
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
شركة مساهمـــة عامـــة ("طاقة")

المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية 
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠





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

-٢-

بيان الدخل المرحلي الموحد 
)ة(غير مدقق٢٠١٦يونيو٣٠فترة المنتهية في ال

يونيو٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠أشهر المنتهية في الثالثةفترة 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهماتحإيضا

اإليرادات
١,٠٣٧١,٥٨٧٢,٠٤٧٣,٤٣٩اإليرادات من النفط والغاز

٢,٥٦٩٢,٥٦٧٤,٦٦٩٤,٧٩٦اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٢٩٥٣٦٢٨٥٠١,١٢٧إيرادات الوقود

١٣٤١٩١٣٨٢٤٧٦إيرادات تشغيلية أخرى

٤,٠٣٥٤,٧٠٧٧,٩٤٨٩,٨٣٨

تكلفة المبيعات
)٤,٤٢٨()٣,٥٩٧()١,٩٢٥()١,٧٩٢(تشغيليةمصاريف

)٣,٣٦٦()٣,٢٨٣()١,٦٤١()١,٦٠٢(االستهالك والنضوب واإلطفاء 

)٧,٧٩٤()٦,٨٨٠()٣,٥٦٦()٣,٣٩٤(

٦٤١١,١٤١١,٠٦٨٢,٠٤٤إجمالي الربح

)٣٥٩()٢٨٧()١٧٥()١٥٦(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)٢,٢٩٣()٢,٣٣٧()١,١٦٥()١,١٨٣(تكاليف التمويل

وأنشطة حمايةمشتقات لالعادلة لةالتغيرات في القيم
)٨٢()٢٣()٥٧()٥١(القيمة العادلة

٨٥٢)٩٣(١٠٤العمالت األجنبيةصرفمن (الخسائر)األرباح صافي
١٣٧١٣٣٠الربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز

٧٠)١(٥٢٧حصة من نتائج الشركات الزميلة
٢٠-١٢-االئتالفشركةحصة من نتائج 
٦٧١٤١٢إيرادات الفوائد

)٢٤()٢()١٠()٥(أخرىخسائر

)٥٨٠()١,٤٧٠()٣٠٦()٦٢٦(قبل الضريبةالخسائر

٣٢٥٣٧٥٦٢٢٧٢٩ضريبة الدخلائتمان 

١٤٩)٨٤٨()٢٣١()٣٧٣((الخسارة) الربح للفترة

:العائد إلى
)١٦٥()١,١٩٦()٤٢١()٥٨٨(الشركة األمحاملي أسهم

٢١٥١٩٠٣٤٨٣١٤غير مسيطرةحقوق

١٤٩)٨٤٨()٢٣١()٣٧٣((الخسارة) الربح للفترة

األساسية والمخفضة على السهم الخسارة 
)٠,٠٢٧()٠,١٩٧()٠,٠٦٩()٠,٠٩٧(٤لحاملي أسهم الشركة األم (درهم)ةالعائد

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٣-

يان الدخل الشامل المرحلي الموحدب
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠فترة المنتهية في ال

يونيو٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في يونيو٣٠أشهر المنتهية في الثالثةفترة 
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

١٤٩)٨٤٨()٢٣١()٣٧٣((الخسارة) الربح للفترة

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

الخسائر في فترات الحقة:و
ضمنالتغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية 

٥٠٤)٩١٢(٨٥٧)١٢٤(أنشطة حماية التدفقات النقدية
١٧-٢٠-للشركات الزميلةحصة من الدخل الشامل اآلخر 

)٢٥٤(١٠٦٢٤)٨٨(خارجيةفروقات الصرف الناتجة عن تحويل عمليات 

الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة (الخسارة) صافي 
٢٦٧)٨٨٨(٩٨٣)٢١٢(الخسائر في فترات الحقةوتصنيفه إلى األرباح 

٤١٦)١,٧٣٦(٧٥٢)٥٨٥(للفترةشاملالالدخل (الخسارة) إجمالي 

:العائد إلى
)١١٦()١,٦٩٦(١٩٨)٧٤٥(الشركة األمحاملي أسهم

٥٣٢)٤٠(١٦٠٥٥٤غير مسيطرةحقوق

)٤١٦)١,٧٣٦(٧٥٢)٥٨٥

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

الموحدبيان المركز المالي المرحلي
مدققة)(غير ٢٠١٦يونيو٣٠كما في 

(مدققة)
ديسمبر٣١يونيو٣٠

٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهمإيضاحات

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

٦٧٢,٣٤٤٧٤,٨٥٠اآلالت والمعداتالممتلكات و
٩,٦٣٥٩,٧٥٨الموجودات المالية التشغيلية

٧٩,٦٧٦٩,٩٥٦موجودات غير ملموسة
٤٢٠٤٢١استثمار في شركات زميلة

٧٠٢٧٠٢وقروض لشركات زميلةةسلف
١,٨١٢١,١٨٣ضريبة مؤجلةموجودات

١٣٤١٦٧موجودات أخرى

٩٤,٧٢٣٩٧,٠٣٧

موجودات متداولة
٢,٨٢٤٢,٨٣٥المخزون

٣٥٧٢٥٦الموجودات المالية التشغيلية
٢٢وقروض لشركات زميلةةسلف

٤,٣١٠٤,٤٨٩مبالغ مدفوعة مقدماًذمم مدينة و
٣,٥٤٥٣,٥٦٨نقد وودائع قصيرة األجل

١١,٠٣٨١١,١٥٠

٩٥٧٤٥٨٠موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

١١,٦١٢١١,٧٣٠

١٠٦,٣٣٥١٠٨,٧٦٧إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمالشركة أسهم العائدة لحامليحقوق المساهمين 

٦,٠٦٦٦,٠٦٦الصادررأس المال 
٢٥٢٥رأس المال المساهم به

٣,٥٤٦٣,٥٤٦احتياطيات أخرى
)٢,٣٨٢()٣,٥٧٨(خسائر متراكمة

)١,٨١٢()١,٧٨٨(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة

)٢,٦٠٤()٣,١٢٨(حماية التدفقات النقدية

١,١٤٣٢,٨٣٩

٣,٧٦٥٤,٠٣٥حقوق غير مسيطرة 
٣٨٤٤٥٧غير مسيطرة في شركات تابعةمساهمي حقوققروض من 

٤,١٤٩٤,٤٩٢

٥,٢٩٢٧,٣٣١إجمالي حقوق المساهمين

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 





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

-٦-

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ستفترة ال

العائد لحاملي أسهم الشركة األم

رأس المال 
الصادر

رأس المال 
المساهم به

احتياطيات 
خسائر متراكمةأخرى

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

التغييرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

للمشتقات ضمن 
أنشطة حماية 

اإلجماليالتدفقات النقدية 
حقوق غير 

مسيطرة

قروض من 
مساهمي حقوق 

غير مسيطرة في 
شركات تابعة

إجمالي حقوق 
المساهمين

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٤,٦١٤٣,٥٨١٥٨٩٨,٧٨٤)٢,٩٨٤()١,٤٤٨()٥٣٠(٢٠١٥٦,٠٦٦٢٥٣,٤٨٥يناير ١الرصيد في 
١٤٩- ٣١٤)١٦٥(- - )١٦٥(- - - للفترةالربح (الخسارة) 

٢٦٧- ٣٠٣٤٩٢١٨)٢٥٤(- - - - الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

٤١٦- ٥٣٢)١١٦(٣٠٣)٢٥٤()١٦٥(- - - إجمالي الدخل (الخسارة) الشامل للفترة
)٢٨١(- )٢٨١(- - - - - - - مسيطرة لشركات تابعةتوزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير 

)٦١()٦١(- - - - - - - - سداد قروض

٤,٤٩٨٣,٨٣٢٥٢٨٨,٨٥٨)٢,٦٨١()١,٧٠٢()٦٩٥(٦,٠٦٦٢٥٣,٤٨٥(غير مدقق)٢٠١٥يونيو ٣٠الرصيد في 

٢,٨٣٩٤,٠٣٥٤٥٧٧,٣٣١)٢,٦٠٤()١,٨١٢()٢,٣٨٢(٢٠١٦٦,٠٦٦٢٥٣,٥٤٦يناير ١الرصيد في 
)٨٤٨(- ٣٤٨)١,١٩٦(- - )١,١٩٦(- - - الربح للفترة(الخسارة) 

)٨٨٨(- )٣٨٨()٥٠٠()٥٢٤(٢٤- - - - الدخل (الخسارة) الشامل اآلخر للفترة

)١,٧٣٦(- )٤٠()١,٦٩٦()٥٢٤(٢٤)١,١٩٦(- - - (الخسارة) الشامل للفترةإجمالي الدخل 
)٢٣٠(- )٢٣٠(- - - - - - - توزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير مسيطرة لشركات تابعة

)٧٣()٧٣(- - - - - - - - سداد قروض

١,١٤٣٣,٧٦٥٣٨٤٥,٢٩٢)٣,١٢٨()١,٧٨٨()٣,٥٧٨(٦,٠٦٦٢٥٣,٥٤٦مدقق)(غير ٢٠١٦يونيو ٣٠الرصيد في 

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٧-

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ستفترة ال

فترة الستة أشهر 
المنتهية

أشهر فترة الستة 
المنتهية

٢٠١٥يونيو ٣٠في ٢٠١٦يونيو ٣٠في 
مليون درهممليون درهم

األنشطة التشغيلية
)٥٨٠()١,٤٧٠(قبل الضريبةالخسارة 

التعديالت للبنود التالية:
٣,٢٨٣٣,٣٦٦االستهالك والنضوب واإلطفاء 

١٩٣٠إطفاء نفقات مؤجلة
)٤٢()٣(مخصص العقود المكلفة إصدار

٢)٦(يلموظفين، صافالتزامات مكافآت ا
)٣٤٠(١٧٢مالية تشغيليةوموجوداتقروض وسلفيات -من تحويل)أرباح(خسائر

١٨٣٢خالل الفترةالمستبعدةتقييم الستكشاف واالتكاليف 
)٣٠()١٣(النفط والغاز أرض وموجوداتالربح من بيع 

١,٩٨٩١,٩٥٤سميةمصاريف الفوائد والفائدة اال
٣٤٨٣٣٩المتراكمةالمصاريف

)٧٠(١نتائج الشركات الزميلةمنحصة 
)٢٠(- نتائج شركة االئتالفمنحصة 
٤٥٧٧العادلةوأنشطة حماية القيمةللمشتقاتالتقييم العادلغير محققة من خسائر

)١٢()١٤(الفائدةإيرادات 
١١٥اإلنشاء من اتفاقيات خدمة االمتيازتكاليف 

)٧٩٠()٦٥٨(مالية تشغيليةموجوداتإيرادات من 

التغييرات في رأس المال العامل:
)٧٧(١١المخزون

٣٠٢)١٧٨(مدفوعة مقدماً ومبالغذمم مدينة 
)٤()٦٧(ذات عالقةأخرى مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف 

)٢٠٩()٢٣١(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)٤٦٩()٦٢(ضريبة الدخل المدفوعة
)٦٣()٧٠(تقاعد األصلدفعات التزام

٦٨٤٨٣٢النقد المستلم من اتفاقيات خدمة االمتياز

٣,٧٩٩٤,٢٤٣صافي النقد من األنشطة التشغيلية

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٨-

بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد (تتمة)
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ستفترة ال

فترة الستة أشهر 
المنتهية

فترة الستة أشهر 
المنتهية

٢٠١٥يونيو ٣٠في ٢٠١٦يونيو ٣٠في إيضاحات
مليون درهممليون درهم

األنشطة االستثمارية
)١,٦٨٥()٤٥٧(٦شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)١٥()١(تكاليف اإلنشاء المدفوعة
)٣٣٤()٢٦٤(ةالرأسماليالنفقاتمطلوبات الحركة في 

٢٧٩متحصالت من بيع موجودات غير أساسية
٩- من شركات زميلةمستلمةأرباح توزيعات

٢٠١٨من شركة ائتالفمستلمة توزيعات أرباح 
١٠٩- سداد قرض من قبل شركة زميلة

)١١٣()٣٦(شراء موجودات غير ملموسة
١٤١٢مستلمةفائدة

)٤٦(٨االستحواذ على موجودات أخرى

)١,٩٦٦()٧١٤(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
١٠٤,٣٥٣٧١٨مستلمةتحمل فائدةقروض وسلفيات 

)١,٠٩٢()٤,٨٤٤(١٠سلفيات تحمل فائدةسداد قروض و
)٧٠()٨٠(١٠إسالميةسداد قروض 

)١,٥٨٠()٢,١٦١(مدفوعةفوائد 
٤٤- قروض مستلمة من مساهمي حقوق غير مسيطرة 

)٣١٦()٢٣٠(مدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرةتوزيعات أرباح 
)١(- بوظبيأسداد قروض لهيئة مياه وكهرباء 

)٦٤()١٠٢(سداد قروض لمساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

)٢,٣٦١()٣,٠٦٤(األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في

)٨٤(٢١النقد وما يعادلهفي (النقص) الزيادة صافي 

١٥٧)٢٨(العمالت األجنبيةصرفصافي فروقات 
٣,٤٣٧٣,٥٣٠يناير١النقد وما يعادله في 

٨٣,٤٣٠٣,٦٠٣يونيو٣٠النقد وما يعادله في

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءا١٥ًإلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-٩-

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) لسنة ١٦أحكام المرسوم األميري رقم (

٢٠٠٥أغسطس ١إلى ٢٠٠٥يوليو ٢٣خالل الفترة من .%١٠٠("الهيئة") المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة 
ي سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما من أسهم طاقة من خالل اكتتاب مبدئي عام ف%٢٤,٩تم عرض ما نسبته 
من أسهم الشركة، %٥١من خالل اكتتاب خاص واحتفظت الهيئة على ما نسبته %٢٤,١تم عرض ما نسبته 

وبالتالي فإن الشركة هي شركة تابعة للهيئة. نتيجة إلصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل وتحويل هذه السندات إلى 
. ارتفعت %٥٢,٣٨، ارتفعت مساهمة الهيئة إلى ما نسبته ٢٠٠٨ث من عام أسهم عادية خالل الربع الثال
. ال تزال الشركة شركة %٢١,٦٧وصندوق المزارعين إلى ما نسبته %٢٥,٩٥المساهمة العامة إلى ما نسبته 

(تابعة للهيئة التي خالل المنظم لقطاع المياه والكهرباء.١٩٩٨) لسنة ٢تأسست بموجب أحكام القانون رقم 
الفترة، قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي ليتوافق مع المتطلبات المعنية من القانون االتحادي لدولة اإلمارات 

.٢٠١٥لسنة ٢العربية المتحدة رقم 

إن النشاط الرئيسي للشركة هو االمتالك واالستثمار في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية المياه 
وتخزين النفط والغاز، وإيجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا وتطوير وإنتاج

باإلضافة إلى االستثمارات األخرى المالئمة لتمكين الشركة من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل للشركة هو 
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.٥٥٢٢٤ص.ب. 

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة والشركات التابعة ("المجموعة") للفترة تم اعتماد إصدار 
.٢٠١٦أغسطس ٩من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في 

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

أساس اإلعداد٢,١

وفقاً لمعيار ٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ستلالمختصرة للمرحلية الموحدةلقد تم إعداد البيانات المالية ا
.إعداد التقارير المالية المرحلية، ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (درهم)، والذي يمثل 
المجموعة. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم وعملة عرضاألمللشركةالوظيفيةالعملة 

(مليون درهم) إال إذا أشير إلى غير ذلك.

إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد 
ديسمبر ٣١لية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية السنوية ويجب قراءتها مع البيانات الما

ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها ٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ست. كما وأن نتائج ال٢٠١٥
.٢٠١٦ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 
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(تتمة)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

هاممحاسبي مبدأ٢,٢

الخسائر بلغت ٢٠١٦يونيو ٣٠مليون درهم، وكما في ٨٤٨بقيمةالمجموعة خسارة تخالل الفترة، تكبد
المطلوبات المتداولة للمجموعة ، تجاوزت ٢٠١٦يونيو ٣٠مليون درهم. كما في ٣,٥٧٨المتراكمة للمجموعة 

١بقيمةةالقادمويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استحقاق السندات ، مليون درهم٢,٥٢٤موجوداتها المتداولة بقيمة 
مبدأ االستمرارية. انتهت وفقاً لالموحدة المختصرةتم إعداد البيانات المالية المرحلية مليار دوالر أمريكي.

١ة بقيمةلسداد استحقاق السندات القادممليار دوالر أمريكي١إصدار سندات غير مضمونة بقيمة من مجموعة ال
متوسطة األجل للوفاء بااللتزامات قصيرة إلى كافيةسيولةباحتفاظهاتواصل المجموعة مليار دوالر أمريكي. 

االستمرارية هو المناسب إلعداد البيانات المالية المرحلية افتراض دارة إلى أن اإلالجارية، وبالتالي خلصت 
.٢٠١٦لسنة الموحدة المختصرة

الهامةالسياسات المحاسبية٢,٣

إن السياسات المحاسبية المطبقة إلعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة متوافقة مع السياسات 
، فيما عدا ما ٢٠١٥ديسمبر ٣١المحاسبية المستخدمة إلعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

في المجموعة. لم تقم ٢٠١٦يناير ١يتعلق بتطبيق المعايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة الفعالة اعتباراً من 
وقت مبكر بتطبيق أي معيار أو تفسير أو تعديل آخر صادر ولكن غير فعال بعد.

ات الثنائية: المحاسبة عند استحواذ االتفاقي١١تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ·
الحصص 

مبادرة اإلفصاح١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·
: توضيح الطرق المقبولة ٣٨ومعيار المحاسبة الدولي رقم ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم ·

لالستهالك واإلطفاء 

٢٠١٤-٢٠١٢دورة التحسينات السنوية ·
الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات ٥الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار -

المتوقفة
األدوات المالية: اإلفصاحات٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم -
مكافآت الموظفين١٩معيار المحاسبة الدولي رقم -
الية المرحليةالتقارير الم٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم -
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ضريبة الدخل٣

أشهر الثالثةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

أشهر الثالثةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

أشهر الستةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

فترة الستة أشهر 
يونيو٣٠المنتهية في 

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

ضريبة الدخل الحالية:
١٣٦٧٥٢٤٣٢٣٩ضريبة الدخل الحاليةرسوم

ضريبة الدخل المؤجلة:
)٩٦٨()٨٦٥()١٥٠()٣٨٩(المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

)٧٢٩()٦٢٢()٧٥()٢٥٣((ائتمان) مصاريف ضريبة الدخل

، أعلنت الحكومة البريطانية عن عدد من التغييرات في النظام الضريبي للنفط والغاز في ٢٠١٦مارس١٦في 
المملكة المتحدة تخفيض في معدل –المملكة المتحدة. تضم التغييرات الرئيسية التي تؤثر على أعمال طاقة 

مارس في %٣٥إلى %٥٠(تم اإلعالن عن التخفيض السابق للمعدل من ، ٪٠ضريبة إيرادات البترول إلى 
تغييرلم يتم بعد سن ال. ٪١٠إلى ٪٢٠معدل الرسوم التكميلية للضريبة على الشركات من في وتخفيض ) ٢٠١٥

في معدل التكلفة التكميلية لضريبة الشركات كقانون ولكن تم سن التغييرات على معدل اإليرادات الضريبية 
. ٢٠١٦و يوني٣٠للفترة المنتهية في للبترول إلى حد كبير

.للمجموعةيتوقع أن يكون للتغييرات تأثير ضئيل على مركز ضريبة الدخل المؤجلة العام 

العائد األساسي والمخفض على األسهم المتعلقة بمالكي الشركة األم٤

العادية للشركة أرباح الفترة العائدة لحاملي األسهم خسارة) (العائد األساسي على السهم بتقسيم (الخسارة) حتسب ي
األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

أرباح الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة خسارة) (العائد المخفض على السهم بتقسيم (الخسارة) حتسب ي
والمعدل بنتيجة تأثيرات األدوات المالية األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة 

المخفّضة.

يوضح الجدول التالي األرباح وحصة السهم عند احتساب األرباح األساسية على السهم:

أشهر فترة الثالثة
يونيو٣٠المنتهية في 

أشهر فترة الثالثة
يونيو٣٠المنتهية في 

أشهر فترة الستة
يونيو٣٠في المنتهية

أشهر الستةفترة 
يونيو٣٠في المنتهية

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥

الشركة أسهم لحامليالخسارة للفترة العائد
)١٦٥()١,١٩٦()٤٢١()٥٨٨()مليون درهم(األم

الصادرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
٦٠٦٦٦٠٦٦٦,٠٦٦٦,٠٦٦(مليون)

)٠,٠٢٧()٠,١٩٧()٠,٠٦٩()٠,٠٩٧(على السهم (درهم)األساسيةالخسارة 

ر مخفض على لم يتم إظهار العائد المخفض على السهم حيث لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثي
السهم عند استخدامها.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية٥

، تم من خالل مراجعة للقطاعات التشغيلية للمجموعة تحديد أن الهيكل ٢٠١٥ديسمبر ٣١المنتهية في خالل السنة
التشغيلي المفصح عنه في السنوات السابقة لم يعد مناسباً. أدت التغييرات الناتجة في التقارير اإلدارية للمجموعة 

عة على وحدات إلى خفض عدد القطاعات التشغيلية. ألغراض التقارير اإلدارية، تم تقسيم المجمو٢٠١٦في 
أعمال بناء على الموقع الجغرافي، المنتجات والخدمات، ونتج عن ذلك خمسة قطاعات تشغيلية كما يلي:

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

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

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

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

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

والغاز في هولندا.

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

الموارد وتقييم تقوم اإلدارة بمراقبة نتائج وحدات أعمالها بشكل منفصل ألهداف اتخاذ القرارات حول تخصيص 
األداء. يتم تقييم أداء القطاع بناء على األرباح والخسائر. يتم إدارة تكاليف وإيرادات تمويل المجموعة باستثناء 
الشركات التابعة ذات اتفاقيات تمويل المشاريع وايرادات الفائدة على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها 

للقطاعات التشغيلية.

مار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز يتم إدارة االستث
واالستثمارات المتاحة للبيع على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

ترتيبات التمويلية تدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات ال
للمشروع والسحوبات على المكشوف من البنوك على أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.
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معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

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

مياهتوليد الطاقة وال
اإلمارات العربية–

المتحدة 
–توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات والتعديالت

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٦يونيو٣٠المنتهية في الفترة
٧,٩٤٨-٣,٥٣٦٢,٠٠٣٦٧٧١,٧٣٠٢الخارجيينالعمالءإيرادات من 
)٣,٥٩٧(--)٩٣٩()٥٠١()١,٢٨٦()٨٧١(تشغيليةمصاريف 

)٢٨٧()٥٣()١٢()٣٦()٦٢()٥٣()٧١(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)١()١(-----زميلةالحصة من نتائج شركات

٤,٠٦٣)٥٤()١٠(٢,٥٩٤٦٦٤١١٤٧٥٥)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٣,٢٨٣(--)١,٤٢٣()٩٢١()٣١()٩٠٨(االستهالك والنضوب واإلطفاء

٧٨٠)٥٤()١٠()٦٨٨()٨٠٧(١,٦٨٦٦٣٣)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٢,٣٣٧()٨١٣(-)٢٦٤()٥٨()١٩٩()١,٠٠٣(تكاليف التمويل
)٢٣(----)٢٣(-التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

٢٠٨٥-٤١)٧(٣٢)١(األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
١٣---١٣--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

١٤١٤-----إيرادات الفوائد
)٢()١(--٢)٣(-إيرادات أخرى

٢٥٦٢٢-٢٢٢٤٩٣)١١١٨(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 

)٨٤٨()٨٠٩()١٠()٣٩٨()٦٣٥(٦٨٢٣٢٢للفترةالربح (الخسارة) 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-١٤ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

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

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
–توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
- النفط والغاز 

اتروش
االستبعادات والتعديالت

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٥يونيو ٣٠الفترة المنتهية في 
٩,٨٣٨-٣,٤٣٢٢,٥٠٥١,٠٧١٢,٨٢٧٣الخارجيينالعمالءإيرادات من 
)٤,٤٢٨(٣-)١,٣٨٦()٥١٢()١,٧٥٩()٧٧٤(تشغيليةمصاريف 

)٣٥٩()٧١()١٦()٤١()١٠٢()٥٥()٧٤(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
٦٥٧٠---٥-الحصة من نتائج شركات زميلة
٢٠٢٠-----الحصة من نتائج شركة ائتالف

١٧٥,١٤١)١٣(٢,٥٨٤٦٩٦٤٥٧١,٤٠٠)EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (األرباح

)٣,٣٦٦()٩(-)١,٣٩٦()١,٠٠٦()٣٤()٩٢١(االستهالك والنضوب واإلطفاء

٨١,٧٧٥)١٣(٤)٥٤٩(١,٦٦٣٦٦٢)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (األرباح

)٢,٢٩٣()٧٦٧(-)٢٦٧()٦١()١٧٨()١,٠٢٠(تكاليف التمويل 
)٨٢(--٤-)٨٦(-التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة

٤٣٢-)١٨()٣()٢٧(٧األجنبيةصرف العمالت ) من الخسائر(األرباحصافي 
١٧٣٠-)٥(١٨--وموجودات النفط والغازالربح من بيع أرض

١٢١٢-----إيرادات الفوائد
)٢٤()١(-٥-)٢٨(-إيرادات أخرى

١١١٧٢٩-٢٧٧٣٢)١٤١(-ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان 

١٤٩)٥٧٧()١٣(٤٥٥)٥٦٨(٦٥٠٢٠٢للفترةالربح (الخسارة) 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-١٥ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

: ٢٠١٥ديسمبر ٣١و٢٠١٦يونيو٣٠يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

والمياهتوليد الطاقة 
اإلمارات العربية–

المتحدة 
- توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
- النفط والغاز 

أتروش
االستبعادات التعديالت و

الموحدالمخصصوغير 
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦يونيو٣٠في 
٣٢٩٤٢٠---٩١-االستثمار في شركات زميلة

٥٧٤٥٧٤-----موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
٧٠٢٧٠٤---٢-سلفية وقروض لشركات زميلة

٩,٩٩٢----٩,٩٩٢-الموجودات المالية التشغيلية
٤٧,٩٦٥٤,٥٠٠٢٠,٩٧٥١٧,٢١٣٣,٦٧٥٣١٧٩٤,٦٤٥موجودات أخرى

٤٧,٩٦٥١٤,٥٨٥٢٠,٩٧٥١٧,٢١٣٣,٦٧٥١,٩٢٢١٠٦,٣٣٥موجودات القطاع

٢٠١٥ديسمبر ٣١في 
٣٣٠٤٢١---٩١-االستثمار في شركات زميلة

٥٨٠٥٨٠-----كمحتفظ بها للبيعموجودات مصنفة 
٧٠٢٧٠٤---٢-سلفية وقروض لشركات زميلة

١٠,٠١٤----١٠,٠١٤-الموجودات المالية التشغيلية
٤٨,٥٩٧٤,٩٢٦٢١,٦٤٦١٧,٨٢٠٣,٦٠٤٤٥٥٩٧,٠٤٨موجودات أخرى

٤٨,٥٩٧١٥,٠٣٣٢١,٦٤٦١٧,٨٢٠٣,٦٠٤٢,٠٦٧١٠٨,٧٦٧موجودات القطاع



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-١٦ -

الممتلكات واآلالت والمعدات٦

مليون درهم ٤٥٧، قامت المجموعة بشراء موجودات بتكلفة ٢٠١٦يونيو٣٠ة أشهر المنتهية في ستخالل فترة ال
مليون درهم).١,٦٨٥: ٢٠١٥يونيو٣٠(

موجودات غير ملموسة٧

موجودات االستكشاف والتقييم
، قامت حكومة إقليم كردستان باستخدام حق خيار زيادة نسبة مشاركة الحكومة في حقل ٢٠١٣مارس١٢في 

. ال تزال اآللية %٣٩,٩إلى الحد األدنى %٥٣,٢أتروش مما أدى إلى خفض نسبة مشاركة طاقة في الحقل من 
النفط المستحقة للمقاولين يتم تحقيق ذلك قيد التفاوض في الوقت الحالي بما في ذلك تسوية تكاليفسالتي بموجبها 

٣٠٥: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(مليون درهم٣٣٤بقيمة االحتفاظ بمبلغمن قبل الحكومة عن حصتهم المساهمة. تم 
توقع أن يتم االنتهاء من المعاملةبحساب الذمم المدينة للتعويض عن التكاليف البترولية. من الممليون درهم)

.٢٠١٦خالل 

، قامت طاقة أتروش بإكمال بنجاح تقييم األنشطة في المرحلة األولى ٢٠١٤ديسمبر ٣١ي خالل السنة المنتهية ف
من مربع أتروش، التي ال تزال قيد اإلنشاء في الوقت الحالي. وكنتيجة لذلك، والتقييم السنوي لالحتياطيات تم 

٣١(خالل الفترةنتاجإعادة تصنيف موجودات االستكشاف والتنقيب بقيمة ال شيء إلى موجودات التطوير واإل
مليون درهم).١٣٧: ٢٠١٥ديسمبر 

النقد وما يعادله٨

يتضمن النقد وما يعادله المدرج في بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد المبالغ التالية:

يونيو٣٠في 
٢٠١٦

يونيو ٣٠في 
٢٠١٥

مليون درهممليون درهم

٣,٥٠١٣,٠٦٦النقد لدى البنوك وفي الصندوق
٤٤٦٤٤ودائع قصيرة األجل

٣,٥٤٥٣,٧١٠
)١٠٧()١١٥(السحب على المكشوف من البنوك

٣,٤٣٠٣,٦٠٣



شركة مساهمة عامة ("طاقة")-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-١٧ -

المصنفة كاستثمارات محتفظ بها للبيعالموجودات٩

(ليكفيلد)LWP Lessee LLCشركة االئتالف
LWP Lessee LLCتصفية استثماراتها في ت المجموعة ، قرر٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

درهممليون١٤٢تبلغعليه، تم إعادة تصنيف استثمار ليكفيلد بقيمة دفترية. وبناءشركة ائتالف(ليكفيلد) 
٥م للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمحتفظ بها للبيع في البيانات المالية الموحدة وفقاًكموجودات

اعتبار بيع الموجودات كون ي("الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). ومن المتوقع أن 
أعلى من القيمة الدفترية.

مسار سليوشنز ش.م.ع
مسار تصفية استثمارها في شركة زميلة، المجموعةت، قرر٢٠١٥ديسمبر٣١المنتهية في السنةخالل 

محتفظ كموجوداتمليون درهم٤٣٢قيمة دفترية بمسارعليه، تم إعادة تصنيف استثمار. وبناءش.م.عسليوشنز 
("الموجودات غير المتداولة ٥للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقموفقاًالموحدةبها للبيع في البيانات المالية 

أعلى من القيمة الدفترية.االعتبار لبيع الموجوداتكونيأن المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"). من المتوقع

القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية١٠

المقبوضات:
خالل الفترة هي كما يلي:المستلمةإن القروض 

فترة الستة أشهر 
المنتهية في

أشهر الستةفترة 
فيالمنتهية

٢٠١٥يونيو٢٠١٦٣٠يونيو ٣٠
مليون درهممليون درهم

٤,٣٥٣٧١٨القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 

سداد مبالغ:
قامت المجموعة بسداد المبالغ التالية خالل الفترة:

)١,٠٩٢()٤,٨٤٤(القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

)٧٠()٨٠(القروض االسالمية

مليون درهم) ١,٨٣٧(دوالر أمريكيمليون ٥٠٠سندات بقيمةإصدارمن طاقة انتهت، ٢٠١٦يونيو ١٤في 
في يونيو وتستحق مليون درهم) ١,٨٣٧(دوالر أمريكيمليون ٥٠٠وسندات بقيمة ،٢٠٢١في يونيو وتستحق
يتم سداد الفائدة بشكل نصف سنوي. والسندات غير مضمونة .٢٠٢٦



شركة مساهمة عامة ("طاقة")-شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٦يونيو٣٠

-١٨ -

العملياتموسمية١١

ارتفاعتوقععادةيتمالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالصيففترةخاللالكهرباءعلىالعاليللطلبوفقاً
مقارنةالسنةمنوالثالثالثانيالربعخاللوالمياهللطاقةالمولدةالتابعةللشركاتالعملياتوأرباحاإليرادات

.السنةمنوالرابعاألولبالربع

واألرباحاإليراداتارتفاعيتوقعفإنهالشتاء،فترةخاللوأوروباكندافيالطبيعيالغازعلىالعاليللطلبووفقاً
يتولد الربح من أعمال .السنةمنوالثالثالثانيبالربعمقارنةالسنةمنواألخيراألولالربعخاللالتشغيلية

التنقيب في أوروبا خالل الربع األول واألخير من السنة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٢

مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي الموحد المعامالتيبين الجدول التالي ملخصاً ألهم 
ة أشهر: ستالوفترتي الثالثة أشهرخالل 

أشهر الثالثةفترة 
يونيو ٣٠المنتهية في 

٢٠١٦

أشهر الثالثةفترة 
يونيو٣٠المنتهية في 

٢٠١٥

الستة أشهر فترة 
يونيو ٣٠المنتهية في 

٢٠١٦
أشهر المنتهية الستةفترة 
٢٠١٥يونيو٣٠في 

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

الشركة التابعة (شركة مياه وكهرباء أبوظبي):
١,٨٢٨١,٧٩٣٣,٤٨٣٣,٤١٩اإليرادات من الكهرباء والمياه 

١٢٣٤٤٦إيرادات الوقود

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين
وفقاً الصيانة رئيسيين من خالل شركات التشغيل وموظفي اإلدارة اليتم تكوين مخصص للشركات التابعة، بالنسبة ل
مع الشركات التابعة.تعاقديةالتفاقيات

ة أشهر كانت كما يلي:ستخالل فترة الللمجموعة الرئيسيينإن مكافآت موظفي اإلدارة 

أشهر فترة الستة
يونيو٣٠المنتهية في

٢٠١٦

أشهر المنتهية الستةفترة 
يونيو٣٠في 

٢٠١٥
مليون درهممليون درهم

٩٩األجلمكافآت قصيرة
١١للموظفينالخدمةنهايةمكافآت 

١٠١٠
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الطارئةوالمطلوباتااللتزامات ١٣

)i(التزامات مصاريف رأسمالية
والتي لم يتم تكوين مخصص ٢٠١٦يونيو٣٠المصرح بها والمتعاقد عليها كما في الرأسماليةبلغت المصاريف 

مليون درهم).١,٩٠٣: ٢٠١٥ديسمبر ٣١درهم (مليون٤٠٥لها ما قيمته 

)ii(التزامات عقود اإليجار التشغيلية
المجموعة كمؤجر:

بناءPWPA"(" اإلنتاج المستقبلية التي ستقوم المجموعة باستالمها وفقاُ التفاقية شراء الطاقة والمياه (مدفوعاتإن 
: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليار درهم (٧٥,٠بلغت ٢٠١٦يونيو٣٠كما في للمحطاتالمتوقعةعلى السعة المتاحة 

مليار درهم).٧٨,٤

كمستأجر:المجموعة 
مليار درهم كما ٢,٨بلغ الحد األدنى للعقود التأجيرية المستقبلية الدائنة ضمن العقود التشغيلية غير القابلة لإللغاء 

مليار درهم).٢,١: ٢٠١٥ديسمبر ٣١(٢٠١٦يونيو٣٠في 

شركة االئتالف (موجودات محتفظ بها للبيع):
لدى شركة ائتالف المجموعة حد أدنى لعقود تأجيرية مستقبلية دائنة ضمن اتفاقية تأجير غير قابلة لإللغاء كما في 

(١,٦٨٠بقيمة ٢٠١٦يونيو٣٠ درهم) والتي تبلغ حصة مليون٢٠١٥:١,٦٢٣ديسمبر ٣١مليون درهم 
مليون درهم).٨١١: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون درهم (٨٤٠المجموعة منها 

الشركات الزميلة:
صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شركات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن شركةلدى 

: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون درهم (٨٨٥بقيمة ٢٠١٦يونيو٣٠اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
(٣٥٣مليون درهم) والتي بلغت حصة المجموعة فيها ٩١٨ مليون ٣٦٧: ٢٠١٥ديسمبر ٣١مليون درهم 

درهم).

)iii(االلتزامات األخرى
كما في تاريخ التقارير المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية فيما يتعلق بصفة أساسية باستخدام أ)

ديسمبر ٣١(٢٠١٦ديسمبر ٣١مليون درهم قبل ٣٤٥بإنفاق بموجبهاوالتزامات خط األنابيب، تلتزم 
مليون درهم).٣٣٣: ٢٠١٥
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(تتمة)االلتزامات واالرتباطات الطارئة١٣

)iv(االرتباطات الطارئة
كنتيجة لعمليات شراء الشركات في الفترات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من (أ) تقييمات الضريبة أو أ)

و (ب) بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعاً. وفقاً التفاقية الشراء المقترحةالتقييمات 
تها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركا

الطارئة للفترات السابقة من تواريخ االستحواذات ذات الصلة.

المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة هي )كساجين كس ذ.م.م (اطاقة جين ب)
("اتفاقية اإلمداد"). من قبل آي. إي. إس ريد ١٩٩٩سبتمبر ١٧واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 

ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة وشركةأوك ذ.م.م ("أي.إي.إس") 
(أخرى ) كالهما مؤرخ ISDA) واتفاقية رئيسية (EMA. دخلت جين اكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة طاقة 

مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية مع مجموعة ٢٠١٠ديسمبر ٢٨بتاريخ 
جين التزاماتكما في نهاية السنة، قامت المجموعة بضمان .إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى

. ال يجب أن ISDAوالـ EMAاكس لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال إنك، بحسب اتفاقيات الـ 
ديسمبر ٣١مليون درهم) (٣٦٧مليون دوالر أمريكي ( ١٠٠من هذه الضمانات مبلغ تتعدى الدفعات ض

٣١. لم يتم إجراء أي مدفوعات حتى تاريخه (EMAاالتفاقيةمليون درهم) على مدى عمر ٣٦٧: ٢٠١٥
: ال شيء).٢٠١٥ديسمبر 

الشمال التي تم االستحواذ قامت طاقة براتاني ليمتد بالدخول في التزامات الستبعاد بعض موجودات بحرج)
عليها من قبلها، وبناء على ذلك قد يتطلب منها تقديم ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، أو من 
خالل إحدى الطرق التالية (أ) ضمان إصدار خطابات االئتمان بقيمة مساوية لحصتها من صافي تكاليف 

المؤكدة؛ أو (ب) الحصول على ضمان من الشركة استبعاد الحقول المعنية زائد مخصص الظروف غير 
(ج) تقديم ضمانات بأي شكل  القابضة أو الشركة الزميلة والتي تستوفي حد أدنى من تصنيف االئتمان؛ 
آخر كما يتم االتفاق عليه من قبل األطراف الملتزمة. قامت طاقة براتاني ليمتد مبدئياً بتزويد طاقة 

ي الفترة المرحلية تم خفض تصنيف االئتمان للشركة األم إلى أقل من ("الشركة األم") كضمان، ولكن ف
معدالت االئتمان المحددة في االلتزامات. دخلت المجموعة سابقاً في مناقشات بحسن نية مع األطراف 
الثالثة الملتزمة فيما يتعلق بما إذا وإلى أي مدى سيتطلب من المجموعة استبدال أو إضافة بعض أو كافة 

الشركة األم بدعم ائتمان آخر مقبول، ولكن لم يتم التوصل إلى نتائج، وال زالت الضمانات من ضمانات
الشركة األم قائمة. ولكن، ومنذ ذلك الوقت، قامت حكومة المملكة المتحدة بوضع إطار عمل تشريعي تم 

أساس ما بعد تصميمه بحيث يتيح إجراء اتفاقيات ضمان اللتزامات استبعاد موجودات بحر الشمال على
الضريبة على أن أطراف التزامات االستبعاد تتبنى التزامات استبعاد معدلة، وتتوقع المجموعة أنه في حال 
أو عند معاودة المناقشات مع األطراف المقابلة، فإنه غالباً ما سيتم إجراؤها بناء على ذلك األساس. في 

لياً، قد تتجاوز القيمة التي قد يتم بها ضمان حال طلب من المجموعة استبدال ضمانات الشركة األم ك
مليار دوالر أمريكي.١,٠إصدار خطابات االئتمان أو الضمانات األخرى ما قيمته 

في ما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المجموعة، إن 
امات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشركة المجموعة على ثقة من استيفاء اتفاقيات ضمان اللتز

األم، طالما أن المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل حكومة أبوظبي.

باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله، تنشأ بعض الضمانات وخطابات االئتمان ضمن نطاق األعمال االعتيادية (د)
طاقة وبعض الشركات التابعة أطراف ذات عالقة. ال تنتج عن هذه الضمانات أي التزامات تعدوالتي 

في نهاية الفترة.الموحدالمركز الماليبيانجوهرية إضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 
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األدوات المالية١٤

أنشطة الحماية١٤,١

٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠

القيمة األسمية
القيمة العادلة

القيمة األسمية
القيمة العادلة

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

حماية التدفقات النقدية
الموجودات

١٧٣٦٢١٢٢٦٨١٩عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

٦٢١٨١٩

المطلوبات
عقود تبادل معدالت فائدة العمالت 

١,٣١٨٢٦٣١٣١,١٧٩٢٦٤٥١المتقاطعة
٢٦,١٢٣٨٢٠٤,٥٤٢٣٠,١٥٩٧١١٣,٧٠٤عقود تبادل معدالت الفائدة

٧٧٣١٤٧٧٤٨٣٤٦٤عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

٨٧٧٤,٩٠٢٧٧١٤,٢١٩

حماية القيمة العادلة
لمطلوباتا

-٩٠-٢٤العقود المستقبلية واآلجلة

القيم العادلة١٤,٢

قيمتها المدرجة كما في تاريخ التقارير المالية إن القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف جوهرياً عن 
باستثناء بعض القروض والموجودات المالية التشغيلية ذات الفائدة الثابتة. مدرج أدناه مقارنة بين القيم المدرجة 

والقيم العادلة للقروض والموجودات المالية التشغيلية ذات الفائدة الثابتة:
القيمة العادلةالقيمة الدفترية

(مدققة)(مدققة)
٢٠١٥ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٢٠١٥٣٠ديسمبر ٢٠١٦٣١يونيو٣٠

مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٩,٩٩٢١٠,٠١٤١٠,٠٠٠١٠,١١٠الموجودات المالية التشغيلية
٣٥,٣٤٥٣١,٦٥٧٣٨,٦٢٠٣٣,٤٧٢)iالقروض والسلفيات التي تحمل فائدة (إيضاح 

)i (سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات قروض والسلفيات التي تحمل فائدة من التتكون
أبوظبي الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.

ستقبلية المتوقعة باستخدام يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية الم
أسعار فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.

تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.
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األدوات المالية (تتمة)١٤

تراتيبية القيمة العادلة١٤,٣

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

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

كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، سواء تكون فيهاأخرىتقييمطرق الثاني:المستوى
.مباشربشكل مباشر أو غير 

المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها فيهاتقييم تكون طرقالثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتعلى أساس مبنيةغير 

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٦يونيو٣٠في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٢٧-٢٧عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

-٢٤-٢٤العقود المستقبلية واآلجلة

عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية مفصح 
١٠,٠٠٠--١٠,٠٠٠موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٥,٣٦٢-٥,٣٦٢عقود تبادل معدالت الفائدة

-٧٨-٧٨عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
-٣٣٩-٣٣٩عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
--٣٨,٦٢٠٣٨,٦٢٠القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

(مدققة)
٢٠١٥ديسمبر ٣١في 

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٢٧-٢٧عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
١٠,١١٠--١٠,١١٠موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٤,٤١٥-٤,٤١٥محمية-عقود تبادل معدالت الفائدة 

-٩٨-٩٨عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
-٤٧٧-٤٧٧معدالت فائدة العمالت المتقاطعةعقود تبادل 

-٩٠-٩٠العقود المستقبلية واآلجلة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
--٣٣,٤٧٢٣٣,٤٧٢القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

، لم تكن هناك تحويالت بين ٢٠١٥ديسمبر ٣١والسنة المنتهية في ٢٠١٦يونيو٣٠خالل الفترة المنتهية في 
المستوى األول والثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم توجد تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياسات القيمة 

العادلة.

دام طرق التقييم. قد تشمل بالنسبة للموجودات المالية التي ال يوجد لها سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخ
هذه الطرق استخدام المعامالت التجارية أو الرجوع إلى القيمة العادلة ألي أداة مالية مماثلة أو تحليل التدفقات 

النقدية المخصومة أو أي نماذج تقييم أخرى.
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معلومات المقارنة١٥

حالية. إعادة التصنيفات هذه كما هو مبين الالفترةإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض تتم
أدناه ليس لها أي أثر على ربح أو حقوق مساهمي المجموعة المدرجة مسبقاً.

بيان الدخل الموحد:
(فترة مليون درهم ٤١١بقيمة ٢٠١٥يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في يراداتاإلتم إعادة تصنيف -

من إيرادات الوقود إلى اإليرادات من الكهرباء مليون درهم)٢٧٩: ٢٠١٥يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية 
والمياه.

مليون درهم (فترة ٣٠بقيمة٢٠١٥يونيو ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في تم إعادة تصنيف المصاريف-
لمصاريف إلى اوالنضوب واإلطفاءمليون درهم) من االستهالك١٥: ٢٠١٥يونيو ٣٠الثالثة أشهر المنتهية 

.التشغيلية
مليون درهم (فترة الثالثة ١٢١بقيمة ٢٠١٥يونيو ٣٠اإليرادات لفترة الستة أشهر المنتهية في دمجتم -

مليون درهم) من إيرادات تخزين الغاز مع اإليرادات التشغيلية ٤١: ٢٠١٥يونيو ٣٠هر المنتهية في شِأ
األخرى.

:الموحدبيان التدفقات النقدية
بقيمة ٢٠١٥يونيو ٣٠تم إعادة تصنيف التعديالت ضمن األنشطة التشغيلية لفترة الستة أشهر المنتهية في -

والنضوب واإلطفاء إلى إطفاء نفقات مؤجلة.االستهالكمليون درهم من ٣٠
٣٠هية في السابقة لفترة الستة أشهر المنتللسنة لمطلوبات النفقات الرأسمالية تم إعادة تصنيف النقد المدفوع -

األنشطة التشغيلية إلى األنشطة االستثمارية.مليون درهم من ٣٣٤بقيمة٢٠١٥يونيو 




