية.

ة العادلة عند تاريخ االستحواذ كجزء من دمج يتم تقييم االلتزامات الطارئة، الناتجة من دمج االعمال، بالقيم
إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ الحقاً ، يتم ةالماليالمطلوباتاألعمال. عندما تستوفي االلتزامات الطارئة تعريف 

لرئيسية مالية. إن تحديد القيمة العادلة يعتمد على التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات اكل بياناتإعداد 
وعامل الخصم.تحقيق األداء المستهدفباالعتبار إمكانية 

غير الماليةفي قيمة الموجوداتنخفاضاالاختبار 
الغير مالية بناء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة الموجوداتفي نخفاضتقوم المجموعة باختبار اال

لنقد التي يتم اختبارها. إن المبالغ التي يمكن تحقيقها هي القيمة المستخدمة مولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة ل
والقيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع أيهما أعلى. يتم احتساب القيمة المستخدمة لوحدات توليد النقد بناء على التدفقات 

ة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها أو النقدية المتوقعة التي أقرتها اإلدارة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكل
ات المستقبلية الكبيرة التي من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم ستثماراال

احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة 
األسعار الفتراضاتدام المدخالت وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية باستخ

الرئيسية للمبالغ االفتراضاتوافتراضات سعر الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن 
) (٨المستردة تم شرحها بشكل منفصل في اإليضاحات رقم  لمالية الموحدة والمتعلقة بتكاليف ) للبيانات ا١٧) و 

.في القيمةنخفاضاالواختبار في القيمةنخفاضاال

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

الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها عالمياً. تتضمن عملية المراجعة السنوية للمجموعة
أطراف خارجيون مؤهلون. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواء كزيادة 

عوامل أو نقصان بناء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في ال
االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية أو خطط التطوير. عموماً، إن التغييرات الناتجة من 
االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أنشطة التطوير واإلنتاج 

تغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث تُعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن ال
أو قد تؤثر على مخصص النضوب في القيمةنخفاضوقد تنتج الحقاً عن تكاليف االنخفاضاالأو عكس انخفاض

والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد.اإلنتاجبحسب وحدات 
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هامة (تتمة)القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ال٢,٤

التقديرات واالفتراضات (تتمة)
مخصص اإللغاء

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

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

ائح أو تفسيراتها. ونتيجة لذلك قد تنتج تعديالت كبيرة على المخصصات استجابة للتغيرات في القوانين واللو
المقررة التي من شأنها التأثير على النتائج المالية المستقبلية.

ضريبة الدخل
تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه 

فوارق المؤقتة الخاضعة للخصم في المستقبل القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب سيتم عكس ال
من المجموعة إجراء افتراضات هامة متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير الدخل الخاضع للضريبة 

ين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن التدفقات يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوان
النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيراً عن االفتراضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على 
تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك 

رات على قوانين الضرائب في البلدان التي تعمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول تغيي
على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية.

االلتزامات الطارئة
امات بحكم طبيعتها، فإن االلتزامات الطارئة تنتج عند حدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي أو أكثر. إن تقييم االلتز

ينطوي على قدر كبير من األحكام والتقديرات لنتائج األحداث المستقبلية.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

دمج األعمال والشهرة
بحيث يتم احتساب تكلفة الشراء على أنها مجموع المبلغ االستحواذيتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة 

ة العادلة في تاريخ الشراء وأي حصة من حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركة المحول والمقيم حسب القيم
التي يمكن قياسها. بالنسبة لتكاليف الموجوداتالمستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة من صافي 

الشراء. الواقعة يتم إدراجها ضمن المصاريف اإلدارية كمصروفات.

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

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

إذا تمت عملية دمج األعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المشتري السابقة في 
وإدراجها االستحواذحقوق المساهمين للشركة المستحوذ عليها ال بد من إعادة تقييمها بالقيمة العادلة في تاريخ 

خالل بيان الدخل الموحد.
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(تتمة)اسات المحاسبية الهامةملخص السي٢,٥

(تتمة)دمج األعمال والشهرة
أي مبالغ ملتزم تحويلها من قبل المشتري سوف يتم إدراجها بالقيمة العادلة. يتم إدراج التغيرات الالحقة في القيمة 

إما في ٣٩قم العادلة للمبالغ الملتزم بها والتي تصنف كموجودات أو مطلوبات وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي ر
. في حال تم تصنيف االلتزامات الطارئة ضمن حقوق األخرىاألرباح أو الخسائر أو كتغيير في اإليرادات الشاملة 

المساهمين، فإنه ال يجب إعادة قياسها حتى تدرج نهائياً في حقوق المساهمين. في الحاالت التي ال تقع فيها 
، فأنه يتم قياسها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير ٣٩ولي رقم االلتزامات الطارئة ضمن معيار المحاسبة الد

المالية المناسبة.

للحقوق الغير القيمة المدرجة جمالي اعتبارات الشراء المحولة ولشهرة بالتكلفة وهي الزيادة في إالمبدئي لقياس اليتم 
وااللتزامات المستحوذ عليهالتحديد لمسيطرة وأي حصص سابقة محتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة 

إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، تقوم المستحوذة تتجاوز المفترضة. في حال أن القيمة العادلة لصافي الموجودات 
ليها وكافة المطلوبات كافة الموجودات المستحوذ عإذا كانت قد حددت بشكل صحيحالمجموعة بإعادة تقييم 

بعدفي حال .ة االجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يجب إدراجها بتاريخ االستحواذقوم بمراجعالمفترضة وت
إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، تتجاوزصافي الموجودات المستحوذ عليها لزال القيمة العادلة إعادة التقييم ال ت

الموحدة.بيان الدخليتم إدراج الفرق كربح في 

متراكمة. ألغراض اختبار انخفاضتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصاً أي خسائر بعد القياس المبدئي، ي
، يتم توزيع الشهرة المشتراة في دمج األعمال منذ تاريخ االستحواذ، على كل وحدة من الوحدات المولدة نخفاضاال

ال، بغض النظر إذا ما تم تحديد للنقد أو الوحدة المولدة للنقد والتي من المتوقع أن تستفيد من عملية دمج األعم
جودات وتم تخصيصها لهذه الوحدات.موجودات ومطلوبات الجهة المشتراة لهذه المو

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

المستبعدةفي هذه الظروف استناداً إلى القيم المستبعدة. يتم قياس الشهرة استبعاد العملياتاالرباح والخسائر من 
تعتقدعندما باستثناء،المحتفظ بهاأو مجموعة الوحدات المولدة للنقدمن العملية والجزء من الوحدة المولدة للنقد

.بالعمليات المستبعدةهناك طرق أفضل في إظهار الشهرة المرتبطة أن المجموعة 

قياس القيمة العادلة
اتتقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات الغير مالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان

. ةمالي

مشاركيملة منظمة بين اتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معإن القيمة العادلة هي السعر الذي قد ي
تتم إما:االلتزاميعتمد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو السوق بتاريخ القياس.

؛ أوةالماليالمطلوباتأو للموجوداتفي السوق الرئيسي ·
.للموجودات والمطلوباتواق ذات منفعة في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األس·

يتم قياس القيمة يجب أن يكون السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة ذات إمكانية الوصول من قبل المجموعة. 
لتسعير الموجودات أو ستخدمها مشاركي السوقيالعادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات التي 

ة اقتصادية. السوق يسعوا للحصول على أفضل منفعشاركي مأنبافتراض المطلوبات 
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٥

(تتمة)قياس القيمة العادلة
إن قياس القيمة العادلة للموجودات الغير مالية تأخذ بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق لتوليد منافع اقتصادية 

وأعلى طرق االستخدام أو عبر بيعه لمشارك أخر في السوق قد ستخدم الموجودات باستخدام الموجودات بأفضل
بأفضل وأعلى طرق االستخدام.

توفر لها معلومات كافية متاحة لقياس القيمة تقوم المجموعة باستخدام طرق التقييم المناسبة للظروف والتي 
يل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.خالت التي يمكن مالحظتها والتقلالعادلة، باستخدام أكثر للمد

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

األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات -توى األولالمس·
المماثلة.

طرق تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة - المستوى الثاني·
ملحوظة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

تكون فيها المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة طرق تقييم-المستوى الثالث·
ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوقية واضحة.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في حال حدوث 
من خالل إعادة تقييم التصنيف (بناء على أدنى مستويات المعطيات تحويالت بين المستويات ضمن التراتيبية

الهامة لتراتيبية القيمة العادلة بشكل عام) كما في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. لهدف اإلفصاح عن القيمة 
الموجودات ، خصائص ومخاطر لطبيعتهاالعادلة، قامت المجموعة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقاً 

ومستوى تراتيبية القيمة العادلة كما تم توضيحه أعاله. والمطلوبات

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

يتم تصنيف األصل كمتداول عند: 

االعتياديةضمن نطاق الدورة التشغيلية استخدامهقع تحقيقه أو النية في بيعه أو تو·
المتاجرةبه بهدف رئيسي وهو االحتفاظ·
توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهراً بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو ·
اثني عشر شهراً لفترة االلتزاموية لتساالستخدامالنقد المقيد من التبادل أو باستثناءالنقد أو ما يعادله ·

.بعد تاريخ إعداد التقارير الماليةعلى األقل 

كمتداول عند:االلتزاميتم تصنيف يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 

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

. التقارير المالية

موجودات ومطلوبات تصنيف يتماألخرى كمطلوبات غير متداولةااللتزاماتتقوم المجموعة بتصنيف جميع 
كموجودات ومطلوبات غير متداولة.الضريبة المؤجلة
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إدراج اإليرادات
للمجموعة وعند امكانية قياس مبالغ االقتصاديةيتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل نقل المنافع 

غض النظر عن توقيت الدفع. يتم احتساب اإليرادات بالقيمة العادلة بالمبالغ المستلمة أو المدينة، اإليرادات بدقة، ب
مع األخذ في االعتبار شروط الدفع المتعاقد عليها باستثناء ضرائب المبيعات والرسوم المماثلة األخرى القابلة 

للتطبيق.

النفط والغاز
والتي هي عند الملكية ومنافعالهامةمخاطرالتحويلام والغاز الطبيعي عند يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط الخ

ناقلة أو أنابيب التوصيل.ك. يحدث هذا بشكل عام عندما يتم نقل المنتج إلى سبل النقلتحويل الملكية للمشتري

ة بشكل مشترك من قبل إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوك
المجموعة 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 بناء على قيمة 

ات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجود
بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.االعترافالفترة المحاسبية من خالل تكلفة المبيعات مثل 

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

والمياه والوقود الطاقةايرادات 
لمجموعة كاآلتي:لوالمياهالطاقةالمجموعة في حقل إدراج أعمال يتم 

)i( ي متطلبات عقود التمويلفتستوالطاقةوالمياه أو اتفاقية الطاقةفي حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية
إلى القيم العادلة النسبية تخصيص اعتبارات الشراء المدينة بالرجوع لترتيبات خدمات االمتياز، فإنه يتم 
عندما يتم تقدير المخرجات األنشاء المنجزةمع نسبة بالتناسبإلنشاء اللخدمات المقدمة. يتم إدراج إيرادات

، يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم ية بصورة مؤكدة ونسبها لمرحلة اإلنجازالنهائ
التمويلية.الموجوداتاستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على إدراج اإليرادات التمويلية ب

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

للمشتري خالل السنة. يتم إدراج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن إيرادات التمويل أو دفعات اإلنتاج 
(مثال إيرادات الوقود)، كإيرادات وفقاً للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه والكهرباء / اتفاقية شراء 

ستالم المبالغ من المتعهدين مقابل الوقود المستهلك في وعند اهيئةيتم إدراج إيرادات الوقود على الكهرباء.
انتاج الكهرباء والمياه.

)iii( المتعاقد عليها للمتعهدين.الطاقةتسليم المياه وكإيرادات عند الطاقةالمياه ويتم إدراج مدفوعات

)iv( اوية لسعر التابعة بقيمة مسالطاقةالمياه وتمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات
يتم .الطاقةد شراء ووعقوالمياه الطاقةد شراء والسوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عق

.إدراج إيرادات الوقود عند استخدام الوقود وعند استخدام الوقود في إنتاج الطاقة والمياه
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تعويضات األضرار
يتم إدراج تعويضات األضرار المتعلقة بخسائر اإليرادات الناتجة عن التشغيل المتأخر ضمن اإليرادات بصافي 

قيمة تعويضات األضرار المستحقة إلى المشتري عندما ينشأ الحق في استالم هذه التعويضات.

إيرادات الفوائد
طريقة معدل الفائدة الفعلية. إن معدل الفائدة الفعلية هو إيرادات الفوائد عند استحقاق الفائدة باستخدام يتم إدراج 

و لفترة المقدر لألداة المالية أعلى مدى العمر يخصم تماما المدفوعات والمقبوضات المستقبلية المقدرةالذيالمعدل
.ةالماليللموجودات والمطلوباتأقصر، كما هو مناسب، لصافي القيمة المدرجة 

توزيعات األرباح
إدراج توزيعات األرباح عندما ينشأ للمجموعة حق في استالم المدفوعات، وعادةً ما يقوم المساهمون باعتماد يتم

توزيعات األرباح.

الضرائب 
ضريبة الدخل الحالية

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

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

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

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

الضريبي للقيم المدرجة للموجودات والمطلوبات وقيمتها المدرجة ألغراض المحاسبة المالية. يتم إدراج جميع 
مطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع اختالفات الفروقات الضريبية المؤقتة ما عدى الحاالت اآلتية:

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

الخسائر الضريبية.

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

عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.
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الضرائب (تتمة)
مؤجلة (تتمة)ضريبة الدخل ال

لضرائب القيمة المدرجة لو،يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع
في حدود توفر الربح . يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلةالغير مستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة

قابلة لالستقطاع وموجودات الضريبة المنقولة غير المستخدمة الخاضع للضريبة، ومقابل استخدام الفروقات ال
والخسائر الضريبية التي يمكن استخدامها باستثناء:

عندما تتعلق موجودات الضرائب المؤجلة بالفروقات المؤقتة الناتجة من القيد المبدئي لموجودات أو مطلوبات ·
أو المحاسبيعند تاريخ المعاملة على الربح دمج أعمال وعندما ال تؤثرال تندرج تحتالمعامالت التي 
الربح الضريبي.

ات في الشركات التابعة والزميلة والحصص ستثمارفيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باال·
، يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة في حدود إمكانية عكس االختالفات المؤقتة االئتالفشركات في

ستقبل القريب لحد توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات.في الم

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

ويتم إدراجها في كل إعداد تقارير ماليةالجزئي. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ 
المؤجلة.ضريبة الدخلحدود إمكانية سماح الربح الخاضع للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات 

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

البيانات المالية الموحدة.

. يتم خارج األرباح والخسائرجها األرباح والخسائر يتم إدراخارج مدرجة الإن الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود 
إدراج الضرائب المؤجلة بحسب المعامالت الحاصلة إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين.

الضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني قائم لتسوية موجوداتيتم تسوية 
ت دخل الضرائب المتداولة، والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس الجهة الضرائب المتداولة مقابل مطلوباموجودات

الخاضعة للضريبة لنفس هيئة الضرائب.

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

ياس البنود المتضمنة في البيانات المالية الموحدة لكل شركة باستخدام تلك العملة. بتحديد عملتها المتداولة ويتم ق
تقوم المجموعة باستخدام طريقة التوحيد المباشرة وقررت تدوير األرباح والخسائر الناتجة من عملية التوحيد في 

. بيان األرباح والخسائر

)i(العمليات واألرصدة
جنبية من قبل شركات المجموعة مبدئياً بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعامالت بالعمالت األإدراجيتم 

المعاملة.
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(تتمة)العمالت األجنبيةتحويل 
دة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائ

في تاريخ البيانات المالية الموحدة.

يتم تحويل جميع الفروقات إلى بيان الدخل الموحد باستثناء البنود النقدية التي تقدم حماية فعالة مقابل صافي 
في عملية أجنبية. تدرج هذه الفروقات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى إلى أن يتم استبعاد صافي ستثماراال
ها تدرج في بيان الدخل الموحد. يتم معاملة تكاليف الضرائب والنقد المتعلق بفروقات التحويل ، وعندستثماراال

على السلفيات ويتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر.

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

يتم إدراج الربح والخسارة الناتجة من عمليات إعادة معدالت التحويل التقريبية عند تاريخ تحديد القيمة العادلة.
ح والخسارة الناتجين من التغير في القيمة العادلة لهذا البند (يتم التحويل للبنود الغير النقدية بصورة مماثلة للرب

إدراج فروقات التحويل والربح والخسارة الناتجة عن القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن الربح 
والخسارة).

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

أسعار الصرف السائدة في تاريخ اإلصدار، ويتم تحويل المبالغ في بيان الدخل الموحد باستخدام متوسط سعر 
العمليات تحويل تحويل العمالت األجنبية الناتجة من الصرف المرجح خالل العام. يتم إدراج جميع فروقات

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

موجودات يتم معاملة أي شهرة ناتجة من شراء العمليات األجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة لقيم ال
والمطلوبات المدرجة الناتجة من الشراء كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار 

الصرف السائدة عند تاريخ البيانات المالية.

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

اذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة المساهمة في اتخ
على هذه السياسات. إن شركة االئتالف هي نوع من أنواع االتفاقيات الثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها حقوق 

الف. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقيات تعاقدية لمشاركة السيطرة التفاقية ما والتي لصافي موجودات اتفاقية االئت
توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة. إن 

لتلك الضرورية لتحديد المشتركة مماثلةالسيطرةاالعتبارات التي يتم اتخاذها عند تحديد النفوذ الجوهري أو 
يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو شركات االئتالف في .السيطرة على الشركات التابعة

، أو جزء من ستثمارهذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية باستثناء عند تصنيف اال
.٥لحالة يتم احتسابه وفقاً للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ، كمحتفظ به للبيع، وفي تلك استثماراال
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(تتمة)ائتالفزميلة وشركاتحصص في شركات
تصبح في شركة تابعة أو شركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية منذ التاريخ الذي ستثماريتم احتساب اال

في شركة زميلة أو شركة استثمارفيه الجهة المستثمر فيها شركة زميلة أو شركة ائتالف. عند االستحواذ على 
ائتالف. يتم إدراج أي زيادة في التكلفة على حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات 

. يتم إدراج أي زيادة ستثمارإدراجها ضمن القيمة المدرجة لالالقابلة للتحديد للجهة المستثمر فيها كشهرة والتي تم 
، بعد ستثمارفي حصة المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة اال

حقوق يقةوفقاً لطر.ستثمارإعادة القياس مباشرة في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على اال
يتم تعديل القيمة الدفترية .بالتكلفةمبدئياًأو شركة االئتالفالزميلةةفي الشركستثمارااليتم إدراج ، الملكية

إلدراج التغييرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو شركة االئتالف منذ ستثمارلال
من نتائج عمليات الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما تاريخ الشراء. يعكس الدخل الموحد حصة المجموعة

الشركة الزميلة أو تتجاوز حصة المجموعة خسائر الشركة الزميلة أو شركة االئتالف حصة المجموعة في تلك  
( والتي تشمل أي حصص طويلة األجل والتي، في جوهرها، تشكل جزء من صافي شركة  استثماراالئتالف 

االئتالف) تقوم المجموعة بوقف إدراج حصتها من الخسائر اإلضافية. يتم شركة الزميلة أو شركة الالمجموعة في 
إدراج خسائر إضافية فقط  لمدى تكبد المجموعة اللتزامات  قانونية أو استنتاجية أو إجراء مدفوعات بالنيابة عن 

مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة الشركة التابعة أو شركة االئتالف. عندما يكون هنالك تغيير تم إدراجه
أو شركة االئتالف، تقوم المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات واإلفصاح عن ذلك، كما هو مناسب، في بيان 
التغييرات في حقوق المساهمين، يتم استبعاد األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة 

تالف لمدى حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو شركة االئتالف. الزميلة أو شركة االئ

ائتالف ضمن بيان شركة زميلة أو شركة إجمالي حصة المجموعة من أرباح او خسائر شركة تابعة أو يتم إدراج 
ضريبة هذه األرباح لحاملي حقوق المساهمين في شركة االئتالف وعليه تعتبر أرباح ما بعد التعود الدخل الموحد. 

وحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة لشركة االئتالف.

طريقةتطبيقبعد. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف لنفس السنة المالية للمجموعة
هاستثمارالةإضافيفي القيمةانخفاضخسائرإدراجالضروريمنكانإذاالمجموعة فيماتحددالملكية،حقوق

دليلأيهناككانإذاتقارير مالية،كلتاريخعند،المجموعةتحدد. أو الشركة التابعةالزميلةةالشركفي
حال وجود مثل هذا في. أو الشركة التابعةزميلةالشركةالفيستثماراالفي قيمةانخفاضإلىيشيرموضوعي

القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو شركة بينلفرقكانخفاضاالقيمةسابتحابالمجموعةتقومالدليل 
كة ائتالف" في والقيمة الدفترية، ومن ثم تقوم بإدراج الخسارة كـ " حصة الربح من شركة زميلة وشراالئتالف

األرباح والخسائر.

شركة زميلة أو من أن يكونستثمارتتوقف المجموعة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف اال
كمحتفظ به للبيع. عندما تحتفظ المجموعة بحصة شركة زميلة أو تابعة ستثماراالشركة ائتالف، أو عند تصنيف 

المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم ستثمارسابقة واالحتفاظ باألصل كأصل مالي، تقوم المجموعة بقياس وإدراج اال
لزميلة أو شركة االئتالف عند خسارة النفوذ الجوهري أو السيطرة إدراج أي فرق بين القيمة المدرجة للشركة ا

المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في األرباح والخسائر. تستمر ستثمارالجوهرية والقيمة العادلة لال
في شركة ائتالف أو استثمارفي شركة تابعة ستثماراالالمجموعة باستخدام طريقة حقوق الملكية عندما يصبح 

في شركة ائتالف شركة زميلة. ال توجد إعادة قياس للقيمة العادلة عند حدوث هذه التغييرات في حصص ستثمارا
الملكية.
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حصص في عمليات مشتركة
تفاقية تتيح حقوق إن العملية المشتركة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سيطرة مشتركة لال

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

تتشارك السيطرة.

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

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

ركة تقوم المجموعة باحتساب الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشت
وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف 

محددة.

شركات ائتالف النفط والغاز
مصلحة للمتعاقدينمشتركة حيث يكون عملياتبعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل 

المشروع. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة داتموجوفي ومشتركةمباشرة 
وأي التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع مشاريع أخرى، والدخل من بيع أو 

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

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

دة، أو أن االتفاقية تعطي الحق بها وأما إذا كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل أو أصول محد
باستخدام األصل.

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

ة للحد األدنى لدفعات المستأجرة عند بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة، أو القيمة الحالي
اإليجار أيهما أقل. يتم تقسيم دفعات اإليجار بين تكاليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى 

للمطلوبات. يتم إظهار تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. يتم استهالك المتبقيمعدل فائدة ثابتة على الرصيد 
عمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات. في حال عدم وجود تأكيدات منطقية بأن المؤجرة على مدى األالموجودات

المجموعة سوف تحصل على الملكية في نهاية العقد، فإنه يتم استهالك الموجودات على العمر االفتراضي 
للموجودات أو عمر عقد اإليجار، أيهما أقصر.

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

رات تشغيلية. في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجا
تضاف التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات 
المؤجرة وتدرج على مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل 

الفترة التي يتم اكتسابها فيها.

اإليجارات التمويلية–وعة كمؤجر المجم
يتم تصنيف العقود التي تنقل للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القيم 

في بيان المركز المالي كموجودات مالية (إيجارات ستثماراالالمستحقة من المستأجر كإيجارات بقيمة صافي 
مخصص الديون المعدومة ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها.احتسابد تمويلية مدينة) وذلك بع

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

يخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم العادلة عند تارقيمهاالموجودات غير الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي 
متراكمة. ال يتم رسملة انخفاضإدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم وأي خسائر 

النفقات خالل السنة في عكس، ويتم المرسملةالموجودات غير الملموسة المتولدة داخلياً، ما عدا تكاليف التطوير
في السنة التي تم تكبد النفقات فيها.بيان الدخل الموحد 

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

سنة١٤اإلمداداتفاقية
سنة٤٠- ٣٤حقوق التوصيل

سنوات٣امج كمبيوتربر

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

ل عبر تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء بما هو مناسب ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات المتمثلة في األص
المحاسبية. ويتم إدراج نفقات اإلطفاء على الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 

ات الغير ملموسة ذات األعمار اإلنتاجية يتم تقييم الموجودفي فئة النفقات وفقاً لوظيفة الموجودات الغير ملموسة.
قيمة األصل الغير ملموسة.انخفاضفي القيمة عند وجود مؤشرات تفيد بإمكانية نخفاضالمحددة لال

في القيمة نخفاضال يتم إطفاء الموجودات المالية ذات األعمار اإلنتاجية الغير محددة، ولكن يتم اختبارها لال
على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتاجي الغير محدد سنوياً سنوياً، إما بشكل فردي أو

لتحديد امكانية استمرار دعم العمر اإلنتاجي الغير محدد. في حال عدم امكانية ذلك، يتم تغيير العمر اإلنتاجي من 
غير محدد إلى محدد على أساس ترقبي.
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(تتمة)لهامةملخص السياسات المحاسبية ا٢,٥

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

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

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

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

اف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل الحصول على تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االستكش
تراخيص االستكشاف تدرج كموجودات استكشاف عند تكبدها. الموحد في بيان الدخل تدرجاالستكشافحقوق 

وتقييم. تكاليف تلك الرخص تتضمن التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، 
يف المهنية والثانوية المتكبدة للحصول على التراخيص. يتم رسملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على التكال

الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير حقوق االستكشاف كالتكاليف 
تقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشرة باالستكشاف وأنشطة ال

من االنتهاءعلى أنها موجودات استكشاف وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم قبل 
عملية تقييم األنشطة.

التجارية على مستوى عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات 
والتقييم ذات الصلة على أنها االستكشافكل حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم إدراج القيمة الدفترية لموجودات 

في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم نخفاضموجودات تطوير وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم اال
اكتشافمستقبلية إذا لم يتم اقتصاديةعدم توقع الحصول على أي منافع تعديل القيمة عند الحاجة وعند

من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وإدراجها االنتهاءالتجارية عند االحتياطيات
.الموحدفي بيان الدخل

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

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

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

الممتلكات واآلالت والمعدات 
عام-ت الممتلكات واآلالت والمعدا

المتراكمة، في حال نخفاضاآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر االولممتلكات اتدرج 
وجدت. عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات تقوم المجموعة بإدراج 

محددة، وبالمثل فإنه عندما يتم إجراء فحص تهالكاسفردية بعمر إنتاجي وطريقة وجوداتكمهذه األجزاء 
رئيسي، فإنه يتم إدراج تكلفتها في القيم المدرجة لآلالت والمعدات كبديل في حالة الوفاء بمتطلبات اإلدراج. في 
حين تدرج جميع تكاليف الصيانة والتصليح اليومية في بيان الدخل عند تكبدها. إن التزامات اإلغالق المبدئية 

ل بعد استخدامه يتم إدراجها ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج. يتم إدراج القيمة الحالية لألص
للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)آلالت والمعدات الممتلكات وا

(تتمة)عام–الممتلكات واآلالت والمعدات 
(فيما عدا  يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات 

ممتلكات النفط والغاز) كما يلي:

سنة٤٠-٢٠واآلالت والمعداتالمباني والممتلكات

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

على أساس القسط استراتيجيةيتم استهالك تكلفة قطع الغيار الضرورية لمتابعة العمليات والمعروفة كقطع غيار 
المقدرة. قطع الغيار المستخدمة للتصليحات والصيانة العادية يتم إدراجها اإلنتاجيةالثابت على مدى األعمار 

كمصروف عند تكبدها.

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

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

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

الذي تم إدراجها سابقاً والمعكوسة في نخفاضاالالمتراكمة (صافي خسائر نخفاضاالستهالك المتراكم وخسائر اال
حال وجدت). إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة بتجهيز 

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

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

النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج.موجوداتمقدرة. في حين أن استهالك 

نة واإلصالح الرئيسيةأعمال الصيا-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 

مستقبلية التجارية المحتملة تتبع المجموعة. وعندما يكون جزء من األصل ال وتكون المنافع الباالستبدالشطبه 
لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل (أو جزء من األصل) االستبداليعتبر عنصراً على حده، يتم اعتماد قيمة 

دما يتم توافر عناصر التي يتم شطبها فوراً. يتم رسملة تكاليف التفتيش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عن
اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. يتم إنفاق الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند 

تكبدها فيها.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

الممتلكات واآلالت والمعدات (تتمة)

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

المنجز كما في تاريخ البيانات المالية. يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن 
اسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء الموجودات ووضعها قيد الموجودات وتستهلك وفقاً للسي

االستعمال.

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

ف بها كدخل على مدى الفترة الالزمة لمطابقة المنحة  بها. عندما تتعلق المنحة بأحد بنود المصروفات يتم االعترا
مع التكاليف المخطط تعويضها في حين تدرج المنحة المتعلقة باألصل كتخفيض للقيمة الدفترية الخاصة باألصل.

تكاليف االقتراض
وقت إلعداده المتعلقة مباشرة بشراء وبناء وإنتاج أي أصل والذي يحتاج لبعض الاالقتراضيتم رسملة تكاليف 

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

االقتراض.

األتعاب المبدئية لقطع الغيار
سملة واطفاء المبالغ المدفوعة مقابل قطع الغيار المبدئية التي يتم تقديمها بموجب عقد صيانة طويل األجل يتم ر

بناء على ساعات العمل المقدرة لمعدات توليد الطاقة المرتبطة بها.

بها للبيع المحتفظالمستبعدةمجموعاتالوالغير متداولةالموجودات
محتفظ بها للبيع في حال أن قيمها متداولة والمجموعات المستبعدة كالغير داتالموجوتقوم المجموعة بتصنيف 

الغير متداولة تقاس الموجودات المدرجة سيتم استردادها بشكل أساسي من البيع بدالً من مواصلة االستخدام. 
ة ايهما أقل ناقص تكاليف التي تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلوالمجموعات المستبعدة

.االستخدامالبيع عندما يتم استرداد القيمة الدفترية األصلية من خالل معامالت البيع بدالً من مواصلة 

البيع وتوفر عمليةحدوثلعالية إمكانية وجودفي حالالمحتفظ بها للبيع فقطشروط التصنيفاستيفاء يتم 
البيع عمليةإلكمال. إن اإلجراءات المتطلبة في وضعها الحاليوالفوري للبيعالموجودات والمجموعات المستبعدة

يجب على اإلدارة لية البيع. سحب عمإجراء تعديالت جوهرية على عملية البيع اويجب أن تشير إلى عدم إمكانية
والمعدات واآلالت. ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكاتالتصنيفااللتزام بعملية البيع خالل سنة واحدة من تاريخ 

. يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ والموجودات الغير ملموسة عند التصنيف كمحتفظ به للبيع
في بيان المركز المالي.متداولةبها للبيع بشكل منفصل كبنود 

الموجودات غير الماليةفي قيمة نخفاضاال
أي قيمةانخفاضصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بتقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل إ

للموجودات تقوم انخفاضمن الموجودات. وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار 
لقيمة المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو ا

يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد والقيمة المستخدمة ناقصاً التكلفة لالستبعادالعادلة للوحدات المولدة للنقد 
لموجودات فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة 

ت أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن الموجودات. حيث تكون القيمة الدفترية للموجودا
.لالسترداديتم تخفيض هذه الموجودات إلى قيمتها القابلة 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)الموجودات غير الماليةفي قيمة نخفاضاال
دفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم الت

معدالت خصم ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. 
الحديثة المناسبة في حال المعامالت السوقية باالعتبارعند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، يتم األخذ 

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

متعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة مع وظائف النخفاضإدراج خسائر اال
الموجودات المنخفضة.

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

المدرج سابقاً فقط عند نخفاضالمبالغ الممكن استردادها من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس اال
. ويشترط نخفاضإجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر اال

االستهالكأو صافي القيمة الدفترية ناقصاً لالستردادالقيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لعكس
الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد.انخفاضإذا لم تدرج خسائر 

ات:بعض الموجودانخفاضيتم تطبيق الفئات التالية في تقييم 

الشهــرة
القيمة المدرجة. انخفاضشير إلى وأيضا في الحاالت التي تاإلصدارالشهرة سنوياً عند تاريخ انخفاضيتم اختبار 

مجموعة لللوحدات المولدة للنقد أوللشهرة عبر تقييم القيمة القابلة لالستردادفي القيمةنخفاضيتم تحديد اال
عندما تكون القيمة القابلة في القيمةنخفاضبها الشهرة. يتم إدراج خسائر االالوحدات المولدة للنقد التي ترتبط

لوحدات المولدة للنقد أقل من قيمها المدرجة. وال يمكن رد خسائر مجموعة الللوحدة المولدة للنقد اولالسترداد
الشهرة، تتم انخفاضار ولغرض اختباالقتضاءالمتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. عند في القيمةنخفاضاال

معاملة أي مطلوبات ضريبية مؤجلة مدرجة عند تاريخ الشراء أدت إلى تكوين الشهرة، ومازالت موجودة بتاريخ 
مجموعة الوحدات المولدة للنقد ذات الصلة.الوحدة المولدة للنقد او لاإلصدار وفقاً لتقديرات اإلدارة كجزء من 

تكاليف االستكشاف والتقييم
االستكشافبموجوداتإذا أشارت الوقائع والظروف إلى تجاوز القيمة الدفترية المتعلقة نخفاضاالمراجعة يتم

موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات انخفاض. ولغرض اختبار لالستردادوالتقييم قيمتها القابلة 
في مرحلة االستكشاف والتقييم نخفاضاالباراختعلى مستوى قطاع األعمال. يتضمن للنقد في مجموعاتالمولدة

تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى 
ناتجة انخفاضوتشطب أي خسارة لالستردادنفس القطاع. يتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة 

للقطاع بمقدار لالستردادوالتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيمة القابلة االستكشافجوداتموفي قيمة 
أيهما اعلى.االستخدامالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقيمتها عند 

المخزون
وأالمتوسط المرجح بسعر التكلفة على أساس معدلمخزون النفط لغرض تشغيل محطات توليد الطاقةيتم تقييم 

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

مخزون النفط والمنتجات النفطية من ليف الضرورية المقدرة إلجراء البيع.ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكا
عمليات النفط والغاز للمجموعة والموجودة في خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.
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خدمات االمتياز
عند استيفاء ١٢تبعاً للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم بات خدمة االمتيازعة باحتساب ترتيتقوم المجمو

الشروط اآلتية:

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

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

١٢التي ال تفي بمتطلبات لجنة تفسير التقارير المالية رقم التحتيةفي ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية 
١٢ت واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن إطار لجنة تفسير التقارير المالية رقم من ضمن الممتلكا

المحطة التشغيلية وفقاً لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

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

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

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

الرئيسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود (البناء والتشغيل والتحويل) التي 
ان المركز المالي تقوم المجموعة بإدراج الموجودات الملية من ترتيبات خدمات االمتياز في بيأبرمت مع المانح.

الموحد كموجودات مالية تشغيلية.

وفقاً لهذه المبادئ:

ال يتم إدراج البنية التحتية التي تمنح للمشغل حق االمتياز من المانح دون مقابل في بيان المركز المالي ·
الموحد.

يتم احتساب نفقات البدء الرأسمالية كاآلتي:·

، تمثل القيمة العادلة للبناء وغيرها من أعمال البنية التحتية تكلفة تبعاً لنموذج الموجودات غير الملموسة·
الموجودات غير الملموسة وينبغي االعتراف بها عند بناء البنية التحتية شرط أن يولد هذا العمل فوائد 

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

وبالقيمة العادلة للبناء واألعمال المنفذة األخرى.
فقط ، فإنه يتم إدراج تكلفة المبالغ المضمونة ستثمارعندما يكون على المانح التزامات سداد جزء من اال·

من المانح ضمن المدينون، ويتم إدراج الرصيد في الموجودات غير الملموسة.
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الماليةالموجودات
اإلدراج المبدئي والقياس

كموجودات مالية مدرجة بالقيمة ٣٩يتم تصنيف الموجودات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 
جودات مالية ات محتفظ بها لالستحقاق أو مواستثمارالعادلة من خالل األرباح والخسائر، القروض والمدينون، 

متاحة للبيع أو مشتقات ضمنية معينة كأدوات حماية فعالة كما هو مناسب. وتقوم المجموعة بتحديد تصنيف 
موجوداتها المالية عند اإلدراج المبدئي.

الموجودات يتم قياس كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة عند إدراجها مبدئياً مضافاً إليها في حالة عدم إدراج 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التكاليف المباشرة المتعلقة بالعمليات.المالية

بيع الموجودات المالية التي تتطلب إيصال الموجودات في فترة زمنية يتم تحديدها عادة بالقوانين أو إن شراء أو
ند تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيتم إدراجها ع(طرق الشراء االعتيادية)األعراف السائدة في السوق

فيه المجموعة بشراء أو بيع الموجودات.

قياس الحق
يتم القياس الالحق للموجودات المالية اعتماداً على تصنيفها كاآلتي:

والخسائراألرباح الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر الموجودات المالية المحتفظ تتضمن الموجودات المالية المدرجة

بها للمتاجرة والموجودات المالية التي تم تعيينها عند القيد المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر. 
الهدف من شرائها هو بيعها في ويتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية محتفظ بها للمتاجرة إذا كان

يتم كذلك تصنيف المشتقات كمحتفظ بها للمتاجرة باستثناء في حال تعيينها كأدوات حماية فعالة كما هو فترة قريبة. 
. تدرج الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح ٣٩محدد من قبل معيار المحاسبة الدولي رقم 

مركز المالي الموحد بالقيمة العادلة مع إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد.والخسائر في بيان ال

القروض والمدينون
إن القروض والمدينون هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو محددة وغير مدرجة في سوق مالي نشط. 

في انخفاضريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي مخصص المالية بتكلفة اإلطفاء باستخدام طالموجوداتيتم إدراج هذه 
يتم احتساب تكلفة االطفاء من خالل االخذ بالحساب أي خصم أو عالوة عند الشراء والرسوم أو التكاليف .القيمة

يتم كمامن معدل الفائدة الفعلية يتم إدراج نسبة الفائدة الفعالة في بيان الدخل الموحد،يتجزأالتي تعد جزء ال 
من خالل عملية القروض والمدينينانخفاضدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عندما يتم استبعاد أو إ

اإلطفاء.

ات المحتفظ بها لالستحقاقستثماراال
ات استثماريتم تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الثابتة أو المحددة وفترات استحقاق ثابتة ك

ات لالستحقاق. بعد ستثماربها لالستحقاق عندما يكون للمجموعة النية اإليجابية والمقدرة على االحتفاظ باالمحتفظ
تخدام طريقة الفائدة الفعالة، وباسات المحتفظ بها لالستحقاق بالتكلفة المطفأةستثمار. يتم قياس االالقياس المبدئي

الطفاء باألخذ باالعتبار أي خصومات أو عالوات عند الشراء يتم احتساب تكلفة ا.في القيمةنخفاضناقصاً اال
الناتجة يتم إدراج األرباح والخسائرمن طريقة معدل الفائدة الفعالة.يتجزأوالرسوم أو التكاليف التي تعد جزء ال 

في بيان الدخل الموحد.ات المحتفظ بها لالستحقاقستثمارقيمة االانخفاضمن االستبعاد أو 
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الموجودات المالية المصنفة كمتاحة للبيع
الموجودات المالية غير المشتقة هي الموجودات التي تم تعيينها كمتاحة للبيع، ولم يتم تصنيفها ضمن أي فئة من 

ية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتدرج قياس الموجودات المالالحقاًالفئات الثالثة السابقة. بعد القياس المبدئي، يتم
ات، في ذلك ستثمارإلى أن يتم استبعاد االالحقاً الدخل الشامل اآلخراألرباح والخسائر غير المحققة مباشرة ضمن 

يان الدخل الموحد أو في بالدخل الشامل األخرالحين يتم إدراج األرباح والخسائر المتراكمة المدرجة سابقاً ضمن 
الخسائر المتراكمة المدرجة في الوقت الذي يتم فيه إعادة تصنيف، كمنخفض القيمةستثماراالاعتبارفي حال 

سابقاً ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل الموحد.

المطلوبات المالية
اإلدراج المبدئي والقياس

كمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة ٣٩رقم يتم تصنيف االلتزامات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
من خالل بيان األرباح والخسائر، القروض والسلفيات أو كمشتقات تم تعينيها كأدوات حماية فعالة عند اللزوم. 

تقوم المجموعة بتصنيف التزاماتها المالية عند القيد المبدئي.

التكاليف المباشرة ، صافيلة وفي حالة القروض والسلفياتتدرج جميع المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العاد
المتعلقة بالمعامالت.

خرى وسحوبات بنكية على المكشوف الدائنون التجاريون وذمم دائنة أإن المطلوبات المالية للمجموعة تتضمن
والقروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية وأدوات المشتقات المالية.

الحققياس
يتم القياس الالحق للمطلوبات المالية اعتماداً على تصنيفها كاآلتي:

الخسائرالمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة خالل بيان األرباح أو
تتضمن االلتزامات المالية المدرجة بالقيمة العادلة المدرجة في بيان األرباح والخسائر االلتزامات المالية المحتفظ 

ها للمتاجرة وااللتزامات المالية التي تم تعيينها عند القيد المبدئي بالقيمة العادلة من خالل بيان األرباح والخسائر.ب

يتم تصنيف االلتزامات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم شراؤها بغرض بيعها في فترة قصيرة األجل. وتتضمن 
ل المجموعة والتي ال تستوفي الشروط المحاسبية ألدوات الحماية كما هذه الفئة أدوات مالية مشتقة أدخلت من قب
.٣٩هي معرفة في معيار المحاسبة الدولي رقم 

تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن االلتزامات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل الموحد.

قروض وسلفيات
يتم لتي تحمل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة. بعد اإلدراج المبدئي، تقاس القروض والسلفيات ا

وتدرج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد إدراج نسبة الفائدة الفعالة المطفأة في بيان الدخل الموحد، كما 
عند استبعاد االلتزامات أيضاً من خالل عملية اإلطفاء.

المقاصة لألدوات المالية
المقاصة بين الموجودات وااللتزامات المالية ويدرج صافي قيمتها في بيان المركز المالي الموحد فقط عند تتم 

وجود حق قانوني جائز التنفيذ للقيام بعملية المقاصة وعند النية في سداد المبلغ الصافي أو االعتراف بالموجودات 
وتسوية االلتزامات في وقت واحد.
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الموجودات الماليةفي قيمة نخفاضاال
اً انخفاضلتحديد إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت إعداد التقارير الماليةتقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ 

المالية اتالموجودالمالية. ويعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجوداتفي قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من 
نتيجة حدث أو أحداث تمت بعد االعتراف المبدئي لألصل نخفاضمنخفضة إذا كان هناك دليل موضوعي لال

(تحققت "خسارة") وهذه الخسارة لها تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المتعلقة باألصل المالي أو مجموعة 
مؤشرات بأن المدينون أو مجموعة من نخفاضدليل االالمالية التي يمكن تقديرها بدقة. قد يشمل الموجودات

األموال أو احتمال اإلفالس أو إعادة وموجوداتالمدينين يعانون من أزمات مالية أو تقصير في دفعات الفوائد 
في التدفقات المالية المستقبلية مثل التغيرات في انخفاضتنظيم مالي، وعند وجود بيانات تدل على وجود 

الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتقصير.المتأخرات أو

الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
المدرجة بالتكلفة الموجودات المالية بتقييم أوالًتقوم المجموعةبالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، 

قيمة الموجودات المالية ذات األهمية الفردية أو انخفاضالمطفأة للتأكد من ما إذا كان هناك دليل موضوعي على 
بشكل جماعي للموجودات المالية التي ليس لها أهمية فردية. إذا قامت المجموعة بالتأكد من عدم وجود دليل 

قيمة أصل مالي تم تقييمه بشكل فردي سواء كان ذات أهمية أو ال فإن المجموعة تشمل نخفاضموضوعي ال
بشكل جماعي. في نخفاضالموجودات المالية ذات مخاطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييم االاألصل في مجموعة من 

التي تم تقييمها بشكل فردي والمدرجة أو التي سيستمر إدراجها ال يتم نخفاضحين أن الموجودات ذات خسائر اال
تقييمها بشكل جماعي.

اس قيمة الخسارة كالفرق بين القيمة الدفترية ، يتم قيانخفاضفي حالة وجود دليل موضوعي على حدوث خسارة 
لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة والتي لم يتم 

ية للموجودات تكبدها بعد). تخصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية باستخدام نسبة الفائدة الفعالة األصل
المالية. وفي حال وجود نسبة فائدة متغيرة على القروض يتم استخدام نسبة الفائدة الفعلية المتداولة لقياس أي 

في نخفاضيتم خفض قيمة األصل باستخدام حساب المخصصات ويتم إدراج مبلغ االفي نسبة هذه الفائدة.انخفاض
رادات الفوائد بناء على القيم الدفترية المخفضة على أساس نسبة بيان الدخل الموحد. في حين يستمر استحقاق إي

الفائدة الفعالة األصلية لألصل. يتم شطب القروض والمخصصات المتعلقة بها عند عدم وجود احتمال واقعي 
ة المبالغ في المستقبل وعند تحقيق الضمانات أو نقلها للمجموعة. في حال زيادة أو نقصان قيمة خسارالسترداد

المعترف بها نخفاضيتم زيادة خسارة االنخفاضالمقدرة في سنة الحقة، بسبب حدث وقع بعد إدراج االنخفاضاال
بالقيمة المستردة ائتمانمسبقاً أو إنقاصها بتعديل حساب المخصصات. وفي حالة استرداد أصل تم شطبه فإنه يتم 

في بيان الدخل الموحد.

ات المتاحة للبيعستثماراال
أي انخفاضقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ اإلصدار لتحديد ما إذا كان هنالك دليل موضوعي يثبت ت

ات.ستثمارأو مجموعة من االاستثمار

اً كبيراً أو انخفاضات حقوق المساهمين التي تم تصنيفها كمتاحة للبيع استثمارنخفاضيشمل الدليل الموضوعي ال
جوهري" مقابل انخفاض. يتم تقييم "ستثمارما دون تكلفة االستثمارالقيمة العادلة لالاً لفترة طويلة في انخفاض

فيها القيمة العادلة ما دون انخفضتلفترة طويلة" مقابل الفترة التي انخفاضوتقييم "ستثمارالتكلفة األصلية لال
مة تشكل الفرق ما بين تكلفة الشراء فإن الخسارة المتراكنخفاضالقيمة األصلية. وعندما يكون هناك دليل على اال

تم إدراجها سابقاً في بيان الدخل ويتم شطبها ستثمارمن ذلك االانخفاضوالقيمة الدفترية الحالية ناقصاً أي خسارة 
اتاستثمارفي نخفاضمن اإليرادات الشاملة األخرى وإدراجها في بيان الدخل. في حين أنه ال يتم عكس خسائر اال

مباشرة في اإليرادات نخفاضين في بيان الدخل الموحد، ويتم إدراج الزيادة في القيمة العادلة بعد االحقوق المساهم
الشاملة األخرى.
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استبعاد األدوات المالية

الموجودات المالية
الموجودات المالية، أو مجموعة من الموجودات المالية يتم استبعاد الموجودات المالية (أو عند اللزوم جزء من 

المشابهة) في الحاالت التالية:

انتهاء حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات؛ أو§
قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو قيامها بافتراض دفع التزامات §

و (أ) قيامها بتحويل وساطةالتفاقيةبالكامل من دون أي تأخير لطرف ثالث وفقاً مقابل التدفقات النقدية
بجميع المخاطر والفوائد احتفاظهاجميع المخاطر والفوائد المحتملة للموجودات أو (ب) عدم تحويلها أو 

المحتملة للموجودات، ولكن قيامها بتحويل السيطرة على الموجودات.

، تقوم ويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من أحد الموجودات أو دخلت في اتفاقية وساطةعند قيام المجموعة بتح
بتحويل جميع المخاطر أو الفوائد بتقييم في حال ومدى احتفاظها بمخاطر ومكافآت الملكية. عند عدم قيامها 

تستمر المجموعةات، بها ولم تقم كذلك بتحويل السيطرة على الموجوداالحتفاظالمحتملة للموجودات أو 
بناء على المشاركة المستمرة للمجموعة في الموجودات. في تلك الحالة تقوم المحولة االعتراف بالموجودات ب

المجموعة بإدراج المطلوبات. ويتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المتعلقة بها على أساس يعكس الحقوق 
وااللتزامات التي تحتفظ بها المجموعة.

عندما تأخذ المشاركات المستمرة شكل ضمان للموجودات المحولة فإنه يتم قياسها بالقيمة الدفترية األصلية لألصل 
وأعلى قيمة يتوقع أن تدفعها المجموعة، أيهما أقل.

إذا اتخذت العالقة شكل خيار مكتوب / مشترى (بما في ذلك خيار التسوية النقدية أو مخصص مماثل) لألصل 
، يعتبر مستوى عالقة المجموعة باألصل هو مبلغ تحويل األصل الذي يمكن للمجموعة إعادة شراءه فيما المحول

عدا حالة خيارات البيع المكتوبة (بما في ذلك خيار التسوية النقدية أو مخصص مماثل) على األصل المقاس بالقيمة 
لألصل المحول وخيار ممارسة السعر أيهما العادلة، حيث يقتصر استمرار عالقة المجموعة على القيمة العادلة

أقل.

المطلوبات المالية
االلتزام.انتهاءيتم استبعاد المطلوبات المالية عند إلغاء أو وقف 

عندما يتم استبدال المطلوبات المالية الحالية بمطلوبات مالية أخرى من نفس الدائن بشروط مختلفة جوهرياً أو يتم 
لى الشروط الحالية، فإنه يتم اعتبار هذا االستبدال أو التعديل كاستبعاد للمطلوبات األساسية إجراء تعديل جوهري ع

ويتم إدراج الفرق في القيم الدفترية المرتبطة بذلك بيان الدخل الموحد..واالعتراف بمطلوبات جديدة

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة أنشطة الحماية

لالحقاالعتراف األولى والقياس ا
مثل عقود العمالت اآلجلة وتبديل أسعار الفائدة وعقود السلع الماليةتقوم المجموعة باستخدام مشتقات األدوات 

اآلجلة للحماية من المخاطر المتعلقة بالصرف األجنبي وبأسعار الفائدة وبأسعار السلع. ويتم إدراج مشتقات 
الدخول في عقد المشتقات المالية ويتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ 
مالية والتي تحمل قيماً سالبة كمطلوبات مالية. وجوداتكمالعادلة. تدرج المشتقات التي تحمل قيماً موجبة 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)مشتقات األدوات المالية ومحاسبة أنشطة الحماية

(تتمة)االعتراف األولى والقياس الالحق
يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيير في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في بيان الدخل الموحد 

م إدراجه ضمن الدخل الشامل اآلخر، ويتم الحقاً إعادة حيث يتالنقديةباستثناء الجزء الفعال لحماية التدفقات 
فها إلى بيان الدخل الموحد وعندما يؤثر بند الحماية على األرباح والخسائر.تصني

تمثل القيمة العادلة لعقود العمالت اآلجلة الفرق بين سعر الصرف اآلجل وقيمة العقد. يرجع سعر الصرف اآلجل 
لعقود تبادل أسعار الفائدة لعقود ذات استحقاق مماثلة. يتم تحديد القيمة العادلةالحاليةإلى أسعار الصرف اآلجلة 

بالرجوع إلى القيم السوقية ألدوات مماثلة.

ألغراض محاسبة أنشطة الحماية، تم تصنيف المشتقات كاآلتي:

حماية القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المدرجة أو ·
االلتزامات الثابتة الغير مدرجة، أو

في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة والمرتبطة لتقلباتحماية التدفقات النقدية من التعرض ل·
بموجودات أو مطلوبات مدرجة أو المعامالت المتوقعة والمحتملة أو مخاطر العملة األجنبية في االلتزامات 

الغير مدرجة، أو
في عمليات خارجية.ستثمارحماية صافي اال·

بدء في إنشاء أنشطة الحماية، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق عالقة الحماية التي تأمل المجموعة بتطبيق عند ال
واالستراتيجية المتبعة في تحقيق الحماية. يتضمن التوثيق تحديد المخاطرالحماية عليها والهدف من إدارة محاسبة

المخاطرة التي يتم حمايتها وكيف ستقوم الشركة بتقييم أداة الحماية، والبند أو المعاملة التي يتم حمايتها، ونوع
مدى فعالية أداة الحماية في الحد من مخاطر التعرض للتغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المتعلقة 

العادلة بالمخاطرة التي يتم حمايتها. إنه من المتوقع أن تكون الحماية ذات فعالية عالية في الحد من تقلبات القيمة
أو التدفقات النقدية. ويتم تقييمها بشكل دوري لتحديد إذا ما كانت فعالً ذات فعالية عالية خالل فترات اإلدراج 

المالية المعنية.

على النحو التالي:الحمايةتحتسب الحماية التي تستوفي معايير محاسبة 

حماية القيمة العادلة
عادلة لمشتقات الحماية في بيان الدخل الموحد. ويسجل التغير في القيمة العادلة يتم االعتراف بالتغير في القيمة ال

للبند المحمي والعائد إلى المخاطر المحمية كجزء من القيمة الدفترية للبند المحمي كما ويعترف به في بيان الدخل 
الموحد.

تعديل في القيمة الدفترية من خالل نه يتم إطفاء أي تكلفة المطفأة، فإبالنسبة لتغطية القيمة العادلة للبنود المدرجة بال
. قد يبدأ اإلطفاء بسعر الفائدة الحماية المتبقية باستخدام طريقة الفائدة الفعليةفترة ىبيان الدخل الموحد على مد

العادلة الفعال فور حصول تعديل ودون أن يتأخر إجراء اإلطفاء إلى ما بعد التوقف عن القيام بأي تعديل في القيمة
للبند المحمي والمتعلق بالمخاطر التي تمت حمايتها.

في حالة استبعاد البند المحمي فإنه يتم االعتراف بالقيمة العادلة غير المطفأة فوراً في بيان الدخل الموحد.
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(تتمة)حماية القيمة العادلة
عند تعيين التزام غير مدرج كبند محمي فإنه يتم االعتراف بالتغيرات المتراكمة الالحقة في القيمة العادلة لاللتزام 

أو مطلوبات مع االعتراف باألرباح والخسائر المترتبة على ذلك وجوداتكمالثابت والمتعلقة بالمخاطر المحمية 
الدخل الموحد.في بيان

حماية التدفقات النقدية 
حماية التدفقات احتياطيبالجزء الفعال من أرباح وخسائر أدوات الحماية كدخل شامل آخر في االعترافيتم 

بأي جزء غير فعال مباشرةً في بيان الدخل الموحد.االعترافالنقدية. في حين يتم 

خر إلى بيان الدخل الموحد عندما تؤثر المعامالت المحمية على الربح أو يتم تحويل المبالغ المدرجة كدخل شامل آ
بدخل مالي محمي أو مصروف مالي محمي أو عند حدوث عملية بيع متوقعة. االعترافالخسارة، كما في حالة 

شامل إلى وعندما يكون البند المحمي هو تكلفة ألصل أو اللتزام غير مالي فإنه يتم تحويل المبالغ المدرجة كدخل 
القيمة الدفترية األولية لألصل أو االلتزام غير المالي.

في حال لم تعد المعامالت المحتملة أو االلتزامات متوقعة الحدوث فإنه يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة 
داة الحماية أو المعترف بها سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد وعند انتهاء مدة صالحية أ

(كجزء من استراتيجية الحماية) أو عند إلغاء بيعها أو إنهائها أو استخدامها دون أن يتم استبدالها  أو تمديدها 
أرباح أو خسائر متراكمة معترف بها سابقاً كدخل تعيينها، أو عندما ال تستوفي الحماية فئة محاسبة الحماية أية 

ل إلى حين حدوث المعاملة المحتملة أو االلتزام.شامل آخر تبقى في بيان الدخل الشام

تستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة كأدوات لحماية تعرضها لمخاطر العملة األجنبية في المعامالت المحتملة 
وااللتزامات إلى جانب عقود السلع اآلجلة لحماية تعرضها لتغيرات أسعار السلع. وقد اختارت المجموعة عدم 

اسبة الحماية على عقود السلع اآلجلة هذه.تطبيق مح

ستثمارحماية صافي اال
في العمليات الخارجية، بما فيها حماية البنود النقدية التي تم إدراجها كجزء من ستثماريتم احتساب حماية صافي اال

ائر أدوات  الحماية  بنفس الطريقة المتبعة في حماية التدفقات النقدية. يتم إدراج أرباح أو خسستثمارصافي اال
المتعلقة بالجزء الفعال كدخل شامل آخر في حين يتم إدراج أية أرباح أو خسائر متعلقة بالجزء غير الفعال في بيان 
الدخل الموحد. عند استبعاد العملية الخارجية يتم تحويل القيمة المتراكمة ألي أرباح أو خسائر مدرجة مباشرة في 

ان الدخل الموحد.الدخل الشامل اآلخر إلى بي

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

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

موجوداتفي بيان المركز المالي الموحد فقط في حال استيفاء أحد األطراف بالتزامات العقد لتسليم إما نقداً أو 
غير مالية. 
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(تتمة)ومحاسبة أنشطة الحماية مشتقات األدوات المالية 

أسهم الخزينة
يتم إدراج أدوات حقوق المساهمين الخاصة بالمجموعة والتي يتم إعادة شرائها (أسهم الخزينة) بسعر التكلفة ويتم 

أو بيع أو حقوق المساهمين. وال يتم إدراج أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراءمنخصمها 
أية ، في حال إعادة اإلصدارةإصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. في حين يتم إدراج

فروقات بين القيمة الدفترية و ضمن احتياطيات رأس المال األخرى.

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 موعةالمجتقوم 
فترة الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة 

أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية مستحقة الدفع لصندوقالالخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية 
بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات 

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

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

إدراج األرباح والخسائر االكتوارية كإيرادات أو يتمقة وحدة االئتمان المتوقعة. المحددة وذلك باستخدام طري
مصروفات عندما يتجاوز صافي األرباح أو الخسائر االكتوارية المتراكمة غير المدرجة للمخطط الفردي عند

ات مخطط المكافآت عند % ألعلى التزام مكافآت محدد والقيمة العادلة لموجود١٠نهاية فترة اإلدراج السابقة نسبة 
لموظفين المساهمين يتم إدراج هذه األرباح أو الخسائر على مدى متوسط األعمار اإلنتاجية المتبقية لذلك التاريخ.

.في هذا المخطط

إن مساهمات الخطط المحددة هي مكافآت ما بعد الخدمة حيث تقوم الشركة بدفع مساهمات محددة في شركة 
خطط التقاعد المحددة يتم مساهمات التزامات. التزام قانوني أو تعاقدي لدفع مبالغ أخرىمستقلة وليس لديها أي

تدرج تكاليف ما بعد الخدمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى إدراجها في بيان الدخل عند تكبدها.
بعد تقديم خطة المعاشات أو متوسط الفترة إلى أن يتم منح االلتزامات. في حال تم نقل المكافأة مسبقاً مباشرة

.مباشرةالخدمة دما بعتغييرها، فإنه يتم إدراج تكاليف 

أو المطلوبات من القيمة الحالية اللتزامات المكافآت المحددة ناقصاً تكلفة ما بعد الخدمة الموجوداتتمكافآتتكون 
ادلة لمخطط الموجودات التي يتعين تسوية واألرباح االكتوارية والخسائر التي لم يتم إدراجها ناقصاً القيمة الع

التزاماتها. في حين تقتصر قيمة أي أصل على مجموع أية تكاليف لما بعد الخدمة والتي لم يتم إدراجها بعد، 
والقيمة الحالية ألية مكافآت اقتصادية متاحة على شكل دفعات مرتجعة من المخطط أو من تخفيض المساهمات 

المستقبلية في المخطط.
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٢,٥

(تتمة)المعاشات ومكافأة ما بعد نهاية الخدمة للموظفين

النقد والودائع قصيرة األجل
يتكون النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد من النقد لدى البنوك والنقد في الصندوق وودائع 

خالل ثالث أشهر أو أقل. لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد تتكون النقدية وشبه قصيرة األجل تستحق 
النقدية مما ذكر آنفاً، صافي السحوبات على المكشوف القائمة من البنك.

المخصصات وااللتزامات المحتملة
العـام

مع سابقلحدثنتيجةاستنتاجي)أو(قانونىحاليالتزامالمجموعةعلىيكونعندماالمخصصاتتكوينتمي
موثوقإجراء تقديرإمكانيةمعااللتزاملتسويةاالقتصاديةالموارد التي تشمل المنافعتدفقالحاجة إلىاحتمال

عقدإطارفيالمثالسبيلعلى–المخصصاتجميعأوبعضاستردادالمجموعةتتوقعحينوفى.االلتزاملقيمة
المصروفيظهرفعلياً.مؤكداًاالسترداديكونعندمافقطمنفصلكأصلستردادباالاالعترافيتم-تأمين

الزمنيةالقيمةعلىالتأثيركانحالةوفياالستردادخصمبعدبالصافيالدخلبيانفيالمخصصبهذاالمرتبط
بااللتزام عند قةالمتعلالمخاطريعكسالذيالضريبةالجاري قبلالمعدلباستخدامالمخصصاتخصمملموساً يتم

.تمويلكتكلفةالوقتلمرورنتيجةالمخصصالزيادة فيإدراجيتمالخصم،استخدامعنداللزوم.

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

). تقوم المجموعة إدراج القيمة اإلزالةوتحلية المياه وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية (تكاليف 
المتماثلة الموجوداتالعادلة إلعادة الموقع إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقاً لذلك فإنه يتم إدراج

معدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات واآلالت والضمن الممتلكات
باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل 

صم عند تكبده ويدرج في خصومات مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية الخ
بيان الدخل الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنوياً 
ويتم إجراء تعديالت كما تقتضي. يتم إضافة أو اقتطاع التغييرات في التكاليف المستقبلية المقدرة أو في معدل 

صل.الخصم المستخدم من كلفة األ

عالوة اإلنتاج
المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان اإلنتاجعقودتتضمن 

مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن بإدراجانتاجية محددة. تقوم المجموعة أهدافعندما يتم تحقيق 
المجموعة المؤكدة لخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناء على حصة تحقيق منافع اقتصادية من التدفق ا

.بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزاماتالمتعلقة والمحتملة

االلتزامات
ه المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. المطلوبات وااللتزامات المتعلقة بهذتتلقي

تم تقييمها دورياً بالرجوع إلى أخر المعلومات المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية يالمطالبات 
واختصاصيين أخريين.

إمكانية لتقدير بشكل يتم إدراج مطلوبات مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك 
يتم قيدها كالتزام إذا كانت جوهرية. إن ر أي من هذه الشروط المطالبة معقول قيمة الخسارة. في حال عدم توف

داء والمركز المالي على األالمطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثرلهذهالنتائج الفعلية 
للمجموعة.
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ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة ٢,٦

ر والتفسيرات الصادرة ولكن غير فعالة بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية والتعديالت على المعاييإن المعايير 
الموحدة للمجموعة تم مناقشتها أدناه. لدى المجموعة النية في تبني هذه المعايير، في حال إمكانية التطبيق، عندما 

تصبح فعالة.

األدوات المالية: العرض (المعدل) ٣٢معيار المحاسبة الدولي رقم 
يوضح المعيار مفهوم "يتمتع حالياً بالحق القانوني للمقاصة". كما توضح التعديالت كيفية تطبيق معايير المقاصة 

ألنظمة التسوية (مثل أنظمة التصفية المركزية) التي تطبق آلية التسوية اإلجمالية ٣٢لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
تصبح لهذه التعديالت تأثير على المركز أو األداء المالي للمجموعة وليس من المتوقع أن يكونالتي ال تتم تلقائياً.

.٢٠١٤يناير ١فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

١٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمو١٠التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد 
ستثمارشركات اال٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

ويتطلب من الشركة المعدة للتقارير المالية ستثمارشركة اال١٠دولي إلعداد التقارير المالية رقم حدد المعيار الي
عدم توحيد شركاتها التابعة ولكن قياس شركاتها التابعة بالقيمة العادلة من ستثمارالتي تستوفي تعريف شركة اال
الشركة المعدة ، يتطلب من استثمارياناتها المالية الموحدة. وبهدف التأهيل كشركة خالل األرباح والخسائر في ب

للتقارير المالية:

شركات ٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢رقم و١٠التقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد 
(تتمة)ستثماراال

ساهم لهدف تزويدهم بخدمات إدارة مهنية.من أحد أو أكثر من متمويلل على وحصال-
العوائد الرأسمالية ول علىحصالنقد فقط للاستثماراألعمال هو / مستثمريهم بأن هدف لمستثمرهاااللتزام -

أو كالهما.ستثمارأو ايرادات اال
الجوهرية على أساس القيمة العادلة.اتهااستثمارقياس وتقييم أداء كافة -

٢٧ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٢ت ضرورية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تم إجراء تعديال
١إن هذه التعديالت فعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد ستثمارإلدخال متطلبات إفصاح جديدة لشركات اال

ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم استثماروهي غير متعلقة بالمجموعة، حيث أنها ال تتأهل كشركة ٢٠١٤يناير 
١٠.

الضرائب٢١تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
يوضح هذا التفسير قيام الشركة بإدراج التزام الضرائب عندما حدوث النشاط الذي يستوجب إجراء المدفوعات، 

يبة التي تنشأ عند بلوغ حد أدنى محدد، فيوضح كما تم تحديده من قبل التشريعات ذات الصلة. بالنسبة للضر
تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية إنالتفسير أنه يجب عدم توقع التزام قبل بلوغ الحد األدنى المحدد.

.٢٠١٤يناير ١فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٢١رقم 

الية: اإلدراج والقياس (المعدل): األدوات الم٣٩معيار المحاسبة الدولي رقم 
يقدم المعيار اعفاء من وقف محاسبة الحماية عند استيفاء التنازل عن المشتقات التي تم تعيينها كأدوات حماية لفئة 

. لم تقم المجموعة باستبدال ٢٠١٤يناير ١معينة. إن هذه التعديالت فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
.ل الفترة الحالية. وعلى الرغم من ذلك، قد يتم أخذ هذه التعديالت للتنازالت المستقبليةمشتقاتها خال



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–لطاقةشركة أبوظبي الوطنیة ل
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٤٢ -

ولكن غير فعالة (تتمة)المعايير الصادرة ٢,٦

األدوات المالية٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، المتطلبات الجديدة لتصنيف وقياس ٢٠٠٩نوفمبر ، الصادر في٩يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ليشمل متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية ٢٠١٠في أكتوبر الحقاًالموجودات المالية. تم تعديل المعيار
، يتم قياس جميع الموجودات المالية التي تقع ضمن ٩وفقاً لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .واالستبعاد

الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. وبشكل خاص يتم عادةً قياس ٣٩طاق معيار المحاسبة الدولي رقم ن
ات الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج تجاري بهدف للحصول على التدفقات النقدية التعاقدية وبأن استثمار

بالتكلفة المطفأة بنهاية الفترات يتم عادة قياسهاسية القائمةالتدفقات النقدية هي فقط مدفوعات رئيسية والفائدة الرئي
ت ، قد تقوم الشركا٩المحاسبية الالحقة. وباإلضافة لذلك، وضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

لذي ال يتم حقوق الملكية (استثمارعرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة البإجراء خيار غير قابل لإللغاء ل
االحتفاظ به للمتاجرة) ضمن الدخل الشامل اآلخر، ويتم عادة إدراج ايرادات توزيعات االرباح ضمن االرباح 

والخسائر. 

المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ–المستقبلية في السياسات المحاسبية التغييرات٢,٧

(تتمة)٩ية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المال

محاسبة الحماية
الدولي إلعداد التقارير ، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية، متطلبات المعيار الدولي ٢٠١٣في نوفمبر 

المتعلقة بمحاسبة الحماية (باستثناء المحافظ المفتوحة أو الحماية المصفرة) والتي توافق بشكل وثيق ٩رقم المالية
حماية وإدارة المخاطر، األمر الذي ينتج عن معلومات مفيدة لمستخدمي البيانات المالية. تعمل بين محاسبة ال

لحماية المحاسبة وتعالج التناقضات والصفق في نموذج حماية المحاسبة يرئيسالمتطلبات كذلك على تحديد منهج  
.٣٩في معيار المحاسبة الدولي رقم 

الموجودات المالية ال انخفاضبالكامل حيث أن مرحلة ٩رقم د التقارير الماليةالدولي إلعدالم يتم إكمال المعيار 
. تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير ٢٠١٨يناير ١إن تاريخ التطبيق االلتزامي هو تزال في مرحلة المناقشة. 

ألداء المالي للمجموعة ، ولكن الذي سينتج عن التأثير على المركز وا٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
.بناء على التحاليل األولية ليس من المتوقع أن يكون هناك تأثير جوهري

)٢٠١٣تحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (صادرة في ديسمبر 
تقارير المالية للفترات المعايير الدولية إلعداد التحسينات على عدةحاسبية أصدر المجلس الدولي للمعايير الم

لن يكون لهذه التحسينات تأثير على المجموعة ولكن تشمل:٢٠١٤يوليو ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

دمج األعمال٣المعيار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
المساهمين يتم الحقاً قياسها بتاريخ توضح التعديالت بأن االلتزامات الطارئة التي ال تستوفي تعريف أداة حقوق 

تغييرات في كل تقارير مالية بالقيمة العادلة، بغض النظر ما إذا أن االعتبارات الطارئة أداة مالية، مع إدراج ال
رباح والخسائر.القيمة العادلة في األ

قياس القيمة العادلة ٣١المعيار المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
القياس الحالية للذمم المدينة والذمم الدائنة القصيرة األجل حيث يمكن معالجةتم تعديل أساس النتائج لتتوافق مع 

قياس تلك التي ال يكون لها معدل فائدة مدرج بقيم الفواتير الصادرة من غير اقتطاع، في حال أن تأثير الخصم 
غير جوهري.
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دمج األعمال٣

٢٠١٣االستحواذ في 

، قامت طاقة بعمليات الشراء التالية والتي تمثل دمج األعمال ضمن ٢٠١٣ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
:٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

بحر الشمال النفط والغاز في وسطموجوداتاالستحواذ على حقل نفط هاردلنج و
بحر الشمال للمملكة المتحدة ني استحواذ بعض موجودات النفط والغاز في اكملت طاقة براتا،٢٠١٣يونيو ١في 

نتيجة لالستحواذ، تمتلك . ك٢٠١٢نوفمبر ٢٧تم تنفيذها في ضمن اتفاقية بيع وشراء بلك.بي بيلتابعة من شركة 
لك %). نتج عن المعاملة كذ٣٧,٠٣٧%) ومالكور (٧٠%) ومورون (٧٠نج (لطاقة حالياً حصص في حقول هارد

والبنية التحتية للنقل براي% في عدد من الحقول في منطقة ٥٢% و ٢٠زيادة حصة طاقة الغير عاملة ما بين 
إن متعلقة باالستحواذ. غير مسيطرة حقوق ملكية%). ال توجد ١٤ذات الصلة، ويشمل ذلك أنابيب غاز ساجا (

كما يلي:بدمج األعمال كما في تاريخ إكمال المعاملة طلوبات القابلة للتحديد المتعلقة القيم العادلة للموجودات والم

القيمة العادلة المدرجة
عند االستحواذ

مليون درهم

٤,٢٨٠اآلالت ومعداتممتلكات و
٨١٥ضريبة مؤجلة

٣٤مخزون
١١٠فوعةروكميات غير مومبالغ مدفوعة مقدماً مدينةذمم 

ـــــــ
٥,٢٣٩

ـــــــ

)١٢٤(أخرىومطلوبات ومبالغ مستحقة الدفعدائنة ذمم
)١,٩٦٥(عند التقاعدالتزامات إزالة الموجودات

ـــــــ
)٢,٠٨٩(

ـــــــ
٣,١٥٠إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة

٩٤الشهرة الناتجة عند االستحواذ
ـــــــ

٣,٢٤٤اعتبارات الشراءيإجمال
========

تعادل القيم الدفترية نتيجة مرفوعةوحقوق النفط الخام الغير إن القيم العادلة للذمم المدينة وللمبالغ المدفوعة مقدماً 
لطبيعتها القصيرة االجل.

تتعلق الشهرة الناتجة بمطلوبات الضريبة المؤجلة عند االستحواذ وال يتم اقتطاعها ألهداف الضريبة.
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دمج األعمال (تتمة)٣

(تتمة)بحر الشمال موجودات النفط والغاز في وسط االستحواذ على حقل نفط هاردلنج و
الشراء الطارئة المقدرة. يتطلب مليون درهم فيما يتعلق بالتزامات٤٣الشراء مبلغ اعتباراتمدرج ضمن إجمالي 

متفق عليها ألي زيادة (ناقصاً الضريبة األسمية)، مةبنسبة قيمن المجموعة دفع اعتبارات شراء اضافية لبي بي 
٢٠١٣من حقول محددة خالل باإلنتاجفيما يتعلق الذي يتجاوز السعر المتعاقد عليهلمعدل سعر نفط برنت الخام

.بحد أقصى للسعر المتعاقد عليهتم تحديد سقف اعتبارات الشراء االضافية كما . ٢٠١٥و٢٠١٤و 

مليون درهم ١٥٦ومبلغ لإليراداتمليون درهم ١,٦٤٧بما يعادل مبلغ عليهالمستحوذساهمت الموجودات ا
ألرباح المجموعة.

الفعالية الشراء المتبادلة في المعاملة تعكس سعر الشراء المبدئي المتفق عليه كما في تاريخ اعتباراتإن 
بين التاريخ االقتصادي و تاريخ إكمال المعاملة.لصفقة، معدل للتدفقات النقدية المرتبطة بالموجودات االقتصادية ل

شراء الحصص العاملة في حقل ديفينيك
% من الحصص العاملة لبي بي في منطقة حقل ٨٨,٧استحوذت طاقة براتاني على نسبة ،٢٠١٣يونيو ٢٨في 

. تم ضم ٩/أ٢٩و ٢٤/٩في بحر الشمال للمملكة المتحدة مربع بيقعك هو حقل غاز مكثف يديفين.ديفينيك
حقل ديفينيك لالتدفقات النقدية لألداء المستقبلي لتقاسمبي بي في اتفاقية وكما دخلت طاقة . ٢٠١٢في أكتوبر الحقل 
% إلى طاقة. ٢٠و% إلى بي بي ٨٠بنسبة 

د المتعلقة غير مسيطرة متعلقة بالشراء. إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديحقوق ملكيةتوجد ال 
كما بتاريخ إكمال المعاملة هي كما يلي:عمالبدمج األ

درجةمالقيمة العادلة ال
عند االستحواذ

مليون درهم

الموجودات
١٤٣اآلالت ومعداتوتممتلكا

ــــــــــ

المطلوبات
)١٥(مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىومبالغ دائنةذمم 

)٥٦(ضرائب مؤجلة
)٥٢(ازالة الموجودات عند التقاعدالتزامات 

ــــــــــ
)١٢٣(

٢٠إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
)٤٩(الشراء الناتج عن االستحواذربح صفقة

ــــــــــ
)٢٩(الصافي المستلم عند االستحواذ

============
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دمج األعمال (تتمة)٣

(تتمة)شراء الحصص العاملة في حقل ديفينيك
وتاريخ اإلكمال القانوني ٢٠١٢نتجت أرباح صفقة الشراء كنتيجة للتغيير في القيم العادلة بين تاريخ االتفاقية في 

عند تطبيق محاسبة الشراء. أن ربح صفقة الشراء غير خاضع للضريبية.

٨١مليون درهم كإيرادات ومبلغ ١٤٦تحوذ عليها بما يعادل منذ تاريخ االستحواذ، ساهمت الموجودات المس
صفقة الشراء).ألرباح المجموعة (يشمل ذلك ربح مليون درهم 

(OTTER)اوتير في حقلاالستحواذ على حصص 

% في حقل اويتير في ١٩,٠٠٤على حصة باالستحواذ، قامت طاقة برتاني ال ان اس ٢٠١٣أكتوبر ٢٣في 
) ليمتد. أدى ذلك إلى زيادة إجمالي حصة طاقة في BVUKد من دانا بتروليوم (٢٠/ ٢١٠و أ١٥/ ١٢٠مربع 

%. أن القيم العادلة المؤقتة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد المتعلقة بدمج االعمال كما في ١٠٠الحقل إلى 
-تاريخ إكمال المعاملة هي كما يلي:

القيمة العادلة المدرجة
حواذعند االست

مليون درهم

٥٧اآلالت ومعداتوممتلكات
٤ضريبة مؤجلة

١مخزون
٣فوعةركميات غير موومبالغ مدفوعة مقدماً مدينةذمم 

ـــــــ
٦٥

ـــــــ
)١(مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخريوذمم دائنة 

)٦٥(التزامات إزالة الموجودات عند الدفع
ـــــــ

)٦٦(
ـــــــ

)١(إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة
٢٥الشهرة الناتجة عند االستحواذ

ـــــــ
٢٤إجمال اعتبارات الشراء

========

لدفترية نتيجة لطبيعتها فوعة تعادل القيم ارالكميات الغير موإن القيم العادلة للذمم المدينة وللمبالغ المدفوعة مقدماً 
القصيرة االجل.

تتعلق الشهرة الناتجة بمطلوبات الضريبة المؤجلة عند االستحواذ وال يتم اقتطاعها ألهداف الضريبة.

مليون درهم للمجموعة، ١أرباح بقيمة ت المستحوذ عليها بأي إيرادات ومن تاريخ االستحواذ لم تساهم الموجودا
.فوعة المتراكمةرمكنتيجة للكميات الغير

)، ٢٠١٣يناير ١في حال حدوث عمليات دمج األعمال الثالث المذكورة سابقاً منذ تاريخ السنة المالية (كما في 
مليون درهم.٢٧,٠٩٩المجموعة ما يعادل إيراداتبلغت 
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دمج األعمال (تتمة)٣

(OTTER)اوتير في حقلاالستحواذ على حصص 

التي الثالثعمليات دمج األعماللحيث أن تاريخ االستحواذ المجموعة للسنة الحالية.رض أرباح علم يعتبر عملياً
، وأن الموجودات والمطلوبات لطبيعة األعمالنتيجة السنة. وذلك بداية منتمت كما لو انهانتجت خالل السنة

أساس موثوق به لتحديد النتائج قبل لبائع وبالتالي فإنه ال يوجد مستقلة لوحدة عملالمستحوذ عليها ال تمثل 
االستحواذ المتناسبة التي تتعلق باألعمال المستحوذ عليها من قبل طاقة.

٢٠١٢االستحواذ في 

، قامت طاقة باالستحواذ على ما يلي والتي تمثل دمج األعمال وفقاً ٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في السنةخالل 
.٣لمعايير التقارير الدولية رقم 

اوتير موجودات % من ٥٠األستحواذ على حصص غير مقسمة بنسبة 

في % كحصة غير مقسمة٥٠االستحواذ على نسبة، قامت طاقة برتاني بإنهاء عملية ٢٠١٢فبراير ٢٤بتاريخ 
ة . بلغت القيم العادل٢٠١٢اوتير والبنية التحتية واالتفاقات المتعلقة بها. تم إنهاء محاسبة االستحواذ في حقل

مليون درهم وكنتيجة ٨٦ميلون درهم. تم استالم اعتبارات شراء بلغت ٦لصافي الموجودات المستحوذ عليها 
مليون درهم، نتيجة للتغييرات في القيم العادلة بين التاريخ االقتصادي ٩٢لذلك تم إدراج ربح صفقة الشراء بقيمة 

الشراء.محاسبةل وتطبيق ) والتاريخ القانوني عند اكما٢٠٠٩سبتمبر ١لالتفاقية (

)Nuvistaاالستحواذ على موجودات نوفستا (

، أكملت طاقة نورث عملية االستحواذ على األعمال المتضمنة حصة من النفط والغاز في ٢٠١٢أكتوبر ١٧في 
. بلغت القيمة العادلة لصافي٢٠١٢محاسبة االستحواذ في ءتم إنهاسنترال البيرتا من نوفيستا انيرجي. 

مليون درهم كاعتبارات شراء ادت إلى ربح في ٥٦٩مليون درهم. تم دفع قيمة ٦٧٧الموجودات المستحوذ عليها 
مليون درهم.١٠٨صفقة الشراء بقيمة

معلومات عن القطاعات التشغيلية٤

من قبل متخذ يتم تحديد قطاعات المجموعة التشغيلية على أساس مكونات المجموعة التي يتم تقييمها بشكل دوري
تم تنظيم المجموعة إلى القرارات التشغيلية عند تحديد تخصيص الموارد وتقييم األداء. خالل السنوات السابقة،

تشغيلية مدرجة قطاعاتبناء على ذلك توجد خمسة .قطاعات على أساس الموقع الجغرافي والمنتجات والخدمات
كاآلتي:

ت العربية المتحدةاإلمارا-والمياه الطاقةقطاع توليد ·
أخرى–الطاقة توليد قطاع ·
أمريكا الشمالية–قطاع النفط والغاز ·
المملكة المتحدة–قطاع النفط والغاز ·
هولندا–قطاع النفط والغاز ·
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(تتمة)معلومات عن القطاعات التشغيلية٤

حديد أن الهيكل التشغيلي المفصح ، تم من خالل مراجعة للقطاعات التشغيلية للمجموعة ت٢٠١٣يناير ١كما في 
إلى تقليل عدد ٢٠١٣عنه في سنوات سابقة لم يعد مناسباً. أدت التغييرات في التقارير اإلدارية للمجموعة في 

القطاعات التشغيلية. ال يتم تقييم وحدات األعمال بالرجوع إلى الموقع الجغرافي: يتم فقط األخذ باألعتبار المنتجات 
المجموعة وعند تخصيص الموارد للقطاعات. نتج ذلك عن وجود قطاعين ألداء ييم اإلدارة والخدمات عند تق

للمجموعة كما يلي:

والمياه الطاقةقطاع ·
يتعلق هذا القطاع بتوليد الطاقة وانتاج المياه المحالة لإلمدادات.

النفط والغازقطاع ·
يتعلق هذا القطاع بأنشطة تنقيب وإنتاج النفط والغاز

التغييرات، تم إعادة إدراج معلومات الفترة السابقة.كنتيجة لهذه

يتم تقييم أداء القطاع بناء على التدفقات النقدية. يتم إدارة تمويل المجموعة (ويشمل ذلك تكاليف التمويل بإستثناء 
ائدة) على أساس المجموعة الشركات التابعة التي تعمل في توليد الطاقة والمياه ذات اتفاقيات تمويل وايرادات الف

وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

في بعض الشركات الزميلة ذات األنشطة األخرى بخالف توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز ستثماريتم إدارة اال
ات المتاحة للبيع على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.ستثمارواال

ر فوائد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، ما عدا الشركات التابعة التي تتعلق بتوليد الطاقة والمياه مع تدا
على أساس جماعي وال يتم تخصيصها على المكشوف من البنوكالترتيبات التمويلية للمشروع والسحوبات 

للقطاعات التشغيلية.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٤

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

توليد الطاقة 
قطاع النفط والغاز والمياه 

التعديالت 
واالستبعادات
الموحدوغير الموزع

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
١٣,٥٦٧١٢,١٨٧٣٢٥,٧٥٧اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)١١,٣٤٦()٢()٤,٩٩٦()٦,٣٤٨(المصاريف التشغيلية
)١,١٩٩()٣٨١()٥٣٨()٢٨٠(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

١٢٠١٢٨-٨الحصة من نتائج شركات زميلة
٧٩٢٦١٠٥-ئتالفاالالحصة من نتائج شركات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك(الخسارة)اإليرادات
١٣,٤٤٥)٢٣٤(٦,٩٤٧٦,٧٣٢)EBITDAواإلطفاء (

)٣,٢٤٧(-)٣,٢٤٧(-في القيمةنخفاضاالمخصص 
)٣٤٨(-)٣٤٨(-مصاريف الحفر الجاف
)٦,٢٢٩()٢٤()٤,٤١١()١,٧٩٤(واإلطفاءاالستهالك والنضوب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣,٦٢١)٢٥٨()١,٢٧٤(٥,١٥٣)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة ((الخسارة)اإليرادات

)٥,٠٨٧()١,٩٢٩()٥٢٩()٢,٦٢٩(تكاليف التمويل 
١٤١)٧(٤٧شطة حماية القيمة العادلةأنوفي القيمة العادلة للمشتقات اتيريالتغ

)١٨٦()٢٥٠(٣٦٢٨صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية
٤٩-٤٩-الربح من صفقات الشراء

١٠١-١٠١-وموجودات نفط وغازالربح من بيع أراضي
٦١٢٣١٦١٠٠إيرادات الفوائد

٥٤-٥٤-ائتالفالربح من استبعاد شركة
٦٠٢٠٨٠-أخرىاستثمارايرادات 

١٠٣١٢٠-١٧أخرىأرباح
)٦٦١(٢٢٩)٦٢٥()٢٦٥(ضريبة الدخل (مصروف) الدائنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)١,٧٦٨()٢,٠٦٨()٢,١٢٠(٢,٤٢٠للسنةالربح (الخسارة) 

==========================================
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٤

الطاقةتوليد 
قطاع النفط والغازوالمياه

التعديالت 
واالستبعادات وغير 

الموحدالموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٢ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
٢٧,٧٨٥-١٥,٧٧٠١٢,٠١٥ن الزبائن الخارجييناإليرادات م

)١٣,٧٤٥(-)٤,٨٦٤()٨,٨٨١(المصاريف التشغيلية
)١,٠٤١()١٦١()٥٩٨()٢٨٢(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

١٥١١٥٧-٦الحصة من نتائج شركات زميلة
١٠٣-١٠٣-الحصة من نتائج شركة ائتالف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك(الخسارة)اإليرادات 
١٣,٢٥٩)١٠(٦,٦١٣٦,٦٥٦)EBITDAواإلطفاء (

)٤٥٣(-)٤٥٣(-في القيمةنخفاضاالمخصص 
)١٤٤(-)١٤٤(-مصاريف الحفر الجاف

)٥,٤٩٥()١٨()٣,٧٢١()١,٧٥٦(االستهالك والنضوب واإلطفاء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧,١٦٧)٢٨(٤,٨٥٧٢,٣٣٨)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة ((الخسارة)اإليرادات 

)٥,٠٢٣()٢,٠٣١()٤٢١()٢,٥٧١(تكاليف التمويل 
وأنشطة حماية في القيمة العادلة للمشتقات اتيريالتغ

٢٤٣)٢(٢٢٣٢٢دلةالقيمة العا
)٩()١١()١٣(١٥صافي الربح (الخسارة) من تحويالت العملة األجنبية

٢٠٠-٢٠٠-الربح من صفقات الشراء
٣٨٠-٣٨٠-الربح من بيع موجودات أراضي

متاح للبيعاستثمارالربح من بيع 
٤١٥٤١٥--إيرادات الفوائد
٣٨٣٨--ئدإيرادات الفوا

٧٧--أخرىاستثمارإيرادات 
١٥٧١٥٧--الربح من استبعاد شركة زميلة

)٣١()٤٩(-١٨أخرىأرباح وخسائر
)٢,١٨٣(٢٧٤)٢,١١٢()٣٤٥(ضريبة الدخل (مصروف) الدائنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٣٦١)١,٢٣٠(٢,١٩٧٣٩٤للسنةالربح (الخسارة) 

==========================================
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٤

ديسمبر ٣١و٢٠١٣ديسمبر ٣١يمثل الجدول التالي موجودات ومطلوبات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 
٢٠١٢:

الطاقةتوليد 
والمياه 

قطاع النفط 
الغاز و

التعديالت 
واالستبعادات 
الموحدوغير الموزع

مليون درهم مليون درهممليون درهممليون درهم
٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

٥٢١٥٩٢-٧١في شركات زميلةستثماراال
١٤٤١٤٤--في شركة ائتالفستثماراال

٩٦٨٩٨١-١٣ض لشركات زميلةوسلفة وقر
١٠,٣١٩--١٠,٣١٩الموجودات المالية التشغيلية

٥٧,١٤٢٥١,٧٣٩١,٠٠٨١٠٩,٨٨٩موجودات أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٦٧,٥٤٥٥١,٧٣٩٢,٦٤١١٢١,٩٢٥موجودات الإجمالي 
=========================================

٥٢,٤٨٠٢١,٧٥١٣٥,٣٨٠١٠٩,٦١١إجمالي المطلوبات
=========================================

٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في 
٣٧٣٤٣٣-٦٠شركات زميلةفي ستثماراال
٧٢٣-٧٢٣-في شركة إئتالفستثماراال

١,٠٧٨١,٠٩٥-١٧لشركات زميلةض وسلفة وقر
٨,١٨٠--٨,١٨٠ية التشغيليةالموجودات المال
٥٨,١٥٨٥٢,٤٨٦١,٥١٥١١٢,١٥٩موجودات أخرى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٦٦,٤١٥٥٣,٢٠٩٢,٩٦٦١٢٢,٥٩٠موجودات الإجمالي 

=========================================
٥٢,٠٠٠١٨,٩٢١٣٨,٣٥٦١٠٩,٢٧٧إجمالي المطلوبات

=========================================

إيضاحات أخرى
٢٠١٣السنة المنتهية في ديسمبر 

٥٩٢٥,٧٧١٣٧٦,٤٠٠إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات
المتعلقة بالموجوداتاتتكاليف اإلنشاء

١,٣٥٣--١,٣٥٣التشغيليةالمالية
١٢٧١٥٦٧٣٣افات موجودات غير ملموسةإض

)٣,٢٤٧(-)٣,٢٤٧(-في القيمةنخفاضاالمخصص 
)٣٤٨(-)٣٤٨(-الحفر الجافمصاريف 

٢٠١٢السنة المنتهية في ديسمبر 
٩١٩٥,١٧٧١٦,٠٩٧إضافات الممتلكات واآلالت والمعدات

جودات المتعلقة بالمواتتكاليف اإلنشاء
المالية

٣,٥١٣--٣,٥١٣التشغيلية
٣,٧٣٥٧٣,٧٤٢-إضافات موجودات غير ملموسة

)٤٥٣(-)٤٥٣(-في القيمةنخفاضاالمخصص 
)١٤٤(-)١٤٤(-الحفر الجافمصاريف 

المعامالت مع األطراف األخرى.الت المشتركة للقطاعات على أسس تشغيلية بتعد المعام·
م استبعاد اإليرادات المشتركة للقطاعات عند التوحيد.يت·
وغانا في المغربونفقات توسعة تاكورادي ٦و٥جرف الالمتكبدة علىنفقات التكاليف االنشاءاتتمثل ·

).٦(إيضاحعلى التوالي
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٤

القطاعات الجغرافية
دات وبعض المعلومات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة على أساس المواقع يعرض الجدول التالي اإليرا
الجغرافية للشركات التابعة:

دولة اإلمارات 

اإلجماليأخرىإفريقياهولنداالمملكة المتحدةأمريكا الشماليةالعربية
يون درهمململيون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

اإليرادات
٢٠١٣٧,١٨٣٤,٧٦١٦,٧٨٣١,٤٨٨٥,١٠٢٤٤٠٢٥,٧٥٧ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================
٢٠١٢٧,٠٠٠٤,٢٥٤٦,٨٧٢١,٦٤٩٧,٥٥٤٤٥٦٢٧,٧٨٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================

موجودات غير متداولة
٢٠١٣٤٥,٦٦٩٢٦,٣٢٨١٥,٤٩٩٥,٤٧٣٩,٧٤٤٣,٦٧٢١٠٦,٣٨٥ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================
٢٠١٢٤٦,٩٢٠٣٢,٣٥٧٩,٧٥٤٤,٣٤٢٧,٨٩٦٣,٥١٥١٠٤,٧٨٤ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

===============================================================

كات واآلالت والمعدات والممتلالمالية التشغيليةالموجوداتالعرض ألهدافتتضمن الموجودات الغير متداولة 
والموجودات الغير ملموسة وموجودات أخرى.

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

المجموعة:

الطاقةتوليد 
اإلجماليقطاع النفط والغاز والمياه 

مليون درهمممليون درهمليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١السنة المنتهية 
٧,١٨٣-١٧,١٨٣العميل 
٣,٢٣٥-٢٣,٢٣٥العميل 
٤,٩٦٣٤,٩٦٣-٣العميل 

ـــــــــــــــــــــ
١٠,٤١٨٤,٩٦٣١٥,٣٨١اإلجمالي

===========================
٢٠١٢ديسمبر ٣١السنة المنتهية 

٧,٠٠٠-١٧,٠٠٠العميل 
٢,٦٥٢-٢٢,٦٥٢العميل 
٦,٣١٩٦,٣١٩-٣العميل 

ـــــــــــــــــــــ
٩,٦٥٢٦,٣١٩١٥,٩٧١اإلجمالي

===========================
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اإليرادات٥

اإليرادات من النفط والغاز٥,١

٢٠١٣٢٠١٢
هممليون درمليون درهم

١١,٤٣٨١١,٢٤٩إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
)٦٧٧()٦٥١(ناقصاً: حقوق االمتياز

ــــــــــــــــ
١٠,٧٨٧١٠,٥٧٢

====================

اإليرادات من الكهرباء والمياه ٥,٢

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٥,٨٠٥٥,٨٨٢يةإيرادات التأجير التشغيل
٢,٦٤٩٤,٢٨٨)١٤المالية التشغيلية (إيضاح الموجودات إيرادات من 

٢٠٥١٣٠مبيعات الكهرباء
١,٣٥٦١,٧٣٢مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة

ــــــــــــــــــ
١٠,٠١٥١٢,٠٣٢

======================

٥طاقةللاألصفرجرفالشركة المتعلقة باتالمالية التشغيلية إيرادات اإلنشاءاتالموجودمنتتضمن اإليرادات 
(٧٤٨والبالغة ٦و الطاقة توليد) والمبالغ المتعلقة بتوسعة محطةمليون درهم٣,٢٥٢: ٢٠١٢مليون درهم 

).مليون درهم٣٣٧: ٢٠١٢مليون درهم (٦٥١البالغة تاكورادي

إيرادات الوقود ٥,٣

التابعة بقيمة مساوية المياه والكهرباءايرادات الوقود اإلضافية تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات تمثل 
وعقود شراء الطاقة، تم الطاقة والمياه لسعر السوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عقود شراء 

تحليل إيرادات الوقود كالتالي:

٢٠١٣٢٠١٢
درهممليونمليون درهم

الوقود اإلحتياطي في الشركات المحلية التابعة والمعوض من
١٧٤٦)٣٩وكهرباء أبوظبي (إيضاح مياهقبل شركة 

في شركات الطاقةاألخرىتعويضات الفحم وتكاليف الوقود 
٣,١٩٢٣,٥٩٩األجنبية التابعة 

ــــــــــــــــــ
٣,٢٠٩٣,٦٤٥

======================
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-٥٣ -

إيرادات التشغيل األخرى٥,٤

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٤٩٣٣٧٨صافي إيرادات المعامالت
١٥٢١٠٩إيرادات التعرفة

٥٥٦٧٥١تجارة الغاز
-١٧٧رسوم إعادة التمويل وتمديد فترة العقد

١٥٥٩٩أخرى
ــــــــــــــــــ

١,٥٣٣١,٣٣٧
======================

مصاريف تشغيلية٦

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٣٥٨٢٨٨تكاليف الموظفين
٣,٤٩٠٣,١٠٤تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد المستخدمة

٣,١٦٩٣,٥٣٢مصاريف الوقود
١,٣٥٣٣,٥١٣اتتكاليف اإلنشاء
١,٣٥٩١,٣٠٢التشغيل والصيانةتكاليف مقاولي

٦٤١١,٠٦٠النفط والغازفي قطاعتكاليف التشغيل 
٥٤٣٧٠٠تكاليف شراء الغاز للتجارة

٢١٤١٠٣تكاليف النقل
٥٧٣٦مصاريف تخزين الغاز

-٤٥)١٦والتقييم المحذوفة (إيضاح االستكشافموجودات 
١١٧١٠٧أخرى

ــــــــــــــــ
١١,٣٤٦١٣,٧٤٥

====================

(٧٢١والبالغة٦و ٥جرف المتعلقة بتكاليفاتتتضمن تكاليف اإلنشاء مليون ٣,١٨٦: ٢٠١٢مليون درهم 
مليون ٣٢٧: ٢٠١٢(مليون درهم ٦٣٢تاكورادي والبالغة توسعة محطة توليد الطاقة بةتعلقالممبالغ ال) ودرهم
).درهم

ستهالك والنضوب واإلطفاءاال٧

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
٦,٠٩١٥,٣٦٠)١٣ونضوب موجودات النفط والغاز (إيضاح 
١٢١٢)٢١اطفاء تكاليف قطع الغيار المبدئية (إيضاح 
١٤٦١٤٠)١٦اطفاء الموجودات الغير ملموسة (إيضاح 
)١٧()٢٠(استرداد أطفاء الموجودات الغير ملموسة

ــــــــــــــــــ
٦,٢٢٩٥,٤٩٥

======================
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-٥٤ -

في قيمةنخفاضمخصصات اال٨

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,٧٣٣٤٥٣)i(إيضاح الممتلكات واآلالت والمعداتفي قيمةانخفاضمخصص 
-)٨٤()iiوالمعدات (إيضاح واآلالتعلى الممتلكات نخفاضعكس مخصص اال

-١,٥٩٨بالقيمة المتعلقة بالشهرةنخفاضتكاليف اال
ــــــــــــــــــ

٣,٢٤٧٤٥٣
======================

)i( الممتلكات واآلالت والمعداتفي قيمةانخفاضمخصص
١,٧٣٣في القيمة ما قبل الضريبة بمبلغ انخفاض، تم إدراج تكاليف ٢٠١٣ديسمبر ٣١في خالل السنة المنتهية 

مليون درهم) في بيان الدخل الموحد والتي تمثل خفض موجودات النفط ١,١٠٥مليون درهم (بعد الضريبة: 
يكا الشمالية لقيمها والغاز في الواليات المتحدة األمريكية، الوحدات المولدة للنقد في وسط شرق وشمال شرق أمر

على لالستردادالقابلة لالسترداد. يتم إدراج هذه الموجودات ضمن قطاع النفط والغاز. استندت القيمة القابلة 
طريقة القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد. تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد في أمريكا الشمالية 

قبل الضرائب بقيمة انخفاضمليون درهم وتم إدراج خسارة ٣٥٣بمبلغ لالستردادبأعلى من قيمتها القابلة
. تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد في وسط الشرق بأعلى من قيمتها ٢٠١٣مليون درهم في ١,٥١١
مليون درهم في ١٦٠في القيمة بمبلغ انخفاضمليون درهم وتم إدراج خسارة ١,٤٢٤بقيمة لالستردادالقابلة 
٣,٩٦٨بمبلغ لالسترداد. تم تحديد القيمة المدرجة للوحدات المولدة للنقد في الشمال بأعلى من قيمتها القابلة ٢٠١٣

. عند تحديد ٢٠١٣مليون درهم في ٦٢في القيمة قبل الضرائب بمبلغ انخفاضمليون درهم وتم إدراج خسارة 
افتراضات السوق.باستخدامد، تم استخدام نموذج خصم تدفقات نقدية مناسب، القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعا

حول البيانات ١٧تم توضيح االفتراضات الرئيسية لحسابات القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع في إيضاح رقم 
تم استخدام نموذج خصم المالية الموحدة. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع للوحدات المولدة للنقد،

افتراضات السوق.باستخدامالتدفقات النقدية كما هو مناسب، 

تم تصنيف القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناء على المعطيات ضمن تقنية التقييم المستخدمة. 
ئة أسعار غاز منخفضة.نتج التخفيض بشكل أساسي من تدني االحتياطات في الوحدات المولدة للنقد ضمن بي

فيما ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في ٤٥٣في القيمة البالغة نخفاضتم كذلك إدراج تكاليف اال
يتعلق بخفض بعض موجودات النفط والغاز في امريكا الشمالية نتيجة التدني في االحتياطات ضمن بيئة أسعار 

غاز منخفضة.

)ii(الممتلكات واآلالت والمعداتيمةفي قنخفاضالعكس مخصص ل
بإعادة إدراج تكاليف ٢٠١٣ديسمبر ٣١في قيمة الممتلكات للسنة المنتهية في نخفاضيتعلق عكس مخصص اال

الفترة السابقة فيما يتعلق بموجودات النفط والغاز الواقعة في المملكة المتحدة. هذه الموجودات مدرجة ضمن قطاع 
القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد وتم تحديدها على مة القابلة لالسترداد على طريقة النفط والغاز. تعتمد القي

قات مستوى الوحدة المولدة للنقد. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد ، تم تحديد نموذج خصم التدف
تكاليف لرئيسية لحسابات القيمة العادلة ناقصاً السوق. تم تحديد االفتراضات اافتراضاتباستخدامالنقدية المناسبة 

حول البيانات المالية الموحدة. عند تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد ١٧االستبعاد ضمن إيضاح رقم 
% ٧,٥معامل خصم بعد الضريبة مناسب بمعدل باستخدامللوحدة المولدة للنقد، يتم خصم التدفقات النقدية 

%) تم تصنيف القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناء على المعطيات ضمن تقنية ٧,٢: ٢٠١٢(
.ةالتقييم المستخدم
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-٥٥ -

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى٩

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٧٢٢٦٨٢رواتب ومصاريف ذات العالقة
١٥٨١٤٤)(i)(إيضاحأتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

٣١٩٢١٥أخرى
ــــــــــــــــــ

١,١٩٩١,٠٤١
======================

)i( مصاريف األتعاب المهنية ومصاريف تطوير األعمال تتضمن الرسوم المدفوعة للمدققين القانونين لمراجعة
مليون درهم).١٧,٦: ٢٠١٢مليون درهم (١٤,١الحسابات والخدمات األخرى للمجموعة بقيمة 

٢٠١٣٢٠١٢
درهمالفدرهمالف

٦٠٠٦٠٠للمجموعةالبيانات الماليةتدقيق 
١٠,٧٥٤٩,٦٩٨تدقيق ومراجعة حسابات الشركات التابعة

٢,٤٣٠٢,٧١٥الخدمات االستشارية الضريبية
٣٢٥٤,٥٧٤خرىالخدمات األ

ــــــــــــــــــ
١٤,١٠٩١٧,٥٨٧

======================

الفائدةوإيرادات التمويلتكاليف١٠

تكاليف التمويل١٠,١

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,٩٦٤١,٩٠١تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات واالوراق المالية
تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلفيات التي تحمل فوائد

١,٠٢٠١,١٠٣والقروض اإلسالمية
تكاليف التمويل المتعلقة بالقرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

٢١٢١)٣٩(إيضاح 
على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيمصاريف الفوائد اإلسمية 
٢١٣)٣٤(إيضاح وشركة أبوظبي للطاقة 

١,٥٠٥١,٥٢٠مصاريف الفوائد على تبادل اسعار الفائدة
المصاريف المتراكمة اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

٥٥٤٤٣٦)٣٣(إيضاح 
٢١٢٩مصاريف متراكمة أخرى

ــــــــــــــــــ
٥,٠٨٧٥,٠٢٣

======================

إيرادات الفوائد١٠,٢

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٥٥)٣٩دات الفوائد من قرض لشركة زميلة (إيضاح إيرا
-٨٢الفوائد من الذمم المدينةتإيرادا

١٣٣٣إيرادات الفوائد من ودائع قصيرة األجل
ــــــــــــــــــ

١٠٠٣٨
======================
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-٥٦ -

ضريبة الدخـل١١

هي كالتالي:٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمبر ٣١خل للسنتين المنتهيتين في إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الد

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

بيان الدخل الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

٨٩٩٢,٢١٩تكاليف ضريبة الدخل الحالية
)٨٧()٥٩(تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

المؤجلة:ضريبة الدخل 
٥١)١٧٩(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

ــــــــــــــــــ
٦٦١٢,١٨٣مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

======================

ائب تتضمن مصاريف ضريبة الدخل المؤجلة فروقات الصرف الناتجة عن تحويل موجودات ومطلوبات الضر
المؤجلة والتي تم إدراجها في بيان الدخل الشامل ضمن إيرادات الضرائب كونها تعتبر جزء من تكاليف الضرائب 

(٢٢رف ضريبة دخل مؤجلة مرتجعة بقيمةبلغت فروقات الص٢٠١٣للمجموعة. في  : ٢٠١٢مليون درهم 
مليون درهم).٧ضريبة دخل مؤجلة مرتجعة بقيمة 

ات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروباً بمعدل الضريبة القانوني للسنتين إن التسوية بين مصروف
هو كاآلتي:٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهيتين في 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٣,٥٤٤)١,١٠٧(ضريبةالخسارة) الربح قبل ال(
ربح غير خاضع للضريبة (يتضمن ربح في مقاطعات غير

)١,٢٨٧(٥٦٠خاضعة للضريبة)
ــــــــــــــــــ

٢,٢٥٧)٥٤٧(الخاضع للضريبةالربحخسارة) الإجمالي (
======================

١,٥٨٠)٣٧٢(%)٧٠: ٢٠١٢% (٦٨معدل مرجح –معدل ضريبة الدخل قانونياً 
)٨٧()٥٩(تعديل متعلق بضريبة الدخل في سنوات سابقة 

١١٢٨٠ضرائب المحتجزةال
)٤٩()٧٢(حوافز ضريبة

٥٩٤٨٩٨ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب
)٢٣٩(٤٥٨أخرى

ــــــــــــــــــ
٦٦١٢,١٨٣ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

======================
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ضريبة الدخـل (تتمة)١١

لضريبة المؤجلةا
ديسمبر باآلتي:٣١تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في 

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد (معاد إدراجه)
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:
-١٩٢-١٩٢واآلالت والمعداتفرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

-١٤-١٤عند التقاعدالفرق الناتج عن التزامات إزالة الموجودات
-٢٨٨-٢٨٨ضريبيةخسائر 

ــــــــــــــــــــــــــــ
٤٩٤-٤٩٤-

====================================

مطلوبات الضريبة المؤجلة:
١٠,٨١٩٩,٢٠٤١,٣٦٣٨٨٦واآلالت والمعداتفرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

٣)٤٦٣()٣,٤٨٣()٤,٩٧٦(عند التقاعدالفرق الناتج عن التزامات إزالة الموجودات
)٤٤٧()٤١٩()١,٠٥٤()١,٤٥٣(ضريبيةخسائر 
)٣٩١()١٦٥(١٢)٢٥٩(أخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ
٤,١٣١٤,٦٧٩٣١٦٥١

====================================

مليون درهم) لم يتم إدراج منافع ضريبة مؤجلة على ٢٦٥: ٢٠١٢(خسائر ضريبية مليون درهم ٢١٦مقابل 
الربح المستقبلي الخاضع للضريبة. مقابلالرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية

التي تستحق للضرائب ةيمطلوبات ضريببلم تكن هناك قيم غير مدرجة فيما يتعلق، ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم). قررت المجموعة أن ١٤٧: ٢٠١٢(حول بعد من بعض الشركات التابعة على اإليرادات التي لم ت

وبإدراج التزام الضريبة المطبق.يتم توزيعها بالمستقبل القريب سلتابعة األرباح الغير موزعة لشركاتها ا

األساسي والمخفض على السهم(الخسارة)العائد١٢

العائد لحاملي األسهم العادية للمجموعة السنة(خسارة)على السهم بتقسيم ربحاألساسييحتسب العائد (الخسارة) 
خالل السنة.القائمةادية على المتوسط المرجح لعدد األسهم الع

العائد لحاملي األسهم العادية للمجموعة السنة(خسارة)المخفض على السهم بتقسيم ربح(الخسارة) يحتسب العائد 
لتأثير األدوات المنخفضة.والمعدلعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

ند احتساب العائد على السهم:واألسهم عالربح (الخسارة)يوضح الجدول التالي بيانات 

٢٠١٣٢٠١٢

٦٤٩)٢,٥١٩((مليون درهم)ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم (خسارة) 
====================

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

٠,٤٢٠,١١م الواحد (درهم)األساسي للسه(خسارة)العائد
====================

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير المخفض(خسارة) لم يتم إظهار العائد
سهم عند استخدامها. يأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار أسهم الخزينة في نهاية مخفض على األ

السنة.
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الممتلكات واآلالت والمعدات١٣

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

المباني و المعدات 
والممتلكات واآلالت

موجودات النفط 
والغاز

قطع غيار 
اإلجماليالمحطات

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
٢٠١٣
التكلفة:
٢٠١٣٢,٥٣٦٥٥,٤٣٣٤٩,١٤٦٤١٩١٠٧,٥٣٤يناير ١في 

٤,٤٨٠-٤,٤٨٠--)٣عند دمج األعمال (إيضاح
١,٣٩٠٥٥٠٤,٤٥٥٥٦,٤٠٠إضافات

)٢٧٣()٩٣()١٥٧()١٢()١١()iبيع موجودات (إيضاح 
٧٢)٩(٩٧٧٢)٨٨()١٦تحويالت (إيضاح 

)١,٧٨٠(-)١,٩٣٦(١٦٥)٩(تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣٣,٨١٨٥٦,٢٣٣٥٦,٠٦٠٣٢٢١١٦,٤٣٣ديسمبر ٣١كما في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستهالك والنضوب:
١٠,٣٠١١٥,٦٤٥٩٣٢٦,٠٣٩-٢٠١٣يناير ١كما في 

١,٨٨١٤,١٩٣١٧٦,٠٩١-)٧المحمل للسنة (إيضاح 
)٧٨()٢٣()٥٤()١(-بيع موجودات

)٤٧٧(-)٦٢١(١٤٤-تعديالت تحويل عمالت أجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٢,٣٢٥١٩,١٦٣٨٧٣١,٥٧٥-٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:في القيمةنخفاضاال

١,٦٣٣-١,٦٣٣--٢٠١٣يناير ١في 
١,٧٣٣-١,٧٣٣--)٨خالل السنة (إيضاح في القيمةنخفاضاالتكاليف 

)٨٤(-)٨٤(--)٨في القيمة خالل السنة (إيضاح نخفاضعكس اال
)٧٨(-)٧٨(--الت تحويالت عمالت أجنبيةتعدي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٣,٢٠٤-٣,٢٠٤--٢٠١٣ديسمبر ٣١في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية:

٢٠١٣٣,٨١٨٤٣,٩٠٨٣٣,٦٩٣٢٣٥٨١,٦٥٤ديسمبر ٣١كما في 
==================================================

٢٠١٢
التكلفة:
٢٠١٢٨٢٦٥٥,٠٧٦٤٢,٦٨٤٤٠٢٩٨,٩٨٨يناير ١في 

٨٢٣-٨٢٣--عند دمج األعمال
١,٨٤٨١٩٢٤,٠٤٠١٧٦,٠٩٧إضافات

)٤٤(-)٤٤(--بيع موجودات
٧٣٨-١٠٠٧٧٦)١٣٨()١٦تحويالت (إيضاح 

٩٣٢-٦٥٨٦٧-تعديالت تحويل عمالت أجنبية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٢٢,٥٣٦٥٥,٤٣٣٤٩,١٤٦٤١٩١٠٧,٥٣٤ديسمبر ٣١كما في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االستهالك والنضوب:
٨,٤٧٢١١,٨٥٢٦٧٢٠,٣٩١-٢٠١٣يناير ١كما في 

١,٧٧٤٣,٥٦٠٢٦٥,٣٦٠-)٧المحمل للسنة (إيضاح 
)٤(-)٤(--بيع موجودات

٢٩٢-٥٥٢٣٧-تعديالت تحويل عمالت أجنبية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٠,٣٠١١٥,٦٤٥٩٣٢٦,٠٣٩-٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
:في القيمةنخفاضاال

١,١٥٨-١,١٥٨--٢٠١٣يناير ١في 
٤٥٣-٤٥٣--)٨خالل السنة (إيضاح في القيمةنخفاضاال

٢٢-٢٢--تحويالت عمالت أجنبيةتعديالت 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١,٦٣٣-١,٦٣٣--٢٠١٢ديسمبر ٣١في  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية:

٢٠١٢٢,٥٣٦٤٥,١٣٢٣١,٨٦٨٣٢٦٧٩,٨٦٢ديسمبر ٣١كما في 
==================================================
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واآلالت والمعدات (تتمة)الممتلكات١٣

مليون ٤٦: ٢٠١٢مليون درهم (٨٩تشمل إضافات االعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكاليف قروض مرسملة بقيمة 
درهم).

)i قامت طاقة نورث ببيع عدة موجودات غير جوهرية مقابل ،٢٠١٣ديسمبر ٣١) خالل السنة المنتهية في
مليون درهم شهرة مشطوبة ١٠١مليون درهم. تضمن الربح من بيع الموجودات بمبلغ ٣١٧متحصالت بقيمة 

)١٦مليون درهم (إيضاح ٢١بقيمة 

)ii هرية مقابل قامت طاقة نورث ببيع عدة موجودات غير جو، ٢٠١٢ديسمبر ٣١) خالل السنة المنتهية في
مليون درهم على شهرة ٣٨٠مبلغ ببيع الموجودات منالربح تتضمنمليون درهم ١,٨١٠متحصالت بقيمة 

مليون درهم.١١مشطوبة بقيمة 

(٤٤,١٨٥بقيمة مدرجة تبلغ ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت  مليون درهم) ٤٥,٤٦٣: ٢٠١٢مليون درهم 
ذات الصلة.القروضكضمان على 

المالية التشغيليةوجوداتالم١٤
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهم
هي كما يلي:الموجودات المالية التشغيليةان الحركة في 

٨,١٨٠٤,٧٨٠يناير١كما في 
-٣٣٩المحول من الذمم المدينة

٢,٦٤٩٤,٢٨٨)٥,٢مدرج خالل السنة (إيضاح 
)٨٣٨()٩٢٨(ةاعتبارات مستلمة خالل السن

)٥٠(٧٩تعديالت مرتبطة بتحويل العمالت االجنبية ــــــــــــــــــ
١٠,٣١٩٨,١٨٠ديسمبر٣١كما في 

======================
تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

٩,٩٧٧٧,٧٨٧الجزء غير المتداول
٣٤٢٣٩٣الجزء المتداول ــــــــــــــــــ

١٠,٣١٩٨,١٨٠
======================

، وتغطي بشكل ١٢لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم عقود امتياز كما هو معرف في ثالثتدير طاقة 
صفر اس سي دخلت الشركات التابعة األجنبية والمعروفة بـ " الطاقة الجرف األالطاقة الكهربائية.توليدأساسي 

)" و"شركة تاكورادي العالمية (تاكورادي)" ايفلين(باور برايفت ليمتدايفلينطاقة أي (الجرف األصفر)" و "شركة 
في اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء 

ين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقاً لألحكام والشروط الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهد
مسبقاً في العقود والملخصة بما يلي:الموضوعة 
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المالية التشغيلية (تتمة)الموجودات١٤

الجرف األصفر:
لكية الموقع . تنتقل م٢٠٢٧سنة تنتهي في سبتمبر ٣٠للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة 

سنة إلى المتعهد.٣٠واآلالت بعد 

وشركة الجرف األصفر إنرجي وطاقة بتوقيع اتفاقية )ONE(، قامت الشركة الوطنية للكهرباء٢٠٠٩خالل 
ميغاوات لكل منهما. تقوم شركة الجرف ٣٥٠لوحدتين بقدرة إجمالية تقدر بـ اإلنتاجيةشراكة لتوسيع القدرة 

٣٠) على فترة ٦) و (٥شركات الحليفة ضمن هذه ببناء وامتالك وتشغيل الوحدات الجديدة (األصفر أو احدى ال
الهندسة والمشتريات والبناءعقد). تم توقيع ONEسنة ضمن اتفاقية شراء الكهرباء مع الشركة الوطنية للكهرباء (

)EPC( والتي تم ،ن أجل بناء المرافقمليون درهم م٣,٨٠٥والتي التزمت المجموعة من خالله بأنفاق ما يقارب
.٢٠١٣ديسمبر ٣١حتىمليون درهم منها ٣,٥١١تكبد 

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

تاكورادي:
. عند انتهاء مدة عقد شراء ٢٠٢٤سنة ينتهي في مارس ٢٥لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 

، بدأت أعمال اإلنشاء المتعلقة بمشروع ٢٠١٢الطاقة يتم نقل المحطة لملكية المتعهد مقابل القيمة االسمية. خالل 
ميجا ٣٣٠محطة توليد الطاقة في تاكورادي. سيؤدي توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة ي التوسعة ف
.٢٠٣٩م تمديد عقد شراء الطاقة حتى تميجا واط كنتيجة للتوسعة ٦٦٠واط إلى 

(١٠,٣١٩تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة مدرجة تبلغ  هم) مليون در٨,١٨٠: ٢٠١٢مليون درهم 
كضمان على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.

ات متاحة للبيعاستثمار١٥

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

–غير متداولة في صندوق مدار 
٥٨٣٥٠٩(خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة)

ــــــــــــــــــ
كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

٥٠٩١,١٢٢يناير١كما في 
١٢١٨٩إضافات خالل السنة

٦٢١٦٥التغيرات في القيمة العادلة خالل السنة
)٩٥٦(-المباع خالل السنة 

)١١(-في شركات زميلةاستثمارالمحول إلى 
ــــــــــــــــــ

٥٨٣٥٠٩ديسمبر٣١كما في 
====================
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موجودات غير ملموسة١٦
التنقيب موجودات

إجماليبرامج كمبيوترالشهرةحقوق االستخداماتفاقية إمدادواالستكشاف
مليون درهممليون درهممليون درهم مليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣
:التكلفة

٢٠١٣٤,٠٤٨٨٣٦١,٣٨٨٩,٩٨٣١٧٣١٦,٤٢٨يناير ١كما في 
٦٩٠١٢٣١٧٣٣إضافات

)٢٧(-)٢١(--)٦(موجوداتبيع 
١١٩-١١٩---)٣الشهرة الناتجة عند دمج األعمال (إيضاح 

)٧(----)٧(تحويالت إلى الذمم المدينة
)٧٢(----)٧٢()١٣تحويالت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح 

)٣٤٨(----)٣٤٨(مصاريف الحفر الجاف مشطوبة
)٤٥(----)٤٥()٦(إيضاح استبعادات خالل السنة

)٤٥٥()١()٣٦٦(--)٨٨(تعديالت تحويل عمالت أجنبية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣٤,١٧٢٨٣٦١,٣٨٨٩,٧٢٧٢٠٣١٦,٣٢٦ديسمبر ٣١كما في 
======================================================

اإلطفاء:
٨٥٥٩٤-٢٤٣٢٦٦-٢٠١٣يناير ١كما في 
٤٧١٤٦-٦١٣٨-)٧للسنة (إيضاح اإلطفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٣٢٧٤٠- ٣٠٤٣٠٤- ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االطفاء
١,٥٩٨-١,٥٩٨---)٨تكاليف اإلطفاء خالل السنة (إيضاح 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١,٥٩٨- ١,٥٩٨- - - ٢٠١٣بر ديسم٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية: 

٢٠١٣٤,١٧٢٥٣٢١,٠٨٤٨,١٢٩٧١١٣,٩٨٨ديسمبر ٣١قبل تعديالت القيمة العادلة كما في 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
٢٨٦- - - ٢٨٦- )٤١,٢) viiللقيم العادلة (إيضاح (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية

بعد التعديالت في القيمة العادلة
٢٠١٣٤,١٧٢٨١٨١,٠٨٤٨,١٢٩٧١١٤,٢٧٤ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٢
:التكلفة

٢٠١٢١,٢٠٣٨٣٦١,٣٨٨٩,٨٠٠١٢٤١٣,٣٥١يناير ١كما في 
٤٩٣,٧٤٢---٣,٦٩٣إضافات

)١١(-)١١(---موجوداتبيع 
)٧٣٨(----)٧٣٨()١٣الت إلى موجودات النفط والغاز (إيضاح تحوي

)١٤٤(----)١٤٤(مصاريف الحفر الجاف مشطوبة
٢٢٨-١٩٤--٣٤تحويل عمالت أجنبيةتعديالت 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٢٤,٠٤٨٨٣٦١,٣٨٨٩,٩٨٣١٧٣١٦,٤٢٨ديسمبر ٣١كما في 

======================================================
اإلطفاء:
٤٤٤٥٤-١٨٢٢٢٨-٢٠١٢يناير ١كما في 
٤١١٤٠-٦١٣٨-)٧للسنة (إيضاح اإلطفاء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٨٥٥٩٤-٢٤٣٢٦٦-٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة: 
٢٠١٢٤,٠٤٨٥٩٣١,١٢٢٩,٩٨٣٨٨١٥,٨٣٤ديسمبر ٣١كما في 

ى أنشطة الحماية الفعالةالتعديالت في القيمة العادلة عل
٤٠٥---٤٠٥-)٤١,٢) viiللقيم العادلة (إيضاح (

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صافي القيمة الدفترية

بعد التعديالت في القيمة العادلة
٢٠١٢٤,٠٤٨٩٩٨١,١٢٢٩,٩٨٣٨٨١٦,٢٣٩ديسمبر ٣١كما في 

======================================================
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(تتمة)موجودات غير ملموسة١٦

موجودات االستكشاف والتقييم
، قامت حكومة كردستان بممارسة خيار الحكومة بالمساهمة في منصة أتروش األمر ٢٠١٣مارس ١٢بتاريخ 

%. يتم حالياً التفاوض على اآللية ٣٩,٩% إلى ٥٣,٢من نسبة الذي قد يؤدي إلى خفض حصة طاقة في المنصة
التي قد يتم تحقيق ذلك من خاللها ويشمل تسوية التكاليف البترولية المستحقة إلى المقاولين من قبل الحكومة عن 

مليون درهم من موجودات االستكشاف والتقييم المحتفظ بها إلى ٧حصتها المساهمة. تم إجراء تحويل بقيمة 
.٢٠١٤من المتوقع إنهاء المعاملة خالل .حساب الذمم المدينة لتفويض عن التكاليف البترولية

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

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

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

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

سنوات ل الوشركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خال
على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة ٢٠٠٨و٢٠٠٦، ٢٠٠٥، ٢٠٠٢ديسمبر٣١المنتهية في 

شبكة النقل إلى األنظمة استخداموذلك بموجب شروط االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق 
وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس سنة على التوالي. ٤٠و٣٨و٣٧و٣٣في مواقع االستخدام لفترة 

سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع.٤٠و٣٨و٣٧و٣٣القسط الثابت على مدى فترة 

قيمة الشهرةفينخفاضاالاختبار ١٧

عندما يكون هناك ، وإعداد البيانات الماليةالشهرة بشكل سنوي عند تاريخ انخفاضتقوم المجموعة بإجراء اختبار 
. تم توزيع الشهرة المكتسبة من دمج األعمال ألربع مجموعات من وحدات توليد في القيمةنخفاضمؤشر على اال

النقد والتي هي قطاعات تشغيلية يتم اإلفصاح عنها كاآلتي:

موجودات النفط والغاز·
الطاقة والمياهموجودات·

عن ٢٠١٣يرات في إدراة المجموعة المعدة للتقارير المالية في ، نتجت التغي٤في إيضاح رقم توضيحهكما تم 
إعادة مراجعة قطاعاتها التشغيلية المدمجة. إن لهذا التغيير تأثير ناتج على تخصيص الشهرة ألهداف اختبار 

، يتم اآلن متابعة أدنى المستويات التي تم تخصيص الشهرة لها كمستويات قطاع تشغيلي.نخفاضاال

المدرجة للشهرة الموزعة لكل وحدة من الوحدات المولّدة للنقد هي كما يلي:إن القيمة

اإلجماليالطاقة والمياهالنفط والغاز
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
٨,٠٢٧٩,٨٩٣١٠٢٩٠٨,١٢٩٩,٩٨٣القيمة المدرجة للشهرة

====================================
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في قيمة الشهرة (تتمة)نخفاضاختبار اال١٧

موجودات النفط والغاز
لموجودات النفط والغاز على القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد. عند تحديد القيمة لالستردادتعتمد القيمة القابلة 

ناقصاً تكاليف االستبعاد، يتم استخدام نموذج معامل خصم التدفقات النقدية المناسب، بناء على دادلالسترالقابلة 
افتراضات السوق. تم توضيح االفتراضات الرئيسية لحسابات القيمة العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد لموجودات 

حديد القيمة المنسوبة لكل منها. إن نماذج التقييم النفط والغاز أدناه باإلضافة إلى النهج الذي أخذته اإلدارة عند ت
لالستقراء. تم تصنيف قياس القيمة افتراضاتهي أعمار نماذج الموجودات وبالتالي ال يوجد ضرورة أو تطبيق 

نخفاضطرق التقييم المستخدمة. وكنتيجة لتحليل االالثالث بناء على معطيات العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى 
تعلقة بالشهرة لموجودات هم ممليون در١,٥٩٨في القيمة تبلغ انخفاضمة، قامت اإلدارة بإدراج تكاليف في القي

النفط والغاز.

لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية:االستبعادتكلفة اًإن حساب القيمة العادلة ناقص

؛وحجم المصدراالحتياطيحجم ·
خم؛معدالت التض·
أسعار السلع؛·
تقييم الموارد الطارئة·
التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز؛·
سعر صرف العمالت األجنبية؛·
معدالت الخصم.·

حجم المصدر وحجم االحتياط
تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تقوم اإلدارة 

، وقيمة االحتياطي المثبت لألحجامعلى مدققي احتياطيات خارجين لمراجعة تقديرات المجموعة باالعتماد
باالستناد إلى معلومات جيولوجية وتحاليل. يتم مراجعة وتقدير مصادر االلتزامات حقل والموقعوالمحتمل في كل 

موقع بعين االعتبار خطط التطوير الطارئة في كل قطاع عندما تكون مؤثرة. تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل و
التي تم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا واالفتراضات المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم 

.الموجودات

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

المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن.

أسعار السلع
(بناء على المنحنى اآلجل) والتضخم الالحق األولىيتم مراجعة أسعار السلع بحسب السوق لفترة الخمس السنوات 

تماشياً مع مراجعات السوق.

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

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

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

واألحجام العاملة والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل 
طرف ثالث استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج.
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مة الشهرة (تتمة)في قينخفاضاختبار اال١٧

معدالت صرف العمالت األجنبية
ومن ثم على افتراضات ٢٠١٤يتم تقدير معدالت صرف العمالت األجنبية على أساس سعر الصرف اآلجل لعام 

اإلدارة الطويلة األجل لسعر الصرف. تقوم اإلدارة بتحديد االفتراضات الطويلة األجل بالرجوع إلى مجموعة من 
صادية.المؤشرات االقت

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

: ٢٠١٢% (٧,٥% إلى ٧,٠تطويرها لكل موقع على حدة. تم استخدام معدل ذمم بعد الضريبة يتراوح ما بين 
.االستبعادتكاليف %) الحتساب القيمة العادلة ناقص٧,٢% إلى ٧,١

موجودات توليد الطاقة والمياه
يتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة المستخدمة. تقوم المجموعة بتقدير القيمة 

تي تتجاوز المستخدمة باستخدام نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تعتبر نماذج التدفقات النقدية حياة المنشأة (وال
في معظم األحيان خمس سنوات) ولم يتم الرجوع إلى افتراضات نسبة النمو. وفقاً لتقديرات اإلدارة فإنه من 
المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظراً التفاقيات شراء المياه والكهرباء الطويلة المدى. 

: ٢٠١٢(% ١٢% و ٩استخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يتراوح ما بين يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية ب
)%١٢% و ٩ما بين 

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

معدالت التضخم؛·
معدالت الخصم؛·

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

التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن.

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

النقديةقود والمخاطر المحددة للموجودات التي لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات الوقتية للن

التأثيرات للتغييرات في االفتراضات
أكثر تأثراً بأسعار السلع وسعر صرف العمالت األجنبية ومعدل الخصم.نخفاضإن اختبار اال

دي، بشكل في القيمة التي قد تؤنخفاضعة االمراجؤدي التغييرات في الجدول التالي لالفتراضات المستخدمة في ت
/ نقص في إجمالي خسائر اال (زيادة)  ٣١في قيمة الشهرة المدرجة كما في نهاية السنة نخفاضمنفصل، إلى 

:٢٠١٣ديسمبر 

%٥النقص بنسبة %٥الزيادة بنسبة 
مليون درهممليون درهم

)٢,٨١٤(١,٥٩٨أسعار السلع
)٢,٠٥٧(١,٥٩٨لعمالت األجنبيةمعدالت صرف ا
١,١٥٢)١,٠٧٠(معدالت الخصم
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في شركات زميلةاستثمار١٨

ات التالية في الشركات الزميلة:ستثمارلدى المجموعة اال

نسبة الملكية
٢٠١٣٢٠١٢والتشغيلبلد التسجيل

%٤٩%٤٩متحدةاإلمارات العربية الشركة الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع
%٢٥%٢٥المملكة العربية السعوديةشركة جبيل للطاقة

%٤٠%٤٠سلطنة عمانشركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م
%٦,٧%٦,٧اإلمارات العربية المتحدةالشركة الوطنية للتكافل "وطنية"

إن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة.

)i(خدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في مجال تأجير وإدارة السيارات والمعدات. تعمل شركة الوثبة لل

)ii( الطاقةتعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد.

)iii(ومحطة توليد طاقة تابعةاأللمنيوموتشغل مصهر وتملكاإلنشاءاتمجالفيصحارتعمل شركة.

)iv("ة في إصدار وثائق التأمين التكافلي بحسب مبادئ والتي تعمل بصورة أساسيشركة الوطنية للتكافل "وطنية
الشريعة اإلسالمية باإلضافة إلى نشاطات أخرى من أجل تحقيق أهدافها.

لطاقةل الشامل اآلخر للشركات الزميلة لقيمة المدرجة والحصة من أرباح والدختحليل لالجدول التالي يقدم

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٥٩٢٤٣٣اتستثمارلالالمدرجةمة القي
====================

حصة المجموعة من الشركات التابعة:
١٢٨١٥٧الربح للسنة

)١٤()٤٧(الدخل الشامل اآلخر
ــــــــــــــــــ

٨١١٤٣إجمالي الدخل الشامل
====================
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زميلة (تتمة)في شركاتاستثمار١٨

ما يلي:كمابلغت الحصة من التزامات أنشطة الحماية للشركات التابعة عند تاريخ إعداد البيانات المالية 

السعر الثابت على األداةالحصة من مطلوبات المشتقات الماليةالحصة من القيم اإلسمية للشركات التابعةالشركات الزميلة
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
إلى %٤,٧٤% ٤,٨٨إلى %٨٢٩٨٨٠٨٤١٢٧٤,٧٤صحار (إيضاح أ)

٤,٨٨ %
%٤,٥٧%٦٤٧٥٦١٠٤,٥٧يضاح ب)جبيل (إ

ــــــــــــــ
٩٠١٣٧

================

اتفاقية الشركة الزميلةأبرمت قروض من البنوك، الار الفائدة على أسعلتقلباتتعرض صحارلحد من بهدف ا.أ
مشتقات األدوات . تم الدخول في سداد القروضوسحب جدولعكسيلمعدل الفائدة مع بنوك على مبلغ إسمي

ألهداف حماية التدفقات النقدية.المالية

ةاتفاقيالزميلةشركة الأبرمت نوك، قروض من البالأسعار الفائدة على لتقلباتجبيل تعرض لحد من ابهدف.ب
سداد القروض.وسحب جدول عكس يإسميمبلغ معدل الفائدة مع بنوك على

في شركة ائتالفاستثمار١٩

ات التالية في شركات االئتالف:ستثماراالالمجموعةلدى 

الملكيةبلد التأسيس والتشغيلالنشاط الرئيسي
٢٠١٣٢٠١٢

%٤٠- هولنداعمليات االنتاجانسبورت بي في نوردغار تر

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

-%٥٠االمريكية

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٤٤٧٢٣في شركات االئتالفستثمارالقيم المدرجة لال
====================

:االئتالفشركات من حصة 
١٠٥١٠٣الربح للسنة

====================
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(تتمة)في شركة ائتالفاستثمار١٩

)i( قامت طاقة يو اس ليك فيلد هولدنجز ذ.م.م، شركة تابعة مملوكة بالكامل لطاقة الشمال ٢٠١٣يوليو ٩في ،
من شركة تابعة مقرها فرنسا، لشركة كهرباء فرنسا أس بي ليسي ذ.م.م % من ال دبليو ٥٠باالستحواذ على نسبة 

في طاقة الرياح الواقعةميجا واط من مشروع ٢٠٥,٥لـ). إن ال دبليو بي ليسي ذ.م.م هي مستأجرةEDFاي (
%. تم احتساب ٥٠الواليات المتحدة األمريكية. تحتفظ ماروبيني كوربوريشن بالنسبة المتبقية البالغة –ميدويسترن 

ستثمارشن ذات سيطرة مشتركة على االاالستحواذ كشركة ائتالف حيث أن كال من طاقة وماروبيني كوربوري
وذات حقوق متساوية لصافي الموجودات. إن القيمة العادلة لحصة طاقة من الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 

لشركة ال دبليو بي ليسي ذ.م.م كما في تاريخ االستحواذ بناء على سعر الشراء المخصص هي كما يلي:

مليون درهم

٣٧المتداولةالموجودات 
١٠٩الموجودات الغير متداولة

)١(المطلوبات المتداولة
ــــــــ

١٤٥صافي الموجودات

)٢٠(القيمة العادلة لصافي الموجودات التي تتجاوز القيمة المدفوعة
ــــــــ

١٢٥ستثمارتكاليف اال
=========

كدخل ضمن حصة الشركة من نتائج ستثمارلصافي الموجودات على تكلفة االتم إدراج الزيادة في القيمة العادلة 
شركة االئتالف خالل الفترة.

)ii( في نوردغاز ترانسبورت بي في مقابل ٥٠، استبعدت المجموعة حصتها البالغة ٢٠١٣ديسمبر ٣٠في %
مليون درهم. ١٢٣قيمة مليون يورو) محققة بذلك ربح ب١٦١مليون درهم (٨١٤إجمالي اعتبارات شراء بقيمة 

مليون درهم من حساب احتياطي تحويل العمالت األجنبية مما نتج عنه صافي ٦٩نتج عن البيع كذلك تحويل مبلغ 
مليون درهم مدرجة في بيان الدخل الموحد. قبل االستبعاد استلمت المجموعة توزيعات أرباح من ٥٤ربح بقيمة 

األخرى في بيان ستثماردرهم. تم إدراج ذلك ضمن إيرادات االمليون٦١نوردغاز ترانبورت بي في بقيمة 
كمحتفظ به للبيع.ستثمارعند تصنيف اال٢٠١٣الدخل الموحد حيث توقفت محاسبة حقوق الملكية في سبتمبر 
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سلف وقروض لشركات زميلة٢٠

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٣٩٨٣٩٨الغير متداولة-قرض الميزانين 
٥٧٠٦٨٠المتداول–سلف 

١٣١٧متداولة-أخرى 
ــــــــــــــــ

٩٨١١,٠٩٥
====================

في السنوات لأللمنيوم ذ.م.مصحارشركة مقدمة إلى والسلف المن قروض بشكل أساسي نشأت المبالغ أعاله 
المالي المركزمتداولة في بيان ء عليه تم تصنيفها كموجوداتعند الطلب وبناالدفع . السلف مستحقة السابقة
. ان قرض الميزانين يحمل فائدة بمعدل أقل فيما يتعلق بالسلفمليون درهم١١٠خالل السنة تم دفع مبلغ .الموحد

تفاقنقاط أساسية كما تم االخمسفائدة مدفوعة من قبل شركة صحار على القروض الرئيسية ناقص خصم بمعدل 
عليه من قبل المساهمين.

موجودات أخرى٢١

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٦٥٢٠٦مصاريف مؤجلة
٤٣١-متوقفة لحين تاريخ إنهاء تمويل المشروعمبالغ مدينة من المتعهدين

٤٣٥٥))iمصاريف قطع غيار أولية (إيضاح (
عار الفائدة للعمالت اآلجلةعقود تبادل أس-مشتقات حماية فعالة 

-١١٥)٤١,١(إيضاح 
عقود تبادل العمالت األجنبية المتقاطعة-مشتقات حماية فعالة 

٨٠٨٠)٤١,١(إيضاح 
٧٧١٢٤أخرى  ــــــــــــــــ

٤٨٠٨٩٦
==================

)i(:مصاريف قطع غيار أولية

٢٠١٣٢٠١٢
ون درهممليمليون درهم

التكلفة:
١٤٦١٤٦ديسمبر٣١يناير و١الرصيد كما في  ــــــــــــــــ

اإلطفاء:
)٧٩()٩١(يناير١اإلطفاء كما في 

)١٢()١٢()٧االطفاء خالل السنة (إيضاح  ــــــــــــــــ

)٩١()١٠٣(ديسمبر٣١كما في  ــــــــــــــــ
القيمة الدفتريةصافي

٤٣٥٥ديسمبر٣١كما في 
====================
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المخزون٢٢

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,٦٣٧١,٩٣٩وقود ونفط خام
١,٢٧٥١,١١٠قطع غيار ومواد استهالكية

ــــــــــــــــــ
٢,٩١٢٣,٠٤٩

)١٣٩()١٨٠(الحركة والمتهالكةالبنود البطيئة مخصص 
ــــــــــــــــــ

٢,٧٣٢٢,٩١٠
======================

٣,٥٨١: ٢٠١٢مليون درهم (٣,٢٧٦إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي 
مليون درهم).

مليون درهم) كضمان للقروض المتعلقة ٢,٦١٤: ٢٠١٢مليون درهم (٢,٥٨٤تبلغ مدرجةمخزون بقيمة تم رهن 
بالشركات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة.

ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما٢٣ً

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,٠٩٦١,٠٩٦))iمدينون تجاريون (إيضاح (
٢,٤٧٤-الستحواذمبالغ مدفوعة مقدماً ل

١,١٦١١,١٩٦))iiمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح (
١,١٤٨١,١٠٢إيرادات مستحقة

٤٢٢-تعويضات أضرار مدينة من مقاولين
٥٢٧٥٠مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولي التشغيل والصيانة

٣٤٣٥٣ام مخزون النفط الخ
٧١٢٢ودائع

٢٣١٦سلفيات للموردين
١٧٥٥أتعاب تأمين مدفوعة مقدماً

٢٤٤٢٠٥ضريبة الدخل
٢٠١٤)٤١,١عقود تبادل العمالت االجنبية اآلجلة (إيضاح –مشتقات حماية فعالة 
-٤١)٤٢١,١(إيضاح معدالت الفائدة عقود تبادل –مشتقات حماية فعالة 
٢٢٥٢٦٥)٤١,١(إيضاح عقود مستقبلية وآجلة-مشتقات حماية فعالة 

٧١٦٨٢٧مبالغ مدينة أخرى
ــــــــــــــــــ

٥,٦٣٢٧,٧٩٧
======================

)i(مدينون تجاريون

٤٩: ٢٠١٢درهم (مليون٥١تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
يوم عمل. بلغت ٩٠–٣٠التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون المدينونمليون درهم). إن ذمم 
قيمة المدينون التجاريون ما يلي:انخفاضالحركة في مخصص 
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ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً (تتمة)٢٣

)i((تتمة)مدينون تجاريون

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهمن درهممليو

٤٩٤٧يناير١في 
٢)٣٢(المحمل للسنة

ــــــــــــــــــ
١٧٤٩ديسمبر٣١كما في 

======================

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

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي

مستحق غير
الدفع وغير 

منخفض
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوم١٢٠>يوماً

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١١٣٤-٢٠١٣١,٠٩٦٢١٢٤٣٢٣١٧
٢٠١٢١,٠٩٦٢٢٨٢٥١٣٠٦٦٤٥٦١٩١

ة قالمستحمليون درهم من المبالغ القائمة ١٣بتحصيل مبلغ إعداد التقارير الماليةقامت المجموعة الحقاً بعد تاريخ 
يوماً.١٢٠بعد الدفع

)ii( من األطراف ذات العالقةالمستحقةالمبالغ

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,١٥٨١,١٩٢)ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي (
٣٤أخرى

ــــــــــــــــــ
١,١٦١١,١٩٦

======================

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

مليون ١٤مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية بلغت الض، تم تخفي٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في
قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة انخفاضمليون درهم). إن حركة مخصص ١٣: ٢٠١٢درهم (

هي كاآلتي:

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٣١٧يناير١كما في 
١٥المحمل للسنة

)٩(-عكس المخصص
ــــــــــــــــ

١٤١٣ديسمبر٣١كما في 
====================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٧١ -

ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدماً (تتمة)٢٣

)ii( تتمةمن األطراف ذات العالقةالمستحقةالمبالغ)(

ستحقة من األطراف ذات العالقة كما يلي:تحليل أعمار المبالغ المبلغديسمبر، ٣١كما في 

مستحق الدفع لكن غير منخفض

إجمالي

غير مستحق 
الدفع وغير 

منخفض 
٣٠أقل من 

يوماً
٦٠-٣٠
يوماً

٩٠-٦٠
يوماً

١٢٠-٩٠
يوم

١٢٠أكثر من 
يوم

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٢--٣٣٣-٢٠١٣١,١٦١٨٠٦
٦٥--٢٠١٢١,١٩٦٩٢٦٢٥٩

بالكامل وذلك بناء على نخفاضيتوقع استرداد المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص اال
الخبرة السابقة.

النقد وما يعادله٢٤
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهم

٣,٨٧٠٢,٤٠٧البنوك وفي الصندوقالنقد لدى
١٧٠١,٥٣٣ودائع قصيرة األجل

٦-نقد محجوز
ــــــــــــــــــ

٤,٠٤٠٣,٩٤٦
)١٣٩()٩٤(البنوكمنالسحب على المكشوف 

ــــــــــــــــــ
٣,٩٤٦٣,٨٠٧

======================

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

مليون درهم ١٠,٩٦٠، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
مليون درهم) ، وقد استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.٢٠,٢٧٠: ٢٠١٢(

رأس المال٢٥

)i(رأس المال المصدر

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٦,٢٢٥٦,٢٢٥درهم للسهم١أسهم عادية بقيمة 
====================
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(تتمة)رأس المال٢٥

)ii(أسهم الخزينة

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهماألسهم باآلالفمليون درهماألسهم باآلالف

١٥٨,٧١٣٢٩٣١٥٨,٧١٣٢٩٣ديسمبر٣١يناير و١كما في 
========================================

)iii(مساهمات حقوق رأسمالية

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٢٠١٣٣٢٥٣٤١يناير ١في 
)١٦(-تحويل إلى األرباح المحتجزة

ــــــــــــــــ
٢٠١٣٣٢٥٣٢٥ديسمبر ٣١في 

====================

للفرق بين قيمة ٢٠١٠حقوق الملكية المدرجة في يتعلق بمساهمات ٢٠١٢محتجزة في إن التحويل إلى األرباح ال
وتم تدوير ٢٠١٢القرض المستلم من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وقيمته العادلة. تم سداد القرض بالكامل خالل 

مساهمات حقوق الملكية إلى االرباح المحتجزة.

االحتياطيات٢٦

ىاالحتياطيات األخر٢٦,١

المجموعاحتياطي عاماحتياطي قانونياحتياطي نظامي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٢٢,٧٤٨٥٥٠٧٥٠٤,٠٤٨يناير ١الرصيد في 
١٤٠-٦٤٧٦تحويالت خالل السنة

ــــــــــــــــــــــــــــ
٢٠١٢٢,٨١٢٦٢٦٧٥٠٤,١٨٨ديسمبر ٣١الرصيد كما في 

١٠٢-١٠٢-تحويالت خالل السنة
ــــــــــــــــــــــــــــ

٢٠١٣٢,٨١٢٧٢٨٧٥٠٤,٢٩٠ديسمبر ٣١الرصيد كما في 
====================================

االحتياطي النظامي
(وتعديالته) والنظام األساسي ١٩٨٤ربية المتحدة لسنة ينص قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات الع

% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة ١٠للشركة والشركات التابعة لها، على تحويل 
ن هذا % من رأس المال. إ٥٠والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

للتوزيع.متاحاالحتياطي غير 
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االحتياطيات (تتمة)٢٦

االحتياطيات األخرى (تتمة)٢٦,١

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

% من رأس ٥٠ا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ويجوز للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذ
المال أو بموجب قرار المساهمين في االجتماع العام السنوي بناء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا 

بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.الموصياالحتياطي فقط لألغراض 

االحتياطي العام
احتياطي عام بهدف دعم رأس المال. يتم استخدام هذه االحتياطي فقط لألهداف الموصى بأنشاءقامت المجموعة 

بها من قبل مجلس اإلدارة والموافق عليها من قبل المساهمين في الشركة.

رباح المحتجزةاأل٢٦,٢
مملوكة جزئياًسداد القرض بال فائدة من قبل شركة تابعةعندتعديالت 

مليون درهم. ١٢٥الشركة المملوكة جزئياً لطاقة قرض ثانوي بقيمة شركة الرويس للطاقة، تم منح ٢٠٠٩خالل 
أيهما أوالً. ٢٠٣١أغسطس في إن القرض بال فائدة وغير مضمون ويستحق السداد بالكامل عند إعادة التمويل أو 

مليون درهم. خالل أغسطس ٢٧القرض بقيمته العادلة البالغة عند القيد المبدئي، قامت إدارة الشركة بقياس
بإعادة تمويل ودفعت قرض المساهم. عند وقت السداد، بلغت القيمة الدفترية شركة الرويس للطاقة، قامت ٢٠١٣

مليون ٣٥زيادة األرباح المحتجزة للمجموعة بقيمة مليون درهم. نتجت عن هذه المعاملة ٣٦للقرض من المساهم 
رهم والتي تم تعديلها مقابل حقوق ملكية غير مسيطرة.د

التغييرات في حصة ملكية الشركات التابعة
% تابعة لطاقة ١٠٠، قامت شركة الجرف األصفر للطاقة أس ايه، شركة مملوكة بالكامل ٢٠١٣خالل ديسمبر 

أسواق بورصة الدار بإصدار أسهم جديدة من خالل ايداع خاص من قبل مستثمري المغرب وطرح أولي في 
البيضاء. الحقاً إلصدار األسهم، استمرت المجموعة بالسيطرة على شركة الجرف االصفر للطاقة أس ايه و 

% من ملكية الحصص. تم احتساب المعاملة كمعاملة حقوق ملكية باإلضافة إلى حقوق ٨٥,٧٩باالحتفاظ بنسبة 
ملكية غير مسيطرة، كما يلي:

مليون درهم

٦٧٣%١٤,٢١ت من بيع حصة ملكية متحصال
)٤٦٩(صافي الموجودات المتعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة

ـــــــ
٢٠٤الزيادة في حقوق الملكية المتعلقة بالشركة األم

========
من خالل:

٢٠٤الزيادة في األرباح المحتجزة
========

مليون درهم إلى حقوق ملكية غير مسيطرة.١٥الصلة البالغة تم تخصيص تكاليف المعاملة المباشرة ذات 
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االحتياطيات (تتمة)٢٦

احتياطي تحويل العمالت األجنبية٢٦,٣

ناتجة من تحويل البيانات العمالت األجنبية التحويل إلدراج فروق يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
ات في العمليات ستثمارة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي االالمالية للشركات االجنبية التابع

األجنبية.

توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة٢٧

ال مليون درهم). ٦٠٧: ٢٠١٢مليون درهم (٦٠٧خالل السنة، تم دفع أرباح موزعة على االسهم العادية بقيمة 
.٢٠١٣بـيقترح توزيع أرباح نقدية فيما يتعلق

حقوق ملكية غير مسيطرة٢٨
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهم

٢٩٩٢٤٨)ADWEAمتعلقة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (
٣,٢٩٦١,٤٣٩متعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

ــــــــــــــــــ
٣,٥٩٥١,٦٨٧

======================

" كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية ADWEAيتم معاملة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي "
).٤٠% من الحقوق في ثمان شركات محلية تابعة لطاقة (التفاصيل في إيضاح ١٠الموحدة وذلك المتالكها 

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

والتشغيلبلد التأسيس 

نسبة حصة الملكية المحتفظ 
حقوق ملكية بها من قبل 

غير مسيطرة
٢٠١٣٢٠١٢

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

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–الطويلة أسيا للطاقة شركة
%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة شركة

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

%٤٦,٠%٤٦,٠االمارات العربية المتحدةش.م.خ–شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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حقوق ملكية غير مسيطرة (تتمة)٢٨

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٧,٠٠٧٧,٠٠٠اإليرادات 

١,٥٦١١,٤٧٦األرباح
٣,١٢٩٢٠٨الدخل الشامل اآلخر

ــــــــــــــــــ

٤,٦٩٠١,٦٨٤إجمالي الدخل الشامل
======================

٧١٨٦٧٩الربح المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة
١,٤٣٩٩٦الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة

٤٥,٧٥٧٤٦,٥٩٣الموجودات الغير متداولة
٥,٥٥٨٥,٣٧٣الموجودات المتداولة

)٤٢,٢٦٣()٣٩,٠٩٩(المطلوبات الغير متداولة
)٤,٣٨٨()٤,١٧٢(المطلوبات المتداولة

ــــــــــــــــــ
٨,٠٤٤٥,٣١٥إجمالي حقوق المساهمين

====================
٤,٣٤٤٢,٨٧٠المتعلقة بالشركة األمإجمالي حقوق المساهمين
٣,٧٠٠٢,٤٤٥لمتعلقة لحقوق ملكية غير مسيطرةاإجمالي حقوق المساهمين

ــــــــــــــــــ
٨,٠٤٤٥,٣١٥

====================
٥,٣٦٧٥,٤٤٥صافي التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

)٢٨٦()١,٠٠٠(يةستثمارمن االنشطة االالنقدية  صافي التدفقات 
)٥,٠٤٢()٤,٤٤٤(شطة التمويليةالنقدية من االنالتدفقات صافي 

ــــــــــــــــــ

١١٧)٧٧(الزيادة في النقدية وشبه النقدية(النقص)صافي
====================

٤١٤٤٤٦لحقوق ملكية غير مسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 
====================

سيطرة في شركات تابعةقروض من مساهمي حقوق ملكية غير م٢٩

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٢٦٦٤٣٢البحرية القابضة٢أس شركة 
٢١٠٢٦٣سي في٢أف الفجيرة 

١٣٤٢١٠شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة
٣٢٥٥شركة الشويهات المحدودة

١٩-شركة توتال تركتيبال اإلمارات للطاقة
ــــــــــــــــــ

٦٤٢٩٧٩
======================

. إن هذه القروض السدادإن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة 
تخضع للسداد وفقاً لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
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من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقرض ٣٠

بلغت الحركة على رصيد القروض خالل السنة كاآلتي:

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٢,٦٥٥٢,٦٧٥يناير١كما في 
-٥مستلم خالل السنة

)٢٠()٣٦(تم إعادة سداده خالل السنة
ــــــــــــــــــ

٢,٦٢٤٢,٦٥٥ديسمبر٣١كما في 
======================

إن القروض المدرجة أعاله ال تحمل فائدة ومن دون تاريخ سداد محدد وغير مضمونة وتستحق للسداد بناء على 
حقوق المساهمين.كمعاملتهاقرار مجلس إدارة طاقة، وبالتالي تم 

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة٣١

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٦,١٥٦٢,٦٠٤)iتسهيالت ائتمانية متجددة (إيضاح 
أوراق مالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة متوسطة

٢٢,٦٤٦٢٦,٢٩٣)iiاألجل (إيضاح 
٦,٩٧٤١٠,٥٩٦)iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (إيضاح 

-٢,٩٤٨)ivسندات شركة الرويس للطاقة (إيضاح 
٣٨,٦٠٦٣٧,٥٥٩)vقروض ألجل (إيضاح 

ــــــــــــــــــ
٧٧,٣٣٠٧٧,٠٥٢

======================

كاآلتي:الموحدتم إدراجها في بيان المركز المالي

٧١,٠٥٨٦٧,٩٩٣متداولةالغير المطلوبات 
٦,٢٧٢٩,٠٥٩المطلوبات المتداولة

ــــــــــــــــــ
٧٧,٣٣٠٧٧,٠٥٢

======================
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(تتمة)القروض والسلفيات التي تحمل فائدة٣١

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٠,٥١٧٩,٠٨٩حدةخالل سنة وا
١,٩٢٦٨,٨٩٢سنوات٢–١ما بين 
٧,٦٠٣١,٨٨٠سنوات٣–٢ما بين 
٦,٧١٢٥,٦٣٢سنوات٤–٣ما بين 
٦,٨٤٠٦,٦٨٩سنوات٥–٤ما بين 

٤٤,٤٣٧٤٥,٥٠٢بعد خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٧٨,٠٣٥٧٧,٦٨٤
======================

)i(تسهيالت ائتمانية متجددة

المطلوبات الغير متداولة
١,٩٤٥٢,٦٠٤مليار دوالر كندي، صافي تكاليف المعاملة (إيضاح أ)١,٠تسهيالت بقيمة 
-٤,٢١١مليار دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعاملة (إيضاح ب)٣,٥تسهيالت بقيمة 

ــــــــــــــ
٦,١٥٦٢,٦٠٤
================

سنوات وتقوم طاقة األم ٣مليار دوالر أمريكي لمدة ١,٠التسهيالت المتجددة بقيمة مقترضإن طاقة نورت هي (أ)
١,٩مليار دوالر كندي (٠,٦، بلغت قيمة تسهيالت االئتمان القائمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١بتقديم الضمانات. كما في 

مليار درهم).٢,٦، مليار دوالر كندي٠,٧: ٢٠١٢مليار درهم) (

، قامت طاقة بإعادة تمويل الشق "أ" من تسهيالتها المتجددة بتسهيالت ائتمانية بشريحة ٢٠١٢ديسمبر ١٣بتاريخ (ب)
المسحوبة ضمن الشريحة غبنوك. إن المبال٢٦مليار دوالر أمريكي مع تجمع ٢,٥مزدوجة بعمالت متعددة تبلغ 

زائد هامش. EIBORأو LIBORفائدةتحململيار دوالر أمريكي)١مة "ب" (تسهيالت لخمس سنوات تحمل بقي
ديسمبر ٣١زائد  هامش . بتاريخ LIBORالقيم التي تم اقتراضها ضمن الشريحة الجديدة "أ" تحمل فائدة بمعدل 

مليار درهم ) ٤,٢مليون يورو (٤١٤مليون دوالر و٥٧٧تم سحب مبلغين تحت هذه الشريحة بقيمة ٢٠١٣
).يء: ال ش٢٠١٢(
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣١

)ii(المتوسطة األجلأبوظبي الوطنية للطاقةسندات شركة
متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الالسنداتإدراجتم 

يلخص الجدول التالي تفاصيل .لطاقةمضمونةلتزامات غير ذات االمباشرة وغير مشروطة وهي الفائدة الفعلية و
الدائنة:السنداتهذه 

معدل 
اإلصدار%

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٣٢٠١٢السداد

مليون درهممليون درهم

المطلوبات المتداولة
من الخصوماتدوالر أمريكي، صافي١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٣,٦٧٢-٢٠١٣أغسطس%٦,٦٤%٩٩,٩٤تكاليف المعامالتو
من الخصوماتدوالر أمريكي، صافي١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠١٤٤,٤٠٠سبتمبر%٤,٩٢%٩٩,٤٥تكاليف المعامالتو ــــــــــــ
٤,٤٠٠٣,٦٧٢إجمالي المتداول ــــــــــــ

ولةمتداالغير المطلوبات 
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ١,٢٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٤,٣٩٣-٢٠١٤رسبتمب%٤,٩٢%٩٩,٤٥وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من تكاليف المعامالت ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٧١,٨٣٦١,٨٣٦اكتوبر %٦,١٨%١٠٠والخصومات

من الخصومات دوالر أمريكي صافي ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٨١,٨٣٤١,٨٣٣أغسطس %٧,٢٩%٩٩,٨٥وتكاليف المعامالت والخصومات

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٩١,٨٢٣١,٨٢١سبتمبر %٦,٤٠%٩٩,٢٠وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠١٧٢,٧٣٩٢,٧٣٤مارس %٤,٣٤%٩٩,٥٠توتكاليف المعامال
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٨٢,٧٣٣٢,٧٢٩يناير %٢,٥%٩٩,٤٨وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات ٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢١٢,٧٣٤٢,٧٣١ديسمبر %٦,٠٠%٩٩,٥٢وتكاليف المعامالت
صافي من الخصومات ،دوالر أمريكي١,٢٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٢٣٤,٥٤٧٤,٥٤٤يناير %٣,٦٣%٩٩,٤٠وتكاليف المعامالت والخصومات ــــــــــــ
١٨,٢٤٦٢٢,٦٢١إجمالي الغير متداول ================

٢٢,٦٤٦٢٦,٢٩٣اإلجمالي ================

يتم إدراج مطلوبات السندات بصافي القيمة من الخصومات وتكاليف المعامالت المتعلقة بترتيب هذه السندات 
مليون درهم)، والتي يتم اطفاؤها إلى بيان ١٥٣: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ١٢٧والبالغة 

الفائدة الفعلي. تستحق فوائد سندات الدوالر الدخل الموحد على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل 
والمطلوبات األخرى.مبالغ مستحقة الدفعاألمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند 
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القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣١

)iii(سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

صدار سندات طويلة األجل مخصومة ذات معدالت فائدة ثابتة. تم إدراج هذه قامت طاقة بإ٢٠٠٦في عام 
السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة 

يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات الدائنة:وغير مضمونة على الشركة.

معدل 
اإلصدار%

دل الفائدة مع
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٣٢٠١٢السداد

مليون درهممليون درهم

المطلوبات المتداولة
الخصومات منصافي،يورو٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠

٣,٦٢٧-٢٠١٣اكتوبر %٤,٥٣%٩٩,٣٥٧وتكاليف المعامالت
ــــــــــــــــ

متداولةالغير المطلوبات 
دوالر أمريكي، صافي من ١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٢٠١٦٣,٦٦٢٣,٦٥٨اكتوبر %٥,٩٨%٩٩,٤٨٥الخصومات وتكاليف المعامالت

دوالر أمريكي، صافي من ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
٢٠٣٦٣,٣١٢٣,٣١١اكتوبر %٦,٦%٩٩,٠٤٩الخصومات وتكاليف المعامالت

ــــــــــــــــ
٦,٩٧٤٦,٩٦٩ت الغير متداولةإجمالي المطلوبا

ــــــــــــــــ
٦,٩٧٤١٠,٥٩٦إجمالي المطلوبات

===================

الخصومات وتكاليف المعامالت الخاصة بترتيبات هذه السندات والبالغة منيتم إدراج مطلوبات السندات صافي
مليون درهم)، والتي يتم إطفاؤها في بيان الدخل ٦١: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ٥١

٧٥٠وفقاً لشروط السداد، قامت طاقة بدفع تخدام طريقة معدل الفائدة الفعليالموحد على امتداد فترة سدادها باس
.٢٠١٣مليون يورو خالل 

تستحق سنوياً. يتم إدراج تستحق فوائد سندات الدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي، أما فوائد سندات اليورو ف
الفائدة المستحقة ضمن بند مبالغ مستحقه الدفع ومطلوبات أخرى.

)iv(سندات شركة الرويس للطاقة

، قامت شركة الرويس للطاقة، شركة تابعة للمجموعة، بإصدار سندات ثابتة طويلة األجل بمعدل ٢٠١٣خالل 
ن درهم) تم إدراج السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل مليو٣,٠٣٠مليون دوالر أمريكي (٨٢٥ثابت بقيمة 

الفائدة الفعلي وتم ضمانها بعد رهن وثائق الضمان ويشمل ذلك الحقوق التعاقدية للشركة التابعة والودائع النقدية 
.٢٠٣٦% بتاريخ استحقاق في أغسطس ٦وموجودات وضمانات أخرى. تحمل السندات كوبون بمعدل 

معدل 
ر%اإلصدا

معدل الفائدة 
الفعلي %

تاريخ إعادة 
٢٠١٣٢٠١٢السداد

مليون درهممليون درهم

متداولةالغير المطلوبات 
من الخصومات دوالر أمريكي، صافي٨٢٥,٠٠٠,٠٠٠

-٢٠٣٦٢,٩٤٨أغسطس%٦,٢٢%٦,٠المعامالتوالخصوماتتكاليف 
================

مليون درهم كما في ٨٢راج التزام السندات صافي المعامالت المتكبدة فيما يتعلق باتفاقيات السندات بقيمة تم إد
: ال شيء)، والتي تم إطفاؤها في البيانات المالية الموحدة على مدى فترة سداد ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١

ت نصف سنوياً.السندات باستخدام طريقة الفائدة الفعلي. تستحق الفائدة على السندا
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-٨٠ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣١

)v(قروض ألجل

تتعلق القروض اآلجلة والمدرجة بسعر التكلفة المطفأة إلى الشركات التابعة التالية:

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٧٠٣٧٩٦سي.إم.أس.  للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة االمارت
٣,٥٢٥٣,٦٤٥شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٢,٢٧٢٢,٤٧٤شركة مساهمة خاصةللطاقة،شركة الشويهات سي.إم.أس. 
٢,٣٤٢٢,٥٠٧الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

٥,٩٨٩٦,٣٣٩شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٣,٩١٣٤,٠٧١شركة مساهمة خاصةارات سمب كورب للمياه والطاقةشركة اإلم

٧,٣٨١٧,٥٩٩شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
٥,٠٩٨٧,١٢٨شركة مساهمة خاصةشركة الرويس للطاقة

٢,٣٥٢٢,٤٤٣أس أيشركة الجرف األصفر للطاقة 
-٣,٦٧٩اس ايه٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة 

٧٠١٤٢باور برايفت ليمتدايفلينشركة طاقة 
٣٦١٤١٥للطاقةليمتيدشركة هيماشال سورانج

-٩٢١شركة تاكورادي انترناشونال
ــــــــــــــــــ

٣٨,٦٠٦٣٧,٥٥٩
======================

إن تفاصيل القروض ألجل للشركات التابعة هي كاآلتي:

)ECPCشركة مساهمة خاصة (-للطاقة )سي أم أس(إلمارات اشركة 

٢٠١٣٢٠١٢االستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %
مليون درهممليون درهم

المتداولة
LIBOR٢٠١٤٩٥٨٥+ %١,٣٠- % ١,١٥)١قرض ألجل(
٨-LIBOR٢٠١٤% + ١,٠٠)٢قرض ألجل(

ــــــــــــــــ
٩٥٩٣

==================

الغير متداولة
٢٠٢٠٦٠٨٧٠٣-LIBOR٢٠١٥% + ١,٣٠)١قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٧٠٣٧٩٦اإلجمالي

==================
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨١ -

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة (تتمة)٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

وفقاً لجدول األقساط المتفق عليه. تم ٢٠٢٠) على دفعات نصف سنوية حتى يونيو عام ١لقرض ألجل (يتم سداد ا
) ) بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة١ضمان القرض ألجل 

حصص الملكية في شركة لشركة اإلمارات (سي أم أس) للطاقة، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن
للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في كذلك ) ١يخضع القرض ألجل (الطويلة للتسهيالت المشتركة ذ.م.م.

١٥: ٢٠١٢مليون درهم (١٣) صافي تكاليف التمويل البالغة ١اتفاقية التسهيالت البنكية. تم إدراج القرض ألجل (
مليون درهم).

)) لتمويل ٢سي أم أس اإلمارات للطاقة على تسهيالت من بنك محلي (القرض ألجل (، حصلت شركة٢٠٠٨خالل 
(بناء مصنع لالسترجاع الحراري. طبقاً لجدول السداد المتفق ٢٠٠٩) ابتداء من يونيو ٢تم سداد القرض ألجل 
.٢٠١٣ديسمبر ٣١عليه، مع استحقاق آخر قسط في 

جب على شركة سي أم أس اإلمارات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتو
).٤١أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات معدالت الفوائد(ايضاح 

):GTTPCشركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة (

٢٠١٣٢٠١٢
يون درهمململيون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤١٣٩١٢٠% + ٠,٥قرض ألجل

==================

الغير متداولة
٢٠٢٩٣,٣٨٦٣,٥٢٥-LIBOR٢٠١٥+ %٠,٩٥-% ٠,٥قرض ألجل

==================
٣,٥٢٥٣,٦٤٥اإلجمالي

==================

ان القرض ألجل بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة تم ضم
، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن حصص المساهمين في توتال تركتيبال الخليج للطاقةلشركة 

د كما هو متفق عليه في باإلضافة لذلك فإن القرض خاضع لعدد من القيو.شركة الطويلة للتسهيالت المشتركة
اتفاقية التسهيالت.

اتفاقيات توتال تركتيبال الخليج للطاقة الدخول فيبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتوجب على شركة 
).٤١تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

(٢٢التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة تم إدراج القرض المذكور اعاله صافي تكاليف ٢٤: ٢٠١٢مليون درهم 
مليون درهم).
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٢ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

:)SCIPCOشركة مساهمة خاصة (–للطاقة(سي أم أس)شركة الشويهات

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهمن درهممليواالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤٢١٨٢٠١% + ١,٤٠قرض ألجل

ــــــــــــــــ

الغير متداولة
٢٠٢١٢,٠٥٤٢,٢٧٣-LIBOR٢٠١٥% + ١,٤٠قرض ألجل

ــــــــــــــــ
٢,٢٧٢٢,٤٧٤اإلجمالي

====================

٣٥مليون درهم) على ٣,٨٠٢مليون دوالر أمريكي (١,٠٣٥داد دفعات تسهيالت القرض ألجل والبالغ يتم س
وفقاً لجدول األقساط المتفق عليه. ٢٠٠٤قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر 

سي تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.م اس الشويهاتا

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار سي أم أس الشويهات للطاقةوبموجب شروط االتفاقية، يتوجب على شركة 
).٤١الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

مليون درهم).٢٣: ٢٠١٢مليون درهم (١٩تم إدراج القرض صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ 

):APCشركة مساهمة خاصة (–الشركة العربية للطاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤١٧٧١٦٥% ١,٣٠-% ١,١٥قرض ألجل

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
٢٠٢٣٢,١٦٥٢,٣٤٢-LIBOR٢٠١٥% ١,٦٥-% ١,٣٠قرض ألجل

ــــــــــــــــ
٢,٣٤٢٢,٥٠٧اإلجمالي

==================
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٣ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v(روض ألجل (تتمة)ق

، حصلت الشركة العربية للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء ٢٠٠٣خالل 
للطاقة وتحلية المياه.وتجديد وتوسيع محطة أم النار

ل في مليون درهم) وتم سحب المبلغ بالكام٣,١٤٠مليون دوالر أمريكي (٨٥٥بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه. ويكون ٢٠٠٩سداد القرض ألجل في يناير . تبدأ فترة ٢٠٠٨ديسمبر ٣١

.٢٠٢٣يناير ٢١السداد النهائي في 

تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة 
. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود من قبل كال المساهمينهمين في الشركة العربية للطاقة ورهن حصة المسا

كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض يتوجب على الشركة العربية للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار 
).٤١ر الفائدة (إيضاح الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعا

(٢٢تم إدراج القرض ألجل صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغ  مليون ٢٤: ٢٠١٢مليون درهم 
درهم).

):TAPCOشركة مساهمة خاصة (–شركة الطويلة آسيا للطاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤١٥٩١٥٠% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠١٤٢١٠١٩٩% + ٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٣٦٩٣٤٩

==================
الغير متداولة
٢٠٢٥٢,٤٢٠٢,٥٧٩-LIBOR٢٠١٥% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
٢٠٢٥٣,٢٠٠٣,٤١١-LIBOR٢٠١٥+ %٠,٨٢٥)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــ
٥,٦٢٠٥,٩٩٠

ــــــــــــــــ
٥,٩٨٩٦,٣٣٩اإلجمالي

==================

، حصلت شركة الطويلة آسيا للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية ٢٠٠٥خالل 
للطاقة وتحلية المياه.Bوسيع محطة الطويلة شراء وتجديد وت

مليون درهم) خالل ٣,٣٤٦مليون دوالر أمريكي (٩١١) البالغة ١تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل (
٣٥: ٢٠١٢مليون درهم (٣٢) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١. تم إدراج القرض ألجل (٢٠٠٨

مليون دوالر أمريكي ١,٢٠٠) البالغة ٢، تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل (٢٠٠٨مليون درهم) خالل 
)٤,٤٠٧) مليون ٢٨) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ٢مليون درهم). تم إدراج القرض ألجل 

مليون درهم).٣٠: ٢٠١٢درهم (



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٤ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v(روض ألجل (تتمة)ق

غير الملموسة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة و
. تخضع القروض أيضا لعدد من القيود من قبل كال المساهمينورهن حصة المساهمين الطويلة آسيا للطاقةلشركة

.كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار جب على شركة الطويلة آسيا للطاقةبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتو
).٤١الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

)ESWPCشركة مساهمة خاصة (–شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقائدة الفعليةنسبة الف

المتداولة
LIBOR٢٠١٤١٥٥١٥٨% + ٠,٦٥قرض ألجل

ــــــــــــــ

غير المتداولة
٢٠٢٩٣,٧٥٨٣,٩١٣–LIBOR٢٠١٥+ % ٠,٦٥قرض ألجل

ــــــــــــــ

٣,٩١٣٤,٠٧١اإلجمالي
==================

، حصلت شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة بنوك وذلك ٢٠٠٦خالل 
لتمويل شراء وتوسيع محطة الفجيرة للطاقة وتحلية المياه. 

القرض مليون درهم). يستحق سداد٤,٦٦٧مليون دوالر أمريكي (١,٢٧٠بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل 
. يتم ٢٠٢٩يناير ٣١يكون السداد النهائي في ذلك بموجب جدول سداد متفق عليه وو٢٠١٠ألجل في من فبراير 

(٣١التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة تكاليفإدراج القرض ألجل صافي من  مليون ٣٣: ٢٠١٢مليون درهم 
درهم).

ري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجا
تخضع القروض لعدد من قبل كال المساهمين.أسهم الشركةورهن والطاقة.للمياهلشركة اإلمارات سمب كورب 

التسهيالت البنكية.اتفاقيةمن القيود كما هو منصوص عليه في 

والطاقة الدخول في للمياهات سمب كورب بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض، يتوجب على شركة اإلمار
).٤١اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٥ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

:)FAPCOشركة مساهمة خاصة (-شركة فجيرة آسيا للطاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
LIBOR٢٠١٤١٠٠٨٨% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
LIBOR٢٠١٤١٤٩١٣٢% + ٠,٥٠)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــــ
٢٤٩٢٢٠

ــــــــــــــــــ
غير المتداولة
٢٠٣٠٢,٨٥١٢,٩٤٩–LIBOR٢٠١٥% + ٠,٦٥)١قرض ألجل (
٢٠٣٠٤,٢٨١٤,٤٣٠–LIBOR٢٠١٥% + ٠,٥٠)٢قرض ألجل (

ــــــــــــــــــ
٧,١٣٢٧,٣٧٩

======================
٧,٣٨١٧,٥٩٩اإلجمالي

======================

) و ١قرض ألجل (تسهيالت ت قروض إضافية من مجموعة بنوك (، تحصلت الشركة على تسهيال٢٠٠٧خالل 
لتوليد الطاقة وتحلية المياه.F٢)) لتمويل إنشاء محطة الفجيرة ٢(

. يتم سداد القرض ألجل ابتداء ٢٠١١بالكامل في مليون درهم٣,١٤٤) ١قيمة تسهيالت القرض ألجل (تم دفع
. تم إدراج ٢٠٣٠يوليو ٢٨لمتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في وفقاً لجدول االسترداد ا٢٠١١يناير ٢٨من 

مليون درهم).٤٢: ٢٠١٢مليون درهم (٤٠) صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ١القرض ألجل (

. يتم سداد القرض ألجل ٢٠١١سحبها كامالً في مليون درهم، تم ٤,٧١٦) ٢بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل (
. تم ٢٠٣٠يوليو ٢٨حسب جدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في ٢٠١١يناير ٢٨تداء من اب

) (٥٤) صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة ٢إدراج القرض ألجل  مليون ٥٧: ٢٠١٢مليون درهم 
درهم).

ع الموجودات الملموسة والغير ملموسة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جمي
لشركة فجيرة أسيا للطاقة. قام الشركاء في الشركة األم بإصدار ضمانات للبنوك في الشركة التابعة لقروضها 

والتزامات الحماية، وتخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

تبادل أسعار اتفاقياتت القرض يتوجب على شركة فجيرة آسيا للطاقة الدخول في بموجب شروط إتفاقية تسهيال
).٤١الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٦ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

:)RPCشركة مساهمة خاصة (–شركة الرويس للطاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٧٥%  - ٢٠١٤١٥٠١٩٨%٢,٥ ==================

الغير المتداولة
+ LIBORقروض ألجل تحمل فائدة ١,٧٥%  - ٢٠٣١٤,٩٤٨٦,٩٣٠-٢٠١٥%٢,٥

ــــــــــــــــ
٥,٠٩٨٧,١٢٨اإلجمالي ==================

(٢,٠٢٥، حصلت الشركة على قروض تحمل فائدة بقيمة ٢٠٠٩خالل  مليون ٧,٤٣٧مليون دوالر أمريكي 
تم ٢٠١١ديسمبر ٣١مليون درهم)، كما في ٢٤٦مليون دوالر أمريكي (٦٧درهم) وتسهيل قرض قائم بقيمة 

مليون درهم) وتم إلغاء تسهيل ٧,٤٣٧مليون درهم) (٧,٤٣٧مليون دوالر أمريكي (٢,٠٢٥سحب مبلغ بقيمة 
، بموجب جدول إعادة السداد المتفق ٢٠١٣. تستحق القروض للسداد ابتداء من فبراير ٢٠١٢القرض القائم في 

، ٢٠١٣سندات شركة الرويس للطاقة في عند إصدار.٢٠٣١أغسطس ٣١عليه تستحق الدفعة األخيرة الدفع في 
مليون درهم من تسهيالت القرض وإعادة التفاوض على بعض شروط ١,٩٨١قامت شركة الرويس للطاقة بدفع 

(١٨٤صافي تكلفة التمويل والبالغة حوالي ألجلتم إدراج القروض لتسهيالت القرض. : ٢٠١٢مليون درهم 
مليون درهم).١٣٥

د من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة لشركة تم ضمان القروض بعد
التسهيالت البنكية.اتفاقيةالرويس للطاقة. تخضع القروض للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في 

أسعار يتوجب على شركة الرويس للطاقة الدخول في اتفاقيات لتبادلتسهيالت القرض اتفاقيةبموجب شروط 
).٤١الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة (إيضاح 

:)JLECسي أي (شركة الجرف األصفر للطاقة

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
٢٠١٤١٧٩١٧٣%٥,٦٣٧قرض ألجل

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
٢٠٢٧٢,١٧٣٢,٢٧٠-٢٠١٥%٥,٦٣٧قرض ألجل

ــــــــــــــــ
٢,٣٥٢٢,٤٤٣اإلجمالي

==================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٧ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

(تتمة)أس أيشركة الجرف األصفر للطاقة
، حصلت شركة الجرف األصفر للطاقة التابعة والمملوكة بالكامل من ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ة المنتهية في خالل السن

مليون درهم ٣,٤٤٠مليون درهم مغربي (٧,٤٠٠سنة مع مجموعة من البنوك بقيمة ١٨طاقة على قرض لمدة 
شكل ربع سنوي مع %. يتم سداد مبلغ القرض والفوائد ب٦,٧٥إمارتي) مع معدل فائدة متغيرة بحد أقصى 

.٢٠٢٧مارس ٣١استحقاق الدفعة النهائية 

: ٢٠١٢) (إمارتيمليون درهم٢,٣٥٠مليون درهم مغربي (٥,٢٤٣، بلغت قيمة القرض ٢٠١٣ديسمبر ٣١في 
٥,٦٢٩) ). إمارتيمليون درهم٢,٤٤٣مليون درهم مغربي  يتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان ) 

وضمانات من الحكومة المغربية الموجوداتالحقوق التعاقدية، الودائع النقدية وغيرها من التجاري بما في ذلك 
وشركة طاقة.

JLEC(اس ايه ٦و٥شركة الجرف األصفر للطاقة ٦&٥(:
٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية %

المتداولة
LIBORقرض ألجل + ٧% - ٢٠١٤٧٢%٣,٩٢-

ــــــــــــــــ
الغير متداولة
LIBORقرض ألجل + ٧% - ٢٠٢٨٣,٦٠٧-٢٠١٥%٣,٩٢-

ــــــــــــــــ
-٣,٦٧٩اإلجمالي

==================

أمين مجموعة من بت٦و٥األصفر للطاقةقامت شركة الجرف،٢٠١٢ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة
من عدة مليار درهم)٥,١(تقريباًمليار دوالر أمريكي١,٤بما يعادلالتسهيالت البنكية المتعددة العمالت األجنبية

مليون درهم ٥,٤٥٠ومليون يورو٤٥٦,٢ومليون دوالر أمريكي ٢١٦. تتألف هذه التسهيالت من مقرضين
مليون درهم تسهيالت ٧٠٠مليار درهم و ٤,٥هيالت قرض تتألف تسهيالت الدرهم المغربي من تسمغربي. 

مليون درهم تسهيالت لرأس المال العامل والتي يتم تجديدها سنوياً. يتم دفع الفوائد ٢٥٠قرض متوسط األجل و 
الت رأس المال العامل. ينصف سنوياً ضمن تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل وربع سنوياً لتسه

روض بالدوالر األمريكي واليورو وتسهيالت رأس المال العامل بالدرهم المغربي تحمل فائدة بحسب تسهيالت الق
معدل الفائدة المتفق عليها زائد هامش. تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل تحمل فائدة ثابتة. القروض 

السداد المتفق عليه ضمن هذه الت القروض يتم إعادة سدادها نصف سنوياً بحسب جدول يالمسحوبة ضمن تسه
.٢٠٢٨مايو ٣١التسهيالت والدفعة النهائية في تاريخ 

يتم ضمان القروض بعدد من مستندات التأمين تتضمن تعيين/ رهن الحقوق التعاقدية للشركة التابعة، الودائع 
ا األم طاقة باور وشركته٦و٥النقدية، الذمم المدينة، وموجودات أخرى وضمانها مقابل أسهم شركة الجرف 

فنتشر بي.في وضمانات من حكومة المغرب وطاقة.

مليون درهم) ٣,٦٧٩مليون دوالر أمريكي (١,٠٠٢قيمة القرض القائمة بلغت، ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
: ال شيء).٢٠١٢(

تبادل معدالت الدخول في اتفاقيات٦و٥وفقاً لشروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتطلب من شركة الجرف األصفر 
في معدالت الفائدة والتعرض تقلباتأجنبية لحماية تعرض تكلفة الفائدة مقابل العمالتالفائدة واتفاقيات تبادل 
).٤١في معدالت تحويل العمالت األجنبية (إيضاح التقلباتللعمالت األجنبية مقابل 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٨٨ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v(جل (تتمة)قروض أل

:باور برايفت ليمتدايفلينشركة طاقة 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
٢٠١٤٥٦٦٣%٩,٣٩قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
غير المتداولة
٢٠١٥١٤٧٩%٩,٣٩قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
٧٠١٤٢اإلجمالي

======================

٣١مليون درهم كما في ٧٠، قروض ألجل بقيمة باور برايفت ليمتدايفلينة طاقة شركتمتلك الشركة التابعة 
مليون درهم) من ١٦مليون روبية هندية (٢٣٧مليون درهم). يتم سداد مبلغ ١٤٢: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر 

ويحمل القرض معدل فائدة متغير يحدد ٢٠١٥مارس ٣١ت ربع سنوية مع استحقاق الدفعة النهائية في خالل دفعا
على أساس سعر اإلقراض األساسي لدى كل من البنوك المقرضة.

يتم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الضمانة والتي تتضمن الرهن التجاري على جميع موجودات الشركة 
التابعة.

)HSPL(ال سورانج باور ليمتدهيماش

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة الفائدة الفعلية

المتداولة
٢٠١٤١٣٢٠%١٢,٧٣قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
غير المتداولة
٢٠٢٥٣٤٨٣٩٥-٢٠١٥%١٢,٧٣قرض ألجل

ــــــــــــــــــ
٣٦١٤١٥جمالياإل

======================

مليون درهم ٣٦١قرض ألجل بقيمة هيماشال سورانج باور ليمتد التي تم االستحواذ عليها حديثاًشركة لدى 
حيث يتم دفع القرض مليون روبية هندية) ٦,٢٢٩مليون درهم، ٤١٥: ٢٠١٢(مليون روبية هندية) ٦,٠٧٦(

.٢٠٢٥يناير ١في نهائيةمع دفعةاًاألساسي ربع سنوي

الشركة التابعة.موجوداتعلى كل األوليتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان وهذا يشمل الرهن 
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-٨٩ -

(تتمة)فائدةالقروض والسلفيات التي تحمل ٣١

)v((تتمة) قروض ألجل

:)TICOتاكورادي انترناشونال كومباني (

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقالفائدة الفعليةنسبة 

غير متداولة
+LIBORقرض ألجل ٢٠٢٥٩٢١-٢٠١٥%٤,٣٥-% ٤,٢٥-

======================

، حصلت تاكورادي انترناشونال كومباني على تسهيالت قروض بقيمة ٢٠١٢ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
أشهر ٦مليون درهم). المبالغ المقترضة من خالل هذه التسهيالت تحمل فائدة ١,٢١١دوالر (مليون ٣٣٠

LIBOR لتسهيالت ٤,٣٥زائد %IFC لتسهيالت ٤,٢٥و %DFI هذه القروض تم ضمانها بعدد من المستندات .
تتضمن حقوق الشركة التابعة التعاقدية وودائع نقدية وموجودات أخرى وضمانات.

الدخول في اتفاقيات تاكورادي انترناشونال كومبانييتوجب على شركة تسهيالت القرض اتفاقيةروط وبموجب ش
).٤١أسعار الفائدة (إيضاح لتقلباتلتبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها 

القروض اإلسالمية٣٢

تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية:

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهمدرهممليون

٥٧٢٦٢٢سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصةشركة الشويهات
٢٧٣٣٠٦مساهمة خاصة، شركةللطاقةشركة اإلمارات سي أم أس 

٦٨٥٧٣٣شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
٧٢٥٧٧٤شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

ــــــــــــــــــ
٢,٢٥٥٢,٤٣٥

======================
في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:االفصاح عنهاتم 

٢,١١٢٢,٣٠٤مطلوبات غير متداولة
١٤٣١٣١مطلوبات متداولة

ــــــــــــــــــ
٢,٢٥٥٢,٤٣٥

======================
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(تتمة)سالميةالقروض اإل٣٢

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٤٥١٣٥خالل سنة 
١٥٠١٤٦سنة٢–١بين 
١٥٨١٤٩سنوات٣–٢بين 
١٦٩١٥٨سنوات٤–٣بين 
١٨١١٧٠اتسنو٥–٤بين 
١,٤٧٥١,٧٠٧سنوات٥بعد 

ــــــــــــــــ
٢,٢٧٨٢,٤٦٥

====================

(i)شركة مساهمة خاصة–للطاقة (سي أم أس)شركة الشويهات

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة القيمة اإليجارية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤٥٤٥٠% + ١,٤٠اإلجارة اإلسالميقرض 

ــــــــــــــ

الغير متداولة
٢٠٢١٥١٨٥٧٢-LIBOR٢٠١٥% + ١,٤٠قرض اإلجارة اإلسالمي

ــــــــــــــ
٥٧٢٦٢٢اإلجمالي

==================

حددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء م
.٢٠٠٤قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر ٣٥، ويتم سداد القرض بموجب اإلسالميالتمويل 

١١: ٢٠١٢مليون درهم (٩يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة 
مليون درهم).

وط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس الشويهات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل بموجب شر
).٤١أسعار اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 
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-٩١ -

القروض اإلسالمية (تتمة)٣٢

(ii)خاصةشركة مساهمة–للطاقة (سي أم أس)شركة اإلمارات

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة القيمة اإليجارية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤٣٧٣٣+ ١,٣% ١,١٥قرض اإلجارة اإلسالمي

ــــــــــــــ
الغير متداولة

٢٠٢٠٢٣٦٢٧٣-LIBOR٢٠١٥% + ١,٣قرض اإلجارة اإلسالمي
ــــــــــــــ

٢٧٣٣٠٦اإلجمالي
================

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات 
. كما ويتم دفع ٢٠٠٤يونيو ٣٠قسط نصف سنوي ابتداء من ٣٣التمويل اإلسالمي ويتم سداد القرض بموجب 

زائد الهامش.LIBORرباح متغيرة بموجب اتفاقية التمويل اإلسالمي بناء على رسوم أ

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس اإلمارات الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار 
).٤١اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 

(٣ج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدماً والبالغة يتم إدرا ٥: ٢٠١٢مليون درهم 
مليون درهم).

)iii( شركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة القيمة اإليجارية %

المتداولة
LIBOR٢٠١٤٥٢٤٨%+ ١,٣-% ١,١٥إسالميقرض مقاولة

ــــــــــــــ
الغير متداولة

٢٠٢٣٦٣٣٦٨٥-LIBOR٢٠١٥%+ ١,٦٥-% ١,١٥قرض مقاولة إسالمي
ــــــــــــــ

٦٨٥٧٣٣اإلجمالي
==================

عض المولدات بموجب اتفاقية التسهيالت البنكية اإلسالمية إن قرض المقاولة اإلسالمي يتعلق بشراء وصناعة ب
مليون درهم) تستحق السداد ٩١٨مليون دوالر أمريكي (٢٥٠. إن التسهيالت البالغة ٢٠٠٣يوليو ٢المؤرخة في 

. يتم إدراج قرض المقاولة اإلسالمي صافي من تكاليف ٢٠٠٩قسط نصف سنوي ابتداء من يناير ٣٠بموجب 
مليون درهم).٧: ٢٠١٢مليون درهم (٦فوعة مقدماً والبالغة التمويل المد

وفقاً ألحكام اتفاقية تسهيالت القرض، فإنه يتوجب على الشركات التابعة الدخول في اتفاقية تبادل أسعار اإليجارات 
).٤١لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات (إيضاح 
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-٩٢ -

سالمية (تتمة)القروض اإل٣٢

)iv( شركة مساهمة خاصة-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهماالستحقاقنسبة القيمة اإليجارية %

الغير متداولة
٢٠٢٠٧٢٥٧٧٤%٥,٣قرض صكوك إسالمي

==================

مليار درهم). ٣,٧مليار رنجت ماليزي (٣,٥عة بإصدار برنامج صكوك بقيمة ، قامت المجمو٢٠١١في نوفمبر
مليون درهم) ٧٩٠مليون رنجت ماليزي (٦٥٠، تم سحب ما يعادل ٢٠١٣ديسمبر ٣١المنتهية في السنةخالل 

% تبادلي كلي ٥,٣% مع معدل ٤,٦٥من البرنامج. تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل ربح 
)).ii(٤١,١دوالر األمريكي (إيضاح لل

والتي يتم ،مليون درهم٥القرض بصافي تكاليف الخصم واإلجراءات المتعلقة بترتيبات القرض والبالغة إدراجتم 
إطفاؤها على مدى سنوات السداد بحسب معدل الفائدة الفعلي ومن ثم إدراجها ضمن بيان الدخل الموحد.

دات عند التقاعد إزالة الموجوالتزامات٣٣

كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه 
ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل محطاتالشركات قانونيا بهدم وإزالة 

غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها ذلك إذا أصبحت الشركات التابعة
األصلي. تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من 

اب القيمة العادلة يتم احتستلوث التربة والمياه الجوفية وسد الحفر وإرجاع سطح األرض لما كان عليه في السابق.
اللتزام إزالة الموجودات عند التقاعد باستخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل 

باالعتبار عند الثالثة بأخذهالتكاليف واألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف
افتراض تسوية االلتزام.

إلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة با
تعتمد األعمار االقتصادية المستقبلية إلغالق ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.

سعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات وتوقيت إزالة الموجودات على التشريعات القانونية وأ
الصلة. إن تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٩,٢٠١٧,٦٢٨يناير١في إزالة الموجودات عند التقاعدالتزاماتمطلوبات 
٢,٠٨٢٢٢٢)٣األعمال (إيضاح عند دمج

)١٤٧()١٧٠(المستخدم خالل السنة
٨٠١٠خالل السنةالمقدم

-)٦(استبعاد موجودات
٥٥٤٤٣٦)١٠,١المصاريف المتراكمة (إيضاح 
٦٦٨٩٩٥مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

٥٧)٩٣(تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 
ــــــــــــــــــ

١٢,٣١٦٩,٢٠١ديسمبر٣١كما في التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
======================
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إزالة الموجودات عند التقاعد (تتمة)التزامات٣٣

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١٢٠١١٥)٣٦لوبات المتداولة (إيضاح المط
١٢,١٩٦٩,٠٨٦المطلوبات غير المتداولة

ــــــــــــــــ
١٢,٣١٦٩,٢٠١

====================

سلف وقروض من أطراف ذات عالقة٣٤

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٣٨٣٦))iقروض من أطراف ذات عالقة (إيضاح (
٧١٧٧من أطراف ذات عالقة سلف

ــــــــــــــــــ
١٠٩١١٣

======================

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٣٦٢٦٥يناير١الرصيد في 
)٢٤٢(-خالل السنةالمسدد

٢١٣)١٠,١الفوائد اإلسمية (ايضاح مصاريف
ــــــــــــــــ

٣٨٣٦ديسمبر٣١الرصيد في 
====================

).ADPCهي من شركة أبوظبي للطاقة (٢٠١٣ديسمبر ٣١ذات العالقة كما في األطرافإن القروض من 

من شركة تابعة زميلة. ال يحمل القرض أي فائدة مليون درهم ٧٠، تم منح شركة تابعة قرض بقيمة ٢٠٠٥خالل 
. عند تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض ٢٠٢٥بالكامل في يونيو السدادوهو غير مضمون ويستحق 
٧٠مليون درهم بين قيمة القرض البالغة ٤٦مليون درهم. يعامل الفرق البالغ ٢٤بالقيمة العادلة والمقدرة بـ 

قيمته العادلة كمساهمة في حقوق المساهمين من الشركة األم.مليون درهم و
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٩٤ -

مطلوبات أخرى٣٥

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٨١١٩٠)iالمخصصات المدرجة من دمج األعمال (إيضاح 
عقود تبادل أسعار الفائدة–القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٣,٨٠١٦,٥٧٦)٤١,١(إيضاح 
عقود تبادل العمالت اآلجلة–القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

٣٣٥٤)٤١,١(إيضاح 
عقود تبادل العمالت- القيمة العادلة للمشتقات 

١٦٦١٣٤)٤١,١األجنبية (إيضاح 
٧٥١١١التزامات مكافآت الموظفين

٧٦١١٦أخرى ــــــــــــــــ
٤,٢٣٢٧,١٨١

====================

)i( تتعلق المخصصات المدرجة من دمج األعمال بصفة أساسية ببعض العقود المكلفة التي تتعلق بظروف السوق
. تم إدراج الجزء المتداول من ٢٠٠٧المدرجة بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ على بايونير كندا ليمتد في 

(٩٣المخصصات بقيمة  مليون درهم) ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع ٩٤: ٢٠١٢مليون درهم 
).٣٦والمطلوبات األخرى (إيضاح 

كالتالي:السنةدمج األعمال خالل على المدرجالمخصصفي إجمالي حركة الإن

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٢٨٤٣٦٠يناير١الرصيد في 
)٨٩()٩٥(ل السنةبيان الدخل خالالمحرر إلى

١٣)١٥(تحويل عمالت أجنبيةتعديالت  ــــــــــــــــــ
٢٠١٣١٧٤٢٨٤ديسمبر ٣١الرصيد في 

======================

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى٣٦

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

١,٠٣٠١,٤٥٨الدائنون التجاريون
٢٢٨١٠٥مبالغ مستحقة الدفع لشركاء شركة االئتالف

١,٠٢١١,٠٠٩مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
١,٧٦٦٩٩٤مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل

١,٥٣٣٩٤٠مبالغ مستحقة الدفع للنفقات الرأسمالية
٩٣٩٤)٣٥المخصصات المدرجة عند دمج األعمال (إيضاح 

٨٩٧١,١٣٥)٤١,١عقود تبادل أسعار الفائدة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
٧٩)٤١,١عقود تبادل العمالت اآلجلة (إيضاح –القيمة العادلة السالبة لمشتقات 

١٢٠١١٥)٣٣إزالة الموجودات عند التقاعد (إيضاح التزامات
٢٨٣٩ر المسيطرةغيملكيةحقوقأرباح مستحقة الدفع ل

١٣٩٩٤مخزون النقط الخام
١,١٠٨١,١٠٤أخرى

ــــــــــــــــــ
٧,٩٧٠٧,٠٩٦

ــــــــــــــــــ
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٩٥ -

(تتمة)ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى٣٦

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:

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

اخرى ذات عالقة وأطرافهيئة مياه وكهرباء أبوظبيالمستحقة لالمبالغ٣٧

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٢٣٧٢٣٧))iقرض مستحق لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح (
شركة مياه وكهرباء- مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 

٧٩٧٩أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة
١٣٧٨٧أخرى

ــــــــــــــــــ
٤٥٣٤٠٣

======================

)i(قرض مستحق لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي
مليون درهم. القرض ٢٣٧مياه وكهرباء أبوظبي متعلق بقرض ممنوح لشركة تابعة بمبلغ لهيئةقرض مستحق 

% سنوياً. ويتم سداد القرض عند الطلب.٩غير مضمون ويحمل فائدة بمعدل 

االلتزامات واالرتباطات٣٨

)i(التزامات النفقات الرأسمالية

والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته ٢٠١٣ديسمبر ٣١بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 
مليون درهم).٤,٧٢٤: ٢٠١٢مليون درهم (٤,٨٣٠

)ii(التزامات عقود اإليجار التشغيلية

المجموعة كمؤجر
الغير قابلة لإللغاء المبنية على السعة المياه والكهرباءتقبلية وفقاُ التفاقية شراء إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المس

كاآلتي:ديسمبر هي ٣١المتاحة المتوقعة للمحطات في 

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهم مليون درهم 

٥,٧٢٢٥,٧٤٤خالل سنة واحدة
٢٢,١٣٢٢٣,٤٦٨سنواتخمسبعد سنة ولكن ليس أكثر من

٦٠,٧٧٢٦٧,٨٩٧أكثر من خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٨٨,٦٢٦٩٧,١٠٩
======================
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-٩٦ -

(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٨

)ii((تتمة)التزامات عقود اإليجار التشغيلية

المجموعة كمستأجر
ديسمبر هي كما يلي:٣١لغير قابلة لإللغاء كما في إن أدنى عقود اإليجارات المستقبلية وفقاً للعقود التشغيلية ا

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٤٢٣٤٢٥خالل سنة واحدة
١,١٥٢١,٢٥٥بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

١,٠٦٤١,٣٤٣أكثر من خمس سنوات
ــــــــــــــــــ

٢,٦٣٩٣,٠٢٣
======================

شركة ائتالف:
)، أدنى مدفوعات ١٩(الرجاء االطالع على إيضاح رقم ٢٠١٣لدى ال دبليو بي ذ.م.م المستحوذ عليها خالل 

١,٧٩٠بقيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١إيجار مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
مليون درهم.٨٩٥مليون درهم والتي بلغت حصة المجموعة فيها 

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

١,٥٨٨: ٢٠١٢مليون درهم (١,٤٩٨بقيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
مليون درهم).٦٣٥: ٢٠١٢مليون درهم (٥٩٩المجموعة فيها مليون درهم) والتي بلغت حصة

)iii(التزامات أخرى

) مدار من قبل طرف ثالث، ١٥ي لتنمية البنية التحتية (إيضاح استثماردخلت طاقة في اتفاقية مع صندوق )أ
مليون درهم) في الصندوق وذلك لفترة ٧٣٥مليون دوالر أمريكي (٢٠٠استثماروقد التزمت الشركة ب

١٦٠مليون درهم إماراتي (٥٨٩مبلغ بقيمة صافياستثمار، تم ٢٠١٣ديسمبر ٣١سنوات. في خمس
) دوالر أمريكيمليون ١٦٤(درهم،مليون ٦٠٤: ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون دوالر أمريكي) ( في ) 
متاح للبيع.استثمارإدراجه كالصندوق ويتم معاملته و

الستخدام خط بصفة أساسيةة نورث في التزامات تعاقديةكما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاق)ب
٥٢٩: ٢٠١٢ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٣٤٨األنابيب تلتزم بموجبها بإنفاق 

مليون درهم).

) من اجل شراء حصة MGIC(اتستثمارلال، وقعت طاقة اتفاقية مع ماس غلوبال ٢٠١٢إبريل ٨في )ج
ميغاوط لتشغيل محطات الكهرباء المستقلة الواقع بالقرب من ١٠٠٠البالغ % من حقل الغاز٥٠بالغة 

. ال تزال المعامالت ٢٠٠٩عام في العراق. يعمل حقل الطاقة منذكردستانإقليممحافظة السليمانية ضمن 
ع األول الربلضرورة تنفيذ شروط معينة. من المتوقع إكمال معنية خاللاإلنجازقيد االتفاقيةالمتعلقة بهذه 

.٢٠١٤من
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-٩٧ -

(تتمة)االلتزامات واالرتباطات٣٨

)iv(التزامـات طارئـة

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

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

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

("أي.إي.إس") وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة  أوك ذ.م.م 
(أخرى ) كالهما مؤرخ ISDAية رئيسية () واتفاقEMA. دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة 

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد ٢٠١٠ديسمبر ٢٨بتاريخ 
كما في نهاية السنة قامت المجموعة بضمان التزامات الشركة .أخرىواتفاقياتوخدمات تحويل الوقود 

اإلمداد. إن هذه الضمانات فعالة ضمن اتفاقيةال، بحسب ذ.م.م. لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيت
الرئيسية. الدفعات ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى ISDA) واتفاقية EMAاتفاقية إلدارة الطاقة (

على مدى مليون دوالر أمريكي)١٠٠: ٢٠١٢(مليون درهم)٣٦٧مليون دوالر أمريكي (١٠٠مبلغ 
.EMAاالتفاقيةعمر 

ضافة إلى ما تم ذكره أعاله، تنشأ بعض الضمانات وخطابات االئتمان ضمن نطاق األعمال االعتيادية باإل(ج)
والتي تعد طاقة وبعض الشركات التابعة أطراف ذات عالقة. ال تنتج عن هذه الضمانات أي التزامات 

المركز المالي في نهاية السنة.بيانجوهرية إضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 

معامالت األطراف ذات عالقة٣٩

رباء أبوظبي وهي إن المجموعة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكه، لبيانات الماليةل١كما جاء في إيضاح رقم 
حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي مملوكة بالكامل من قبل 

المعدل. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقمحدده 
ذات الصلة بالحكومة نفسها.مع الشركاتالمتعلقة بالمعامالت واألرصدة 

معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي 
(شركهإن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراء ة زميلة للمجموعة) من قبل شركة أبوظبي للمياه والكهرباء 

طويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة البيع المياه والطاقة اتفاقياتحسب 
.بيع المياه والطاقةاتفاقيات شروط أبوظبي للمياه والكهرباء بدون تكلفة وذلك حسب 
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-٩٨ -

(تتمة)معامالت األطراف ذات عالقة٣٩

:خالل السنةالموحدالعمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخليبين الجدول التالي

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

الشركة الزميلة التابعة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي)؛
٦,٨٤٦٦,٩١٩بيع الكهرباء والمياه

١٧٤٦)٥,٣إيرادات الوقود (إيضاح 
٣٢٠٣٥إيرادات أخرى

أخرى:
٥٥)١٠,٢إيرادات الفوائد على قرض إلى شركة زميلة (إيضاح 

)٢١()٢١()١٠,١مصاريف الفوائد على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي (إيضاح 
وكهرباء أبوظبيمصاريف الفائدة اإلسمية على قرض من هيئة مياه 

)١٣()٢()١٠,١(إيضاح اقةوشركة أبوظبي للط

المؤسسات الحكومية:
١٢١٥رسوم الترخيص
١٥٣٢مصاريف الوقود
٥٧٥١تكاليف التمويل

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

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهم مليون درهم 

موجودات غير متداولة:
٣٩٨٣٩٨)٢٠ض لشركة زميلة (إيضاح وسلفة وقر

موجودات متداولة:
٥٧٠٦٨٠)٢٠ض لشركة زميلة (إيضاح ووقرسلفة

الذمم المدينة
١,١٦١١,١٩٦)٢٣تابعة (إيضاح زميلة مبالغ مستحقة من شركات 

١٣١٧)٢٠قرض لشركة زميلة (إيضاح 
٣٢٦١٤٧لدى بنك تابع للحكومةد بنكييرص

٧٠٩٤٧وديعة قصيرة األجل لدى بنك تابع للحكومة

مطلوبات غير متداولة:
٣٨٣٦)٣٤شركة أبوظبي للطاقة (إيضاح -تابعة زميلةقرض من شركة

٧١٧٧)٣٤تابعة (إيضاح فيات من شركة زميلة سل
١٧٨٢٤٤قروض بنكية من بنك تابع للحكومة

مطلوبات متداولة:
١٣٧٨٧)٣٧(إيضاح ينآخروأطراف ذو عالقةمبالغ مستحقة لـهيئة مياه وكهرباء أبوظبي

٢٣٧٢٣٧).٣٧(إيضاح قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
أبوظبي للطاقةشركة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة–مبالغ مستحقة لشركات زميلة تابعة 

٧٩٧٩)٣٧(إيضاح 
٦٢٩١سحوبات على المكشوف من بنك تابع للحكومة

، كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير٢٠١٣ديسمبر ٣١في 
٦٣٦٦٣٦مسحوبة مع بنك تابع للحكومة
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-٩٩ -

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)٣٩

معامالت أخرى
معاشات ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين

توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة يتمفيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، 
مع الشركات التابعة.بحسب اتفاقيات تعاقدية

ت موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي:إن مكافآ

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهم مليون درهم 

٤١٤٤مكافآت قصيرة األجل
٣٨مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ــــــــــــــــــ
٤٤٥٢

======================

الشركات التابعة٤٠

يانات المالية الموحدة على البيانات المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة. مدرج ادناه، أهم الشركات تشتمل الب
التابعة العاملة للمجموعة:

نسبة الملكيةبلد التسجيل
ديسمبر٣١ديسمبر٣١

٢٠١٣٢٠١٢
الشركات التابعة المحلية

اهمة شركة مس–سي ام اس للطاقة شركة اإلمارات 
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةخاصة

شركة مساهمة –بال للطاقة يشركة الخليج توتال تركت
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةخاصة

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة–الشركة العربية للطاقة 
شركة –ة للطاقة سي ام اس الدوليشركة الشويهات 

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةمساهمة خاصة
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة –شركة الطويلة آسيا للطاقة 

شركة -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةمساهمة خاصة

%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-الفجيرة آسيا للطاقة شركة
%٥٤%٥٤دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة مساهمة خاصة-شركة الرويس للطاقة 

%٤٨%٤٨دولة اإلمارات العربية المتحدةشركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
%٣٨%٣٨دولة اإلمارات العربية المتحدةفق المشتركة ذ.م.م *شركة شويهات للمرا

الشركات التابعة األجنبية

%١٠٠%١٠٠ديلوير، أمريكاطاقة نيوورلد انك
%٨٥%٨٥ديلوير، امريكاطاقة جين أكس ل ب

%١٠٠%١٠٠بريطانياطاقة براتني ليمتد
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-١٠٠-

الشركات التابعة (تتمة)٤٠

نسبة الملكيةلد التسجيلب
ديسمبر٣١ديسمبر٣١

٢٠١٣٢٠١٢
(تتمة)الشركات التابعة األجنبية

%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة الدولية بي في
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة انرجي بي في 

%١٠٠%١٠٠كنداطاقة نورث ليمتد
%١٠٠%١٠٠هولنداطاقة اتروش بي في

%١٠٠%٨٥,٧٩المغربانيرجي كومباني اس ايهالجرف األصفر
%١٠٠%٩٠,٦٢المغرباس اي٦و ٥الجرف األصفر انيرجي كومباني 

%٩٠%٩٠جزر الكيمانتاكورادي انتيرناشونال كومباني
%١٠٠%١٠٠الهندايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 

%٨٤%٨٤الهند**ل سورانج باور ليمتداشاهيم
-%١٠٠جيرنزيليمتدانشورنسطاقة 

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

بقرارات مجلس اإلدارة.

من قبل أعضاء مجلس اإلدارة، وبناء على االتفاقيات ل سورانج باور ليمتداشاهيملتحديد األنشطة ذات الصلة **يتم
. بناء عضو مجلس اإلدارة المعين من قبل طاقةموافقة ذلكالتعاقدية بين المجموعة والمستثمرين اآلخرين يتطلب

في هذه البيانات المالية. تمتلك توحيدهاويتم باور ليمتدهيمتيشل سورانجعلى سيطرةعلى هذا األساس لدى المجموعة 
% من السندات الكاملة القابلة للتحويل، والتي تم ١٠٠ونسبة هيمتيشل سورانج باور ليمتد% من رأس مال ٥المجموعة 

تساويهيماشال فعالة فيملكية لدى المجموعة تصنيفها كحقوق ملكية وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
٨٤.%

توضيحات أخرى حول هذه الشركات هي كاآلتي:

الشركات المحلية

ش م خ–.ام.اس للطاقة سيشركة اإلمارات 
.ام.اس اإلمارات للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. نشاطها سيشركة 

% لشركة اإلمارات ٦٠لتغذية شبكة أبوظبي. وهي شركة مملوكة بنسبة الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه 
%، ٩٠للطاقة (شركة مساهمة) والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة 

% من قبل سي.إم.إس جنريشن طويلة ليمتد.٤٠ومملوكة بنسبة 

العاملة، وهي طرف A٢إدارة تشغيل وصيانة مع شركة الطويلة .ام.اس اإلمارات للطاقة إتفاقية سيعقدت شركة 
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة التابعة A٢ذات عالقة حيث تلتزم شركة الطويلة 

اتفاقية شراء كهرباء ومياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك)، طرف ذات عالقة (وتعتبر شركة تابعة 
أدويا). وبموجب االتفاقية، تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما –لوكة بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مم

بموجب شروط هذه ٢٠٢١وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى أكتوبر 
العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف 

الطبيعي لهذه الشركات دون مقابل. غرامات كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك) بتزويد الغاز 
والكهرباء.مياهوستحتفظ الشركة التابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
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تتمة)الشركات التابعة (٤٠

(تتمة)الشركات المحلية

ش م خ–شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة 
للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن تراكتيبالشركة الخليج توتال 

الخليج للطاقة ش م ع، نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة
% ومملوكة ٩٠% والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة ٦٠بنسبة 
% من قبل شركة توتال تراكتيبال للطاقة.٤٠بنسبة 

كتيبال أو اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اإلمارات توتال تراعقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
اند ام، وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة توتال 

اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع شركة تراكتيبال الخليج للطاقة. كما عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
(أدويك). وهي طرف ذات عالقة (وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه مياه وكهرباء أبوظبي 

ءأدويا )، وبموجب االتفاقية تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهربا-وكهرباء أبوظبي 
بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات ٢٠٢٣أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت، حتى يونيو 

يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات. كما وتقوم شركة اإلنتاج التي
مياه وكهرباء أبوظبي (أدويك) بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة التابعة بملكية المحطة 

.مياه والكهرباءعند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

وذلك من خالل تمديد مدة االتفاقية ستة A١٠اتفاقية شراء الكهرباء والمياه بعد إنجاز مشروع التوسعة تم تعديل 
. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة ٢٠٢٩سنوات إضافية حتى انتهائها في أبريل 

ة "أدويك" بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات أخرى كما تقوم شرك
.مياه والكهرباءعند انتهاء مدة اتفاقية شراء الA١٠مقابل. ستحتفظ الشركة بملكية المحطة ومشروع التوسعة 

ش م خ–الشركة العربية للطاقة 
. إن نشاطها الرئيسي الشركة العربية للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي، وهي تابعة للشركة العربية المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة 
"طاقة" بنسبة ٦٠ % من قبل شركة آي.تي.إم إنفستمنت ٤٠% ومملوكة بنسبة ٩٠% والمملوكة بدورها من قبل 

المحدودة.

المحدودة، وهي طرف ذات ITM O & Mتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اعقدت الشركة العربية للطاقة
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة العربية ITM O & Mعالقة حيث تلتزم شركة 

الشركة تزم. وبموجب هذه االتفاقية، تلمياه والكهرباءاتفاقية مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي لشراء الللطاقة
العربية للطاقة بتوفير، وكما تلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت حتى يوليو 

وبموجب شروط هذه االتفاقية. تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ٢٠٢٧
.مياه والكهرباءة عند نهاية فترة اتفاقية شراء الستحتفظ الشركة العربية للطاقة بملكية المحط

ش م خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن اس الشويهات للطاقةامشركة سي

للطاقة بنسبة ة لشركة الشويهات نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوك
% من قبل شركة شويهات ليمتد.٤٠ومملوكة بنسبة % لشركة طاقة ٩٠% وهي بدورها مملوكة بنسبة ٦٠
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الشركات التابعة (تتمة)٤٠

(تتمة)الشركات المحلية

(تتمة)ش م خ–شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 
بارتنر شب O&Mمع شركة الشويهات إدارة وتشغيل وصيانةاتفاقية اس الشويهات للطاقةامعقدت شركة سي

اس امالمحدودة. وهي طرف ذو عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة سي
اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه اس الشويهات للطاقةامالشويهات للطاقة. كما عقدت شركة سي

بتوفير كما وتلتزم شركة مياه اس الشويهات للطاقةامكهرباء أبوظبي. وبموجب هذه االتفاقية، تلتزم شركة سيو
وبموجب شروط هذه االتفاقية تغطي ٢٠٢٥وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى يونيو 

يرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغ
دون مقابل. ستحتفظ سياس الشويهات للطاقةامشركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة سي

.مياه والكهرباءبملكية المحطة عند نهاية اتفاقية شراء الاس الشويهات للطاقةام

خش م –شركة الطويلة آسيا للطاقة 
شركة الطويلة آسيا للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها 

ش الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي وإن الشركة مملوكة لشركة الطويلة المتحدة للطاقة
% من ٤٠وظبي الوطنية للطاقة ش م ع وبنسبة % لشركة أب٩٠لوكة بنسبة % وهي بدورها مم٦٠م ع، بنسبة 

قبل شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة ليمتد.

المحدودة، وهي عقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة آسيا الخليج للطاقة
الطويلة آسيا للطاقة. كما طرف ذو عالقة حيث تلتزم شركة آسيا بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة

عقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية شراء المياه والكهرباء من شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب 
االتفاقية، تلتزم شركة الطويلة آسيا للطاقة بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة 

روط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز وبموجب ش٢٠٢٨اإلنتاجية حتى مارس 
الطبيعي لشركة الطويلة آسيا للطاقة دون مقابل. ستحتفظ شركة الطويلة آسيا للطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة 

.مياه والكهرباءاتفاقية شراء ال

ش م خ–شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة 
ارات سمب كورب للمياه والطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. شركة اإلم

إن نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لضمها لشبكة مياه أبوظبي وهي مملوكة لشركة المتحدة للطاقة 
ن قبل شركة اإلمارات سمب كورب % م٤٠بنسبة % لطاقة ٩٠وهي بدورها مملوكة بنسبة % ٦٠القابضة بنسبة 

القابضة المحدودة. 

اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة سمب كورب جلف اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة عقدت شركة 
O&M المحدودة، وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة المحطة. كما

اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي سمب كورب للمياه والطاقة اإلماراتعقدت شركة 
بموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء ٢٠٢٩حتى يناير للمحطةبشراء كامل السعة اإلنتاجية 

اإلمارات . ستقوم شركة دون مقابلاإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة 
.مياه والكهرباءباالحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء السمب كورب للمياه والطاقة 

ش.م.خ.- شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها للطاقةشركة الفجيرة آسيا 

لضخها خالل شبكة مياه اإلمارات العربية المتحدة. وهي مملوكة لشركة المياهوتحلية الطاقةهي توليد الرئيسي 
% من قبل شركة ٤٠% لطاقة ومملوكة بنسبة ٩٠% وهي بدورها مملوكة بنسبة ٦٠الفجيرة آسيا للطاقة بنسبة 

.CV F٢الفجيرة 
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الشركات التابعة (تتمة)٤٠

)(تتمةالشركات المحلية

(تتمة)ش.م.خ.- شركة الفجيرة آسيا للطاقة 
خالل الفترة، كانت األنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة توليد الطاقة وتحلية المياه 

"). في عام  للتصميم ")EPCمع مقاول طرف ثالث ("في اتفاقية CV F٢، دخلت الفجيرة ٢٠٠٧("المحطة 
وقد تم تحويل هذه االتفاقية في وقت الحق إلى الشركة.صنع في الفجيرة.مشتريات وبناء الموال

ليمتد. حيث تلتزم هذه O&MF٢عقدت شركة الفجيرة آسيا الطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة الفجيرة 
يرة آسيا للطاقة . باإلضافة إلى ذلك عقدت الفج٢٠٣٠وصيانة المحطة حتى عام اليوميةالشركة بإدارة العمليات 

) Arabic(Alstom Power Serviceليمتد وشركة Alstom O&M") مع شركةِ LTSAاتفاقية طويلة األجل ("
آسيا للطاقة اتفاقية شراء الماه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي الفجيرةشركة عقدت. ٢٠٢٦حتى عام 

مياه وكهرباء أبوظبي. تلتزم الشركة بموجب اإلتفاقية (أدويك) طرف ذات عالقة مملوكة بالكامل من قبل هيئة
وفقاً ٢٠٣٠بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى يوليو 

للشروط واألحكام المتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لمياه والكهرباء بدون أي 
.مياه والكهرباءة. ستقوم شركة الفجيرة آسيا للطاقة باإلحتفاظ بملكية المحطة عند نهاية فترة إتفاقية شراء التكلف

ش.م.خ-شركة الرويس للطاقة 
شركة الرويس للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال 

% من شركة الرويس للطاقة مملوكة من قبل شركة الرويس القابضة ٦٠المحالة. توليد الكهرباء وانتاج المياه
القابضة المحدودة.٢% لشركة الشويهات ٤٠% لطاقة و٩٠للطاقة، وهي شركة مملوكة بنسبة 

خالل السنة كانت األنشطة الرئيسية لشركة الرويس للطاقة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة الطاقة ومحطة 
("المحطة"). في تحلية ا ، دخلت شركة الرويس القابضة في اتفاقية مع مقاول طرف ثالث لتصميم ٢٠٠٨لمياه 

مليار دوالر.٢,٢مشتريات وبناء المحطة في الرويس بمبلغ 

، حيث ٥٢O&M Limited WLLعقدت شركة الرويس للطاقة اتفاقية ادارة وتشغيل وصيانة مع شركة الشويهات 
، دخلت شركة الرويس للطاقة في ٢٠٠٨دارة العمليات اليومية، وصيانة المحطة. في يوليو تلتزم هذه الشركة بإ

(وهي شركة تابعة مملوكة  اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة أبوظبي للمياه والكهرباء، طرف ذات عالقة، 
د شركة الرويس للطاقة بالتوفير، بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي). بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه، تتعه

وفقاً للشروط ٢٠٣١أغسطسوشركة أبوظبي للمياه والكهرباء بالشراء، القدرات المتاحة المتوفرة للمحطة حتي
بدون أي تكلفة. مياه والكهرباءواألحكام المتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لل

.مياه والكهرباءة بملكية المحطة في نهاية فترة اتفاقية شراء التحتفظ شركة الرويس للطاق

الشركات التايعة األجنبية 

طاقة جين أكس ل ب
"طاقة" بنسبة ٢٠٠٨أنشأت شركة طاقة جين أكس ل ب بارتنرشب خالل  %. خالل ٨٥وهي شركة تابعة لـ 

ية بي إي ريد أوك القابضة % من ملك١٠٠، حصلت طاقة جين أكس ل ب على ٢٠٠٨الفصل الرابع في 
لمرافق توليد الدورات ”Tolling Agreements“المحدودة، وهي شركة تعاقد على مستوى اتفاقيات اإلمداد 

ميغاوات والمتمركزة في سايرفيل نيوجيرسي المملوكة من ٧٦٤المركبة، مع إمكانية توليد طاقة تصل سعتها إلى 
إلمداد بخدمات تحويل الوقود والسعة، واتفاقية شراء الخدمات التبعية قبل آي إي أس ريد أوك. تعرف اتفاقيات ا

بين بي إي ريد أوك وآي إي أس ريد أوك. وتم اإلنتهاء من عملية ١٩٩٩سبتمبر ١٧المؤرخة والمعدلة بتاريخ 
.٢٠٠٨ديسمبر ٣١الشراء في 
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الشركات التابعة (تتمة)٤٠

(تتمة)الشركات التايعة األجنبية 

طاقة براتني ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد
ات طاقة في المملكة استثمارلإلشراف على ٢٠٠٦في وطاقة براتني ال ان اس ليمتدتم تأسيس طاقة براتني ليمتد 

قامت طاقة برانتي ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد بشراء حصص تاليسمان انرجي إنك في ٢٠٠٦المتحدة. في 
ل براي (الجرف القاري في بريطانيا) متضمنة ملكية منصات، أنابيب ومرافق خارجية، باإلضافة إلى منطقة اص

عدد كبير من العقود المبرمة كجزء من الشراء (بشكل أساسي عقود عمل، تعرفة وإمداد). تم تحويل قدرة التحكم 
ي ليمتد بشراء مجموعة من قامت شركة طاقة براتن٢٠٠٨ديسمبر١بتاريخ .٢٠٠٧ديسمبر٣١للشركة في
التنقيب واإلنتاج والبنى التحتية المتعلقة بها والموظفين والعمليات في منطقة بشمالي بحر الشمال من موجودات

شركات في المملكة المتحدة مملوكة لشركة شل المملكة المتحدة المحدودة وإيسو للتنقيب واإلنتاج المحدودة في 
المملكة المتحدة.

ي بي فيطاقة انرج
، قامت طاقة من خالل شركتها التابعة بالكامل طاقة يوروبا بي في بشراء بي ب نيذرالند اينرجي ٢٠٠٧في يناير 

"). تعمل AMOCOبي في (تم إعادة تسميتها الحقاً طاقة انرجي بي في) من امكو نيذرالند بيتروليوم كومباني ("
از الطبيعي في هولندا. تعمل طاقة انرجي كذلك في الصناعات طاقة انرجي في التنقيب واإلنتاج ونقل النفط والغ

المتعلقة بذروة إنتاج الغاز عن طريق البدأ باستخدام أول جهاز تحكم في الذروة في هولندا "الكمار بيك غاز 
، أنهت طاقة أنرجي عملية شراء األسهم المصدرة والمتبقية في دي أس أم ٢٠٠٩انستليتيه". في شهر اكتوبر 

دي أس أم أن في ومركزها هولندا. حصلت طاقة أنرجي  هولدنج بي في ("دي أس أم أنرجي") من رويالأنرجي
% من ٤٠على حقوق السيطرة في الشركة والتي تتضمن رخص موجودة وجديدة في بحر الشمال باإلضافة إلى 

أسهم نوردغازترانسبورت بي في.

طاقة نورث ليمتد
سابقاً نورث روك ريسورسز ليمتد ("نورث روك") هي شركة تنقيب عن النفط إن طاقة نورت ليمتد المعروفة

والغاز في كلجاري وذات عمليات في البيرتا وبرتش كولومبيا وساسكا تشوان واالراضي الشمالية الغربية في كندا 
اقة في اغسطس ومونتانا ونورث داكوتا وويومينغ في الواليات المتحدة األمريكية. تم شراء نورث روك من قبل ط

وجو لالنتاج واالندماج مع طاقة نورث. قامت طاقة نورث بالدخول في اتفاقيات لشراء بيونير بمن شركة ٢٠٠٧
كندا ليمتد ("بيونير") شركة تابعة لشركة بيونير ناتشورل رسورز في الواليات المتحدة االمريكية وامانة برايم وست 

١٦ومع االخير في ٢٠٠٧نوفمبر ٢٧ال آخر معاملة مع األولى في انرجي ("برايم ويست") في كلجاري. تم اقف
.٢٠٠٨يناير 

اس ايه٦و٥–الجرف األصفر انرجي كومبانيوالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس
. من ١٩٩٧تم تأسيس شركة الجرف األصفر انرجي كومباني المغرب (كشراكة ذات مسؤولية محدودة) في يناير 

% من الجرف األصفر انرجي كومباني. تم تأسيس الجرف ١٠٠ت االنتساب، تملكت طاقة نسبة خالل شركا
األصفر انرجي كومباني لتشغيل وحدتي توليد طاقة موجودة سابقاً في الجرف األصفر، وكل وحدة توليد طاقة ذات 

٣٤٨بإجمالي سعة انتاجية ) باإلضافة إلى بناء وتشغيل وحدتين٢و ١ميغاواط ("الوحدات ٣٣٠سعة إنتاج إجمالي 
") في نفس الموقع.٤و ٣ميجاواط لكل وحدة ("وحدتي 

من خالل اتفاقية شراء الطاقة وتحويل ملكية االتفاقية واتفاقية البناء والمشتريات تحصلت الجرف األصفر انرجي 
جميع الوحدات االربع وبيع وتشغيل ٤و ٣كومباني على حق التصميم والبناء والتمويل والبدء باستخدام الوحدتين 

") ONEجميع سعات توليد الطاقة وصافي انتاج الكهرباء من قبل هذه االربع وحدات إلى المكتب الوطني للكهرباء ("
سنة من تاريخ األقفال المالي لمشروع الجرف األصفر الذي حصل في ٣٠المملوكة من قبل مملكة المغرب لمدة 

.١٩٩٧سبتمبر 
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تابعة (تتمة)الشركات ال٤٠

الشركات التايعة األجنبية (تتمة)

(تتمة)اس ايه٦و٥–الجرف األصفر انرجي كومبانيوالجرف األصفر انرجي كومباني، اس سي اس
عند البناء. الجرف ٤و ٣وشراء الملكية القانونية للوحدات ٢و ١بالملكية القانونية للوحدتين ONEاحتفظ 

تشغل وتتحصل على جميع الوحدات االربع والبنية التحتية التابعة التي تتكون من محطة األصفر انرجي كومباني
)، وهو مبدأ معترف به وفقاً للقانون droit de jouissanceالجرف األصفر للطاقة من خالل حق االنتفاع (

حقوق االستخدام واالنتفاع والربح من الموجودات المحولة.يخولالمغربي والذي 

لطاقةشركة غير مملوكة بالكامل الجرف األصفر انرجي كومباني ، اصبحت الشركة التشغيلية ٢٠٠٧مايو كما في
% ٥٠% من اسهم الشركة التشغيلية كجزء من شراء طاقة جينريشن وتحصلت على ٥٠تحصلت طاقة على عندما

في األسهم المتبقية في شركة منتسبة لـ أيه بي بي ليمتد.

اس اي ٦و٥كلت الجرف األصفر للطاقة شركة تابعة تدعي شركة الجرف األصفر للطاقة ، ش٢٠١٠في ديسمبر 
) ٦والوحدة ٥ميغاواط تقريباً للوحدة (الوحدة ٣٥٠والتي أنشأت لبناء وتملك وتشغيل وحدتين بقَدرة انتاجية 

بجوار مشروع شركة الجرف األصفر للطاقة الحالي.

تاكورادي انترناشونال كومباني 
ن تاكورادي انترناشونال كومباني فرع غانا هي شركة في جزر الكيمان ذات مسؤولية محدودة. إن تاكورادي إ

انترناشونال كومباني مصرح لها لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وإكمال وتملك والبدء بتشغيل والمحافظة على 
القرب من تاكورادي، ضمن مجمع تي تي محطة توليد طاقة في موقع بمحاذاة محطة الطاقة الحالية في ابودازي ب

% من اسهم ٩٠، أصبحت طاقة جينريشن، شركة مملوكة بالكامل لطاقة بشراء ٢٠٠٧بي بي. كما في مايو 
تاكورادي انترناشونال كومباني.

ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
داف رئيسية تتعلق بتملك وتشغيل محطة أله١٩٩٣نوفمبر ١٧في ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة تم تأسيس 

ايفلي نشركة طاقة ، تاميل نادو، دولة الهند. تقوم نايفليميغاواط الواقعة في ٢٥٠مرفق توليد الفحم الحراري ذات 
ببيع جميع سعتها االنتاجية من محطة الطاقة تي ان أي بي، شركة مملوكة من قبل حكومة باور برايفت ليمتد
ايفلي نشركة طاقة سنة. لقد تم تطوير وبناء المحطة من قبل ٣٠وفقاً التفاقية شراء الطاقة لمدة الوالية المحلية، 
(الهند) ٢٠٠٢وبدأت عملياتها التجارية في ديسمبر باور برايفت ليمتد . يتم تشغيل المحطة من قبل سي ام اس 

سنة.٣٠الصيانة لفترة شركة عمليات وصيانة خاصة ذات مسؤولية محدودة وفقاً التفاقية التشغيل و

شركة مملوكة بصورة غير ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة ، اصبحت الشركة التشغيلية، ٢٠٠٧كما في مايو 
كجزء من ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة % من اسهم ٥٠طاقة حيث امتلكت طاقة على نسبة قبلمباشرةً من 

من شركة منتسبة لـ ايه ٢٠٠٧% من االسهم المتبقية في مايو ٥٠شراء عملية االستحواذ على طاقة جنريشن و
بي بي ليمتد.

طاقة اتروش بي.في
% كحصة ضمن منصة اتروش للنفط ٥٣,٢من أجل االستحواذ على ٢٠١٢تم تأسيس طاقة اتروش بي.في في 

الشركات التابعة لشركة الواقعة في اقليم كردستان في العراق من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز، إحدى
حيث استمرت طاقة اتروش ٢٠١٢اسبكت انرجي انترناشونال المحدودة. تم إكمال عملية االستحواذ في ديسمبر 

بي.في كمشغل للمشروع. ال تزال منصة اتروش للنفط ضمن مرحلة االستكشاف مع تنفيذ خطة لتطوير الحقل بعد 
.٢٠١٢االكتشاف التجاري في نوفمبر 
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٠٦-

الشركات التابعة (تتمة)٤٠

الشركات التايعة األجنبية (تتمة)

هيماشال سورانج للطاقة المحدودة
. حيث تمثل الشركة المطورة ٢٠١٢قامت طاقة باالستحواذ على هيماشال سورانج للطاقة المحدودة في ديسمبر 

من والية هيماشال باراديش الهندية. ميغاواط في الجزء الشمالي١٠٠والمشغلة لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية 
ال تزال أعمال اإلنشاء لمشروع الطاقة الكهرومائية التابع لسورانج قيد اإلنشاء ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل 

. سيتم بناء هذا المشروع على نهر مورانج خاد والناشئ في جبال الهيمااليا والذي سيقوم بتوفير ٢٠١٣في 
لهندية الشمالية والتي تعاني حالياً من نقص الكهرباء. حيث يستخدم هذا المشروع التكنولوجيا الكهرباء للواليات ا

لتحويل قوة تدفق مياه النهر إلى كهرباء دون الحاجة إلى خزانات.

الشركات التابعة األخرى

التشغيل والصيانة شركات
تاكورادي انترناشونال وومباني برايفت ليمتد اس تي سي ام اس اليكتريك ككجزء من استحواذ الجرف األصفر و 

التي تم تفصيلها أعاله، قامت طاقة أيضاً بشراء شركات التشغيل والصيانة ذات العالقة.كومباني 

الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
التابعة شركة تها امن خالل شركالطويلة للمرافق المشتركةشركةقامت طاقة باالستحواذ على حصة السيطرة في 

الطويلة آسيا للطاقة شركة مساهمة خاصة وشركة اإلمارات سي ام اس شركة مساهمة خاصة وشركة الخليج 
شركة خاصة مسجلة في دولة توتال تراكتيبال للطاقة شركة مساهمة خاصة. تمثل الطويلة للمرافق المشتركة

ة لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض الخدمات ذات اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الطويل
العالقة للشركات التابعة لطاقة.

الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.مشركة
قامت طاقة باإلستحواذ على حصة سيطرة في شركة الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م عبر شركاتها التابعة 

شركة الشويهات للمرافق المشتركة شركة تمثل لطاقة. لCMSشركة الرويس للطاقة ذ.م.م. وشركة الشويهات 
خاصة مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الشويهات لتزويد وتحلية مياه 

البحر وبعض الخدمات ذات العالقة للشركات التابعة للطاقة.

طاقة الدولية بي في
، فإن ٢٠٠٩ديسمبر ٣١ات طاقة. كما في استثمارشراف على بعض لإل٢٠٠٦تم إنشاء الشركة التابعة في 

ايفلي باور نشركة طاقة ، الجرف األصفر، براتنيات في طاقة انرجي، طاقة نورث، طاقة استثمارالشركة تملك 
للخدمات المالية.برايفت ليمتد

ديلوير واجلوروس انك–طاقة نيوورلد 
ات طاقة في الواليات المتحدة. استثمارتابعة لم٢٠٠٦تم إنشاء الشركة التابعة في 
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٠٧-

الشركات التابعة (تتمة)٤٠

(تتمة)الشركات التابعة األخرى

طاقة للخدمات المالية
بهدف مركزية عمليات الخزينة للمجموعة. إن الهدف الرئيسي لطاقة ٢٠٠٨تم إنشاء الشركة التابعة خالل عام 

.ب دور البنك الداخلي بحيث تقوم جميع شركات المجموعة بتوجيه تدفقاتها النقديةهو لع(”TFS“)للخدمات المالية 

طاقة للتأمين المحدودة
بهدف مركزية عمليات التأمين للمجموعة. إن الهدف الرئيسي لطاقة للتأمين ٢٠١٣تم انشاء الشركة التابعة في 

جموعة.جميع شركات الملالمحدودة هو لعب دور وسيط التأمين الداخلي 

ات ذ.م.مستثمارشركة الوحدة لال
ات ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية المتحدة ستثمارشركة الوحدة لال

.ستثماروتعمل في مجال اال

األدوات المالية٤١

الحمايةأنشطـة٤١,١

٢٠١٣٢٠١٢
لةغير متداومتداولةغير متداولةمتداولة

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم
حماية التدفقات النقدية

الموجودات
--٤١١١٥)٢٣و٢١اتفائدة (إيضاحالتبادل أسعار 

-٤- - )٢٣عقود مبادلة السلع اآلجلة (إيضاح 
٢٠٨٠١٤٨٠)٢٣و ٢١اتتبادل العقود األجنبية اآلجلة (إيضاح

ــــــــــــــــــــــــــــ
٦١١٩٥١٨٨٠

ــــــــــــــــــــــــــــ
المطلوبات

١٣٤-١٦٦- )٣٥تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة (إيضاح 
٨٩٧٣,٨٠١١,١٣٥٦,٥٧٦)٣٦و٣٥تبادل أسعار الفائدة (إيضاحات 

٧٣٣٩٥٤)٣٦و٣٥نبية اآلجلة (إيضاحات عقود تبادل العمالت األج
ــــــــــــــــــــــــــــ

٩٠٤٤,٠٠٠١,١٤٤٦,٧٦٤
================================

حماية القيمة العادلة
الموجودات

-٢٦١- ٢٢٥)٢٣العقود المستقبلية واآلجلة (إيضاح 
================================
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٠٨-

(تتمة)األدوات المالية٤١

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤١,١

)i( حماية التدفقات النقدية–تبادل أسعار الفائدة
والقروض ) ٣١(إيضاح التي تحمل فائدةبهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلفيات 

قامت بعض الشركات التابعة باتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك من أجل ) حيث٣٢اإلسالمية القائمة (إيضاح 
قيم إسمية تطابق القروض المتبقية والتي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية كأنشطة 

ات التابعة كما في حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشرك
:٢٠١٢ديسمبر ٣١و٢٠١٣ديسمبر ٣١

جزء الفائدة الثابت على األدواتمطلوبات المشتقاتالقيمة اإلسمية
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهمالشركة التابعة

%٦,٣٣-% ٦,٣١%٦,٣٣-% ٦,٣١- ٩٩٢١,٢٤٢٩٨١٧٦للطاقةسي ام اس شركة اإلمارات 
%٦,٩٩-% ٢,٨٩%٦,٩٩-% ٣,١٩٣٣,٢٩٩٢٦٣٤٩١١٢٦٢,٦٣شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة

%٦,٣٥-% ٥,٠٤%٦,٣٥-% ٥,٠٤- ٢,٨٧٣٣,١٣٠٣٨٧٥٦٣الدولية للطاقةسي أم أسشركة الشويهات 
%٤,٨٩-% ٤,٦%٤,٨٩-% ٤,٦- ٢,٤٤٧٢,٦٢٠٣١٧٥١٩ركة العربية للطاقةالش

%٥,٢٨-% ٢,٨١%٥,٢٨-% ٢,٨١- ٦,٠٤٩٦,٤٠٦٧٥١١,١٦٩شركة الطويلة آسيا للطاقة
%٥,٨٥-% ٣,٠%٥,٨٥-% ٣,٠- ٣,٩٤٤٤,١٠٤٦٨٢١,٠١٠شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء

%٥,٧٢-% ٥,٦٥%٥,٧٢-% ٥,٦٥- ٥,٦٣٢٥,٨٠٠١,٢١٧٢,٠٣٤الفجيرة آسيا للطاقةشركة
%٥,٤-% ٣,٨٦%٥,٤-% ٣,٨٦- ٥,٢٨٢٥,٤٤٧٩٣٤١,٧٤٩شركة الرويس لطاقة

-%٢,١٢-% ٣٠١,٩٢- ٢- ٢,٨٣٩(إيضاح أ)٦و٥الجرف األصفر انرجي كومباني
-%٢,٣١-% ٢,٢- - ٤٧- ٤٣٣(إيضاح ب)كومبانيانترناشيونال تاكورادي

ــــــــــــــــــــــــــــــ
٣٣,٦٨٤٣٢,٠٤٨٤,٦٩٨٧,٧١١١٥٦

===================================

مع بنوك مقابل قيمة الفائدةأسعارتبادل اتفي اتفاقي٦و٥، دخلت شركة الجرف األصفر للطاقة ٢٠١٣خالل (أ)
من %١٠٠مغطية،المتغيرةسداد القروض ذات معدالت الفائدة وإعادةالمسحوباتمساوية لجدولإسمية 

تمعدالتتراوح،٢٠١٣ر ديسمب٣١في كما.لكامل القرض األجلالمتغيرةألجل ذات معدالت الفائدة ض والقر
المباشرJBICلقرض LIBORهو القائمةة الفائد%. إن معدل ٤,٤٢٤-% ٣,٩٢٤من الفائدة الثابتة

ر ديسمب٣١في كمالقروض األخرى السائدة باليورو. بلغت القيمة اإلسمية القائمة في لكافة اEURIBORو
التي تم الدخول لمشتقات األدوات الماليةإن مليون درهم). ٢,٢٨٢(أمريكيمليون دوالر٦٢١ما قيمته ٢٠١٣
(٠,٧سالبة قيمةلنقديةالتدفقات اهدف حماية بفيها  ر ديسمب٣١في كمامليون درهم) ٢مليون دوالر أمريكي 

مليون ٣٠مليون دوالر (٨موجية بلغتوقيمة عادلة المطلوبات الغير متداولة، والتي تم إدراجها ضمن ٢٠١٣
الموجودات األخرى.ضمنوالتي تم إدراجها،٢٠١٣ر ديسمب٣١درهم) كما في 

مع بنوك بقيمة إسمية الفائدةأسعارتبادل اتفي اتفاقيانترناشيونال كومبانيخلت تاكوراديد٢٠١٣خالل (ب)
ألجل. ها% من قروض٩٠مغطية، المتغيرةالفائدة معدالتسداد القروض ذاتوإعادةاتالمسحوبمساوية لجدول

المتغيرةمعدل الفائدة %. إن٢,٣٠٨- % ٢,٢، تراوحت معدالت الفائدة الثابتة من ٢٠١٣ر ديسمب٣١في كما
مليون دوالر ١١٨ما قيمته ٢٠١٣ديسمبر ٣١. بلغت القيمة االسمية القائمة كما في IFCقرض لLIBORهو 

لمشتقات األدوات المالية التي تم الدخول فيها بهدف حماية التدفقات النقدية قيمة عادلة سالبة مليون درهم). ٤٣٣(
المطلوباتضمن والتي تم إدراجها ،٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في هم)مليون در٤٧مليون دوالر (١٣بلغت 

.متداولةالغير األخرى
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٠٩-

األدوات المالية (تتمة)٤١

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤١,١

)ii( التدفقات النقديةحماية-تبادل أسعار العمالت المتقاطعة
لعمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية ، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة ا٢٠١٠في ديسمبر 

١٩٧المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بسندات اليورو البالغة 
وانتهت اتفاقية التبادل وبالتالي لم تكن هناك قيمة اسمية قائمة كما في ٢٠١٣تم سداد سندات اليورو خالل مليون. 

مليون يورو).١٩٧: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١

تم و٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في مليون درهم١٨لمشتقات لألدوات المالية المدرجة السالبة بلغت القيمة العادلة 
.)٣٦خرى (إيضاح األمطلوباتالإدراجها ضمن 

المجموعة ، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية٢٠١٢خالل 
( السنةمن تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل 

% سنويا على قيمة التبادل االساسية البالغة ٥,٣). و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت ٣٢) ivايضاح (
بلغت مليون رنجت ماليزي. ٦٥٠% سنويا للقيمة البالغة ٤,٦٥مليون دوالر امريكي و استالم معدل ثابت٢١٥

: قيمة عادلة ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في مليون درهم١٦٦لمشتقات لألدوات المالية السالبة القيمة العادلة 
الموحد. بيان المركز الماليالمطلوبات األخرىتم إدراجها فيالتي مليون درهم) و١١٦سالبة

)iii(ات في العمليات األجنبيةستثماري االصافتغطية
مليون يورو وقد تم تخصيصها لحماية صافي ٥٥٣بقيمة كان لدى المجموعة قروض ٢٠١٣حتى اكتوبر 

لحماية المجموعة من التعرض إلى تم استخدامهاوات في شركة طاقة أنرجي بي التابعة في هولندا كما ستثماراال
وبالتالي توقفت ٢٠١٣تم سداد القروض خالل اكتوبر ستثمارذا االمخاطر تحويل العمالت األجنبية على ه

خسارة: ٢٠١٢مليون درهم (٦٩، تم تحويل خسارة بقيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١. خالل السنة المنتهية في الحماية
خسارة مليون درهم) ناتجة عن إعادة تحويل هذا القرض إلى حقوق المساهمين بهدف تسوية أي ربح أو٤٦بقيمة 

في الشركة التابعة. ستثمارتجة عن تحويل صافي االنا

.٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمبر ٣١ال يوجد أي عدم فاعلية في السنتين المنتهيتين في 

)iv(عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

سي ام اس الشويهات الدولية للطاقةشركة
عمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة باستخدام عقود السي ام اس الشويهات الدولية للطاقةتقوم شركة

بلغت التزامات وقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين. بجداوللها عالقة والتيالعمالتأسعار بتقلبات 
.مليون درهم)٣٢٨: ٢٠١٢مليون درهم (٢٥٧ما قيمته ٢٠١٣ديسمبر ٣١العقود اآلجلة القائمة في 

١٠: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في مليون درهم١٧األدوات الماليةمشتقاتموجبة لة العادلة البلغت القيم
(١٢مليون درهم). ويمثل مبلغ  مليون ٨: ٢٠١٢مليون درهم الجزء الغير متداول من مشتقات الموجودات 

(إيضاح درهم) مشتقات التي تم إدراجها كموجودات غير متداولة في بيان المركز المالي ضمن موجودات آخرى
(٥). وتم إدراج الجزء المتداول البالغ ٢١ مبالغ المدينة والذمم ال) ضمن مليون درهم٢: ٢٠١٢مليون درهم 

).٢٣مدفوعة مقدماً (إيضاح ال
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١٠-

األدوات المالية (تتمة)٤١

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤١,١

)iv((تتمة)عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

FAPCOلطاقة شركة آسيا الفجيرة ل
تقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت 

بلغت القيمة اإلسمية ٢٠١٣ديسمبر ٣١المرتبطة  بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في 
رهم).مليون د٣٧٥: ٢٠١٢مليون درهم (٣٤٠المتبقية 

٨٤: ٢٠١٢مليون درهم (٧٨لمشتقات األدوات المالية الموجيةالقيمة العادلة بلغت٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
٧٢: ٢٠١٢مليون درهم (٦٣الجزء الغير متداول من موجودات مشتقات األدوات الماليةمليون درهم) تبلغ قيمة 

مليون ١٥) وتم إدراج الجزء المتداول البالغ ٢١(إيضاح األخرىضمن الموجودات تم إدراجهامليون درهم) 
مليون درهم) ضمن الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدماَ في بيان المركز المالي تحت ١٢: ٢٠١٢درهم (

).٢٣خرى (إيضاح األموجودات ال

شركة الرويس للطاقة
حماية من مخاطر تقلبات أسعار العمالت باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للللطاقةتقوم شركة الرويس 

٣٩٢القائمةبلغتَ القيمة اإلسمية ٢٠١٣ديسمبر ٣١المرتبطة بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
مليون درهم).٤٥٢: ٢٠١٢مليون درهم (

٦٣: ٢٠١٢(دوالر مليون ٤٠مشتقات األدوات الماليةلبلغت القيمة العادلة السالبة ٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
المالية األدواتمن مشتقات متداول الغير الجزء تمثل مليون درهم)٥٤: ٢٠١٢مليون دوالر (٣٣.مليون درهم)

(٧) وتم إدراج الجزء متداول البالغ ٣٦(إيضاح تم إدراجه ضمن المطلوبات األخرى  ٩: ٢٠١٢مليون درهم 
).٣٥(إيضاح ومطلوبات أخرىذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع مليون درهم) ضمن 

٦و٥إنرجي كومباني الجرف األصفر 
في اتفاقية تبادل ٦و٥إنرجي كومباني، دخلت الجرف األصفر ٢٠١٣ديسمبر ٣١في خالل الفترة المنتهية 

لتبادل قيم العمالت األجنبية لتقديم درهم مغربي مقابل ايصاالت بالدوالر األمريكي فيعمالت أجنبية مع بنوك 
١١ما قيمته ٢٠١٣ديسمبر ٣١بلغت القيمة األسمية القائمة كما في .٢٠١٤و٢٠١٣تواريخ االستحقاق خالل 

التي تم الدخول فيها لهدف حماية التدفقات الماليةمليون درهم). كان لمشتقات األدوات٤٠مليون دوالر أمريكي (
مليون درهم) وتم إدراجها ضمن الموجودات ٥مليون دوالر أمريكي (١,٣بلغت ةموجبالنقدية قيمة عادلة

األخرى.

)v( حماية التدفقات النقدية–معامالت البيع اآلجلة

طاقة نورث
التفويض اإلدارة أعطت، والتي ٢٠١٠سياسة حماية السلع خالل صيف باعتمادطاقة إدارةقام أعضاء مجلس
أسعار السلع. قامت طاقة نورث، شركة لتقلبوعة المالية إلدارة تعرض المجماألدوات مشتقات للدخول في عقود 

تطبيق استراتيجية إدارة مخاطر فيما يتعلق بمخاطر السلع وتطبيق برنامج حماية باستخدام وتابعة لطاقة، بتطوير 
. مشتقات السلع صنفت كحماية الخام والغاز الطبيعيأسعار النفطتقلبعقود تبادل بال تكلفة بهدف تخفيف مخاطر 

تم ادراجه بداية في بيان الدخل الشامل األخر والمؤجل الذيالجزء الفعال من الربح والخسائر ،النقديةت تدفقالل
في بيان حقوق المساهمين قبل أن يتم تحويلة إلى بيان الدخل عندما تؤثر معامالت الحماية على بيان الدخل أو 

المعاملة المستقبلية لم تعد متوقعة.
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١١-

(تتمة)األدوات المالية٤١

(تتمة)الحمايةأنشطـة٤١,١

)v( حماية التدفقات النقدية–معامالت البيع اآلجلة

(تتمة)طاقة نورث
ات الحماية. التغيرات في يتم تقييم الفاعلية في الفترات التي يكون هناك تغير في القيمة الجوهرية في قيمة أدو

الجزء الغير فعال من األرباح أو مع قيدهاتقييم الفعالية ويتم عنداالعتبارنتيجة الوقت ال يتم أخذها بعين القيمة 
، تم تعليق ٢٠١٢إعداد تقارير مالية. خالل الربع الثاني من في كل فترة الموحد الخسائر مباشرة في بيان الدخل 

األسمية . بلغت القيمة ٢٠١٣ديسمبر ٣١برنامج حماية السلع، وبالتالي لم تكن هناك حماية سلع قائمة كما في 
غيفاجول من الغاز الطبيعي  كما ١,٨و مليون برميل من النفط الخام ٢٠١٢،٠,٩ديسمبر ٣١كما في القائمة

مليون درهم). بلغت ٤مليون دوالر كندي (١لهذه األدوات العادلة السالبةبلغت القيمة ٢٠١٢ديسمبر ٣١في 
مليون ١ما قيمتهالعائدة لهذه العقود الموحدي بيان الدخلا فققة والغير محققة التي تم إدراجهصافي األرباح المح

مليون درهم).٦: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر ٣١) للسنة المنتهية في مليون درهم٤دوالر كندي (

)vi( حماية القيمة العادلة–تبادل أسعار الفائدة
البنوك لحماية التغيرات في ، دخلت المجموعة في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع مجموعة من٢٠١٠في أبريل 

مليار درهم) متعلقة بالحركة في ٣,٧مليار دوالر أمريكي لسندات عالمية متوسطة األجل (١القيمة العادلة بمبلغ 
% وتدفع بمعدل ٦,٦. وبموجب هذه االتفاقية تتلقي المجموعة معدل ثابت للفائدة يبلغ (LIBOR)سعر الفائدة السائد 

. وتم اختيار المبادلة كحماية للقيمة العادلة.االعتباريلهامش على المبلغ + اLIBORمتغير يساوي 

قامت المجموعة بتسوية مبكرة مع مؤسسة  الحماية إلنهاء اتفاقية تبادل أسعار الفائدة محققة ٢٠١١في مارس 
تم إطفاؤها في بيان يوالتي تم تأجيلها في بيان المركز المالي الموحد والتي.مليون درهم٧٩إجمالي ربح وقدره 

في بيان الدخل الموحد مليون درهم) ٣٣: ٢٠١٢مليون درهم (١٨تم إدراج الدخل الموحد على أساس شهري.
.مؤجلللسنة الحالية وال يوجد رصيد متبقي 

)vii(أخرى
راتوالخيااآلجلةالعقودتشملوالتيالمشتقاتآليةتستخدملطاقةتابعةشركةهيم.م.ذأكسجينطاقةإن 

إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر .الضمنيةاإلمداداتفاقيةمخاطرإلدارةللحمايةكاستراتيجيةوالتبادل
، تم ٢٠١٣أبريل ١تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد. كما في 

اإلمداد.اتفاقيةارات في تصنيف هذه اآللية كحماية للقيمة العادلة للدلتا في الخي

وتم إدراجها درهممليون٢٢٥المدرجةالسلعلمشتقاتالعادلةالقيمةصافي بلغت،٢٠١٣ديسمبر ٣١فيكما
والغيرالمحققةاألرباحبلغت. )٢٣) (إيضاح درهممليون ٢٦١: ٢٠١٢ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً (ضمن
٣١فيالمنتهيةللسنةدرهممليون٨٥األدوات ما قيمتهبهذهةالمتعلقلالدخبيانفيالواردةالصافيةمحققة

.)درهممليون٣٥١وقدرها أرباح: ٢٠١٢(٢٠١٣ديسمبر 

إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة العادلة للحركة 
قة حماية قيمة عادلة فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة في مخاطر الحماية المعنية في عال
مليون درهم ١٠٥هي خسارة ٢٠١٣ديسمبر ٣١) للسنة المنتهية في ١٦المتعلقة بالمخاطر المحمية (إيضاح 

.بيان الدخل الموحدمليون درهم) والتي تم إدراجها في ١٢٨: خسارة ٢٠١٢(
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١٢-

الية (تتمة)األدوات الم٤١

(تتمة)أنشطة الحماية ٤١,٢

)vii((تتمة)أخرى
، قامت طاقة جين اكس ذ.م.م. بإنهاء محاسبة الحماية للتغييرات في ٢٠١٣ديسمبر٣١الفترة المنتهية في خالل

العادلة القيمة العادلة التفاقية اإلمداد وذلك نتيجة لعدم فعالية الحماية. بلغ إجمالي التعديالت المتراكمة في القيمة
تم إطفاؤها على أساس القسط مليون درهم والتي سي٣٠٢ما قيمته التفاقية اإلمداد منذ بداية محاسبة الحماية المعنية 

الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المتبقي التفاقية اإلمداد.

القيمة العادلة٤١,٣

في تاريخ اصدار البيانات المالية، يمها المدرجة ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهرياً عن ق
يلي مقارنة بين القيم المدرجة ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في ماباستثناء بعض السلفيات

والقيم العادلة للسلفيات ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

لةالقيمة العادالقيمة المدرجة
٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١٠,٣١٩٨,١٨٠١٠,٥٧٥٨,٨٩١الموجودات المالية التشغيلية
٣٢,٥٦٨٣٣,٢٦٢٣٥,٢٠٦٣٧,٣٩٣)iقروض والسلفيات التي تحمل فائدة (إيضاح ال

)i(بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات تتعلق القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
أبوظبي الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.

باستخدام المتوقعةالقيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية تقديريتم 
.ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهةأسعار فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر

كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.السائدةعروض األسعارتعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على 

تراتيبية القيمة العادلة٤١,٤

سب طريقة التقييم:التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، وذلك حالتراتبيةتستخدم الشركة 

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

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

المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها فيهاطرق تقييم تكون الثالث:لمستوىا
سوقية واضحة.معلوماتغير مبنية على أساس 
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األدوات المالية (تتمة)٤١

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة٤١,٤

وى الثالثالمستالمستوى الثانيالمستوى األولديسمبر ٣١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

٥٨٣- - ٥٨٣ات متاحة للبيعاستثمار
- ١٠٠- ١٠٠عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

- ٢٢٥- ٢٢٥العقود المستقبلية واآلجلة
- ١٥٦- ١٥٦فائدةتبادل أسعار ال

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
١٠,٥٧٥- - ١٠,٥٧٥موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
- ٤,٦٩٨- ٤,٦٩٨محمية–تبادل أسعار الفائدة 

-٤٠- ٤٠عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
- ١٦٦- ١٦٦تبادل أسعار العمالت المتقاطعة

مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 
- -٣٥,٢٠٦٣٥,٢٠٦القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

٢٠١٢
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

٥٠٩- - ٥٠٩ات متاحة للبيعاستثمار
- ٩٤- ٩٤دل العمالت األجنبية اآلجلةعقود تبا

- ٢٦١- ٢٦١العقود المستقبلية واآلجلة
- ٤- ٤اآلجلةمبادلة السلع قود ع

مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
٨,٨٩١- - ٨,٨٩١موجودات مالية تشغيلية

العادلةمطلوبات مالية مدرجة بالقيمة
- ٧,٧١١- ٧,٧١١محمية–تبادل أسعار الفائدة 

- ٦٣- ٦٣معامالت تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
- ١٣٤- ١٣٤تبادل أسعار العمالت المتقاطعة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
- - ٣٧,٣٩٣٣٧,٣٩٣القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

يكن هناك خالل السنة أي تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى األول والمستوى الثاني.لم

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله 
لتدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات وفقاً لنماذج التسعير المقبولة عموماً بناء على تحليل ا

كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات 
الصلة.

تسوية ١٥القيمة العادلة. يقدم االيضاحلتراتبيةات المتاحة للبيع ضمن المستوى الثالث ستثماريتم تصنيف اال
ات المتاحة للبيع.ستثمارللرصيد االفتتاحي مع الرصيد الختامي لال

لم تكن هناك تحويالت بين المستوى األول والثاني لقياسات ٢٠١٢و ٢٠١٣ديسمبر ٣١خالل السنة المنتهية في 
القيمة العادلة، وال توجد تحويالت إلى وخارج المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق 
التقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو 

نماذج تقييم أخرى.
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إدارة المخاطر الماليةأهداف وسياسات ٤٢

تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة، بخالف المشتقات، من القروض والسلفيات والمبالغ الدائنة ومبالغ 
مدينة ألطراف ذات عالقة. وإن الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو توفير تمويل لعمليات المجموعة، 

واآلالت والمعدات لدى المجموعة عدة موجودات مالية كالموجودات المالية دمج األعمال، وشراء الممتلكات 
ات متاحة للبيع، مدينون تجاريون ، والنقد والودائع القصيرة األجل التي تنشأ مباشرة من استثمارالتشغيلية، 

عمليات المجموعة 

ة من عقود تبادل الفوائد وعقود تقوم المجموعة كذلك بالدخول في معامالت المشتقات، التي تتكون بصفة أساسي
تبادل صرف العمالت اآلجلة وعقود السلع اآلجلة وعقود العمالت اآلجلة. إن الهدف هو إدارة مخاطر أسعار 

السلع التي تنشأ من عمليات المجموعة ومصادر التمويل.سعرالفائدة ومخاطر العمالت ومخاطر 

لة ومخاطر االئتمان. كما تقوم اإلدارة العليا للمجموعة إن المجموعة معرضة لمخاطر السوق ومخاطر السيو
باإلشراف على هذه المخاطر ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات الالزمة إلدارة كل من هذه 

المخاطر التي سيتم تفصيلها أدناه:

مخاطر السوق
المستقبلية لألدوات المالية التي قد تنتج عن إن مخاطر السوق هي مخاطر تغيرات القيم العادلة للتدفقات النقدية 

التقلبات في أسعار السوق. تشمل مخاطر السوق أنواع المخاطر التالية: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العمالت، 
السلع، وغيرها من المخاطر كمخاطر أسعار األسهم. تشمل األدوات المالية المتأثرة بمخاطر السوق سعرمخاطر 

ات المتاحة للبيع ومشتقات األدوات المالية.ستثمارلسلفيات والودائع واالكل من القروض وا

.٢٠١٢و٢٠١٣ديسمبر ٣١الحساسية الموضحة أدناه توضح وضع الشركة كما في تحليالتإن 

لقد تم تحضير تحليالت الحساسية على أساس ان كل من مبلغ صافي الدين ونسبة معدالت الفائدة الثابتة إلى 
والمشتقات ونسب األدوات المالية في العمالت األجنبية ثابتة وعلى أساس أدوات الحماية الديونة على المتغير

.٢٠١٣ديسمبر ٣١الموجودة كما في 

التالية لدى حساب تحليالت الحساسية:االفتراضاتجميع االعتباربعين األخذقد تم 

ت الدين المتاحة للبيع.إن حساسية بيان المركز المالي تتعلق بالمشتقات وأدوا·
أما الحساسية المتعلقة ببيان الدخل، فهي نتيجة التغيرات المفترضة في مخاطر األسواق المعنية، وذلك مبني ·

ومن ضمنها التأثير الناتج عن ٢٠١٢و٢٠١٣ديسمبر ٣١على الموجودات والمطلوبات المالية كما في 
محاسبة الحماية.

بعد األخذ بعين االعتبار تأثير تغطية التدفقات النقدية وتغطية صافي يتم حساب حساسية أسعار األسهم ·
ديسمبر ٣١ات كما في ستثمارفي شركة تابعة أجنبية من تأثيرات التغيرات المفترضة في االستثماراال

.٢٠١٢و٢٠١٣

مخاطر أسعار الفائدة
لقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتع

األجل والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة 
باستخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل 

ث توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة الفائدة، حي
ديسمبر ٣١االفتراضية األساسية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

% تقريباً من قروض المجموعة هي ٨٥لفائدة، فإن ، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت ا٢٠١٣
%).٨٤: ٢٠١٢بمعدالت فائدة ثابتة (
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-١١٥-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة

حساسية معدل أسعار الفائدة
الودائع بعد احتساب يعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلفيات و

تأثير الحماية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة 
كما يلي:

التأثير على الربح 
قبل الضريبة

التأثير على حقوق 
المساهمين 

مليون درهممليون درهم
٢٠١٣

٧٤٩)١٨(يةزيادة في النقطة األساس١٥+
)٨٧٩(١٨نقص في النقطة األساسية١٥-

٢٠١٢
٦٢١)١٧(زيادة في النقطة األساسية١٥+
)٧٣٦(١٧نقص في النقطة األساسية١٥-

مخاطر العمالت األجنبية
لمستقبلية لألداة مالية. مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية ا

وهذه التقلبات ناتجة عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو 
(عندما تكون اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في التشغيليةناجم عن األنشطة 

موجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم الشركات التابعة)، والقيم الدفترية لل
ات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.استثمارالمغربي، وباإلضافة إلى صافي 

تقوم المجموعة بإبقاء بعض السلفيات بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي 
إلى درهم في عملياتها الخارجية.التحويلالل عمليات خللتقلباتتعرضها 

يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه االسترليني والدوالر الكندي 
مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ( بسبب والروبي الهندي والدرهم المغربي 

غيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية) وحقوق مساهمي المجموعة ( بسبب التغييرات في الت
احتياطي تحويل العمالت األجنبية). حين ال تتأثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي 

عمالت أجنبية أخرى.
الزيادة/ النقص في معدالت 

ني اليورو والجنيه االسترلي
والدرهم المغربي والروبية 

الهندية  والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

المساهمين
مليون درهممليون درهم

١٦٧٢,١٧٣%٥+ ٢٠١٣
-٢,١٧٣()١٦٧(%٥(

٤٨٩٦٦%٥+ ٢٠١٢
-٩٦٦()٤٨(%٥(

ات في هولندا. ستؤدي ستثمارين نتيجة التغيرات في سلفيات اليورو من صافي االتظهر الحركة في حقوق المساهم
هذه الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.
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أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤٢

مخاطر أسعار السلع
نشاطاتها استمراريةهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م و
. ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار الكهرباءالتشغيلية شراء الغاز وبيع 

من خاللأسعار السلع مخاطر تقلب بتخفيفتقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة مخاطرحماية من استراتيجية
عقود السلع اآلجلة.

قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة:الربحيعرض الجدول التالي تأثر 

التغيرات في أسعار 
نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
الضريبة 

مليون درهم

٢٠١٣
 +٦٢(%١٠(
-٦٢%١٠

٢٠١٢
 +١٥٣(%١٠(
-١٥٣%١٠

لالدارة التفويض أعطتوالتي ٢٠١٠في صيف السلعحمايةسياسة باعتمادإدارة طاقة أعضاء مجلسقام
، شركة لب أسعار السلع. قامت طاقة نورثمالية إلدارة تعرض المجموعة لتقالدوات األلدخول في عقود مشتقات ل

بال تكلفة بهدف تحفيف مخاطر تقلبات أسعار تبادلعقود باستخدامبرنامج حماية تابعة لطاقة، بتطوير وتطبيق 
، تم تعليق برنامج الحماية وبالتالي ال يوجد حماية سلع ٢٠١٢النفط الخام والغاز الطبيعي. خالل الربع الثاني من 

د النفط والخام والغاز . يعرض الجدول التالي تأثير تغييرات األسعار على عقو٢٠١٣ديسمبر ٣١قائمة كما في 
:٢٠١٢ديسمبر ٣١الطبيعي بال تكلفة كما 

التأثير على حقوق المساهمينالتأثير على الدخل قبل الضرائبالتغير في أسعار نهاية السنة
مليون درهم

١٠٢٩%١٠+ ٢٠١٢
-٢٩()١١(%١٠(

. إن هذه العقود ليست مشتقات ةمن نطاق األعمال االعتياديتقوم المجموعة كذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ض
تم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.يوال يتم معاملتها كعقود تنفيذية، والتي 

مخاطر أسعار األسهم
ق نتيجة المدرجة والغير المدرجة في البورصة المتاحة للبيع معرضة لتقلبات أسعار السوالمجموعةات استثمارإن 

ات المستقبلية.ستثمارلتقلبات غير مؤكدة في أسعار اال

ات المتاحة للبيع الغير مدرجة في البورصة ستثماركما في تاريخ البيانات المالية، تأثرت المجموعة نتيجة اال
(٥٨٣والمدرجة بالقيمة العادلة قد بلغت  % من العوائد٥مليون درهم). إن تغيير ٥٠٩: ٢٠١٢مليون درهم 

مليون ٢٥: ٢٠١٢مليون درهم تقريباً (٢٩بمبلغنتيجة للتقييمات المطبقة قد تؤثر على حقوق مساهمي المجموعة 
درهم).

مخاطر االئتمان
األداةبالتزاماته بموجباألطراف ذات العالقةأحدوفاءعدمخاللمنالناشئةالمخاطرإلىاالئتمانمخاطرتشير

االئتمانمخاطرإلىالمجموعةمالية. تعرضتلخسارةإلى تكبد المجموعةتؤدىوالتيالعمالءعقودأوالمالية
البنوكلدىالودائعذلكفىبماالتمويليةوأنشطتهاالتجارية)للذممأساسيةالتشغيلية (بصفةأنشطتهاخاللمن

.األخرىالماليةوالمؤسسات



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١٧-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤٢

(تتمة)مخاطر االئتمان

المدينة األخرىالذمم التجارية والذمم
الموضوعةالمجموعةلسياسةتخضعأعمالوحدةكلخاللمنبالعمالءالمتعلقةاالئتمانمخاطرإدارةيتم

علىاًاعتمادالعمالءلكافةحدودوضعتمما. كالعمالءائتمانمخاطربإدارةالخاصةالرقابةواإلجراءاتوكذلك
واسع.نطاقعلىاإلئتمانتصنيفعلىبناءللعمالءاالئتمانيةالجدارةتقييمويتم.الداخليالتقييممعايير

المدينة األخرى (تتمة)الذمم التجارية والذمم
يتمالرئيسيينللعمالءكما يتم تغطية اي شحندوريةبصفةبالعمالءالخاصةالقائمةالمدينةالذمميتم مراقبة

٣١. كما في االئتمانيالتأمينأشكالمنآخرشكلأيخاللمنأواالئتمانخطاباتخاللمنعامبوجهتغطيته
للمجموعة. باإلضافة عميلين%) من أكبر ٧٠: ٢٠١٢% (٧٢بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة٢٠١٣ديسمبر 

. طريقة الحساب تتم عبر المعلومات انخفاضإلى ذلك الذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي 
المحملةالقيمةهيالبيانات الماليةإعدادتاريخفىاالئتمانلمخاطرللتعرضاألقصىالحدالتاريخية المحققة ويعد

). هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.٢٣إيضاح (فىالمذكورةالماليةالموجودات أنواعمننوعلكل

النقديةوالودائعالية األخرىالماألدوات
وذلكالمجموعةخزينةخاللمنالماليةوالمؤسساتالبنوكفياألرصدةعنالناشئةاالئتمانيةالمخاطرإدارةيتم

بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة معفقطالفائضةالمبالغفياتستثماراالعمليةتتمالمجموعة.لسياسةوفقا
٢٠١٢و٢٠١٣ديسمبر ٣١فيالميزانيةفيالمكوناتعناالئتمانلمخاطروعةللمجمتعرضأعلىإنحسنة.

لتعرضاألعلىالحدالمشتقة. تم إدراجالماليةاألدواتعدافيما٢٤إيضاحفيتصنيفهاتمكماالمدرجةالقيمهو
.التواليعلىةبالسيولالخاصأدناهالموضحالجدولفي٤١إيضاحفيالمشتقةالماليةالمجموعة لألدوات

مخاطر السيولة
تقوم المجموعة بمراقبة المخاطر المتعلقة بنقص التمويل باستخدام أداة متابعة وتكرار تخطيط السيولة.

إن هدف المجموعة هو الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحوبات على 
نكية والسلفيات األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق المكشوف من البنوك والقروض الب

% ٨استحق ٢٠١٣خالل %.١٠٠خالل فترة أثني عشر شهراً التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من 
لالقتراض%) على أساس القيمة الدفترية ١٢: ٢٠١٢(موعة سوف تستحق في أقل من سنة فيمن ديون المج

لمنعكسة في البيانات المالية الموحدة.ا

٢٠١٣ديسمبر ٣١يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في 
بناء على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة:٢٠١٢و

سنوات٥- ١أقل من سنة
اكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
مليون درهمن درهممليومليون درهممليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
٤,٥٨٥-٢,٦٣٧١,٩٤٨دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
٩٤--٩٤السحب على المكشوف من البنوك

١٣,٠٨٨٣٠,١٧٨٥٩,٥٦٢١٠٢,٨٢٨القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
٦٦٥٧٠١٤١عالقةمن أطراف ذات قروض وسلفيات

٢٣١٦٢٧١٣١٠قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
٤٥٣--٤٥٣مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى

١,٦٤٦٥,٧٥٨٤,٥٧٦١١,٩٨٠مشتقات األدوات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨,٠٠٧٣٧,٩٠٥٦٤,٤٧٩١٢٠,٣٩١اإلجمالي
=======================================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١٨-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤٢

مخاطر السيولة (تتمة)

سنوات٥- ١أقل من سنة
اكثر من خمس 

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في 
٣,٣٩٩--٣,٣٩٩دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
١٣٩--١٣٩السحب على المكشوف من البنوك

١١,٦٥٧٣٢,٧٨٩٥٤,٧٥٣٩٩,١٩٩القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
٧٣٥٧٠١٤٨عالقةاطراف ذاتمن قروض وسلفيات

٢١٦١٢٦١٥٣قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
٤٠٣--٤٠٣مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى

١,٨٥١٦,٨٩٧٦,٣٦١١٥,١٠٩مشتقات األدوات المالية
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٧,٥٤٣٣٩,٦٩٧٦١,٣١٠١١٨,٥٥٠اإلجمالي
=======================================

إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية 
سوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:هذه المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه ت

سنوات٥- ١أقل من سنة
من خمسأكثر 

اإلجماليسنوات
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٣ديسمبر ٣١كما في 
٨٠٦٣,١٠٣٢,٨٥٦٦,٧٦٥تدفقات داخلة

)١١,٩٨٠()٤,٥٧٦()٥,٧٥٨()١,٦٤٦(تدفقات خارجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥,٢١٥()١,٧٢٠()٢,٦٥٥()٨٤٠(صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٤,٥٦٥()١,٢٩٤()٢,٤٤٤()٨٢٧(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال
========================================

٢٠١٢ديسمبر ٣١كما في 
٦٨٥٢,٦٠١٣,٠٦٥٦,٣٥١تدفقات داخلة

)١٥,١٠٩()٦,٣٦١()٦,٨٩٧()١,٨٥١(تدفقات خارجة
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٨,٧٥٨()٣,٢٩٦()٤,٢٩٦()١,١٦٦(صافي
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧,٩٠٨()٢,٧٠١()٤,٠٥٨()١,١٤٩(ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال
========================================



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١١٩-

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)٤٢

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية 

مالها وزيادة قيمة المساهمين.بهدف دعم أع

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد 
متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل 

رباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم الرأسمالي بتعديل مدفوعات األ
ديسمبر ٣١و ٢٠١٣ديسمبر ٣١إجراء تغييرات على األهداف والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنوات 

٢٠١٢.

رأس المال وصافي تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسوماً على إجمالي صافي
الدين. إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج 
المجموعة ضمن صافي المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصاً النقدية وشبه 

همين والحقوق غير المسيطرة ناقصاً التغييرات المتراكمة في القيمة النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق المسا
ات المتاحة للبيع.ستثمارالعادلة للمشتقات واال

٢٠١٣٢٠١٢
مليون درهممليون درهم

٧٧,٣٣٠٧٧,٠٥٢القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
٢,٢٥٥٢,٤٣٥قروض اسالمية

)٣,٨٠٧()٣,٩٤٦(ناقصاً النقدية وشبه النقدية
ــــــــــــــــــ

٧٥,٦٣٩٧٥,٦٨٠صافي المديونية
ــــــــــــــــــ

١٢,٣١٤١٣,٣١٣حقوق المساهمين
٤,٦٣٩٧,٨٢٩التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات

ــــــــــــــــــ

١٦,٩٥٣٢١,١٤٢إجمالي رأس المال
ــــــــــــــــــ

٩٢,٥٩٢٩٦,٨٢٢رأس المال وصافي المديونية
======================

%٧٨%٨٢نسبة صافي المديونية على مجموع رأس المال وصافي المديونية
======================
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٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٢٠-

أحداث الحقة بعد تاريخ البيانات المالية٤٣

i(ظيفية لطاقة نورثالتغيير في العملة الو
تأثيرات التغييرات في معدالت ٢١إن المؤشرات للعملة الوظيفية المدرجة ضمن معيار المحاسبة الدولي رقم 

الدوالر الكندي أو الدوالر األمريكي لطاقة نورث إذا كانتشير إلى أن العملة الوظيفيةتحويل العمالت األجنبية
إن العملة الوظيفية لطاقة نورث يتم تحديدها بناء على العوامل الثانوية . وبالتالي فلها نفس القدر من األهمية

، حيث أن عملة التمويل على المدى الطويل األجل تحدد العملة ٢١المدرجة في معيار المحاسبة الدولي رقم 
التالي تم الدوالر الكندي وببساد، فإن التمويل على المدى الطويل األجل٢٠١٤يناير ١الوظيفية. قبل تاريخ 

على المدى الطويل األجل نورث، فإن تمويل طاقة٢٠١٤يناير ١تحديد العملة الوظيفية بالدوالر الكندي. كما في 
وفقاً لمتطلبات ساد بالدوالر األمريكي، وكنتيجة قامت طاقة نورث بتغيير عملتها الوظيفية إلى الدوالر األمريكي.

ق التغيير بأثر رجعي وتحويل جميع بنود موجودات ومطلوبات وحقوق ، تم تطبي٢١معيار المحاسبة الدولي رقم 
. ستظل تعديالت ٢٠١٤يناير ١جنبية كما في األعمالت الملكية طاقة نورث إلى الدوالر األمريكي بمعدل تحويل 

ستبعاد تحويل العمالت األجنبية المتراكمة المرتبطة بطاقة نورث في حقوق المساهمين وسيتم تعديلها فقط عند اال
أو االستبعاد الجزئي لطاقة نورث.

ii(مخاطر أسعار السلع
أسعار الغاز الطبيعي تقلباتلتخفيف مخاطر في عدة عقود للمشتقات الماليةبدأت طاقة نورث ، ٢٠١٤خالل يناير 

دية العقود وإن األطراف المقابلة هي البنوك الكنهذه . لم تكن هناك عالوات نقدية مدفوعة ألي من ٢٠١٤خالل 
الرئيسية.

iii(إلغاء أسهم الخزينة
).٢٥سهم (الرجاء االطالع على إيضاح ١٥٨,٧١٣,٠٠٠إلغاء اإلدارة مجلس، اعتمد ٢٠١٤فبراير ٤بتاريخ 

iv(محطات انديان هايدرواليكتريكعلىاالستحواذ
اوتشام وانغراك٢على جميع محطات باسبا ستيج ذاالستحوا، اعلنت طاقة موافقتها على ٢٠١٤مارس ٢بتاريخ 

ليمتد، شركة تابعة زشوتفنباور جيابراكاشفي منطقة شمال هيماشال براديش، الهند من هيدرو اليكتريك
على سيطرة العلى وستحصل% في التجمع ٥١طاقة نسبة تمتلك. رات جايبييشر كونفلومتإنفراستركلمجموعة

على االستحواذإن حقوق الملكية المستثمرة في التجمع عند مقترحة. اللالتفاقياتالعمليات وإدارة كال المرافق وفقاً 
% منها ٥١مليون درهم)، والتي تكون ٢,٢٦٣ألف روبية هندية (٣,٨٢٠محطات هيدرواليكتريك ستعادل حوالي 

من طاقة. سيقوم التجمع كذلك باالستحواذ على دين موجودات المشروع.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشركة مساھمة عامة ("طاقة")–شركة أبوظبي الوطنیة للطاقة
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

٢٠١٣ديسمبر ٣١

-١٢١-

معلومات للمقارنة ٤٤

ض ارقام المقارنة لمقارنتها مع عرض معلومات السنة الحالية، و لم يوثر ذلك على كال من تم اعادة تصنيف بع
االرباح للفترة و حقوق المساهمين للمجموعة.

:بيان الدخل
ديسمبر ٣١منتهية في مليون درهم للسنة ال١٧استرداد إطفاء الموجودات الغير ملموسة السالبة بقيمة -

نضوب واإلطفاء.الإلى االستهالك وهاتم إعادة تصنيفوأخرىاإلدارية نفقاتسابقاً ضمن الالمدرج٢٠١٢

المدرجة سابقاً ضمن ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في ١٤٤بقيمة نفقات الحفر الجاف-
.الحفر جافالنفقات التشغيلية تم إعادة تصنيفها حالياً كنفقات 

المدرجة سابقاً ضمن ٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في ٧األخرى بقيمة ستثمارإيرادات اال-
بشكل منفصل.أخرىات استثمارتم تصنيفها حالياً كدخل األخرىاألرباح والخسائر

٣١مليون درهم للسنة المنتهية في ٨٣المتاح للبيع بقيمة ستثمارفي القيمة على االنخفاضخسارة اال-
.األخرىتم اآلن إعادة تصنيفها إلى االيراداتبشكل منفصل المدرجة سابقا٢٠١٢ًديسمبر 

:بيان الدخل الشامل
٢٠١٢ديسمبر ٣١مليون درهم كما في ٨٣بقيمة المتاح للبيع ستثمارفي القيمة على االنخفاضاالخسارة -

يرات في القيمة تم إعادة تصنيفها حالياً كجزء من التغيفي بيان الدخل الموحدالمدرجة سابقاً بشكل منفصل
المتاحة للبيع.اتستثمارالعادلة لال

:بيان التدفقات النقدية
مليون درهم المدرجة سابقاً بشكل ٨٣ات المتاحة للبيع بقيمة ستثمارفي القيمة على االنخفاضاالخسارة-

منفصل تم إعادة تصنيفها حالياً إلى التعديالت غير النقدية األخرى.

الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى تم ضمنالمصنفة سابقاً النفقات المؤجلةإطفاء-
عرضها بشكل منفصل.


