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بيان الدخل المرحلي الموحد 
)ة(غير مدقق٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهماتحإيضا

اإليرادات
١,٤٦٦١,٤١٥اإليرادات من النفط والغاز

٢,١٥٦٢,٢٢١اإليرادات من الكهرباء والمياه 
٥١٨٥١٦إيرادات الوقود 

٤٦٤٤إيرادات تخزين الغاز
١٤٤١٤١أخرىتشغيليةإيرادات 

٤,٣٣٠٤,٣٣٧

تكلفة المبيعات
)١,٩٣٨()١,٨٣٧(مصاريف تشغيلية

)٩٠٣()٩٨٣(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)٢,٨٤١()٢,٨٢٠(

١,٥١٠١,٤٩٦إجمالي الربح

)٧٦()١٥٧(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
)١,٠٣٥()١,٠٣٦(تكاليف التمويل

٢٣)١٩(في القيم العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة(الخسارة) الربح
)٣()٦٥(من تحويل العمالت األجنبيةصافي الخسائر

٩١الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
٣٠٦الحصة من نتائج شركات زميلة

٥١١ائتالفةالحصة من نتائج شرك
١٨١٥إيرادات الفوائد

٧٤أرباح أخرى

٣٠٢٤٤٢قبل الضريبة الربح 

)١٣٨()١٢١(٣مصاريف ضريبة الدخل 

١٨١٣٠٤الربح للفترة

العائد إلى:
٦١١٠حاملي أسهم الشركة األم 

١٧٥١٩٤حقوق غير مسيطرة 

١٨١٣٠٤الربح للفترة

العائد األساسي والمخفض على السهم العائد إلى حاملي أسهم
٤٠,٠٠١٠,٠١٨الشركة األم (درهم)

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءًا١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد 
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
فيالمنتهية

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهم

١٨١٣٠٤الربح للفترة

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

٤٤٢)٣٠٢(التغيرات في القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية التدفقات النقدية
١٠٠١٦٠تعديالت إعادة تصنيف للخسائر المدرجة في بيان الدخل الموحد

١٨٤٣١فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية

صافي الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى أرباح وخسائر 
٦٣٣)١٨(في فترات الحقة

١٦٣٩٣٧للفترةإجمالي الدخل الشامل 

العائد إلى:
٧٤٤٨٤حاملي أسهم الشركة األم 
٨٩٤٥٣الحقوق غير المسيطرة 

١٦٣٩٣٧

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءًا١٣إلى١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



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

-٤-

الموحدالمرحليبيان المركز المالي 
مدققة)(غير ٢٠١٩مارس ٣١كما في 

٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١
مليون درهممليون درهمإيضاحات

)ة(مدقق

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

٦٦٩,٣١٣٦٩,٤٥٦الممتلكات واآلالت والمعدات
٨,٠٧٨٧,٩٩٩الموجودات المالية التشغيلية

٢,١٠٨٢,٢٠٧موجودات غير ملموسة
١,٢٩٩١,٢٧٢استثمار في شركات زميلة
١٤٤١٥٠استثمار في شركة ائتالف

٦٩٨٦٩٨سلف وقروض لشركات زميلة
٥,٥٥٤٥,٥١٦موجودات ضريبة مؤجلة

٣٧٠٤٠٠موجودات أخرى

٨٧,٥٦٤٨٧,٦٩٨

موجودات متداولة
٢,٨٤٠٢,٨٧٢المخزون

٩٨٧١,١٥٠الموجودات المالية التشغيلية
٤,٣٠٤٤,١٦٠ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

٣,٠٧٦٣,٤٥٧نقد وودائع قصيرة األجل

١١,٢٠٧١١,٦٣٩

٩٨,٧٧١٩٩,٣٣٧إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
األمحقوق المساهمين العائدة إلى حاملي أسهم الشركة 

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

٣,٧٨١٣,٧٨١احتياطيات أخرى
)٢,٦٥١()٢,٦٤٥(خسائر متراكمة

)١,٧٤٧()١,٥٦٣(احتياطي تحويل العمالت األجنبية
العادلة للمشتقات ضمن أنشطةالتغيرات المتراكمة في القيمة 

)١,١٤٩()١,٢٦٥(حماية التدفقات النقدية

٤,٣٩٩٤,٣٢٥

٥,٨٤٨٦,٠٤٦حقوق غير مسيطرة 
١٦٦١٨٨قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

٦,٠١٤٦,٢٣٤

١٠,٤١٣١٠,٥٥٩إجمالي حقوق المساهمين
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلي الموحد
مدققة)(غير ٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

العائد لمالكي الشركة األم

الخسائر المتراكمةاحتياطيات أخرىمساهم بهالمال الرأس رأس المال الصادر
احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

رات المتراكمة في التغي
القيمة العادلة للمشتقات 

ضمن أنشطة حماية 
حقوق غير مسيطرةاإلجماليالتدفقات النقدية 

مساهمي قروض من 
حقوق غير مسيطرة 

في شركات تابعة
إجمالي حقوق 

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

٣,٥٢٨٥,٣٦٦٢٤٢٩,١٣٦)١,٦١٧()١,٩٢٨()٢,٧٠٧(٢٠١٨٦,٠٦٦٢٥٣,٦٨٩يناير ١الرصيد في 
١في ٩تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

)٢٧١(-)٢١()٢٥٠(--)٢٥٠(---٢٠١٨يناير 

٣,٢٧٨٥,٣٤٥٢٤٢٨,٨٦٥)١,٦١٧()١,٩٢٨()٢,٩٥٧(٢٠١٨٦,٠٦٦٢٥٣,٦٨٩يناير ١الرصيد المعاد إدراجه في 
٣٠٤-١١٠١٩٤--١١٠---الربح للفترة

٦٣٣-٣١٣٤٣٣٧٤٢٥٩----الشامل اآلخر للفترةالدخل 

٩٣٧-١١٠٣١٣٤٣٤٨٤٤٥٣---إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٣٠٥(-)٣٠٥(-------توزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

)١٧()١٧(--------سداد قروض

٣,٧٦٢٥,٤٩٣٢٢٥٩,٤٨٠)١,٢٧٤()١,٨٩٧()٢,٨٤٧(٦,٠٦٦٢٥٣,٦٨٩(غير مدققة)٢٠١٨مارس٣١الرصيد في 

٤,٣٢٥٦,٠٤٦١٨٨١٠,٥٥٩)١,١٤٩()١,٧٤٧()٢,٦٥١(٢٠١٩٦,٠٦٦٢٥٣,٧٨١يناير ١الرصيد في 
١٨١-٦١٧٥--٦---الربح للفترة

)١٨(-)٨٦(٦٨)١١٦(١٨٤----الشامل اآلخر للفترة(الخسارة)الدخل

١٦٣-٧٤٨٩)١١٦(٦١٨٤---إجمالي الدخل الشامل للفترة
)٢٨٧(-)٢٨٧(-------توزيعات أرباح معلن عنها لحقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

)٢٢()٢٢(--------سداد قروض

٤,٣٩٩٥,٨٤٨١٦٦١٠,٤١٣)١,٢٦٥()١,٥٦٣()٢,٦٤٥(٦,٠٦٦٢٥٣,٧٨١(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١الرصيد في 

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءًا١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهم

األنشطة التشغيلية
٣٠٢٤٤٢الربح قبل الضريبة

التعديالت للبنود التالية:
٩٨٣٩٠٣االستهالك والنضوب واإلطفاء

٩٨إطفاء نفقات مؤجلة
)١()١(تحرير مخصص العقود المكلفة 

٤٢التزامات مكافآت الموظفين، صافي
)١١()٣٠(قروض وسلفات وموجودات مالية تشغيلية-من الصرف الربح

٢٨٤تكاليف استكشاف وتقييم تم استبعادها خالل الفترة
)١()٩(الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

٨٦٠٨٦٣مصاريف الفوائد وفوائد اسمية
١٧٦١٧٢مصاريف متراكمة

)٦()٣٠(الحصة من نتائج شركات زميلة
)١١()٥(الحصة من نتائج شركة االئتالف

غير محققة من التقييم العادل للمشتقات وأنشطة حماية القيمة )أرباحخسائر (
)٨(٣٠العادلة

)١٥()١٨(إيرادات الفوائد
)٣٧٠()٣٣٨(إيرادات من موجودات مالية تشغيلية

التغيرات في رأس المال العامل:
)٤٢(٣٠المخزون

)٧٦()٢٠٣(ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا 
)٣(٢المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

)١٣٣()٢٨(ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

)٩٧()٥٠(ضريبة الدخل المدفوعة
)١٢٠()٢١٤(مدفوعات التزامات تقاعد األصل 

٣٨١٤٤٦النقد المستلم من اتفاقيات خدمة االمتياز

١,٨٧٩١,٩٤٦صافي النقد من األنشطة التشغيلية

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءًا١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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التدفقات النقدية المرحلي الموحد (تتمة)بيان 
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

فترة الثالثة أشهر 
فيالمنتهية

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
فيالمنتهية

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهمإيضاحات

األنشطة االستثمارية
١١بيع موجودات غير أساسيةمتحصالت من 

)٤٢٢()٤١٩(٦شراء ممتلكات وآالت ومعدات
٢٢)٢٣(الحركة في مطلوبات النفقات الرأسمالية

١٤٢٢توزيعات أرباح مستلمة من شركة ائتالف وشركة زميلة
)٦()١٦(شراء موجودات غير ملموسة

١٨١٥فوائد مستلمة
-٢٢موجودات أخرىالحركة في

)٣٦٨()٤٠٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
٢,٢٨١-٨القروض والسلفات المستلمة التي تحمل فائدة

)٣,٢٣٤()٨١٠(٨سداد القروض والسلفات التي تحمل فائدة
)٣٢()٣٤(٨سداد القروض اإلسالمية

-)٦٥(اإليجارمطلوبات عقود دفع
)٩٥٧()٨٣٤(الفوائد المدفوعة

)٢١٧()٢٢٨(توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرة
)٤٢()٤٢(سداد قروض لمساهمي حقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة

)٢,٢٠١()٢,٠١٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

)٦٢٣()٥٣٧(في النقد وما يعادلهصافي النقص

٢٠٣٥٧صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية
٣,٣٩٢٤,٢٠٧يناير١النقد وما يعادله في 

٧٣,٠٥٨٣,٦٤١مارس٣١النقد وما يعادله في 

المختصرة.الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية جزءًا١٣إلى ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١
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معلومات حول الشركة١

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

٪ من أسهم شركة طاقة للتداول العام بينما تم االحتفاظ بالباقي ٢٤,٩. يتم االحتفاظ بنسبة %١٠٠المؤسس فيها وذلك بنسبة 
.اه وكهرباء أبوظبي، وبالتالي، كانت الشركة تابعة لشركة مياه وكهرباء أبوظبيمن قبل هيئة مي

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

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

ويل المساهمة المحتفظ بها من قبل دائرة الطاقة إلى شركة ، تم تح٢٠١٩لسنة ٣، وبموجب القانون رقم ٢٠١٩في يناير 
.على هذا النحو، أصبحت طاقة اآلن شركة تابعة لشركة أبوظبي للطاقة. وأبوظبي للطاقة

في دولة اإلمارات العربية المتحدة في سوقها المحلياالستراتيجية وتحلية المياه توليد الطاقة موجوداتتمتلك طاقة عددًا من 
إلى توليد النفط والغازوإنتاج وتخزينالتنقيبوتعمل على مستوى دولي عبر سلسلة القيمة الخاصة بالطاقة من أعمال

، ٥٥٢٢٤، برج المقام، مربعة سوق أبوظبي العالمي، ص ب ٢٥إن العنوان المسجل لشركة طاقة هو الطابق الطاقة.
ات العربية المتحدة.أبوظبي، اإلمار

تم اعتماد إصدار البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لطاقة والشركات التابعة ("المجموعة") كما في وللفترة المنتهية 
.٢٠١٩مايو ٨من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ٢٠١٩مارس ٣١في 

أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

أساس اإلعداد٢,١

وفقًا لمعيار ٢٠١٩مارس ٣١لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
.إعداد التقارير المالية المرحلية، ٣٤المحاسبة الدولي رقم 

الوظيفيةهم)، والذي يمثل العملة تم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (در
للشركة وعملة عرض المجموعة. كما تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى أقرب مليون درهم (مليون درهم) إال إذا أشير إلى 

غير ذلك.



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٠ -

(تتمة)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

(تتمة)أساس اإلعداد٢,١

إن البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات الضرورية إلعداد البيانات 
. كما وأن نتائج ٢٠١٨ديسمبر ٣١المالية السنوية ويجب قراءتها مع البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

٣١ال تشير بالضرورة إلى النتائج الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ٢٠١٩مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
.٢٠١٩ديسمبر 

مليون ٣٠٤: ٢٠١٨مارس ٣١مليون درهم (١٨١، حققت المجموعة ربح بقيمة ٢٠١٩مارس ٣١الفترة المنتهية في خالل 
كافية قصيرة إلى متوسطة األجل للوفاء بااللتزامات الجارية وسداد الديون القادمة ضمن تمتلك المجموعة سيولة درهم). 

والتي تعتبر سياق األعمال االعتيادية. ولذلك تم التوصل إلى أنه يوجد موارد كافية متاحة لدعم افتراضية مبدأ االستمرارية 
.٢٠١٩ة لسنالمختصرةالموحدةالمرحلية مناسبة إلعداد البيانات المالية 

السياسات المحاسبية الهامة٢,٢

مطبقة من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة البشكل متوافق مع تلكتطبيق السياسات المحاسبية بقامت المجموعة 
نتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد لمحاسبية التالية، باستثناء السياسات ا٢٠١٨ديسمبر ٣١السنوية للسنة المنتهية في 

.٢٠١٩يناير ١من ًاللتطبيق اعتبارللمرة األولى الذي أصبح قابًال عقود اإليجار–١٦التقارير المالية رقم 

"عقود اإليجار"١٦لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا
يجار اإلعقود ١٦رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةة يمعايير المحاسبللالدوليمجلسال، أصدر ٢٠١٦في يناير 

معظم عقود اإليجار إدراج يجار) ويتطلب اإلعقود ١٧رقمالحالي (معيار المحاسبة الدوليالتأجيروالذي يحل محل معيار 
نيف عقود اإليجار على أنها إما فعال تصبشكٍل١٦التقارير المالية رقم إلعدادالمعيار الدولي يلغي.في الميزانية العمومية

عقود لللمستأجرين مع إعفاءات يةعقود اإليجار كعقود إيجار تمويلكافةعامل أو عقود إيجار تشغيلية وُييةتمويلعقود إيجار 
المعاملة المحاسبية الزالت. منخفضة القيمةالوعقود اإليجار للبنودأو أقل شهرًا١٢مدتها تكون التياإليجار قصيرة األجل 

تبنت المجموعة . ية أو تشغيليةتمويلعقود إيجار ، مع اشتراط تصنيف عقود اإليجار على أنها دون تغيير أساسيللمؤجرين
.من خالل النهج المعدل المبسط٢٠١٩يناير ١سريان المفعولفي تاريخ ١٦التقارير المالية رقم إلعدادالمعيار الدولي 

:١٦سات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم فيما يلي السيا

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

حق االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم متاحًا لالستخدام). يتم قياس موجودات 
تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار 

لتي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار ا
إيجار مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد 

در لها وفترة اإليجار، يتم استهالك موجودات حق االستخدام المدرجة على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المق
.اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١١ -

(تتمة)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

(تتمة)السياسات المحاسبية الهامة٢,٢

"عقود اإليجار" (تتمة)١٦لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا
مطلوبات عقود اإليجار

في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي 
يتوجب دفعها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة 

مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها ) ناقصًا أية حوافز إيجار جوهريًا
بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه 

ار ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم المجموعة ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليج
إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف 

.الذي يؤدي إلى الدفع

اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض 
معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود 

الدفترية اإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة
لمطلوبات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة جوهريًا أو تغيير 

.في التقييم لشراء األصل الضمني



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٢ -

(تتمة)أساس اإلعداد والسياسات المحاسبية٢

١٦رقمالماليةلتقارير المعيار الدولي إلعداد االتحول إلى ٢,٣

:٢٠١٩يناير ١كما في المختصرالموحدالمرحلي التأثير على بيان المركز المالي 

٢٠١٩يناير ١في 
مليون درهم

الموجودات غير المتداولة
٤٧٣الممتلكات واآلالت والمعدات (أصل حق االستخدام)

الموجودات المتداولة
١٦المدفوعة مقدمًاالذمم المدينة والمبالغ 

المطلوبات غير المتداولة 
١٥٦المطلوبات األخرى (مطلوبات عقود اإليجار)

المطلوبات المتداولة
٣٣٣رى (مطلوبات عقود اإليجار)ختحقات والمطلوبات األوالمسالذمم الدائنة

:٢٠١٩مارس ٣١للفترة للمنتهية في المختصرالموحدالمرحلي التأثير على بيان الدخل 

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١٩مارس ٣١في 

مليون درهم

)١(اإليرادات التشغيلية األخرى
٢٤المصاريف التشغيلية

)٢٦(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)٣(الخسارةإجمالي 

٥المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى
)٣(التمويلتكاليف 

)١(الخسارة للفترة



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٣ -

ضريبة الدخل٣

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهم

ضريبة الدخل الحالية:
)١٦٣()١٥٦(ضريبة الدخل الحاليةرسوم

الدخل المؤجلة:ضريبة 
٣٥٢٥المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

)١٣٨()١٢١(ضريبة الدخلمصاريف

الشركة األمإلى حاملي أسهمالعائداألساسي والمخفض على األسهم العائد ٤

الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح عوائدعلى السهم بتقسيم ةاألساسيالعوائديتم احتساب
لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

الفترة العائدة لحاملي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط عوائدعلى السهم بتقسيم ةالمخفضالعوائديتم احتساب
ة خالل الفترة والمعّدل بنتيجة تأثيرات األدوات المالية المخّفضة.المرجح لعدد األسهم العادية القائم

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

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٣١

٦١١٠)مليون درهمالشركة األم (أسهم لحامليربح للفترة العائد

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

٠,٠٠١٠,٠١٨العائد األساسي للسهم الواحد (درهم)

لم يتم إظهار العائد المخفض على السهم حيث لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات قد يكون لها تأثير مخفض على السهم عند 
استخدامها. 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٤ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية٥

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

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

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

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

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

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

هولندا.

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

.أعالهالمذكورة يةقطاعات التشغيلاللتشكيل يةتشغيللم يتم تجميع قطاعات 

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

ا للقطاعات التشغيلية.المجموعة وال يتم تخصيصهمستوىايرادات الفائدة على اتفاقيات تمويل المشاريع حيث يتم إدارة 

يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز واالستثمارات 
إدارة كذلكإلى ذلك، يتم باإلضافةوبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.مستوى المجموعةالمتاحة للبيع على 

.يةلقطاعات التشغيلليتم تخصيصها الالمجموعة وبالتالي مستوىستأجرة على الماألراضي

اتفاقيات تمويل المشاريع ات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات ار القروض والسلفتد
وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.والتي تتم إدارتها على مستوى المجموعةوالسحوبات على المكشوف من البنوك 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٥ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة:يعرض 

توليد الطاقة والمياه 
اإلمارات العربية –

المتحدة 
–توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

أتروش

التعديالت/ 
االستبعادات وغير 

الموحدالموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٩مارس ٣١الفترة المنتهية في 
٤,٣٣٠- ١,٦٦٤١,٠٥٧٥٠٨١,٠١١٩٠الخارجيينالعمالءاإليرادات من

)١,٨٣٧(- )٢٦()٤٦٦()٢٣٦()٧٠١()٤٠٨(المصاريف التشغيلية
)١٥٧()٣٧()١٠()١٣()٣٣()٢٤()٤٠(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

٥٥- - - - - حصة من نتائج شركات ائتالف
٢٨٣٠- - - ٢- حصة من نتائج شركات زميلة

قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء العوائد (الخسائر)
)EBITDA(١,٢١٦٣٣٤٢٣٩٥٣٢٥٤)٢,٣٧١)٤

)٩٨٣()٢()٣٥()٢٤٤()٢٢٧()١٧()٤٥٨(االستهالك والنضوب واإلطفاء

١,٣٨٨)٦(٧٥٨٣١٧١٢٢٨٨١٩)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (العوائد (الخسائر) 

)١,٠٣٦()٤٠١(- )١٣٠()٢٨()٦٤()٤١٣(تكاليف التمويل 
)١٩(- - - - )١٩(- في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلة(الخسارة) الربح

٩- - - ٩- - ربح من بيع أرض وموجودات النفط والغاز
)٦٥()٥٠(- - )١()١٤(- األجنبيةالخسائر من تحويالت العمالتصافي 

١٨١٨- - - - - إيرادات الفوائد
٢٧- - - ٥- أخرىأرباح

)١٢١(٤- )٣٩()٣()٨٣(- (مصاريف) ائتمان ضريبة الدخل 

١٨١)٤٣٣(١١٩١٩)١١(٣٤٥١٤٢الربح (الخسارة) للفترة



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٦ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

يعرض الجدول التالي معلومات حول إيرادات وأرباح القطاعات التشغيلية للمجموعة:

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
–توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

أتروش
التعديالت/ االستبعادات 

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

:٢٠١٨مارس ٣١الفترة المنتهية في 
١,٦٤٣١,٠٩٢٤٧٩١,٠٨٢٣٨٣٤,٣٣٧الخارجيينالعمالءاإليرادات من 

)١,٩٣٨(-)١٤()٥٩٣()٢٦٤()٧٠٧()٣٦٠(المصاريف التشغيلية
)٧٦(٤٤)٨()١٧()٤٠()٢٠()٣٥(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

١١١١-----نتائج شركات ائتالفالحصة من 
٣٦---٣-الحصة من نتائج شركات زميلة

١,٢٤٨٣٦٨١٧٥٤٧٢١٦٦١٢,٣٤٠)EBITDAاألرباح قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك واإلطفاء (

)٩٠٣(١)١٥()١٦٨()٢٤٧()١٦()٤٥٨(االستهالك والنضوب واإلطفاء

٣٠٤١٦٢١,٤٣٧)٧٢(٧٩٠٣٥٢)EBITقبل احتساب الفائدة والضريبة (العوائد (الخسائر) 

)١,٠٣٥()٣٧٧(-)١٣١()٢٧()٧٣()٤٢٧(تكاليف التمويل 
٢٣)١(---٢٤-في القيمة العادلة للمشتقات وأنشطة حماية القيمة العادلةالربح (الخسارة)

١---١--أرض وموجودات النفط والغازربح من بيع 
)٣(-)٢٩(١٢٢٣األجنبيةرباح (الخسائر) من تحويالت العمالتصافي األ

١٥١٥-----إيرادات الفوائد
٤---)١(٥-أخرىأرباح (خسائر)

)١٣٨()٢٢(-)٦٤(٢٣)٧٥(-(مصاريف) ائتمان ضريبة الدخل 

٣٠٤)٣٢٣(٨٠١)٧٣(٣٦٤٢٥٥(الخسارة) للفترةالربح 



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٧ -

معلومات عن القطاعات التشغيلية (تتمة)٥

: ٢٠١٨ديسمبر ٣١و٢٠١٩مارس ٣١يعرض الجدول التالي موجودات القطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

توليد الطاقة والمياه
اإلمارات العربية–

المتحدة 
-توليد الطاقة 

أخرى 
–النفط والغاز 

أمريكا الشمالية
–النفط والغاز 

أوروبا
-النفط والغاز 

أتروش
التعديالت/ االستبعادات 

الموحدوغير الموزع
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٩مارس٣١في 
١,١٩٥١,٢٩٩- - - ١٠٤- االستثمار في شركات زميلة

١٤٤١٤٤- - - - - ائتالفةاالستثمار في شرك
٦٩٨٦٩٨- - - - - وقروض لشركات زميلةسلفات

٩,٠٦٥- - - - ٩,٠٦٥- الموجودات المالية التشغيلية
١٨,٦٨٢١٨,٦٨٢- - - - - أرض مستأجرة

٤٣,١٦٦٣,٨١٠٩,٥٣٣٩,٥٧٦٢,٣٠٧٤٩١٦٨,٨٨٣موجودات أخرى

٤٣,١٦٦١٢,٩٧٩٩,٥٣٣٩,٥٧٦٢,٣٠٧٢١,٢١٠٩٨,٧٧١موجودات القطاع

٣١,٠١٨٦,٨٦١٢,٩١٥١٢,٠٥٧٢٢١٣٥,٢٨٦٨٨,٣٥٨مطلوبات القطاع

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

٦٩٨٦٩٨-----وقروض لشركات زميلةسلفات
٩,١٤٩----٩,١٤٩-الموجودات المالية التشغيلية

١٨,٦٨٢١٨,٦٨٢-----أرض مستأجرة
٤٣,٩٩٥٣,٧٥٧٩,٣٩٤٩,٥٠٣٢,٣٤٧٣٩٠٦٩,٣٨٦موجودات أخرى

٤٣,٩٩٥١٣,٠١١٩,٣٩٤٩,٥٠٣٢,٣٤٧٢١,٠٨٧٩٩,٣٣٧القطاعموجودات 

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



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٨ -

الممتلكات واآلالت والمعدات٦

٣١مليون درهم (٤١٩نفقات رأسمالية بقيمةالمجموعة تكبدت، ٢٠١٩مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مليون درهم).٤٢٢: ٢٠١٨مارس 

النقد وما يعادله٧

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

مارس ٣١في 
٢٠١٩

مارس ٣١في 
٢٠١٨

مليون درهممليون درهم

٢,٤٢٦٢,٦٤١النقد في الصندوق ولدى البنوك 
٦٥٠١,٠٣١ودائع قصيرة األجل

٣,٠٧٦٣,٦٧٢
)٣١()١٨(البنوكالسحب على المكشوف من 

٣,٠٥٨٣,٦٤١

المعامالت غير النقدية الجوهرية:
مليون درهم فيما يتعلق بإدراج موجودات حق االستخدام المرسملة ٤٨٩قامت المجموعة بإدراج مطلوبات عقود إيجار بقيمة 

.٢٠١٩يناير ١بتاريخ ١٦كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةالقروض والسلف٨

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١
مليون درهممليون درهم

المقبوضات:
خالل الفترة هي كما يلي:المستلمةإن القروض 

٢,٢٨١-ات التي تحمل فائدةوالسلفالقروض 

سداد مبالغ:
قامت المجموعة بسداد المبالغ التالية خالل الفترة:

٨١٠٣,٢٣٤ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف

٣٤٣٢سالميةالقروض اإل



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-١٩ -

(تتمة)ات التي تحمل فائدة والقروض اإلسالميةالقروض والسلف٨

التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية

٢٠١٩مارس ٣١أخرىالتدفقات النقدية٢٠١٩يناير ١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٩
المتداولة:

٧٦٩٤,٩٧٢)٨١٠(٥,٠١٣القروض والسلفات التي تحمل فائدة
٣٧٢٠٦)٣٤(٢٠٣القروض اإلسالمية 

٨٠٦٥,١٧٨)٨٤٤(٥,٢١٦

:متداولةالغير 
٥٩,٠٩٩)٨٤٤(- ٥٩,٩٤٣القروض والسلفات التي تحمل فائدة

١,٠٨٧)٢٥(- ١,١١٢القروض اإلسالمية 

٦٠,١٨٦)٨٦٩(- ٦١,٠٥٥

٦٥,٣٦٤)٦٣()٨٤٤(٦٦,٢٧١اإلجمالي

٢٠١٨مارس ٣١أخرىالتدفقات النقدية٢٠١٨يناير ١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٨
المتداولة:

٢,٧٧٧٨,٧٨٨)٩٥٣(٦,٩٦٤القروض والسلفات التي تحمل فائدة
٣٥١٨٣)٣٢(١٨٠القروض اإلسالمية

٢,٨١٢٨,٩٧١)٩٨٥(٧,١٤٤

:متداولةالغير 
٥٩,١٤٠)٢,٦١٠(-٦١,٧٥٠القروض والسلفات التي تحمل فائدة

١,٣٢٤)٧(-١,٣٣١القروض اإلسالمية 

٦٠,٤٦٤)٢,٦١٧(-٦٣,٠٨١

١٩٥٦٩,٤٣٥)٩٨٥(٧٠,٢٢٥اإلجمالي

العملياتموسمية٩

اإليراداتارتفاعتوقععادةيتمالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالصيففترةخاللالكهرباءعلىالعاليللطلبوفقًا
منوالرابعاألولبالربعمقارنةالسنةمنوالثالثالثانيالربعخاللوالمياهللطاقةالمولدةالتابعةللشركاتالعملياتوأرباح
.السنة

التشغيليةواألرباحاإليراداتارتفاعيتوقعفإنهالشتاء،فترةخاللوأوروباكندافيالطبيعيالغازعلىالعاليللطلبووفقًا
يتولد الربح من أعمال التنقيب في أوروبا خالل .السنةمنوالثالثالثانيبالربعمقارنةالسنةمنواألخيراألولالربعخالل

الربع األول واألخير من السنة.



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-٢٠ -

المعامالت مع األطراف ذات العالقة١٠

مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل المرحلي الموحد خالل الجوهرية لمعامالتليبين الجدول التالي ملخصًا 
الثالثة أشهر: فترة

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٩مارس ٣١

فترة الثالثة أشهر 
المنتهية في

٢٠١٨مارس ٣١
مليون درهممليون درهم

(شركة مياه وكهرباء أبوظبي):الزميلةالشركة 
١,٦٥٠١,٦٣٤اإليرادات من الكهرباء والمياه 

١٤٩إيرادات الوقود

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسين
تعاقديةالتفاقياتوفقًا الشركات التابعة، من خالل شركات التشغيل و الصيانة من بعض يتم توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين ل

مع الشركات التابعة.

خالل فترة الثالثة أشهر كانت كما يلي:للمجموعة الرئيسيينإن مكافآت موظفي اإلدارة 

فترة الثالثة أشهر 
٣١المنتهية في 

٢٠١٩مارس 

فترة الثالثة أشهر 
٣١المنتهية في 

٢٠١٨مارس 
مليون درهممليون درهم

٣٣مكافآت قصيرة األجل

الطارئةوالمطلوباتااللتزامات ١١

)i(التزامات مصاريف رأسمالية
والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما ٢٠١٩مارس ٣١المصرح بها والمتعاقد عليها كما في الرأسماليةبلغت المصاريف 

مليون درهم).١,١٧١: ٢٠١٨ديسمبر ٣١درهم (مليون١,٤٢١قيمته 

)ii( عقود اإليجار التشغيليةالتزامات
المجموعة كمؤجر:

بناًء على ")"PWPAالتفاقية شراء الطاقة والمياه (ي ستقوم المجموعة باستالمها وفقًااإلنتاج المستقبلية التمدفوعاتإن 
مليار درهم).٦٨: ٢٠١٨ديسمبر ٣١مليار درهم (٦٨بلغت ٢٠١٩مارس ٣١كما في للمحطاتالمتوقعةالسعة المتاحة 

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

مليون ٩٠٤: ٢٠١٨ديسمبر ٣١(٢٠١٩مارس ٣١كما في مليون درهم ١,١٨٧بإنفاق بموجبهااألنابيب، تلتزم 
درهم).



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-٢١ -

(تتمة)الطارئةوالمطلوباتااللتزامات ١١

)iii((تتمة)االلتزامات األخرى
، في اتفاقية بيع وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، طاقة أتروش بي فيشركة ، دخلت٢٠١٨ديسمبر ٢٧في ب) 

حاليًاالتي تمتلكهاالعاملةحصة ال٪ من ٥٠لالستحواذ على ("شماران")شماران بتروليوم كوربوريشنوشراء مع
، وافقتبموجب الهيكل المبدئي لالتفاقية.حوض أتروش في إقليم كردستان العراقبأويل كردستان بي في ماراثون 
٪ من ٥٠تحويلثم ومن ، ماراثون أويل كردستان بي فيلشركة مال المصدر بالكامل العلى شراء رأس شماران

طاقة ) إلىالعاملةحصة ال٪ من ٧,٥أي ما يعادل أتروش (بماراثون أويل كردستان بي في لشركة العاملةحصة ال
جينرال اكسبلوريشين بارتنرز إنكتشتريوف بحيث سالمعاملة، تمت إعادة هيكلة ٢٠١٩إبريل ٢في أتروش بي في.

٪ من ٥٠سوف تقوم بتحويل، وفي نفس الوقت حوض أتروشبماراثون أويل كردستان بي في العاملة فيالحصةكامل 
حقوق ال تزالطاقة أتروش بي في.إلىحوض أتروش) في من الحصة العاملة٪ ٧,٥ما يعادل (أيالحصةهذه 

ًاالمعاملة مشروطبموجب مستندات البيع والشراء دون تغيير كبير بين هيكلي المعاملة. ال يزال إغالق طاقةوالتزامات
حوض أتروش بالعاملة لطاقة أتروش بي فيحصةالوف تزداد، سبموجب هذا االستحواذبموافقة حكومة إقليم كردستان. 

.٪٤٧,٤٪ إلى ٣٩,٩من 

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

و (ب) بعض النزاعات األخرى، والتي يتم التفاوض بشأنها جميعًا. وفقًا التفاقية الشراء والبيع بين طاقة المقترحة
التي تسبقوالبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات الطارئة للفترات 

تواريخ االستحواذات ذات الصلة.

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

أعقبتها جين إكس)، باإلضافة إلى حقوق واتفاقيات مساعدة أخرىإس") وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة (والتي
تايجر جين حصلت شركةمتعلقة بمحطة توليد الطاقة ريد أوك الواقعة في نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية.

، ارمورجان ستانلي انفراستراكتش، وهي شركة ذات أغراض خاصة متخصصة في االستحواذ وتابعة لشركةكو ذ.م.م
) واتفاقية التبادل EMA(الطاقة على كامل ملكية ريد أوك ذ.م.م. دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م في اتفاقية إدارة 

مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال ٢٠١٠ديسمبر ٢٨) كالهما مؤرخ بتاريخ ISDAوالمشتقات الدولية الرئيسية (
ويل الوقود واتفاقيات أخرى. قامت المجموعة بضمان التزامات إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تح

. الدفعات ضمن هذه ISDAو EMAشركة جين أكس لمجموعة شركات مورغان ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية 
مليون ١٠٠: ٢٠١٨ديسمبر ٣١مليون درهم) (٣٦٧مليون دوالر أمريكي (١٠٠الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ 

: ال شيء).٢٠١٨ديسمبر ٣١. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه (EMAدوالر أمريكي) على مدى عمر االتفاقية 

دخلت شركة طاقة براتاني ليمتد في عقود إيقاف تشغيل واتفاقيات أخرى فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال ج)
تكون هناك حاجة لتقديم ضمان مالي لمّالك الموجودات السابقين. كما في المستحوذ عليها من قبلها، والتي بموجبها قد 

، قدمت شركة طاقة براتاني المحدودة ضمان مالي من خالل ضمانات الشركة األم من شركة طاقة ٢٠١٩مارس ٣١
ي قدمت شركة طاقة ش.م.ع تعهدات لسداد أبموجب شروط خطاب االعتماد،ش.م.ع. باإلضافة إلى خطاب اعتماد.

.مبلغ يتم طلبه من أجل تسوية بعض تكاليف إيقاف التشغيل المستقبلية لشركة طاقة براتاني المحدودة



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-٢٢ -

(تتمة)الطارئةوالمطلوباتااللتزامات ١١

)iv((تتمة)الطارئةالمطلوبات

غاز أخرى وحكومة هولندا في مبادرة مشتركة بين القطاعات بي.في مع شركات نفط وانيرجيتعمل شركة طاقة)د
رسميًا بي.فيانيرجيشركة طاقة. التزمت البحرإليقاف تشغيل البنية التحتية للنفط والغاز في المتبادللتوفير األمن

من قبل األمن بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات ائتمان قانونية في هولندا وتأمين تسهيالت ائتمانية لتفعيل توفير 
.بي.فيانيرجي شركة طاقة

األدوات المالية١٢

أنشطة الحماية١٢,١

(مدققة)٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

سميةالقيمة اال
القيمة العادلة

سميةالقيمة اال
القيمة العادلة

غير متداولةمتداولةغير متداولةمتداولة
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

حماية التدفقات النقدية
الموجودات

٥١,٩٤١٢١٥-٦٣٥محمية- عقود تبادل معدالت الفائدة 
- - ١٠--٩عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

-٥٢١٥

المطلوبات
عقود تبادل معدالت فائدة العمالت 

١,٢٦٠٨٧٢٣٤١,٢٥٩٧٣٢٥٠المتقاطعة
٢٢,٢٨٦٤٣١١,٧٤٨٢٠,٢٥٦٣٦٨١,٦٠٧محمية- عقود تبادل معدالت الفائدة

٥٦١٣١٣٦٦١٦٧عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة

٥٣١١,٩٩٥٤٥٧١,٨٦٤

حماية القيمة العادلة
المطلوبات

- ١٠٠-٥٢العقود المستقبلية واآلجلة



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-٢٣ -

(تتمة)األدوات المالية١٢

القيم العادلة١٢,٢

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

والموجودات المالية التشغيلية:ذات الفائدة الثابتة 

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
(مدققة)(مدققة)

٢٠١٨ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٢٠١٨٣١ديسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٩,٠٦٥٩,١٤٩٩,٣٦٦٩,٤٠٠الموجودات المالية التشغيلية
٣٣,١٧٢٣٣,١٨٣٣٥,٣٤٦٣٤,١٠٣)iات التي تحمل فائدة (إيضاح والسلفالقروض 

)iات التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي ) تتعلق القروض والسلف
وسندات شركة الرويس للطاقة.اإلمارات سمب كورب للمياه والكهرباءلطاقة وسندات شركة الوطنية ل

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

وض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.ات على عرمد القيمة العادلة للقروض والسلفتعت

تراتيبية القيمة العادلة١٢,٣

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

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

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

على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير جوهريلمستخدمة ذات تأثير المدخالت افيهاتقييم تكون طرقالثالث:المستوى
سوقية واضحة.معلوماتعلى أساس مبنية



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

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
(غير مدققة)٢٠١٩مارس ٣١

-٢٤ -

األدوات المالية (تتمة)١٢

(تتمة)تراتيبية القيمة العادلة١٢,٣

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
مليون درهممليون درهممليون درهممليون درهم

٢٠١٩مارس ٣١في 
العادلةموجودات مالية مقاسة بالقيمة 

-٥-٥محمية-تبادل معدالت الفائدة عقود 

موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
٩,٣٦٦--٩,٣٦٦موجودات مالية تشغيلية

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-٢,١٧٩-٢,١٧٩محمية-عقود تبادل معدالت الفائدة 

-٢٦-٢٦العمالت األجنبية اآلجلةعقود صرف 
-٣٢١-٣٢١عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

-٥٢-٥٢العقود المستقبلية واآلجلة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
--٣٥,٣٤٦٣٥,٣٤٦ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف

٢٠١٨ديسمبر ٣١في 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

-١٧-١٧محمية–عقود تبادل معدالت الفائدة 

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

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
-١,٩٧٥-١,٩٧٥محمية–عقود تبادل معدالت الفائدة 

-٢٣-٢٣عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة
-٣٢٣-٣٢٣عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

-١٠٠-١٠٠العقود المستقبلية واآلجلة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
--٣٤,١٠٣٣٤,١٠٣ات التي تحمل فائدةالقروض والسلف

، لم تكن هناك تحويالت بين المستوى ٢٠١٨ديسمبر ٣١والسنة المنتهية في ٢٠١٩مارس ٣١خالل الفترة المنتهية في 
األول والثاني لقياسات القيمة العادلة، ولم توجد تحويالت إلى أو من المستوى الثالث لقياسات القيمة العادلة.

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

نماذج تقييم أخرى.

ماليةاألحداث بعد تاريخ التقارير ال١٣

مليون دوالر أمريكي لمدة ثالث سنوات مع ٢٠٠تسهيل قرض بقيمة من عملية إصدارالشركة انتهت، ٢٠١٩إبريل ١٧في 
الذي مليون دوالر أمريكي ٢٠٠الذي يعادلالياباني ألجل بالينيهدف هذا التسهيل إلى إعادة تمويل القرض.بنك محلي

.٢٠١٩بريل في إاستحق


