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 بيان الدخل الموحد
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
  2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم اتحإيضا 

    اإليرادات
 12.066  6.291  4.1 اإليرادات من النفط والغاز  
 10.435  9.685  4.2 اإليرادات من الكهرباء والمياه   
 2.726  2.269  4.3 إيرادات الوقود   
 312  261   إيرادات تخزين الغاز  
 1.786  838  4.4 أخرى تشغيليةإيرادات   
    
   19.344  27.325 
    
    تكلفة المبيعات  
 (11.905) (9.120) 5 مصاريف تشغيلية   
 (6.942) (6.541) 6 واإلطفاء النضوب ،االستهالك   
 (640) (17) 14 مصاريف الحفر الجاف   
 (3.837) (835) 7 نخفاض في القيمةمخصصات اال   
    
    
  (16.513) (23.324) 
    

 4.001  2.831   إجمالي الربح
    

 (1.098) (713) 8 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
 (4.849) (4.635) 9.1 تكاليف التمويل

 (243) (138)  حماية القيمة العادلةو التغييرات في القيم العادلة للمشتقات 
 142  64   من تحويل العمالت األجنبية األرباحصافي 

 123  104  16 شركات زميلةحصة من نتائج ال
 31  23  17 ائتالف الحصة من نتائج شركة

 167  21  12 الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
 17  27  9.2 إيرادات الفوائد

 22  3   أخرىأرباح 
    
    

 (1.687) (2.413)  قبل الضريبة الخسارة 
    

 (602) 1.299  10 ضريبة الدخل (مصاريف) ائتمان
    

 (2.289) (1.114)  لسنةالخسارة ل
    
    

    المتعلق بـ:
 (3.010) (1.800)  مالكي الشركة األم   
 721  686   حقوق ملكية غير مسيطرة   
    

 (2.289) (1.114)  لسنةالخسارة ل
    

 على السهم المتعلق بمالكي الشركة ةوالمخفض ةاألساسيالخسارة 
 (0.50) (0.30) 11 األم )درهم(  
    
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان الدخل الشامل الموحد
 2015ديسمبر  31المنتهية في  للسنة

 
 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 (2.289) (1.114) للسنةالخسارة 
   

   الشامل اآلخرالدخل 
   :إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقة يتمالدخل الشامل اآلخر الذي 

 ، التدفقات النقديةلعادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية التغييرات في القيم ا
 (656) 636  صافي  

 (42) -  تعديالت إعادة تصنيف ألنشطة حماية تدفقات نقدية غير فعالة
 37  34  (16للشركات الزميلة )إيضاح  الشامل اآلخر الحصة من الدخل

 (254) (364) فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية
   

 إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في يتماآلخر الذي الشامل  )الخسارة(الدخل  صافي
 (915) 306  فترات الحقة  
   

   :اآلخر الذي لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر في فترات الحقةالدخل الشامل 
 التغييرات في القيمة العادلة المتعلقة باستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 (79) -  الشامل اآلخر  
 (24) 9  من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة  )خسائر(أرباح 

   
 لن يتم إعادة تصنيفه إلى أرباح  الذيخر اآلالشامل )الخسارة( الدخل صافي 

 (103) 9  وخسائر في فترات الحقة  
   
 (1.018) 315  الشامل اآلخر للسنة)الخسارة(  لدخلا
   

 (3.307) (799) للسنة ةالشاملإجمالي الخسارة 
   
   

   المتعلق بـ:
 (3.758) (1.775) مالكي الشركة األم   
 451  976  حقوق ملكية غير مسيطرة   
   
   
 (799) (3.307) 
   
                   
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان المركز المالي الموحد
  2015ديسمبر  31كما في 

 
  2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    الموجودات 
    الموجودات غير المتداولة

 79.824  74.850  12 اآلالت والمعدات، الممتلكات
 10.147  9.758  13 المالية التشغيلية الموجودات

 10.532  9.956  14 موجودات غير ملموسة
 726  421  16 في شركات زميلة استثمار
 151  -  17 في شركة ائتالف استثمار
 398  702  18 وقروض لشركات زميلةسلف 

 547  1.183  10 موجودات ضريبة مؤجلة
     238  167  19 موجودات أخرى

   97.037  102.563     
    موجودات متداولة

 2.963  2.835  20 المخزون
 228  256  13 المالية التشغيلية الموجودات

 475  2  18 سلف وقروض لشركات زميلة
 5.157  4.489  21 مبالغ مدفوعة مقدماً مدينة و ذمم 

     3.652  3.568  22 نقد وودائع قصيرة األجل
   11.150  12.475     

     -  580  23 موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
   11.730  12.475     

     115.038  108.767   إجمالي الموجودات
    حقوق المساهمين والمطلوبات

    األمحقوق المساهمين المتعلقة بمالكي الشركة 
 6.066  6.066  24 رأس المال المصدر
 25  25  24 مساهمات رأسمالية
 3.485  3.546  25 احتياطيات أخرى
 (530) (2.382) 25 خسائر متراكمة

 (1.448) (1.812) 25 احتياطي تحويل العمالت االجنبية
 القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطةالتغييرات المتراكمة في 

     (2.984) (2.604)  حماية التدفقات النقدية  
   2.839  4.614         

 3.581  4.035  26 حقوق ملكية غير مسيطرة 
     589  457  27 قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة

   4.492  4.170     
     8.784  7.331   المساهمينإجمالي حقوق 

 
 
 
 
 
 
 

  جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 رات في حقوق المساهمين الموحديبيان التغي
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
     مالكي الشركة األمالمتعلق ب 

 
 رأس المال
 أسهم الخزينة المصدر

مساهمات حقوق 
 رأسمالية

  احتياطيات
 أخرى

)خسائر( أربح 
 محتجزة

احتياطي تحويل 
 العمالت األجنبية

المتراكمة  التغييرات
 القيمة العادلة في

لالستثمارات المدرجة 
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل الشامل 
 اآلخر

المتراكمة  التغييرات
 ةالقيمة العادل في

ضمن  للمشتقات
أنشطة حماية 

 اإلجمالي التدفقات النقدية 
حقوق ملكية غير 

 مسيطرة

قروض من مساهمي 
حقوق ملكية غير 

مسيطرة في شركات 
 تابعة

 قرض من هيئة
 مياه وكهرباء 

 ابوظبي
إجمالي حقوق 

 المساهمين
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم درهم مليون مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
              

 12.314  2.624  642  3.595  5.453  (2.593) 68  (1.194) (1.375) 4.290  325  (293) 6.225  2014يناير  1الرصيد كما في 
 (2.289) -  -  721  (3.010) -  -  -  (3.010) -  -  -  -  لسنة)الخسارة( الربح ل
 (1.018) -  -  (270) (748) (391) (79) (254) (24) -  -  -  -  للسنة ىخر ة األالخسارة الشامل

              
 (3.307) -  -  451  (3.758) (391) (79) (254) (3.034) -  -  -  -  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة

يضاح  24.3المحتجزة )إيضاح تحويل إلى األرباح   -  -  -  -  -  -  -  -  1.050  (750) (300)  -  (25.1وا 
 -  -  -  -  -  -  -  -  (79) 79  -  -  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

 358  (2.611) -  50  2.919  -  -  -  2.919  -  -  -  -  (25.2)إيضاح  هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقرض من  الغاء
 تحويل خسارة متراكمة على استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل

 -  -  -  -  -  -  11  -  (11) -  -  -  -  الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة   
 معلن عنها لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة فيتوزيعات أرباح 

 (515) -  -  (515) -  -  -  -  -  -  -  -  -   شركات تابعة  
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  (134) -  293  (159) (24.2الغاء أسهم خزينة )إيضاح 

 (66) (13) (53) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سداد قروض
              

 8.784  -  589  3.581  4.614  (2.984) -  (1.448) (530) 3.485  25 -  6.066  2014ديسمبر  31الرصيد كما في 
              

 (1.114) -  -  686  (1.800) -  -  -  (1.800) -  -  -  -  لسنة)الخسارة( الربح ل
 315  -  -  290  25  380  -  (364) 9  -  -  -  -  للسنة اآلخر لشاملالدخل )الخسارة( 

              
 (799) -  -  976  (1.775) 380  -  (364) (1.791) -  -  -  -  إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للسنة

 -  -  -  -  -  -  -  -  (61) 61  -  -  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
 معلن عنها لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة فيتوزيعات أرباح 

 (522) -  -  (522) -  -  -  -  -  -  -  -  -  شركات تابعة  
 (132) -  (132) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  سداد قروض

              
 7.331  -  457  4.035  2.839  (2.604) -  (1.812) (2.382) 3.546  25  -  6.066  2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

              
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
  2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    األنشطة التشغيلية
 (1.687) (2.413)  قبل الضريبة الخسارة

    التعديالت للبنود التالية:  
 6.942  6.541  6 النضوب واإلطفاءستهالك، اال    
 68  57   لنفقات المؤجلةاطفاء إ    
 (84) (87)  مخصص العقود المكلفة عكس     
 (16) (9)  التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، صافي    
 (81) (268)  مالية تشغيلية وموجوداتمن تحويل قروض وسلفيات  الربح    
 3.837  835  7 النخفاض في القيمةمخصصات ا    
 640  17  14 مصاريف الحفر الجاف    
 84  42  14 تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل السنة    
 (167) (21) 12 الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز    
 4.167  3.940  9 مصاريف الفوائد وفوائد إسمية    
 682  695  9 مصاريف متراكمة    
 (123) (104) 16 نتائج شركات زميلةحصة من ال    
 (31) (23) 17 ائتالفالحصة من نتائج شركة     
 حمايةلقيمة العادلة للمشتقات وأنشطة غير محققة من اخسائر     

 154  162   القيمة العادلة      
 (17) (27) 9 إيرادات الفوائد    
 10  -   تعديالت غير نقدية أخرى    
 404  130  5 تكاليف اإلنشاءات    
 (1.954) (1.634) 13 إيرادات من موجودات مالية تشغيلية    
    

    يرات في رأس المال العامل:يالتغ
 (258) 127   المخزون  
 198  623   ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدما  
 (53) 56   ذات عالقة أخرى المبالغ المستحقة لهيئة مياه وكهرباء ابوظبي وأطراف  
 (1.493) (1.086)  مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى، ذمم دائنة  
    

 (693) (439)  ضريبة الدخل المدفوعة
 (132) (156) 31 مدفوعات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد

     1.491  1.635  13 النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 
     11.888  8.593   النقد من األنشطة التشغيليةصافي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد 
  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
  2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم إيضاحات 
    

    يةستممار األنشطة اال
 298  34   غير أساسية موجوداتمتحصالت من بيع 

 58  -   متحصالت من مطالبات تأمين
 (5.333) (2.840)  آالت ومعداتشراء ممتلكات، 

 (404) (130)  اإلنشاءات المدفوعةتكاليف 
 استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخلأرباح مستلمة من توزيعات 

 4  -   الشامل اآلخر  
 متحصالت من بيع استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

 493  -   اآلخر  
 13  -   متحصالت من استبعاد شركة زميلة

 عائد رأس المال/ إضافات الستثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 9  -   الشامل اآلخر  

 16  9   من شركات زميلة توزيعات أرباح مستلمة
 25  28   توزيعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف

 108  169   زميلة قبل شركات ض منو سداد قر 
 (597) (77) 14 شراء موجودات غير ملموسة

 17  27   فوائد مستلمة
     (58) (9)  ستحواذ على موجودات أخرىاال

     (5.351) (2.789)  يةستثمار صافي النقد المستخدم في األنشطة اال
    األنشطة التمويلية

 4.897  6.961   خالل السنة القروض والسلفيات التي تحمل فوائد المستلمة
 (145) (147)  سداد القروض اإلسالمية

 (6.930) (8.247)  سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 (4.290) (3.894)  الفوائد المدفوعة
 (613) (519)  لمساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة المدفوعة توزيعات األرباح

 75 41   تابعةاهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات مسقروض مستلمة من 
 (71) (136)  سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 

 195  -   استالم قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي
         -  (5)  لهيئة مياه وكهرباء أبوظبيسداد قروض 

     (6.882) (5.946)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 (345) (142)  صافي النقص في النقد وما يعادله

 (71) 49   تحويل العمالت األجنبية اتصافي فروق
     3.946  3.530  22 يناير 1النقد وما يعادله كما في 
 3.530  3.437  22 ديسمبر 31النقد وما يعادله كما في 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة. 42إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 2015ديسمبر  31
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 معلومات حول الشركة 1
 

بموجب أحكام  2005يونيو  21في  تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة )"طاقة" أو "الشركة"( 
"( ADWEAكشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )" 16/2005المرسوم األميري رقم 

تم عرض  ،2005أغسطس  1إلى  2005يوليو  23خالل الفترة من  %.100المؤسس فيها وذلك بنسبة المساهم 
% من أسهم طاقة للعامة من خالل اكتتاب مبدئي عام في سوق أبوظبي لألوراق المالية. كما تم 24.9ما نسبته 

% من أسهم 51احتفظت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بنسبة % من خالل اكتتاب خاص و 24.1سبته عرض ما ن
الشركة وبالتالي الشركة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. نتيجة إلصدار سندات إلزامية قابلة للتحويل 

 وكهرباء مياهفقد ارتفعت مساهمة هيئة  2008وتحويل هذه السندات إلى أسهم عادية خالل الفصل الثالث من العام 
% وصندوق المزارعين إلى ما 25.95%. ارتفعت المساهمة العامة إلى ما نسبته 52.38أبوظبي إلى ما نسبته 

تأسست بموجب أحكام القانون رقم  %. ال تزال الشركة شركة تابعة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي التي21.67نسبته 
 المنظم لقطاع المياه والكهرباء. 1998( لسنة 2)

 
في الشركات العاملة في قطاع توليد الطاقة وتحلية وتنقيب المياه  ستثماررئيسي لطاقة هو االمتالك واالإن النشاط ال 

نتاج  يجاد وتطوير مبادرات الطاقة البديلة والطاقة المعتمدة على التكنولوجيا  وتخزينوتطوير وا  النفط والغاز، وا 
من تحقيق أهدافها. إن العنوان المسجل لطاقة هو ات األخرى المالئمة لتمكين الشركة ستثمار باإلضافة إلى اال

 ، أبوظبي، دولة اإلمارات العربية المتحدة.55224ص.ب. 
 

 ،2015ديسمبر  31تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( للسنة المنتهية في  
ضمن إيضاح  األساسية دراج تفاصيل الشركات التابعة العاملةوجميع الشركات التابعة لها. تم إ لطاقة الماليةالبيانات 

 .37تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في إيضاح رقم  المالية الموحدة. للبيانات 38
 

 . 2016مارس  30للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  الموحدةالمالية  البياناتتم اعتماد إصدار  
 
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

الصادرة من قبل "( IFRSالتقارير المالية )"الدولية إلعداد لمعايير للقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقًا  
رقم  دولة اإلمارات العربية المتحدةل االتحاديقانون الوطبقًا لمتطلبات "( IASBالمجلس الدولي للمعايير المحاسبية )"

 .2015لسنة  (2)
 

، ليحل 2015يوليو  1، المتعلق بالشركات التجارية حيز التنفيذ من 2015( لسنة 2دخل القانون االتحادي رقم ) 
الحالي. تقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير القانون الجديد، وتتوقع االلتزام به  1984( لسنة 8محل القانون االتحادي رقم )

 .2016يونيو  30ح في بالكامل بحلول أو قبل نهاية فترة السما
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 )تتمة( أساس اإلعداد 2.1
 

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

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

 ا عن طريق عالقة حماية فعالة.منه
 

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

 إال إذا أشير إلى غير ذلك.درهم( 
 
 

 مبدأ محاسبي هام 2.2
 

خسائر كانت ال 2015ديسمبر  31مليون درهم، وكما في  1.114 بقيمة خسائرخالل السنة، تكبدت المجموعة  
المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوزت ، 2015ديسمبر  31مليون درهم. كما في  2.382 بقيمةالمتراكمة للمجموعة 

 حيثمليون درهم. تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية  372موجوداتها المتداولة بقيمة 
الدعم المالي الكافي لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية الموحدة عند ب المجموعةوافق المساهمون على تزويد 

 استحقاقها.

 
 

 أساس التوحيد 2.3
 

 .2015ديسمبر  31وكل من الشركات التابعة لها كما في  للشركةتضم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية  
 

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

 
 فقط في حال أن للمجموعة:السيطرة على الجهة المستثمر فيها وبشكل خاص، تقوم المجموعة ب 

 
 ( القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  تعطيها مثال. حقوق قائمةسيطرة على الجهة المستثمر فيها

 للجهة المستثمر فيها(
  و تعاملها مع الجهة المستثمر فيها، المتغيرة الناجمة عن العوائدالتعرض، أو الحقوق في 
 عوائدهاقدرة على استخدام سيطرتها على الجهة المستثمر فيها للتأثير على ال 

 
لجهة المستثمر فيها، تقوم المجموعة ت أو حقوق مماثلة في اقوق التصويعندما يكون للمجموعة أقل من غالبية ح 

أم ال، ويشمل  لجهة المستثمر فيهاباألخذ باالعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على ا
 ذلك:

 
 االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها 
 قوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرىالح 
 حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة  
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 )تتمة( أساس التوحيد 2.3
 

إلى  تشير الحقائق والظروف في 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  أحدوجود تغييرات في 

السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج  قدرة سيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعةقدرة ال
يرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستب  عدة خالل السنة في بيان الدخلموجودات ومطلوبات وا 

 السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عنقدرة الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على الشامل 
 السيطرة على الشركة التابعة.قدرة 

 
محاســبية متوافقــة. تــم تعــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة فــي تــواريخ متوافقــة مــع الشــركة األم وباســتخدام سياســات  

والمصــــاريف والتــــدفقات النقديــــة الناتجــــة مــــن واإليــــرادات والمطلوبــــات وحقــــوق المســــاهمين  الموجــــودات اســــتبعاد جميــــع
 بالكامل عند توحيد البيانات المالية.المعامالت بين أعضاء المجموعة 

 
حقــوق ملكيــة غيــر مســيطرة ول جموعــةمــالكي الشــركة األم للم ينســب إجمــالي الــدخل الشــامل ضــمن الشــركة التابعــة إلــى 

 حتى لو كانت النتيجة ستؤدي إلى حدوث عجز.
 

 . حقوق مساهمين ، كمعامالتالملكية لشركة تابعة، بدون فقدان القدرة على السيطرةفي نسبة  التغيراتيتم التعامل مع  
 

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

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

 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.4
 

السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية تلك المستخدمة في  معإن السياسات المحاسبية المطبقة متوافقة  
 :2015يناير  1الفعالة ابتداًء من  التالية الجديدة والمعدلةالمالية  التقاريرإلعداد 

 
 والمعدلةالمعايير والتفسيرات الجديدة  
 على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فعالة اعتبارًا من بداية السنة: التاليةإن التعديالت  

 
  تعديالت على معيار المحاسبة  - منافع المحددة: مساهمات الموظفينخطط ال 19معيار المحاسبة الدولي رقم

 ؛ 19الدولي رقم 
 

  2012 – 2010دورة التحسينات السنوية 
 ؛دمج األعمال 3المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التقارير 
  ؛القطاعات التشغيلية 8المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  الموجودات غير  38ممتلكات وآالت ومعدات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16معيار المحاسبة الدولي رقم

 ؛ والملموسة
  العالقةإفصاحات حول األطراف ذات  24معيار المحاسبة الدولي رقم. 
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 )تتمة( التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 2.4
 

  2013 – 2011دورة التحسينات السنوية 
  ؛دمج األعمال 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  ؛قياس القيمة العادلة 13المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  االستثمار في الممتلكات 40معيار المحاسبة الدولي رقم. 

 
لم يكن لتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعدلة والتحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير  

 .للمجموعة الموحدة المالية أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية
 
 

 امةالقرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اله 2.5
 

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

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

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

 لها تأثير هام على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة:
 

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

هي ترتيبات خدمة  – 12رة أن ترتيبات خدمة االمتياز بناًء على لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم قررت اإلدا
االمتياز من خالل تطبيق متطلبات تفسير للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة المحلية للمجموعة 

ى لشراء الطاقة والمياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي. )اإلمارات العربية المتحدة( في إطار اتفاقيات طويلة المد
 .ترتيبات خدمة االمتياز –( 12تعتبر اإلدارة أن هذه االتفاقيات ال تقع ضمن لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم )

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

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

اإلنتاج المتغيرة )"دفعات مقابل الطاقة والمياه"(. قامت المجموعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار وبناًء على 
البنود المتعاقد عليها، تعتبر اإلدارة أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع الرئيسية الناتجة عن امتالك 

يتم اعتبار اتفاقية شراء الطاقة والمياه كإيجارات تشغيلية. عندما تكون هناك تعديالت على اتفاقيات المحطات، ولذلك 
شراء الطاقة والمياه، تقوم اإلدارة بإعادة النظر إذا ما كانت المجموعة ال تزال تحتفظ بجميع المخاطر والمنافع 

 الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات.
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 تقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(القرارات وال 2.5
 

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

ت خدمات االمتياز. بحسب تقديرات اإلدارة ترتيبا 12ضمن نطاق متطلبات لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 
للعمر اإلنتاجي والقيم المتبقية للموجودات من خالل االمتالك، إن المشتري ال يسيطر على أي قيمة متبقية جوهرية 
من الموجودات في نهاية فترة ترتيبات خدمة االمتياز من خالل التملك أو حق أو المنفعة غيرها. يتم تصنيف 

المياه والكهرباء على أنها عقود تشغيلية بناًء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن اتفاقيات شراء 
المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر األساسية والمنافع الناتجة من امتالك المحطات من خالل تقديرات اإلدارة للعمر 

ا سنويًا. يتم إدراج التغييرات في العمر اإلنتاجي اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات والتي يتم قياسها ومراجعته
 بصورة مستقبلية على مدى العمر المتبقي لألصل.

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

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

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

تمثل استحواذ أعمال أو مجرد موجودات أو مجموعة موجودات والتي ال تشكل استحواذ أعمال. االستنتاج ما إذا 
 محاسبية.كانت الموجودات أو األنشطة تشكل استحواذ أعمال أواًل قد تؤدي إلى اختالف جوهري في النتائج ال

 
 التقديرات واالفتراضات 
األخرى للتقديرات الغير مؤكدة في تاريخ البيانات المالية  بالمستقبل والمصادرإن االفتراضات الرئيسية المتعلقة  

قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل  جوهريةالموحدة، والتي لها مخاطر 
المعلومات المتوفرة  علىاالفتراضات والتقديرات  عند تحديدالمجموعة  استندتالسنة المالية القادمة موضحة أدناه. 

رات المستقبلية قد تتغير نتيجة ن الظروف الحالية واالفتراضات حول التطو إالمالية الموحدة.  البياناتعند إعداد 
هذه التغيرات في  عكسالمجموعة. يتم  سيطرةالسوق أو الظروف التي قد تحدث وتكون خارجة عن  لتغييرات في

 االفتراضات عند حدوثها. 
 

 استحواذ ألعمال وشركات زميلة 
والمطلوبات التابعة  لبية الموجوداتلغاالقيام بتقدير القيمة العادلة محاسبة استحواذ األعمال وللشركة زميلة تتطلب  

عملية تقدير القيمة العادلة للموجودات المستحوذة والمطلوبات المفترضة استخدام لألعمال المستحوذ عليها. تتطلب 
االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية المستقبلية الداخلة والخارجة  افتراضات وتقديرات جوهرية بما في ذلك

ومضاعفات السوق. تستخدم اإلدارة جميع  الموجوداتلتراخيص وغيرها من والعمر اإلنتاجي ل ومعدالت الخصم
المعلومات المتاحة لتحديد القيمة العادلة. ويحق للمجموعة إذا لزم األمر، تحديد القيمة العادلة المتعلقة بأنهاء عملية 

 االستحواذ حتى سنة واحدة من تاريخ انهاء العمليات المحاسبية.
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 )تتمة( التقديرات واالفتراضات 
 النفط والغاز موجودات –أساس االحتياطيات  
يتم استهالك ممتلكات إنتاج وتطوير النفط والغاز على أساس سعر صرف وحدة اإلنتاج المعمول بها بناًء على  

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

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

 د انخفضتاإلنتاج والتطوير للمجموعة ق موجوداتما إذا كانت  في تحديدالنقط والغاز التجاري من العوامل الرئيسية 
 .في القيمة

 
 الذمم المدينة االنخفاض في قيمة 
يتم تقدير المبالغ الممكن تحصيلها من المدينون عندما تصبح إمكانية عدم تحصيل كامل المبلغ غير محتملة. أي  

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

 
 االنخفاض في قيمة المخزون 
يتم إدراج المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحصيلها أيهما أقل. عندما يصبح المخزون قديمًا أو  

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

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

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

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

ت عدة كمخاطر السيولة، ومخاطر درجة من التقديرات لتحديد القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيا
االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل قد يؤثر على القيمة العادلة المعلنة لألدوات 

 المالية.
 

 يتم تقييم االلتزامات الطارئة، الناتجة من دمج االعمال، بالقيمة العادلة عند تاريخ االستحواذ كجزء من دمج األعمال. 
عندما تستوفي االلتزامات الطارئة تعريف المطلوبات المالية، يتم الحقًا إعادة قياسها بالقيمة العادلة بتاريخ إعداد 
التقارير المالية. إن تحديد القيمة العادلة يعتمد على التدفقات النقدية المخصومة. تأخذ االفتراضات الرئيسية باالعتبار 

 عامل الخصم.إمكانية تحقيق األداء المستهدف و 
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 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 

 اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
لكل وحدة تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد  

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

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

بناًء على نماذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام  القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة
المدخالت وافتراضات السوق. إن القيمة القابلة لالسترداد هي أكثر حساسية الفتراضات األسعار وافتراضات سعر 
الصرف وسعر الخصم المستخدم في نموذج التدفقات النقدية. إن االفتراضات الرئيسية للمبالغ المستردة تم شرحها 

( للبيانات المالية الموحدة والمتعلقة بتكاليف االنخفاض في القيمة 15( و )7شكل منفصل في اإليضاحات رقم )ب
 واختبار االنخفاض في القيمة.

 
 تقدير احتياطي النفط والغاز 
ة عالميًا. يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب والمعايير المقبول 

تتضمن عملية المراجعة السنوية للمجموعة الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف 
في أتروش بناًء  ة( في طاقة أتروش. تم تقدير الموارد المستقبليPRإال بالرجوع إلى موارد مستقبلية ) خارجيون مؤهلون

. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء يعلى العمل الذي قام به الخبير الداخل
كزيادة أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في 

ومًا، إن التغييرات الناتجة العوامل االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط التعاقدية أو خطط التطوير. عم
من االستحقاقات الفنية الحتياطيات الهيدروكربون نتيجة لتوفير معلومات جديدة المتاحة من أنشطة التطوير واإلنتاج 
ُتعتبر السبب الرئيسي للمراجعات السنوية. إن التغييرات في احتياطيات النفط والغاز تمثل مؤشر مهم على حدوث 

اض وقد تنتج الحقًا عن تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص النضوب انخفاض أو عكس االنخف
 بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد.

 
 مخصص اإللغاء 
يتم احتساب تكلفة اإللغاء من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات.  

ة النهائية لإللغاء أو قيمة االلتزامات المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة إن التكلف
عوامل بما في ذلك التغيرات في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو خبرات جديدة في 

ت، على سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا تغير التوقيت المتوقع للنفقا
استجابة للتغيرات في القوانين واللوائح أو تفسيراتها و/ أو نتيجة للتغيرات أسعار السلع. ونتيجة لذلك قد تنتج تعديالت 

 كبيرة على المخصصات المقررة التي من شأنها التأثير على النتائج المالية المستقبلية.
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 التقديرات واالفتراضات )تتمة( 
 ضريبة الدخل 
تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه  

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

تدفقات يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن ال
النقدية المستقبلية والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيرًا 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 

عمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي ت
 على خصومات ضريبية في فترات مستقبلية.

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

 ديرات لنتائج األحداث المستقبلية.ينطوي على قدر كبير من األحكام والتق
 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

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

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

 ضمن المصاريف اإلدارية.كمصروفات يتم إدراجها  المتكبدة
 

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

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

ل على مراحل، فإن القيمة العادلة في تاريخ االستحواذ لحصة المشتري السابقة في حقوق إذا تمت عملية دمج األعما 
دراجها  بيان  فيالمساهمين للشركة المستحوذ عليها ال بد من إعادة تقييمها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ وا 

 الدخل الموحد.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

 )تتمة( األعمال والشهرةدمج  
يتم القياس المبدئي للشهرة بالتكلفة وهي الزيادة في إجمالي اعتبارات الشراء المحولة والقيمة المدرجة للحقوق الغير  

مسيطرة وأي حصص سابقة محتفظ بها، على صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها وااللتزامات 
لعادلة لصافي الموجودات المستحوذة تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، تقوم المفترضة. في حال أن القيمة ا

المجموعة بإعادة تقييم إذا كانت قد حددت بشكل صحيح كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات المفترضة 
ستحواذ. في حال بعد إعادة التقييم ال وتقوم بمراجعة االجراءات المستخدمة لقياس المبالغ التي يجب إدراجها بتاريخ اال

تزال القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تتجاوز إجمالي اعتبارات الشراء المحولة، يتم إدراج الفرق كربح 
 في بيان الدخل الموحد.

 
ألغراض اختبار متراكمة.  انخفاضبعد القياس المبدئي، يتم قياس الشهرة على أساس التكلفة ناقصًا أي خسائر  

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

  جودات وتم تخصيصها لهذه الوحدات.هذه المو ل المستحوذةومطلوبات الجهة 
 

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

من العملية  المستبعدةفي هذه الظروف استنادًا إلى القيم  المستبعدة. يتم قياس الشهرة استبعاد العملياتالخسائر من و 
أن المجموعة  تعتقدعندما باستثناء  ،المحتفظ بها أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد والجزء من الوحدة المولدة للنقد

 .بالعمليات المستبعدة هناك طرق أفضل في إظهار الشهرة المرتبطة
 

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

 
 مشاركيملة منظمة بين اإن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في مع

 يعتمد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو االلتزام تتم إما: السوق بتاريخ القياس.
 

  ؛ أوةالمالي المطلوباتأو  للموجوداتفي السوق الرئيسي 
  للموجودات والمطلوباتفي ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة. 

 
يتم قياس القيمة العادلة السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.  ليإالوصول  منيجب أن تتمكن المجموعة  

للموجودات والمطلوبات باستخدام االفتراضات التي يستخدمها مشاركي السوق لتسعير الموجودات أو المطلوبات 
 بافتراض أن مشاركي السوق يسعوا للحصول على أفضل منفعة اقتصادية. 

 
لة للموجودات الغير مالية تأخذ بعين االعتبار قدرة مشاركي السوق لتوليد منافع اقتصادية إن قياس القيمة العاد 

باستخدام الموجودات بأفضل وأعلى طرق االستخدام أو عبر بيعه لمشارك أخر في السوق قد يستخدم الموجودات 
 بأفضل وأعلى طرق االستخدام.
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة باستخدام طرق التقييم المناسبة للظروف والتي توفر لها معلومات كافية متاحة لقياس القيمة العادلة،  

 باستخدام أكثر للمدخالت التي يمكن مالحظتها والتقليل من استخدام المدخالت التي ال يمكن مالحظتها.
 

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

 
 موجودات أو المطلوبات األسعار السوقية )غير المعدلة( السائدة في األسواق النشطة لل - المستوى األول

 المماثلة.
 المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة،  أدنى مستويات المعطياتطرق تقييم تكون فيها  - المستوى الثاني

 سواًء بشكل مباشر أو غير مباشر.
 غير  أدني مستويات المعطيات المؤثرة على القيمة العادلة المسجلةطرق تقييم تكون فيها  - المستوى الثالث

 .ملحوظة
 

، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في بالقيمة العادلة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية 
حال حدوث تحويالت بين المستويات ضمن التراتيبية من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستويات 

ادلة بشكل عام( كما في نهاية كل فترة إعداد تقارير مالية. لهدف اإلفصاح عن المعطيات الهامة لتراتيبية القيمة الع
، خصائص ومخاطر لطبيعتهاالقيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقًا 

 ومستوى تراتيبية القيمة العادلة كما تم توضيحه أعاله.  الموجودات والمطلوبات
 

 اول مقابل التصنيف الغير متداولالتصنيف المتد 
تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناًء على التصنيف المتداول/ الغير متداول. يتم  

 تصنيف األصل كمتداول عند: 
 

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

 .بعد تاريخ إعداد التقارير المالية
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.  
 

 كمتداول عند:االلتزام يتم تصنيف  
 

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

 
موجودات ومطلوبات الضريبة تصنيف  . يتماألخرى كمطلوبات غير متداولة االلتزاماتتقوم المجموعة بتصنيف جميع  

 كموجودات ومطلوبات غير متداولة. المؤجلة
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 إدراج اإليرادات 
يتم االعتراف باإليرادات عندما يكون من المحتمل نقل المنافع االقتصادية للمجموعة وعند امكانية قياس مبالغ  

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

 
 النفط والغاز 
والتي هي عند الملكية  ومنافع الهامة مخاطرال تحويليتم إدراج اإليرادات من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي عند  

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

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

التوازن الذي ينجم ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم 
لفترة المحاسبية إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل ا

 من خالل تكلفة المبيعات مثل االعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.
 

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

 
 والمياه والوقود  الطاقةايرادات  
 كاآلتي: إدراج أعمال المجموعة في حقل الطاقة والمياهيتم  

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

تخصيص اعتبارات الشراء المدينة بالرجوع إلى القيم العادلة النسبية لترتيبات خدمات االمتياز، فإنه يتم 
عندما يتم تقدير المخرجات  األنشاء المنجزةمع نسبة  اسببالتنإلنشاء للخدمات المقدمة. يتم إدراج إيرادات ا

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

 
(ii) تتضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم إدراج  الطاقة/ اتفاقية  مياهالو  الطاقةمجموعة بتحديد أن اتفاقية في حال قيام ال

دفعات اإلنتاج كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على أساس منظم تبعًا للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج للمشتري 
نتاج )مثال إيرادات الوقود(، كإيرادات خالل السنة. يتم إدراج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن دفعات اإل

 لكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباء.وفقًا للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه وا
 

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

(iv)  التابعة بقيمة مساوية لسعر السوق  المياه والطاقةتمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات
يتم إدراج إيرادات  .الطاقةد شراء و وعقوالمياه  الطاقةد شراء و للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط عق
 الوقود عند 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.
 

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

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

 
 الضرائب  

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

السائدة أو المحتملة عند  للجهات الضريبية. إن معدالت وقوانين الضرائب المستخدمة في حساب القيمة هي تلك
 تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخاًل خاضع للضريبة.

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

 
المراكز المعتمدة من العائدات الضريبة بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تخضع فيها قوانين الضريبة  بتقييمتقوم اإلدارة  

 المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.
 

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

. في تاريخ البيانات المالية 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:

 
 د المبدئي للشهرة أو من أحد موجودات أو مطلوبات المعامالت التي عندما تنشأ ضريبة الدخل المؤجلة عند القي

ال تندرج تحت دمج األعمال، وعندما ال تؤثر عند تاريخ المعاملة على األرباح المحاسبية أو األرباح أو الخسائر 
 و الضريبية؛

 
 الزميلة، والحصص  الشركات ،ات في الشركات التابعةستثمار فيما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باال

في شركات االئتالف وحينما يكون باإلمكان التحكم في زمن عكس الفروقات المؤقتة وعند توقع عدم إمكانية 
 عكس الفروقات المؤقتة في المستقبل القريب.
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 الضرائب )تتمة( 
 ضريبة الدخل المؤجلة )تتمة( 
لضرائب الغير القيمة المدرجة لو  ،يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع 

في حدود توفر الربح الخاضع  . يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلةمستخدمة والخسائر الضريبية الغير مستخدمة
ع وموجودات الضريبة المنقولة غير المستخدمة والخسائر للضريبة، ومقابل استخدام الفروقات القابلة لالستقطا

 الضريبية التي يمكن استخدامها باستثناء:
 

  عندما تتعلق موجودات الضرائب المؤجلة بالفروقات المؤقتة الناتجة من القيد المبدئي لموجودات أو مطلوبات
أو الربح  المحاسبيعاملة على الربح دمج أعمال وعندما ال تؤثر عند تاريخ الم ال تندرج تحتالمعامالت التي 

 و الضريبي؛
 

 فيات في الشركات التابعة والزميلة والحصص ستثمار فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للحسم المرتبطة باال 
شركات االئتالف، يتم إدراج موجودات الضرائب المؤجلة في حدود إمكانية عكس االختالفات المؤقتة في 

 لحد توفر الربح الخاضع للضريبة مقابل استخدام الفروقات. المستقبل القريب
 

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

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

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

الموجودات أو تسوية المطلوبات، استنادًا إلى معدالت الضريبة )وقانون الضرائب( الحالية أو المحتملة بتاريخ 
 البيانات المالية الموحدة.

 
. يتم إدراج خارج األرباح والخسائراألرباح والخسائر يتم إدراجها خارج مدرجة الإن الضرائب المؤجلة المتعلقة بالبنود 

 الضرائب المؤجلة بحسب المعامالت الحاصلة إما ضمن الدخل الشامل اآلخر أو حقوق المساهمين.
 

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

 للضريبة لنفس هيئة الضرائب.
 

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

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

 . األرباح والخسائر
 

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

 تاريخ البيانات المالية الموحدة.
 

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

 على السلفيات ويتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر.
 

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

دراج الربح والخسارة الناتجة من عمليات إعادة يتم إ معدالت التحويل التقريبية عند تاريخ تحديد القيمة العادلة.
التحويل للبنود الغير النقدية بصورة مماثلة للربح والخسارة الناتجين من التغير في القيمة العادلة لهذا البند )يتم إدراج 

على  سارةفروقات التحويل والربح والخسارة الناتجة عن القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن الربح والخ
 (.التوالي

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

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

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

 
يتم معاملة أي شهرة ناتجة من شراء العمليات األجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة لقيم الموجودات والمطلوبات  

المدرجة الناتجة من الشراء كموجودات ومطلوبات العمليات األجنبية ويتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف السائدة 
 المالية. التقاريرعند تاريخ 

 
 ائتالف زميلة وشركات حصص في شركات 
عليها. إن التأثير الجوهري هو المقدرة على المساهمة في  إن الشركة الزميلة هي شركة يكون للمجموعة تأثير جوهري 

اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات. 
ة االئتالف هي نوع من أنواع االتفاقيات الثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها حقوق لصافي موجودات اتفاقية إن شرك

االئتالف. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقيات تعاقدية لمشاركة السيطرة التفاقية ما والتي توجد فقط عندما تتطلب 
التي تتشارك السيطرة. إن االعتبارات التي يتم اتخاذها  القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف

يتم  .عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة
استخدام إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو شركات االئتالف في هذه البيانات المالية الموحدة ب

طريقة حقوق الملكية باستثناء عند تصنيف االستثمار، أو جزء من االستثمار، كمحتفظ به للبيع، وفي تلك الحالة يتم 
 .5احتسابه وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 )تتمة( ائتالف زميلة وشركات حصص في شركات 
يتم احتساب االستثمار في شركة تابعة أو شركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية منذ التاريخ الذي تصبح فيه  

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

للتحديد للجهة المستثمر فيها كشهرة والتي تم إدراجها ضمن القيمة المدرجة لالستثمار. يتم إدراج أي زيادة في حصة 
ار، بعد إعادة القياس المجموعة من صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثم

يتم إدراج ، حقوق الملكية وفقًا لطريقةمباشرة في بيان الدخل الموحد في الفترة التي تم فيها االستحواذ على االستثمار. 
إلدراج التغييرات  ستثماريتم تعديل القيمة الدفترية لال .بالتكلفة مبدئياً  أو شركة االئتالف الزميلة ةفي الشرك ستثماراال

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

االئتالف ) والتي تشمل أي حصص الشركة الزميلة أو شركة  كة االئتالف حصة المجموعة في تلكالزميلة أو شر 
االئتالف( الشركة الزميلة أو شركة المجموعة في  استثمارطويلة األجل والتي، في جوهرها، تشكل جزء من صافي 
فية. يتم إدراج خسائر إضافية فقط لمدى تكبد المجموعة تقوم المجموعة بوقف إدراج حصتها من الخسائر اإلضا

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

لتغييرات في حقوق المساهمين، يتم استبعاد األرباح والخسائر تغييرات واإلفصاح عن ذلك، كما هو مناسب، في بيان ا
الناتجة من المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة أو شركة االئتالف لمدى حصة المجموعة في الشركة الزميلة 

 أو شركة االئتالف. 
 

لملكية لهذه الشركة الزميلة أو باعتبار أن هناك تغيير تم إدراجه مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق ا 
شركة االئتالف، قامت المجموعة بإدراج حصتها من أي تغييرات وقامت باإلفصاح عن ذلك ، حيثما أمكن، في بيان 
الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد، كما هو مناسب،. تم استبعاد األرباح والخسائر 

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

 
تم إدراج إجمالي حصة المجموعة من األرباح والخسائر من الشركة الزميلة أو شركة االئتالف في بيان الدخل  

سهم الشركة الزميلة أو شركة االئتالف وبالتالي هي األرباح بعد العائدة لحملة أ األرباحالموحد. إن هذه األرباح هي 
 الضريبة والحقوق غير المسيطرة لشركة االئتالف. 

 
ائتالف ضمن بيان إجمالي حصة المجموعة من أرباح او خسائر شركة تابعة أو شركة زميلة أو شركة يتم إدراج  

ن في شركة االئتالف وعليه تعتبر أرباح ما بعد الضريبة لحاملي حقوق المساهمي األرباحهذه  تعودالدخل الموحد. 
 وحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة لشركة االئتالف.

 
 حقوق طريقة تطبيق بعد. يتم إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو شركة االئتالف لنفس السنة المالية للمجموعة 

 ةالشرك في هاستثمار ال إضافية في القيمة انخفاض خسائر إدراج الضروري من كان إذا المجموعة فيما تحدد الملكية،
 إلى يشير موضوعي دليل أي هناك كان إذا تقارير مالية، كل تاريخ عند ،المجموعة تحدد. التابعة الشركةأو  الزميلة

 المجموعة تقومالدليل  حال وجود مثل هذا في. أو الشركة التابعة زميلةال شركةال في ستثماراال في قيمة انخفاض
القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو شركة االئتالف والقيمة الدفترية، ومن  بين كالفرق نخفاضاال قيمة سابتحاب

 في بيان الدخل الموحد.ثم تقوم بإدراج الخسارة 
 

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

دراج اال بقياسواالحتفاظ باألصل كأصل مالي، تقوم المجموعة  ستثمار المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إدراج أي وا 
للشركة الزميلة أو شركة االئتالف عند خسارة النفوذ الجوهري أو السيطرة الجوهرية والقيمة  المدرجةفرق بين القيمة 

يقة العادلة لالستثمار المحتفظ به والمتحصالت من االستبعاد في األرباح والخسائر. تستمر المجموعة باستخدام طر 
حقوق الملكية عندما يصبح االستثمار في شركة تابعة استثمار في شركة ائتالف أو استثمار في شركة ائتالف شركة 

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

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

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

 العملية المشتركة:
 

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

 
ساب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشتركة تقوم المجموعة باحت 

يرادات ومصاريف محددة.  وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وا 
 

 شركات ائتالف النفط والغاز 
مشتركة حيث يكون للمتعاقدين مصلحة  عملياتالغاز تجري من خالل بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط و  

المشروع. تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة وأي  موجوداتفي  ومشتركةمباشرة 
 التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع مشاريع أخرى، والدخل من بيع أو استخدام
حصتها من اإلنتاج في المشاريع المشتركة، فضاًل عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في المشروع المشترك، 

 وتتحمل أية نفقات تتعلق بحصتها في شركة االئتالف.
 

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

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

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

المستأجرة عند بداية فترة اإليجار بالقيمة العادلة للموجودات المستأجرة، أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
ن تكاليف التمويل وتخفيض قيمة مطلوبات اإليجار للوصول إلى معدل فائدة أيهما أقل. يتم تقسيم دفعات اإليجار بي

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

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

 
العقود التشغيلية كمصاريف في بيان الدخل الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة  دفعاتيتم إدراج  

  اإليجار.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

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

اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة تضاف التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في مفاوضات 
وتدرج على مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات خالل الفترة التي يتم 

 اكتسابها فيها.
 

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

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

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

العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم  قيمهاالموجودات غير الملموسة المشتراة من دمج األعمال هي 
متراكمة. ال يتم رسملة  انخفاضلتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر إدراج الموجودات غير الملموسة با

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

 
للموجودات  موجودات غير الملموسة كأعمار محددة أو غير محددة. يحتسب االستهالكيتم تقييم العمر اإلنتاجي لل 

 خالل السنة على أساس القسط الثابت على النحو التالي: الغير ملموسة
 

 سنة 14 اتفاقية اإلمداد
 سنة 40 - 34 حقوق التوصيل
 سنوات 3 برامج كمبيوتر

 
للموجودات الغير ملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد عند نهاية كل سنة يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء  

مالية. يتم احتساب التغييرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو أنماط االستخدام المتوقعة للفوائد االقتصادية المستقبلية 
تغييرات في التقديرات المتمثلة في األصل عبر تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء بما هو مناسب ويتم معاملتها ك

المحاسبية. ويتم إدراج نفقات اإلطفاء على الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار المحددة في بيان الدخل الموحد 
يتم تقييم الموجودات الغير ملموسة ذات األعمار اإلنتاجية  في فئة النفقات وفقًا لوظيفة الموجودات الغير ملموسة.

 مة عند وجود مؤشرات تفيد بإمكانية انخفاض قيمة األصل الغير ملموسة.المحددة لالنخفاض في القي
 

ال يتم إطفاء الموجودات المالية ذات األعمار اإلنتاجية الغير محددة، ولكن يتم اختبارها لالنخفاض في القيمة سنويًا،  
جي الغير محدد سنويًا لتحديد إما بشكل فردي أو على مستوى الوحدة المولدة للنقد. يتم مراجعة تقييم العمر اإلنتا

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( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

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

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

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

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

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

تكاليف تلك الرخص تتضمن التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، التكاليف المهنية 
لتكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف والثانوية المتكبدة للحصول على التراخيص. يتم رسملة ا

الجيولوجية والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من التكاليف التي كالتكاليف 
ودات استكشاف ترتبط مباشرة باالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية والتقنية لكل حقل على أنها موج
 وتقييم غير ملموسة. ال يتم إطفاء موجودات االستكشاف والتقييم قبل االنتهاء من عملية تقييم األنشطة.

 
عند االنتهاء من تقييم األنشطة، وفي حال إثبات الجدوى التقنية وتم اكتشاف االحتياطيات التجارية على مستوى كل  

القيمة الدفترية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم إدراج 
نتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم اال في موجودات االستكشاف والتقييم ويتم  نخفاضموجودات تطوير وا 

شاف االحتياطيات تعديل القيمة عند الحاجة وعند عدم توقع الحصول على أي منافع اقتصادية مستقبلية إذا لم يتم اكت
دراجها في بيان الدخل  التجارية عند االنتهاء من تقييم أنشطة كل أصل. ويتم شطب موجودات االستكشاف والتقييم وا 

 .الموحد
 

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

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

 الممتلكات واآلالت والمعدات  
 عام -الممتلكات واآلالت والمعدات  
المتراكمة، في حال وجدت.  نخفاضاآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االو لممتلكات اتدرج  

عندما يتوجب استبدال أجزاء هامة من الممتلكات واآلالت والمعدات على فترات تقوم المجموعة بإدراج هذه األجزاء 
فردية بعمر إنتاجي وطريقة استهالك محددة، وبالمثل فإنه عندما يتم إجراء فحص رئيسي، فإنه يتم إدراج  وجوداتكم

ة لآلالت والمعدات كبديل في حالة الوفاء بمتطلبات اإلدراج. في حين تدرج جميع تكاليف تكلفتها في القيم المدرج
الصيانة والتصليح اليومية في بيان الدخل عند تكبدها. إن التزامات اإلغالق المبدئية لألصل بعد استخدامه يتم 

الية للتكاليف المتوقعة إلزالة األصل إدراجها ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج. يتم إدراج القيمة الح
 عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج.
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

 )تتمة(الممتلكات واآلالت والمعدات  
 

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

 النفط والغاز( كما يلي:
 

 سنة 40 -20 واآلالت والمعدات، والممتلكات ،المباني
 

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

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

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

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

األصل. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في بيان الدخل الموحد في  استبعاداستخدام أو 
كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة الموجودات السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات )ويتم احتسابها 

 الدفترية(.
 

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

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

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

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

الممتلكات مع تقدير نفقات مستقبلية مقدرة.  نسبة وحدة اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير بعين االعتبار اإلنفاق على
 النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج. موجوداتفي حين أن استهالك 

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

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

ه، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل )أو جزء من األصل( التي يتم عنصرًا على حد
شطبها فورًا. يتم رسملة تكاليف التفتيش المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم 

 الخدمات وتكاليف التصليح اليومية عند تكبدها فيها. استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. يتم إنفاق
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة( 
 

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

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

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

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

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

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

 .األموال
 

 األتعاب المبدئية لقطع الغيار 
ار المبدئية التي يتم تقديمها بموجب عقد صيانة طويل األجل بناء يتم رسملة واطفاء المبالغ المدفوعة مقابل قطع الغي 

 على ساعات العمل المقدرة لمعدات توليد الطاقة المرتبطة بها.
 

 بها للبيع  المحتفظ الغير متداولة والمجموعات المستبعدة الموجودات 
الغير متداولة والمجموعات المستبعدة كمحتفظ بها للبيع في حال أن قيمها  الموجوداتتقوم المجموعة بتصنيف  

الغير متداولة تقاس الموجودات المدرجة سيتم استردادها بشكل أساسي من البيع بداًل من مواصلة االستخدام. 
يهما أقل ناقص تكاليف التي تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة اوالمجموعات المستبعدة 

 البيع عندما يتم استرداد القيمة الدفترية األصلية من خالل معامالت البيع بداًل من مواصلة االستخدام.
 

البيع وتوفر  عملية حدوثعالية لإمكانية  وجود في حال استيفاء شروط التصنيف المحتفظ بها للبيع فقطيتم  
. إن اإلجراءات المتطلبة إلكمال عملية البيع في وضعها الحاليو فوري للبيع ال الموجودات والمجموعات المستبعدة

يجب أن تشير إلى عدم إمكانية إجراء تعديالت جوهرية على عملية البيع او سحب عملية البيع. يجب على اإلدارة 
آلالت والمعدات االلتزام بعملية البيع خالل سنة واحدة من تاريخ التصنيف. ال يتم استهالك أو اطفاء الممتلكات وا

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

 
 الموجودات غير الماليةفي قيمة  االنخفاض 
أي من  انخفاض قيمةإصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بتقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل  

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

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

ات أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة لالسترداد فإن يتم تخفيض هذه الموجودات إلى الدفترية للموجود
   قيمتها القابلة لالسترداد.
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 )تتمة( الموجودات غير الماليةفي قيمة  االنخفاض 
تدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم ال 

معدالت خصم ما قبل الضريبة والتي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. 
النقدية من كل عملية  في حالة احتساب القيمة قيد االستخدام، يتم كذلك إجراء االفتراضات فيما يتعلق بالتدفقات

عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة  استبعاد نهائية لألصل.
المناسبة في حال توفرها. في حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم 

النماذج لمضاعفات التقييم وتقييم أسعار األسهم للشركات المدرجة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى تدعيم هذه 
المتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات المتناسبة  نخفاضالمتاحة. يتم إدراج خسائر اال

 مع وظائف الموجودات المنخفضة.
 

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

لمدرج سابقًا فقط عند إجراء تغير ا نخفاضالممكن استردادها من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس اال
. ويشترط لعكس القيد أن نخفاضفي التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر اال

ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد أو صافي القيمة الدفترية ناقصًا االستهالك إذا لم تدرج 
 الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد. نخفاضاخسائر 

 
 بعض الموجودات: انخفاضيتم تطبيق الفئات التالية في تقييم  

 
 الشهــرة 
ة للشهرة عبر تقييم القيم نخفاض في القيمةيتم تحديد اال. التقارير الماليةالشهرة سنويًا عند تاريخ  انخفاضيتم اختبار  

مجموعة الوحدات المولدة للنقد التي ترتبط بها الشهرة. يتم إدراج خسائر ل للوحدات المولدة للنقد أو القابلة لالسترداد
لوحدات المولدة للنقد أقل مجموعة ال للوحدة المولدة للنقد او عندما تكون القيمة القابلة لالسترداد نخفاض في القيمةاال

المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية. عند االقتضاء  نخفاض في القيمةخسائر اال من قيمها المدرجة. وال يمكن رد
الشهرة، تتم معاملة أي مطلوبات ضريبية مؤجلة مدرجة عند تاريخ الشراء أدت إلى تكوين  انخفاضولغرض اختبار 

مجموعة الوحدات دة للنقد او لالوحدة المولالشهرة، ومازالت موجودة بتاريخ اإلصدار وفقًا لتقديرات اإلدارة كجزء من 
 المولدة للنقد ذات الصلة.

 
 تكاليف االستكشاف والتقييم 
االستكشاف والتقييم  بموجوداتإذا أشارت الوقائع والظروف إلى تجاوز القيمة الدفترية المتعلقة  نخفاضيتم مراجعة اال 

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

موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. 
ناتجة في قيمة  انخفاضيتم مقارنة القيمة الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة لالسترداد وتشطب أي خسارة 

شاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد القيمة القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة االستك موجودات
 العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

 
 المخزون 
 وأرجح بسعر التكلفة على أساس معدل المتوسط الم مخزون النفط لغرض تشغيل محطات توليد الطاقةيتم تقييم  

. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى أيهما أقل صافي 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  المقدرة إلجراء البيع. ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الضرورية
 عمليات النفط والغاز للمجموعة والموجودة في خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.
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 خدمات االمتياز 
عند استيفاء  12تبعًا للجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم  متيازعة باحتساب ترتيبات خدمة االتقوم المجمو  

 الشروط اآلتية:
 

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

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

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

المحطة  12والمعدات. تحتسب حقوق المشغل ضمن إطار لجنة تفسير التقارير المالية رقم  ضمن الممتلكات واآلالت
 التشغيلية وفقًا لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

 
  يتم تطبيق "نموذج الموجودات غير الملموسة" عندما يقع على المستخدمين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف

 ياز.خدمات االمت
 .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  

مالية لحساب البنية التحتية لالمتياز، بما أن المانح هو المسؤول المضمون(، يجب استخدام نموذج الموجودات ال
الرئيسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود )البناء والتشغيل والتحويل( التي أبرمت 

المالي الموحد  تقوم المجموعة بإدراج الموجودات الملية من ترتيبات خدمات االمتياز في بيان المركز مع المانح.
 كموجودات مالية تشغيلية.

 
 وفقًا 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 

 
قيمة العادلة للبناء وغيرها من أعمال البنية التحتية تكلفة تبعًا لنموذج الموجودات غير الملموسة، تمثل ال 

الموجودات غير الملموسة وينبغي االعتراف بها عند بناء البنية التحتية شرط أن يولد هذا العمل فوائد 
 اقتصادية في المستقبل.

نية التحتية، وبالقيمة تبعًا لنموذج الموجودات المالية، يتم إدراج المبلغ المستحق من المانح في وقت بناء الب 
 العادلة للبناء واألعمال المنفذة األخرى.

فقط ، فإنه يتم إدراج تكلفة المبالغ المضمونة من  ستثمارعندما يكون على المانح التزامات سداد جزء من اال 
  المانح ضمن المدينون، ويتم إدراج الرصيد في الموجودات غير الملموسة.
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 األدوات المالية 
 المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة. من والمطلوبات المالية عندما تصبح شركة الماليةيتم إدراج الموجودات  

 
المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضافة أو خصم تكاليف المعامالت العائدة  الموجوداتيتم قياس  

إصدار الموجودات المالية والمطلوبات المالية )بخالف الموجودات المالية والمطلوبات المالية  أومباشرًة إلى استحواذ 
مة العادلة للموجودات المالية أو المطلوبات المالية، كما هو األرباح أو الخسائر( من القي خاللبالقيمة العادلة من 

مناسب، عند اإلدراج المبدئي. يتم إدراج تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى االستحواذ على الموجودات المالية أو 
 ائر.المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على الفور في األرباح أو الخس

 
 مقاصة األدوات المالية 
صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد إذا، وفقط يتم إدراج تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية و  

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

 
 المالية الموجودات 
إن المالية على أساس تاريخ التجارة.  للموجودات المعتادة مبيعات بالطريقة الجميع المشتريات أو واستبعاد  إدراجيتم  
المالية التي تتطلب تسليم الموجودات  الموجوداتالطريقة المعتادة هي مشتريات أو مبيعات بمبيعات المشتريات أو ال

 خالل فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف في السوق.
 

 إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة، اعتماداً باإلجمالي  في وقت الحقالمدرجة يتم قياس جميع الموجودات المالية  
 على تصنيف الموجودات المالية

 
 تصنيف الموجودات المالية 
خسارة انخفاض القيمة )باستثناء  ناقصاً بالتكلفة المطفأة  الحقاً الشروط التالية  تستوفييتم قياس أدوات الدين التي  

 المبدئي(: اإلدراجأو الخسارة عند  الربحالتي يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل  الديناستثمارات 
 

 صيل التدفقات النقدية التعاقدية؛باألصل ضمن نموذج تجاري يهدف لالحتفاظ بالموجودات بهدف تح االحتفاظ 
 

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

 
 بالقيمة العادلة. يتم قياس جميع الموجودات المالية األخرى الحقاً  

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

ميع الرسوم والنقاط المدفوعة النقدية المستقبلية )بما في ذلك ج المدفوعاتمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم 
 على مدىأو المستلمة والتي تشكل جزءا من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط والخصومات األخرى( 

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

بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج  الحقاً قياسها  التي يتم ألدوات الدين ةالفائدة الفعليطريقة الدخل على أساس  إدراجيتم  
 في بيان الدخل الموحد. الخسائرأو  األرباحإيرادات الفوائد في 
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 الموجودات المالية )تتمة( 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
( لتعيين على حدةأداة  كل )على أساس غير قابل للتغيرتقوم بعمل اختيار أن  للمجموعةالمبدئي، يمكن  اإلدراجعند  

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

 
 بأصل مالي للمتاجرة إذا: يتم االحتفاظ 

 
  ًأو ؛لغرض بيعه في المدى القريب تم شراؤه أساسا 
  و ؛تديرها المجموعة معاً دوات مالية معينة أالمبدئي جزء من محفظة  اإلدراجعند كان 
  أو ؛لديه أدلة على وجود نموذج فعلي لجني األرباح على المدى القصير 
 أو ضمان مالي حمايةمشتق غير مصنف وفعال كأداة  كان. 

 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيًا  بالقيمة العادلة يتم قياس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  

األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في  ويتم إدراجًا تكاليف المعامالت. الحقًا، يتم قياسها بالقيمة العادلة زائد
في التغيرات المتراكمة بالقيمة العادلة المتعلقة باالستثمارات المدرجة و القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر 
آلخر. ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في األرباح بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا

 والخسائر عند استبعاد االستثمارات.
 

بالقيمة بها للمتاجرة  االحتفاظيتم  الجميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي  لقد قامت المجموعة بتعيين 
 .9دئي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم عند التطبيق المب العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 
  الخسائرأو  األرباحموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  
 بتعيين مجموعةال تقم، ما لم بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرصنف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ت 

المبدئي )انظر  اإلدراجعند  للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هب يحتفظال  الذياالستثمار 
من خالل األرباح  أعاله(. يتم قياس أدوات الدين التي ال تستوفي معايير التكلفة المطفأة )انظر أعاله( بالقيمة العادلة

يير التكلفة المطفأة ولكن يتم تصنيفها بالقيمة معا تستوفي. وباإلضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين التي والخسائر
بالقيمة العادلة الدين  اةأد تعيين يتم. قد من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر العادلة

غير الاملة ن المعميلغي أو يقلل بشكل ملحوظ  التعيينإذا كان هذا  المبدئي اإلدراجعند  من خالل األرباح والخسائر
 لها المنسوبة خسائرالأو  إدراج األرباحقياس الموجودات أو المطلوبات أو  من قد تنشأ بخالف ذلك المالئمة التي

 .من خالل األرباح والخسائر دين بالقيمة العادلة أداةأي  بتعيين. لم تقم المجموعة ةس مختلفعلى أس
 

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

العادلة.  قيمتهأو خسائر  أرباحمن  جزءاً  بند صرف العمالت األجنبية. يشكل تقارير ماليةالسائد في نهاية كل فترة 
 لذلك،

 
  بند صرف العمالت  إدراج، يتم من خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلة المصنفةبالنسبة للموجودات المالية

 ؛ والخسائرأو  األرباحفي االجنبية 
  بند ، يتم إدراج أي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تم تعيينها بالنسبة للموجودات المالية التي

  الدخل الشامل اآلخر.في  صرف عمالت أجنبية
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 الموجودات المالية )تتمة( 
 انخفاض قيمة الموجودات المالية 
. تقارير ماليةالقيمة في نهاية كل فترة  في النخفاضليتم تقييم الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة  

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

 
 :قد يشمل الدليل الموضوعي 

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

 
كغير التي تم تقييمها  الموجوداتيتم تقييم بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم التجارية المدينة،  

موضوعي الدليل المل تشيالقيمة على أساس جماعي. يمكن أن في النخفاض كذلك لبشكل فردي  منخفضة القيمة
والزيادة في عدد الدفعات  الدفعاتخبرة المجموعة السابقة في تحصيل المدينة على  على انخفاض قيمة محفظة الذمم

عن التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو  ، فضالً االئتمانفترة ط متوسالمتأخرة في المحفظة بعد 
 .المدينة الذمم في سداد بالتعثرالمحلية التي ترتبط 

 
إن قيمة خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة هي الفرق بين قيمة األصل الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  

ة الدفترية نات المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية األصلي لألصل المالي. يتم خفض القيمالتي تعكس مبالغ الضما
من خالل خسارة االنخفاض في القيمة مباشرة لجميع الموجودات المالية باستثناء الذمم المدينة بحيث لألصل المالي 

لتجارية المدينة غير قابلة خالل استخدام حساب المخصص. عندما تعتبر الذمم ا منيتم خفض القيم الدفترية 
للتحصيل، يتم شطبها مقابل حساب المخصص. يتم تحميل االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبها سابقًا مقابل 
حساب المخصص. يتم إدراج التغيرات في القيمة الدفترية لحساب المخصص في األرباح والخسائر .إذا انخفض مبلغ 

ت الحق وكان االنخفاض مرتبط إلى حد ما بحدث وقع بعد إدراج االنخفاض في خسارة االنخفاض في القيمة في وق
القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة التي تم ادراجها سابقاً من خالل األرباح والخسائر إلى الحد الذي ال 

يه تكلفة اإلطفاء  ما لم تتجاوز فيه القيمة الدفترية لالستثمار، في تاريخ عكس االنخفاض في القيمة، ما ستكون عل
 يتم إدراجها.

 
 الموجودات المالية استبعاد 
 هذا األصل أو من النقدية للتدفقات التعاقدية الحقوق تنتهي عندما فقط باستبعاد الموجودات المالية تقوم المجموعة 

 المجموعة تقم لم إذا. أخرى شركة إلى األصل ملكية ومكافآت مخاطر وكافة المالية الموجودات يتم تحويل عندما
 المجموعة تقوم المحول، األصل على السيطرة في واستمرت الملكية ومكافآت مخاطر بكافة أو االحتفاظ بتحويل

 المجموعة احتفظت إذا. لدفعها تضطر قد التي بالمبالغ المتعلق وااللتزام األصل في بها المحتفظ بإدراج حصتها
 وأيضًا إدراج المالي األصل تستمر في إدراج المجموعة فإن المحول، المالي األصل ملكية ومكافآت مخاطر بكافة
  المتحصالت المستلمة. مقابل مضمون قرض

 
جمالي االعتبار الفرق بين القيمة الدفترية لألصل يتم إدراج بالتكلفة المطفأة،  المقاس المالي األصلاستبعاد  عند   اتوا 

 في األرباح والخسائر. اأو الذي سيتم استالمه ةالمستلم
 

 ه ال يتم إعادة تصنيففإن األصل المالي المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،استبعاد  عند 
المدرج التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة المتعلقة باالستثمار  على سابقاً  التي تراكمتالمتراكمة  الخسائرأو  األرباح

   من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر ولكن يتم إعادة تصنيفه إلى األرباح المحتجزة.بالقيمة العادلة 
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 
 التصنيف كدين أو حقوق الملكية 
مطلوبات مالية أو كحقوق كمجموعة إما  من شركةحقوق الملكية الصادرة من قبل أدوات يتم تصنيف أدوات الدين و  

 لمطلوبات المالية وأداة حقوق الملكية.االتعاقدية وتعريف  االتفاقياتلجوهر  ملكية وفقاً 
 

 أدوات حقوق الملكية 
أدوات حقوق يتم إدراج . مطلوباتهاجميع  خصمبعد  شركةفي موجودات  ةمتبقي حصةأداة الملكية هي أي عقد يثبت  

 اإلصدار المباشرة. تكاليف صافي ،المستلمة بالمتحصالتالملكية الصادرة من قبل المجموعة 
 

 خسائرأو  أرباح يتم إدراجال  إعادة شراء أدوات حقوق ملكية الشركة مباشرة في حقوق الملكية.وخصم يتم إدراج  
 عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق ملكية الشركة. ناتجة

 
 المطلوبات المالية 
من خالل  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية أو بالقيمة العادلة المالية الحقاً  المطلوباتيتم قياس جميع  

مالي لالستبعاد  تحويل أصل يتأهلالمالية التي تنشأ عندما ال  ال يتم قياس المطلوباتومع ذلك،  .األرباح والخسائر
التزامات أو صدور  من قبل المجموعة الماليةضمان العقود صدور المشاركة المستمرة و يتم تطبيق طريقة عندما  أو

 ه.للسياسات المحاسبية الواردة أدنا المجموعة لتقديم قرض بمعدل فائدة أقل من أسعار السوق وفقاً  من قبل
 

 المطلوبات المالية من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
يتم االحتفاظ بااللتزام المالي لغرض عندما بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم تصنيف المطلوبات المالية  

 والخسائر.المتاجرة أو يتم تعينه بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

 للمتاجرة إذا: كمحتفظ به ماليالصل يتم تصنيف األ 
  أو ؛لغرض إعادة الشراء في المدى القريب أساساً  االستحواذ عليهتم 
  لجني  سابقولها نمط فعلي  المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معاً  اإلدراجعند كان

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

 
مالي غير االلتزام المالي المحتفظ به لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  قد يتم تعيين التزام 

  عند اإلدراج المبدئي إذا:
 

 ؛ أوخالف ذلكالذي قد ينشأ  اإلدراجفي القياس أو  التناقض يلغي هذا التصنيف أو يقلل بشكل ملحوظ 
 المالية أو المطلوبات المالية أو كليهما، والتي يتم إدارتها  الموجوداتجزء من مجموعة من  يمثل االلتزام المالي

يتم تقديم و  إلدارة مخاطر موثقة للمجموعة أو استراتيجية استثمار، وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة وفقاً 
 على هذا األساس؛ أو داخلياً  التصنيفمعلومات حول 

  ًيكون العقد المجمع بالكامل مصنف، و الضمنية من عقد يحتوي على واحد أو أكثر من المشتقات تشكل جزءا 
 .9والخسائر وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  بالقيمة العادلة من خالل األرباح
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 ية )تتمة(المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملك 
 من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
أي أرباح أو خسائر يتم إدراج بالقيمة العادلة.  من خالل األرباح والخسائر يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 

 األرباحهذه يتم إدراج . الخسائرأو  األرباحمحتفظ بها لغرض المتاجرة في المطلوبات المالية العادة قياس إناتجة عن 
في بيان الدخل  "والخسائر األخرى األرباح بند " أي فوائد مدفوعة على المطلوبات المالية في متضمنةأو الخسائر 

 الشامل الموحد.
 

من خالل  التي يتم تصنيفها بالقيمة العادلةو لغير محتفظ بها لغرض المتاجرة بالنسبة للمطلوبات المالية اومع ذلك،  
إلى التغييرات في مخاطر  ترجعالتي  لاللتزام الماليمقدار التغير في القيمة العادلة إدراج ، يتم األرباح والخسائر

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

إلى مخاطر االئتمان  ترجع تصنيف التغيرات في القيمة العادلة التيإعادة يتم  . الالخسائرأو  األرباحفي  لاللتزام
 .في األرباح أو الخسائرخر في وقت الحق في الدخل الشامل اآلالمدرجة للمطلوبات المالية 

 
 من خالل األرباح أو الخسائر المطلوبات المالية بالقيمة العادلة 
من قبل المجموعة التي  الصادرةيتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض  

. يتم تحديد القيمة الخسائرأو  األرباحفي  الخسائرأو  األرباحتم تعيينها من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من خالل 
 .39العادلة بالطريقة المبينة في إيضاح 

 
 بالتكلفة المطفأة تم قياسها الحقاً يالتي المطلوبات المالية  
من خالل األرباح  يتم تصنيفها بالقيمة العادلة والتي لميتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة  

القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم يتم تحديد بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة.  أو الخسائر
مصاريف الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء  إدراجمطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. يتم بالتكلفة ال الحقاً قياسها 

 في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد. األصلمن تكاليف 
 

ية. الفوائد خالل الفترة المعن مصاريفوتوزيع  لاللتزام الماليالتكلفة المطفأة  الحتسابطريقة الفائدة الفعلية هي طريقة  
النقدية المستقبلية )بما في ذلك جميع الرسوم والنقاط  المدفوعاتمعدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم إن 

من معدل الفائدة الفعلي وتكاليف المعامالت واألقساط والخصومات األخرى(  المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءاً 
 اإلدراجفترة أقصر، إلى صافي القيمة الدفترية عند ب، اللزومعند  ، أو،لاللتزام الماليمن خالل العمر المتوقع 

 المبدئي.
 

 صرف العمالت األجنبيةوخسائر  أرباح 
يتم مالية،  فترة تقاريريتم قياسها بالتكلفة المطفأة في نهاية كل التي بعملة أجنبية و  المدرجةبالنسبة للمطلوبات المالية  

في بيان  ويتم إدراجهاالتكلفة المطفأة لألدوات  على استناداً  العمالت األجنبيةصرف والخسائر من  تحديد األرباح
 .الدخل الشامل الموحد

 
حسب سعر  ويتم تحويلهاالعملة األجنبية بتلك بعملة أجنبية  المدرجةالمالية  للمطلوباتيتم تحديد القيمة العادلة  

من خالل . بالنسبة للمطلوبات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة تقارير ماليةالصرف السائد في نهاية كل فترة 
ويتم إدراجه في  العادلة القيمةأو خسائر  أرباحمن  جزءاً  بند صرف العمالت األجنبية، يشكل األرباح أو الخسائر
 .األرباح أو الخسائر
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 ية )تتمة(المالية وأدوات حقوق الملكالمطلوبات  
 

 استبعاد المطلوبات المالية 
 انتهاءإلغاؤها أو  أو التزامات المجموعةب الوفاءوفقط عندما يتم  ،المطلوبات المالية عندماباستبعاد المجموعة تقوم  

، بما في المدفوع أو الذي سيتم دفعهواالعتبار  المستبعدةالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية  إدراجمدتها. يتم 
 .الخسائرأو  األرباحأو مطلوبات مفترضة، في  محولةغير نقدية  موجوداتذلك أي 

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

يتم  وعقود تبادل معدالت الفائدة. صرف العمالت األجنبية اآلجلةبما في ذلك عقود ، األجنبيةمالت صرف الع
 .39األدوات المالية في إيضاح  حول مشتقاتاإلفصاح عن مزيد من التفاصيل 

 
قيمة العادلة في نهاية بال الحقاً عقود المشتقات ويعاد قياسها  إبرامبالقيمة العادلة في تاريخ  يتم إدراج المشتقات مبدئياً  

على الفور ما لم يتم تعيين  الخسائرأو  األرباحالناتجة في  الخسائرأو  األرباح يتم إدراجمالية.  فترة تقاريركل 
 .الحمايةعلى طبيعة عالقة  الخسائرأو  األرباحفي  اإلدراجتوقيت يعتمد ، في هذه الحالة فعالة حمايةمشتق كأداة ال

 
 الضمنيةالمشتقات  
مالية ضمن نطاق  تعتبر موجوداتغير المشتقة التي ال  االستضافةيتم التعامل مع المشتقات الضمنية في عقود  

تكون )على سبيل المثال المطلوبات المالية( كمشتقات منفصلة عندما  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 بالقيمة العادلة االستضافة عقود وال يتم قياس افة تلكاالستضعقود ب غير مرتبطة بشكل كبير خصائصالالمخاطر و 

 من خالل األرباح أو الخسائر.
 

 الحمايةمحاسبة  
فيما  واألدوات غير المشتقة الضمنيةوالتي تشمل المشتقات والمشتقات  الحمايةبعض أدوات بتعيين المجموعة تقوم  

صافي ل حمايةلتدفقات النقدية أو ل كحماية وألقيمة العادلة ل كحماية إمايتعلق بمخاطر العمالت األجنبية، 
تزامات لعلى اال العمالت األجنبيةمن مخاطر صرف  الحماية احتساب. يتم األجنبيةفي العمليات  االستثمارات

 التدفقات النقدية. كحماية المؤكدة
 

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

التغيرات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند  تسويةفي  بشكل كبيرفعالة  الحمايةالمجموعة ما إذا كانت أداة 
ألغراض  المستخدمةألدوات مشتقات اتفاصيل القيم العادلة ل 39 إيضاحيوضح . المحميةلمخاطر ل ةالمنسوب المحمي
 .الحماية

 
 القيمة العادلة حماية 
 الخسائرأو  األرباحلقيمة العادلة في ل كحماية وتتأهل تعينهايتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم  

 إدراج. يتم الحمايةمخاطر ب يتعلق الذي المحمي االلتزامأو  لألصل، مع أي تغيرات في القيمة العادلة على الفور
في بيان الدخل الشامل  المحميةمخاطر لالمنسوب ل المحميوالتغير في البند  الحمايةالتغير في القيمة العادلة ألداة 

   .المحميبند بالالموحد المتعلق 
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 )تتمة(الحمايةاألدوات المالية ومحاسبة مشتقات  
 )تتمة( القيمة العادلة حماية 
بيعها  عند أو الحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو  الحمايةعالقة لعند إبطال المجموعة  الحمايةمحاسبة  إيقافيتم  

. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الحمايةد مؤهلة لمحاسبة و تع ال، أو عندما استخدامهاها أو ئأو إلغا
 من ذلك التاريخ. الخسائرأو  لألرباح المحميةمخاطر الالناجم عن  المحميالدفترية للبند 

 
 ةالنقدي اتالتدفق حماية 
في الدخل  لتدفقات النقديةل حمايةكالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة يتم إدراج  

 اتالتدفق حمايةفي  المالية ألدواتمشتقات اتحت عنوان التغيرات في القيمة العادلة ل ويتم تراكمهاالشامل اآلخر 
، ويتم إدراجها الخسائرأو  األرباحفي  على الفور. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال ةالنقدي

 القيمة العادلة. وبند حمايةفي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات 
 

أو  األرباح في في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين سابقاً درجة يتم إعادة تصنيف المبالغ الم 
، في نفس السطر من بيان الدخل الشامل ائرالخسأو  األرباحفي  الحمايةبند  إدراج فيها في الفترات التي يتم الخسائر
غير المالي أو  لاألص المحمية المتوقعة في إدراج تنتج المعاملة . ومع ذلك، عندما المدرج المحميالبند كالموحد 
في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية  سابقاً  المدرجةغير المالي، يتم تحويل األرباح والخسائر  االلتزام

 غير المالي. االلتزاملتكلفة األصل غير المالي أو  المبدئيفي القياس  ويتم إدراجهامن حقوق المساهمين 
 

بيعها  عند أو الحمايةعندما تنتهي صالحية أداة أو  الحمايةعند إبطال المجموعة عالقة  الحمايةمحاسبة  إيقافيتم  
في الدخل  خسائر مدرجة أو  أرباحأي تبقى . الحمايةد مؤهلة لمحاسبة و تع ، أو عندما الاستخدامهاها أو ئأو إلغا

 اإلدراجعندما يتم  إدراجهاالشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم 
أو  األرباح إدراجم ، يتالمتوقعةمعاملة ال يتوقع حدوث. عندما ال الخسائرأو  األرباحلمعاملة المتوقعة في النهائي ل
 .الخسائرأو  األرباحالمتراكمة في حقوق المساهمين مباشرة في  الخسائر

 
 األجنبيةفي العمليات  االستثماراتصافي  حماية 
. يتم إدراج أي ةالنقدي اتالتدفق لحماية مشابه بشكل األجنبيةفي العمليات  االستثماراتصافي  حمايةيتم احتساب  

تحت عنوان  والمتراكمةفي الدخل الشامل اآلخر  للحمايةالمتعلقة بالجزء الفعال  الحمايةمن أداة  خسائرأو  أرباح
 األرباحفي  على الفوراحتياطي تحويل العمالت األجنبية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال 

والخسائر الناتجة عن أداة  األرباح ". يتم إعادة تصنيف ، ويتم إدراجها في بند "األرباح والخسائر األخرىالخسائرأو 
 عند الخسائرأو  األرباحالمتراكمة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلى  للحمايةالمتعلقة بالجزء الفعال  الحماية

 .استبعاد العملية األجنبية

 
 الشراء أو اإلعفاء من البيع 

تندرج العقود التي أبرمت وتستمر لغرض استالم أو توصيل بند غير مالي وفقًا لتوقعات الشراء، البيع أو المتطلبات  
، والتي تعرف بـ 9، والمعيار المحاسبي الدولي 32المستخدمة للمجموعة والتي تقع ضمن إعفاء المعيار المحاسبي 

هذه العقود كعقود تنفيذية. تسجل المجموعة هذه العقود في بيان أو اإلعفاء من البيع". يتم احتساب  العادي الشراء"
 موجودات غير مالية.المركز المالي الموحد فقط في حال استيفاء أحد األطراف بالتزامات العقد لتسليم إما نقدًا أو 

  



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

 2015ديسمبر  31

-  39 - 

 
 

 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.6
 

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

حقوق المساهمين. وال يتم إدراج أي ربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد عند شراء أو بيع أو إصدار  منخصمها 
أية فروقات بين  ، في حال إعادة اإلصدارةن يتم إدراجأو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة. في حي

 القيمة الدفترية و ضمن احتياطيات رأس المال األخرى.
 

 المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين 
 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
ذه المكافآت على أسـاس فترة بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادّة احتساب ه المجموعةتقوم  

كمال الحد األدنى لفترة الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.  الخدمة للموظفين وا 
مستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية بالنسبة اليتم احتساب المساهمات التقاعدية 

على  ةالمجموعاطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات لموظفيها من مو 
  والتي يتم إدراجها كمخصص على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها.المدفوعة للصندوق هذه المساهمات 

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

المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتوارية. يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك 
ح والخسائر االكتوارية وتأثير إعادة القياس، التي تتضمن األرباإدراج  يتمباستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة 
لى صافي التزام المكافآت المحددة( مباشرة في بيان المركز المالي مع المدرجة في صافي الفائدة ع)باستثناء المبالغ 

ة أو االئتمان المقابل ألرباح محتجزة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال المبالغ المدين
 يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في األرباح والخسائر في الفترات الالحقة. 

 
 في وقت سابق من: الخسائرأو  األرباحيتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في 

  و ؛خطةاقتطاع الأو تعديل تاريخ 
  المجموعة تكاليف إعادة الهيكلة ذات الصلة تدرج فيهالتاريخ الذي 

 
 تقوم. التزام أو أصل المكافآت المحددة على صافيالخصم  معدليتم احتساب صافي الفائدة من خالل تطبيق 

الموحد حسب  الخسائرأو  األرباحفي بيان  المكافآت المحددة في صافي التزامالتغييرات التالية بإدراج المجموعة 
 :الوظيفة

 
  والخسائر الناتجة عن  واألرباحلخدمة وتكاليف الخدمة السابقة لالتكاليف الحالية  نضمتتالتي تكاليف الخدمة

 ؛غير الروتينية والتسويات االقتطاع
  الفوائد  مصاريف أو إيراداتصافي 

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

قصيرة األجل تستحق خالل ثالث أشهر أو أقل. لغرض إعداد بيان التدفقات النقدية الموحد تتكون النقدية وشبه 
 النقدية مما ذكر آنفًا، صافي السحوبات على المكشوف القائمة من البنك.
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 المخصصات 
 العـام 
مع  سابق لحدث نتيجة استنتاجي( أو )قانونى حالي التزام المجموعة على يكون عندما المخصصات تكوين تمي 

 لقيمة موثوق إمكانية إجراء تقدير مع االلتزام لتسوية االقتصادية الموارد التي تشمل المنافع تدفق الحاجة إلى احتمال
  -تأمين عقد إطار في المثال سبيل على– المخصصات جميع أو بعض استرداد المجموعة تتوقع حين وفى .االلتزام

 بهذا المرتبط المصروف يظهر فعليا مؤكداً  االسترداد يكون عندما فقط منفصل كأصل باالسترداد االعتراف يتم
 خصم ملموسًا يتم الزمنية القيمة على التأثير كان حالة وفي االسترداد خصم بعد بالصافي الدخل بيان في المخصص

 استخدام عند بااللتزام عند اللزوم. المتعلقة المخاطر يعكس الذي الضريبة الجاري قبل المعدل باستخدام المخصصات
 .تمويل كتكلفة الوقت لمرور نتيجة المخصص الزيادة في إدراج يتم الخصم،

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

المياه وممتلكات النفط والغاز عند انتهاء أعمارها اإلنتاجية )تكاليف اإلزالة(. تقوم المجموعة إدراج القيمة العادلة 
الموجودات المتماثلة ضمن  ة الموقع إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم إدراجإلعاد

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

مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية الخصم عند تكبده ويدرج في بيان الدخل 
م إجراء تعديالت الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنويًا ويت

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

 
 عالوة اإلنتاج 
المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما  اإلنتاج عقودتتضمن  
مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق  بإدراجانتاجية محددة. تقوم المجموعة  أهدافتم تحقيق ي

المجموعة المؤكدة من التدفق الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة  اقتصاديةمنافع 
 .ه االلتزاماتبعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذالمتعلقة  والمحتملة

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

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

قيمة الخسارة. في حال عدم توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها كالتزام إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية 
 لي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة.لهذه المطالبات قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتا
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 ولكن غير فعالةالمعايير الصادرة  2.7
 

حتى تاريخ إصدار هذه ولكن غير فعالة بعد الصادرة على المعايير  الجديدة التالية التعديالتلم تطبيق المعايير/  
إعداد هذه عند ولم يتم تطبيقها   2015ديسمبر  31وغير الفعالة بعد للسنة المنتهية في  الموحدة البيانات المالية
 :الموحدة البيانات المالية

 
  الحسابات التنظيمية المؤجلة  14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  اإليرادات من العقود مع العمالء  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  عقود اإليجار 16المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير 

  مبادرة اإلفصاح 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 
  12، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 ناء من التوحيدشركات االستثمار: تطبيق تعديالت االستث 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

  البيع أو 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :
 المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة االئتالف 

  المحاسبة عند استحواذ االتفاقيات الثنائية 11تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :
 الحصص 

  بيان التدفقات النقدية7تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم : 
  توضيح الطرق المقبولة 38ومعيار المحاسبة الدولي رقم  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم :

 لالستهالك واإلطفاء 
  الزراعة: النباتات المثمرة 41المحاسبة الدولي رقم ومعيار  16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

  طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة  27تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 تحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
الدولية إلعداد التقارير المالية، وهي شاملة أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية تحسينات على المعايير  

التعديالت على معاييره الدولية إلعداد التقارير المالية. لم يتم تطبيق التعديالت التالية حيث أنها تصبح فعالة للفترات 
 .2016يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 
  ير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفةالموجودات غ 5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  األدوات المالية: اإلفصاحات 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  مكافآت الموظفين 19معيار المحاسبة الدولي رقم 

  التقارير المالية المرحلية 34معيار المحاسبة الدولي رقم 
 
 
  معلومات عن القطاعات التشغيلية 3
 

، تم من خالل مراجعة للقطاعات التشغيلية للمجموعة تحديد أن الهيكل التشغيلي المفصح عنه في السنة خالل 
عدد  خفضإلى  2015في التقارير اإلدارية للمجموعة في الناتجة سابقة لم يعد مناسبًا. أدت التغييرات السنوات ال

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

 
  اإلمارات العربية المتحدة -قطاع توليد الطاقة والمياه 

  



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

 2015ديسمبر  31

-  42 - 

 
 
 )تتمة( معلومات عن القطاعات التشغيلية 3
 

  أخرى –توليد الطاقة قطاع 
  أمريكا الشمالية –قطاع النفط والغاز 
  أوروبا –قطاع النفط والغاز 
  اتروش -قطاع النفط والغاز 

 
 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  
 يعمل هذا القطاع في توليد الكهرباء في المغرب والهند وغانا والمملكة العربية السعودية وأمريكا الشمالية. 

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

 
 أوروبا –قطاع النفط والغاز  
نتاج النفط لمملكة المتحدة وأنشطة التنقيب وا  النفط والغاز في ابشكل أساسي في أنشطة إنتاج هذا القطاع يعمل  

 في هولندا. والغاز
 

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

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

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

يرادات تمويل المجموعةتكاليف يتم تقييم أداء القطاع بناًء على األرباح والخسائر. يتم إدارة  باستثناء الشركات  وا 
 وايرادات الفائدة على أساس المجموعة وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية. المشاريع التابعة ذات اتفاقيات تمويل

 
يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز  

 ارات المتاحة للبيع على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.واالستثم
 

تدار القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات الترتيبات التمويلية  
 لقطاعات التشغيلية.للمشروع والسحوبات على المكشوف من البنوك على أساس جماعي وال يتم تخصيصها ل
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 التشغيلية )تتمة(معلومات عن القطاعات  3
 

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

 

 توليد الطاقة والمياه
 اإلمارات العربية – 
  المتحدة  

توليد الطاقة 
  األخرى

 –النفط والغاز 
 أمريكا الشمالية

–النفط والغاز 
 أوروبا

 -النفط والغاز 
 اتروش

 االستبعادات /التعديالت
 الموحد وغير الموزع

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

        :2015ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 19.344  -  6  5.327  1.971  5.002  7.038  اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (9.120) -  -  (3.027) (1.050) (3.399) (1.644) التشغيليةالمصاريف 
 (713) (160) (30) (57) (209) (111) (146) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
 104  96  -  -  -  8  -  الحصة من نتائج شركات زميلة

 23  23  -  -  -  -  -  ائتالف الحصة من نتائج شركة
        
        

 5.248  1.500  712  2.243 (24) (41)  9.638  (EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء ) اإليرادات
        

 (835) -  -  (485) -  (350) -  في القيمة االنخفاضمخصص 
 (17) -  -  (17) -  -  -  مصاريف الحفر الجاف

 (6.541) (24) -  (2.682) (1.951) (66) (1.818) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 3.430  1.084 (1.239) (941) (24) (65)  2.245  (EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة ) اإليرادات
        

 (4.635) (1.580) -  (534) (121) (354) (2.046) تكاليف التمويل 
 (138) -  -  8  -  (146) -  القيمة العادلةوأنشطة حماية في القيمة العادلة للمشتقات  اتير يالتغ

 64  36  -  25  7  (15) 11  صافي الربح )الخسارة( من تحويالت العملة األجنبية
 21  1  -  -  20  -  -  والنفط والغاز أراضي موجودات الربح من بيع
 27  27  -  -  -  -  -  إيرادات الفوائد

 3  2  -  -  -  -  1  أخرىإيرادات 
 (1.299) 155  -  1.332  203  (391) -  ضريبة الدخل  ائتمان (مصاريف)
        

 (1.114) (1.424) (24) (110) (1.130) 178  1.396  )الخسارة( للسنةالربح 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3
 

 

 توليد الطاقة والمياه
 اإلمارات العربية – 
  المتحدة  

توليد الطاقة 
  األخرى

 –النفط والغاز 
 أمريكا الشمالية

–النفط والغاز 
 أوروبا

 -النفط والغاز 
 اتروش

 االستبعادات /التعديالت
 الموحد وغير الموزع

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

        :2014ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 27.325  -  8  9.608  4.304  6.363  7.042  اإليرادات من الزبائن الخارجيين

 (11.905) -  -  (4.156) (1.629) (4.595) (1.525) المصاريف التشغيلية
 (1.098) (326) (47) (108) (294) (192) (131) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
 123  114  -  -  -  9  -  الحصة من نتائج شركات زميلة

 31  31  -  -  -  -  -  ائتالف الحصة من نتائج شركة
        
        

 5.386  1.585  2.381  5.344 (39) (181)  14.476  (EBITDAقبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء ) اإليرادات
        

 (3.837) -  -  (2.050) (1.787) -  -  في القيمة االنخفاضمخصص 
 (640) -  -  (581) (59) -  -  مصاريف الحفر الجاف

 (6.942) (16) -  (3.005) (2.094) (68) (1.759) االستهالك والنضوب واإلطفاء
        

 3.627  1.517 (1.559) (292) (39) (197)  3.057  (EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة ) اإليرادات
        

 (4.849) (1.593) -  (483) (139) (424) (2.210) تكاليف التمويل 
 (243) -  -  24  -  (309) 42  وأنشطة حماية القيمة العادلةفي القيمة العادلة للمشتقات  اتير يالتغ

 142  44  (1) 29  43  23  4  صافي الربح )الخسارة( من تحويالت العملة األجنبية
 167  -  -  -  167  -  -  والنفط والغاز أراضي موجودات الربح من بيع
 17  17  -  -  -  -  -  إيرادات الفوائد

 22  26  -  18  -  (25) 3  أخرىإيرادات 
 (602) 290  -  (361) (279) (252) -  ضريبة الدخل ائتمان ( مصاريف)
        

 (2.289) (1.413) (40) (1.065) (1.767) 530  1.466  )الخسارة( للسنةالربح 
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3
 

 

 -توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
الطاقة توليد 

 األخرى
 –النفط والغاز 

 امريكا الشمالية
 –النفط والغاز 

 أوروبا
النفط والغاز 

 أتروش

التعديالت/ 
استبعادات 
 الموحد وغير موزع

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

        2015ديسمبر  31كما في 
 421  330  -  -  -  91  -  االستثمار في شركات زميلة

 580  580  -  -  -  -  -  موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع
 704  702  -  -  -  2  -  سلفة وقروض لشركات زميلة
 10.014  -  -  -  -  10.014  -  الموجودات المالية التشغيلية

 99.116  455  3.604  19.875  21.659  4.926  48.597  موجودات أخرى
        

 110.835  2.067  3.604  19.875  21.659  15.033  48.597  موجودات القطاع
        
 103.504  36.871  290  14.419  3.875  8.739  39.310  مطلوباتال
        

        2014ديسمبر  31كما في 
 726  644  -  -  -  82  -  االستثمار في شركات زميلة
 151  151  -  -  -  -  -  االستثمار في شركة ائتالف
 873  865  -  -  -  8  -  سلفة وقروض لشركات زميلة

 10.375  -  -  -  -  10.375  -  التشغيليةالموجودات المالية 
 102.913  379  3.080  19.918  23.966  5.580  49.990  موجودات أخرى

        
 115.038  2.039  3.080  19.918  23.966  16.045  49.990  موجودات القطاع

        
 106.254  34.303  241  13.708  6.696  9.614  41.692  مطلوباتال
        

        إيضاحات أخرى
        2015السنة المنتهية في ديسمبر 

 2.959  2  308  1.740  515  60  334  إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات
 130  -  -  -  -  130  -  المالية التشغيلية تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات

 111  -  33  73  5  -  -  ملموسةإضافات الموجودات غير 
 (835) -  -  (485) -  (350) -  مخصص االنخفاض في القيمة

 (17) -  -  (17) -  -  -  مصاريف الحفر الجاف
        

        2014السنة المنتهية في ديسمبر 
 5.996  18  -  3.663  1.476  49  790  إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

 404  -  -  -  -  404  -  تكاليف االنشاءات المتعلقة بالموجودات المالية التشغيلية
 597  10  371  160  56  -  -  إضافات الموجودات غير ملموسة
 (3.837) -  -  (2.050) (1.787) -  -  مخصص االنخفاض في القيمة

 (640) -  -  (581) (59) -  -  مصاريف الحفر الجاف
 

 األخرىمع األطراف للمعامالت  بطريقة مماثلةالت بين القطاعات على أسس تجارية حديثة المعامتم ت. 
 .يتم استبعاد اإليرادات المشتركة للقطاعات عند التوحيد 
  وغانا على  في المغربونفقات توسعة تاكورادي  6و 5جرف ال المتكبدة علىنفقات ال تكاليف االنشاءاتتمثل

   (.5 )إيضاح التوالي
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 معلومات عن القطاعات التشغيلية )تتمة( 3
 

 القطاعات الجغرافية 
المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة على  عن الموجودات معلوماتالجدول التالي اإليرادات وبعض  يعرض 

 أساس المواقع الجغرافية للشركات التابعة:
 

 
دولة اإلمارات 

 اإلجمالي أخرى إفريقيا أوروبا أمريكا الشمالية المتحدة العربية
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

       اإليرادات
 19.344  432  3.727  5.327  2.820  7.038  2015ديسمبر  31السنة المنتهية 

       
 27.325  422  4.713  9.608  5.540  7.042  2014ديسمبر  31السنة المنتهية 

       
       

       موجودات غير متداولة
 94.731  2.126  9.452  18.378  21.888  42.887  2015ديسمبر  31السنة المنتهية 

       
 100.741  3.992  9.859  18.446  23.969  44.475  2014ديسمبر  31السنة المنتهية 

       
 

المتداولة لهذه األغراض من الموجودات المالية التشغيلية والممتلكات واآلالت والمعدات تتكون الموجودات غير  
 والموجودات غير الملموسة والموجودات األخرى.

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

 المجموعة:
 

 
توليد الطاقة والمياه 

 أخرىتوليد الطاقة  اإلمارات
قطاع النفط والغاز 

 أوروبا
قطاع النفط والغاز 

 اإلجمالي أمريكا الشمالية
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
      

      2015ديسمبر  31السنة المنتهية 
 6.979  -  -  -  6.979  1العميل 
 3.112  -  -  3.112  -  2 العميل
 3.566  496  3.070  -  -  3العميل 

      
 13.657  496  3.070  3.112  6.979  اإلجمالي

      
      2014ديسمبر  31السنة المنتهية 

 6.983  -  -  -  6.983  1العميل 
 3.652  -  -  3.652  -  2العميل 
 6.691  1.014  5.677  -  -  3العميل 

      
 17.326  1.014  5.677  3.652  6.983  اإلجمالي

      
 

  



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

 2015ديسمبر  31

-  47 - 

 
 
 اإليرادات 4
 

 اإليرادات من النفط والغاز 4.1
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 12.847  6.516  إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
    (781) (225) ناقصًا: حقوق االمتياز

  6.291  12.066    
 
 

 اإليرادات من الكهرباء والمياه  4.2
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 5.751  5.730  إيرادات التأجير التشغيلية
 1.954  1.634  (13المالية التشغيلية )إيضاح الموجودات إيرادات من 

 1.235  849  مبيعات الكهرباء
يرادات أخرى      1.495  1.472  ذات صلةمدفوعات الطاقة وا 

  9.685  10.435    
 

األصفر  جرففيما يتعلق بتوسيع محطة الطاقة لشركة الإيرادات المالية التشغيلية  الموجودات منتتضمن اإليرادات  
مليون  70البالغة  تاكوراديب( والمبالغ المتعلقة مليون درهم 300: 2014مليون درهم ) 64والبالغة  6و 5 للطاقة
 (.مليون درهم 117: 2014درهم )

 
 

 إيرادات الوقود  4.3
 

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

 كالتالي:
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 الوقود االحتياطي في الشركات المحلية التابعة والمعوض من
 28  46  (37قبل شركة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح   

 تعويضات الفحم وتكاليف الوقود األخرى في شركات الطاقة
    2.698  2.223  األجنبية التابعة   
  2.269  2.726    
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 إيرادات التشغيل األخرى 4.4
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 451  388  صافي إيرادات المعامالت
 95  122  إيرادات التعرفة

 891  182  تجارة الغاز
    349  146  أخرى

  838  1.786    
 
 
 مصاريف تشغيلية 5
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

 382  316  تكاليف الموظفين
 3.829  2.997  تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد المستخدمة

 3.599  2.708  مصاريف الوقود
 404  130  اتتكاليف اإلنشاء

 1.412  1.463  تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة
 848  966  النفط والغاز في قطاعتكاليف التشغيل 

 749  195  تكاليف شراء الغاز للتجارة
 163  120  تكاليف النقل

 228  104  مصاريف تخزين الغاز
 84  42  (14)إيضاح  المشطوبةموجودات االستكشاف والتقييم 

    207  79  أخرى
  9.120  11.905    

 
( مليون درهم 291: 2014مليون درهم ) 61 والبالغة 6و  5جرف المتعلقة ب تكاليف اتتتضمن تكاليف اإلنشاء 
 (.مليون درهم 113: 2014)مليون درهم  69تاكورادي والبالغة توسعة محطة توليد الطاقة ب ةتعلقالممبالغ الو 

 
 
 االستهالك والنضوب واإلطفاء 6
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

   استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
 6.824  6.400  (12ونضوب موجودات النفط والغاز )إيضاح   

 12  13  (19اطفاء تكاليف قطع الغيار المبدئية )إيضاح 
 133 128  (14اطفاء الموجودات الغير ملموسة )إيضاح 
    (27) -  استرداد أطفاء الموجودات الغير ملموسة

  6.541  6.942    
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 القيمةنخفاض في مخصصات اال  7
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 الممتلكات واآلالت والمعدات انخفاض في قيمةمخصص 
 835  1.134  (i)إيضاح   

 تكاليف االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشهرة 
    2.703  -  (15)إيضاح   
  835  3.837    

 
(i)  والمعداتمخصص انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت 

 
 2015: 
 :التالية تم إدراج تكاليف االنخفاض في القيمة، 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

 
في  مليون درهم( 311)بعد الضريبة:  مليون درهم 485أ( تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة  

ها القابلة لالسترداد. يتم إلى قيم في هولنداالغاز تخزين  موجوداتبعض ل تخفيضالتي تمثل و بيان الدخل الموحد، 
 .أوروبا -النفط والغاز  قطاعفي  الموجوداتهذه  إدراج

مليون درهم( في   350مليون درهم )بعد الضريبة:  350تم إدراج تكلفة االنخفاض في القيمة قبل الضريبة بقيمة  ب( 
ها القابلة لالسترداد. تإلى قيم الهندالواقعة في  لطاقة الكهرومائيةفي محطة ابيان الدخل الموحد، والتي تمثل تخفيض 

 .أخرى – توليد الطاقةيتم إدراج هذه الموجودات في قطاع 
 

 عند"(. FVLCD"االستبعاد )تكاليف  العادلة ناقصاً  قيمهاعلى  لهذه الموجودات القابلة لالستردادالمبالغ  اعتمدت 
نماذج تقييم التدفقات النقدية المخصومة المناسبة،  يتم استخدام، ليف االستبعادالقيمة العادلة ناقصًا تكاتحديد 

 وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق.
 

حول البيانات المالية  15 إيضاحفي  الرئيسية لحساب القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد االفتراضات تم إدراج  
 . الموحدة

 
أتروش ولغالبية  –، وقطاع النفط والغاز أمريكا الشمالية -القابلة لالسترداد لقطاع النفط والغاز القيمة تم تحديد  

انخفاض في ستخدام. لم يتم إدراج أية اال قيدالقيمة طريقة باستخدام  أوروبا –الموجودات في قطاع النفط والغاز 
 لمزيد من التفاصيل. 15 راجع إيضاح. القيمة
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 )تتمة( االنخفاض في القيمةمخصصات  7
 

(i) تتمة( مخصص انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات( 
 

 2014: 
 1.114، تم إدراج تكاليف انخفاض في القيمة ما قبل الضريبة بمبلغ 2014ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

مليون درهم( في بيان الدخل الموحد، والتي تمثل خفض بعض موجودات النفط  555مليون درهم )بعد الضريبة: 
النفط  والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة لقيمها القابلة لالسترداد. يتم إدراج هذه الموجودات ضمن قطاع

 . أوروبا –والغاز 
 

مليون  9مليون درهم )بعد الضريبة:  20تكاليف انخفاض في القيمة ما قبل الضريبة بقيمة  إدراجتم باإلضافة لذلك،  
في هولندا لقيمها القابلة لالسترداد. النفط والغاز  خفض بعض موجوداتالتي تمثل و ، بيان الدخل الموحدفي درهم( 

 .أوروبا -النفط والغاز  قطاعضمن  داتالموجو هذه  إدراجيتم 
 

على طريقة القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد. عند تحديد القيمة العادلة بناًء القيم القابلة لالسترداد  تم تحديد 
 ناقصًا تكاليف االستبعاد، تم استخدام نماذج تقييم تدفقات نقدية مخصومة مناسبة، باستخدام افتراضات السوق.

 
القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد في إيضاح رقم  المستخدمة في تحديداالفتراضات الرئيسية  اإلفصاح عنم ت 

 حول البيانات المالية الموحدة.  15
 

تم تصنيف قياس القيمة العادلة كقيمة عادلة ضمن المستوى الثالث بناًء على المدخالت ضمن طرق التقييم. نتج  
 أساسي من االنخفاض الجوهري الحديث في أسعار النفط.التخفيض بشكل 

 
أمريكا الشمالية  باستخدام طريقة القيمة قيد االستخدام. لم يتم  –تم تحديد المبالغ القابلة لالسترداد من النفط والغاز  

 لمزيد من التفاصيل.  15إدراج أي انخفاض في القيمة. راجع إيضاح 
 
 
 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 8
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

  1.016  725  رواتب ومصاريف ذات العالقة
 278 139  أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

 4  1  مساهمات الشركة االجتماعية
    458  302  أخرى

  1.167  1.756    
    (658) (454) مستردات
    1.098  713  اإلجمالي
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يرادات  التمويل تكاليف 9  الفائدةوا 
 

 تكاليف التمويل 9.1
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.831  1.737  تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات واالوراق المالية
 تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلفيات التي تحمل فوائد

 864  890  والقروض اإلسالمية  
 التمويل المتعلقة بالقرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبيتكاليف 

 21  -  (37)إيضاح   
 مصاريف الفوائد اإلسمية على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

 2  2  (32وشركة أبوظبي للطاقة )إيضاح   
 1.449  1.311  مصاريف الفوائد على تبادل اسعار الفائدة

 اللتزامات إزالة الموجودات عند التقاعدالمصاريف المتراكمة كعقود 
 667  692  (31)إيضاح   

    15  3  مصاريف متراكمة أخرى
  4.635  4.849 
   

 
 إيرادات الفوائد 9.2

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 4  4  (37إيرادات الفوائد من قرض لشركة زميلة )إيضاح 
    13  23  قصيرة األجلإيرادات الفوائد من ودائع 

 27  17 
   

 
 

 ضريبة الدخـل 10
 

 هي كالتالي: 2014و  2015ديسمبر  31إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في  
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   بيان الدخل الموحد
   ضريبة الدخل الحالية:

 1.915  351  الدخل الحاليةتكاليف ضريبة 
    (948) 6  تعديل على ضريبة الدخل المتعلقة بسنوات سابقة

   ضريبة الدخل المؤجلة:
    (365) (1.656) المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

    602  (1.229) مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد
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 )تتمة(ضريبة الدخـل  10
 

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

 مليون درهم(. 4: 2014مليون درهم ) 17 بقيمةرف ضريبة دخل مؤجلة مرتجعة بلغت فروقات الص 2015في 
 

إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبًا بمعدل الضريبة القانوني للسنتين المنتهيتين  
 هو كاآلتي: 2014و  2015ديسمبر  31في 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   
 (1.687) (2.413) ضريبةالخسارة قبل ال

 ربح غير خاضع للضريبة )يتضمن ربح في مقاطعات غير)خسارة( 
    3.300  (265) خاضعة للضريبة(  

       1.613  (2.678) الخاضع للضريبة الربحخسارة( الإجمالي )
 معدل  – المطبقة بالمعدالت النظاميةضريبة الدخل  ائتمان )تكاليف(

 71  (940) %(4: 2014% )35مرجح   
 (41) 6  تعديل متعلق بضريبة الدخل في سنوات سابقة

 107  11  الضرائب المحتجزة
 (94) (64) حوافز ضريبة

 43  (37) ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب
    516  (275) أخرى

    602  (1.299) ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد (مصاريفائتمان )
 

 الضريبة المؤجلة 
 ديسمبر باآلتي: 31تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في  

 
 بيان الدخل الموحد بيان المركز المالي الموحد 
 2015 2014 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

     موجودات الضريبة المؤجلة:
 (374) (4.885) (182) (4.987) والمعداتواآلالت  فرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

 1  5.004  14  5.019  عند التقاعد  الناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالمؤقت الفرق 
 345  (191) 633  442  ضريبيةخسائر 
 82  627  82  709  أخرى

     
  1.183  547  635  54 
     
     

     مطلوبات الضريبة المؤجلة:
 (868) (6.430) 9.971  3.418  واآلالت والمعدات فرق الضريبة المؤقت على الممتلكات

 (463) 4.859  (5.416) 1.442  عند التقاعد  الناتج عن التزامات إزالة الموجوداتالمؤقت الفرق 
 1.253  60  (344) (455) ضريبيةخسائر 
 (234) 490  (568) (1.835) أخرى

     
  2.570  3.643 (1.021) (312) 
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 ضريبة الدخـل )تتمة( 10
 

 )تتمة( الضريبة المؤجلة 
مليون  638بناًء على آخر توقعات متاحة لألرباح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة  

مليون درهم( من غير المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم يتم إدراج  843: 2014درهم )
 مقابل الربح المستقبلي الخاضع للضريبة.  منافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية

 
التي تستحق للضرائب  ةيمطلوبات ضريبب غير مدرجة فيما يتعلق لم تكن هناك قيم، 2015ديسمبر  31كما في  

(. قررت المجموعة أن األرباح الغير ال يوجد: 2014)حول بعد من بعض الشركات التابعة على اإليرادات التي لم ت
 وأدرجت التزام الضريبة المطبق.يتم توزيعها بالمستقبل القريب سموزعة لشركاتها التابعة 

 
 

 على السهم ةوالمخفض ةاألساسي الخسارة  11
 

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

 
العادية للمجموعة على المتوسط لحاملي األسهم  ةالعائد السنة خسارةبتقسيم  السهمعلى  ةالمخفضالخسارة حتسب ت 

 لتأثير األدوات المنخفضة. والمعدلالمرجح لعدد األسهم العادية 
 

 واألسهم عند احتساب العائد على السهم: الخسارةيوضح الجدول التالي بيانات  
 

 2015 2014 
   

    (3.010) (1.800) )مليون درهم(لمالكي الشركة األم  ةالسنة العائدخسارة 
    6.066  6.066  المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(

    (0.50) (0.30) للسهم الواحد )درهم( ةاألساسي الخسارة
 

على السهم حيث أن الشركة لم تقم بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض  ةالمخفض الخسارةلم يتم إظهار  
 َيأخذ المتوسط المرجح لعدد األسهم بعين االعتبار أسهم الخزينة في نهاية السنة.سهم عند استخدامها. على األ
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 12
 
 

أعمال رأسمالية قيد 
 التنفيذ

المباني و المعدات 
 والممتلكات واآلالت

موجودات النفط 
 والغاز

قطع غيار 
 اإلجمالي المحطات

 مليون درهم مليون درهم درهممليون  مليون درهم مليون درهم 
2015      
      التكلفة:

 121.901  336  60.581  56.487  4.497  2015يناير  1في   
 2.959  1  2.349  162  447  إضافات  
 (53) -  (42) (11) -  موجودات استبعاد  
 136  -  590  2.447  (2.901) (14تحويالت )إيضاح   
       (1.277) -  (568) (499) (210) تعديالت تحويل عمالت أجنبية   
       123.666  337  62.910  58.586  1.833  2015ديسمبر  31كما في   
      

      االستهالك والنضوب:
 37.744  95  23.810  13.839  -  2015يناير  1كما في   
 6.400  8  4.557  1.835  -  (6المحمل للسنة )إيضاح   
 (40) -  (33) (7) -  بيع موجودات  
       (467) -  (99) (368) -  تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       43.637  103  28.235  15.299  -  2015ديسمبر  31كما في  

      االنخفاض في القيمة:
 4.333  -  4.333  -  -  2015يناير  1في 

 835  -  238  247  350  (7االنخفاض في القيمة خالل السنة )إيضاح تكاليف 
       11  -  1  7  3  تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

       5.179  -  4.572  254  353  2015ديسمبر  31في 
      صافي القيمة الدفترية:

 74.850  234  30.103  43.033  1.480  2015ديسمبر  31كما في 
      
      

2014      
      التكلفة:

 116.433  322  56.060  56.233  3818  2014يناير  1في   
 5.996  13  4.244  569  1.170  إضافات  
 (238) -  (180) (58) -  موجودات استبعاد  
 856  1  785  260  (190) (14تحويالت )إيضاح   
       (1.146) -  (328) (517) (301) تعديالت تحويل عمالت أجنبية   
       121.901  336 60.581  56.487  4.497  2014ديسمبر  31كما في   
      

      االستهالك والنضوب:
 31.575  87  19.163  12.325  -  2014يناير  1كما في   
 6.824  8  4.863  1.953  -  (6المحمل للسنة )إيضاح   
 (74) -  (67) (7) -  بيع موجودات  
       (581) -  (149) (432) -  تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       37.744  95  23.810  13.839  -  2014ديسمبر  31كما في  

      االنخفاض في القيمة:
 3.204  -  3.204  -  -  2015يناير  1في 

 1.134  -  1.134  -  -  (7السنة )إيضاح االنخفاض في القيمة خالل تكلفة 
       (5) -  (5) -  -  تعديالت تحويالت عمالت أجنبية

       4.333  -  4.333  -  -  2014ديسمبر  31في 
      صافي القيمة الدفترية:

 79.824  241  32.438  42.648  4.497  2014ديسمبر  31كما في 
      
 

 167: 2014مليون درهم ) 105تشمل إضافات االعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز تكاليف قروض مرسملة بقيمة  
 مليون درهم(.
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 )تتمة( الممتلكات واآلالت والمعدات 12
 

، قامت طاقة نورث ببيع عدة موجودات غير جوهرية مقابل متحصالت 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  
مليون درهم  21تتضمن األرباح من بيع الموجودات والبالغة ال مليون درهم(.  298: 2014مليون درهم ) 34بقيمة 

 مليون درهم(. 14: 2014مليون درهم( شهرة مشطوبة ) 167: 2014)
 

مليون درهم( كضمان  43.546: 2014مليون درهم ) 42.171بقيمة مدرجة تبلغ  ومعداتتم رهن ممتلكات وآالت  
 ذات الصلة. القروضعلى 

 
 

 الموجودات المالية التشغيلية 13
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   
   هي كما يلي: الموجودات المالية التشغيليةن الحركة في إ
   

 10.319  10.375  يناير 1في كما 
 57  43  المحول من الذمم المدينة

 1.954  1.634  (4.2مدرج خالل السنة )إيضاح 
 (1.491) (1.635) اعتبارات مستلمة خالل السنة

    (464) (403) خسائر صرف العمالت المدرجة في بيان الدخل الموحد
    10.375  10.014  ديسمبر 31كما في 

   تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:تم 
 10.147  9.758  الجزء غير المتداول

    228  256  الجزء المتداول
  10.014  10.375    

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

" الطاقة الجرف األصفر  ات التابعة األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب )سابقاً دخلت الشرك الطاقة الكهربائية. توليد
(" و"شركة تاكورادي العالمية نايفلي) طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد" و "شركة ( اس سي أي )الجرف األصفر(

(" في اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية )تاكورادي
شراء الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقًا لألحكام والشروط 

 مسبقًا في العقود والملخصة بما يلي:الموضوعة 
 

 لجرف األصفر:ا 
. تنتقل ملكية الموقع 2027سنة تنتهي في سبتمبر  30للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع لمدة  

 سنة إلى المتعهد. 30واآلالت بعد 
 

" الطاقة الجرف األصفر اس سي أي  طاقة المغرب )سابقاً  (ONE) ، قامت الشركة الوطنية للكهرباء2009خالل  
ميغاوات  350لوحدتين بقدرة إجمالية تقّدر بـ  اإلنتاجيةوطاقة بتوقيع اتفاقية شراكة لتوسيع القدرة  ( )الجرف األصفر(

أو احدى الشركات الحليفة ضمن هذه ببناء وامتالك وتشغيل الوحدات الجديدة  طاقة المغربلكل منهما. تقوم شركة 
 .(ONEشركة الوطنية للكهرباء )سنة ضمن اتفاقية شراء الكهرباء مع ال 30( على فترة 6( و )5)
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 )تتمة( الموجودات المالية التشغيلية 13
 

 :نايفلي 
عقد شراء  تاريخ. عند انتهاء 2032سنة ينتهي في ديسمبر  30لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة  

 % من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.50الطاقة، يحق للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر يبلغ 
 

 تاكورادي: 
. عند انتهاء عقد شراء 2024سنة ينتهي في مارس  25عقد شراء طاقة لمدة بتوقيع الشركة التابعة والمتعهد قامت  

، بدأت أعمال اإلنشاء المتعلقة بمشروع 2012تعهد مقابل القيمة االسمية. خالل يتم نقل المحطة لملكية الم ،الطاقة
ميجا  220ي محطة توليد الطاقة في تاكورادي. سيؤدي توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة التوسعة ف
 .2039ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى  330واط إلى 

 
مليون درهم( كضمان  10.375: 2014مليون درهم ) 9.513تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة مدرجة تبلغ  

 على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.
 
 

 موجودات غير ملموسة 14
 

 
موجودات التنقيب 

 إجمالي برامج كمبيوتر الشهرة حقوق االستخدام اتفاقية إمداد واالستكشاف
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم  مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

2015       
       :التكلفة

 15.171  231  9.569  1.388  836  3.147  2015يناير  1كما في   
 111  7  -  -  -  104  إضافات  
 -  -  -  -  -  -  موجوداتبيع   
 (136) 19  -  -  -  (155) (12تحويالت إلى موجودات النفط والغاز )إيضاح   
 (17) -  -  -  -  (17) مصاريف الحفر الجاف مشطوبة  
 (42) -  -  -  -  (42) (5)إيضاح  استبعادات خالل السنة  
 (124) (1) (112) -  -  (11) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       
 14.963  256  9.457  1.388  836  3.026  2015ديسمبر  31كما في   
       
       إلطفاء:ا 

   -  342  365  -  2015يناير 1كما في    
 873  166  -  38  61  -  (6للسنة )إيضاح اإلطفاء    
      29  128 
 1.001  195  -  380  426  -  2015ديسمبر  31كما في    
       
       

       االنخفاض في القيمة:
 4.301  -  4.301  -  -  -  2015ديسمبر  31وفي  2015يناير  1في   
       

       صافي القيمة الدفترية: 
 9.661  61  5.156  1.008  410  3.026  2015ديسمبر  31قبل تعديالت القيمة العادلة كما في   
       
       

 القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالةالتعديالت في 
 295  -  -  -  295  -  (39.2( vللقيم العادلة )إيضاح )  
       

 صافي القيمة الدفترية
       بعد التعديالت في القيمة العادلة  
 9.956  61  5.156  1.008  705  3.026  2015ديسمبر  31كما في   
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 )تتمة( ملموسةموجودات غير  14
 

 
موجودات التنقيب 

 إجمالي برامج كمبيوتر الشهرة حقوق االستخدام اتفاقية إمداد واالستكشاف
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم  مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
       

2014       
       :التكلفة

 16.326  203  9.727  1.388  836  4.172  2014يناير  1كما في   
 597  28  -  -  -  569  إضافات  
 (22)  -  (14) -  -  (8) موجوداتبيع   
 (856) -  -  -  -  (856) (12تحويالت إلى موجودات النفط والغاز )إيضاح   
 (640) -  -  -  -  (640) مصاريف الحفر الجاف مشطوبة  
 (84) -  -  -  -  (84) (5)إيضاح  استبعادات خالل السنة  
 (150) -  (144) -  -  (6) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
       
 15.171  231  9.569  1.388  836  3.147  2014ديسمبر  31كما في    
       
       اإلطفاء:  
 740  132  -  304  304  -  2014يناير 1كما في    
 133  34  -  38  61  -  (6للسنة )إيضاح اإلطفاء    
       
 873  166  -  342  365  -  2014ديسمبر  31كما في    
       
       

       االنخفاض في القيمة:
 1.598  -  1.598  -  -  -  2014يناير  1في   
 2.703  -  2.703  -  -  -  (7تكاليف االنخفاض في القيمة خالل السنة )إيضاح   
       

 4.301  -  4.301  -  -  -  2014ديسمبر  31كما في 
       

       صافي القيمة الدفترية: 
 9.997  65  5.268  1.046  471  3.147  2014ديسمبر  31قبل تعديالت القيمة العادلة كما في   
       
       

 التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالة
 535  -  -  -  535  -  (39.2( ivللقيم العادلة )إيضاح )  
       

 صافي القيمة الدفترية
       بعد التعديالت في القيمة العادلة  
 10.532  65  5.268  1.046  1.006  3.147  2014ديسمبر  31كما في   
       

 
 موجودات االستكشاف والتقييم 
حكومة كردستان بممارسة خيار الحكومة بالمساهمة في منصة أتروش األمر الذي ، قامت 2012مارس  12بتاريخ  

%. يتم حاليًا التفاوض على اآللية التي قد 39.9% إلى 53.2قد يؤدي إلى خفض حصة طاقة في المنصة من نسبة 
كومة عن حصتها يتم تحقيق ذلك من خاللها ويشمل تسوية التكاليف البترولية المستحقة إلى المقاولين من قبل الح

مليون درهم في حساب الذمم المدينة السترداد التكاليف  305. تم االحتفاظ بمبلغ يتم التفاوض بها حالياً  المساهمة
 .2016البترولية. من المتوقع إنهاء المعاملة خالل 

 
لمرحلة األولى في ا، قامت طاقة آتروش بإكمال بنجاح تقييم األنشطة 2014ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

تم إعادة تصنيف موجودات  لهذا ولتقييم احتياطيات السنة وكنتيجة من مربع آتروش، قيد اإلنشاء في الوقت الحالي.
 إلى موجودات التطوير واإلنتاج. (مليون درهم 760 :2014مليون درهم ) 137االستكشاف والتنقيب البالغة 
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 االستكشاف والتقييم لموجوداتاختبار انخفاض القيمة 
بسبب  لالنخفاض في القيمةتقييم في قطاع النفط والغاز أتروش االستكشاف وال موجودات، تم اختبار 2015في  

االستكشاف  موجوداتعلى  6إلعداد التقارير المالية رقم في المعيار الدولي  وردكما  ذات تأثير وجود أحداث
، يتم القيمة قيد االستخدامتحديد  عند. قيمتها قيد االستخداميستند المبلغ القابل لالسترداد للموجودات على والتقييم. 

 تم إدراجتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. المخصومة، و  لتدفقات النقديةلمناسب استخدام نموذج تقييم 
إلى جانب الطريقة التي  15 ات النفط والغاز في إيضاحلموجود الحتساب القيمة قيد االستخداماالفتراضات األساسية 

 لم تكنبالتالي ، و أعمار الموجوداتنماذج التقييم هي نماذج إن كل منها. العائدة لقيمة الفي تحديد  اتبعتها اإلدارة
على   3كقيم عادلة ضمن المستوى القيمة العادلة  اتقياس تم تصنيف. مطبقةضرورية أو  االستقرائيةاالفتراضات 

 الطرف ذومع  األخذ في االعتبار االتفاقيةبعد  القيمة قيد االستخدامأساس المدخالت إلى نماذج التقييم. تم احتساب 
شراء كافة موجودات عرض لتقديم ذو العالقة على الطرف  وافقعلى طلب طاقة،  بناءً و بموجبها، والتي عالقة ال

  للحصول على التفاصيل. 15جى الرجوع إلى إيضاح بسعر متفق عليه. ير أتروش  – النفط والغازقطاع 
 

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

مليون  227.5مليون درهم ) 836تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات اإلضافية )"اتفاقية اإلمداد"( بقيمة 
دوالر أمريكي(. بموجب أحكام العقد يكون للمجموعة حقوق اقتصادية )الدخل من بيع الطاقة الكهربائية و شراء قدرة 
التوليد والخدمات اإلضافية( عائدة لمصنع طاقة قائم في نيوجرسي، الواليات المتحدة األمريكية، وتلتزم المجموعة 

 ابتة ومتغيرة.بتزويد المشغل بالوقود مع دفع بدفعات ث
 

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

سنوات المنتهية وشركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة والشركة العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل ال
على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة وذلك بموجب  2008و 2006، 2005، 2002ديسمبر 31في 

شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع  استخدامشروط االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق 
أساس القسط الثابت سنة على التوالي. وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على  40و 37 33و 38االستخدام لفترة 
 سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع. 40و 37و 33و 38على مدى فترة 

 
 

 اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة 15
 

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

 اإلفصاح عنها كاآلتي:
 

  أخرى –موجودات توليد الطاقة 
  المملكة المتحدة وهولندا( أوروبا –موجودات النفط والغاز( 
  امريكا الشمالية -موجودات النفط والغاز   
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 :تم تلخيصها أدناه وحدة مولدة للنقدالموزعة لكل  للشهرةإن القيمة المدرجة  
 

 
 -النفط والغاز 

 أوروبا

النفط والغاز 
أمريكا  -

 الشمالية

موجودات 
 -توليد الطاقة 

 اإلجمالي أخرى
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

2015     
 5.268  102  2.569  2.597  2015يناير  1كما في   
 (126) -  -  (126) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
     
 5.142  102  2.569  2.471  2015ديسمبر  31كما في    
     

2014     
 8.129  102  4.370  3.657  2014يناير  1كما في   
 (2.703) -  (1.787) (916) (7تكاليف االنخفاض في القيمة خالل السنة )إيضاح   
 (14) -  (14) -  بيع موجودات  
 (144) -  -  (144) تعديالت تحويل عمالت أجنبية  
     
 5.268  102  2.569  2.597  2014ديسمبر  31كما في    
     

 
 موجودات النفط والغاز

2015 
النفط والغاز في قطاع أمريكا الشمالية وأتروش والغالبية  لكافة موجوداتالقيمة القابلة لالسترداد  اعتمدت، 2015في  

، يتم استخدام القيمة قيد االستخدام. عند تحديد قيد االستخدامعلى القيمة  في قطاع أوروبا الموجوداتالعظمى من 
 الحتساباالفتراضات الرئيسية  اإلفصاح عننموذج خصم التدفقات النقدية المناسب، بناًء على افتراضات السوق. تم 

لموجودات النفط والغاز أدناه باإلضافة إلى النهج الذي أخذته اإلدارة عند تحديد القيمة المنسوبة  القيمة قيد االستخدام
تطبيق افتراضات لالستقراء. تم ي ال يوجد ضرورة لم هي نماذج أعمار الموجودات وبالتاللكل منها. إن نماذج التقيي

تصنيف قياسات القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث بناًء على معطيات لنماذج التقييم. وكنتيجة لتحليل االنخفاض 
 في القيمة، قامت اإلدارة بإدراج تكاليف انخفاض في القيمة كما يلي:

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.787  -  الشمالية أمريكا –موجودات النفط والغاز 
    916  -  أوروبا –موجودات النفط والغاز 

  -  2.703    
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 )تتمة( موجودات النفط والغاز 
على  بناءً و ، ابموجبهو عالقة  ذومع طرف  يةاتفاق األخذ باالعتباربعد  االستخدامالقيمة قيد تم احتساب ، 2015في  

ي أمريكا الشمالية وأتروش لقطاعالنفط والغاز  موجودات كافةشراء على عالقة ال ذوطرف الطلب من طاقة، يوافق 
كما ب القيمة قيد االستخدام وكنتيجة لهذه االتفاقية، تم احتسابسعر متفق عليه.  وغالبية موجودات القطاع األوروبي

 يلي:
 

القيمة تم احتساب في حين الضريبة مليون درهم قبل  19.687 كانت القيمة قيد االستخدام بقيمةأمريكا الشمالية:  (أ )
  مليون درهم قبل الضريبة 12.409الموجودات بقيمة هذه ل( FVLCD) االستبعادتكاليف  العادلة ناقصاً 

مليون درهم قبل الضريبة في حين تم احتساب القيمة العادلة  3.502: كانت القيمة قيد االستخدام بقيمة أتروشق (ب )
 مليون درهم قبل الضريبة  2.491( لهذه الموجودات بقيمة FVLCDناقصًا تكاليف االستبعاد )

احتساب القيمة العادلة  مليون درهم قبل الضريبة في حين تم 6.445بقيمة  : كانت القيمة قيد االستخدامأوروبا (ج )
 مليون درهم قبل الضريبة  2.148( لهذه الموجودات بقيمة FVLCDناقصًا تكاليف االستبعاد )

 
 2014 
أو على القيمة العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد  إماموجودات النفط والغاز اعتمد المبلغ القابل لالسترداد ل، 2014في  

القيمة العادلة ناقصًا تحديد  عند. على القيمة قيد االستخدامأمريكا الشمالية  -النفط والغاز موجودات قطاع في حالة 
تضمن االفتراضات التدفقات النقدية المخصومة، ويتقييم تم استخدام نموذج  تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام،

إلى النفط والغاز أدناه يمة قيد االستخدام لموجودات الق الحتساباالفتراضات األساسية  تم إدراجالقائمة على السوق. 
نماذج أعمار الموجودات نماذج التقييم هي إن كل منها. ل العائدةقيمة الفي تحديد  جانب الطريقة التي اتبعتها اإلدارة

ة ضمن كقيم عادلالقيمة العادلة  اتقياس تم تصنيف. مطبقةضرورية أو  ئيةستقرااالاالفتراضات لم تكن بالتالي و 
 على أساس المدخالت إلى نماذج التقييم. 3المستوى 

 
والتي بموجبها، وبناًء على ، تم احتساب القيمة قيد االستخدام بعد األخذ في االعتبار االتفاقية مع الطرف ذو العالقة 2014في  

بسعر متفق عليه. يرجى  على تقديم عرض لشراء بعض موجودات النفط والغاز للقطاع  العالقةطلب طاقة، وافق الطرف ذو 

للحصول على التفاصيل. ونتيجة لهذه االتفاقية، تم احتساب القيمة قيد االستخدام لموجودات النفط  15الرجوع إلى إيضاح 

العادلة ناقصاً تكاليف االستبعاد بقيمة مليون درهم قبل الضريبة في حين تم احتساب القيمة  20.202والغاز هذه بقيمة 

 مليون درهم قبل الضريبة. 13.587

 
 

إن حساب القيمة العادلة ناقصًا تكلفة االستبعاد والقيمة قيد االستخدام لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات  
 األساسية التالية:

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

 
قيد االستخدام، يتم عمل افتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي  القيمةفي حالة احتساب  

  .ألصل
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 )تتمة( موجودات النفط والغاز 
 حجم المصدر وحجم االحتياط

تشتمل احتياطيات تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة.  
 تدقيق الحساباتالموارد عملية عملية مراجعة ، المحتملة والممكنة( و المعتمدة)المجموعة السنوية للنفط والغاز 

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

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

 تقييم الموجودات.
 

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

 المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات إذا كانت البيانات متاحة للعلن.
 

 تقييم الموارد الطارئة 
ابقة مع/ أو أي معلومات مقارنة سوقية يتم تقييم الموارد الطارئة داخليًا ويتم مقارنة معقوليتها بالرجوع إلى معامالت س 

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

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

السعات المتوقع توفرها. تم تأكيد االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل واألحجام العاملة و 
  طرف ثالث استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج.

 
 معدالت الخصـم

تم  تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء 
: 2014% )13% إلى 7.5بعد الضريبة يتراوح ما بين  خصمتطويرها لكل موقع على حدة. تم استخدام معدل 

 .في تاريخ التقارير المالية المبالغ القابلة لالسترداد%( الحتساب 13% إلى 7.0
 

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

 
 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (1) 
       

WTI (US$/bbl)  45  60  70  80 81  83 
AECO gas (CAD$/mmbtu)  2.58  3.05  3.50  4.00  4.50  4.50 

Brent (US$/bbl)  45  58  72  80  82  85 
Summer/Winter gas spread (Euro/MWh) (2)  1.75  1.60  1.65  2.00  3.00  3.00 

US$/CAD$  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75  0.75 
US$/Euro  1.16  1.16  1.16  1.16  1.16  1.16 
US$/GBP  1.54  1.54  1.54  1.54  1.54  1.54 

 
 .أدناه( 2%، ما عدا نقطة )2.1تتصاعد األسعار بعد ذلك بنسبة  (1)
 ثابتة.ظلت األسعار بعد هذه الفترة،  (2)
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 موجودات توليد الطاقة والمياه 
تم  عند تحديد القيمة قيد االستخداميتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة المستخدمة.  

 تم اإلفصاح عن، وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. المخصومة استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية
قيمة الفي تحديد  الطريقة التي اتبعتها اإلدارة إلى جانبأدناه  الحتساب القيمة قيد االستخدام الرئيسيةاالفتراضات 

ضرورية أو  ائيةاالستقر االفتراضات  لم تكنبالتالي و  أعمار الموجوداتنماذج التقييم هي نماذج إن كل منها. ل العائدة
على أساس المدخالت إلى نماذج  3المستوى  كقيم عادلة ضمنقياس القيمة العادلة  تم تصنيف. الزمة التطبيق

وفقًا لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظرًا التفاقيات  التقييم.
المدى. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة شراء المياه والكهرباء الطويلة 

 %(14% و 7: ما بين 2014% )14% و 7يتراوح ما بين 
 

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

 معدالت التضخم؛ 
  الخصم؛معدالت 

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

 التقديرات إذا كانت هذه المعلومات متاحة للعلن.
 

 معدالت الخصـم 
ة للموجودات، باألخذ باالعتبار القيمة تعكس معدالت الخصم المستخدمة تقييمات السوق الحالية للمخاطر المحدد 

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

 التأميرات للتغييرات في االفتراضات 
وش والغالبية النفط والغاز في قطاع أمريكا الشمالية وأتر  موجوداتالمبلغ القابل لالسترداد لجميع  استند، 2015في 

قيد  القيمة(. تم احتساب VIUاالستخدام ) قيدأوروبا على قيمتها  -النفط والغاز  في قطاع موجوداتالعظمى من 
على  العالقة بناءً  والتي بموجبها، وافق الطرف ذوعالقة  ية مع طرف ذوتفاقاال األخذ في االعتباربعد االستخدام 

النفط والغاز في قطاع أمريكا الشمالية وأتروش والغالبية العظمى من  موجوداتشراء جميع على  ،طلب من طاقة
في نخفاض االاختبار لم يكن ، ة أعالهالمذكور  يةفي قطاع أوروبا بسعر متفق عليه. وبالنظر إلى االتفاق الموجودات

 وعليه تم عرض إفصاحات الحساسية.بشكل خاص للتغيرات في االفتراضات.  ذو  حساسيةالقيمة 
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 استممار في شركات زميلة 16
 

 ات التالية في الشركات الزميلة:ستثمار لدى المجموعة اال 
 

 نسبة الملكية  
 2014 2015 والتشغيل بلد التسجيل 
    

 %49 %49  اإلمارات العربية المتحدة ش.م.ع مسار سولوشينزشركة 
 %25 %25  المملكة العربية السعودية شركة جبيل للطاقة

 %40 %40  سلطنة عمان صحار لأللمنيوم ذ.م.مشركة 
 
 

(i) الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في بـ  المعروفة سابقاً  مسار سولوشينز ش.م.ع تعمل شركة
دارة السيارات والمعدات.  استبعاد قررت المجموعة  2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في مجال تأجير وا 

 (.23)إيضاح مسار سولوشينز ش.م.ع في الشركة الزميلة  استثمارها
 

(ii)  الطاقةتعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد. 
 

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

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

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    726  421  اتستثمار لال المدرجةالقيمة 
   :الزميلةحصة المجموعة من الشركات 

 123  104  الربح للسنة   
    37  34  الشامل اآلخر الدخل   
    160  138  إجمالي الدخل الشامل   

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

 
 السعر المابت على األداة المشتقات الماليةالحصة من مطلوبات  الزميلةالحصة من القيم اإلسمية للشركات  
 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

   مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم الزميلة الشركة
       

 % 4.88% إلى 4.74 % 4.88% إلى 4.74 49  17  776  709  صحار )إيضاح أ(
 %4.57 %4.57 4  2  53  41  يضاح ب(جبيل )إ

       
    19  53   
       

 
اتفاقية  الشركة الزميلةأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على  لتقلبات تعرض صحارلحد من بهدف ا .أ 

مشتقات األدوات . تم الدخول في سداد القروضو سحب  جدول عكسي لمعدل الفائدة مع بنوك على مبلغ إسمي
 ألهداف حماية التدفقات النقدية. المالية

 
معدل  ةاتفاقي الزميلةشركة الأبرمت قروض من البنوك، الأسعار الفائدة على  لتقلباتجبيل تعرض لحد من ا بهدف .ب 

   سداد القروض.و سحب جدول عكس ي إسميمبلغ  الفائدة مع بنوك على
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 في شركة ائتالف استممار 17
 

 االستثمارات التالية في شركة االئتالف: المجموعةلدى  
 

 الملكية بلد التأسيس والتشغيل الرئيسيالنشاط  
   2015 2015 
     

 طاقة الرياح ال دبليو بي ليسي ذ.م.م
 الواليات المتحدة 

 %50  %50  االمريكية  
 

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

في ال دبليو بي ليسي ذ.م.م )ليكفيلد( شركة استثمار ة ، قررت المجموع2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 (.23ائتالف )إيضاح 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    151  -  القيم المدرجة لالستثمار في شركات االئتالف
   :االئتالف للسنةشركات من أرباح حصة 

    31  23  الربح للسنة
 
 

 سلف وقروض لشركات زميلة 18
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 398  397  الغير متداولة -قرض الميزانين 
 467  305  / متداول متداولغير  –سلف 
 8  2  متداولة -أخرى 

   
  704  873 
   

 
لأللمنيوم ذ.م.م في السنوات  صحارشركة مقدمة إلى والسلف المن قروض بشكل أساسي نشأت المبالغ أعاله  

. ان قرض ( فيما يتعلق بالسلفمليون درهم 103: 2014مليون درهم ) 162خالل السنة تم دفع مبلغ  .السابقة
الميزانين يحمل فائدة بمعدل أقل فائدة مدفوعة من قبل شركة صحار على القروض الرئيسية ناقص خصم بمعدل 

، قررت اإلدارة أن السلفيات المقدمة إلى 2015خالل  من قبل المساهمين.تفاق عليه نقاط أساسية كما تم اال خمس
 31شركة صحار ذات طبيعة غير متداولة وتم إعادة تصنيفها إلى الموجودات غير المتداولة للسنة المنتهية في 

 .2015ديسمبر 
  



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

 2015ديسمبر  31

-  65 - 

 
 

 )تتمة( سلف وقروض لشركات زميلة 18
 

 كما يلي: تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد 
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 398  702  جزء غير متداول
 475  2  جزء متداول

   
  704  873 
   

 
شهر، وبالتالي تم تصنيفها كأصل متداول.  12، كان من المتوقع استالم سلفة لصحار خالل 2014ديسمبر  31في  

بالنظر إلى بيئة  استرداد السلفة لصحار توقيت، قامت المجموعة بتقييم 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
عادة تصنيف الميلغ بقيمة درهم، كأصل غير متداول بحيث تتوقع اآلن استالمها  مليون 305 أسعار السلع الحالية وا 

 .2020بعد 
 
 

 موجودات أخرى 19
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

 122  108  مصاريف مؤجلة
 18  31  ((iمصاريف قطع غيار أولية )إيضاح )

 3  -  (39.1عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاح  –مشتقات حماية فعالة 
 اآلجلةعقود تبادل العمالت األجنبية  -مشتقات حماية فعالة 

 31  19  (39.1)إيضاح   
    51  22  أخرى 

  167 238    
 

(i) :مصاريف قطع غيار أولية 
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

   التكلفة:
       146  146  ديسمبر 31يناير و 1الرصيد كما في   

   اإلطفاء:
 (103) (115) يناير 1كما في   
    (12) (13) (6خالل السنة )إيضاح  المحمل  
   

    (115) (128) ديسمبر 31كما في 
    31  18  ديسمبر 31صافي القيمة الدفترية كما في 
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 المخزون 20
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

 1.726  1.629  وقود ونفط خام
    1.427  1.433  غيار ومواد استهالكيةقطع 

  3.062  3.153 
   

    (190) (227) البنود البطيئة الحركة والمتهالكةمخصص 
  2.835  2.963    

 
 3.747: 2014مليون درهم ) 2.217إن تكلفة المخزون التي تم إدراجها كمصاريف في بيان الدخل الموحد هي  

 مليون درهم(.
 

مليون درهم( كضمان للقروض المتعلقة  2.833: 2014مليون درهم ) 2.718تبلغ  دفتريةمخزون بقيمة تم رهن  
 بالشركات التابعة المحلية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض الشركات التابعة األجنبية في مجال الطاقة.

 كانت التحركات في مخصص البنود بطيئة الحركة والمتقادمة كما يلي:
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

 180  190  يناير 1في 
    10  37  حركة المخصص

    190  227  ديسمبر 31في 
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 ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما   21
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.255  1.272  ((iمدينون تجاريون )إيضاح )
 1.316  1.308  ((iiأطراف ذات عالقة )إيضاح )مبالغ مستحقة من 

 993  457  إيرادات مستحقة
 113  52  مبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولي التشغيل والصيانة

 186  40  مخزون النفط الخام 
 24  44  ودائع

 71  62  للموردين مبالغ مدفوعة مقدماً 
 37  26  مقدماً  تأمين مدفوع
 435  535  المدفوعة مسبقاً  ضريبة الدخل

 5  8  (39.1عقود تبادل العمالت االجنبية اآلجلة )إيضاح  –مشتقات حماية فعالة 
    713  694  مبالغ مدينة أخرى

  4.489  5.157    
 

(i) مدينون تجاريون 
 

 16: 2014درهم )مليون  14تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت  2015ديسمبر  31كما في  
يوم عمل. بلغت  90 – 30التجاريون مبالغ بال فائدة مستحقة الدفع في غضون  المدينونمليون درهم(. إن ذمم 
 قيمة المدينون التجاريون ما يلي: انخفاضالحركة في مخصص 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 17  16  يناير 1في 
    (1) (2) الحركة في المخصص

    16  14  ديسمبر 31كما في 
 

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

 مستحق الدفع لكن غير منخفض  
 

 إجمالي
غير مستحق 
الدفع وغير 

 منخفض
 30أقل من 

 يوماً  90-60 يوماً  60-30 يوماً 
90-120 
 يوم 120 < يوماً 

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

2015  1.255  527  248  303  54  64  59 
2014  1.272  749  264  216  1  1  41 

 
من  مليون درهم( 7: 2014) مليون درهم 35بتحصيل مبلغ  إعداد التقارير الماليةقامت المجموعة الحقًا بعد تاريخ  

 يومًا. 120بعد  ة الدفعقالمستحالمبالغ القائمة 
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 ذمم مدينة و مبالغ مدفوعة مقدما  )تتمة( 21
 

(ii)  من األطراف ذات العالقة المستحقةالمبالغ 
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 1.311  1.302  (ADWECشركة مياه وكهرباء أبوظبي )
    6  5  أخرى

  1.316  1.308    
 

مقابل  ،لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وهي شركة تابعة يتم تسديد المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء أبوظبي 
مدادات المياه والكهرباء، والتي تستحق خالل   يوم عمل. 90- 30سعة اإلنتاج المتاحة وا 

 
مليون درهم  14مبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية بلغت ال ض، تم تخفي2015ديسمبر  31كما في  
 مليون درهم(.  14: 2014)

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

 
 مستحق الدفع لكن غير منخفض   

 إجمالي 

غير مستحق 
الدفع وغير 
 منخفض 

 30أقل من 
 يوماً  90-60 يوماً  60-30 يوماً 

90-120 
 يوم

 120أكثر من 
 يوم

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

2015  1.316  1.066  -  239  -  -  11 
2014  1.308  912  -  352  1  1  42 

 
بالكامل وذلك بناًء  نخفاضمن األطراف ذات العالقة، بعد خصم مخصص اال الذمم التجارية المدينةيتوقع استرداد  

  على الخبرة السابقة.
 
 

 النقد وما يعادله 22
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 3.291  3.540  النقد لدى البنوك وفي الصندوق
    361  28  ودائع قصيرة األجل

  3.568  3.652 
    (122) (131) البنوك منالسحب على المكشوف 

  3.437  3.530    
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 )تتمة( النقد وما يعادله 22
 

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

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

 التابعة.
 

مليون درهم  9.187، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة 2015ديسمبر  31كما في  
 استوفت المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.، وقد مليون درهم( 11.471: 2014)

 
 

 المصنفة كاستممارات محتفظ بها للبيع الموجودات 23
 

 )ليكفيلد( LWP Lessee LLC شركة االئتالف 
 LWPشركة االئتالف تصفية استثماراها فيت المجموعة ، قرر 2015 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل  

Lessee LLC ( ًوبناء .)مليون درهم  148 تبلغ إعادة تصنيف استثمار ليكفيلد بقيمة دفترية تعليه، تم ليكفيلد
 5للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  محتفظ بها للبيع في البيانات المالية الموحدة وفقاً  كموجودات

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

 
 ش.م.عمسار سليوشنز  
مسار سليوشنز تصفية استثمارها في شركة زميلة،  المجموعة ت، قرر 2015 ديسمبر 31المنتهية في  السنةخالل  

 2015سبتمبر  30كما في  مليون درهم 432قيمة دفترية ب مسارعليه، تم إعادة تصنيف استثمار  . وبناءً ش.م.ع
 5 للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم وفقاً  الموحدةمحتفظ بها للبيع في البيانات المالية  كموجودات

 االعتبار لبيع الموجودات كوني)"الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة"(. من المتوقع أن 
 لقيمة الدفترية.أعلى من ا

 
 

 رأس المال 24
 

 رأس المال المصدر 24.1

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 6.225  6.066  يناير 1الرصيد االفتتاحي في 
    (159) -  ((ii) 24الغاء أسهم خزينة )الرجاء االطالع على إيضاح 

    6.066  6.066  ديسمبر 31الرصيد الختامي في 
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 )تتمة( رأس المال 24
 

 )تتمة( رأس المال المصدر 24.1

 
ii أسهم الخزينة 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 293  -  يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في 
    (293) -  إلغاء أسهم الخزينة
    -  -  ديسمبر 31في  الرصيد الختامي

 
أسهم خزينة. تم تعديل عقود التأسيس والموافقة  158.713.000اإلدارة على إلغاء ، وافق مجلس 2015فبراير  4في  

لتعكس عدد  2015أبريل  22عليها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية الذي عقد في 
هم مقابل رأس المال مليون در  293األسهم الجديد المصدر للشركة. تم قيد قيمة أسهم الخزينة الملغاة والذي بلغ 

 مليون درهم(. 134مليون درهم( واالحتياطات األخرى ) 159)
 

 مساهمات حقوق رأسمالية 24.3

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 325  25  يناير 1الرصيد االفتتاحي كما في 
 (300) -  تحويل إلى األرباح المحتجزة

   
 25  25  ديسمبر  31في الرصيد الختامي 

   
 

إن التحويل إلى األرباح المحتجزة يمثل فائض القيمة العادلة على المبلغ المدفوع الستثمار مدرج بالقيمة العادلة من  
 2012. تم استبعاد االستثمار خالل 2010خالل الدخل الشامل األخر المحول من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي خالل 

 مساهمات حقوق رأس مالية إلى االرباح المحتجزة. وتم تحقيق ربح وتم تحويل
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 االحتياطيات 25
 

 االحتياطيات األخرى 25.1
 

 المجموع احتياطي عام احتياطي قانوني احتياطي نظامي 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 4.290  750  728  2.812  2014يناير  1الرصيد في 
 (134) -  -  (134) ((ii) 24)إيضاح  الخزينةإلغاء أسهم 

      (671) (750) 79  -  تحويالت خالل السنة
 3.485  -  807  2.678   2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

      61  -  61  -  تحويالت خالل السنة
      3.546  -  868  2.678  2015ديسمبر  31الرصيد في 

 
 االحتياطي النظامي 
والنظام األساسي للشركة والشركات  2015لسنة  (2رقم ) دولة اإلمارات العربية المتحدةل االتحاديقانون الينص  

% من أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها أن 10التابعة لها، على تحويل 
  للتوزيع. متاحن هذا االحتياطي غير من رأس المال. إ% 50تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 

 
 الشركات التابعة –االحتياطي القانوني  
% من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز 10وفقًا لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل  

% من رأس المال أو 50يبلغ االحتياطي القانوني للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل السنوي عندما 
بموجب قرار المساهمين في االجتماع العام السنوي بناًء على توصية مجلس اإلدارة. يتم استخدام هذا االحتياطي فقط 

 لألغراض الموصي بها من قبل مجلس اإلدارة والمعتمدة من قبل مساهمين الشركات التابعة.
 

 االحتياطي العام 
االحتياطي فقط لألهداف  رأس المال. يتم استخدام هذه قاعدة لمجموعة بأنشاء احتياطي عام بهدف دعمقامت ا 

خالل السنة السابقة، قام مجلس  بها من قبل مجلس اإلدارة والموافق عليها من قبل المساهمين في الشركة. الموصي
 مليون درهم. 750مة اإلدارة باعتماد تحويل االحتياطي العام إلى األرباح المحتجزة بقي

 
 رباح المحتجزةاأل )الخسائر(  25.2

 
 إلغاء قروض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 
، قامت الشركة األم لطاقة، هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بإصدار قرار بالتنازل عن كافة اتفاقيات القروض 2014في  

والفائدة المتعلقة بها المستحقة السداد إلى هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء من طاقة، بال تكاليف. تم تحويل مبلغ  الحالية
( والفائدة 28مليون درهم مباشرًة إلى األرباح المحتجزة من القروض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح  2.919

 المستحقة السداد.
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 )تتمة( االحتياطيات 25
 

 احتياطي تحويل العمالت األجنبية 25.3
 

ناتجة من تحويل البيانات العمالت األجنبية التحويل إلدراج فروق يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية  
 ات في العمليات األجنبية.ستثمار المالية للشركات االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه إلدراج تأثير حماية صافي اال

 
 حقوق ملكية غير مسيطرة 26
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 512  477  (ADWEAمتعلقة بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي )
    3.104  3.523  متعلقة بحقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة

  4.035 3.581    
 

" كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية الموحدة ADWEAيتم معاملة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي " 
 (.38% من الحقوق في ثمان شركات محلية تابعة لطاقة )التفاصيل في إيضاح 10وذلك المتالكها 

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

 

 والتشغيلبلد التأسيس  
نسبة حصة الملكية المحتفظ 

حقوق ملكية بها من قبل 
 غير مسيطرة

  2015 2014     
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ

 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة الشركة العربية للطاقة ش.م.خ
 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة 

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

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

 %46.0  %46.0  االمارات العربية المتحدة ش.م.خ –شركة اإلمارات سي إم أس للطاقة 
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 حقوق ملكية غير مسيطرة )تتمة( 26
 

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

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

    7.042  7.038  اإليرادات 
 1.466  1.392  األرباح

       (572) 627  الدخل )الخسارة( الشامل اآلخر
 894  2.023  إجمالي الدخل الشامل

   
   

 674  642  الربح المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة
    (263) 288  الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق ملكية غير مسيطرة

 44.460  42.926  الموجودات الغير متداولة
 5.196  5.095  الموجودات المتداولة

 (38.055) (35.707) المطلوبات الغير متداولة
    (3.848) (3.846) المتداولةالمطلوبات 

    7.753  8.468  إجمالي حقوق المساهمين
 4.187  4.573  المتعلقة بالشركة األم إجمالي حقوق المساهمين
    3.566  3.895  المتعلقة لحقوق ملكية غير مسيطرة إجمالي حقوق المساهمين

  8.468  7.753    
 3.331  5.338  التشغيلية صافي التدفقات النقدية من االنشطة

 (537) (376) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة االستثمارية
       (2.707) (4.972) صافي التدفقات النقدية المستخدمة في االنشطة التمويلية

    87  (10) الزيادة في النقدية وشبه النقدية )النقص( صافي
    379  399  لحقوق ملكية غير مسيطرةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى 

 
 

 قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في شركات تابعة 27
 

 2015 2014 
    مليون درهم مليون درهم 

 252  233  البحرية القابضة 2أس شركة 
 195  163  سي في 2أف الفجيرة 

 110  59  شركة آسيا الخليج للطاقة القابضة
    32  2  الشويهات المحدودةشركة 

  457  589    
 

. إن هذه القروض السدادإن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة  
 تخضع للسداد وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
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 هيئة مياه وكهرباء أبوظبيقرض من  28
 

 بلغت الحركة على رصيد القروض خالل السنة كاآلتي: 
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.624  -  يناير 1كما في 
 (2.611) -  (25.2إلغاء قرض )إيضاح 

    (13) -  تم إعادة سداده خالل السنة
    -  -  ديسمبر 31كما في 

 
تاريخ سداد محدد وغير مضمونة وتستحق للسداد بناًء على  لم يكن لهاتحمل فائدة  لمإن القروض المدرجة أعاله  

 حقوق المساهمين.ك معاملتهاقرار مجلس إدارة طاقة، وبالتالي تم 
 
 

 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 29
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 5.896  5.309  (iتسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح 
 أوراق مالية لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة متوسطة

 14.409  14.479  (iiاألجل )إيضاح   
 14.283  14.268  (iiiسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح 

 2.965  2.963  (ivسندات شركة الرويس للطاقة )إيضاح 
    34.953  37.420  (vقروض ألجل )إيضاح 

  72.506  74.439    
 

 كاآلتي: الموحد تم إدراجها في بيان المركز المالي 
 

 72.380  66.734  متداولةالغير المطلوبات 
    2.059  5.772  المطلوبات المتداولة

  72.506  74.439    
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 )تتمة( القروض والسلفيات التي تحمل فائدة 29
 

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

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 2.099  5.894  خالل سنة واحدة
 5.863  6.963  سنوات 2 – 1ما بين 
 8.607  7.116  سنوات 3 – 2ما بين 
 7.063  4.437  سنوات 4 – 3ما بين 
 4.382  3.365  سنوات 5 – 4ما بين 

    47.243  45.508  بعد خمس سنوات
  73.283  75.257    

 
(i) تسهيالت ائتمانية متجددة 

 
   المطلوبات الغير متداولة

 1.688  -  مليار دوالر كندي، صافي تكاليف المعاملة )إيضاح أ( 0.8تسهيالت بقيمة 
    3.621  5.896  مليار دوالر أمريكي، صافي تكاليف المعاملة )إيضاح ب( 3.1تسهيالت بقيمة 

  5.896  5.309    
 

سنوات وتقوم طاقة  3مليون دوالر أمريكي لمدة  800إن طاقة نورت هي مقترض التسهيالت المتجددة بقيمة  )أ(
مليار  1.688: 2014) لم يكون هناك أي مبلغ متاح، 2015ديسمبر  31األم بتقديم الضمانات. كما في 

 .بموجب تسهيالت االئتمان القائمة درهم(
 

المتجددة بقيمة  ةالقائمة من تسهيالتها االئتماني الشرائحإعادة تمويل كافة ، قامت طاقة ب2015أغسطس  12في  )ب(
تحمل المبالغ المقترضة بموجب و بنك  15 مكون مناتحاد  لدىخمس سنوات لمدة مليار دوالر أمريكي  3.1

 هامش.ئدًا الزا EURIBORو  LIBORتسهيل االئتمان المتجدد فائدة 
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(ii) المتوسطة األجل أبوظبي الوطنية للطاقة سندات شركة 

متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة ال السندات إدراجتم  
يلخص الجدول التالي تفاصيل هذه  .لطاقة مضمونةلتزامات غير ذات االمباشرة وغير مشروطة و هي الفعلية و 
 الدائنة: السندات

 
معدل  

 اإلصدار%
معدل الفائدة 

 2014 2015 تاريخ إعادة السداد الفعلي %
       مليون درهم مليون درهم    

دوالر أمريكي، صافي من تكاليف المعامالت  500.000.000
       1.836  1.836  2017اكتوبر  %6.18  %100  والخصومات

دوالر أمريكي صافي من الخصومات وتكاليف  500.000.000
       1.834  1.835  2018أغسطس  %7.29  %99.85  المعامالت والخصومات

دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  500.000.000
       1.825  1.827  2019سبتمبر  %6.40  %99.20  وتكاليف المعامالت
صافي من الخصومات دوالر أمريكي،  750.000.000

       2.743  2.748  2017مارس  %4.32  %99.50  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  180.000.000

       781  700  2024 مايو %3.1  %97.62  وتكاليف المعامالت
دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  750.000.000

       2.735  2.737  2021ديسمبر  %6.00  %99.52  وتكاليف المعامالت
صافي من الخصومات  ،دوالر أمريكي 750.000.000

       2.725  2.726  2024 مايو %4.02 %99.37  وتكاليف المعامالت والخصومات
       14.479  14.409     اإلجمالي

 
يتم إدراج مطلوبات السندات بصافي القيمة من الخصومات وتكاليف المعامالت المتعلقة بترتيب هذه السندات والبالغة  

مليون درهم(، والتي يتم اطفاؤها إلى بيان الدخل الموحد  102: 2014) 2015ديسمبر  31مليون درهم كما في  83
الفعلي. تستحق فوائد سندات الدوالر األمريكي بشكل نصف  على امتداد فترة سدادها باستخدام طريقة معدل الفائدة

  والمطلوبات األخرى. مبالغ مستحقة الدفعسنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند 
 
 

(iii) سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 

إدراج هذه السندات  قامت طاقة بإصدار سندات طويلة األجل مخصومة ذات معدالت فائدة ثابتة. تم 2006في عام  
بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة 

 على الشركة.
 

  



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

 2015ديسمبر  31

-  77 - 

 
 

 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

(iii) تتمة( سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة( 
 

 تفاصيل السندات الدائنة:يلخص الجدول التالي  
 

 
معدل 

 اإلصدار%
معدل الفائدة 

 الفعلي %
تاريخ إعادة 

 2014 2015 السداد
 مليون درهم مليون درهم    

      المطلوبات متداولة
دوالر أمريكي، صافي من  1.000.000.000

 3.665  3.669  2016اكتوبر  %5.98 %99.485 الخصومات وتكاليف المعامالت
      

 3.665  3.669     إجمالي المطلوبات
      
      

      المطلوبات غير المتداولة
      

دوالر أمريكي، صافي من  1.500.000.000
 3.313  3.314  2036اكتوبر  %6.60  %99.049 الخصومات وتكاليف المعامالت

      
      يورو 750.000.000 

       2.738  2.744  2018يناير  %2.71  %99.48  صافي الخصومات وتكاليف المعامالت
 من صافي دوالر أمريكي، 250.000.000

 4.552  4.556  2023يناير  %3.75  %99.40 الخصومات وتكاليف المعامالت
      

 10.603  10.614     غير المتداولة إجمالي المطلوبات
      

 14.268  14.283     اإلجمالي
      

 
  84 الخصومات وتكاليف المعامالت الخاصة بترتيبات هذه السندات والبالغة من إدراج مطلوبات السندات صافييتم  

مليون درهم(، والتي يتم إطفاؤها في بيان الدخل الموحد على  99: 2014) 2015ديسمبر  31مليون درهم كما في 
يتم  الدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي،وائد سندات تستحق ف تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.فترة سدادها باس مدى

 إدراج الفائدة المستحقة ضمن بند مبالغ مستحقه الدفع ومطلوبات أخرى.
 

 (iv) سندات شركة الرويس للطاقة 
، قامت شركة الرويس للطاقة، شركة تابعة للمجموعة، بإصدار سندات ثابتة طويلة األجل بمعدل ثابت 2013في  

مليون درهم( تم إدراج السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدل الفائدة  3.030مليون دوالر أمريكي ) 825بقيمة 
الفعلي وتم ضمانها بعد رهن وثائق الضمان ويشمل ذلك الحقوق التعاقدية للشركة التابعة والودائع النقدية وموجودات 

 .2036ق في أغسطس % بتاريخ استحقا6وضمانات أخرى. تحمل السندات كوبون بمعدل 
 

معدل  
 اإلصدار%

معدل الفائدة 
 2014 2015 تاريخ إعادة السداد الفعلي %

       مليون درهم مليون درهم    
      المطلوبات الغير متداولة

 دوالر أمريكي، صافي من الخصومات  825.000.000
 2.963  2.965  2036أغسطس  %6.18  %6.0 تكاليف الخصومات والمعامالت  
      

 
 31مليون درهم كما في  65تم إدراج التزام السندات صافي المعامالت المتكبدة فيما يتعلق باتفاقيات السندات بقيمة  

تم إطفاؤها في البيانات المالية الموحدة على مدى فترة سداد يمليون درهم(، والتي  67: 2014) 2015ديسمبر 
  الفعلي. تستحق الفائدة على السندات نصف سنويًا.السندات باستخدام طريقة الفائدة 
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 (v) قروض ألجل 
 تتعلق القروض اآلجلة والمدرجة بسعر التكلفة المطفأة إلى الشركات التابعة التالية: 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 623  620  شركة مساهمة عامة )"طاقة"( - شركة أبوظبي الوطنية للطاقة
 608  512  شركة االمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 3.386  3.238  شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة
 2.055  1.829  شركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 2.165  1.980  شركة مساهمة خاصةالشركة العربية للطاقة، 
 5.620  5.225  شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 3.757  3.610  شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة شركة مساهمة خاصة
 7.135  6.852  شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

 4.953  4.822  شركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة
 1.969  1.643  شركة طاقة المغرب )سابقًا شركة الجرف األصفر للطاقة أس أي(

 3.643  3.124  اس ايه 6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة 
 14  -  ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 

 375  375  شركة هيماشال سورانج ليمتيد للطاقة
    1.117  1.123  شركة تاكورادي انترناشونال

  34.953  37.420    
 

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

 2014 2015 االستحقاق % يالفائدة الفعل معدل 
 مليون درهم مليون درهم   

     متداولةالغير 
      JPYLIBOR 2019  620  623% + 0.60 قرض ألجل

 
 735مليون ين ياباني ) 20.4بقيمة  اتفاقية تسهيل قرض ساموراي ألجلبتوقيع طاقة  قامت، 2014 إبريل 17في  

إن القرض ألجل ليبور الين الياباني.  علىنقطة أساس  60القرض لمدة خمس سنوات بمعدل  تم تنظيمدرهم(. مليون 
. تم إدراج القرض ألجل ةعلى دفعة واحد غير مضمون، ويجب أن يتم سداد المبلغ المستحق في تاريخ االستحقاق

مليون درهم(. إن القرض محمي بالكامل  1: 2014مليون درهم ) 1بصافي تكاليف التمويل المدفوعة مسبقًا بقيمة 
 (.39مقابل الدوالر األمريكي )إيضاح 

 
 (ECPCشركة مساهمة خاصة ) -شركة اإلمارات )سي أم أس( للطاقة  

 
 2014 2015 االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
 مليون درهم مليون درهم   
     

     المتداولة
      LIBOR 2016  94  96+ %1.30 (1قرض ألجل)
     الغير متداولة
      LIBOR 2020  418  512% + 1.30 (1قرض ألجل )

      608  512    اإلجمالي
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 (v)  ألجل )تتمة(قروض 
 

وفقًا لجدول األقساط المتفق عليه. تم  2020( على دفعات نصف سنوية حتى يونيو عام 1يتم سداد القرض ألجل ) 
لشركة  ( بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة1ضمان القرض ألجل )

من قبل المساهمين ورهن حصص الملكية في شركة الطويلة  اإلمارات سي أم أس للطاقة، رهن على أسهم الشركة
للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية كذلك ( 1يخضع القرض ألجل ) للتسهيالت المشتركة ذ.م.م.

مليون  11: 2014مليون درهم )  8( صافي تكاليف التمويل البالغة 1التسهيالت البنكية. تم إدراج القرض ألجل )
 درهم(.

 
للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  بي سي سيإي بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة  

 (.39الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات معدالت الفوائد)ايضاح 
 

 (:GTTPCشركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة ) 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق الفعلية %نسبة الفائدة  
     

     المتداولة
 LIBOR  2016  172  149% + 0.65 قرض ألجل

     
     

     الغير متداولة
 LIBOR 2017- 2029  3.066  3.237+ %( 0.95 -% 0.65) قرض ألجل

     
 3.386  3.238    اإلجمالي

     
 

تم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة  
، رهن على أسهم الشركة من قبل المساهمين ورهن حصص المساهمين في شركة توتال تركتيبال الخليج للطاقة
القيود كما هو متفق عليه في اتفاقية باإلضافة لذلك فإن القرض خاضع لعدد من  .الطويلة للتسهيالت المشتركة

 التسهيالت.
 

اتفاقيات تبادل  توتال تركتيبال الخليج للطاقة الدخول فيبموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتوجب على شركة  
 (.39أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 

 
مليون  21: 2014مليون درهم ) 19كاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة تم إدراج القرض المذكور اعاله صافي ت 

 درهم(.
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 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 :(SCIPCOشركة مساهمة خاصة ) –للطاقة )سي أم أس( شركة الشويهات 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
 LIBOR 2016  239  225% + 1.65 قرض ألجل

     
     

     الغير متداولة
 LIBOR 2021  1.590  1.830+ %( 1.75 -% 1.65) قرض ألجل

     
 2.055  1.829    اإلجمالي

     
 

قسط  35مليون درهم( على  3.802مليون دوالر أمريكي ) 1.035يتم سداد دفعات تسهيالت القرض ألجل والبالغ  
 وفقًا لجدول األقساط المتفق عليه.  2004نصف سنوي ابتداًء من ديسمبر 

 
سي ام  تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة 

 . يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.اس الشويهات
 

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة  سي أم أس للطاقةالشويهات وبموجب شروط االتفاقية، يتوجب على شركة  
 (.39لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 

 
 مليون درهم(. 15: 2014مليون درهم ) 11تم إدراج القرض صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغ  

 
 (:APCشركة مساهمة خاصة ) –الشركة العربية للطاقة  

 
   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
      LIBOR+ 2016  200  185% 1.30 قرض ألجل

     الغير متداولة
      LIBOR+  2017 - 2023  1.780  1.980%( 1.65 -% 1.30) قرض ألجل
 2.165  1.980    اإلجمالي
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 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء ، حصلت الشركة العربية 2003خالل  
 للطاقة وتحلية المياه. وتجديد وتوسيع محطة أم النار

 
مليون درهم( وتم سحب المبلغ بالكامل في  3.140مليون دوالر أمريكي ) 855بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل  

وذلك بموجب جدول سداد متفق عليه. ويكون  2009سداد القرض ألجل في يناير . تبدأ فترة 2008ديسمبر  31
 .2023 يوليو 21السداد النهائي في 

 
تم ضمان القرض بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة للشركة العربية  

. يخضع القرض ألجل للعديد من القيود كما هو همينمن قبل كال المساللطاقة ورهن حصة المساهمين في الشركة 
 منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.

 
بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض يتوجب على الشركة العربية للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة  

 (.39لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
 

 مليون درهم(. 21: 2014مليون درهم ) 19إدراج القرض ألجل صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغ تم  
 

 (:TAPCOشركة مساهمة خاصة ) –شركة الطويلة آسيا للطاقة  
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
 LIBOR 2016  182  170% + 0.85 (1)قرض ألجل 
 LIBOR 2016  241  225% + 0.825 (2قرض ألجل )

     
    423  395      

     الغير متداولة
 LIBOR 2017 - 2025  2.071  2.250% + 0.85 (1قرض ألجل )
      LIBOR 2017 - 2025  2.731  2.975% + 0.825 (2قرض ألجل )

    4.802  5.225      
      5.620  5.225    اإلجمالي

 
، حصلت شركة الطويلة آسيا للطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة من البنوك لتمويل عملية شراء 2005خالل  

 للطاقة وتحلية المياه. Bوتجديد وتوسيع محطة الطويلة 
 

مليون درهم( خالل  3.346مليون دوالر أمريكي ) 911( البالغة 1تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل ) 
 29: 2014مليون درهم ) 26( صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 1. تم إدراج القرض ألجل )2008

مليون دوالر أمريكي  1.200البالغة  (2، تم سحب كامل قيمة تسهيالت القرض ألجل )2008خالل  .مليون درهم(
مليون درهم  24( صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 2مليون درهم(. تم إدراج القرض ألجل ) 4.407)
   مليون درهم(. 26: 2014)
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 لشركةغير الملموسة من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة و  إن هذه القروض مضمونة بعدد 
. تخضع القروض أيضا لعدد من القيود كما هو من قبل كال المساهمينورهن حصة المساهمين  الطويلة آسيا للطاقة

 منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.
 

الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  على شركة الطويلة آسيا للطاقةجب بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتو  
 (.39الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 

 
 (ESWPCشركة مساهمة خاصة ) –شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  

 
   2015 2014 
 درهممليون  مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 LIBOR 2016  169  147% + 0.85 قرض ألجل

     
     

     غير المتداولة
 LIBOR 2017 – 2029  3.441  3.610+  %(1.2 - %0.85) قرض ألجل

     
     

 3.757  3.610    اإلجمالي
     

 
كورب للمياه والطاقة على تسهيالت بنكية من مجموعة بنوك وذلك  ، حصلت شركة اإلمارات سمب2006خالل  

 لتمويل شراء وتوسيع محطة الفجيرة للطاقة وتحلية المياه. 
 

مليون درهم(. يستحق سداد القرض ألجل  4.667مليون دوالر أمريكي ) 1.270بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل  
. يتم إدراج 2029يناير  31يكون السداد النهائي في متفق عليه و  ذلك بموجب جدول سدادو  2010من فبراير  ابتداءاً 

 مليون درهم(. 29: 2014مليون درهم ) 27التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة  تكاليفالقرض ألجل صافي من 
 

 إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستندات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة وغير الملموسة لشركة 
تخضع القروض لعدد من القيود  من قبل كال المساهمين. أسهم الشركةورهن  اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة.

 كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.
 

كورب للمياه والطاقة الدخول في اتفاقيات  بموجب شروط اتفاقية تسهيالت العرض، يتوجب على شركة اإلمارات سمب 
  (.39تبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 :(FAPCOشركة مساهمة خاصة ) -شركة فجيرة آسيا للطاقة  
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق % نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
 LIBOR 2016  100  113% + 0.60 (1قرض ألجل )
      LIBOR 2016  151  170% + 0.50 (2قرض ألجل )

    251  283      
     غير المتداولة
 LIBOR 2017 – 2030  2.638  2.741% + 0.60 (1قرض ألجل )
      LIBOR 2017 – 2030  3.963  4.111% + 0.50 (2قرض ألجل )

    6.601  6.852      
    6.852  7.135      

 
( و 1قرض ألجل )تسهيالت ، تحصلت الشركة على تسهيالت قروض إضافية من مجموعة بنوك )2007خالل  
 وتحلية المياه.لتوليد الطاقة  F2(( لتمويل إنشاء محطة الفجيرة 2)

 
. يتم سداد القرض ألجل ابتداًء من 2011بالكامل في  مليون درهم 3.144( 1قيمة تسهيالت القرض ألجل ) تم دفع 

. تم إدراج القرض 2030يوليو  28وفقًا لجدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في  2011يناير  28
 مليون درهم(. 37: 2014مليون درهم ) 35( صافي من تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 1ألجل )

 
. يتم سداد القرض ألجل 2011سحبها كاماًل في مليون درهم، تم  4.716( 2بلغت قيمة تسهيالت القرض ألجل ) 

. تم 2030يوليو  28حسب جدول االسترداد المتفق عليه مع استحقاق آخر قسط في  2011يناير  28ابتداًء من 
 مليون درهم(. 51: 2014مليون درهم ) 47( صافي تكلفة التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 2إدراج القرض ألجل )

 
ات الرهن التجاري على جميع الموجودات الملموسة والغير ملموسة لشركة إن هذه القروض مضمونة بعدد من مستند 

 فجيرة أسيا للطاقة. تخضع القروض لعدد من القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.
 

ر بموجب شروط اتفاقية تسهيالت القرض يتوجب على شركة فجيرة آسيا للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعا 
 (.39الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة )إيضاح 
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 :(RPCشركة مساهمة خاصة ) –شركة الرويس للطاقة  
 

   2015 2014 
      مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 

     المتداولة
%(LIBOR + 1.9 قروض ألجل تحمل فائدة  - 2.35% ) 2016  154  136      

     
     الغير المتداولة

%(LIBOR + 1.9 قروض ألجل تحمل فائدة  - 2.5% ) 2017-2031  4.668  4.817      
    4.822  4.953      

 
وتسهيل قرض قائم بقيمة مليون دوالر أمريكي  2.025، حصلت الشركة على قروض تحمل فائدة بقيمة 2009خالل  

مليون  2.205مليون درهم(، والتي تم سحب منها  246مليون درهم و 7.437مليون دوالر أمريكي )على التوالي  67
. 2012لغاء تسهيل القرض القائم في وتم إ. 2011ديسمبر  31مليون درهم( كما في  7.437دوالر أمريكي )

، بموجب جدول إعادة السداد المتفق عليه تستحق الدفعة األخيرة في 2012تستحق القروض للسداد ابتداًء من فبراير 
% 2.5% و1.9زائد هامش يتراوح ما بين  LIBORتحمل القروض ألجل معدل فائدة متغير  .2031أغسطس  31

مليون  174: 2014مليون درهم ) 163والبالغة المدفوعة مقدمًا صافي تكلفة التمويل  ألجلتم إدراج القروض  سنويًا.
 درهم(.

 
. تخضع القروض للعديد من جميع موجودات الشركةتم ضمان القروض بعدد من مستندات الرهن التجاري على  

يتوجب على اتفاقية تسهيالت القرض بموجب شروط  القيود كما هو منصوص عليه في اتفاقية التسهيالت البنكية.
شركة الرويس للطاقة الدخول في اتفاقيات لتبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة 

 (.39)إيضاح 
 

 :((JLECأي ) اس الجرف األصفر للطاقة طاقة المغرب )سابقا   شركة 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
      162  147  2016 %5.80  قرض ألجل

     الغير متداولة
      1.807  1.496  2027-2017 %5.80  قرض ألجل
      1.969  1.643    اإلجمالي
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 : )تتمة(((JLECأي ) اس الجرف األصفر للطاقة طاقة المغرب )سابقا   شركة 
التابعة والمملوكة بالكامل من طاقة على  طاقة المغرب، حصلت شركة 2009ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

( مع مليون درهم إمارتي 3.440مليون درهم مغربي ) 7.400سنة مع مجموعة من البنوك بقيمة  18قرض لمدة 
%. يتم سداد مبلغ القرض والفوائد بشكل ربع سنوي مع استحقاق الدفعة النهائية 6.75معدل فائدة متغيرة بحد أقصى 

 .2027مارس  31
 

: 2014( )إمارتي مليون درهم 1.643مليون درهم مغربي ) 4.451، بلغت قيمة القرض 2015ديسمبر  31في  
يتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان التجاري (. إمارتي مليون درهم 1.969 ،مليون درهم مغربي 4.874

 وضمانات من الحكومة المغربية وشركة طاقة. الموجوداتبما في ذلك الحقوق التعاقدية، الودائع النقدية وغيرها من 
 

 :(JLEC 5&6)اس ايه  6و 5 شركة الجرف األصفر للطاقة 
   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة الفائدة الفعلية % 
     

     المتداولة
%(LIBOR + 3.92 قرض ألجل  - 7.00% ) 2016  242  254      

     الغير متداولة
%(LIBOR + 3.92 قرض ألجل  - 7.00% ) 2017-2028  2.882  3.389      
      3.643  3.124    اإلجمالي

 
بتأمين مجموعة من  6و 5 األصفر للطاقة قامت شركة الجرف ،2012ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة 

من عدة  مليار درهم( 5.1) تقريباً  مليار دوالر أمريكي 1.4 بما يعادل التسهيالت البنكية المتعددة العمالت األجنبية
مليون درهم مغربي.  5.450 و يورو مليون 456.2ومليون دوالر أمريكي  216. تتألف هذه التسهيالت من مقرضين

مليون درهم تسهيالت قرض متوسط  700مليار درهم و  4.5تتألف تسهيالت الدرهم المغربي من تسهيالت قرض 
مليون درهم مغربي تسهيالت لرأس المال العامل والتي يتم تجديدها سنويًا. يتم دفع الفوائد نصف  250األجل و 

سهيالت المتوسطة األجل وربع سنويًا لتسهيالت رأس المال العامل. تسهيالت سنويًا ضمن تسهيالت القرض والت
القروض بالدوالر األمريكي واليورو وتسهيالت رأس المال العامل بالدرهم المغربي تحمل فائدة بحسب معدل الفائدة 

لقروض المسحوبة ضمن المتفق عليها زائد هامش. تسهيالت القرض والتسهيالت المتوسطة األجل تحمل فائدة ثابتة. ا
تسهيالت القروض يتم إعادة سدادها نصف سنويًا بحسب جدول السداد المتفق عليه ضمن هذه التسهيالت والدفعة 

 .2028مايو  31النهائية في تاريخ 
 

، يتم ضمان القروض بعدد من مستندات التأمين تتضمن تعيين/ رهن الحقوق التعاقدية للشركة التابعة، الودائع النقدية 
وشركتها األم طاقة باور فنتشر بي.في  6و 5الذمم المدينة، وموجودات أخرى وضمانها مقابل أسهم شركة الجرف 

 وضمانات من حكومة المغرب وطاقة.
 

: 2014مليون درهم( ) 3.124مليون دوالر أمريكي ) 850قيمة القرض القائمة  بلغت، 2015ديسمبر  31كما في  
 مليون درهم(. 3.643مليون دوالر أمريكي ) 992

 
الدخول في اتفاقيات تبادل معدالت  6و 5وفقًا لشروط اتفاقية تسهيالت القرض، يتطلب من شركة الجرف األصفر  

في معدالت الفائدة والتعرض  تقلباتأجنبية لحماية تعرض تكلفة الفائدة مقابل ال عمالتالفائدة واتفاقيات تبادل 
 (.39معدالت تحويل العمالت األجنبية )إيضاح  في التقلباتللعمالت األجنبية مقابل 
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 :باور برايفت ليمتد ايفلينشركة طاقة  
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق % نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
      14  -  2015 %9.39 قرض ألجل

 
تم مليون درهم  14، قروض ألجل بقيمة ايفلي باور برايفت ليمتدنة طاقة شركالشركة التابعة  تمتلك، ا2014خالل  

ويحمل القرض معدل فائدة متغير يحدد على أساس سعر اإلقراض سداد القرض بالكامل خالل السنة الحالية 
 األساسي لدى كل من البنوك المقرضة.

 
يتم ضمان القرض ألجل بعدد من مستندات الضمانة والتي تتضمن الرهن التجاري على جميع موجودات الشركة  

 التابعة.
 

 (HSPL) هيماشال سورانج باور ليمتد 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق % نسبة الفائدة الفعلية 
     

     المتداولة
      13  12  2016 %12.73 قرض ألجل

     غير المتداولة
      362  363  2025-2017 %12.73 قرض ألجل
      375  375    اإلجمالي

 
 6.754مليون درهم ) 375قرض ألجل بقيمة  هيماشال سورانج باور ليمتد التي تم االستحواذ عليها حديثاً شركة لدى  

حيث يتم دفع القرض األساسي ربع مليون روبية هندية(  6.471مليون درهم،  375: 2014)مليون روبية هندية( 
 .2025يناير  1في  نهائية مع دفعة 2013إبريل  1تبدأ من  اً سنوي

 
 الشركة التابعة. موجوداتعلى كل  األوليتم ضمان القرض بعدد من مستندات الضمان وهذا يشمل الرهن  
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 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة )تتمة( 29
 

 (v) )قروض ألجل )تتمة 
 

 (:TICOتاكورادي انترناشونال كومباني ) 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق % نسبة الفائدة الفعلية 
     

     غير متداولة
+LIBOR قرض ألجل 4.25 %- 4.35)% ) 2027  1.123  1.117      

 
، حصلت تاكورادي انترناشونال كومباني على تسهيالت قروض بقيمة 2012ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

 LIBORأشهر  6مليون درهم(. المبالغ المقترضة من خالل هذه التسهيالت تحمل فائدة  1.211مليون دوالر ) 330
مانها بعدد من المستندات تتضمن . هذه القروض تم ضDFI% لتسهيالت 4.25و  IFC% لتسهيالت 4.35زائد 

 حقوق الشركة التابعة التعاقدية وودائع نقدية وموجودات أخرى وضمانات.
 

الدخول في اتفاقيات  تاكورادي انترناشونال كومبانييتوجب على شركة اتفاقية تسهيالت القرض وبموجب شروط  
 (.39أسعار الفائدة )إيضاح  لتقلباتلتبادل أسعار الفائدة لتغطية مخاطر تعرضها 

 
 

 القروض اإلسالمية 30
 

 تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية: 
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 518  462  سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصة شركة الشويهات
 236  200  مساهمة خاصة شركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة

 633  579  شركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصةال
    679  554  شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة خاصة

  1.795  2.066    
   في بيان المركز المالي الموحد كما يلي: االفصاح عنهاتم 

 1.918  1.639  مطلوبات غير متداولة
    148  156  مطلوبات متداولة

  1.795  2.066    
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 )تتمة( القروض اإلسالمية 30
 

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

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 150  158  خالل سنة 
 158  169  سنة 2 – 1بين 
 169  181  سنوات 3 – 2بين 
 181  205  سنوات 4 – 3بين 
 205  192  سنوات 5 – 4بين 
    1.220  903  سنوات 5بعد 
  1.808  2.083    

 
 (i) شركة مساهمة خاصة –للطاقة  )سي أم أس( شركة الشويهات 

 
   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية الفعلي % 
     

     المتداولة
      LIBOR 2016  60  56% + 1.65 قرض اإلجارة اإلسالمي

     
     الغير متداولة

%(LIBOR + 1.65 قرض اإلجارة اإلسالمي  - 1.75% ) 2017-2021  402  462      
      518  462    اإلجمالي

 
إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات التمويل  

 .2004قسط نصف سنوي ابتداء من ديسمبر  35، ويتم سداد القرض بموجب اإلسالمي
 

مليون  7: 2014مليون درهم ) 5يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة  
 درهم(.

 
بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس الشويهات للطاقة الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار  

 (.39اإليجارات لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات )إيضاح 
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 القروض اإلسالمية )تتمة( 30
 

 (ii) شركة مساهمة خاصة –للطاقة  )سي أم أس( شركة اإلمارات 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق نسبة القيمة اإليجارية الفعلي % 
     

     المتداولة
           LIBOR 2016  37  38% + 1.30 قرض اإلجارة اإلسالمي

     الغير متداولة
      LIBOR 2017-2023  163  198% + 1.30 قرض اإلجارة اإلسالمي

      236  200    اإلجمالي
 

إن قرض اإلجارة اإلسالمي مضمون برهن أجزاء محددة من اآلالت والمعدات التي تم شراؤها بموجب ترتيبات التمويل  
. كما ويتم دفع رسوم أرباح 2004يونيو  30قسط نصف سنوي ابتداء من  33اإلسالمي ويتم سداد القرض بموجب 

 د الهامش.زائ LIBORمتغيرة بموجب اتفاقية التمويل اإلسالمي بناًء على 
 

بموجب شروط تسهيالت القرض يتوجب على شركة سي ام اس اإلمارات الدخول في اتفاقيات تبادل أسعار اإليجارات  
 (.39لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أسعار اإليجارات )إيضاح 

 
مليون  3: 2014مليون درهم ) 3والبالغة يتم إدراج قرض اإلجارة اإلسالمي صافي تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا   

 درهم(.
 

 (iii)  شركة مساهمة خاصة –الشركة العربية للطاقة 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق الفعلي % اإليجارية نسبة القيمة 
     

     المتداولة
      LIBOR 2016  59  54% + 1.30 قرض مقاولة إسالمي

     متداولةالغير 
      LIBOR 2017 - 2023  520  579(+ 1.30% 1.65) قرض مقاولة إسالمي

      633  579    اإلجمالي
 

إن قرض المقاولة اإلسالمي يتعلق بشراء وصناعة بعض المولدات بموجب اتفاقية التسهيالت البنكية اإلسالمية  
مليون درهم( تستحق السداد  918مليون دوالر أمريكي ) 250. إن التسهيالت البالغة 2003يوليو  2المؤرخة في 

المقاولة اإلسالمي صافي من تكاليف . يتم إدراج قرض 2009قسط نصف سنوي ابتداء من يناير  30بموجب 
 مليون درهم(. 6: 2014مليون درهم ) 6التمويل المدفوعة مقدمًا والبالغة 

 
وفقًا ألحكام اتفاقية تسهيالت القرض، فإنه يتوجب على الشركات التابعة الدخول في اتفاقية تبادل أسعار اإليجارات  

 (.39سعار اإليجارات )إيضاح لحماية تكاليف اإليجارات المتعرضة للتغيرات في أ
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 القروض اإلسالمية )تتمة( 30
 

 (iv)  شركة مساهمة خاصة -شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 
 

   2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم االستحقاق % الفعلي اإليجارية نسبة القيمة 
     

     الغير متداولة
      679  554  2020 %4.71 قرض صكوك إسالمي

 
مليار درهم(.  3.7مليار رنجت ماليزي ) 3.5، قامت المجموعة بإصدار برنامج صكوك بقيمة 2011 في نوفمبر 

مليون درهم( من  790مليون رنجت ماليزي ) 650، تم سحب ما يعادل 2012ديسمبر  31المنتهية في  السنةخالل 
% تبادلي كلي للدوالر 5.3% مع معدل 4.65ح البرنامج. تم اصدار برنامج الصكوك ذات العشرة سنين بمعدل رب

 ((.ii) 39.1األمريكي )إيضاح 
 

 3: 2014) مليون درهم 2القرض بصافي تكاليف الخصم واإلجراءات المتعلقة بترتيبات القرض والبالغة  إدراجتم  
والتي يتم إطفاؤها على مدى سنوات السداد بحسب معدل الفائدة الفعلي ومن ثم إدراجها ضمن بيان  مليون درهم(،
 الدخل الموحد.

 
 

 إزالة الموجودات عند التقاعد  التزامات 31
 

كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشركات  
زالة  ومعدات توليد الطاقة وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا  محطاتقانونيا بهدم وا 

عادة األرض لوضعها األصلي. أصبحت الشركات التابعة غير قادرة على االس تمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وا 
تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من تلوث التربة 

رجاع سطح األرض لما كان عليه في السابق. لتزام إزالة يتم احتساب القيمة العادلة ال والمياه الجوفية وسد الحفر وا 
الموجودات عند التقاعد باستخدام طريقة القيمة الحالية المتوقعة. تعكس هذه الطريقة افتراضات مثل التكاليف 
واألعمار اإلنتاجية للمحطات والتضخم وهامش الربح الذي قد يقوم األطراف الثالثة بأخذه باالعتبار عند افتراض 

 تسوية االلتزام.
 

لى الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة باإلضافة لذلك، فإنه ع 
تعتمد األعمار االقتصادية  المستقبلية إلغالق ممتلكات النفط والغاز والمرفقات عند نهاية أعمارها االقتصادية.

النتاج المستقبلية للموجودات ذات الصلة. إن وتوقيت إزالة الموجودات على التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم ا
 تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 12.316  13.238  يناير 1في  إزالة الموجودات عند التقاعد التزاماتمطلوبات 
 (132) (156) المستخدم خالل السنة
 12  (13) خالل السنة)العكس( المخصص 

 667  692  (9.1المصاريف المتراكمة )إيضاح 
 465  41  مراجعة التدفقات النقدية المقدرة

    (90) (356) تحويل العمالت األجنبيةتعديالت 
    13.238  13.446  ديسمبر 31كما في  التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
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 إزالة الموجودات عند التقاعد )تتمة( التزامات 31
 

 تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي: 
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 95  50  (34المطلوبات المتداولة )إيضاح 
 13.143  13.396  المطلوبات غير المتداولة

   
  13.446  13.238 
   

 
 

 سلف وقروض من أطراف ذات عالقة 32
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 42  40  ((iقروض من أطراف ذات عالقة )إيضاح )
 245  238  من أطراف ذات عالقة  سلف

   
  280  285 
   

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

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 38  40  يناير 1الرصيد في 
    2  2  (9.1مصاريف الفوائد اإلسمية )ايضاح 

    40  42  ديسمبر 31الرصيد في 
 

هي من شركة أبوظبي  2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31إن القروض من األطراف ذات العالقة كما في  
 (.ADPCللطاقة )

 
مليون درهم من شركة تابعة زميلة. ال يحمل القرض أي فائدة  70تابعة قرض بقيمة ، تم منح شركة 2005خالل  

. عند تاريخ المنح، قامت إدارة الشركة بقياس القرض 2025وهو غير مضمون ويستحق السداد بالكامل في يونيو 
مليون  70القرض البالغة  مليون درهم بين قيمة 46مليون درهم. يعامل الفرق البالغ  24بالقيمة العادلة والمقدرة بـ 

 درهم وقيمته العادلة كمساهمة في حقوق المساهمين من الشركة األم.
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 مطلوبات أخرى 33
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 13  14  (i)إيضاح  على العقود المرهقةالمخصصات المدرجة 
 4.300  3.704  (39.1عقود تبادل أسعار الفائدة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 57  64  (39.1عقود تبادل العمالت اآلجلة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 عقود تبادل أسعار الفوائد بالعمالت األجنبية -القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 333 451  ( 39.1المتقاطعة  )إيضاح   
 78  54  التزامات مكافآت الموظفين

    139  128  أخرى
  4.414  4.921    

 
(i)  تتعلق المخصصات بصفة أساسية ببعض العقود المكلفة التي تتعلق بظروف السوق المدرجة بالقيمة العادلة عند

مليون درهم  10. تم إدراج الجزء المتداول من المخصصات بقيمة 2007كندا ليمتد في  تاريخ االستحواذ على بايونير
 (.34مليون درهم( ضمن الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى )إيضاح  81: 2014)

 
 كالتالي: السنةخالل  على العقود المرهقة المدرج المخصصفي إجمالي حركة ال إن 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 174  95  يناير 1الرصيد في 
 (84) (87) المحول إلى بيان الدخل الموحد خالل السنة

 15  6  التكاليف المتراكمة
 -  19 مراجعة التقديرات

    (10) (10) تعديالت تحويل عمالت أجنبية
    95  23  ديسمبر 31الرصيد في 

 
 

 ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرىذمم دائنة  34
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 864  596  الدائنون التجاريون
 172  192  مبالغ مستحقة الدفع لشركاء شركة االئتالف

 962  1.102  مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
 1.263  900  مبالغ مستحقة الدفع لتكاليف التشغيل

 1.074  510  الرأسمالية للمصاريفمبالغ مستحقة الدفع 
 81  10  (33)إيضاح  على العقود المرهقةالمخصصات المدرجة 

 813  711  (39.1عقود تبادل أسعار الفائدة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 المتقاطعة األجنبية عقود تبادل أسعار الفائدة بالعمالت -القيمة العادلة السالبة 

 8  26  (39.1)إيضاح   
 18  34  (39.1عقود تبادل العمالت اآلجلة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 
 197  90  (39.1العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح  –القيمة العادلة السالبة للمشتقات 

 95  50  (31إزالة الموجودات عند التقاعد )إيضاح  التزامات
 86  89  أرباح مستحقة الدفع لحقوق ملكية غير المسيطرة

 22  75  مخزون النقط الخام
    770  744  أخرى

  5.129  6.425      
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 )تتمة( ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 34
 

 فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله: 
 

  يومًا. 60إلى  30تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة الذمم الدائنة ال 
  يومًا. 60الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة 
 .يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقًا لشروط القروض 

 
 

 وأطراف اخرى ذات عالقة  هيئة مياه وكهرباء أبوظبيالمستحقة ل المبالغ 35
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 شركة مياه وكهرباء -مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة 
 29  58  أبوظبي وشركة أبوظبي للطاقة  

    68  95  أخرى
  153  97    

 
 

 االلتزامات واالرتباطات 36
 

(i) التزامات النفقات الرأسمالية 
 

والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته  2015ديسمبر  31بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في  
 مليون درهم(. 3.603: 2014مليون درهم ) 1.903

 
(ii) التزامات عقود اإليجار التشغيلية 

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

 كاآلتي:ديسمبر هي  31المتوقعة للمحطات في  المتاحة
 

 2015 2014 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 5.753  5.650  خالل سنة واحدة
 21.915  22.797  سنوات خمس بعد سنة ولكن ليس أكثر من

    55.281  49.974  أكثر من خمس سنوات
  78.421  82.949    
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 االلتزامات واالرتباطات )تتمة( 36
 

(ii) )التزامات عقود اإليجار التشغيلية )تتمة 
 

 المجموعة كمستأجر 
ديسمبر هي كما  31عقود اإليجارات المستقبلية وفقًا للعقود التشغيلية الغير قابلة لإللغاء كما في مدفوعات إن أدنى  

 يلي:
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 345  309  خالل سنة واحدة
 1.172  1.314  بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

    774  472  أكثر من خمس سنوات
  2.095  2.291    

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

مليون درهم( والتي  1.708: 2014ديسمبر  31مليون درهم ) 1.623بقيمة  2015ديسمبر  31لإللغاء كما في 
 مليون درهم(. 854: 2014ديسمبر  31مليون درهم ) 811بلغت حصة المجموعة فيها 

 
 الشركات الزميلة 
ات المجموعة الزميلة أدنى مدفوعات إيجار مستقبلية دائنة ضمن لدى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م، إحدى شرك 

 1.460: 2014مليون درهم ) 918بقيمة  2015ديسمبر  31اتفاقية تأجير تشغيلية غير قابلة لإللغاء كما في 
 مليون درهم(. 584: 2014مليون درهم ) 367مليون درهم( والتي بلغت حصة المجموعة فيها 

 
(iii) التزامات أخرى 

 
الستخدام خط األنابيب  بصفة أساسية كما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية  ( أ

 مليون درهم(. 442: 2014ديسمبر  31) 2016ديسمبر  31مليون درهم قبل  333تلتزم بموجبها بإنفاق 
 

(iv) التزامـات طارئـة 
 

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

ت والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزاما
 الطارئة للفترات السابقة من تاريخ الشراء.
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 )تتمة( االلتزامات واالرتباطات 36
 

(iv) تتمة( التزامـات طارئـة( 
 

المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة هي  طاقة جين أكس ذ.م.م )جين أكس( )ب(
)"اتفاقية اإلمداد"(. من قبل آي. إي. إس ريد  1999سبتمبر  17واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 

"( وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة آي. إي. إسأوك ذ.م.م )"
واتفاقية التبادل والمشتقات الدولية ( EMA)الطاقة . دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة خرىأ

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال إنك إلدارة  2010ديسمبر  28( كالهما مؤرخ بتاريخ ISDA) الرئيسية
مت المجموعة بضمان التزامات قا .إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى

. الدفعات ضمن هذه لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمدادجين أكس شركة 
مليون  100: 2014) مليون درهم( 367مليون دوالر أمريكي ) 100الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ 

: ال 2014ديسمبر  31مدفوعات حتى تاريخه ). لم يتم إجراء EMAعلى مدى عمر االتفاقية  دوالر أمريكي(
 (.ءشي

 
الستبعاد بعض موجودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها  بالدخول في التزاماتقامت طاقة براتاني ليمتد  ج(

من قبلها، وبناًء على ذلك قد يتطلب منها تقديم ضمان مالي للمالكين السابقين للموجودات، أو من خالل إحدى 
لتالية )أ( ضمان إصدار خطابات االئتمان بقيمة مساوية لحصتها من صافي تكاليف استبعاد الحقول الطرق ا

المعنية زائد مخصص الظروف غير المؤكدة؛ أو )ب( الحصول على ضمان من الشركة القابضة أو الشركة 
ا يتم االتفاق عليه الزميلة والتي تستوفي حد ادني من تصنيف االئتمان؛ )ج( تقديم ضمانات بأي شكل آخر كم

من قبل األطراف الملتزمة. قامت طاقة براتاني ليمتد مبدئيًا بتزويد طاقة )"الشركة األم"( كضمان، ولكن في 
إلى أقل من معدالت االئتمان المحددة في االلتزامات.  للشركة األم المرحلية تم خفض تصنيف االئتمانالفترة 

لى أي مدى دخلت المجموعة سابقًا في مناقشات بحسن  نية مع األطراف الثالثة الملتزمة فيما يتعلق بما إذا وا 
سيتطلب من المجموعة استبدال أو إضافة بعض أو كافة ضمانات الشركة األم بدعم ائتمان أخر مقبول، ولكن 
لم يتم التوصل إلى نتائج، وال زالت الضمانات من الشركة األم قائمة. ولكن، ومنذ ذلك الوقت، قامت حكومة 
المملكة المتحدة بوضع إطار عمل تشريعي تم تصميمه بحيث يتيح إجراء اتفاقيات ضمان اللتزامات استبعاد 
موجودات بحر الشمال على أساس ما بعد الضريبة على ان اطراف التزامات االستبعاد تتبنى التزامات استبعاد 

طراف المقابلة، فإنه غالبًا ما سيتم معدلة، وتتوقع المجموعة أنه في حال أو عند معاودة المناقشات مع األ
إجراؤها بناًء على ذلك األساس. في حال طلب من المجموعة استبدال ضمانات الشركة األم كليًا، قد تتجاوز 

مليار دوالر  1.0القيمة التي قد يتم بها ضمان إصدار خطابات االئتمان أو الضمانات األخرى ما قيمته 
 أمريكي.

 
جودات بحر الشمال التي تم االستحواذ عليها من قبل أعضاء في المجموعة، إن في ما يتعلق ببعض مو  

المجموعة على ثقة من استيفاء اتفاقيات ضمان اللتزامات االستبعاد من خالل مخصص ضمان الشركة األم، 
 طالما ان المجموعة مملوكة بأغلبيتها من قبل حكومة أبوظبي.

 
باإلضافة إلى ما تم ذكره أعاله، تنشأ بعض الضمانات وخطابات االئتمان ضمن نطاق األعمال االعتيادية  (د)

والتي تعد طاقة وبعض الشركات التابعة أطراف ذات عالقة. ال تنتج عن هذه الضمانات أي التزامات جوهرية 
 .الفترةية في نها الموحد المركز المالي بيانإضافية بخالف ما تم اإلفصاح عنه في 
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 األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت  37
 

رباء أبوظبي وهي إن المجموعة هي شركة تابعة لهيئة مياه وكه، لبيانات الماليةحول ا 1كما جاء في إيضاح رقم  
حكومة أبوظبي، وبالتالي فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي حدده مملوكة بالكامل من قبل 

المعدل. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة  24 معيار المحاسبة الدولي رقم
 ذات الصلة بالحكومة نفسها. مع الشركاتبالمعامالت واألرصدة 

 
 معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي  
ظبي للمياه والكهرباء )شركة زميلة للمجموعة( حسب من قبل شركة أبو  هإن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراء 

طويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي للمياه بيع المياه والطاقة ال اتفاقيات
 .شروط اتفاقيات بيع المياه والطاقةوالكهرباء بدون تكلفة وذلك حسب 

 
 :خالل السنة الموحد رية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخليبين الجدول التالي العمليات الجوه 

 
 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

   الشركة التابعة الزميلة )شركة مياه وكهرباء أبوظبي(؛
 6.893  6.979  بيع الكهرباء والمياه  
 28  46  (4.3إيرادات الوقود )إيضاح   
 62  4  إيرادات أخرى  
   

   أخرى:
 4  4  (9.2على قرض إلى شركة زميلة )إيضاح  الفائدةإيرادات   
 (21) -  (9.1على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )إيضاح  الفائدةمصاريف   
 مصاريف الفائدة اإلسمية على قرض من هيئة مياه وكهرباء أبوظبي  

 (2) (2) (9.1وشركة أبوظبي للطاقة )إيضاح     
 60  -  مطالبة تأمين من شركة أبوظبي الوطنية للتأمين  
   

   المؤسسات الحكومية:
 14  14  رسوم الترخيص  
 13  85  مصاريف الوقود  
 53  51  تكاليف التمويل  
 30  31  رسوم التأمين  
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 )تتمة( األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت  37
 

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

 
 2015 2014 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

   موجودات غير متداولة:
 398  702  (18سلفة وقروض لشركة زميلة )إيضاح   
   
   الذمم المدينة  

 1.308  1.316  (21مبالغ مستحقة من شركات تابعة زميلة )إيضاح     
 475  2  (18قرض لشركة زميلة )إيضاح     
 308  367  د بنكي لدى بنك تابع للحكومةيرص    
 90  -  وديعة قصيرة األجل لدى بنك تابع للحكومة    
   

   مطلوبات غير متداولة:
 40  42  (32شركة أبوظبي للطاقة )إيضاح  -قرض من شركة تابعة زميلة   
 245  238  (32سلفيات من شركة تابعة زميلة )إيضاح   
 154  150  قروض بنكية من بنك تابع للحكومة  
   

   مطلوبات متداولة:
 شركة أبوظبي للمياه والكهرباء وشركة أبوظبي للطاقة –مبالغ مستحقة لشركات تابعة زميلة  
 29  58  (35)إيضاح  
 68  95  (35ين )إيضاح آخر  هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذو عالقةمبالغ مستحقة ل  
 92  91  سحوبات على المكشوف من بنك تابع للحكومة  
   

 شركات، كان لدى الشركة تسهيالت بنكية متوفرة غير مسحوبة مع ديسمبر 31في 
 :للحكومةتابعة   
  325  342 

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

ممنوحة أو . لم تكن هناك أي ضمانات أو فائدة وتتم تسويتها نقداً  وال تحملالمستحقة في نهاية السنة غير مضمونة، 
المجموعة  لم تقم، 2015ديسمبر  31. للسنة المنتهية في ذو عالقة ألي طرف ذمم مدينة أو دائنةي أل مستلمة
: ال شيء(. يتم 2014لقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة )المتع المدينة الذمم في قيمةأي انخفاض بإدراج 
فيها  الذي يعملعالقة والسوق خالل فحص المركز المالي للطرف ذو الكل سنة مالية من  في هذا التقييم إجراء

 عالقة.الطرف ذو ال
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 )تتمة( األطراف ذات عالقةوأرصدة معامالت  37
 

 معامالت أخرى 
 

 موجودات اتفاقية لشراء 
على طلب من طاقة، وافق  ، بناءً وبموجبهامع طرف ذي عالقة  االتفاقية، تم تنفيذ 15 إيضاحكما هو مفصل في  

أمريكا الشمالية وأتروش والغالبية العظمى من  -النفط والغاز  موجودات قطاعشراء جميع الطرف ذو العالقة على 
 أوروبا بسعر متفق عليه. قطاع موجودات

 
 مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيينمعاشات و  
بحسب توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة  يتمفيما يتعلق ببعض الشركات التابعة،  

 مع الشركات التابعة. اتفاقيات تعاقدية
 

 إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي: 
 

 2015 2014 
 مليون درهم  مليون درهم  
   

 28  23  مكافآت قصيرة األجل
 2  3  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

   
  26  30 
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 الشركات التابعة 38
 

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة. مدرج ادناه، أهم الشركات التابعة  
 للمجموعة: العاملة

 
 نسبة الملكية بلد التسجيل 
 ديسمبر 31 ديسمبر 31  
  2015 2014 

    الشركات التابعة المحلية
 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة –سي ام اس للطاقة شركة اإلمارات 

 %54  %54  اإلمارات العربية المتحدةدولة  شركة مساهمة خاصة –شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة 
 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة –الشركة العربية للطاقة 

 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة –سي ام اس الدولية للطاقة شركة الشويهات 
 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة  –شركة الطويلة آسيا للطاقة 

 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة -شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة
 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة -شركة الفجيرة آسيا للطاقة 

 %54  %54  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة مساهمة خاصة -للطاقة شركة الرويس 
 %48  %48  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *
 %38  %38  دولة اإلمارات العربية المتحدة شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *

    
    الشركات التابعة األجنبية

 %85  %85  ديلوير، امريكا طاقة جين أكس ل ب
 %100  %100  بريطانيا طاقة براتني ليمتد

 %100  %100  هولندا طاقة انرجي بي في 
 %100  %100  كندا طاقة نورث ليمتد

 %100  %100  هولندا طاقة اتروش بي في
 %85.79  %85.79  المغرب الجرف األصفر انيرجي كومباني اس ايه

 %90.62  %90.62  المغرب (الجرف األصفر انيرجي كومبانيطاقة المغرب )سابقًا 
 %90  %90  جزر الكيمان اس اي 6و  5 تاكورادي انتيرناشونال كومباني

 %100 %100 الهند ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة 
 %100  %100  الهند هيماشال سورانج باور ليمتد

 
% من هذه الشركات نتيجة قدرة المجموعة 50الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من *تم معاملة هذه  

% وقدرتها على التحكم بقرارات مجلس 50على التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 
 اإلدارة.

 
 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 للطاقة 60الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي شركة مملوكة بنسبة 
%، ومملوكة 90والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع بنسبة )شركة مساهمة( 

 % من قبل سي.إم.إس جنريشن طويلة ليمتد.40بنسبة 
 

العاملة، وهي طرف ذات عالقة  A2اتفاقية إدارة تشغيل وصيانة مع شركة الطويلة  اي.سي.بي.سيعقدت شركة  
رة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة التابعة اتفاقية شراء بإدا A2حيث تلتزم شركة الطويلة 

كهرباء ومياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك(، طرف ذات عالقة )وتعتبر شركة تابعة مملوكة بالكامل من 
توفير، كما وتلتزم شركة مياه أدويا(. وبموجب االتفاقية، تلتزم الشركة التابعة ب –قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي  2021وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية للمحطة حتى أكتوبر 
دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم 

 اي.سي.بي.سيوستحتفظ الطبيعي لهذه الشركات دون مقابل. )أدويك( بتزويد الغاز  شركة مياه وكهرباء أبوظبي
   والكهرباء. مياهبملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
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 الشركات التابعة )تتمة( 38
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 ش م خ –شركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة  
للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها  تراكتيبالشركة الخليج توتال  

الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الخليج للطاقة ش م ع، بنسبة 
% 40% ومملوكة بنسبة 90بنسبة  % والتي بدورها تشكل شركة مملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع60

 توتال تراكتيبال للطاقة.اإلمارات من قبل شركة 
 

اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة اإلمارات توتال تراكتيبال أو اند ام،  عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة 
آالت شركة توتال تراكتيبال الخليج  وهي طرف ذات عالقة حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة

اتفاقية شراء الكهرباء والمياه مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي  للطاقة. كما عقدت شركة توتال تراكتيبال الخليج للطاقة
أبوظبي بشراء كامل السعة  ء)أدويك(. بموجب االتفاقية تلتزم الشركة التابعة بتوفير، كما وتلتزم شركة مياه وكهربا

بموجب شروط هذه االتفاقية. تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف  2023اجية لآلالت، حتى يونيو اإلنت
العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات. كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك( 

مياه تابعة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء البتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة ال
 .والكهرباء

 
وذلك من خالل تمديد مدة االتفاقية ستة  A10تم تعديل اتفاقية شراء الكهرباء والمياه بعد إنجاز مشروع التوسعة  

لعمليات والصيانة . تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف ا2029سنوات إضافية حتى انتهائها في أبريل 
المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات أخرى كما تقوم شركة "أدويك" بتزويد الغاز الطبيعي للشركة دون مقابل. 

 .مياه والكهرباءعند انتهاء مدة اتفاقية شراء ال A10ستحتفظ الشركة بملكية المحطة ومشروع التوسعة 
 

 ش م خ –الشركة العربية للطاقة  
الشركة العربية للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي هو  

% 60توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي، وهي تابعة للشركة العربية المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة 
 % من قبل شركة آي.تي.إم إنفستمنت المحدودة.40بنسبة  % ومملوكة90والمملوكة بدورها من قبل "طاقة" بنسبة 

 
المحدودة، حيث تلتزم شركة  ITM O & Mاتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة  عقدت الشركة العربية للطاقة 

ITM O & M اتفاقية مع شركة مياه  بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت الشركة. كما عقدت الشركة العربية للطاقة
الشركة العربية للطاقة بتوفير، وكما تلتزم شركة  . وبموجب هذه االتفاقية، تلتزممياه والكهرباءوكهرباء أبوظبي لشراء ال

تقوم  وبموجب شروط هذه االتفاقية 2027 مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية لآلالت حتى يوليو
عي للشركة دون مقابل. ستحتفظ الشركة العربية للطاقة بملكية المحطة شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبي

 .مياه والكهرباءعند نهاية فترة اتفاقية شراء ال
 

 ش م خ –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة  
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها  اس الشويهات للطاقة ام شركة سي 

% وهي 60للطاقة بنسبة الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي. وهي مملوكة لشركة الشويهات 
 % من قبل شركة شويهات ليمتد.40ومملوكة بنسبة % لشركة طاقة 90بدورها مملوكة بنسبة 
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 الشركات التابعة )تتمة( 38
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 )تتمة( ش م خ –شركة الشويهات سي إم إس للطاقة  
 شببارتنر  O&Mمع شركة الشويهات  إدارة وتشغيل وصيانةاتفاقية  اس الشويهات للطاقة ام عقدت شركة سي 

اس الشويهات للطاقة. كما  ام المحدودة. حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة سي
اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب هذه  اس الشويهات للطاقة ام عقدت شركة سي

وفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة بت اس الشويهات للطاقة ام االتفاقية، تلتزم شركة سي
وبموجب شروط هذه االتفاقية تغطي دفعات اإلنتاج التي يتم سدادها تكاليف  2025اإلنتاجية للمحطة حتى يونيو 

زويد الغاز العمليات والصيانة المتغيرة وكفاءة استخدام الوقود وأية غرامات كما وتقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بت
بملكية المحطة عند  اس الشويهات للطاقة ام دون مقابل. ستحتفظ سي اس الشويهات للطاقة ام الطبيعي لشركة سي
 .مياه والكهرباءنهاية اتفاقية شراء ال

 
 ش م خ –شركة الطويلة آسيا للطاقة  
ربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي شركة الطويلة آسيا للطاقة هي شركة مساهمة خاصة، مسجلة في دولة اإلمارات الع 

ن الشركة مملوكة لشركة الطويلة المتحدة للطاقة ش م ع، بنسبة  هو توليد الطاقة وتحلية المياه لتغذية شبكة أبوظبي وا 
% من قبل شركة آسيا 40% لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش م ع وبنسبة 90لوكة بنسبة % وهي بدورها مم60

 ليمتد. الخليج للطاقة القابضة
 

حيث تلتزم  المحدودة عقدت شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة آسيا الخليج للطاقة 
بإدارة األعمال اليومية وصيانة آالت شركة الطويلة آسيا للطاقة. كما عقدت شركة الطويلة آسيا شركة أسيا للطاقة 

من شركة مياه وكهرباء أبوظبي. وبموجب االتفاقية، تلتزم شركة الطويلة آسيا للطاقة اتفاقية شراء المياه والكهرباء 
وبموجب  2028للطاقة بتوفير كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية حتى مارس 

ا للطاقة دون مقابل. شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة الطويلة آسي
 .مياه والكهرباءستحتفظ شركة الطويلة آسيا للطاقة بملكية المحطة عند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

 
 ش م خ –شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة  
كورب للمياه والطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن  شركة اإلمارات سمب 

نشاطها الرئيسي هو توليد الطاقة وتحلية المياه لضمها لشبكة مياه أبوظبي وهي مملوكة لشركة المتحدة للطاقة 
كة اإلمارات سمب كورب % من قبل شر 40بنسبة % لطاقة 90وهي بدورها مملوكة بنسبة % 60القابضة بنسبة 

 القابضة المحدودة. 
 

 O&Mاتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة سمب كورب جلف اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة عقدت شركة  
اإلمارات سمب كورب المحدودة، حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية وصيانة المحطة. كما عقدت شركة 

حتى  للمحطةتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية اللمياه والطاقة 
اإلمارات بموجب شروط هذه االتفاقية تقوم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بتزويد الغاز الطبيعي لشركة  2029يناير 

باالحتفاظ بملكية المحطة كورب للمياه والطاقة اإلمارات سمب دون مقابل. ستقوم شركة سمب كورب للمياه والطاقة 
 .مياه والكهرباءعند نهاية فترة اتفاقية شراء ال

 
 ش.م.خ. -شركة الفجيرة آسيا للطاقة  
هي شركة مساهمة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن نشاطها الرئيسي  للطاقةشركة الفجيرة آسيا  

لضخها خالل شبكة مياه اإلمارات العربية المتحدة. وهي مملوكة لشركة الفجيرة آسيا  المياهوتحلية  الطاقةهي توليد 
   .F2 CVالفجيرة % من قبل شركة 40% لطاقة ومملوكة بنسبة 90% وهي بدورها مملوكة بنسبة 60للطاقة بنسبة 
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 الشركات التابعة )تتمة( 38
 

 )تتمة( الشركات المحلية 
 

 )تتمة( ش.م.خ. -شركة الفجيرة آسيا للطاقة  
خالل الفترة، كانت األنشطة الرئيسية للشركة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة توليد الطاقة وتحلية المياه )"المحطة  

 .)" 
 

هذه ليمتد. حيث تلتزم  O&M F2عقدت شركة الفجيرة آسيا الطاقة اتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة مع شركة الفجيرة  
آسيا للطاقة اتفاقية شراء الماه  الفجيرةشركة  عقدت. 2030وصيانة المحطة حتى عام  اليوميةالشركة بإدارة العمليات 

والكهرباء مع شركة مياه وكهرباء أبوظبي )أدويك( طرف ذات عالقة مملوكة بالكامل من قبل هيئة مياه وكهرباء 
كما وتلتزم شركة مياه وكهرباء أبوظبي بشراء كامل السعة اإلنتاجية  بتوفير، االتفاقيةأبوظبي. تلتزم الشركة بموجب 

وفقًا للشروط واألحكام المتفق عليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي  2030للمحطة حتى يوليو 
شراء  اتفاقيةعند نهاية فترة بملكية المحطة  باالحتفاظلمياه والكهرباء بدون أي تكلفة. ستقوم شركة الفجيرة آسيا للطاقة 

 .مياه والكهرباءال
 

 ش.م.خ -شركة الرويس للطاقة  
شركة الرويس للطاقة هي شركة مساهمة خاصة مسجلة ومدرجة في اإلمارات العربية المتحدة وتعمل في مجال توليد  

الرويس القابضة للطاقة، وهي % من شركة الرويس للطاقة مملوكة من قبل شركة 60الكهرباء وانتاج المياه المحالة. 
 القابضة المحدودة. 2% لشركة الشويهات 40% لطاقة و90شركة مملوكة بنسبة 

 
خالل السنة كانت األنشطة الرئيسية لشركة الرويس للطاقة تطوير وتمويل وتصميم وبناء محطة الطاقة ومحطة تحلية  

اتفاقية مع مقاول طرف ثالث لتصميم مشتريات وبناء ، دخلت شركة الرويس القابضة في 2008المياه )"المحطة"(. في 
 مليار دوالر. 2.2المحطة في الرويس بمبلغ 

 
 S2 Operation and Maintenance Company عقدت شركة الرويس للطاقة اتفاقية ادارة وتشغيل وصيانة مع 

W.L.Lدخلت شركة الرويس 2008و ، حيث تلتزم هذه الشركة بإدارة العمليات اليومية، وصيانة المحطة. في يولي ،
عالقة، )وهي شركة تابعة مملوكة  أبوظبي للمياه والكهرباء، طرف ذوللطاقة في اتفاقية شراء المياه والكهرباء مع شركة 

بالكامل لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي(. بموجب اتفاقية شراء الطاقة والمياه، تتعهد شركة الرويس للطاقة بالتوفير، وشركة 
وفقًا للشروط واألحكام المتفق  2031 أغسطس مياه والكهرباء بالشراء، القدرات المتاحة المتوفرة للمحطة حتيأبوظبي لل

بدون أي تكلفة. تحتفظ شركة الرويس  مياه والكهرباءعليها. يتم توفير وقود الغاز الطبيعي من قبل شركة أبوظبي لل
 .ياه والكهرباءمللطاقة بملكية المحطة في نهاية فترة اتفاقية شراء ال

 
 الشركات التايعة األجنبية  

 
 طاقة جين أكس ل ب 
%. خالل الفصل 85وهي شركة تابعة لـ "طاقة" بنسبة  2008أنشأت شركة طاقة جين أكس ل ب بارتنرشب خالل  

% من ملكية بي إي ريد أوك القابضة المحدودة، وهي 100، حصلت طاقة جين أكس ل ب على 2008الرابع في 
لمرافق توليد الدورات المركبة، مع إمكانية توليد  ”Tolling Agreements“اقد على مستوى اتفاقيات اإلمداد شركة تع

ميغاوات والمتمركزة في سايرفيل نيوجيرسي المملوكة من قبل آي إي أس ريد أوك. تعرف  764طاقة تصل سعتها إلى 
سبتمبر  17اء الخدمات التبعية المؤرخة والمعدلة بتاريخ اتفاقيات اإلمداد بخدمات تحويل الوقود والسعة، واتفاقية شر 

  .2008ديسمبر  31بين بي إي ريد أوك وآي إي أس ريد أوك. وتم اإلنتهاء من عملية الشراء في  1999
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 )تتمة(الشركات التايعة األجنبية  
 

 طاقة براتني ليمتد وطاقة براتني ال ان اس ليمتد 
ات طاقة في المملكة استثمار لإلشراف على  2006في  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  2006المتحدة. في 
منصات، أنابيب ومرافق خارجية، باإلضافة إلى عدد منطقة اصل براي )الجرف القاري في بريطانيا( متضمنة ملكية 

مداد(. تم تحويل قدرة التحكم للشركة في  كبير من العقود المبرمة كجزء من الشراء )بشكل أساسي عقود عمل، تعرفة وا 
التنقيب  موجوداتقامت شركة طاقة براتني ليمتد بشراء مجموعة من  2008 ديسمبر 1بتاريخ  .2007 ديسمبر 31

ج والبنى التحتية المتعلقة بها والموظفين والعمليات في منطقة بشمالي بحر الشمال من شركات في المملكة واإلنتا
يسو للتنقيب واإلنتاج المحدودة في المملكة المتحدة.  1في  المتحدة مملوكة لشركة شل المملكة المتحدة المحدودة وا 

المملكة المتحدة   –ات النفط والغاز في بحر الشمال ، أكملت طاقة براتني االستحواذ على بعض موجود2013يونيو 
من شركة اتبعة بي بي بي ال اس بموجب اتفاقية بيع وشراء. يتضمن هذا مجموعة من الموجودات في بحر الشمال 

 لبرا.المركزي باإلضافة إلى حصة إضافية في موجودات والبنى التحتية 
 

 طاقة انرجي بي في 
، قامت طاقة من خالل شركتها التابعة بالكامل طاقة يوروبا بي في بشراء بي ب نيذرالند اينرجي بي 2007في يناير  

"(. تعمل طاقة AMOCOفي )تم إعادة تسميتها الحقًا طاقة انرجي بي في( من امكو نيذرالند بيتروليوم كومباني )"
ي في هولندا. تعمل طاقة انرجي كذلك في الصناعات المتعلقة انرجي في التنقيب واإلنتاج ونقل النفط والغاز الطبيع

، أنهت طاقة أنرجي عملية شراء 2009"الكمار بيك غاز انستليتيه". في شهر اكتوبر  من خاللبذروة إنتاج الغاز 
دي أس أم أن في  األسهم المصدرة والمتبقية في دي أس أم أنرجي هولدنج بي في )"دي أس أم أنرجي"( من رويال

على حقوق السيطرة في الشركة والتي تتضمن رخص موجودة وجديدة في بحر  مركزها هولندا. حصلت طاقة أنرجيو 
 الشمال.

 
 طاقة نورث ليمتد 
إن طاقة نورت ليمتد المعروفة سابقًا نورث روك ريسورسز ليمتد )"نورث روك"( هي شركة تنقيب عن النفط والغاز في  

وبرتش كولومبيا وساسكا تشوان واالراضي الشمالية الغربية في كندا ومونتانا ونورث كلجاري وذات عمليات في البيرتا 
من شركة  2007داكوتا وويومينغ في الواليات المتحدة األمريكية. تم شراء نورث روك من قبل طاقة في اغسطس 

نير كندا ليمتد )"بيونير"( وجو لالنتاج واالندماج مع طاقة نورث. قامت طاقة نورث بالدخول في اتفاقيات لشراء بيو ب
شركة تابعة لشركة بيونير ناتشورل رسورز في الواليات المتحدة االمريكية وامانة برايم وست انرجي )"برايم ويست"( في 

 .2008يناير  16ومع االخير في  2007نوفمبر  27كلجاري. تم اقفال آخر معاملة مع األولى في 
 

 اس ايه 6و 5 – الجرف األصفر انرجي كومبانيو ، اس سي اسكومبانيطاقة المغرب )سابقا ( الجرف األصفر  
لتشغيل  طاقة المغرب. تم تأسيس 1997المغرب )كشراكة ذات مسؤولية محدودة( في يناير طاقة تم تأسيس شركة  

حدتي ميجاواط لكل وحدة )"و  348وحدتين بإجمالي سعة انتاجية  ،طاقة المغربوحدتي توليد طاقة موجودة سابقًا في 
 "( في نفس الموقع.4و  3

 
صافي انتاج الكهرباء من قبل هذه االربع وحدات إلى المكتب قامت طاقة المغرب ببيع من خالل اتفاقية شراء الطاقة  

سنة من تاريخ األقفال المالي لمشروع الجرف  30"( المملوكة من قبل مملكة المغرب لمدة ONEالوطني للكهرباء )"
 .1997سبتمبر األصفر الذي حصل في 
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 الشركات التايعة األجنبية )تتمة( 
 
 

، 2013. خالل ديسمبر لطاقةشركة مملوكة بالكامل  طاقة المغرب، اصبحت الشركة التشغيلية 2007كما في مايو  
المغرب وطرحها لالكتتاب أصدرت طاقة المغرب أسهم جديدة من خالل إيداع خاص من قبل مستثمرين ماليين من 

 % من حصة ملكية في طاقة المغرب.85.79بنسبة طاقة لألوراق المالية. احتفظت  االعام في سوق كازابالنك
 

اس اي  6و 5شركة الجرف األصفر للطاقة  للطاقة شركة تابعة تدعى طاقة المغرب، شكلت 2010في ديسمبر  
( بجوار 6والوحدة  5ميغاواط تقريبًا للوحدة )الوحدة  350انتاجية  والتي أنشأت لبناء وتملك وتشغيل وحدتين بَقدرة

 5% من شركة الجرف األصفر للطاقة 90.26تمتلك طاقة فعليًا نسبة  للطاقة الحالي. طاقة المغربمشروع شركة 
 اس ايه من خالل طاقة المغرب وشركات تابعة أخرى. 6و

 
 تاكورادي انترناشونال كومباني  
انترناشونال كومباني فرع غانا هي شركة في جزر الكيمان ذات مسؤولية محدودة. إن تاكورادي  إن تاكورادي 

كمال وتملك والبدء بتشغيل والمحافظة على محطة  انترناشونال كومباني مصرح لها لتطوير وتصميم وتمويل وبناء وا 
اكورادي، ضمن مجمع تي تي بي بي. توليد طاقة في موقع بمحاذاة محطة الطاقة الحالية في ابودازي بالقرب من ت

% من اسهم تاكورادي 90طاقة جينريشن، شركة مملوكة بالكامل لطاقة بشراء  قامت، 2007كما في مايو 
 انترناشونال كومباني.

 
 ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة  
تتعلق بتملك وتشغيل محطة ألهداف رئيسية  1993نوفمبر  17في  ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة تم تأسيس  

ايفلي ن شركة طاقة، تاميل نادو، دولة الهند. تقوم  نايفليميغاواط الواقعة في  250مرفق توليد الفحم الحراري ذات 
، شركة مملوكة تي ايه ان جي اي دي سي اوإلى ببيع جميع سعتها االنتاجية من محطة الطاقة  باور برايفت ليمتد

شركة سنة. لقد تم تطوير وبناء المحطة من قبل  30من قبل حكومة الوالية المحلية، وفقًا التفاقية شراء الطاقة لمدة 
. يتم تشغيل المحطة من قبل سي ام اس 2002وبدأت عملياتها التجارية في ديسمبر  ايفلي باور برايفت ليمتدنطاقة 

 سنة. 30ذات مسؤولية محدودة وفقًا التفاقية التشغيل والصيانة لفترة  )الهند( شركة عمليات وصيانة خاصة
 

شركة مملوكة بصورة غير  ايفلي باور برايفت ليمتدنشركة طاقة ، اصبحت الشركة التشغيلية، 2007كما في مايو  
 .طاقة قبلمباشرًة من 

 
 طاقة اتروش بي.في 
% كحصة ضمن منصة اتروش للنفط 53.2من أجل االستحواذ على  2012تم تأسيس طاقة اتروش بي.في في  

الواقعة في اقليم كردستان في العراق من شركة جنرال اكسبلوريشن بارتنرز، إحدى الشركات التابعة لشركة اسبكت 
حيث استمرت طاقة اتروش بي.في  2012انرجي انترناشونال المحدودة. تم إكمال عملية االستحواذ في ديسمبر 

وتسهيل إنشاء محطة لمرحلة األولى من المشروع، تمت الموافقة على خطة تطوير حقل ا، حالياً ل للمشروع. كمشغ
 .للمنصة ككلتطوير متعدد المراحل بالخطة الحالية هي القيام إن . يوميًا قيد اإلنجازبرميل  30.000إنتاج 
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 األجنبية )تتمة( الشركات التايعة 
 

 هيماشال سورانج للطاقة المحدودة  
. حيث تمثل الشركة المطورة 2012قامت طاقة باالستحواذ على هيماشال سورانج للطاقة المحدودة في ديسمبر  

ميغاواط في الجزء الشمالي من والية هيماشال باراديش الهندية. ال  100والمشغلة لمحطة توليد الطاقة الكهرومائية 
ال أعمال اإلنشاء لمشروع الطاقة الكهرومائية التابع لسورانج قيد اإلنشاء ومن المتوقع بدء عمليات التشغيل في تز 

. سيتم بناء هذا المشروع على نهر مورانج خاد والناشئ في جبال الهيمااليا والذي سيقوم بتوفير الكهرباء 2015
ص الكهرباء. حيث يستخدم هذا المشروع التكنولوجيا لتحويل قوة للواليات الهندية الشمالية والتي تعاني حاليًا من نق

 تدفق مياه النهر إلى كهرباء دون الحاجة إلى خزانات.
 

 الشركات التابعة األخرى 
 

 التشغيل والصيانة  شركات 
انترناشونال  تاكوراديو اس تي سي ام اس اليكتريك كومباني برايفت ليمتد كجزء من استحواذ الجرف األصفر و  

 التي تم تفصيلها أعاله، قامت طاقة أيضًا بشراء شركات التشغيل والصيانة ذات العالقة.كومباني 
 

 الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م شركة 
تها التابعة شركة امن خالل شرك الطويلة للمرافق المشتركة شركةقامت طاقة باالستحواذ على حصة السيطرة في  

اقة شركة مساهمة خاصة وشركة اإلمارات سي ام اس شركة مساهمة خاصة وشركة الخليج توتال الطويلة آسيا للط
شركة خاصة مسجلة في دولة اإلمارات  تراكتيبال للطاقة شركة مساهمة خاصة. تمثل الطويلة للمرافق المشتركة

ض الخدمات ذات العالقة وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الطويلة لتزويد وتحلية مياه البحر وبع
 للشركات التابعة لطاقة.

 
 الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م شركة 
قامت طاقة باإلستحواذ على حصة سيطرة في شركة الشويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م عبر شركاتها التابعة شركة  

هات للمرافق المشتركة شركة خاصة شركة الشويتمثل للطاقة. الدولية  CMSالرويس للطاقة ذ.م.م. وشركة الشويهات 
مسجلة في دولة اإلمارات وتعمل على تزويد المرافق المشتركة في مجمع الشويهات لتزويد وتحلية مياه البحر وبعض 

 الخدمات ذات العالقة للشركات التابعة للطاقة.
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 األدوات المالية 39
 

 الحماية أنشطـة 39.1
 

 غير متداولة متداولة غير متداولة متداولة  
 2015 2015 2015 2014 2014 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

      حماية التدفقات النقدية
      الموجودات

 3  -  -  -  -  (19عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 
 31  5  19  8  226  (21و 19عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاحات 

      
   8  19  5  34 
      

      المطلوبات
 333  8  451  26  1.179  (34عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة )إيضاح 

 4.300  813  3.704  711  30.159  (34و 33عقود تبادل أسعار الفائدة )إيضاحات 
 57  18  64  34  748  (34و 33عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاحات 

      
   771  4.219  839  4.690 
      

      حماية القيمة العادلة
      المطلوبات

 -  197  -  90   (34العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح 
      

 
(i)  حماية التدفقات النقدية –تبادل أسعار الفائدة عقود 

والقروض ( 29)إيضاح  معدالت الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بهدف حماية تعرضها لتقلبات 
تفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك لدخول في ا( قامت بعض الشركات التابعة با30اإلسالمية القائمة )إيضاح 

تخصيص المشتقات المالية تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم  المبالغ المتبقية للقروض والتيقيم إسمية تطابق ب
كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة 

 :2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31كما في 
 

 مشتقات الموجودات مشتقات المطلوبات القيمة اإلسمية 
 جزء الفائدة المابت

 على األدوات
 الثابتجزء الفائدة 
 على األدوات

 2015 2014 2015 2014 2014   
   مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم الشركة التابعة

        
 %6.33 -.%6.31  %4.76 -%2.78  -  66  47  729  618  شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة

 %5.2 - .%2.89  %5.2 -.% 2.89  -  259  212  3.066  2.932  شركة توتال تركتبل الخليج للطاقة
 %6.354 -% 5.04  %6.354 -% 5.04  -  255  149  2.594  2.307  الدولية للطاقة شركة الشويهات سي أم أس

 %4.89 -% 4.6  %4.89 -% 4.6  -  307  253  2.258  2.069  الشركة العربية للطاقة
 %5.28  %0.81 -% 5.28  -  639  514  4.235  4.474  شركة الطويلة آسيا للطاقة

 %5.85 -% 3.62  %5.85 -% 3.62  -  631  526  3.786  3.638  شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباء
 %5.72 - .%5.65  %5.72 -.% 0.53  -  1.511  1.391  5.442  6.241  شركة الفجيرة آسيا للطاقة

 %5.4 -% 4.62  %5.4 -% 4.62  -  1.293  1.210  5.127  4.985  شركة الرويس لطاقة
 %2.12 -% 1.92  %2.12 -% 1.92  -  152  108  2.553  2.087   6و 5 الجرف األصفر انرجي كومباني

 %2.31 -% 2.2  %2.31 -% 2.2  3  -  8  932  808  انترناشيونال كومباني  تاكورادي
        
  30.159  30.722  4.415  5.113  3   
        

 
  



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

 2015ديسمبر  31

-  107 - 

 
 

 )تتمة( األدوات المالية 39
 

 )تتمة( الحماية أنشطـة 39.1
 
(ii) حماية التدفقات النقدية –المتقاطعة العمالت  أسعار فائدة عقود تبادل 
 

العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية  فائدة ، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار2012خالل  
المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل 

% سنويا على قيمة التبادل 5.3(. و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت 30( iv) ايضاح ) السنة
مليون رنجت  650% سنويا للقيمة البالغة  4.65مليون دوالر امريكي و استالم معدل ثابت  215االساسية البالغة 

 2015ديسمبر  31كما في  مليون درهم 362لمشتقات لألدوات المالية السالبة بلغت القيمة العادلة ماليزي. 
 الموحد.  بيان المركز المالي ىالمطلوبات األخر  تم إدراجها فيالتي مليون درهم( و  229: قيمة عادلة سالبة 2014)

 
 حماية القيمة العادلة – للعمالت المتقاطعة الفائدة عقود تبادل أسعار 

 
تبادل أسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك لحماية التغيرات في القيمة  عقود، دخلت المجموعة في 2010في أبريل  

مليار درهم( متعلقة بالحركة في سعر  3.7طة األجل )مليار دوالر أمريكي لسندات عالمية متوس 1العادلة بمبلغ 
معدل متغير % وتدفع 6.6ل ثابت للفائدة يبلغ هذه االتفاقية تتلقي المجموعة معد وبموجب. (LIBOR)الفائدة السائد 

  .للقيمة العادلةكحماية  تعيين العقودالهامش على المبلغ االعتباري. وتم  )زائد( LIBORيساوي 
 

، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو أف جي 2014خالل إبريل  
لألوراق المالية الدولية بي ال سي لحماية المخاطر الناتجة عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة 

ة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير يساوي ((. تحت شروط تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعv) 29)إيضاح 
(LIBOR)  مليون دوالر أمريكي والحصول على معدل صرف متغير  200زائد هامش على مبلغ التبادل األولي وقدره
مليار ين ياباني. تم تصنيف عقد التبادل كحماية للتدفقات  20الين الياباني زائد هامش على مبلغ  (LIBOR)يساوي 

، كان لألداة 2015ديسمبر  31الفعال من األرباح والخسائر يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين. في النقدية والجزء 
مليون درهم( تم  112: القيمة العادلة السالبة بقيمة 2014مليون درهم ) 115المشتقة قيمة عادلة سلبية بلغت 

  إدراجها ضمن المطلوبات األخرى في بيان المركز المالي.
 
(iii) دل العمالت األجنبية اآلجلةعقود تبا 
 

 سي ام اس الشويهات الدولية للطاقة شركة 
باستخدام عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة  سي ام اس الشويهات الدولية للطاقة تقوم شركة
بلغت التزامات وقد سداد تكاليف الصيانة للممولين الخارجيين.  بجداوللها عالقة  والتي العمالتأسعار بتقلبات 

 .مليون درهم( 184: 2014مليون درهم ) 366ما قيمته  2015ديسمبر  31العقود اآلجلة القائمة في 
 

 10: 2014) 2015ديسمبر  31كما في  مليون درهم 22 األدوات المالية مشتقاتة العادلة السلبية لبلغت القيم
مليون  6: 2014)ثل مشتقات المطلوبات غير المتداولة والذي يم مليون درهم 10 بقيمة مبلغ تم إدراجمليون درهم(. 

بيان المركز في  جزء غير متداول من أصل المشتقات المفصح عنها( و 33ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح درهم( 
ضمن مبالغ مستحقة الدفع والمطلوبات األخرى  مليون درهم 12. وتم إدراج الجزء المتداول البالغ المالي الموحد

 مليون درهم(. 4: 2014) (34)إيضاح 
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 )تتمة( األدوات المالية 39
 

 )تتمة( الحماية أنشطـة 39.1
 

 FAPCOشركة آسيا الفجيرة للطاقة  
ت أسعار العمالت ر تقلباتقوم شركة آسيا الفجيرة للطاقة باستخدام عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاط

بلغت القيمة اإلسمية المتبقية  2015ديسمبر  31بمدفوعات عمولة الصيانة للموردين في الخارج. كما في  المرتبطة
 مليون درهم(. 318: 2014مليون درهم ) 226

 
 36: 2014مليون درهم ) 27لمشتقات األدوات المالية  الموجبةالقيمة العادلة  بلغت 2015ديسمبر  31كما في 

 31: 2014مليون درهم ) 19 الجزء الغير متداول من موجودات مشتقات األدوات الماليةمليون درهم( تبلغ قيمة 
مليون درهم  8( وتم إدراج الجزء المتداول البالغ 19ضمن الموجودات األخرى )إيضاح  تم إدراجهامليون درهم( 

ذمم مدينة  ضمنمقدمَا في بيان المركز المالي  مليون درهم( ضمن الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة 5: 2014)
 (.21)إيضاح ومدفوعة مقدمًا 

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

 265بلغَت القيمة اإلسمية القائمة   2015ديسمبر  31المرتبطة بمدفوعات الصيانة للموردين من الخارج. كما في 
 مليون درهم(. 330: 2014مليون درهم )

 
 65: 2014مليون درهم ) 74العادلة السالبة لمشتقات األدوات المالية بلغت القيمة  2015ديسمبر  31كما في  

مليون درهم( الجزء الغير متداول  51: 2014مليون درهم ) 53. يمثل مبلغ 2015ديسمبر  31مليون درهم( كما في 
 21لبالغ ( وتم إدراج الجزء متداول ا33من مشتقات األدوات المالية تم إدراجه ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح 

 (.34مليون درهم( ضمن ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى )إيضاح  14: 2014مليون درهم )
 

 (ECPC)شركة االمارات سي م س للطاقة ش م ع  
في عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من  ECPC، دخلت 2015ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  

طة بتقلبات معدالت صرف العمالت األجنبية المتعلقة بجدولة دفعات تكاليف الصيانة إلى الموردين المخاطر المرتب
 مليون درهم. 117بقيمة  2015ديسمبر  31في الخارج. كان المبلغ االسمي القائم في 

 
إدراج مبلغ بقيمة . تم 2015ديسمبر  31مليون درهم كما في  2كان لمشتقات األدوات المالية قيمة عادلة سالبة تبلغ  

( وتم 33مليون درهم، والذي يمثل الجزء غير المتداول من مشتقات المطلوبات ضمن المطلوبات األخرى )إيضاح  1
 (.34مليون درهم ضمن الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى )إيضاح  1إدراج الجزء المتداول بقيمة 
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 )تتمة( األدوات المالية 39
 

 حماية القيمة العادلة – الحماية أنشطـة 39.2
 
(iv) أخرى 

 والتبادل والخيارات اآلجلة العقود تشمل والتي المشتقات آلية تستخدم لطاقة تابعة شركة هي م.م.ذ أكس جين طاقةإن  
إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع  .الضمنية اإلمداد اتفاقية مخاطر إلدارة للحماية كاستراتيجية

 بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد.
 

وتم إدراجها  درهم مليون 90 المتاجرة في األسواق لمشتقاتل العادلة القيمةصافي  بلغت ،2015ديسمبر  31 في كما 
 الصافية محققة والغير المحققة األرباح (. بلغتمليون درهم 197: 2014المطلوبات األخرى )المستحقات و ضمن 
ديسمبر  31 في المنتهية للسنة درهم مليون 94 األدوات ما قيمته بهذه ةالمتعلق الموحد الدخل بيان في المدرجة
 .(درهم مليون 558 خسائر بقيمة :2014) 2015

 
، قامت طاقة جين إكس ذ.م.م بالدخول في عالقة 9، وبعد تبني المعيار الدولي للتقارير المالية 2014يناير  1في  

إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة العادلة حماية. 
قيمة عادلة فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية للحركة في مخاطر الحماية المعنية في عالقة حماية 

  240خسارة بقيمة هي  2015ديسمبر  31( للسنة المنتهية في 14التعرفة المتعلقة بالمخاطر المحمية )إيضاح 
  مليون درهم( والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد. 249 ربح بقيمة :2014مليون درهم )

 
 

 العادلة القيم 39.3
 

في تاريخ اصدار البيانات المالية، ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهريًا عن قيمها المدرجة  
يلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم  ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية. في ما باستثناء بعض السلفيات
 ئدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:العادلة للسلفيات ذات الفا

 
 القيمة العادلة القيمة المدرجة 
 2015 2014 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     

 10.427  10.110  10.375  10.014  الموجودات المالية التشغيلية
 31.657  31.711  33.472  35.142  (iقروض والسلفيات التي تحمل فائدة )إيضاح ال

 
(i)  تتعلق القروض والسلفيات التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي

 الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة.
 

المتوقعة باستخدام القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية  تقديريتم  
 .أسعار فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة

 
 التقارير المالية.تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلفيات على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد  
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 )تتمة( األدوات المالية 39
 

 تراتيبية القيمة العادلة 39.4
 

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

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

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

 
ات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير المدخالت المستخدمة ذ فيهاطرق تقييم تكون  الثالث: المستوى 

 سوقية واضحة. معلوماتمبنية على أساس 
 

 المستوى المالث المستوى الماني المستوى األول ديسمبر  31 
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

2015     
     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 -  27  -  27  العمالت األجنبية اآلجلةعقود تبادل 
     

     مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 10.110  -  -  10.110  موجودات مالية تشغيلية

     
     مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 -  4.415  -  4.415  محمية –تبادل أسعار الفائدة عقود 
 -  98  -  98  األجنبية اآلجلةعقود تبادل العمالت 

 -  477  -  477  العمالت المتقاطعة عقود تبادل أسعار فائدة
 -  90  -  90  العقود المستقبلية واآلجلة

     
     مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 

 -  -  33.472  33.472  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
     

2014     
     موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 مدرجة بالقيمة العادلة من خاللات استثمار 
 2  -  -  2  الدخل الشامل اآلخر  

 -  36  -  36  عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
     

     مفصح عنها بالقيمة العادلةموجودات مالية 
 10.427  -  -  10.427  موجودات مالية تشغيلية

     
     مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

 -  5.113  -  5.113  محمية –تبادل أسعار الفائدة عقود 
 -  75  -  75  عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

 -  341  -  341  العمالت المتقاطعة عقود تبادل أسعار فائدة
 -  197  -  197  العقود المستقبلية واآلجلة

     
     مفصح عنها بالقيمة العادلةمطلوبات مالية 

 -  -  35.142  35.142  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 

 .مستويات تراتيبية القيمة العادلةبين  تحويالتلم يكن هناك خالل السنة أي  
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 )تتمة( األدوات المالية 39
 

 )تتمة( تراتيبية القيمة العادلة 39.4
 

تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفقًا  تم 
لنماذج التسعير المقبولة عمومًا بناًء على تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت 

 ة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة للسلع ذات الصلة.تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجل
 

ضمن المستوى الثالث لتراتبية القيمة  الدخل الشامل اآلخر مدرجة بالقيمة العادلة من خالليتم تصنيف االستثمارات ال 
 العادلة.

 
المستوى األول والثاني لقياسات  لم تكن هناك تحويالت بين 2014و  2015ديسمبر  31خالل 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  
الرجوع للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو التقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ 

 نماذج تقييم أخرى.
 
 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 40
 

 مخاطر أسعار الفائدة 
إن المجموعة معرضة لمخاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة  

األجل والقصيرة األجل للمجموعة ذات معدالت الفائدة المتقلبة. إن سياسة المجموعة هي إدارة تكلفة الفائدة باستخدام 
دارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إل

توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية 
، وبعد 2015ديسمبر  31األساسية المتفق عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 

% تقريبًا من قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة 84األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 
 %(.84: 2014ثابتة )

 
 حساسية معدل أسعار الفائدة 

اب تأثير الحماية، يعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلفيات والودائع بعد احتس
 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 درهم مليون درهم 

2015   
 210  (17) زيادة في النقطة األساسية 15+
    (215) 17  نقص في النقطة األساسية 15-

2014   
 222  (18) زيادة في النقطة األساسية 15+
 (223) 18  نقص في النقطة األساسية 15-
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 مخاطر العمالت األجنبية 
مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة مالية. 
وهذه التقلبات ناتجة عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن تعرض المجموعة لهذه المخاطر، هو ناجم 

أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة في الشركات )عندما تكون اإليرادات  التشغيليةعن األنشطة 
التابعة(، والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم المغربي، 

 ات المجموعة في الشركات التابعة األجنبية.استثمار وباإلضافة إلى صافي 
 

تقوم المجموعة بإبقاء بعض السلفيات بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تعرضها 
 إلى درهم في عملياتها الخارجية. التحويلخالل عمليات  للتقلبات

 
لكندي والروبي يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه االسترليني والدوالر ا

مع ثبات جميع المتغيرات األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ) بسبب التغيرات في الهندي والدرهم المغربي 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية( وحقوق مساهمي المجموعة ) بسبب التغييرات في احتياطي تحويل 

 عة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.العمالت األجنبية(. حين ال تتأثر المجمو 
 

الزيادة/ النقص في معدالت  
اليورو والجنيه االسترليني 

الدرهم المغربي والروبية و 
 الهندية والفرنك السويسري 

 والدوالر الكندي
التأثير على الربح 

 قبل الضريبة
التأثير على حقوق 

 المساهمين
 درهممليون  مليون درهم  
    

2015  +5% (47)  162 
 - 5%  47 (162) 
    

2014  +5% (43) (1.022) 
 - 5%  43  1.018 

 
ات في هولندا. ستؤدي ستثمار تظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلفيات اليورو من صافي اال

 الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.هذه الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات هولندا إلى 
 

 مخاطر أسعار السلع 
تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها  

صدار الكهرباءالتشغيلية شراء الغاز وبيع  . ونتيجة تقلب أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وا 
 من خاللمخاطر تقلب أسعار السلع  بتخفيفتقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة  مخاطرراتيجية حماية من است

 عقود السلع اآلجلة.
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 )تتمة( مخاطر أسعار السلع 
 

 قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة: الربحر ييعرض الجدول التالي تأث 
 

التغيرات في أسعار  
 نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
 الضريبة 

 مليون درهم  
   

2015   
  +10% (71) 
 - 10%  71 
   

2014   
  +10% (87) 
 - 10%  87 

 
والتي أعطت التفويض لإلدارة للدخول  2010قام أعضاء مجلس إدارة طاقة باعتماد سياسة حماية السلع في صيف  

في عقود مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرض المجموعة لتقلب أسعار السلع. قامت طاقة نورث، شركة تابعة 
لفة بهدف تخفيف مخاطر تقلبات أسعار النفط لطاقة، بتطوير وتطبيق برنامج حماية باستخدام عقود تبادل بال تك

، كان لدى طاقة نورث برامج حماية خالل 2014ديسمبر  31الخام والغاز الطبيعي. خالل الفترات المنتهية في 
السنة، ورغم ذلك، انتهت صالحية عقود المشتقات بالكامل في نهاية السنة، ونتيجة لذلك لم تكن هناك مشتقات 

 قائمة.
 

. إن هذه العقود ليست مشتقات وال ةكذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتيادي وعةتقوم المجم 
 يتم معاملتها كعقود تنفيذية، والتي يتم إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

 
  
 مخاطر االئتمان 
 األداة بالتزاماته بموجب األطراف ذات العالقة أحد وفاء عدم خالل من الناشئة المخاطر إلى االئتمان مخاطر تشير 

 من االئتمان مخاطر إلى المجموعة مالية. تعرضت لخسارة إلى تكبد المجموعة تؤدى والتي العمالء عقود أو المالية
 واألدوات البنوك لدى الودائع ذلك في بما التمويلية وأنشطتها التجارية( للذمم أساسية التشغيلية )بصفة أنشطتها خالل
  .األخرى المالية
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 المدينة األخرى الذمم التجارية والذمم
 وكذلك الموضوعة المجموعة لسياسة تخضع أعمال وحدة كل خالل من بالعمالء المتعلقة االئتمان مخاطر إدارة يتم 

 معايير على اعتماداً  العمالء لكافة حدود وضع تم ما. كالعمالء ائتمان مخاطر بإدارة الخاصة والرقابة اإلجراءات
 واسع. نطاق على االئتمان تصنيف على بناء للعمالء االئتمانية الجدارة تقييم ويتم .الداخلي التقييم

 
 تغطيته يتم الرئيسيين للعمالء يتم تغطية اي شحنكما  دورية بصفة بالعمالء الخاصة القائمة المدينة الذمم يتم مراقبة 

ديسمبر  31االئتماني. كما في  التأمين أشكال من آخر شكل أي خالل من أو االئتمان خطابات خالل من عام بوجه
للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك  عميلين%( من أكبر 79: 2014% )72 بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة 2015

. طريقة الحساب تتم عبر المعلومات التاريخية المحققة انخفاضالذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي 
 أنواع من نوع لكل المحملة القيمة هي البيانات المالية إعداد تاريخ في االئتمان لمخاطر للتعرض األقصى الحد ويعد

 . هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.21إيضاح  في المذكورة الماليةالموجودات 
 

 النقدية والودائع المالية األخرى األدوات
 وذلك المجموعة خزينة خالل من المالية والمؤسسات البنوك في األرصدة عن الناشئة االئتمانية المخاطر إدارة يتم 

 بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة. مع فقط الفائضة المبالغ في اتستثمار اال عملية تتم المجموعة. لسياسة وفقا
 القيم هو 2014 و 2015ديسمبر  31 في الميزانية في المكونات عن االئتمان لمخاطر للمجموعة تعرض أعلى إن

المجموعة  لتعرض األعلى الحد المشتقة. تم إدراج المالية األدوات عدا فيما 21 في إيضاح تصنيفها تم كما المدرجة
 التوالي. على بالسيولة الخاص أدناه الموضح الجدول في 39 في إيضاح المشتقة المالية 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  

المكشوف من البنوك والقروض البنكية والسلفيات األخرى. تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق 
% من ديون 3 2015خالل  %.90ولة أقل من خالل فترة أثني عشر شهرًا التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متدا

%( على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في البيانات 3: 2014)موعة سوف تستحق في أقل من سنة المج
 المالية الموحدة.

 
 2014و 2015ديسمبر  31يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في  

 على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة: بناء
 سنوات 5-1 أقل من سنة 

اكمر من خمس 
 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     2015ديسمبر  31كما في 

 3.309  -  -  3.309  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
 131  -  -  131  السحب على المكشوف من البنوك

 75.091  46.411  22.628  6.052  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
 280  70  210  -  من أطراف ذات عالقة قروض وسلفيات

 625  570  46  9  قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
 153  -  -  153  وأطراف ذات عالقة أخرىمبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

 9.327  2.909  4.950  1.468  مشتقات األدوات المالية
     

 88.916  49.960  27.834  11.122  اإلجمالي
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 سنوات 5-1 أقل من سنة 
اكثر من خمس 

 اإلجمالي سنوات
 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 

     2014ديسمبر  31كما في 
 3.617  -  -  3.617  دائنون تجاريون وذمم دائنة أخرى
 122  -  -  122  السحب على المكشوف من البنوك

 77.340  48.463  26.628  2.249  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
 285  70  215  -  من أطراف ذات عالقة قروض وسلفيات

 503  466  31  6  قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
 97  -  -  97  مبالغ مستحقة لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وأطراف ذات عالقة أخرى

 9.979  3.283  5.228  1.468  مشتقات األدوات المالية
     

 91.943  52.282  32.102  7.559  اإلجمالي
     

 
إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية  

 المذكورة لقيمتها المدرجة:هذه المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ 
 

 سنوات 5-1 أقل من سنة 
 من خمسأكثر 
 اإلجمالي سنوات

 مليون درهم مليون درهم مليون درهم مليون درهم 
     2015ديسمبر  31كما في 

 4.107  1.284  2.151  672  تدفقات داخلة
 (9.327) (2.909) (4.950) (1.468) تدفقات خارجة

     
 (5.220) (1.625) (2.799) (796) صافي

     
 (4.714) (1.331) (2.598) (785) ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

     
     

     2014ديسمبر  31كما في 
 4.543  1.516  2.366  661  تدفقات داخلة
 (9.979) (3.283) (5.228) (1.468) تدفقات خارجة

     
 (5.436) (1.767) (2.862) (807) صافي

     
 (4.707) (1.379) (2.585) (743) ت السائدة بين البنوكمخصومة على أساس المعدال

     
 

 إدارة رأس المال 
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية بهدف  

 المساهمين.دعم أعمالها وزيادة قيمة 
 

جراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد   تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وا 
متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل 

عوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم يتم إجراء الرأسمالي بتعديل مدفوعات األرباح للمساهمين وال
 .2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31تغييرات على األهداف والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنوات 
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 )تتمة( إدارة رأس المال 
 

باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسومًا على إجمالي صافي رأس المال وصافي  تراقب المجموعة رأس المال 
الدين. إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج 

قصًا النقدية وشبه المجموعة ضمن صافي المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، نا
النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصًا التغييرات المتراكمة في القيمة 

 ات المتاحة للبيع.ستثمار العادلة للمشتقات واال
 

 2015 2014 
 مليون درهم مليون درهم 
   

 74.439  72.506  القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 2.066  1.795  قروض اسالمية

    (3.530) (3.437) ناقصًا النقدية وشبه النقدية
    72.975  70.864  صافي المديونية

   
 8.784  7.331  حقوق المساهمين

    5.293  4.624  التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
   

    14.077  11.955  إجمالي رأس المال
   

    87.052  82.819  رأس المال وصافي المديونية
   

    %84  %86  نسبة صافي المديونية على مجموع رأس المال وصافي المديونية
 
 

 أحداث بعد تاريخ التقارير المالية 41
 

في  ، أعلنت الحكومة البريطانية عن عدد من التغييرات في النظام الضريبي للنفط والغاز2016مارس  16في  ( أ
المملكة المتحدة والتي صممت للحد من عبء الضرائب وتحفيز المزيد من االستثمارات. تضم التغييرات الرئيسية التي 

 وتخفيض٪، 0٪ إلى 30في معدل ضريبة إيرادات البترول من  تخفيضالمملكة المتحدة  –طاقة  أعمال تؤثر على
٪. تتوقع شركة طاقة أن تقوم بإدراج تأثير هذه 10ى ٪ إل20معدل الرسوم التكميلية للضريبة على الشركات من 

التكميلية التكلفة تغييرات في معدل ال لم يتم بعد سن. 2016التغييرات على البيانات المالية في الربع األول من سنة 
إلى حد وقت الحق ة للبترول في الضريبي اتالتغييرات على معدل اإليرادتم سن قانون ولكن ك لضريبة الشركات الحقاً 

  .للميزانية العموميةمن المبكر قياس أثر التغييرات في حسابات الضريبة المؤجلة  كبير.
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 لمقارنة معلومات ا 42
 

ة الحالية. و لم يوثر ذلك على كل من مع عرض معلومات السن لتتوافقعادة تصنيف بعض ارقام المقارنة ت إتم 
 حقوق المساهمين للمجموعة.االرباح للفترة و 

 
 بيان الدخل الموحد: 

 مليون درهم من إيرادات الوقود إلى اإليرادات من الكهرباء والماء. 1.063تمت إعادة تصنيف إيرادات بقيمة  -




