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 العائدات 
)درهم(

17.6 مليار
)-1% مقارنة بعام 2018(

نسبة توفير متطلبات إمارة أبوظبي 
من الكهرباء والمياه 

+%85
 متوسط األجل المتبقي 

لعقود شراء الطاقة 

12 سنة
التصنيف االئتماني والنظرة المستقبلية لدى موديز/فيتش 

A3 مستقر/A مستقر
)التصنيف السيادي إلمارة أبوظبي Aa2 مستقر/AA مستقر(

نسبة التوافر الفّني العالمي 

%93.4

 متوسط إنتاج النفط والغاز
)برميل مكافئ نفطي يومًيا(

124,418
)+1% مقارنة بعام 2018(

 إنتاج المياه المحالة 
)مليون غالون إمبراطوري(

246,894
)السعة المرّكبة 909 مليون 

غالون إمبراطوري يومًيا(

 اإلنتاج العالمي للكهرباء 
)غيغاواط ساعة(

91,307
 )السعة المرّكبة

17,103 ميغاواط( 

 نسبة توفير متطلبات المغرب 
من الكهرباء

+%40

 شراكة من أجل 
نمو مستدام

 تزّود شركة "طاقة" النفط والغاز والكهرباء 
والمياه - وهي الموارد التي تقوم عليها الحياة 

المعاصرة - وذلك بهدف تحقيق نمو اقتصادّي في 
جميع البلدان التي نعمل فيها. ونفخر بأننا شريك 

موثوق يسعى لتحقيق النمو عبر شراكاتنا الممتدة 
من اإلمارات العربية المتحدة والمغرب إلى حقول 

النفط والغاز في بحر الشمال، وغربي كندا، والعراق.

 اإلسهام في 
المجتمعات المحلية

نسعى ليكون لنا تأثير إيجابي في حياة شركائنا 
الداخليين والخارجيين، بمن في ذلك موظفينا 

والجهات التنظيمية المالية والبيئية، 
والهيئات الحكومية، والنقابات العّمالية 

والمجتمعات التي نعمل فيها. 

أبرز النتائج

 الوفّيات عبر األصول المشّغلة 
من ِقبل "طاقة"

صفر

عدد اأُلسر في بلدة نيفيلي الهندية 
المستفيدة من فرص العمل التي 

توّفرها "طاقة نيفيلي"

134

معدل اإلصابات المسجلة عبر األصول 
المشّغلة من ِقبل "طاقة"

0.38
حادث/200,000 ساعة

عدد األسر المستفيدة من فرص 
العمل التي توّفرها "طاقة آتروش"

150

نحن شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة 
والمياه مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق 
المالية، ويقع مقرها الرئيسي في أبوظبي 

عاصمة اإلمارات العربية المتحدة. تملك 
"طاقة" أصوًل استراتيجية عديدة تشمل 

محطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه داخل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة وعلى مستوى 

العالم، حيث ندير أيًضا وخارج دولة اإلمارات 
العربية المتحدة مجموعة من األصول المعنية 

بعمليات استكشاف وإنتاج ونقل وتخزين 
النفط والغاز. تتواجد"طاقة" في 11 دولة، 

تشمل كندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، 
وهولندا، وُعمان، والمملكة العربية السعودية، 

واإلمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، 
والوليات المتحدة األمريكية.

لدينا شعور قوي تجاه التزامنا بتحقيق هدفنا، 
ورؤية واضحة للمستقبل، ومجموعة من 

القيم المؤسسية المشتركة التي تعد الركائز 
األساسية للشركة والتي ننطلق منها لتحديد 
وجهتنا ونهج تواصلنا مع بعضنا البعض، ومع 

جميع المتعاملين من حكومات، ومستثمرين، 
وموظفين، وعمالء، وموردين، وشركات األخرى، 

والمجتمعات التي نعمل فيها.

هدفنا
إننا نؤمن بأهّمية الطاقة في الرتقاء بمستوى 

الحياة وتحقيق الزدهار القتصادي للشعوب. 
ولذا فقد انطلقنا من أبوظبي نحو آفاق جديدة 

لنواجه التحديات من أجل توفير مصادر موثوقة 
للطاقة والمياه. لهذا السبب يسعى موظفونا 

دائًما لتوفير حلوٍل متميزة وفعالة.

رؤيتنا
أن نحقق الريادة العالمية كمشّغل موثوق من 

أبوظبي لمرافق الطاقة والمياه.

قيمنا
السالمة والستدامة •
التمّيز •
التحاد قّوة •
الشجاعة واإلبداع •
الثقة المتبادلة •

 نسعى لنكون 
الشريك المفضل 

في األسواق التي نتنافس فيها 

5-0 استعراض أعمالنا 
0 نبذة عن طاقة  
1 أبرز اإلنجازات  
2 طاقة في سطور 
4 نموذج عملنا  

13-6 المراجعة االستراتيجية 
6 كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
8 كلمة الرئيس التنفيذي 
10 التركيز الستراتيجي 
12 محاور استراتيجيتنا 

31-14 المراجعة التشغيلية  
16 الكهرباء والمياه  
20 النفط والغاز 
24 الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
27 مواردنا البشرية 
29 المسؤولية الجتماعية للشركة 

35-32 المراجعة المالية 
32 بيئة السوق 
33 أبرز النتائج المالية والتشغيلية 
34 كلمة الرئيس التنفيذي للمالية 

47-36 البيئة التحكمية  
36 مجلس اإلدارة 
38 اإلدارة التنفيذية 
40 الحوكمة المؤسسية 
44 إدارة المخاطر 
46 معلومات للمساهمين وحاملي السندات 
47 مسرد المصطلحات 

103-48 البيانات المالية 
48 تقرير مجلس اإلدارة 
50 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
54 بيان الدخل الموحد 
55 بيان الدخل الشامل الموحد 
56 بيان المركز المالي الموحد 

 بيان التغيرات
57 في حقوق المساهمين الموحد 
58 بيان التدفقات النقدية الموحد 
59 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 

شريك كفء ُيعَتَمد عليه
بصفتنا المشّغل العالمي لمحطات توليد 

الطاقة وإنتاج النفط والغاز من أبوظبي، 
ُيشكل موظفونا الركيزة التي تقوم عليها 

إدارة أعمالنا بكفاءة وفاعلّية. نحن شركاء 
ملتزمون باتفاقيات شراء تمتد لعقود، 

ونحظى بتصنيٍف ائـتماني قوي يمكننا من 
تحمل مسؤولياتنا تجاه عمليات وقف 

التشغيل والتفكيك ألصول النفط والغاز في 
مراحل متأخرة من حياتها مع أخذنا في العتبار 

أقصى درجات المراعاة للسالمة والبيئة. 
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البلد
وصف األصول

مشّغلة أو غير مشّغلة من ِقبل "طاقة"
انتاج النفط والغاز في 2019

تفصيل إنتاج الهيدروكربونات )% الخام / الغاز/ سوائل الغاز(
االحتياطيات المثبتة والمحتملة )"2ّبي"؛ كما 2019/12/31(

المملكة المتحدة/هولندا 
أصول النفط والغاز )بّرية وبحرية(

مشّغلة وغير مشّغلة
*)%31( boepd 39,021

80% خام / 19% غاز / 1% سوائل الغاز
*)%17( boe االحتياطيات 2ّبي: 64 مليون

العراق 
حقل "آتروش" في إقليم كردستان العراق

مشّغل
*)%6( boepd 7,137

100% خام
*)%8( boe االحتياطيات 2ّبي: 30 مليون

اإلمارات العربية المتحدة 
 ثماني محطات للطاقة والمياه تعمل بالغاز )الخريطة المدرجة(

غير مشّغلة؛
54% "طاقة"، 6% مؤسسة أبوظبي للطاقة، 40% شركاء 

دوليين**
*)%100( MIGD 909/*)%77( MW 13,179

معدل 10 سنوات

منشئتان لتخزين الغاز 
 "برجرمير لتخزين الغاز" )60% "طاقة"(؛ 

و"بي جي آي" )36% "طاقة"(
 سعة تخزين الغاز

4.6 مليار متر مكعب )50 تيراواط ساعة(

المغرب
محطة كهرباء "الجرف األصفر" تعمل 

 بالفحم مشّغلة؛
 86% )الوحدات 1-4(،91% )الوحدات 6-5(

*)%12( MW 2,056
24 سنة 

الهند
 محطة كهرباء

"نيفيلي" بفحم الِليْغنيت
مشّغلة؛ 100% "طاقة"

*)%1( MW 250
13 سنة

غانا 
محطة كهرباء "تاكورادي" تعمل بالغاز

مشّغلة؛ 90% "طاقة"
*)%2( MW 330

21 سنة

المملكة العربية السعودية 
محطة "الجبيل للطاقة" لتوليد الكهرباء والبخار وتعمل بالغاز

غير مشّغلة؛ 25% "طاقة"
MW 250 )1%(*/510 طن بخار في الساعة

6 سنوات

ُعمان 
مصهر "ُصحار لأللمنيوم" 
غير مشّغل؛ 40% "طاقة"

MW 1,000***/375 ألف طن 
ألمنيوم سنويًا

حكر للمصهر

أم النار
MIGD 145 / MW 2,290

MSF؛ 8 سنوات

F1 الفجيرة
MIGD 131 / MW 882

RO ،MSF؛ 16 سنة

F2 الفجيرة
 MIGD 132 / MW 2,114

RO ،MED؛ 11 سنة

A1 الطويلة
 MIGD 84 / MW 1,671

MED،MSF؛ 9 سنوات

A2 الطويلة
 MIGD 53 / MW 760

MSF؛ 2 سنة

B الطويلة
 MIGD 162 / MW 2,220

MSF؛ 9 سنوات

اإلمارات العربية المتحدة

الكهرباء   

الكهرباء والمياه  
البلد

اسم المحطة
مشّغلة أو غير مشّغلة من ِقبل "طاقة"؛ ملكية "طاقة"

السعة المرّكبة^ للكهرباء / المياه
تقنيات التحلية )حسب االقتضاء(؛

األجل المتبقي التفاقية شراء الطاقة والمياه )كما في 
)2019/12/31

S1 الشويحات
MIGD 101 / MW 1,615

MSF؛ 5 سنوات

S2 الشويحات
 MIGD 101 / MW 1,627 

MSF؛ 17 سنة

النفط والغاز  

"طاقة" في سطور

كندا/الواليات المتحدة األمريكية 
أصول النفط والغاز )أكثر من 2.4 مليون فّدان من ممتلكات األراضي(

مشّغلة وغير مشّغلة
*)%63( boepd 78,260

18% خام / 68% غاز / 14% سوائل الغاز 
*)%75( boe االحتياطيات 2ّبي: 285 مليون

الواليات المتحدة األمريكية 
محطة كهرباء "رد أوك" تعمل بالغاز )نيوجيرسي(

غير مشّغلة؛ 85% "طاقة" 
*)%5( MW 832

3 سنوات )اتفاقية إمداد وتحصيل( 

مزرعة رياح "ليكفيلد" )مينيسوتا(
غير مشّغلة؛ 50% "طاقة"

*)%1( MW 205.5
12 سنة

مالحظات:
 ال تظهر حصة "طاقة" في شركة "مسار"، 

وهي شركة زميلة مملوكة بنسبة 49% وتعمل 
بشكل رئيسي في قطاع تأجير وإدارة المركبات 

والمعدات في أبوظبي.
إجمالي السعة المرّكبة لتوليد الكهرباء    ^

وتحلية المياه كما في تاريخ التشغيل التجاري 
النسبة المئوية من المجموع العالمي لشركة    *

"طاقة" للسعة / لإلنتاج / لالحتياطيات 2ّبي
يتضّمن شركاء طاقة العالميين في المحطات   **

الثمانية شركات ماروبيني، وتوتال، وإنجي، 
وجيه جي سي، وباورتك، وبي تي يو، وسوميتومو، 

وأوساكا جاس، وتيبكو، وسيمبكورب 
غير مشمولة في السعة المرّكبة العالمية   ***

لتوليد الكهرباء التي تبلغ 17,103 ميغاواط 
نظًرا لحصة "طاقة" في مصهر "ُصهار 

 لأللمنيوم" ككل والذي هو مزّود بالطاقة 
من ِقبل محطة داخلية

الشريك المفضل 
في جميع أنحاء العالم 

تمتلك "طاقة" محفظة استثمارية عالمية منوعة في صناعة الطاقة والمياه 
وتنقسم لقطاعين أساسيين:

قطاع الكهرباء والمياه وهو النشاط التجاري األكبر لدينا، ويشمل تحت 
مظلته تطوير أصول توليد الكهرباء في الشرق األوسط وشمال إفريقيا 

والهند وأمريكا الشمالية واالستحواذ عليها وملكيتها وتشغيلها، باإلضافة 
إلى منشآت تحلية المياه في اإلمارات العربية المتحدة. 

قطاع النفط والغاز وتمتد عملياته التشغيلية عبر أمريكا الشمالية، 
وأوروبا، وإقليم كردستان العراق. وتشمل تلك العمليات التشغيلية عمليات 

استكشاف وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائله؛ والعمليات 
الوسطى المعنية بتخزين الغاز، ومعالجة النفط والغاز ونقلهما. 

%74.1%25.9

%49%42%9

األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء للسنة المالية 2019 )9.1 مليار درهم(

السعة العالمية المرّكبة إلنتاج الكهرباء: )17,103 ميغاواط(

إنتاج النفط والغاز )124,418 برميل مكافئ نفطي يومًيا(

المساهمون في رأس مال "طاقة"

إيرادات السنة المالية 2019 )17.6 مليار درهم(

 الكهرباء والمياه - اإلمارات العربية المتحدة   الكهرباء والمياه - دولًيا  النفط والغاز - أوروبا 
 النفط والغاز - أمريكا الشمالية  النفط والغاز - آتروش

 الغاز   الفحم  الرياح 

 الغاز   النفط الخام   سوائل الغاز الطبيعي 

 مؤسسة أبوظبي للطاقة )حكومة أبوظبي(   أسهم متاحة للتداول العام الحر

%59%13%18%6

%85%14

%41%24%21%11

35% النفط والغاز 65% الكهرباء والمياه 

%3

%4

%1
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نموذج عملنا 

إدارة المحافظ

شاريع
        إدارة األصول: إدارة األداء، الحوكمة والتأكيد، الدعم الفني واألمثلية                          <                           إدارة الم
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هدفنا

الحوكمة المؤسسية

التخصيص الحصيف للموارد 

العمليات التجارية 

النفط والغاز الكهرباء والمياه

االستراتيجية

وإدارة المخاطر

قيمنارؤيتنا

تستند عملية خلق القيمة على:

تنشأ البيئة التحكمية بفضل تطبيق:

كيف نخلق القيمة ما نستفيد منه

األصول اإلنتاجية التي نمتلكها ونتولى تشغيلها 
 بشكل مباشر أو من خالل الشركاء الدوليين.

الموارد الطبيعية بما في ذلك حقول النفط 
 واحتياطيات الغاز والمياه واألراضي الالزمة 

 لدعم عملياتنا.

قوى عاملة هادفة، التي تضم ما يقرب من 
2,000 موظف عبر عملياتنا العالمية، وتوفر 

الخبرات والمهارات واألفكار المبتكرة.

الموارد المالية من توليد السيولة النقدية 
 داخلًيا والتسهيالت االئتمانية الكبيرة 

 غير المسحوبة وقدرتنا لالستعانة بأسواق 
رأس المال من خالل التصنيف االئتماني العالي 

 وهو في مستوى االستثمار.

العالمة التجارية القوية المبنية على سجل 
حافل من إدارة المحافظ الناجحة والخبرات 

 التشغيلية الفّعالة والموثوقة.

العالقات المتينة مع الحكومات وشركاء 
األعمال والداعمين والجهات التنظيمية 

والمجتمعات.

اقرأ المزيد على الصفحة 20

اقرأ المزيد على الصفحة 2

كيف نخلق القيمة 
 ونساهم في تحقيق أهداف 

التنمية المستدامة 

اقرأ المزيد على الصفحة 33

اقرأ المزيد على الصفحة 11

اقرأ المزيد على الصفحة 20اقرأ المزيد على الصفحة 16

اقرأ المزيد على الصفحة 33

اقرأ المزيد على الصفحة 12

اقرأ المزيد على الصفحة 12

ما نقّدمه

الركائز األساسية للحياة الحديثة سواء كانت 
الكهرباء أو المياه أو النفط والغاز، بحيث يتم 

توفيرها بشكل موثوق وبأسعار ميسورة وفق 
أعلى معايير الجودة.
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التي نعمل فيها، بتوفير فرص العمل والعمل 

التعاقدي، ودفع الضرائب ورسوم التراخيص 
والرسوم األخرى.

بيئة العمل المفّضلة التي تحتفظ بالمواهب، 
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المشاركة المفتوحة. 

تقليل األثر البيئي حيث نعمل بشكل استباقي 
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ديناميات جديدة 
توفر المزيد من الفرص 

 كان عام 2019 عاًما آخر من األداء القوي عبر أعمالنا. 
 لقد حققنا أرباًحا موجبة عائدات مستدامة لمساهمينا. 

 على الرغم من انخفاض طفيف في الهوامش، 
 فقد سجلنا نمًوا في مستوى اإلنتاج من معظم أصولنا 

 وارتفاع لإليرادات من األعمال األساسية. نبقى واثقين من دورنا 
 في التحول البيئي األوسع في إنتاج الطاقة وكذلك التحول الجاري 

في قطاع الطاقة والمياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 اقرأ المزيد حول قطاعاتنا 
 في المراجعة التشغيلية

على الصفحة 14

 اقرأ المزيد حول األداء المالي 
 في المراجعة المالية

على الصفحة 32

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 أنا فخور باإلنجازات التي حققناها 
في عام 2019، وأتطلع لعاٍم آخر من 

 النجاحات. وأنا على يقين أن "طاقة" 
 تمتلك القوة المالية والمقومات 

 الالزمة لمواصلة خلق القيمة 
وتحقيق النمو.”

ما زال قطاعا الطاقة والمرافق من بين أهم القطاعات 
االقتصادية على مستوى العالم، إال أنهما يشهدان 

تحواًل عن النموذج الذي اعتدنا عليه؛ إذ يطرح المشهد 
التطويري الراهن تحدياٍت فريدة من نوعها أمام 

الشركات، بما فيها "طاقة"، لَتدُبر هذه الديناميات 
الجديدة والتخطيط لها.

ولمواصلة هذا الطريق، ينبغي لنا أن نستمر في البناء 
على األسس التي سبق وأرسيناها، من استكشاف 
طرٍق للتعاون مع شركائنا لتأمين اإلمداد بشكل 

موثوق وبأسعار ميسورة، وتوُفر فرص العمل، ونقل 
المهارات، وشمول المجتمع وإشراكه، وتحقيق النمو 

االقتصادي المستدام. 

 تلك هي باختصار العوامل التي أدت إلى نجاح 
شركة "طاقة".

لقد تمكنا من خلق فرٍص للنمو في أسواقنا األساسية 
وتحقيق إنجازات كبرى بارزة في عام 2019. على سبيل 

المثال، تجاوز إجمالي حجم اإلنتاج الشهري لحقل 
"آتروش" مليون برميل في يوليو من العام الماضي 

 للمرة األولى منذ بدء العمليات فيه عام 2017. 
ذلك باإلضافة إلى أن اإلنتاج اليومي للحقل تجاوز 
50,000 برميل نفط يومًيا في ديسمبر 2019. 

كما شهد العام الماضي طرح استراتيجيتنا الجديدة 
للصحة والسالمة والبيئة، والتي نستعين فيها 

بمؤشرات لرصد وتحديد ضوابط لمنع وقوع الحوادث.

ورغم ما قدمناه العام الماضي من أداء جيد - مدعوم 
بالتزامنا بالمواظبة على تطوير أعمالنا وتوسيع نطاق 

شراكاتنا االستراتيجية - فإننا واجهنا تحديات.

 فقد أدت حالة عدم اليقين التي تسود العالم، 
بما في ذلك االضطرابات السياسية في الشرق األوسط، 

باإلضافة إلى تراجع الطلب العالمي على النفط والغاز، 
مما أدى إلى تراجع كلي في العائد العام. كما شهد 

العام الماضي تراجع إسهام أصولنا األوروبية في 
إجمالي اإليرادات، وذلك مع شروعنا في وقف التشغيل 

وتفكيك بعض من المنشآت. 

ورغم ذلك، ظلت إيرادات الشركة ثابتة على مدار العام، 
وذلك بفضل اإليرادات التي تدرها أعمال الكهرباء 
والطاقة. وأود أن أشدد هنا على حرصنا البالغ على 

خلق قيمٍة لجميع المتعاملين معنا من خالل تحقيق 
نمٍو ملموس، وضمان استدامة األعمال على المدى 

الطويل من خالل تنويع األصول والتركيز على االستثمار 
في األسواق القابلة للنمو.

عالوة على ذلك، نعمل على تحقيق التوازن بين دعم 
الموازنة من خالل خفض المديونية واالستثمارات 

المنضبطة في المواقع الجغرافية المهمة لتحقيق 
أهداف النمو الخاصة بنا. 

وقد تلقينا في فبراير 2020 عرًضا من مؤسسة 
أبوظبي للطاقة يقترح نقل معظم أصولها لتوليد 

الكهرباء وتحلية المياه، باإلضافة إلى أصولها 
المتعلقة بالنقل والتوزيع لشركة "طاقة" في مقابل 

زيادة حصتها من األسهم في الشركة. حتى لحظة 
كتابة هذه السطور، لقد قرر مجلس اإلدارة التوصية 
للمساهمين في شركة "طاقة" بالموافقة على هذا 

العرض وذلك خالل الجمعية العمومية السنوية 
المزمع عقدها للشركة. الجدير بالذكر أن الموافقة 

على هذا العرض من ِقبل المساهمين والجهات 
التنظيمية قد تؤدي إلى إحداث تحول في قطاع 

الكهرباء في المنطقة، ومن شأن ذلك أن يجعل من 
"طاقة" أحد أكبر شركات المرافق في أوروبا والشرق 

األوسط وإفريقيا. 

ختامًا، أود أن أعرب عن فخري باإلنجازات التي حققناها 
في عام 2019، وأتطلع لعاٍم آخر من النجاحات. وأنا 

على يقين أن "طاقة" تمتلك القوة المالية والمقومات 
الالزمة لمواصلة خلق القيمة وتحقيق النمو. 

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة، أود أن أعرب عن خالص 
امتناننا لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، 

رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة، حاكم أبوظبي؛ 
وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي 
عهد أبوظبي، ونائب القائد األعلى للقوات المسلحة 

ورئيس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، لرؤيتهما 
القيادية الحكيمة التي تسعى بدأٍب لصنع مستقبل 

مستدام إلمارة أبوظبي واإلمارات العربية المتحدة. 
كما أود أن أعرب عن امتناني لسمو الشيخ هزاع بن 
زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي إلمارة 

أبوظبي، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، 
مستشار األمن الوطني، وعضو المجلس التنفيذي 

إلمارة أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 
التنموية القابضة، وسمو الشيخ خالد بن محمد 

بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس 
مكتب أبوظبي التنفيذي، ورئيس اللجنة التنفيذية، لما 

يقدمونه جميًعا من دعم ملموس لشركة "طاقة".

أخيًرا وليس آخًرا، أتقدم بالشكر لقيادات الشركة 
وزمالئي الموظفين لما قدموه من نتائج إيجابية في 
عام 2019، وأجدد تأكيدي على دعم مجلس اإلدارة 

الكامل لجهودهم في عام 2020.

سعيد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة 
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كلمة الرئيس التنفيذي

كان عام 2019 عاًما حاسًما حيث واصلنا تنفيذ 
األهداف االستراتيجية للسيطرة على التكاليف 

واالنضباط المالي والكفاءة التشغيلية مما أدى إلى 
أداء تشغيلي ومالي إيجابي. كما واصلنا سعينا لفهم 
احتياجات السوق واتجاهاته بشكل أفضل كي نضمن 

أن الطاقة والمنتجات المرتبطة بها التي ننتجها ال 
 تضيف قيمة فحسب، بل تولد أيًضا 

رخاًء مشترًكا.

في ظل التطور المستمر الذي يشهده قطاعا الطاقة 
والمياه، نسعى دائمًا في "طاقة" إلى استكشاف 

الفرص في أسواقنا الرئيسية لخلق القيمة المضافة 
وتحقيق االزدهار لجميع األطراف. وفي نفس الوقت، 

نتطلع إلى صنع مستقبل مستدام لشركتنا وشركائنا 
والمجتمعات التي نعمل فيها. 

وقد كّرسنا جهًدا لمواءمة عملياتنا التجارية مع 
المقاييس البيئية واالجتماعية والحوكمة حرًصا على 

رصد تأثير مبادراتنا العالمية لالستدامة عن كثب. 
وفي إطار التعليمات اإلرشادية الجديدة التي وضعها 
سوق أبوظبي لألوراق المالية مؤخًرا، سيوضح تقرير 

االستدامة األول لشركة "طاقة"، الذي سيتم اطالقه 
في عام 2020، عن مدى التزامنا باالمتثال للمعايير 

الدولية في هذا الشأن.

وانطالًقا من سعينا لتحقيق االستدامة في العمل 
والعمليات التشغيلية، شهد عام 2019 جهوًدا 

متواصلة لتحقيق أهدافنا االستراتيجية الخاصة 
 بالسيطرة على التكاليف واالنضباط المالي 

والكفاءة التشغيلية. 

وقد بقي إجمالي اإليرادات ثابًتا عند 17.6 مليار درهم، 
فيما انخفضت صافي األرباح )حّصة "طاقة"( إلى 234 

مليون درهم من 398 مليون درهم في العام األسبق. 
ويرجع انخفاض األرباح بصفة أساسية إلى هبوط أسعار 

السلع؛ وتعطل العمل في بعض أصول الكهرباء 
العالمية التي تملكها المجموعة؛ وإعادة تقييم 

المشتقات حسب السوق بشكل غير مؤاٍت؛ وانخفاض 
حصتنا من نتائج الشركات الزميلة. 

شريك ُيعتمد عليه في قطاع الكهرباء والمياه
على مدار العام الماضي، قدمت المجموعة أداًء جيًدا 

فيما يتعلق بأعمال الطاقة والمياه؛ حيث حققت 
إجمالي عوائد بقيمة 11.5 مليار درهم وذلك بفضل 

ارتفاع نسبة التوافر الفّني وتراجع معدل االنقطاع 
الجبري المكافئ، مما يعزز مكانتنا كشريك ُيعتمد 

عليه في جهود التنمية.

 وفيما نواصل االستثمار االستراتيجي في أصولنا، 
يظل موظفونا على رأس أولوياتنا. كما تمثل 

استثماراتنا في صحة فريق العمل وسالمته محور 
جهودنا الهادفة الستدامة أعمالنا. لقد نجحنا في 

تطوير مقاييس األداء الرئيسية على مر السنين، 
وأصبحنا نركز في الوقت الراهن على تعزيز السالمة 

السلوكية وسالمة العمليات مع رفع مستويات قيادة 
السالمة، وذلك لدعم ثقافة الصحة والسالمة العامة. 

وتماشًيا مع سعينا لتوفير بيئة عمل يشعر فيها 
موظفونا بالثقة والتمّكن ألجل تحقيق الكفاءة على 

جميع المستويات، نواصل جذب أفضل المواهب 
واستبقائها لدعم التنمية. وقد صار أداء الموظفين 
عبر أقسام الشركة كافًة مرتبًطا بخطة العمل من 

خالل أداة "األداء المؤثر والمتعرض" وذلك لخلق حالة 
من االصطفاف والتفاعل مع مؤشرات األداء الرئيسية.

تحسين أداء أصول النفط والغاز القائمة
ظلت استراتيجيتنا تركز على زيادة إيرادات الحقول 

الحالية، واالستثمار في تحسين بنيتنا التحتية، وإنشاء 
منشآت أكثر أماًنا، وزيادة الكفاءة التشغيلية، وذلك 

بهدف تعزيز استدامة أعمالنا. 

وقد تجاوز أداء حقل "آتروش" في إقليم كردستان 
العراق التوقعات مجدًدا، وهذا دليل على التزامنا بخلق 

القيمة. وقد سجل اإلنتاج اليومي لـ "طاقة آتروش" 
رقًما قياسًيا بلغ 50,305 برميٍل من النفط يومًيا في 

الرابع عشر من ديسمبر 2019، لنحقق بذلك إنجاًزا 
جديًدا في اإلنتاج. وقد أسهمت شراكاتنا الوثيقة مع 

هيئات حكومية في إقليم كردستان العراق في تحقيق 
هذه النجاحات التي تظهر قدرتنا على الصمود في ظل 

األوضاع االقتصادية المتقلبة.

باإلضافة إلى ذلك، أسسنا فريًقا إلدارة أصول النفط 
والغاز ورفع قيمتها عبر عمليات مبتكرة إلدارة دورة 

حياة األصول. كما نركز على تعزيز قيمة األصول 
والحرص على ترشيد التكاليف. ويشكل تأسيس هذا 
الفريق خطوة واحدة ضمن رحلتنا نحو تحقيق التميز 

التشغيلي بفضل نماذج األعمال المرنة. 

لكننا ما زلنا نواجه تحديات على صعيد االقتصاد الكلي.

فقد انخفضت ربحية أعمال النفط والغاز بنسبة %4 
على خلفّية تراجع الطلب العالمي على النفط. ومع ذلك 
فقد حافظنا على مستويات إنتاجنا الكلية إلى حد كبير 

من خالل زيادة اإلنتاج في حقل "آتروش"، مما يعوض 
التناقص الطبيعي في حجم اإلنتاج في مجموعة 

أصولنا األوروبية التي باتت في المراحل المتأخرة من 
حياتها. ونتطلع لالستفادة من الخبرة التي اكتسبناها 

في إدارة ومد عمر هذه األصول إلدارة أصول األخرى لدى 
المجموعة في المستقبل. 

المضي نحو المستقبل
 وبالنظر إلى المستقبل، نرمي إلى خلق قيمٍة 

 مستدامة طويلة األجل لشركتنا وأن نلبي الطلب 
 على الطاقة والمياه بنحو مسؤول يراعي أقصى 

 درجات الكفاءة مع دعم اتجاه التحول المستقبلي 
نحو تقليل البصمة الكربونية. 

سيظل نطاق عملياتنا عبر منطقة الشرق األوسط 
 وشمال إفريقيا على رأس أولويتنا االستراتيجية، 

مع دراسة فرص النمو العضوي على مستوى العالم. 
كما نتطلع إلى زيادة تنّوع مصادر دخلنا واالسهام في 
بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة في اإلمارات 

العربية المتحدة، باإلضافة إلى تأمين إمداد الكهرباء 
والمياه وفق أعلى معايير الجودة.

ومازلنا ملتزمين بتقديم نتائج مالية مّتسقة من 
خالل مراعاة أعلى معايير السالمة والحفاظ على البيئة 
وتعزيز الكفاءة التشغيلية، فيما سنواصل االستثمار 

في موظفينا لمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم 
 الكاملة، عالوة على االستمرار في إسهاماتنا القيمة 

في المجتمعات. 

وختاًما، أنا على يقين بأن نشاطنا التجاري األساسي 
ينطوي على فرٍص كبيرة للنمو، وأن بمقدورنا خلق 

مزيد من القيمة لمساهمينا في المستقبل القريب 
 وذلك بفضل ما نتلقاه من دعم وإسهام متواصل 

 من مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا، وجميع 
موظفي "طاقة". 

سعيد حمد الظاهري 
الرئيس التنفيذي

اإليرادات )بالدرهم(

17.6 مليار
)2018: 17.7 مليار(

صافي األرباح )حّصة "طاقة" بالدرهم(

234 مليون
)2018: 398 مليون(
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المراجعة االستراتيجية

التركيز االستراتيجي على النمو 
وتعزيز قيمة األصول 

لمحة عامة
تهدف استراتيجيتنا طويلة األجل إلى تنمية حجم أعمال ضخم في 

قطاع الطاقة والمياه، مع التركيز على خلق القيمة وتنويع المخاطر. 
ولتحقيق ذلك، نسعى إلى ترسيخ مكانتنا كشركة رائدة في قطاع 

الكهرباء والمياه تركز على منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
باإلضافة إلى المحافظة على نشاطنا الوازن في قطاع النفط والغاز. 

ويتمثل أحد األهداف األساسية لهذين النشاطين التجاريين في دعم 
إمارة أبوظبي خصوًصا، واإلمارات العربية المتحدة عموًما، بتقنيات 

وإمكانات ضخمة، وهو ما نجحنا في تحقيقه من خالل مشاريعنا 
التوسعية عالمية النطاق، متجاوزين بذلك سوق "طاقة" األساسية 

في اإلمارات العربية المتحدة إلى أماكن ذات أهمية خاصة ألبوظبي 
ولإلمارات العربية المتحدة.

ومن ناحية المناطق الجغرافية التي نركز عليها، فإننا نهدف إلى 
تنمية أعمالنا داخل اإلمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا، مع األخذ في االعتبار فرص النمو العضوي 
التي تتناسب مع استراتيجيتنا.

الكهرباء والمياه: ساعدت عمليات االستحواذ وتطوير مرافق 
اإلنتاج القائمة في سبع دوٍل على تنمية هذا النشاط وتأمين 

تدفقاٍت مالية ثابتة، وهو األساس الذي يقوم عليه االستقرار المالي 
للمجموعة. وتتمثل استراتيجيتنا في اآلتي:

تعزيز ما نقدمه لمساهمينا من قيمة وفرٍص، والحفاظ على  •
لة  المكانة الرائدة للشركة كأحد أكبر الشركات العالمية الُمشغِّ
لمحطات الكهرباء والمياه، وذلك من خالل التركيز على نشاطنا 
األساسي في قطاع الكهرباء والمياه في الشرق األوسط وإفريقيا.

تحقيق أقصى قيمة من األصول القائمة من خالل أمثلية  •
 العمليات التشغيلية، وفتح مجاالت التآزر في اتفاقيات 

الخدمة طويلة األجل وعقود التشغيل والصيانة عبر أسطول 
محطات الشركة. 

الحفاظ على محفظة األصول الخاصة بالكهرباء والمياه وتنميتها  •
من خالل االستثمار في مشاريع إقليمية جديدة متضّمنة 

اتفاقيات شراء طويلة األجل.
التحول إلى مدير رئيسي أكثر نشاًطا واستباقي لألصول يدفع  •

بمبادرات األمثلية الفّعالة عبر األصول في اإلمارات العربية 
المتحدة.

تعزيز القدرة على تأمين اإلمدادات وتحقيق وفورات الحجم مع  •
االلتزام بتوليد تدفقات نقدية قوية وثابتة يمكن توقعها.

النفط والغاز: اكتسب هذا القطاع وطور قدرات تشغيلية دولية 
كبيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق األوسط، حيث ساعدت 

استراتيجيتنا في تحقيق التالي:

طاقة أوروبا:
الحفاظ على القيمة من خالل اكتساب حقوق تشغيل حقل "براي"  •

البريطاني في المنطقة المركزية من بحر الشمال، وتحقيق تمّيز 
تشغيلي مستدام عبر شتى أصول الشركة.

الحفاظ على نجاح األعمال وتنميتها من خالل إحراز تقدٍم في  •
 تخطيط المشاريع الكبرى طويلة األجل وتطويرها وتنفيذها، 

والتي تشمل مشروع "كواد 9" للغاز ومشروع تعزيز سعة 
التخزين في منشأة "بيرجرمير لتخزين الغاز".

تقليل مخاطر األصول في مراحل متأخرة من حياتها عبر برنامج  •
صارم إلدارة سالمة األصول وتنفيذ استراتيجية ألمثلية عمليات 

وقف التشغيل والتفكيك، بما في ذلك إجراءات سد اآلبار وهجرها.

طاقة نورث:
تحقيق الكفاءة التشغيلية في جميع أصول الشركة وذلك  •

من خالل االستفادة من الرؤى العميقة التي وردت في التحليل 
التشخيصي التصاعدي للعمليات التشغيلية الذي ُأجري عام 

2019، ومن خالل تطوير البنية التحتية الخاصة بمعالجة الغاز 
المملوكة لـ "طاقة".

أمثلة محفظة األصول الحالية من خالل إعادة استثمار التدفقات  •
النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية في األصول االفضل أداًء. 

مواصلة تنفيذ استراتيجية تنويع مبيعات الغاز بهدف رفع أسعار  •
المبيع المحققة.

طاقة آتروش:
تطوير الحقل بهدف تحقيق أقصى إمكاناته اإلنتاجية من خالل  •

تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى حسبما ورد في خطة التطوير 
الميداني للحقل.

مواصلة العمل على تعزيز الكفاءة من خالل تطبيق الدروس  •
المستفادة وتوظيف المناهج التشغيلية األفضل في فئتها. 

مواصلة تحديد الفرص المتاحة األخرى في حقل "آتروش"  •
الستخراج القيمة.

 نهدف إلى تنمية أعمالنا 
داخل اإلمارات العربية المتحدة 

ومنطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، مع األخذ في االعتبار فرص 

 النمو العضوي التي تتناسب 
مع استراتيجيتنا.”

اقرأ المزيد حول نموذج 
عملنا على الصفحة 4

اقرأ المزيد حول أعمالنا 
 في الكهرباء والمياه 

على الصفحة 16

 اقرأ المزيد حول أعمالنا فيالنفط والغاز 
على الصفحة 20
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 ترتكز استراتيجيتنا على 
خمسة محاور

نبني استراتيجيتنا على ثالث نقاط 
للقوة مميزة:

محاور استراتيجيتنا 
المبنية على نقاط قوتنا التنافسية 

 العالقات القوية مع 
حكومة أبوظبي

دعم حكومة أبوظبي

تتيح لنا اإلسهام في رؤية أبوظبي االقتصادية 2030، 
واستراتيجية اإلمارات للطاقة 2050، وال سيما أنهما 

يتعلقان بتنويع مصادر الطاقة والمياه وتأمين إمدادات 
الطاقة والمياه في المستقبل. فنحن ندير أصواًل ذات 

أهمية استراتيجية بالغة ألبوظبي واإلمارات العربية 
المتحدة. وتمكننا هذه العالقات المحلية من إدارة 

مخاطر جيوسياسية وتنظيمية وسوقية في إطار 
عملياتنا التشغيلية الدولية، وال سيما في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وترسيخ مكانتنا 

الريادية العالمية في مجال الطاقة.

نحن على يقين بأننا في وضع فريد يساعدنا على أداء 
دور مهم في التحّول المستقبلي لقطاع الطاقة في 

اإلمارة ودعم السياسة العامة والخارجية، وذلك 
بفضل امتالك اإلمارة لحصة األغلبية من رأس مال 

شركة "طاقة" )بنسبة 74.1% بطريقة غير مباشرة(. 
وتؤكد البيانات السابقة على الدعم الكبير والمستمر 

للشركة، ومكانة الشركة كمزّود رائد ألنواع الطاقة 
المختلفة على نطاق واسع بين الشركات المملوكة 
للدولة في أبوظبي. وتعد هذه الميزة مستدامة، وقد 
اتخذت في السابق شكل مساهمات عينية من ِقبل 

حكومة أبوظبي، والتي تتضمن حصصنا الحالية في 
مصهر "ُصحار لأللمنيوم" وشركة "مسار"، إلى جانب 

منحنا حق التأجير لبعض من قطع األراضي في اإلمارات 
بقيمة 18.7 مليار درهم في العام 2016.

تحقيق أعلى مستويات 
التميز التشغيلي

مجموعة كبيرة ومتنوعة 
من الشركات والمنشآت مع 

التواجد في األسواق الناشئة

الصحة والسالمة وحماية البيئة هما من بين 
أعلى أولوياتنا. نحن ملتزمون بعدم وقوع حوادث 

نهائًيا لضمان توفير بيئة آمنة لفريق عملنا. ونحن 
نسعى باستمرار لتحقيق التميز التشغيلي، والى 

تطبيق التقنيات الرائدة من أجل تقديم األداء المالي 
والتشغيلي القوي. تعمل أصول النفط والغاز لدينا 

بوقت تشغيل مرتفع، حتى تلك التي في مراحل متأخرة 
من حياتها، في حين أن تكاليف التشغيل لدينا قادرة 

على المنافسة مع أقران الصناعة. كما نحافظ على 
نسبة توافر فّني عالية عبر أسطولنا من محطات 

الكهرباء والمياه مع مستويات انتاج مستقرة. إضافًة 
إلى ذلك، تركز المجموعة على تحسين البنية التحتية 
وتعزيزها، مما يرفع مستويات السالمة في المنشآت 

اإلنتاجية مع زيادة وقت تشغيلها ورفع درجات الكفاءة 
التشغيلية وكفاءة التكلفة.

نعمل في 11 دولة عبر أربع قارات من خالل الشركات 
التي تمتد عبر سلسلة قيمة الطاقة بدًءا من توليد 

الكهرباء وتحلية المياه حتى خدمات نقل وتخزين 
النفط والغاز وصواًل إلى التنقيب عن النفط والغاز 

وإنتاجهما. ويضمن ذلك تنوًعا عبر الشركات والدول 
ومخاطر العملة. كما أننا متواجدون في العديد من 

األسواق الناشئة في الشرق األوسط وإفريقيا وكذلك 
الهند، حيث تنمو اقتصاداتها بشكل أسرع من 

األسواق األكثر نضًجا، مما يزيد توقعاتنا لنمو أكبر 
في الطلب على الطاقة، وخاصة الكهرباء. ونستطيع 
االستفادة جيًدا من هذه االتجاهات، السيما من خالل 

تواجدنا والتوسع في هذه األسواق.

المراجعة االستراتيجية 

خلق القيمة على المدى 
الطويل وإعادة تشكيل 

محفظة األصول

القدرات المثبتة

من خالل مجموعة أصول متنوعة، تولد "طاقة" 
مجموعة من التدفقات النقدية المستقرة وتبقي على 

التعرض الى أسعار السلع. ويعمل قطاع الكهرباء 
والمياه على تحقيق االستقرار عند انخفاض أسعار 

هذه السلع. كما نستمر في مراقبة تكاليف التشغيل 
والنفقات الرأسمالية عن كثب إلدارة مستويات اإلنتاج 

في مسار أعمال النفط والغاز. ونسعى الى تحقيق 
زيادة في الكفاءة التشغيلية من خالل تغيير نموذجنا 

د من خالله المقر الرئيسي  التشغيلي، الذي يحِدّ
للشركة االتجاه االستراتيجي للمجموعة ووحدات 

األعمال المسؤولة عن تقديم األداء التشغيلي والمالي 
دون المس بمعايير السالمة.

أثبتت شركة "طاقة" قدراتها في عدد من المجاالت، بما 
في ذلك تطوير المشاريع وتشغيلها. كما نملك عدًدا 

كبيًرا من محطات الكهرباء الحديثة، وندير بأنفسنا 
محطات الكهرباء المملوكة لنا في المغرب والهند 

وغانا. عالوة على ذلك، نجحنا في تنفيذ عدد من المشاريع 
الرأسمالية الكبيرة، بما في ذلك توسعة محطة الكهرباء 

في "الجرف األصفر" بالمغرب بتكلفة إجمالية قدرها 1.6 
مليار دوالر أمريكي في العام 2014، وتطوير مشروع 

"بيرجرمير لتخزين الغاز" في هولندا بتكلفة قدرها مليار 
دوالر أمريكي في العام 2015، وتوسعة الدورة المركبة 

لمحطة "تاكورادي" للكهرباء بقدرة 110 ميغاواط 
في غانا في العام 2015. ويعمل قطاع أعمال النفط 

والغاز لدى شركة "طاقة" في أنشطة التنقيب عن النفط 
والغاز وإنتاجهما من الحقول البّرية والبحرية في أمريكا 

الشمالية وأوروبا والعراق باإلضافة إلى تطوير بنية تحتية 
وسيطة في أوروبا.

 اإلدارة
المالية الحصيفة

تعتبر اإلدارة المالية الحصيفة أولوية أساسية ونسعى 
إلى زيادة القيمة التي تحققها قاعدة األصول القائمة 

مع أمثلية محفظة األصول والتركيز على تحقيق النمو 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. وتسعى 

عملية اتخاذ القرار لدينا على الموازنة بين جهود 
خفض المديونية من جهة وبرامج النفقات الرأسمالية 

ذة بعناية من جهة أخرى، مع  المخططة والمنفَّ
االستمرار في التركيز على االستفادة من عمليات التآزر 

وخفض النفقات التشغيلية. كما نتطلع إلى الحفاظ 
على قوة مركزنا النقدي وحالة السيولة لدينا، ونسعى 

إلى تعزيز مقاييس االئتمان الخاصة بالشركة على 
المديين المتوسط والبعيد.

 ثقافة متماسكة 
وموظفون ملَهمون

تستند ثقافة شركتنا على هدف ُمجٍد، وقيم أساسية 
واضحة، وبيئة عمل محّفزة تدعم التطور المهني. 

ونؤمن أن هذه الثقافة المؤسسية الفريدة تمنحنا 
ميزة تنافسية في األسواق العالمية. فنحن ملتزمون، 

في المقام األول، بتحمل مسؤوليتنا االجتماعية في 
المجتمعات التي نعمل فيها.

 اقرأ المزيد حول أصولنا وحضورنا العالمي 
على الصفحة 2

 اقرأ المزيد حول نموذج عملنا 
على الصفحة 4
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11.5 مليار 

%65

6.1 مليار
 %35

 

%72%28
2.5 مليار

 

 

6.6 مليار 

مؤسسة َكفؤة وفّعالة 
وفريق عمل مرًنا وقوًيا

 يتطلب تحقيق النجاح في قطاع الطاقة المتغير والمتزايد 
 تعقيًدا فريق عمل ممّكن ومّتسم بالمرونة. إن الجمع بين نموذج
 التشغيل الخاص بنا كرقيب إستراتيجي مع األشخاص الذين نختار 

 توظيفهم وتدريبهم ومكافأتهم من أجل تحقيق استراتيجيتنا 
يجعل من شركة "طاقة" مؤسسة أكثر كفاءة وفعالية.

المراجعة التشغيلية

 اقرأ المزيد حول هيكلنا التنظيمي في الهيكل 
التنظيمي للشركة على الصفحة 41

لمحة عامة عن المجموعة

 تعد "طاقة" الشركة الوطنية الرائدة للطاقة في إمارة أبوظبي، 
حيث تملك حكومة أبوظبي بشكل غير مباشر حصة تبلغ %74.1 

من رأس مال الشركة. كما أننا من أكبر الشركات المدرجة في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية، ونوّفر أكثر من 85% من احتياجات الكهرباء 

والمياه لإلمارة. تعمل المجموعة في 11 دولة عبر أربع قارات، من 
خالل الشركات التي تمتد عبر سلسلة قيمة الطاقة بدًءا من توليد 

الكهرباء وتحلية المياه حتى خدمات نقل وتخزين النفط والغاز وصواًل 
إلى التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما. وتصل سعتنا اإلجمالية 

المرّكبة لتوليد الكهرباء إلى 17.1 غيغاواط و909 مليون جالون 
إمبراطوري يومًيا لتحلية المياه. كما نمتلك مجموعة دولية كبيرة 

من أصول النفط والغاز، تتضمن 379 مليون برميل من االحتياطيات 
المثبتة والمحتملة.

لقد مكنتنا هذه المجموعة المتنوعة من تقليل تعرضنا لمخاطر 
العمل ومخاطر الدول ومخاطر العملة المركزة. توفر أصول الطاقة 
والمياه لدينا عائدات طويلة األجل، وتدفقات نقدية وأرباح ملتزم بها، 

في حين أن أعمال النفط والغاز أكثر تقلًبا وتعتمد على أسعار السلع.

 الكهرباء والمياه 
 النفط والغاز 

تفصيل إيرادات المجموعة للسنة المالية 2019 )درهم(

تفصيل أرباح المجموعة قبل الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء للسنة المالية 2019 )درهم(
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لمحة عامة 
 ما زالت أعمال الكهرباء والمياه أكبر مصدر إليرادات "طاقة"، 

والذي يدر تدفقات نقدية متوقعة ومستقرة. تعمل جميع أصولنا 
المتعلقة بالكهرباء والمياه في إطار اتفاقيات طويلة األجل مبرمة 

مع مرافق مملوكة للحكومات أو مع جهات مماثلة أخرى، وذلك 
باستثناء منشأة "رد أوك" )وهي منشأة تجارية لتوليد الكهرباء بهدف 

بيعها لسوق "PJM" وفق اتفاقية إمداد وتحصيل مع "طاقة جين 
إكس"، والتي لـ "طاقة" حصة شراكة محدودة تبلغ %85(.

في اإلمارات العربية المتحدة، وهي سوقنا األساسي، َتكُفل الشركات 
المصّنعة للمعدات األصلية )من خالل اتفاقيات الخدمة طويلة األجل( 

وشركات التشغيل الخبيرة )من خالل اتفاقيات التشغيل والصيانة( 
موثوقية العمليات التشغيلية الفّنية، فيما تتحمل "شركة مياه 

وكهرباء اإلمارات" تكاليف الوقود وتكُفل شراء اإلنتاج والسعة 
اإلنتاجية المتوفرة وفق الشروط واألحكام المتفق عليها.

َتستخدم أصولنا الدولية لتوليد الكهرباء هيكليات مماثلة، وتتولى 
شركة "طاقة" تشغيلها جميًعا )ما عدا األصول الواقعة في الواليات 
المتحدة، وشركة "الجبيل للطاقة" في المملكة العربية السعودية، 

ومصهر "صحار لأللمنيوم" في ُعمان( وفق أطر تعاقد مختلفة )عادًة 
 البناء والتشغيل والتحويل، والبناء والتمّلك والتشغيل والتحويل، 

في مقابل عقود البناء والتملك والتشغيل المعتمدة ألصولنا 
 اإلماراتية(. وقد حققنا سجاًل قوًيا في تشغيل المشاريع كبيرة 

الحجم بكفاءة وموثوقية. 

في عام 2019، حققت أعمال الكهرباء والمياه إيرادات موحدة بقيمة 
11.5 مليار درهم، وهو ما يعادل 65% من إجمالي اإليرادات الموحدة 
للمجموعة، وسجلت أرباًحا )قبل التعديالت والتكاليف الغير موزعة( 

بقيمة 2.5 مليار درهم. ُتعزى هذه النتائج لتحسن في نسبة التوافر 
الفّني العالمي الى 93.4% مقارنًة بـ93.1% في عام 2018، وزيادة 

توليد الكهرباء بنسبة 1.4% الى 91,307 غيغاواط ساعة في عام 
2019 مقارنة بـ 89,922 غيغاواط ساعة في عام 2018، فيما 

استقر معدل االنقطاع الجبري المكافئ عند نطاق األداء العالمي 
وذلك مقارنة بمستوياته في عام 2018، حيث بلغ نسبة 2.5%. كما 
ارتفع إجمالي إنتاج المياه المحالة بنسبة 0.1% الى 246,894 مليون 
غالون إمبراطوري )مقارنة بـ 246,556 مليون غالون إمبراطوري في 
عام 2018( مع انخفاض معدل االنقطاع الجبري المكافئ الى %1.7 

)مقارنًة بـ 2.1% في عام 2018(.

تدفقات نقدية 
قوية ومستقرة

الكهرباء والمياه

تتضمن أصول الكهرباء والمياه المملوكة لنا:

ثماني محطات مستقلة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تعمل بالغاز  •
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، نملك الحصة األكبر فيها وال نتولى 

تشغيلها، وتبلغ سعتها اإلجمالية 13,179 ميغاواط*، و909 مليون جالون 
إمبراطوري يومًيا*، ويبلغ متوسط األجل المتبقي التفاقيات شراء الطاقة 

والمياه 10 سنوات
محطة "طاقة المغرب"، وهي أكبر محطة كهرباء مستقلة في المغرب،  •

وتتولى "طاقة" تشغيلها، وتبلغ سعتها اإلجمالية 2,056 ميغاواط*، عبر ست 
وحدات تعمل بالفحم ويبلغ األجل المتبقي التفاقية شراء الطاقة 24 سنة

منشئتان موجودتان في الواليات المتحدة تتكونان من منشأة تجارية  •
 لتوليد الكهرباء بقدرة 832 ميغاواط*، تعمل بالغاز )"رد أوك" في 

نيو جيرسي( ومشروع مشترك لمزرعة رياح سعتها 205.5 ميغاواط* 
)"ليكفيلد" في مينيسوتا(

 محطة الكهرباء الثانية في تاكورادي في غانا، والتي تعمل بالغاز بسعة •
330 ميغاواط*، ويبلغ األجل المتبقي التفاقية شراء الطاقة 21 سنة 

محطة طاقة تعمل بفحم الليجنيت في الهند )في نيفيلي بوالية تاميل نادو(  •
بسعة 250 ميغاواط*، ويبلغ األجل المتبقي التفاقية شراء الطاقة 13 سنة

شركة زميلة مقرها السعودية في الجبيل ضمن مجّمع "صدف  •
للبتروكيماويات" بقدرة 250 ميغاواط*

ال توجد أصول لتحلية المياه خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة •
يبلغ متوسط األجل المتبقي التفاقيات شراء الطاقة 12 سنة لكامل  •

أسطول "طاقة" من محطات الكهرباء والمياه

* إجمالي السعة المركبة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه كما في تاريخ التشغيل التجاري 

إجمالي توليد الكهرباء )غيغاواط ساعة(

91,307

إجمالي إنتاج المياه المحالة )مليون غالون إمبراطوري(

246,894

مواقع الكهرباء والمياه

عمان •
الهند •

المملكة العربية  •
السعودية

اإلمارات العربية  •
المتحدة

الواليات المتحدة  •
األمريكية

المغرب •
غانا •

المراجعة التشغيلية تتمة

الشرق األوسط
هيمن أسطولنا اإلماراتي المتضّمن ثماني محطات مستقلة لتوليد 
الكهرباء وتحلية المياه على اإلنتاج في أبوظبي، حيث وّفر 85% من 

الطلب على الكهرباء، ولّبى 90% من الطلب على المياه في إمارة 
أبوظبي. وتلزم االتفاقيات األساسية التي تنظم معظم أصولنا 
العالمية الخاصة بالكهرباء والمياه المشتري بتحمل تكاليف 

المدخالت وتأمين أسعار المنتجات مقابل توافر السعة اإلنتاجية. 
عالوة على ذلك، محطاتنا اإلماراتية مشمولة بعقوٍد تشغيل وصيانة، 
مما يؤمنها ضد معظم المخاطر الخارجية والداخلية لهذه األصول. 

كانت أعمال الكهرباء والمياه اإلماراتية المصدر ألغلبية اإليرادات 
الموحدة للمجموعة، حيث أسهمت بـ 7.2 مليار درهم )بنسبة 
41%( من إجمالي اإليرادات. وقد سجلت اإلمارات أداًء قوًيا حيث 

ارتفعت نسبة التوافر الفّني إلى 94.2% مقارنة بـ 93.6% في عام 
 2018. كما استقرت نسبة التوافر الفّني للمياه عند %95.3 

مقارنة بـ 95.5% في عام 2018. وقد حّفز ذلك نمو معدل توليد 
 الكهرباء وتحلية المياه إلى 64,557 غيغاواط ساعة )مقارنًة 

بـ 63,637 غيغاواط ساعة في عام 2018( و246,894 مليون 
 غالون إمبراطوري )مقارنة بـ 246,556 مليون غالون إمبراطوري 

في عام 2018(. 

م لمجموعة أصولنا اإلماراتية  يتيح لنا اإلطار القانوني والمالي المنظِّ
إجراء تعديالت كبيرة وإقامة مشاريع مبتكرة كيفما ومتى كلفتنا 

الجهات التنظيمية بذلك، على أن تغطي اتفاقيات شراء الطاقة 
تكاليف المشروع. وغير ذلك، فإننا نتمتع بكامل الحرية في االستمرار 

في استثماراتنا الرامية لتعزيز الكفاءة، مع مراعاة فاعلية التكلفة، 
وعادة ما تتولى "طاقة" دراسة هذه المشاريع وإقامتها. وفي عام 

2019، حققنا إنجازات بارزة أدت إلى ترسيخ مكانتنا الريادية في 
اإلمارات العربية المتحدة. كما طورنا أطر الحوكمة المؤسسية 

 لمحطاتنا المنتجة للطاقة والمياه، مما سمح لمشاركاتنا مع 
هذه األصول أن تأخذ منهجية قائمة على األداء في الربع الثاني من. 

نسبة الكهرباء التي تنتجها "طاقة" في المغرب 

+%40

 شراكة طويلة المدى كأّول 
 محطة من القطاع الخاص لتوليد 

الكهرباء في المغرب

 "طاقة المغرب" هي أول منتج للطاقة من القطاع الخاص في المغرب، 
وهي مدرجة في بورصة الدار البيضاء. وتعتبر محطة الطاقة الحرارية في 

الجرف األصفر المورد الرئيسي للمكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء 
الصالح للشرب. وتعد شركتنا أحد األعمدة الرئيسية في قطاع الطاقة 

المغربي، حيث تغطي أكثر من 40% من الطلب المغربي على الكهرباء، 
وتسهم بـ 18% من السعة اإلنتاجية المرّكبة. 

في العام 2014، قامت "طاقة" بتوسيع محطة "الجرف األصفر" في المغرب 
بتكلفة 1.6 مليار دوالر أمريكي، وذلك من خالل إضافة وحدتين إنتاجيتين 

جديدتين )شركة الجرف األصفر للطاقة 5 و6( وبسعة 700 ميغاواط ليصل 
إجمالي السعة اإلنتاجية المرّكبة إلى 2,056 ميغاواط. وفي أوائل العام 

2020، أبرمت "طاقة المغرب" اتفاًقا مع المكتب الوطني المغربي للكهرباء 
والماء الصالح للشرب لتمديد اتفاقية شراء الطاقة من وحدات "الجرف 

األصفر" )1-4( لـ17 سنة أخرى بدايًة من عام 2027 حتى 2044. وتعد 
"طاقة المغرب"، التي تضم 480 موظًفا عبر ست وحدات إنتاج، أكبر محطة 

توليد كهرباء تعمل بالفحم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. 

 من القيم األساسية في 
 "طاقة"، نبدأ بالثقة في 

بعضنا البعض ونتابع ببذل 
 قصارى جهدنا لنصبح الشريك 

الموثوق به في االختيار.”
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 كذلك، بدأنا إقامة مشاريع تطويرية لنظام التحكم الموّزع 
لتحسين وظائف نظم التحكم في أصول محددة لدينا. ويعمل هذا 

النظام على مركزة العمليات التشغيلية في المحطات، باإلضافة إلى 
زيادة مرونتها وتبسيطها، وذلك بإتاحة مركزية التحكم، والمراقبة 

واإلبالغ في كل محطة. عالوة على ذلك، أقامت إحدى المنشآت 
مشروع بناء وحدة السترجاع الحرارة المستنفدة لتحسين الكفاءة 

الكلية وتقليل مقدار الحرارة المنبعثة في الغالف الجوي من 
خالل استرجاع الطاقة الحرارية المهدرة من تفريغ الوقود الغازي 

واالستفادة منها في إنتاج الطاقة. 

وقد واصلنا تنفيذ عمليات مراقبة األداء، وجدولة عملية الصيانة 
وبرامج التخطيط عبر مجموعة أصولنا، مما يضمن أقصى سعة 

إنتاج متاحة خالل فترات اإلمداد الحرجة )وتجدر اإلشارة إلى أن طبيعة 
الطقس في اإلمارات العربية المتحدة تؤدي إلى ارتفاع معدل استهالك 

الكهرباء للحد األقصى خالل فصل الصيف(. كذلك أغلقت منشآت 
بعينها خالل عام ، وذلك خارج أوقات الذروة المذكورة، 2019 إلصالح 
بعض العيوب الشائعة في أنظمتها. كما تم االنتهاء من تنفيذ برامج 

رئيسية مخطط لها لوقف التشغيل وذلك لصيانة التوربينات التي 
تعمل بالغاز والبخار، وكذلك وحدات تحلية المياه وحصل هذا في 

ثالثة محطات خالل السنة.

إفريقيا
تتولى "طاقة المغرب" وشركتها الفرعية )شركة الجرف األصفر 

للطاقة 5 و6( تشغيل أكبر أصل دولي لدينا لتوليد الكهرباء، حيث 
 تبلغ إجمالي السعة اإلنتاجية المرّكبة 2.1 غيغاواط، بحيث تغّطي 
أكثر من 40% من الطلب المغربي على الكهرباء. جدير بالذكر أن 

 شركة "طاقة المغرب" مدرجة في بورصة الدار البيضاء وساهمت 
بـ 3.1 مليار درهم )بنسبة 27%( من إيرادات المجموعة الموحدة في 

عام 2019 - وذلك بزيادة قدرها 1.4% عن عام 2018. ويرجع ذلك 
 إلى زيادة نسبة التوافر الفّني التي بلغ 93.7% وزيادة 

 توليد الكهرباء بحيث بلغ 16,259 غيغاواط ساعة )مقارنًة 
بـ 15,654 غيغاواط ساعة في عام 2018(. وقد بلغت نسبة التوافر 

 الفّني لـ"طاقة المغرب" في عام 2019 )الوحدات 1- 4( %96.4، 
وهو رقم قياسي حققته الشركة على مدار 23 عام من العمل 

)باستثناء السعة التكميلية(. 

وقد حددنا العديد من المحاور الرئيسية التي تتطلب تطويًرا مستمًرا 
ومستداًما، في إطار الخطة االستراتيجية، بهدف تعزيز الكفاءة 

وخفض التكاليف التشغيلية. وقد أدرجت هذه المحاور في خطة 
استراتيجية تهدف إلى اتباع أسلوب الصيانة التنّبؤية بداًل من الصيانة 

الوقائية على مدار السنوات الخمسة التالية. وتشمل الخطة رفع 
كفاءة المعدل الحراري، وتعزيز مصادر اإلمداد وتطوير المستودعات، 

وإدارة التقادم والتحول الرقمي.

عالوة على ذلك، في تاريخ 24 يناير من عام 2020، أبرمت "طاقة 
المغرب" اتفاًقا مع المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح 

للشرب لتمديد اتفاقية شراء الطاقة من وحدات "الجرف األصفر" 
)1-4( لـ17 سنة أخرى بدايًة من عام 2027 حتى 2044. ويمّثل هذا 

التمديد إنجاًزا رئيسًيا يسمح بدمج نموذج أعمال "طاقة المغرب" 
ودعم التآزر التشغيلي وتأمين التدفقات النقدية الالزمة لتنويع 

محفظة األصول مستقباًل تماشًيا مع تحول قطاع الطاقة المرتقب 
في المغرب.

وفي غانا، انخفض إنتاج الطاقة إلى 1,607 غيغاواط ساعة والتوافر 
ر  الفّني إلى 68%، وذلك بسبب طول فترة الصيانة في المحطة مما أثَّ

على اإلنتاج. وقد أسهمت المحطة بـ 352 مليون درهم في إجمالي 
 اإليرادات الموحدة للمجموعة )مقارنًة بـ 376 مليون درهم في 

عام 2018(.

السعة المرّكبة ألصول توليد الكهرباء في الواليات المتحدة: 

 1,038 
ميغاواط 

موطئ قدم في األسواق التجارية 
وقطاع الطاقة المتجددة

تمّدنا الواليات المتحدة بخبرة ال تقّدر بثمن في إدارة المحافظ 
االستثمارية لألصول التجارية لتوليد الطاقة وأصول توليد الطاقة 

المتجددة في أسواق متقّدمة ومتطّورة، وذلك من خالل حصة 
الشركة بنسبة 85% في اتفاقية إمداد وتحصيل مع محطة كهرباء 

"رد أوك" في والية نيوجيرسي، وحصتنا في المشروع المشترك 
لمزرعة الرياح في ليكفيلد بوالية مينيسوتا. 

وتمتلك شركات أخرى - ال تملك فيها "طاقة" أية حصص - كلتا 
المنشئتين وتتولى تشغيلهما وصيانتهما. تحتفظ شركة "طاقة"، 

بموجب اتفاقية اإلمداد والتحصيل مع محطة كهرباء "رد أوك"، 
بجميع الحقوق االقتصادية )وهي اإليرادات الناتجة من بيع الكهرباء، 

والسعة اإلنتاجية، وأية خدمات أخرى( من المحطة، لكنها ملزمة 
 بإمداد الوقود ودفع مبالغ محددة ومختلفة لمحطة "رد أوك". 

 كما تبيع "طاقة" إنتاج الكهرباء والسعة اإلنتاجية لسوق 
"بي جيه إم"، الذي تتجاوز سعته اإلنتاجية للكهرباء 180 غيغاواط. 

وتضم مزرعة الرياح "ليكفيلد" 137 توربيًنا من "جنرال إلكتريك"، 
وتنظم عملياتها التشغيلية اتفاقية شراء طاقة طويلة األجل مع 

"شركة إنديانابوليس باور آند اليت"، وهي إحدى شركات الكهرباء 
التابعة لـ "أي إيه إس كوربوريشن". 

لقد شهدت محطة "تاكورادي" في غانا عدة انقطاعات جبرّية طويلة 
على مدار السنوات الخمس الماضية. وفي عام 2019، واجهت 

المحطة مشاكل وانقطاعات متكررة في التيار، مما أثر بشكل بارز 
على نسبة التوافر الفّني وعرقل األداء التشغيلي المتوّقع. ولتصحيح 

ذلك، أجرينا تقييًما تشخيصًيا ألداء التشغيل والصيانة وتقييًما للعمر 
االفتراضي لوحدات التوربينات التي تعمل بالغاز، مكّللين هذه الجهود 

بإعداد خارطة طريق تحدد تعليمات إرشادية عامة لالرتقاء بأداء 
المحطة إلى مستوى جيد ومستدام، مع االمتثال ألفضل الممارسات.

الواليات المتحدة األمريكية
وفي عام 2019، تأّثرت منشأة "رد أوك" سلبًا بأوضاع السوق غير 

المؤاتية الناتجة عن انخفاض أسعار الطاقة وإعادة تنفيذ "المبادرة 
اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري" في نيوجيرسي، وهي برنامج 

إقليمي تشترك فيه عدة واليات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد 
ق في إقليم األطلسي األوسط وشمالي شرقي الواليات  الكربون، وتطبَّ

المتحدة. وتطالب الواليات المشتركة في البرنامج من محطات 
توليد الكهرباء شراء بدالت "المبادرة اإلقليمية لغازات االحتباس 

الحراري" مقابل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة من المحطات. 
ويعمل برنامج "المبادرة اإلقليمية لغازات االحتباس الحراري" على 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خالل زيادة تكاليف اإلنتاج 

د تنفيذ والية نيوجيرسي  على المحطات الحرارية األقل كفاءة. وسيكبِّ
للبرنامج محطة كهرباء "رد أوك" تكاليف ضخمة نتيجة االمتثال 

 للقواعد التنظيمية وشراء بدالت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
مما سيؤثر سلًبا على توليدنا للكهرباء وعلى هوامش الربحية في 

"طاقة جين إكس" اآلتية من إنتاج محطة كهرباء "رد أوك" على مدار 
الفترة المتبقية من اتفاقية اإلمداد والتحصيل. 

وفي مزرعة الرياح "ليكفيلد" لتوليد الكهرباء، ومع استمرار االتجاه 
الذي تكرر على مدار عدة سنوات، كان مورد الرياح منخفًضا إلى حد 

 كبير عن المعدالت المتوسطة طويلة المدى على مدار العام، 
مما ادى إلى انخفاض إيرادات اإلنتاج في معظم الشهور خالل العام. 

 لكن انخفاض تكاليف إصالح علب التروس واألجزاء المهمة األخرى -
لكونها شهدت معدالت فشل أقل من تلك المدرجة في ميزانية 

ض عن تراجع عائدات اإلنتاج. عام 2019 - عوَّ

الهند
سجلت منشأة "نيفيلي" أداًء جيًدا جًدا، حيث بلغت نسبة التوافر الفني 
للعام 89.3% )مقارنة بـ 88.5% في العام 2018( وبلغ معدل النمو 

في إجمالي توليد الكهرباء 4.5% ليصل الى 1,364 غيغاواط ساعة 
)مقارنًة بـ 1,305 غيغاواط ساعة في عام 2018(. كما أسهمت 

المنشأة، الواقعة في والية تاميل نادو، بإجمالي 313 مليون درهم 
من إجمالي اإليرادات الموحدة للمجموعة )مقارنًة بـ 209 مليون 

درهم في عام 2018(.

النظرة المستقبلية 
من المتوقع أن يخضع قطاع الكهرباء والمياه اإلماراتي لتطورات 

كبيرة على مدار العقد القادم؛ حيث سيشهد قطاع الكهرباء تشغيل 
أول محطة طاقة نووية في دول التعاون الخليجي بسعة إنتاجية 

تبلغ 5.6 غيغاواط عبر جميع مفاعالتها باإلضافة إلى مخطط انشاء 
محطات توليد كهرباء بالطاقة الشمسية )كهروضوئية( بسعة 

إنتاجية قدرها 8 غيغاواط. 

وفيما يتعلق بمحفظة أصولنا الحالية، وتماشًيا مع هذه التطورات، 
يتمثل جزء من استراتيجيتنا في التنمية المستدامة من خالل ضخ 

 استثمارات جديدة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 
وتنويع محفظة أصولنا بمشاريع الطاقة النظيفة. عالوة على ذلك، 
شاركنا في تقديم عرض لمناقصة على مشروع شراكة في توليد 

الكهرباء وإنتاج البخار في المملكة العربية السعودية.

كما نجري حالًيا نقاشات مع الجهة التنظيمية المختصة وأصحاب 
المصالح الرئيسيين لتحديث مجموعة أصولنا في اإلمارات العربية 

المتحدة بهدف خفض تكلفة المرافق في إمارة أبوظبي وتقليل 
المساعدات الحكومية التي تذهب للقطاع؛ ما سيساعدنا على دعم 

التنمية االجتماعية واالقتصادية بصورة أكثر فاعلية من خالل توفير 
الطاقة والمياه بتكلفة أقل للمجتمع والقطاعات الصناعية والتي 

تشكل أحد مقومات انتعاش االقتصاد. 

ونسعى حالًيا الستكشاف فرص تطوير أصول تحلية المياه، وذلك من 
خالل التحول من التقنيات الحرارية مثل التحلية بالتقطير الومضي 
المتعدد المراحل )MSF( والتقطير المتعدد اآلثار )MED( إلى تقنية 
التناضح العكسي )RO(، مما يؤدي إلى استكشاف مزيٍد من الفرص 

لفصل أصول الكهرباء والمياه وتطوير أصول الكهرباء لتحسين 
كفاءتها إلى حد كبير.

في غانا، سنرّكز على استعادة تمّيزنا الصناعي وتعزيزه، مع تحسين 
كفاءتنا التشغيلية. كما سنركز على تعزيز جوانب أخرى رئيسية 

مثل السالمة والبيئة، وأداء المحطات، والصيانة الوقائية، والكفاءة 
التنظيمية، وتحفيز الموظفين.

أما في الهند، فنخطط لبدء مشروع لنزع كبريت الغاز العادم بقيمة 
تتراوح ما بين 50-55 مليون دوالر أمريكي في محطة "نيفيلي" لتوليد 
الطاقة بفحم الليجنيت في الهند، والتي تعمل على انتزاع ثاني أكسيد 

الكبريت من غازات العادم )وهي سمة خاصة بوقود الليجنيت(.

اقرأ المزيد حول نموذج 
 إدارة محافظنا 

على الصفحة 4

اقرأ المزيد حول إطار 
 الصحة والسالمة لدينا 

على الصفحة 24
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المراجعة التشغيلية تتمة

تعظيم 
اإلمكانات والقيمة

النفط والغاز 

تضم أصول النفط والغاز المملوكة لنا:

في أوروبا، أصول مشّغلة وغير مشّغلة من ِقبل شركة "طاقة" في المناطق  •
البّرية والبحرية. وفي العام 2019، بلغ اإلنتاج 39,021 برميل مكافئ نفطي 

 يومًيا، معظمها من النفط الخام، مع احتياطيات مثبتة ومحتملة تبلغ
64 مليون برميل مكافئ نفطي.

أصول أوروبية لتخزين الغاز مشّغلة من ِقبل "طاقة" وهي "برجرمير لتخزين  •
الغاز" و"بي جي آي" لتخزين الغاز بسعة اجمالية تصل الى 4.6 مليار متر 

مكعب من الغاز )ما يعادل 50 تيراواط ساعة من الطاقة(.
في أمريكا الشمالية، أصول مشّغلة وغير مشّغلة من ِقبل "طاقة" ممتدة  •

على ما يزيد عن 2.4 مليون فدان من ملكيات األراضي. وفي العام 2019، 
بلغ اإلنتاج 78,260 برميل مكافئ نفطي يومًيا، معظمها من الغاز الطبيعي 

وسوائل الغاز الطبيعي، مع احتياطيات مثبتة ومحتملة تبلغ 285 مليون 
برميل مكافئ نفطي.

حقل "آتروش" في إقليم كردستان العراق المشّغل من ِقبلنا، بإنتاج يبلغ  •
 7,137 برمياًل من النفط الخام، واحتياطيات مثبتة ومحتملة تبلغ

30 مليون برميل مكافئ نفطي. 

لمحة عامة 
شهد هذا العام أداًء قوًيا في أعمال النفط والغاز، حيث بلغ متوسط 
اإلنتاج 124,418 برميل مكافئ نفطي يومًيا، مسجاًل زيادة بسيطة 

عن إنتاج عام 2018 الذي بلغ 123,100 برميل مكافئ نفطي يومًيا. 

 ومع ذلك، انخفضت العوائد السنوية ألعمال النفط والغاز بمقدار
4% الى 6.1 مليار درهم باألساس نظًرا النخفاض أسعار الطاقة 

عالمًيا. وقد نتج عن ذلك انخفاض األرباح قبل الضرائب، والفوائد، 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 7% الى 2.5 مليار درهم من 2.7 مليار 

درهم في عام 2018. كما شهد العام الماضي أيًضا استحواذنا 
على حصة عاملة إضافية بلغت 7.5% من حقل "آتروش" من شركة 

"ماراثون أويل كوربوريشن"، مما يرفع حصتنا العاملة في "آتروش" من 
39.9% إلى %47.4. 

أما استراتيجية االستكشاف واإلنتاج، فقد ظّلت ترّكز على تحسين 
إيرادات قاعدة أصولنا الحالية. كما استثمرنا في تحسين البنية 

التحتية، وإقامة منشآت أكثر أماًنا مع زيادة وقت التشغيل وتعزيز 
الكفاءة التشغيلية وكفاءة التكلفة. وفي إطار استراتيجية أعمال 

التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما، فقد احتفظنا بأفضلية مكانتنا 
من ناحية تقنيات الحفر وإكمال اآلبار المتطورة؛ وذلك باإلضافة إلى 

تقنيات االستكشاف المنظمة والمركزة التي تتيح تطوير وإنتاج 
النفط الخام والغاز الطبيعي بنحو أكثر كفاءة.

مواقع النفط والغاز

هولندا •
العراق •

كندا •
الواليات المتحدة األمريكية •
المملكة المتحدة •

أوروبا
في المملكة المتحدة، تتولى "طاقة" تشغيل خمس منصات بحرية 

)كورمورانت ألفا، وإيدر، ونورث كورمورانت، وتيرن ألفا، وهاردينغ( 
تستخرج إنتاجها من 12 حقٍل ممتد عبر المنطقتين الشمالية 
والوسطى من بحر الشمال. كما نملك أسهًما في الحقول التي 

لها شركات أخرى في منتصف بحر الشمال. ُتشغِّ

وفي هولندا، تملك طاقة أصواًل تتولى تشغيلها وأخرى ال تتولى 
ل أصواًل بّرية في  تشغيلها في بحر الشمال الهولندي، كما ُتشغِّ

منطقة "ألكمار"، بما في ذلك مخزنين للغاز تحت األرض. 

وباألخذ في االعتبار أن األصول اإلنتاجية في أوروبا في مراحل متأخرة 
من حياتها، فقد رّكزنا على عديد من المشاريع التطويرية )"نورث 
كورمورانت"، و"براي إيست" - حيث ال تتولى "طاقة" تشغيله حالًيا 

- و"كواد 9"( والتي تهدف إلى تعزيز قدرتنا إلستخراج ما تبّقى من 
احتياطيات النفط والغاز. 

تعمل "طاقة أوروبا" بفاعلية إزاء زيادة قيمة أصولها إلى أقصى حد 
ممكن حتى نهاية اإلنتاج االقتصادي مع القيام بأعمال وقف تشغيل 
اآلبار الغمرية، والحصول على خدمات سد اآلبار وهجرها بأسعار جيدة 

تتميز عن األسعار المعتادة في السوق )وذلك من خالل التنسيق 
مع سلسلة اإلمداد في مرحلة مبكرة( وزيادة اإللمام واالختصاص 

المؤسسي في هذا الموضوع، إلتاحة نقل المعرفة والخبرة إلى األصول 
األخرى المملوكة للمجموعة. وفي هولندا، تنخرط "طاقة" في إعادة 

استخدام أصول النفط والغاز والبنية التحتية القائمة وتخصيصها 
ألغراض جديدة من خالل مشروع "بورثوس" الذي يهدف إلى تطوير 
احتجاز غاز ثاني أكسيد الكربون واختزانه في منطقة ومخزن ميناء 

روتردام في حقل P18 البحري الذي تتولى "طاقة" تشغيله.

وفي ذلك السياق السابق، أنجزت طاقة في أوروبا مشاريع مهمة 
مثل حملة عمليات التدخل في بئر "بيليكان"، وتنفيذ برنامٍج تطويري 

 موثوق في مشروع تخزين غاز "بيرجرمير"، وتحويل منصة "إيدر"، 
بعد االنتهاء من برنامج سد اآلبار وهجرها في يناير من عام 2019، 

إلى مرفق خدمي لدعم اإلنتاج من حقل "أوتر".

 وفي عام 2019، بدأت أعمال تطوير سبعة آبار في منشأة 
"نورث كورمورانت" لدعم إنتاج النفط في المملكة المتحدة، 

 وستستمر في عام 2020. كما توقف العمل مؤقًتا على برنامج 
سد بئر "بيليكان" وهجره لبدء مجموعة من عمليات التدخل لتطوير 

البئر، مما أدى إلى اإلنتاج بمقدار 2,000 برميل مكافئ نفطي يومًيا 
بشكٍل مبدئي. كما انتهت أعمال هجر خمسة آبار غمرية في محيط 

الوصلة الغمرية "يو إم سي"، ومن المقرر إجراء عملية سد وهجر 
بئر جديد في عام 2020. باإلضافة إلى ذلك، اكتمل برنامج سد 

بئر "بيليكان" وهجره بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد والنفقات 
المتوقعة، فيما تم وقف التشغيل وتفكيك ثالثة آبار تحت البحر 

بالقرب من البنية التحتية لـ P15 في بحر الشمال الهولندي.

كما ُوِضع برنامج للتمّيز في أعمال الصيانة وآخر لزيادة القدرة 
اإلنتاجية للحد األقصى في هولندا، على أن يتم تنفيذهما في عام 

2020. كما تضمنت نتائج عام 2019 صدور تقرير مقارنة معيارية 
 مستقل من إحدى شركات االستشارات الصناعية المرموقة، 

باع  والذي تصدرت فيه "طاقة" شركات النفط اإلنجليزية التي ُتراعي اتِّ
الممارسات الجيدة في إدارة سالمة اآلبار البحرية.

تتضمن مشاريع وقف التشغيل والتفكيك الجارية، والتي تسير وفق 
خطة الشركة، إعداد منصات الحفر لعمليات السد والهجر على 

منصات "ترن ألفا" و"كورمورانت ألفا" و"إيست براي"، باإلضافة إلى 
الدراسة الجارية وأعمال التخطيط لضمان إيقاف التشغيل والتفكيك 

الفعال لألصول في نهاية عمرها االقتصادي.

وقد انخفض اإلنتاج بصفة عامة من األصول األوروبية بواقع 5%، ليبلغ 
متوسط إنتاجها 39,021 برميل مكافئ نفطي يومًيا على مدار العام، 

وذلك بسبب التراجع الطبيعي في األصول. هذا باإلضافة إلى انخفاض 
أسعار النفط والغاز، مما أدى إلى انخفاض عوائد أعمالنا في أوروبا 

بمقدار 13% لتبلغ 3.7 مليار درهم. 

متوسط إنتاج أعمال النفط والغاز )برميل مكافئ نفطي يومًيا(

124,418
إجمالي إيرادات النفط والغاز )مليون درهم(

6,082

 أصول "طاقة" 
في المملكة المتحدة

وصالت غمرية مشغّلة

ديفيريك

وصالت غمرية غير مشغّلة

مالكور

مصالح غير مشّغلةأصول مشّغلة

براي ب
براي أ

جزر شتالند

البر الرئيسي 
للمملكة المتحدة

 اقرأ المزيد حول
 بيئة السوق 
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اقرأ المزيد حول نموذج 
 إدارة محافظنا 
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كسترل
إيدر

هاردينغ

كورمورانت نورث

بيليكان

يو إم سي

ترن ألفا
كالدهان
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وايت كورت

المراجعة التشغيلية تتمة

أمريكا الشمالية
 استقرت مستويات إنتاج "طاقة نورث" في عام 2019 عند

78,260 برميل مكافئ نفطي يومًيا )حيث كان اإلنتاج ثابًتا مقارنة 
بعام 2018(، كما زادت اإليرادات قلياًل الى 1.9 مليار درهم )بمعدل 

 نمو 4% مقارنًة بعام 2018(. واصلت الشركة تركيزها 
 على سالمة وموثوقية العمليات التشغيلية وضمان االستفادة 

من أية حوادث تقع.

وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية، بدأت "طاقة نورث" أعمال 
التشييد في الربع الثالث من عام 2019 لتوسعة محطة الكّباسات 

الكبرى في حقل "آبر مانفيل" الخاضعة لتشغيلنا في غرب ألبرتا 
المركزية لتحويلها إلى محطة غاز مع القدرة التصديرية المباشرة 

إلى نظام شركة "تي سي إنرجي". ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المحطة 
ن "طاقة" من السيطرة  في الربع الثاني من عام 2020، مما سُيمكٍّ

على البنية التحتية االستراتيجية الرئيسية في هذا الحقل الذي يشكل 
أهمية كبيرة للشركة، باإلضافة إلى أنه سيخفض تكاليف التشغيل 

في المستقبل. 

وفي منطقة "جراند براري"، انتهت أعمال توسعة محطة غاز "فالهاال" 
التي أجريت في إطار مشروع مشترك مع شركة "كانتانا" في نهاية 
عام 2018. وقد انَصبَّ تركيز شركة "طاقة" في عام 2019 على 

مواصلة تطوير حقلها النفطي في "بوس"، حيث يعالج الغاز المصاحب 
الناتج في محطة غاز "فالهاال" نفسها، هذا باإلضافة إلى التعاون مع 

شركة "كانتانا" للنجاح في جذب مزيٍد من الغاز الطبيعي المنتج من 
ِقبل شركات أخرى إلى المحطة. ومن المتوقع أن تعمل هذه المحطة 

بكامل طاقتها للجزء األغلب من عام 2020.

وقد تمثلت منهجيتنا في "طاقة نورث" لعام 2019 في استثمار 
ما يكفي من رأس المال للحفاظ على مستويات إنتاج ثابتة سنوًيا. 
ونتيجًة لذلك، حققنا نتائج قوية بفضل برنامج الحفر وإكمال اآلبار 

في النصف األول من هذا العام. وقد أسهمت هذه النتائج اإليجابية 
القوية، باإلضافة إلى إنجاز المشاريع في األوقات المحددة، في تجاوز 

إنتاج اآلبار الجديدة في عام 2019 مستوى التوقعات. 

العراق
 سجل حقل "آتروش" في إقليم كردستان العراق أداًء رائًعا في 

ل   عام 2019. فمنذ بداية اإلنتاج في الحقل في عام 2017، سجَّ
 رقًما قياسًيا جديًدا تجاوز اإلنتاج فيه مليون برميل من النفط 

شهرًيا في يوليو 2019. وبذلك، بلغ إنتاج الحقل منذ بدء تشغيله 
23.3 مليون برميل من النفط. 

 وقد ضاعف الحقل إجمالي إنتاجه من النفط إلى 50,000 برميل 
 من النفط يومًيا؛ وُتعزى هذه الزيادة المقدرة بـ 47% في اإلنتاج 

السنوي إلى حد كبير إلى تشغيل آباٍر جديدة وأعمال إزالة اختناقات 
اإلنتاج في المنشأة. وقد حققت العمليات التشغيلية في الحقل 

أهداف السالمة واإلنتاج بالحد األدنى من اإلنفاق، باإلضافة إلى تنفيذ 
التخطيط والتطوير المتكاملين. 

كما نّفذت "طاقة العراق" عديًدا من المشاريع الرامية لزيادة اإلنتاج، 
وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل التكاليف، مما أدى إلى زيادة 
األرباح قبل الضرائب والفوائد واإلستهالك واإلطفاء بنسبة %93. 

وقد تضمن ذلك: تركيب منشأة اإلنتاج المبكر الجديدة التي رفعت 
سعة المعالجة بمقدار 10,000 برميل من النفط يومًيا؛ وأعمال إزالة 
االختناقات اإلنتاجية في منشأة المعالجة المركزية التي رفعت السعة 

اإلنتاجية بمقدار 11,500 برميل من النفط يومًيا؛ وأْتمَتة جميع 
العمليات في منشأة المعالجة المركزية؛ وحفر أربعة آبار جديدة بأقل 

من التكلفة المدرجة في الميزانية بمقدار 20% وبدون أية إصابات 
مهدرة للوقت.

النظرة المستقبلية
سنعمل في أوروبا على مواصلة التركيز على موثوقيتنا مع االستمرار 

 في حفر آبار تنموية وفي أنشطة سد اآلبار وهجرها. ويشمل ذلك 
 آبار تنموية على امتداد منصة "نورث كورمورانت"، وإعادة آلة حفر 

"ترن ألفا" للخدمة من أجل أعمال سد اآلبار وهجرها، والكشف على 
سالمة خط أنابيب غاز في الركيزة الغربية لمنّصة كورمورانت ألفا، 

وحّفار لسد وهجر آبار مجاورة.

مواقع النفط والغاز

المملكة المتحدة •العراق •
هولندا •

كندا •
الواليات المتحدة  •

األمريكية

اقرأ المزيد حول إطار 
الصحة والسالمة لدينا 

على الصفحة 24

 اقرأ المزيد حول 
 مشاركة مجتمعنا 
على الصفحة 29

حقول "طاقة" الرئيسية 

بوس / فالهاال  

أصول "طاقة" في أمريكا الشمالية

كولومبيا
آبر مانفيل 

غراند براري

كولومبيا البريطانية

ألبرتا

ساسكاتشوان

كـندا

 الواليات
 المتحدة

األمريكية
مونتانا

وايومنغ

داكوتا الشمالية

داكوتا الجنوبية

إدمونتون

كارولين

كالجاري

تمتلك شركة "طاقة" أكبر حصة في منشأة "برجرمير لتخزين الغاز"، 
وهي أكبر منشأة مفتوحة لتخزين الغاز في أوروبا. وإلى جانب منشأة 

"بي جي آي" األصغر لتخزين الغاز، والتي نتولى تشغيلها أيًضا، نؤّمن 
لسوق الغاز في شمال غرب أوروبا 4.6 مليار متر مكعب من سعة 

التخزين الموسمية للغاز، أي ما يعادل 50 تيراواط ساعة من الطاقة. 
كانت منشأة "بي جي آي" لتخزين الغاز أول منشأة لدعم سوق الغاز 
في حاالت الطوارئ في هولندا، وقد ُصممت وبنيت خصيًصا لتأمين 

إمداد الغاز وتلبية حاجات وقت ذروة الطلب خالل فصل الشتاء 
 وتلبية متطلبات الطوارئ في حالة انقطاع الغاز عن الشبكة. 

وتتمتع منشأة "برجرمير لتخزين الغاز" بسعة تخزين أكبر، وتعد 
ركًنا أساسًيا في خطة هولندا الطموحة لتصبح مركز توفير الغاز 

لمنطقة شمال غرب أوروبا.

ُبنيت منشأة "برجرمير لتخزين الغاز" عبر قيام شركة "طاقة"، 
بالشراكة مع مؤسسة "إي بي إن" الحكومية الهولندية، بتحويل 

حقل غاز "برجرمير" المستنفد تقريًبا إلى أحد أكبر منشآت تخزين 
الغاز تحت األرض في شمال غرب أوروبا. وبدأت المنشأة مرحلة 

التشغيل الكامل في أبريل 2015. ويخضع تسعير السعة المباعة 
عبر المنشأة بشكل أساسي لفرق أسعار عقود الغاز TTF بين فترة 

 الصيف وفترة الشتاء. وُيقّدر العمر المحتمل لهذه المنشأة من
40 إلى 50 عاًما. 

إجمالي السعة التخزينية للغاز في منشآتنا

 4.6 مليار 
متر مكّعب

)ما يعادل 50 تيراوات ساعة من الطاقة(

 أصول استراتيجية 
لتخزين الغاز

َنُعد زيادة اإلنتاج من حقل 
"آتروش" من أبرز إنجازات العام 

 2019، حيث وصل إلى أكثر 
من 50,000 برميل نفط يومًيا 

في ديسمبر.”

في يناير 2020، بدأت طاقة عملية انتقالية تستلم "طاقة" من 
خاللها مسؤولية تشغيل "حقل براي" البريطاني في المنطقة 

الوسطى من بحر الشمال، حيث نملك أكبر حصة من األسهم. 
وبنهاية العملية االنتقالية هذه، ستصبح طاقة مشّغاًل لثالثة أصول 
بحرية هي "براي ألفا"، و"براي برافو"، و"إيست براي". وفي الوقت الحالي، 

نناقش مع شركائنا ومع المشّغل الحالي التدابير الالزمة بهدف البت 
في هذه المسألة خالل 2020.

وفي "طاقة نورث"، حيث نملك قاعدة أراٍض كبيرة ومستودع حفر 
مستقبلي في "حوض غرب كندا الرسوبي"، نواصل التركيز على 

التدفقات المالية وتعزيز القيمة من خالل الحفر وإنجاز التحسينات 
في تصميم إتمام اآلبار النفطية، واالستعانة بأحدث التقنيات 

والتوسع االنتقائي في منشآت معالجة الغاز المملوكة لـ"طاقة" 
لخفض تكاليف تشغيل الوحدات. كما سنواصل التركيز على سالمة 

العمليات وموثوقيتها، وتحسين إدارة األصول. 

ومع بداية عام 2020، تخّلت "طاقة نورث" عن جميع أنشطة إنتاج 
النفط والغاز في الواليات المتحدة األمريكية )وهي منطقة غير 

أساسية لنا، ذات أصول مستنفذة يقل إنتاجها من النفط والغاز عن 
1,000 برميل مكافئ نفطي يومًيا(، فيما سنواصل تركيز جهودنا 

التطويرية بشكل أساسي في مناطقنا الرئيسية في ألبرتا المركزية 
غربي كندا، و"جراند براري"، وساسكاتشوان )التي ال تتولى طاقة 

تشغيلها(. 

وفي العراق، سنركز على المشاريع التوسعية الرئيسية مثل رفع 
القدرة اإلنتاجية لمنشأة اإلنتاج المبكر إلى 18,000 برميل من النفط 

يومًيا، وزيادة إجمالي القدرة اإلنتاجية إلى 58,000 برميل من النفط 
يومًيا في 2020. كما سنشرع في التركيز على مشاريع معالجة الغاز، 
والتي سُتعنى بمعالجة الغاز الُمصاِحب الستخدامه في المولدات التي 

تعمل بالغاز بداًل من الديزل، مما يقلل تكاليف التشغيل ويحسن 
اإلشراف البيئي. كما يجري العمل على قدٍم وساٍق على دراسة 

هندسية لمشاريع توسعية دائمة لمنشآت حقل "آتروش" مع إنشاء 
قاطرة معالجة ثانية بقدرة تبلغ 40,000 برميل من النفط يومًيا، 

مما ُيغني عن الحاجة إلى منشآت اإلنتاج المبكر. كما سنواصل تحليل 
االحتماالت األخرى فيما يتعلق بحقل "آتروش".

اإلنفاق الرأسمالي ضمن النفط والغاز )درهم(

1.4 مليار
)+6% مقارنة بالسنة المالية 2018(

 مجموع االحتياطيات المؤكدة والمحتملة 
)2 بّي؛ برميل مكافئ نفطي(

379 مليون
)-2% مقارنة بنهاية السنة 2018(
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المراجعة التشغيلية تتمة

الصحة والسالمة واألمن والبيئة

سالمة العمليات 
إحدى ركائزنا األساسية 

زاد الوعي بإجراءات الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
وتنفيذها عبر سلسلة القيمة التي نعتمدها، وكان ذلك 
مدفوًعا بشراكات قوية بين قادة الشركة والموظفين، 

والمقر الرئيسي ووحدات العمل اإلقليمية، والشركة 
وجميع المتعاملين. وهناك تحسن واضح في جودة اإلبالغ 

عن الحوادث ووتيرة عمليات مراقبة السالمة ونسبة 
التحقيقات واإلجراءات التي تم إكمالها في 2019. 

لمحة عامة
نعتمد في "طاقة" سياسات متكاملة للصحة والسالمة واألمن 
 والبيئة، يجري تنفيذها عبر سياسة "االلتزام بالتمّيز التشغيلي"، 

حيث تبنت هذه السياسة جميع وحدات أعمالنا على المستوى الدولي. 
وتتوافق كافة هذه السياسيات مع أنظمة "االتحاد الدولي لمنتجي 

النفط والغاز" وأطر نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة الخاصة 
بـ "معهد الطاقة"، ما يتيح مزج هذه األطر واألنظمة في عمليات 
التحسين المستمر المرتبطة بجميع معايير المنظمة الدولية 

للمعايير "أيزو".

ُتطبق شركة "طاقة" استراتيجية الصحة والسالمة واألمن والبيئة 
المكونة من خمس نقاط على المستوى الدولي، والتي تشمل: 

قيادة السالمة والصحة المهنية •
تحسين عملية التعّلم •
إدارة المخاطر التشغيلية الرئيسية •
المعايير العالمية وضمان تنفيذها •
األمن •

 تتضمن جميع وحدات العمل في "طاقة" نظاًما قوًيا إلدارة البيئة. 
 ISO 14001 وقد حصلت وحدات األعمال التابعة لنا على شهادة

وخضعت لعمليات التدقيق الخارجية المرتبطة بها. إلى جانب ذلك، 
تعتمد كافة شركاتنا نهًجا لتحديد المخاطر من أجل إدارة المرافق، 

حيث يساعد على دراسة اآلثار البيئية لجميع العمليات الخاضعة 
للسيطرة في العمل. ويتمحور كل هذا العمل حول أربعة أركان 

رئيسية، هي: الموظفين والبيئة والممتلكات والسمعة. 

المؤشرات الرئيسية العالمية لقياس أداء الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة 

الوفيات

ُمعدل اإلصابات الُمسجلة )حادثة لكل 200 ألف ساعة(

إصابات ُمهدرة للوقت

حوادث التسرب

…من التقييمات السابقة للشركات 
 األخرى في منطقة بحر الشمال، 

ُتعد "طاقة" في بريطانيا الشركة 
األفضل أداًء عند احتساب متوسط 

 العالمات في جميع المجاالت 
الوظيفية الرئيسية السبعة.”

تقرير "معايير إدارة السالمة في المرافق"، 2019.

أبرز نتائج األداء في مجال الصحة والسالمة واألمن والبيئة
في العام 2019، لم تكن هناك حوادث كبيرة مرتبطة بالصحة أو 

األمان أو األمن أو البيئة. 

بلغ معدل اإلصابات المسجلة لدى شركة "طاقة" 0.38، وهو أعلى 
من النتيجة المحققة للعام 2018، والذي بلغ 0.33. يرجع ذلك في 

المقام األول إلى الدافع االستراتيجي لتحسين عملية اإلبالغ عن 
الحوادث عل المستوى اإلقليمي من خالل تعزيز نظم اإلبالغ والوعي. 

وخالل هذا العام، قمنا بزيادة تركيزنا على ثقافة السالمة والقيادة 
والسلوكيات المرتبطة بها، وبدأنا في تنفيذ خارطة طريق لتحسين 

ثقافة السالمة. وكثيراً ما يؤدي هذا النهج إلى زيادة مستويات اإلبالغ 
في المراحل األولى من التنفيذ.

شهد مقياس حوادث التسرب البيئي تحسًنا بنسبة 6% مع االنخفاض 
من 48 إلى 45 حادثة تسّرب في العام 2019.

مراجعة العام 2019
 على المستوى العالمي، قد طّبقت شركاتنا لتوليد الطاقة، 

 ومنذ فترة، نظاًما متكاماًل لإلدارة، يتماشى مع سياسة 
 OHSAS االلتزام بالتمّيز التشغيلي" والحاصل على شهادة اعتماد"

18001 من الجهات المانحة الخارجية. وفي العام 2019، بدأنا 
 ISO 45001 عملية تحويل هذا االعتماد إلى معايير أيزو الجديدة

لنظم إدارة الصحة والسالمة المهنية، وال يزال هذا المشروع قيد 
التنفيذ بشكل ملحوظ.

كما أكملنا أيًضا مراجعات مخاطر التشغيل الرئيسية في المغرب 
و"طاقة نورث" في أمريكا الشمالية، ومن المقرر اكمال مراجعات 

مماثلة في العراق وغانا والهند في العام 2020.

تخضع كل وحدة عمل مستويات من التدقيق:
التقييم الذاتي الداخلي •
عمليات التدقيق الداخلية  •
عمليات التدقيق الخارجية  •

ُتجرى عمليات التدقيق الداخلية عن طريق وحدة األعمال بينما ُتجرى 
عمليات التدقيق الخارجية إما عن طريق مدققين مستقلين محليين 

أو قسم الرقابة الداخلية والتأكيد التابع للمقر الرئيسي، وتتم على 
مدار فترة زمنية مدتها ثالث سنوات. وفي العام 2019، خضعت 

عملياتنا في أمريكا الشمالية والمملكة المتحدة وهولندا لعمليات 
تدقيق خارجية، وذلك بعد خضوع المقر الرئيسي لشركة "طاقة" لها 

أواًل.

باإلضافة إلى العمليات المذكورة أعاله، تخضع كل وحدة عمل 
لعمليات تدقيق من ِقبل الجهات التنظيمية المحلية في مجال 

البيئة والصحة والسالمة. وتخضع أيًضا أي إجراءات تصحيحية 
وتحسينات من عمليات التدقيق التنظيمية هذه للمتابعة حتى 

اكتمالها. ولم تقع أي وحدة عمل تابعة لنا على المستوى العالمي في 
أي حالة عدم امتثال بيئي يذكر خالل هذه الفترة.

نؤمن في "طاقة" بتطوير حلول محلية للصحة والسالمة واألمن 
 والبيئة مخصصة للتحديات الفريدة التي نواجهها. 

ففي هذا العام، اعتمدنا نظاًما إلدارة المخاطر التشغيلية الرئيسية، 
والذي نفذه في البداية فريقنا األوروبي في جميع وحدات أعمالنا. 

يسمح هذا النظام لكل وحدة عمل بتطوير حدود مناسبة تحول 
دون وقوع حوادث كبيرة وتحّسن السالمة واألمان في كافة 

العمليات التشغيلية. 

كما نقيم ورشات عمل حول األسباب والنتائج الخاصة بسالمة 
العمليات التشغيلية في جميع وحدات أعمالنا لتقييم مخاطر 

الحوادث التشغيلية الكبرى، والتي من المتوقع أن تكتمل بحلول 
نهاية العام 2020. يضمن ذلك فهًما واضًحا ومنظًما لسيناريوهات 

الحوادث المحتملة. واألهم من ذلك أنه يحدد مساهمة الجميع في 
الحفاظ على الحدود التي تحول دون وقوع أي حادث كبير. 

 اقرأ المزيد حول
أعمالنا في الكهرباء 

 والمياه 
على الصفحة 16

 اقرأ المزيد حول
 أعمالنا في النفط والغاز 

على الصفحة 20
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المراجعة التشغيلية تتمة

نظًرا ألعمالنا المتنوعة على المستوى الدولي، فإننا نواجه تحدي 
االختالفات الثقافية فيما يتعلق بالصحة والسالمة واألمن والبيئة. 
أجرينا في وقت سابق دراسة استقصائية ثقافية حول السالمة على 

المستوى اإلقليمي، وكشفت النتائج عن وجود اختالفات في مستوى 
ل أحد  تطور ثقافة السالمة بين المناطق المختلفة. ومع ذلك، تمثَّ

األمور المشتركة الرئيسية في الوعي القوي وااللتزام بمنع الحوادث. 
ثم ُكلفت كل وحدة عمل بعد ذلك بوضع خطط تحسين وتطوير 
لثقافة السالمة في عملياتها التشغيلية. وفي العام 2019، قمنا 

بإجراء دراسة استقصائية ثقافية خاصة في شركاتنا التابعة في 
المغرب وغانا والهند. وتمتلك كل شركة من هذه الشركات اآلن 

خارطة طريق مخصصة لتحسين ثقافة السالمة.

النظرة المستقبلية
سنواصل في العام 2020 تنفيذ استراتيجية الصحة والسالمة واألمن 

والبيئة ونقاطها الخمسة، مع تحديد جوانب معينة للتحسين، منها:
استخدام لوحة المعلومات الخاصة بسالمة العمليات عبر  •

جميع المحاور لتمكين تطبيق مؤشرات األداء الرئيسية لسالمة 
العمليات. سيؤدي ذلك إلى خلق رؤية أوضح وإدراك حول إدارة 

السالمة للعمليات التشغيلية على جميع المستويات في 
الشركة، بما في ذلك قيادتنا على مستوى الدولة وفي المقر 

الرئيسي.
إحراز التقدم في المبادرات في "طاقة نورث" في أمريكا الشمالية  •

من خالل تنفيذ حل إلكتروني جديد لإلبالغ عن كافة الحوادث 
والتحقيق فيها وتنفيذ الدروس المستخلصة منها في جميع 

شركاتنا على مستوى العالم.
 إقامة ورشات عمل لقيادة السالمة وتدريب/توجيه  •

 القادة في مقر شركة "طاقة" الرئيسي، فهذا سيعزز
التزامنا بالسالمة.

التفّوق في إدارة السالمة

 وضع تقرير مستقل صادر عن " إدارة السالمة في المرافق
)Plant Integrity Management("، وهي شركة استشارية مرموقة 

في قطاع النفط والغاز، شركة "طاقة" من ضمن أفضل الشركات 
على صعيد الممارسات الجيدة في إدارة السالمة البحرية في 

المملكة المتحدة. 

واحتلت شركة "طاقة" في تقرير "معايير إدارة السالمة في المرافق 
 ")The Plant Integrity Management Benchmarking Report(

مرتبة متقدمة في جميع المجاالت الوظيفية الرئيسية السبع 
المرتبطة بأداء نظم السالمة، وذلك بناًء على عملية مراجعة 

شاملة. في أربع فئات - اإلدارة االستراتيجية، والتخطيط التكتيكي، 
والتنفيذ، وقياس األداء ومراجعة اإلدارة - اعُتبرت "طاقة" الشركة 

لة في صناعة النفط والغاز في بحر الشمال. في الفئات  الرائدة المشغِّ
الثالث المتبقية - تقييم المخاطر، وإدارة االختالالت، والتحليل 

والمراجعة والتحسين - كانت الشركة من بين أفضل الشركات 
لة في منطقة بحر الشمال. المشغِّ

تضّمنت المراجعة تقييمات داخلية وخارجية لتطبيق نظام 
إدارة السالمة الخاص بنا. وبحسب التقرير، فإن بعض المجاالت 

المساهمة الرئيسية شملت:
فريق أساسي جيد، يتمتعون أعضائه بمستويات عالية من  •

معرفة األصول ومهارات االتصال الفعال.
دافع للتحسين المستمر، مع قدرة مثبتة على التعرف على  •

المشاكل وتقديم الحلول بشكل استباقي.
إجراءات وأنظمة ووثائق عالية الجودة. •
ثقافة عمل قوية مع تركيز على السالمة العملية.  •

مواردنا البشرية

مًعا 
ننجح 

ُيعد موظفونا في "طاقة" المحرك الرئيسي لنجاحنا. 
ونظًرا ألن فريق العمل هو أثمن أصول الشركة التي تقود 

النمو المستقبلي، فإننا نسعى جاهدين للعناية بموظفينا 
واالستفادة من الكفاءات الفردية في بيئة عمل تعزز 

االبتكار والمشاركة والنمو والتميز. في العام 2019، 
اتخذنا العديد من المبادرات لتعزيز بيئة العمل هذه من 

خالل التركيز على التنوع والشمولية إلى جانب التدريب 
والتطوير. 

لقطة للتنوع والشمولية
 في نهاية العام 2019، بلغ عدد موظفينا 1,988 موظًفا بنظام الدوام الكامل 

في جميع أنحاء العالم، عبر ثمانية مواقع و32 جنسية. 

الدولةوحدة العمل
عدد 

الموظفين*
معدل تبّدل 

الموظفين
مشاركة 

النساء

نسبة النساء 
العامالت 

بدوام كامل 
في المناصب 

العليا

المقر الرئيسي
اإلمارات العربية 

9%37%8%87المتحدة
13%5%1%487المغرب**الجرف األصفر
11%6%2%134الهندطاقة نيفيلي

14%9%9%80غاناتاكورادي
13%12%4%141العراقطاقة آتروش

طاقة بريطاني
المملكة 

2%22%5%565المتحدة
13%11%7%151هولنداطاقة إنرجي
45%38%5%343كنداطاقة نورث

6%18% 4% 1,988المجموع

باستثناء الموظفين في أصولنا الغير مشّغلة من ِفبل "طاقة" في اإلمارات العربية المتحدة والخارج.  *

اثنان من أعضاء مجلس إدارة "طاقة المغرب" من النساء.   **

التنوع والشمولية
 في نهاية العام 2019، بلغ عدد موظفينا 1,988 موظًفا 

 بنظام الدوام الكامل في جميع أنحاء العالم، عبر ثمانية مواقع 
و32 جنسية.

في المقر الرئيسي لشركة "طاقة"، الذي تدار منه استثمارات 
المجموعة، نفخر بمعدل مشاركة النساء الذي حققناه، حيث قارب 

40% في جميع المستويات الوظيفية، وتشكل النساء 16% من 
الموظفين على مستوى اإلدارة و9% على مستوى اإلدارة العليا. وفي 

أربعة مستويات من المستويات الوظيفية الثمانية في مقر شركة 
"طاقة"، كان متوسط الراتب بالنسبة للنساء أعلى من الرجال.

كان التنوع والشمولية موضع تركيز طوال العام 2019 في "طاقة" 
في المملكة المتحدة. فقد أجريت مراجعة لجميع السياسات 

واإلجراءات والمعايير لضمان االلتزام بالخصائص التسع المحمية 
لقانون المساواة لعام 2010. وشمل هذا حملة مستمرة للتوعية 

بالصحة العقلية مع وجود أشخاص مدربين على اإلسعافات األولية 
في مجال التوعية بالصحة العقلية في الشركة، وبرامج محددة تتعلق 

بَخصيصة العمر المحمية، بما في ذلك ورشات العمل للتخطيط 
المستقبلي ومشروع تجريبي حول شمولية العمر، والذي حددت 
نتائجه إجراءات إضافية، والتواصل مع المؤسسات األخرى لتبادل 

 أفضل الممارسات والمعارف، إلى جانب اإلعداد إلطالق شبكة 
Carers Network في العام 2020. وأخيًرا، يتم حالًيا وضع 

إستراتيجية شاملة لتشمل جميع إجراءات التنوع والشمولية 
الموجودة بالفعل واإلجراءات التي سيتم تطويرها بعد ذلك.

ورفعت "طاقة" في هولندا من مستوى التركيز على رفع معدالت 
مشاركة النساء في القوى العاملة، حيث شملت عمليات التوظيف 

 في العام الماضي 13 امرأة )على مستوى الموظفين والمقاولين( 
في مناصب عليا وفنية.

ونفخر بامتالكنا أحد أعلى معدالت استبقاء الموظفين في 
المجموعة في عملياتنا في الهند، حيث بلغ متوسط سنوات عمل 

الموظفين في الشركة 12.6 عاًما، وقد تجاوز أكثر من 100 موظف 
فترة عمل 10 سنوات في الشركة.

التدريب والتطوير
يعد التدريب والتطوير في جميع شركاتنا على المستوى العالمي جزًءا 

ال يتجزأ من ضمان وجود الكفاءات المناسبة الالزمة لدفع النجاح في 
المستقبل في مختلف المواقع.

أقيم العديد من البرامج التدريبية الداخلية والخارجية في المقر 
الرئيسي للشركة. وشملت هذه البرامج التدريبية مواضيع مثل 

 تمويل المشاريع وإدارة السالمة والمشتريات واألمن السيبراني. 
 كما أقيمت ورشات عمل من ِقبل اإلدارات الداخلية لتسليط 

الضوء على التغيرات الجديدة في العمليات، وتوضيح المشاريع 
المهمة الجاري تنفيذها وشرح مختلف األدوار والوظائف داخل 

المجموعة لتشكيل فهم شامل واضح لعمليات الشركة لدى 
جميع الموظفين. 

 حصلت شركة "طاقة" في المملكة المتحدة على جائزة 
cHeRries Awards السنوية تقديراً لتميزها في مجال الموارد 

البشرية والتدريب والتوظيف، خاصًة للعمل المنجز لضمان توفير 
مزيج من الموارد والمهارات واستخدامها بطريقة آمنة وفعالة 

في تغيير وجهة عمل منصة "إيدر" البحرية. باإلضافة إلى ذلك، بقيت 
مستويات التدريب اإللزامي بمتوسط معدل إنجاز بلغ 97% في 

منشآتنا. كما تم تطوير برامج التأهيل الداخلية بالتعاون مع موردينا 
الخارجيين لتغطية مواضيع تعليمية عن اإلنتاج وأنظمة برنت 

والعمليات الكيميائية للمنصات والصيانة واآلبار ومجاالت الخبرة 
لنشاطات أخرى تحت سطح البحر، وذلك لضمان توظيفنا لموظفين 

ذوي كفاءات عالية في شركاتنا. 

 اقرأ المزيد حول هيكلنا التنظيمي 
على الصفحة 41
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ركزت الشركة على تحسين أعداد المشاركين في التدريب اإللزامي في 
هولندا، حيث أضفنا منسق تدريب مخصص لفريق العمل في منتصف 

العام، إلى جانب إدخال تحسينات ملموسة تتضمن برامج التدريب 
عبر اإلنترنت المتاحة لجميع الموظفين.

أقامت "طاقة نورث" برامج تدريب على القيادة بالتعاون مع شركة 
"دي دي آي"، وهي شركة استشارية عالمية رائدة، تتضمن ثالث 

مجموعات مختلفة هي: القادة، ومدراء اإلدارة العليا الجدد، والمدراء 
والتنفيذيون من المستوى المتوسط، وذلك بالتوافق مع نموذج 

"االلتزام بالقيادة" الذي تم إطالقه في خريف العام 2018.

أكملت "طاقة أتروش" برنامج التطوير الشامل في التدريب الداخلي 
وتدريب الموردين في العام 2019. وباإلضافة إلى التدريب على 

المعدات المتخصصة وتدريب الموردين، تم إطالق بوابة تدريب 
داخلية تتيح لجميع الموظفين )بما في ذلك المقاولين الرئيسيين( 
إمكانية الدخول إلى مجموعة الدورات التدريبية اإللكترونية الخاصة 

بالنفط والغاز والتي تقدمها شركة "أطالس/مينترا" )مع معدل 
تسجيل ممتاز للدورات من ِقبل الموظفين(.

التوطين
إن بناء اقتصاد معرفي تنافسي هو أولوية إستراتيجية لدى "طاقة"، 

وجزء من التزامنا بتحقيق أهداف التوطين الموضحة في رؤية اإلمارات 
2021. يعد موظفونا المواطنون من األصول العظيمة لشركة 
"طاقة"، وكانت نسبة التوطين لدينا في نهاية عام 2019 %65 

من الوظائف الخاضعة للتوطين )الموظفون بدوام كامل في المقر 
الرئيسي لشركة "طاقة" في أبوظبي(. يشكل مواطنو اإلمارات %74 

من اإلدارة العليا و100% من فريق إدارتنا التنفيذية. 

وفرت شركة "طاقة" خبرة عملية وتدرًيبا فنًيا لـ 16 طالًبا من 
طالب الجامعات اإلماراتيين، وذلك من خالل برامج التدريب الصيفية 

وبرامج التوظيف المهنية. ويعمل هؤالء المتدربون بشكل كامل 
في عمليات "طاقة" األساسية. ومع ذلك، ال تزال عملية توظيف 

المواطنين اإلماراتيين في المواقع النائية تمثل تحديًا كبيراً، وذلك 
ألن أعداد المواطنين اإلماراتيين الذين يتمتعون بالمهارات والخبرات 

الالزمة ال تزال قليلة والطلب عليهم كبير. 

ثاني أعلى معدل للتوطين بين الشركات المدرجة في اإلمارات العربية 
المتحدة بدوام كامل في المقر الرئيسي لشركة "طاقة" في أبوظبي

%65

خطوات كبيرة في التوطين

بعض من محطات المياه والطاقة المستقلة المملوكة لشركة 
"طاقة" في دولة اإلمارات العربية المتحدة هي طرًفا في اتفاقيات 

شراء الطاقة والمياه ُتلزم شركات المشروع بتوظيف وتدريب حد 
أدنى معين من المواطنين اإلماراتيين طوال مدة االتفاقية.

ولتحقيق ذلك، عملت الشركة على تطبيق برنامج إلكساب 
 المواطنين اإلماراتيين المهارات الالزمة ليكونوا مسؤولين 

حصرًيا عن اإلشراف على المناوبات في محطاتنا لتوليد الطاقة. 
وفي نوفمبر 2019، أكملت الشركة ثالث مناوبات تمتد كل منها 

36 ساعة في محطة الطويلة "إيه2" )شركة "اإلمارات سي أم أس 
للطاقة"( في إطار مبادرة لتشغيل المحطة على مدار الساعة 

بسواعد إماراتية بالكامل.

وإلى جانب ذلك، حصلت ثالث محطات مملوكة لشركة "طاقة" 
في اإلمارات )في الطويلة "إيه1"، والطويلة "ب"، والفجيرة "إف2"( 

على جائزة من وزارة الموارد البشرية والتوطين في اإلمارات العربية 
المتحدة، وذلك لكونها من الداعمين الرئيسيين للتوطين بين 

الجهات شبه الحكومية. وتهدف هذه الجائزة السنوية إلى تسليط 
الضوء على دور القطاع الخاص في بناء المواهب المحلية وتعزيز 

ثقافة التميز.

مقارنًة بنسبة 27% في عام 2012

أنشطتنا في العراق
خالل العام 2019، نفذت شركة "طاقة أتروش" 13 مشروًعا في 

إطار المرحلة الرابعة من خطتها الخمسية للمسؤولية االجتماعية. 
ُوضعت هذه الخطة على أساس دراسة استقصائية اجتماعية 

واقتصادية في العام 2015 وبالتنسيق مع وزارة الموارد الطبيعية 
 بحكومة إقليم كردستان، وتشمل ثالث مجاالت ذات أولوّية: 
 الزراعة، والبرامج التعليمية، وتمكين النساء ورعاية الشباب. 

 بلغت مساهماتنا لدعم هذه القطاعات 325,000 دوالر أمريكي 
في العام الماضي، وقد دعمنا النمو االقتصادي للمجتمعات في 

منطقة أتروش.

وشملت المبادرات في إطار البرامج التعليمية وبرامج المرأة 
والشباب توفير التعليم الرسمي للنساء عبر ثالثة مراكز تدريب 

افتتحتها الشركة. حصلت أربعون امرأة في العام 2019 على 
شهاداتهن وتم تحويل المراكز إلى مدارس رسمية تابعة لوزارة 

التعليم بحكومة إقليم كردستان. كما تم توفير دورات لتعليم 
اللغة اإلنجليزية ألكثر من 200 شاب في جميع أنحاء منطقة أتروش، 

وكذلك قامت الشركة بتطوير البنية التحتية للمدارس المحلية. 
 واستثمرت "طاقة" أيًضا في مشروع "مرسيدا للحفاظ على البيئة" 

 من أجل إدارة النفايات الموجودة على جانبي الطريق الرئيسي. 

في مجال الزراعة، استثمرنا في أربعة مشاريع رئيسية:
مشروعان للبستنة وتطوير زراعة القمح مع خمس قرى محلية  •

وبمشاركة أكثر من 280 مزارعًا.
 مشروع لتربية النحل يضم 15 قرية ويستفيد منه نحو •

70 مربًيا للنحل.
مشروع ألنظمة الري في قرية بيركيات يساعد المزارعين على  •

زيادة إنتاجية المحاصيل بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

المسؤولية االجتماعية للشركة

نلعب دوًرا نشًطا 
في مجتمعاتنا 

تسعى "طاقة" إلى إحداث تأثير إيجابي ودائم على المجتمعات 
التي نعمل فيها، ال سيما بتحقيق هدفنا المتمثل في توفير 

الطاقة والمياه بأسعار ميسورة، والمساعدة في تحقيق 
النمو االقتصادي. 

ويتراوح تركيز "طاقة" من االستراتيجيات المدروسة 
بعناية والتي تهدف إلى تعزيز توطين سلسلة التوريد 
حتى تحسين مستويات المعيشة المحلية من خالل 

االستثمارات االجتماعية. كما نسعى جاهدين لضمان أن 
يكون لكل شركة من شركاتنا اإلقليمية استراتيجية 

استثمار مجتمعي ذات تأثير اجتماعي واقتصادي واضح. 
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أوروبا
أولت "طاقة أوروبا" في العام 2019 اهتماًما كبيًرا بتطوير الطالب 
والمبادرات البيئية، وقمنا برعاية مبادرات اجتماعية إللهام تالميذ 
المدارس والمعلمين واألسر. شمل ذلك برنامج "ناسا في أبردين" 

لزيادة االهتمام بالعلوم والتقنية والهندسة والرياضيات. 

تم افتتاح "مسار استكشاف المحمية الطبيعية أرنهال موس" 
رسميًا في سبتمبر 2019 بالشراكة مع "طاقة أوروبا"، حيث وّفرنا 

الدعم المالي لبناء مسار االستكشاف، الذي يستخدمه المجتمع 
المحلي للمشي والتعلم واألنشطة الترفيهية غير الرسمية. 

كما ترعى "طاقة أوروبا" أيًضا برنامج "األكاديمية المتقدمة" الجديد، 
وهو عبارة عن برنامج تعليمي مبكر مدته 12 أسبوًعا يركز على 

التنمية الشخصية والمستقبلية للشباب. والتحق بالبرنامج 
مجموعتان من تالميذ أكاديميتي لوكسايد وكيث في شمال شرق 

أسكوتلندا، وسيستمر البرنامج حتى العام 2020. 

في هولندا، مددت "طاقة أوروبا" عالقتها الطويلة مع متحف 
كرانينبرج في ِبرغن من خالل دعم مبادراتها البيئية "الخضراء" 

المستقبلية. وتأتي هذه الشراكة في إطار "صندوق توفير الطاقة 
للمجتمعات المحلية" الجديد التابع لشركة "طاقة" في هولندا، والذي 

يمثل ملحًقا للصندوق الثقافي الرائد الخاص بنا. ُأنشئ هذا الصندوق 
لدعم مبادرات االستدامة المتعلقة بالطاقة في منطقة ألكمار. 

فمن خالل هذه الشراكة، أجرت شركة استشارية خارجية متخصصة 
تحلياًل مفصاًل على مدى ثالثة أشهر ألداء مبنى المتحف فيما يتعلق 

بالحفاظ على البيئة، مما مّكن المسؤولين من زيادة الكفاءة إلى 
أقصى حد، مع منحهم أيًضا قاعدة يمكن من خاللها تتبع طموحات 

االستدامة طويلة المدى وتنفيذها.

اتخذت شركة "طاقة أوروبا" خطوات حاسمة في سبيل إنشاء 
محمية طبيعية للطيور المعششة بمساحة تبلغ نحو 30 هكتاًرا 

في هولندا. يأتي هذا االلتزام كجزء من عملية الموافقة على تخطيط 
منشأة "برخرمير لتخزين الغاز" في العام 2011، وللمساعدة 

في تخفيف اآلثار البيئية على البيئة المحلية أثناء بناء المنشأة. 
واستحوذت "طاقة أوروبا" اآلن على مساحة 24 هكتاًرا من األراضي 

المفتوحة خارج بلدة ِبرغن مع تعويض مالي عن 6 هكتارات المتبقية، 
المخصصة لدعم مشروع محلي آخر للمحميات الطبيعية.

كندا
أعطت "طاقة نورث" األولوية لالستثمار في ثالث مجاالت للمسؤولية 

االجتماعية في العام 2019: المبادرات الخاصة باألطفال، وسالمة 
العمال الميدانيين والعاملين في المناطق النائية، والمجتمعات 

الفقيرة في كالجاري.

 ساعدنا في العام 2019 في تمويل مركز الصحة العقلية 
لألطفال والمراهقين التابع لمستشفى ألبرتا لألطفال. ومن خالل 

حملة "طاقة كيرز" )TAQA Cares( السنوية، تطوع الموظفون 
بوقتهم في المستشفى وكذلك في المالجئ المحلية للمشردين 

 )Calgary Drop-In and Rehab Centre( وبنوك الطعام 
)Calgary Interfaith Foodbank( للمساعدة في إعداد الغداء 

وتقديمه لعمالء المركز، إلى جانب المشاركة في أنشطة إعداد 
الطعام والمالبس وفرز التبرعات. كما تعاونت شركة "طاقة نورث" 

مع مؤسسة "Meals on Wheels" لتقديم وجبات الطعام لألفراد 
الذين ال يستطيعون مغادرة أماكن إقامتهم. 

ونواصل دعم برنامج اإلسعاف الجوي "ستارز"، وذلك تماشًيا مع 
 القيم األساسية للشركة إلدارة عمليات آمنة ومستدامة. 

 ويركز البرنامج على توفير الرعاية للمرضى خالل حاالت الطوارئ 
داخل المدينة وكذلك في مجتمعاتنا الريفية.

 يشار إلى أن موظفي "طاقة نورث" شاركوا أيًضا في مجموعة 
متنوعة من األنشطة الخيرية على مدار العام، بما في ذلك سباق 

"Run for the Cure" الذي يقيمه بنك "CIBC" الكندي للتجارة، دعًما 
ألبحاث سرطان الثدي )جمع موظفونا 15,852 دوالًرا كندًيا واحتلوا 
المرتبة الثانية من حيث التبرعات لفرق الشركات( وبطولة الهوكي 

التي تقيمها "طاقة نورث" )والتي جمعت 15,000 دوالر كندي 
لجمعية الصحة العقلية الكندية بمنطقة كالجاري(.

المراجعة التشغيلية تتمة

غانا
مّثل التعليم والبيئة والصحة الركائز األساسية ألنشطة المسؤولية 

االجتماعية للشركة في غانا.

وّفرت شركة "طاقة" الدعم المالي للنسخة الرابعة من مسابقة 
"يوم االستقالل" بين طالب المدارس باإلضافة إلى المساهمة 

بأكثر من 115,000 سيدي غاني لصالح برنامج "الري كرامر" للمنح 
الدراسية، والذي استفاد منه 200 طالب في عام 2019.

كما دعمت الشركة إذاعة "راديو شامة" من خالل مسيرة صحية 
تهدف إلى زيادة الوعي بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز في 

المجتمع، إلى جانب دعم أهالي منطقة أبو أدزه خالل نشاط لتنظيف 
الشاطئ من أجل الحفاظ على نظافة المجتمع وخلوه من األمراض 

المرتبطة بسوء النظافة.
.

المغرب
لقيت "طاقة" في المغرب تقديًرا كبيًرا لدورها في التنمية االجتماعية 

الشاملة فيما يتعلق بنظامها البيئي المحلي، حيث حصلت على 
تجديد لعالمة المسؤولية االجتماعية للشركات لمدة ثالث سنوات 

من االتحاد العام لمقاوالت المغرب )جمعية أصحاب العمل( بعد 
تقييم المعايير البيئية واالجتماعية ومعايير الحوكمة لدى الشركة. 

وتلتزم الشركة بتقوية هذه المبادرة من خالل مصفوفة األهمية 
النسبية وأهداف التنمية المستدامة المخطط لها في العام 2020.

يشار إلى أن "طاقة" المغرب هي شريك في تقديم خدمات المساعدة 
الطبية الطارئة في مدينة الجديدة، بحيث تقدم الخدمات إلى سكان 

 يصل عددهم إلى نحو 635,000 شخص، مع توفير خط مباشر 
يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع. وتسهم وحدة 

الخدمات الطبية الطارئة في تسهيل إجراء آالف من العمليات الطارئة 
المجانية كل عام في خمسة مراكز طبية تم إنشاؤها في الجديدة، 

وسيدي إسماعيل، وأوالد فريج، والبئر الجديد وأوالد غانم.

وفضاًل عن ذلك، حرصت "طاقة" في المغرب على التعاون مع 
مؤسسة "الشيخ زايد بن سلطان" لتقديم رعاية صحية مجانية عالية 

الجودة للمجتمعات الموجودة في المناطق النائية. وتقوم وحدة 
طبية متنقلة متعددة التخصصات بتنفيذ المهام الطبية بمساعدة 

من فرق طبية ومسعفين من مستشفى الشيخ زايد.

الهند
ساهمت "طاقة نيفيلي" في العديد من مشروعات الرعاية االجتماعية 
في القرى المحيطة بمحطة توليد الكهرباء في العام 2019. وركزت 
األنشطة على تحسين الصحة والتعليم وتمكين المرأة والحفاظ على 

البيئة وتطوير البنية التحتية لصالح المجتمعات المحلية. شملت 
هذه األنشطة أعمال إزالة البرك وبناء خزان لمياه الشرب وتوفير 

جهاز تنقية المياه لمكتب البريد المحلي. كما قامت "طاقة نيفيلي" 
بتجديد معمل أجهزة الكمبيوتر بالمدرسة المحلية، وترميم المركز 
الصحي وتنظيم المخيمات الطبية. كما شاركنا أيًضا مع المجتمعات 

المحلية في حملة توعية تهدف إلى القضاء على المواد البالستيكية 
التي تستخدم لمرة واحدة. 

اإلمارات العربية المتحدة
نفذت "طاقة" في المقر الرئيسي للشركة بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة العديد من مبادرات المسؤولية االجتماعية والتي شملت 
تطوع الموظفين في سباق "تيري فوكس" )جمع الموظفون 

21,000 درهم ألبحاث السرطان(. وخالل شهر رمضان المبارك، 
عقدنا شراكة مع مبادرة "رمضان أمان" لتوزيع صناديق الطعام 

على السائقين والركاب في أبوظبي في وقت اإلفطار، في إطار تعزيز 
 السالمة على الطرق في جميع أنحاء المدينة. كما عقدنا شراكة 

 مع جمعية الهالل األحمر اإلماراتي لجمع التبرعات من مكاتبنا 
في أبوظبي.

 وفي يونيو، قدمت الشركة الدعم المالي للطالب في مراحل 
التعليم المختلفة بالشراكة مع الهالل األحمر اإلماراتي. 

 وتواصل الشركة عقد الشراكات مع المؤسسات المحلية 
والدولية في مختلف المبادرات ليكون لها تأثير إيجابي على المجتمع 

 اإلماراتي. وفي شهر أكتوبر، دعمت "طاقة" سباق "بينك رن" 
 السنوي للمساعدة في نشر الوعي بسرطان الثدي. وقد شارك 

أكثر من 1,500 شخص من أبوظبي في هذا الحدث - منهم أكثر 
من 30 موظف في "طاقة" وعائالتهم - وخصصت عائداته لصالح 

"مؤسسة الجليلة" لدعم أبحاث وعالج سرطان الثدي.

 عدد التالميذ والمعلمين والعائالت المشركين في المشروع 
على مر السنين أكثر من

+7,000

وكالة ناسا في أبردين

كانت "طاقة" في المملكة المتحدة من بين رعاة مبادرة المشاركة 
لعام 2019 التي استخدمت تجارب من "خارج هذا العالم" إللهام أطفال 

المدارس والمعلمين واألسر!

شهد برنامج وكالة ناسا في أبردين* مهندًسا من وكالة ناسا ورائد 
فضاء سابًقا يزوران المنطقة إلثارة االهتمام بمواضيع العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات. كان موضوع برنامج العام الماضي والذي تم في 

مارس: "من الفضاء الداخلي )تحت سطح البحر( إلى الفضاء الخارجي" وعرض 
كيف أن التقنيات والخبرات التي تم تطويرها لصناعة النفط والغاز تعمل 

على تحويل االستكشاف البشري والروبوتي للفضاء - كما في الماضي 
والحاضر والمستقبل!

وصل المشروع إلى أكثر من 7,000 تلميذ ومعلم وعائلة على مر السنين 
ويهدف إلى إلهام الجيل القادم من المهندسين والمتخصصين في 

الصناعة في مرحلة مبكرة والحفاظ على هذا الحماس طوال تعليمهم. 
تضمن برنامج العروض التقديمية والجلسات التفاعلية لعام 2019 

أنشطة لكل من تالميذ المدارس االبتدائية والثانوية، وكذلك األحداث 
المتاحة للعموم.

وكالة ناسا في أبردين هي مبادرة مشتركة نظمتها جمعية مهندسي البترول قسم أبردين، معهد الطاقة    *

.SSSFو TechFest ،أبردين، فرع المرتفعات والجزر، جمعية تكنولوجيا تحت الماء ومركز أبردين للعلوم

أولت "طاقة أوروبا" في 
العام 2019 اهتماًما 
كبيًرا بتطوير الطالب 

والمبادرات البيئية، وقمنا 
برعاية مبادرات اجتماعية 

إللهام تالميذ المدارس 
والمعلمين واألسر!”
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 اقرأ المزيد حول قطاعاتنا في المراجعة التشغيلية 
على الصفحة 14

المراجعة المالية

 برنت )متوسط 2019؛ 
دوالر أمريكي / برميل(

64.0
)-10% مقارنًة بعام 2018(

سعر النفط المحقق لدى "طاقة" 
)متوسط 2019؛ دوالر أمريكي/

برميل(

57.6
)-8% مقارنًة بعام 2018(

 AECO )متوسط 2019؛ دوالر أمريكي/
مليون وحدة حرارية بريطانية(

1.3
)+13% مقارنًة بعام 2018(

سعر الغاز المحقق لدى "طاقة" 
)متوسط 2019؛ دوالر أمريكي/مليون 

وحدة حرارية بريطانية(

2.1
)-10% مقارنًة بعام 2018(

تعد أعمالنا في مجال الكهرباء والمياه "خفيفة المخاطر" إلى حد 
كبير، وذلك نظًرا ألطر عمل اإلنتاج طويلة المدى التي تحكم معظم 

شركات توليد الطاقة وتحلية المياه التابعة لنا. وتشكل المدفوعات 
المرتبطة بتوافر السعة اإلنتاجية الجزء األكبر من اإليرادات دون 

التعرض إلمدادات الكهرباء أو المياه في السوق أو الطلب عليها. 
وعادة ما يكون المشترون جهات مرتبطة بالحكومة ذات تصنيفات 

ائتمانية ضمنية قوية، ما يقلل بشكل كبير من مخاطر تخلف الطرف 
اآلخر عن الدفع. فعلى سبيل المثال، تشكل عائداتنا من قطاع 

الكهرباء والمياه الفرعي في اإلمارات 62% من إجمالي إيرادات القطاع 
مع تعرض نهائي لمخاطر الطرف اآلخر لحكومة أبوظبي )المصنفة 

Aa2 مستقر/AA مستقر من ِقبل موديز / فيتش(. 

تنشأ مخاطر السوق المتبقية إلى حد كبير من أعمالنا في قطاع 
النفط والغاز، حيث ينقسم إنتاجنا إلى ما يقرب من 40% من النفط 
الخام و60% من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. ونتبع حالًيا 

سياسة عدم التحّوط فيما يخص تغطية أسعار اإلنتاج، رغم أن ذلك 
ال يزال وفًقا لتقديرنا، إذ تستند أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي 
إلى العرض والطلب العالميين، كما أنها عرضة للتقلبات الكبيرة 
استجابة للتغيرات الطفيفة نسبًيا في الطلب أو العرض إلى جانب 

مجموعة متنوعة من العوامل اإلضافية الخارجة عن سيطرة 
المجموعة. وبينما يتركز إنتاجنا من حيث الوحدات الحرارية في 
 أمريكا الشمالية، فإن الفارق الكبير ما بين أسعار النفط وأسعار 

الغاز يعني أن إيراداتنا أكثر ارتباًطا بخام برنت كمعيار عام ألسعار 
النفط الخام. 

أسعار النفط
 ترتبط غالبية إنتاج "طاقة" من البترول بسعر خام برنت، الذي 

بلغ متوسطه 64 دوالًرا أمريكًيا للبرميل، بانخفاض 10% مقارنة 
 بالعام 2018، ولكنه أعلى بنسبة 30% تقريًبا من متوسط 

الفترة ما بين عامي 2015-2017. يرجع ضعف السوق إلى تباطؤ 
النمو في االستهالك العالمي )ارتفع 0.9 مليون برميل يومًيا إلى 

100.1 مليون برميل يومًيا فقط( بسبب ضعف نمو االقتصاد الكلي 
العالمي ومخاوف الحرب التجارية، في حين ظل العرض ثابًتا )عند 

100.5 مليون برميل يومًيا بسبب زيادة المعروض من خارج أوبك(.

أسعار الغاز
ُتنِتج المجموعة نحو 90% من الغاز الطبيعي في غرب كندا، ويباع 

معظم هذا الغاز في السوق المحلية بناًء حسب أسعار AECO، التي 
كانت متقلبة وبلغ متوسطها نحو 1.34 دوالًرا أمريكًيا لكل مليون 
وحدة حرارية بريطانية لعام 2019. ومع ذلك، ارتفع متوسط أسعار 

AECO بنحو 13% مقارنة بأسعار العام 2018. وجاء هذا االرتفاع 
مدعوًما بارتفاع األسعار في الربع األخير في فصل الشتاء البارد، لكن 

ظلت أسعار AECO منخفضة عند أدنى مستويات الِعقد السابق. 
ويباع الباقي في أوروبا بأسعار مرتبطة بأسعار NBP وTTF، والتي كانت 
أضعف بشكل كبير في العام الماضي. وإجمااًل، كان سعر الغاز المنتج 

بواسطة طاقة أقل هذا العام.

بيئة السوق
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األرباح الصافية للمساهمين العاديين في شركة "طاقة".  *

التدفق النقدي الحر يمثل التشغيل مطروًحا منه التدفقات االستثمارية.  **

  األرباح قبل خصم 
  الفوائد والضرائب 

 واالستهالك واإلطفاء

  الهامش الربحي   اإلمارات العربية المتحدة  اإليرادات  عالميًا
المرتبط

  التوافر الفّني

  أمريكا الشمالية   أوروبا   العراق   اإلجمالي 

أبرز النتائج المالية والتشغيلية 

المجموعة

النفط 
والغاز

الكهرباء 
والمياه

 األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء 
)مليون درهم(

أسعار الغاز )دوالر أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية(

تحلية المياه )مليون جالون إمبراطوري(

اإليرادات )مليون درهم(

أسعار النفط )دوالر أمريكي/برميل(

اإليرادات، واألرباح قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالستهالك واإلطفاء، 

والهامش الربحي المرتبط )مليون درهم(

اإليرادات، واألرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطفاء، والهامش الربحي المرتبط )مليون درهم(

توليد الكهرباء )غيغاواط ساعة(

 متوسط اإلنتاج
)ألف برميل مكافئ نفطي يومًيا(

التدفق النقدي الحر** )مليون درهم(صافي الدخل* )مليون درهم(

  األرباح قبل خصم 
  الفوائد والضرائب 

 واالستهالك واإلطفاء

  الهامش الربحي   اإليرادات
 المرتبط
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المراجعة المالية تتمة

كلمة 
الرئيس التنفيذي للمالية

حققت شركة "طاقة" أداًء تشغيلًيا قوًيا عبر كافة أعمال 
المجموعة خالل 2019 مما مكننا من تعويض اآلثار السلبية 

لتراجع أسعار السلع. 

 اقرأ المزيد حول أصولنا وحضورنا العالمي 
على الصفحة 2

 اقرأ المزيد حول بيئة السوق 
على الصفحة 32

نمنح األولوية في شركة "طاقة" للعمل ضمن إطار 
مالي منضبط يدعم استراتيجية النمو وقرارات 

االستثمار في كافة شركاتنا في جميع أنحاء العالم، 
مع االستمرار في تعزيز ميزانيتنا العمومية.

وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالسلع في العام 
2019، بقيت إيرادات المجموعة مستقرة عند 17.6 

مليار درهم )بانخفاض 1% مقارنة بالعام 2018(. 
وكان هذا نتيجة ألدائنا التشغيلي القوي عبر جميع 
عملياتنا الخاصة بالكهرباء والمياه والنفط والغاز، 

ما ساعد على تعويض ضعف البيئة الخارجية وكفل 
 استمرار الربحية المالية للسنة الثالثة 

على التوالي.

في مجال الكهرباء والمياه، بلغت نسبة التوافر الفني 
العالمي للكهرباء 93.4% )والتي ارتفعت من %93.1 

في العام 2018(. وّلدت "طاقة" 91,307 غيغاواط 
ساعة من الكهرباء )التي ارتفعت من 89,922 

غيغاواط ساعة في العام 2018( و246,894 مليون 
غالون إمبراطوري من المياه المحالة )التي ارتفعت 

من 246,556 مليون غالون إمبراطوري(. أدى ذلك إلى 
زيادة اإليرادات في عملياتنا في قطاع الكهرباء والمياه 

بنسبة 1%، إلى 11.5 مليار درهم، مما ساهم بنسبة 
65% من إجمالي إيرادات المجموعة.

بلغ إنتاج النفط والغاز 124,418 برميل مكافئ نفطي 
في اليوم )ارتفع من 123,100 برميل مكافئ نفطي 
في اليوم في العام 2018(. ويرجع ذلك إلى حد كبير 

إلى ارتفاع الحصة اإلنتاجية في حقل "آتروش" في إقليم 
كردستان العراق، حيث ساعد ذلك على تعويض 

الكميات األقل في أوروبا، والتي تأثرت باالنخفاض 
الطبيعي وتأجيل بعض المشاريع الرأسمالية. وقد 

عمل االرتفاع اإلجمالي في اإلنتاج على التعويض الجزئي 
 النخفاض أسعار السلع 

وإيرادات قطاع النفط والغاز بنسبة 4%، والتي بلغت 
6.1 مليار درهم.

بلغت إجمالي األرباح قبل الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء للمجموعة 9.1 مليار درهم 
إماراتي )بانخفاض 5% مقارنة بالعام 2018(، هو ما 

نتج جزئًيا عن انخفاض أسعار السلع، ولكن يرجع ذلك 
بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف اإلصالح والصيانة 

داخل شركات الكهرباء الدولية لدى المجموعة 
)خاصة في غانا( وانخفاض الدخل من الشركات الزميلة 

 )بما في ذلك مصهر "صحار لأللمنيوم"، 
الذي سجل عوائد تأمين غير متكررة خالل 2018(.

انخفض صافي الربح لمساهمي "طاقة" إلى 234 
مليون درهم مستفيًدا من انخفاض تكاليف التمويل 

)انخفاض بنسبة 7% مقارنة بالعام 2018( حيث 
واصلنا تخفيض إجمالي الدين وحققنا تراكًما أقل في 

المصاريف في أوروبا بفضل مراجعة التزامات تقاعد 
األصول خالل العام. كما عملية إعادة تقييم بسعر 

السوق لم تكن مؤاتية ناتجة بشكل رئيسي عن 
محطة "ريد أوك" لتوليد الكهرباء وهي إحدى أصول 

الشركة في الواليات المتحدة حيث انخفضت أسعار 
الطاقة وأعيد تنفيذ مبادرة خفض غازات االحتباس 

الحراري في والية نيو جيرسي. وتم تعويض ذلك من 
خالل خفض النفقات الضريبية من الربحية المنخفضة 

في قطاع النفط والغاز، إلى جانب المكاسب الناجمة 
عن فرق أسعار الصرف األجنبي الناتج عن ضعف اليورو.

وال نزال نواصل تحقيق التقدم لتعزيز ميزانيتنا 
العمومية من خالل خفض المديونية، حيث انخفض 

إجمالي الدين بقيمة 2.9 مليار درهم على مدار العام 
2019 ليصل إلى 63.3 مليار درهم في نهاية السنة 

 المالية. وظلت حالة السيولة المالية حتى نهاية 
 العام قوية عند 14.3 مليار درهم، بما في ذلك

2.9 مليار درهم نقًدا وما في حكمه و11.5 مليار 
درهم من التسهيالت االئتمانية غير المسحوبة. 

ويعكس هذا عملية إعادة تمويل وزيادة حجم 
التسهيالت االئتمانية المتجددة لشركة "طاقة" أواخر 

ديسمبر )من 3.1 مليار دوالر أمريكي إلى 3.5 مليار 

دوالر أمريكي(، باإلضافة إلى إعادة تمويل ناجحة للغاية 
بقيمة 500 مليون دوالر أمريكي من السندات، والتي 

استحقت في سبتمبر )طبعت "طاقة" 500 مليون 
دوالر أمريكي في صورة سندات لمدة 30 سنة بمعدل 
فائدة 4.000%، وحيث زادت أحجام الطلب بأكثر من 

ثماني أضعاف(.

وحافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة قوية حيث 
بلغت 6.8 مليار درهم، وكانت النفقات الرأسمالية 

 للعام 2019 أعلى بشكل هامشي، حيث بلغت
1.8 مليار درهم )بزيادة 6% من 1.7 مليار في العام 

2018(، وكانت غالبيتها )1.4 مليار درهم( في أعمال 
النفط والغاز، وأنفق الباقي في أعمال الصيانة في مجال 

الكهرباء والمياه. وظل برنامج النفقات الرأسمالية 
ممواًل ذاتًيا بالكامل من خالل التدفقات النقدية 

الناتجة عن عمليات شركة "طاقة"، وكان يركز على 
دعم وتطوير األصول الحالية في فروع الشركة.

ال تزال األوضاع العالمية غير واضحة تماًما بالنسبة 
للعام 2020، ولكننا سنستمر في رصد الفرص التي 

يمكن أن تزيد من مرونة نموذج أعمالنا. كما سنركز 
على ضبط التكاليف وإعادة النظر في خطط اإلنفاق 

الرأسمالي في ضوء التقلبات األخيرة في أسعار السلع 
األساسية كما سنواصل السعي لزيادة كفاءة أعمالنا.

لقد ساعدت مجموعة أعمالنا المتنّوعة في التخفيف 
من المخاطر وسط ديناميات السوق المتقّلبة والتي 

ال يمكن التنبؤ بها، كما ستواصل في تخفيفها 
مستقباًل. وبشكل عام، يعتمد نموذج أعمالنا على 

قواعد راسخة، ونحن نثق في قدرتنا على تحسين األداء 
التشغيلي والمالي مع إيجاد فرص جديدة للنمو في 

األسواق التي نعمل فيها.

محمد األحبابي
الرئيس التنفيذي للمالية

لقد ساعدت مجموعة أعمالنا المتنّوعة 
في التخفيف من المخاطر وسط ديناميات 
السوق المتقّلبة والتي ال يمكن التنبؤ بها، 

كما ستواصل في تخفيفها مستقباًل.”
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مجلس اإلدارة

 مؤتمنون على توجيه شركة "طاقة" وُمكلفون 
باالمتثال الى أعلى مستويات النزاهة وممارسات 

 الحوكمة المؤسسية وذلك من ِقبل المساهمين 
وجميع المتعاملين على حّد سواء.

سعادة/سعيد مبارك 
الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة

سعادة/خليفة علي القمزي
نائب الرئيس

سعادة/سالم سلطان 
الظاهري

عضو مجلس إدارة شركة طاقة

سعادة/خالد عبد اهلل الماس
عضو مجلس إدارة شركة طاقة

سعادة/محمد حسن 
السويدي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة

الدكتور/جاكوب باريند 
كالكمان

عضو مجلس إدارة شركة طاقة

جاسم حسين ثابت
عضو مجلس إدارة شركة طاقة

انُتخب لمجلس اإلدارة في 2011، 
 انُتخب لرئاسة مجلس اإلدارة 

في 2014.

انُتخب لمجلس اإلدارة في 2019 .انُتخب لمجلس اإلدارة في 2019 . انُتخب لمجلس اإلدارة في 2019 .انُتخب لمجلس اإلدارة في 2014 . انُتخب لمجلس اإلدارة في 2011 . انُتخب لمجلس اإلدارة في 2017 . 

السيرة الذاتية والخبرة: 
يتمتع سعادة/ سعيد مبارك الهاجري 

بخبرة تزيد عن 20 عاًما في الشؤون 
المالية الدولية، باإلضافة إلى كونه عضًوا 

في المجلس االستشاري التنفيذي 
لمؤسسة "إم إس سي آي بارا"، ورئيس 

مجلس إدارة شركة الخليج للمالحة 
القابضة، ونائب رئيس مجلس إدارة 
الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 
)سالمة(. ويشغل سعادة/ الهاجري 

منصب مدير تنفيذي في جهاز أبوظبي 
لالستثمار )ADIA(. كما تولى سابًقا 

منصب رئيس مجلس إدارة معهد 
المحللين الماليين المعتمدين.

المؤهالت والشهادات: 
حصل سعادة/ الهاجري على بكالوريوس 
إدارة األعمال من كلية لويس آند كالرك 

في الواليات المتحدة وهو محلل مالي 
معتمد. كما وشارك في برنامج التعليم 

التنفيذي في كلية هارفارد لألعمال. 
وقد اختاره المنتدى االقتصادي العالمي 
في2007 كواحد من أفضل 250 قائد 
عالمي شاب إلسهاماته في القطاعات 

المالية والعامة في اإلمارات العربية 
المتحدة.

السيرة الذاتية والخبرة: 
يشغل سعادة/ خليفة علي القمزي حالًيا 

منصب مدير إدارة التقييم والمتابعة 
 .)ADIA( في جهاز أبوظبي لالستثمار

ومنذ انضمامه إلى الجهاز في العام 
1997، شغل سعادته عدة مناصب 

تنفيذية. كما يشغل سعادة/ القمزي 
حالًيا منصب رئيس لجنة االستثمار 

في مؤسسة زايد لألعمال الخيرية 
واإلنسانية، وعضو مجلس إدارة كل 

من سوق أبوظبي لألوراق المالية 
)ADX( وشركة أرابتك القابضة وهيئة 

التأمين. وشغل سعادة/ القمزي سابًقا 
عضوية مجالس إدارة كل من غرفة 

تجارة وصناعة أبوظبي، وشركة أبوظبي 
للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وهيئة 

.)ADWEA( مياه وكهرباء أبوظبي

المؤهالت والشهادات: 
حصل سعادة/ القمزي على درجة 

 الماجستير التنفيذي في إدارة 
 األعمال من جامعة زايد، اإلمارات 

العربية المتحدة.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
عضو لجنة االستراتيجية واالستثمار

السيرة الذاتية والخبرة: 
سعادة/ سالم سلطان الظاهري، يشغل 

حالًيا نائب مدير في جهاز أبوظبي 
لالستثمار )ADIA(، وقد شغل عدة 

مناصب منذ انضمامه إلى الجهاز في 
1993 ويشغل كذلك منصب عضو 

مجلس اإلدارة في مجموعة "أغذية"، 
والشركة القابضة العامة "صناعات"، 

واالتحاد للمعلومات االئتمانية، وشركة 
حديد اإلمارات، وعضو في لجنة التدقيق 
في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد 

إلمارة أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي 
الوطنية )ADNOC(، وهيئة اإلمارات 

لالستثمار )EIA(، وشركة اتصاالت، 
والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات 

.)GPSSA( االجتماعية

المؤهالت والشهادات: 
سعادة/ الظاهري محاسب قانوني 

 معتمد. ويحمل درجة البكالوريوس 
في علوم المحاسبة من كلية 

 "متروبوليتان ستيت" في دينفر، 
الواليات المتحدة.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، 

وعضو لجنة التدقيق

السيرة الذاتية والخبرة: 
سعادة/ خالد عبد اهلل الماس، هو رئيس 

مجلس إدارة شركة إيماس لالستثمار 
وعضو مجلس إدارة الشركة الوطنية 

للضمان الصحي )ضمان(. وقد شغل 
 سعادة/ الماس في السابق منصب 

عضو مجلس إدارة في الشركات 
 المتخصصة في مجاالت متعددة، 

بما في ذلك التطوير العقاري والتمويل 
واالستثمارات المباشرة.

المؤهالت والشهادات: 
حصل سعادة/ الماس على درجة 

البكالوريوس في اإلدارة من جامعة 
ماريل هيرست، الواليات المتحدة.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
عضو لجنة التدقيق، وعضو لجنة 

االستراتيجية واالستثمار

السيرة الذاتية والخبرة: 
سعادة/ محمد حسن السويدي يشغل 

منصب الرئيس التنفيذي لشركة 
 ،)ADQ( أبوظبي التنموية القابضة 

التي تملك وتشرف وتشغل الشركات 
ذات الصلة بالتنمية والمملوكة من 

قبل الدولة في قطاعات مختلفة 
ومن ضمنها مؤسسة أبوظبي 

للطاقة )ADPower(. هو أيًضا عضو 
مجلس إدارة شركة اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم )EGA( ورئيس مجلس 
إدارة شركة اإلمارات للمياه والكهرباء 

)EWEC(، ونائب رئيس مجلس إدارة 
 ،)ADPower( مؤسسة أبوظبي للطاقة
وعضو مجلس إدارة مؤسسة اإلمارات 

للطاقة النووية )ENEC( وأرامكس 
)ARAMEX( وصندوق معاشات 

ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي. شغل 
سابًقا منصب مدير التصنيع في شركة 

مبادلة لالستثمار، حيث شغل أيًضا 
مناصب مختلفة في إدارة االستثمارات 

ألكثر من 10 سنوات. قبل االنضمام 
إلى مبادلة، شغل مناصب عّدة في بنك 
االتحاد الوطني )UNB( وشركة أبوظبي 

لبناء السفن )ADSB( واألمانة العامة 
للمجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي. 

المؤهالت والشهادات:
حصل سعادة/ السويدي على 

 البكالوريوس في المحاسبة من 
جامعة اإلمارات.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
رئيس لجنة التدقيق

السيرة الذاتية والخبرة: 
يشغل الدكتور/ جاكوب باريند كالكمان 

منصب مدير االستثمارات في شركة 
 .)ADQ( أبوظبي التنموية القابضة 
 يتمتع الدكتور/ جاكوب بأكثر من

25 عاًما من الخبرة في مجال 
 االستشارات واالستثمارات 

 باألسهم الخاصة في أوروبا وآسيا 
 والشرق األوسط. عمل في شركات 

"آرثر د. ليتل )Arthur D. Little("، "روالند 
 بيجر )Roland Berger("، "آركابيتا 

)Arcapita(" و"مكنزي آند كومباني 
 .")McKinsey & Company(

المؤهالت والشهادات: 
حصل الدكتور/ جاكوب على درجة 

الماجستير )سنة 1989( والدكتوراه 
)1993( في الفيزياء والرياضيات من 

جامعة أوترخت في هولندا. عمل 
كباحث ما بعد الدكتوراه في معهد 

ماساتشوستس للتكنولوجيا 
)MIT(، في مدينة كامبريدج بوالية 

ماساتشوستس في الواليات المتحدة 
األمريكية. في حياته المهنية في 

االستشارات واالستثمار باألسهم 
الخاصة، ركز الدكتور/ جاكوب على 

العمل مع الشركات والعمالء 
النشطين في مجال النفط والغاز 

 والمرافق والبنية التحتية 
والطاقة المتجددة.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

السيرة الذاتية والخبرة: 
يعمل جاسم حسين ثابت في اإلدارة 
التنفيذية بقطاع الطاقة، ولديه خبرة 

تزيد على 18 عاًما في قطاع الطاقة 
والمياه في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة والمنطقة. ومن خالل منصبه 
الحالي رئيًسا تنفيذًيا وعضًوا منتدًبا 

 ،)ADPower( لمؤسسة أبوظبي للطاقة
يقود تحّول قطاع الطاقة والمياه 

في مجموعة من األصول على امتداد 
سلسلة القيمة )من اإلنتاج إلى التوزيع(. 

ويشغل جاسم ثابت عضوية مجلس 
إدارة شركة اإلمارات للمياه والكهرباء 

)EWEC(، وهي شركة تابعة تمتلكها 
بأكملها مؤسسة أبوظبي للطاقة. 

وشغل قبل التحاقه بمؤسسة أبوظبي 
للطاقة، منصب الرئيس التنفيذي 

للشركة الوطنية للتبريد المركزي 
)تبريد( بين سنتي 2012 و2019، 

وعمل في شركة مبادلة لالستثمار 
بين سنتي 2009 و2012، باإلضافة إلى 

تقّلده مناصب أخرى في قطاع الطاقة 
قبل ذلك. 

المؤهالت والشهادات: 
يحمل جاسم ثابت شهادة بكالوريوس 

في الهندسة الميكانيكية من جامعة 
سانت مارتن بوالية واشنطن في 

الواليات المتحدة، وهو عضو في جمعية 
المهندسين بدولة اإلمارات العربية 

المتحدة.

مناصب أخرى في شركة "طاقة": 
رئيس لجنة االستراتيجية واالستثمار، 

وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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اإلدارة التنفيذية

 بدعم من مجلس اإلدارة وموقع "طاقة" الفريد في
القطاعات التي نعمل فيهاوكذلك الخبرة الواسعة لإلدارة 

التنفيذية، نحن في وضع قوي لمواجهة تحديات المستقبل.

سعيد حمد الظاهري
الرئيس التنفيذي

محمد عبد اهلل األحبابي 
الرئيس التنفيذي للمالية

عوض سعيد الكتبي 
الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة

سعيد راشد الدرعي
الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية واالتصال 

المؤسسي، وسكرتير مجلس اإلدارة

عبدالمجيد عراقي حسيني 
الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه 

باإلنابة

فيفيك غامبير 
المستشار القانوني العام

انضم سعيد الظاهري إلى شركة طاقة في سنة 2014 
وُعّين في منصب الرئيس التنفيذي للعمليات 2016. 

ويشغل الظاهري منصب عضو مجلس إدارة في شركة 
مسار للحلول، وشركة ُصحار لأللومينيوم، وشركة 

"طاقة المغرب".

السيرة الذاتية والخبرة: 
قبل التحاقه بشركة طاقة، تولى الظاهري مناصب 
قيادية في شركة أبوظبي لإلعالم. وشركة االتحاد 

للقطارات، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية )صحة(، 
كما كان عضواً في مجلس إدارة الشركة المتحدة 

للطباعة والنشر.

المؤهالت والشهادات: 
يحمل الظاهري درجة الماجستير في علوم اإلدارة 

من جامعة أبوظبي، ودرجة البكالوريوس في األعمال 
الدولية من كلية إكيرد، الواليات المتحدة.

 انضم محمد األحبابي إلى شركة طاقة في 
 يناير 2016 وُعّين في منصب الرئيس التنفيذي 

للمالية في سبتمبر 2016. ويتولى مهام الشؤون 
المالية لشركة "طاقة". 

السيرة الذاتية والخبرة: 
بدأ األحبابي حياته المهنية في شركة أبوظبي 

للعمليات البترولية البّرية )أدكو(. وانضم إلى شركة 
 أبوظبي للخدمات الصحية )صحة( في 2009 حيث 

 تولى منصب الرئيس المالي قبل انضمامه إلى 
شركة "طاقة". 

المؤهالت والشهادات: 
يحمل األحبابي درجة البكالوريوس في العلوم المالية 

والمصرفية من جامعة اإلمارات العربية المتحدة 
ويحمل درجة ماجستير إدارة األعمال من معهد 

نيويورك للتكنولوجيا.

انضم عوض الكتبي إلى شركة طاقة في عام 
2014 وعين في منصب الرئيس التنفيذي للخدمات 
المساندة في 2016. ويتولى مهام الموارد البشرية 

والصحة واألمن والسالمة والبيئة وتكنولوجيا 
المعلومات والمشتريات واستمرارية األعمال 

والخدمات العامة في شركة "طاقة". وكان يشغل 
 سابًقا الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا في 

شركة "طاقة".

السيرة الذاتية والخبرة: 
قبل التحاقه بشركة "طاقة"، تولى مناصب قيادية في 

تكنولوجيا المعلومات في مجلس توازن االقتصادي 
ومستشفى تّوام - جونز هوبكنز في إمارة أبوظبي.

المؤهالت والشهادات: 
يحمل الكتبي درجة البكالوريوس في أنظمة معلومات 

اإلدارة من الجامعة األمريكية في دبي.

التحق سعيد الدرعي بشركة طاقة في 2013 وهو 
مسؤول عن الشؤون العامة للشركة واالتصاالت 

المؤسسية والعالقات مع المستثمرين.

السيرة الذاتية والخبرة: 
قبل التحاقه بشركة "طاقة" في 2013، تولى الدرعي 

مناصب قيادية في جهات حكومية عديدة في إمارة 
أبوظبي، بما في ذلك دائرة الخدمات االجتماعية 

 والمباني التجارية، ودائرة البلديات والزراعة، 
ودائرة النقل، ودائرة الخدمة المدنية. 

المؤهالت والشهادات: 
 يحمل الدرعي درجة البكالوريوس في اإلدارة 

وعلم االجتماع والقيادة من جامعة غونزاغا في 
الواليات المتحدة.

يتولى عبد المجيد عراقي مسؤولية إدارة أعمال المياه 
والطاقة العالمية في شركة "طاقة". كما يشغل 

كذلك منصب العضو المنتدب لألعمال اإلفريقية والتي 
تشمل "طاقة المغرب"، وهي شركة مدرجة في بورصة 

 الدار البيضاء، وشركة "تاكورادي إنترناشيونال"، 
وهي محطة للطاقة في غانا.

السيرة الذاتية والخبرة: 
 قبل التحاقه بشركة طاقة في 2006، كان عراقي 

 هو المدير المالي والمدير اإلقليمي لشركة 
"سي إم إس إنيرجي".

المؤهالت والشهادات: 
يحمل السيد/عراقي درجة البكالوريوس في العلوم 

المالية من جامعة ميشيغان الشرقية، ودرجة 
الماجستير في علوم إدارة األعمال من جامعة 

ميشيغان في الواليات المتحدة.

 انضّم فيفيك غامبير إلى شركة طاقة نائًبا 
 للمستشار القانوني وعّين مستشاًرا قانونًيا باإلنابة 

في أكتوبر 2015 .

السيرة الذاتية والخبرة: 
 قبل االلتحاق بشركة "طاقة"، عمل السّيد غامبير 

في لندن لمّدة 12 سنة وكان شريًكا في مكتب 
 محاماة دولي حيث ترأس قسم الطاقة الدولي. 

وتولى غامبير عدًدا من المهام الدولية المختلفة في 
عدد من الواليات القضائية، بما في ذلك لندن وهونغ 

كونغ والهند.

المؤهالت والشهادات: 
يحمل غامبير مؤهالت لممارسة المحاماة في إنجلترا.
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 وحدة 
إدارة المخاطر

أوروبا
 اإلمارات

ومجلس 
التعاون

أمريكا 
أفريقياالشمالية

 التخطيط 
والتمويل التجاري

المحاسبة 
والضوابط

الضرائب

التأمينالخزينة

اآلخرينالعراق

 الرقابة 
الداخلية والتأكيد

 مجلس إدارة 
شركة "طاقة"

 لجنة التدقيق
)منبثقة عن المجلس(

لجنة الترشيحات والمكافآت 
)منبثقة عن المجلس(

الرئيس التنفيذي

لجنة اإلستراتيجية واالستثمار 
)منبثقة عن المجلس(

مكتب الرئيس التنفيذي

)النفط والغاز(
 المستشار

العام

االتصال المؤسسي

الشؤون الحكومية

عالقات المستثمرين

 تكنولوجيا
المعلومات

سلسلة التزويد

استمرارية األعمال

الموارد البشرية

الصحة والسالمة 
واألمن والبيئة

أمن المعلومات

الماليةمساندة األعمال)الكهرباء والمياه(
 الشؤون الحكومية

واالتصال المؤسسي

الحوكمة المؤسسية 

مؤتمنون من ِقبل المساهمين 
وجميع المتعاملين

تقوم سياسة الحوكمة في شركة "طاقة" على مبادئ 
الشفافية واإلفصاح العادل والرقابة المالية والمساءلة، 

حيث نرى في هذه المبادئ مقّومات أساسية لترسيخ 
نظام حوكمة ناجح ووضع األسس والمنهجيات 

المتعلقة بنشاطنا لتحقيق أهدافها بما ينسجم مع 
مصلحة عمالئها ومساهميها والعاملين فيها. 

سعيد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

 يلتزم مجلس إدارة شركة
 "طاقة" بتنفيذ أعلى معايير 

هياكل الحوكمة المؤسسية 
وممارساتها.”

 اقرأ المزيد حول اعضاء مجلس إدارتنا 
على الصفحة 36

يلتزم مجلس إدارة شركة "طاقة" )المشار إليه فيما يلي بـ "المجلس"( بتنفيذ أعلى معايير هياكل الحوكمة المؤسسية وممارساتها. وتمتثل شركة "طاقة" لمتطلبات 
هيئة األوراق المالية والسلع )والمشار اليها فيما يلي بـ "الهيئة"( بحسب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )7/ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير االنضباط المؤسسي 

وحوكمة الشركات المساهمة العامة )والمشار إليه فيما يلي بـ "قرار رئيس مجلس الهيئة"(. يقدم هذا القسم لمحة عامة على أنظمة وإجراءات الحوكمة المؤسسية 
 المطبقة في المجموعة في 31 ديسمبر 2019، وقد تم تقديم تقرير أكثر شمواًل إلى الهيئة ونشره على المواقع اإللكترونية لكل من سوق أبوظبي لألوراق المالية 

وشركة "طاقة". 

أهداف المجلس 
يتولى مجلس إدارة "طاقة" المهام التالية:

وضع استراتيجيات الشركة ومبادئ عملها. •
اإلشراف على إدارة الشركة. •
اإلشراف على مالئمة الموارد اإلدارية لتنفيذ استراتيجيات الشركة. •
اإلشراف على كفاءة وفعالية الرقابة الداخلية وحوكمة الشركة. •
المصادقة على االستثمارات وخطط العمل والموازنات والقوائم المالية. •
ضمان حصول المساهمين على معلومات دقيقة ومالئمة في الوقت المناسب. •

الهيكل المؤسسي للمجموعة

مجلس إدارة شركة "طاقة"   
اللجان المنبثقة عن المجلس   

الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة"   
قطاع/قسم  

إدارة  
شعبة/وحدة  

ارتباط فني/مباشر  
ارتباط إداري/غير مباشر  



4243 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )طاقة(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
وضع مجلس اإلدارة ووافق على العديد من سياسات المجموعة والمبادئ التوجيهية لتحقيق معايير قوية للحوكمة المؤسسية، وتتضمن هذه السياسات سياسات 

المجموعة بشأن:
الحوكمة المؤسسية، وتحديد مسؤوليات مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة إلى جانب لجان المجلس وقرارات تشكيلها.  •
قواعد السلوك المهني، التي توجه سلوك الموظفين وتحافظ على استقالليتهم وموضوعيتهم، وكذلك التعامل مع مسائل مثل مكافحة الرشوة والفساد والهدايا  •

وتضارب المصالح واإلبالغ عن المخالفات، وتحديد سياسة المجموعة المخصصة والمنفصلة لكل منها.
تفويض السلطة، وذلك من أجل ضمان اتخاذ قرارات تتسم بالكفاءة والفعالية وتوازن بين التمكين والضوابط. •
االتصاالت، مع ضمان توافق االتصاالت الخارجية مع القانون المعمول به، وأن المعلومات الجوهرية ُتنشر على نطاق واسع وبطريقة واقعية وفي الوقت المناسب.  •
التداول من الداخل، وذلك لضمان عدم قيام المدراء والموظفين والمقاولين التابعين لشركة "طاقة" في جميع أنحاء العالم باستخدام المواد والمعلومات الحساسة  •

بالنسبة ألسعار األسهم بشكل غير قانوني، والتي يتم الحصول عليها بحكم عملهم ضمن المجموعة. 
نظام إدارة الصحة والسالمة واألمن والبيئة، بحيث يضمن التزام الشركة بالتميز التشغيلي، واإلدارة المنهجية لسالمة العمليات والسالمة الشخصية والصحة والبيئة  •

والموثوقية والكفاءة، من أجل تحقيق أعلى مستويات األداء.
إدارة المخاطر في المؤسسة، لتعزيز ممارسات إدارة المخاطر المناسبة والمتسقة، باإلضافة إلى تنفيذ عملية منظمة لتحديد وتقييم ومنح األولويات للمخاطر  •

المادية في شركات المجموعة وإدارتها واإلبالغ عنها.
إدارة استمرارية العمل، مع الحفاظ على سالمة موظفي المجموعة والمقاولين وضمان استمرارية العمليات الرئيسية في حالة األزمات. •
أمن المعلومات، مع التأكيد على التزام طاقة ودعمها إلدارة أمن المعلومات. •
اإلبالغ عن المخالفات، من خالل تزويد الموظفين بآلية لإلبالغ بشكل سري عن أي انتهاكات ألخالقيات العمل، أو السياسات واإلجراءات الداخلية، أو القوانين واللوائح  •

المعمول بها.

التعامل في أسهم الشركة
لم يتداول أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد أسرهم المباشرين في أسهم شركة "طاقة" خالل العام 2019. ويوجد فقط عضوان في المجلس يمتلكان أسهم "طاقة" 

باسمهما، هما سعادة/خليفة علي القمزي )19,492 سهًما( وسعادة/سالم سلطان الظاهري )4,476 سهًما(.

أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ُتحدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة استنادا إلى المادة )29( من النظام األساسي للشركة، التي تنص على دفع مبلغ مقطوع لكل منهم بناًء على توصيات مجلس اإلدارة 
 وموافقة الجمعية العمومية السنوية. كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعاب إضافية أو راتب شهري حسب المبلغ الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي عضو من أعضائه 

في حال كان يعمل في أي لجنة أو يبذل جهوًدا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة تتخطى الواجبات الموكلة إليه بموجب عضويته في مجلس إدارة الشركة 
 سيتم تقديم التوصيات التي تتعلق بمكافآت أعضاء المجلس للموافقة عليها من قبل المساهمين خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية المزمع عقده 

بمشيئة اهلل يوم األربعاء الموافق 29 أبريل 2020، عن السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2019.

عضوية لجنة المجلسعضو لجنة المجلس
بدالت أعضاء اللجنة 

)بالدرهم(
عدد اجتماعات 

اللجنة

167,40012لجنة التخطيط اإلستراتيجي واالستثمارسعادة/ خليفة علي القمزي

75,6006لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآتسعادة/ سالم سلطان الظاهري

138,60011لجنة التخطيط اإلستراتيجي واالستثمار / لجنة التدقيقسعادة/ خالد عبد اهلل الماس
12,6001لجنة التدقيقسعادة/ محمد حسن السويدي*

25,2002لجنة الترشيحات والمكافآتالدكتور/ جاكوب باريند كالكمان*
151,20012لجنة التخطيط اإلستراتيجي واالستثمار / لجنة الترشيحات والمكافآتجاسم حسين ثابت*

63,3005لجنة التدقيق / لجنة الترشيحات والمكافآتسعادة/ عبد العزيز الحميدي**
25,2002لجنة التدقيقسعادة/ محمد ساحوه السويدي**

عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من 27 أغسطس 2019  *

عضو مجلس اإلدارة حتى 26 أغسطس 2019  **

تشكيل المجلس واجتماعاته
ينص النظام األساسي للشركة على تولى إدارة الشركة من قبل مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء. وقد ُعّين أول مجلس إدارة بموجب قرار هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 

 رقم 179 لسنة 2005. أما مجلس اإلدارة الحالي، فقد تم انتخابه خالل اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 19 أبريل 2017. تم في ذلك االجتماع إعادة انتخاب 
أربعة أعضاء، وانتخاب ثالثة أعضاء جدد. تم انتخاب سعادة/ سعيد مبارك الهاجري رئيًسا لمجلس اإلدارة وسعادة/ خليفة علي القمزي نائبًا للرئيس في اجتماع لمجلس 

 االدارة ُعقد في اليوم نفسه. تم تكليف السيد/ سعيد راشد الدرعي، الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية واالتصال المؤسسي، بمهام سكرتير مجلس اإلدارة بتاريخ
10 مايو 2016، وذلك إضافًة إلى مهام عمله. في تاريخ 27 أغسطس 2019، وخالل اجتماع استثنائي للجمعية العمومية للشركة، قررت أغلبية من المساهمين 

الممثلين في االجتماع عزل ثالثة أعضاء من مجلس إدارة الشركة )هم السادة/ عبد العزيز عبد الرحمن الحميدي، الدكتور سيف صالح الصيعري ومحمد ساحوه السويدي( 
وانتخاب ثالثة أعضاء جدد لشغل مناصبهم )هم السادة/ جاسم حسين ثابت، محمد حسن السويدي وجاكوب باريند كالكمان(. يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل 

كل شهرين، وقد عقد المجلس 10 اجتماعات خالل العام 2019. يرجى الرجوع إلى قسم مجلس اإلدارة، للتعرف على السير الذاتية الكاملة لمجلس اإلدارة الحالي. 

يجتمع المجلس مرة واحدة على األقل كل شهرين وقد عقد المجلس 10 اجتماعات خالل العام 2019. 

الحوكمة المؤسسية تتمة

عضو مجلس اإلدارة
6 

فبراير
20 

مارس
8 

مايو
30 

يوليو
7 

أغسطس
 27

أغسطس
24 

سبتمبر
6 

نوفمبر
11 

ديسمبر
29 

المجموعديسمبر

10 / 10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرسعادة/ سعيد مبارك الهاجري

8 / 10حضرحضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرلم يحضرسعادة/ خليفة علي القمزي

9 / 10حضرحضرحضرلم يحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرسعادة/ سالم سلطان الظاهري

10 / 10حضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرحضرسعادة/ خالد عبداهلل الماس
4 / 10حضرلم يحضرحضرحضرحضرسعادة/ محمد حسن السويدي*

5 / 10حضرحضرحضرحضرحضرالدكتور/ جاكوب باريند كالكمان*
5 / 10حضرحضرحضرحضرحضرجاسم حسين ثابت*

3 / 10لم يحضرلم يحضرحضرحضرحضرسعادة/ عبد العزيز الحميدي**

2 / 10لم يحضرلم يحضرحضرلم يحضرحضرسعادة/ الدكتور سيف صالح الصيعري
2 / 10لم يحضرلم يحضرلم يحضرحضرحضرسعادة/ محمد ساحو السويدي**

عضو مجلس اإلدارة اعتباراً من 27 أغسطس 2019   *

عضو مجلس اإلدارة حتى 26 أغسطس 2019   **

مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه
إلى جانب وضع مجلس اإلدارة لالستراتيجية الشاملة لشركة "طاقة"، وتحديد اإلدارة التنفيذية التي تنفذ االستراتيجية وإدارة العمليات اليومية، تتخذ شركة "طاقة" إجراءات 

إضافية للضوابط الداخلية وفعالية الحوكمة المؤسسية من خالل اللجان واإلدارات التالية:
لجنة التدقيق )على مستوى مجلس اإلدارة(  •
لجنة الترشيحات والمكافآت )على مستوى مجلس اإلدارة( •
لجنة االستراتيجية واالستثمار )على مستوى مجلس اإلدارة( •
لجنة تنفيذية )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
لجنة إدارة مخاطر المؤسسة )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
لجنة الصحة والسالمة واألمن والبيئة )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
لجنة مراجعة األداء الشهري )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
لجنة المشاريع الكبرى )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين )على مستوى اإلدارة التنفيذية( •
إدارة الرقابة الداخلية والتأكيد •
دائرة االمتثال •
دائرة إدارة المخاطر •

اإلدارة التنفيذية والمكافآت 

تاريخ التعيين في المنصبتاريخ االنضمام للشركةالمنصباالسم

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

لعام 2019
)درهم(

13,108,233 مايو 42016 أغسطس 2014الرئيس التنفيذىسعيد حمد الظاهري

102,454,679 مايو 32016 يناير 2016الرئيس التنفيذي للماليةمحمد عبد اهلل األحبابي

102,308,300 مايو 92016 نوفمبر 2014الرئيس التنفيذي للخدمات المساندةعوض الكتبي

الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية واالتصال المؤسسي سعيد الدرعي
وسكرتير مجلس اإلدارة

102,352,531 مايو 282016 أكتوبر 2013

11,696,025 أكتوبر 42015 مايو 2011المستشار العامفيفيك جامبير

1,434,850 1 سبتمبر 12015 سبتمبر 2015نائب الرئيس التنفيذي للرقابة الداخلية والتأمينوائل نابلسي

344,586 10 مايو،22016 فبراير 2009الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة والمياه باإلنابةعبد المجيد عراقي

المدققين الخارجيين
يتم تعيين مدقق حسابات خارجي وتحديد أتعابهم يكون وفًقا للمادة )36( من قرار رئيس مجلس الهيئة، حيث يقوم المجلس بترشيح مدقق حسابات خارجي بناًء على 

توصية من لجنة التدقيق، مراعين في ذلك الكفاءة والسمعة والخبرة. وقد قام المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في 17 أبريل 2019، بناًء على 
توصية لجنة التدقيق وترشيح المجلس، بتعيين السادة إيرنست آند يونغ ميدل إيست )أبوظبي( كمدقق خارجي لحسابات الشركة عن السنة المالية 2019.

إرنست آند يونغاسم مكتب التدقيق
أنتوني أوسوليفانشريك التدقيق

14 سنةعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

1,135,500 درهمإجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 

1,014,489 درهمأتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2019 

خدمات اصدار سندات تمويلية،تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى 
خدمات استشارّية وتدريبية

ال يوجدبيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي آخر غير مدقق حسابات الشركة بتقديمها خالل العام 2019



4445 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )طاقة(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

إدارة المخاطر

يحدد إطار نظامنا إلدارة المخاطر النهج المتبع في جميع مجاالت أعمالنا، حيث يوجد سجل مركزي للمخاطر يتضمن تفاصيل المخاطر ومراجعة الضوابط وتحديد أسباب 
المخاطر وتتبع خطط عالجها. ويتوفر التأكيد على المخاطر من خالل برنامج رئيسي من عمليات التدقيق والمراجعات الداخلية.

تتعرض شركة "طاقة" إلى مجموعة من المخاطر المختلفة، بما في ذلك المخاطر الرئيسية التالية:
مخاطر السلع الناشئة عن تقلبات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. •
مخاطر التنقيب واإلنتاج المتعلقة بأنشطة التنقيب وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. •
المخاطر المالية الناشئة عن تغير أسعار صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار السوق. •
مخاطر االئتمان المتعلقة ببيع شركاتنا التابعة للمياه والكهرباء لعميل واحد في مناطق معينة. •
مخاطر السيولة فيما يتعلق بشروط البيع التعاقدية. •

مخاطر أسعار السلع
يعتمد جزء كبير من نتائج التشغيل والوضع المالي على األسعار السائدة للنفط الخام والغاز الطبيعي والمواد السائلة المرتبطة بالغاز. شهدت أسعار النفط الخام والغاز 

الطبيعي العالمية تقلبات كبيرة خالل العام 2019. وبالنسبة لمحطتنا الوحيدة لتوليد الطاقة التي تتعامل مع أسواق الطاقة، تسعى "طاقة جين إكس" )منشأة "رد أوك"( 
إلى التحوط من مخاطر أسعار السلع من خالل عقود السلع اآلجلة.

مخاطر التنقيب
يعد التنقيب عن اآلبار الجديدة للنفط الخام والغاز الطبيعي جزًءا ال يتجزأ من أعمالنا، كما ينطوي على مخاطر عالية. ونعمل باستمرار على تطوير قدرة فرق التنقيب من 

أجل تقليل المخاطر المصاحبة لهذه األنشطة، وذلك من خالل إدارة المعرفة ومشاركة قواعد بيانات التنقيب واإلنتاج داخلًيا، وهو ما يرسخ الستخدام أفضل الممارسات 
وتعلم الدروس المستفادة على مستوى مؤسساتنا. وإلى جانب ذلك، نستخدم أيًضا عملية مراجعة األقران والعمليات االستشارية من أجل التوصية بمشاريع التنقيب 

للموافقة عليها. كما تخضع عمليات التنقيب أيًضا للمراجعة بانتظام، وذلك من أجل الموازنة بين نمو االحتياطيات وتحمل المخاطر.

مخاطر اإلنتاج
 ترتبط مخاطر اإلنتاج بتقادم معدات اإلنتاج واألخطاء البشرية. وتركز "طاقة" على إدارة المخاطر في جميع مراحل عملية اإلنتاج من أجل الحد من هذه المخاطر. 

 تم تبني عمليات الرصد التلقائي لتعطل المعدات واإليقاف الفوري في حالة الطوارئ من أجل منع الخسائر، حيث نستخدم إجراءات العمل الموحدة وكتيبات التشغيل، 
إلى جانب برامج التدريب، لتشجيع موظفينا على استخدام أفضل الممارسات وإجراءات إدارة المخاطر. باإلضافة إلى ذلك، ُتجرى تقييمات صارمة للسالمة التشغيلية عن 

طريق الوكاالت الخارجية لضمان تطبيق أعلى المعايير.

مخاطر سعر السوق
 مخاطر سعر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. وتشمل مخاطر سعر السوق مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر 

أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم. كما تشتمل األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر سعر السوق على القروض والسلف والودائع واالستثمارات المتاحة للبيع واألدوات 
المالية المشتقة.

مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية
نحن نمتلك أصواًل في 11 دولة ونصدر بياناتنا المالية الموحدة بالدرهم اإلماراتي. ولهذا السبب تتأثر نتائج عملياتنا بتقلبات أسعار الصرف بين الدرهم اإلماراتي والعمالت 

األخرى، خاصة الدوالر الكندي واليورو والروبية الهندية والدرهم المغربي والجنيه اإلسترليني. وتشتمل مخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية التي قد نواجهها على مخاطر 
إجراء المعامالت بالعمالت األجنبية ومخاطر تحويل هذه العمالت. 

وتستخدم شركاتنا اإلنتاجية اإلماراتية وغير اإلماراتية عقود العمالت اآلجلة من أجل التحوط من المخاطر المرتبطة بتقلبات العملة.

مخاطر معدل الفائدة
تقترض "طاقة" من أجل دعم أغراض الشركة العامة، التي تتضمن النفقات الرأسمالية وتمويل عمليات االستحواذ وتلبية احتياجات رأس المال العامل. ومن ثم فإن 

الشركة معرضة لمخاطر التغير في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة األجل والودائع قصيرة األجل ذات أسعار الفائدة المتقلبة. 

 تتمثل سياسة المجموعة في إدارة تكلفة الفائدة باستخدام مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة، حيث تدخل المجموعة في عقود لتبادل معدل الفائدة. 
وفي 31 ديسمبر 2019، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن ما يقرب من 87% من قروض المجموعة عبارة عن قروض بمعدالت فائدة ثابتة 

)مقارنة بـ 86% في العام 2018(.

مخاطر االئتمان
تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية للذمم التجارية( وأنشطتها التمويلية، بما في ذلك الودائع لدى البنوك واألدوات المالية األخرى 

التي نكون بموجبها نحن المقرضون.

تتعامل "طاقة" بشكل عام مع األطراف الثالثة المعروفة وذات الجدارة االئتمانية فقط. وتتمثل سياستنا في خضوع جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل معنا بطريقة 
االئتمان إلجراءات تقييم الجدارة االئتمانية. وإلى جانب ذلك، تخضع كافة األرصدة المدينة للرقابة المستمرة من أجل التأكد من عدم تعرض الشركة لديون معدومة 

كبيرة. وبلغت نسبة الذمم التجارية القائمة من أكبر عميلين لنا في 31 ديسمبر 2019 نحو 80% من الذمم التجارية القائمة والمبالغ المستحقة )مقارنة بـ 79% في 
العام 2018(. 

مخاطر السيولة
تسعى الشركات التابعة لنا إلى الحد من مخاطر السيولة من خالل مراقبة وضعها المالي الحالي مقترًنا بتوقعات التدفق النقدي المنتظم، وذلك من أجل ضمان توفر 

األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها. ويتمثل هدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام السحب على 
المكشوف والقروض البنكية والسندات. وخالل العام 2020، ستصبح 5% من ديون المجموعة مستحقة خالل أقل من عام واحد )مقارنة بـ 8% في العام 2019(.

إدارة رأس المال
يعد الهدف الرئيسي من إدارة رأس المال ضمان احتفاظ الشركة بتقييم ائتماني قوي ونسب رأسمالية جيدة، وذلك بهدف دعم أعمالنا وتعظيم القيمة للمساهمين. 

وتدير المجموعة هيكلها الرأسمالي من خالل عمليات إقتراض من األسواق المالية، تعديل مدفوعات األرباح وإصدار أسهم جديدة. كما تراقب الشركة باستمرار وضعها 
الرأسمالي من خالل معدل اإلقراض، وقد بلغ معدل اإلقراض 84% في 31 ديسمبر 2019 .
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معلومات للمساهمين وحاملي السندات

 التصنيف االئتماني طويل المدى 
)في 31 ديسمبر 2019(

خدمات موديز للمستثمرين
A3 )مع نظرة مستقبلية مستقرة(

وكالة فيتش
A )مع نظرة مستقبلية مستقرة(

االستشاريون 
مدققو الحسابات 

إرنست آند يونغ
ص.ب 136

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف 7522 627 2 971+
فاكس 3383 627 2 971+ 

الُمسّجلون 
بنك أبوظبي األول

ص.ب 6316
أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة
هاتف 1111 611 2 971+

فاكس 5738 627 2 971+ 

تفاصيل االتصال 
عنوان المراسالت 

شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )طاقة(
ص.ب 55224

أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

هاتف 4900 691 2 971+
فاكس 4666 691 2 971+

 www.taqaglobal.com

لمزيد من المعلومات حول عالقات المستثمرين
 ir@taqaglobal.com :البريد اإللكتروني

تطبيق عالقات المستثمرين من "طاقة" 
سيتيح لك تطبيق عالقات المستثمرين االطالع على 

أحدث المستجدات والتطورات. يمكنك تنزيل التطبيق 
.Google Playو App Store من متجري التطبيقات

 https://myirapp.com/taqa

معلومات للمساهمين
أداء سعر سهم "طاقة" لسنة 2019

جدول استحقاق السندات*

العملة

المبلغ 
المستحق

رقم التعريف الدولي لألوراق الماليةتاريخ اإلصدارتاريخ االستحقاقنسبة الفائدة)مليون(

دوالر 
22-يونيو-2216-يونيو-3.62521% 750 أمريكي

XS1435072548 (RegS)/
US00388WAD39(144A)

دوالر 
13-ديسمبر-1311-ديسمبر-5.87521% 750 أمريكي

XS0717839871 (RegS)/
US00386SAJ15 (144A)

رينغيت 
05MYBVN1200689-مارس-0312-مارس-4.65022% 650 ماليزي

دوالر 
12-ديسمبر-1212-يناير-3.62523% 1,250 أمريكي

XS0863524277 (RegS)/
US00386SAL60 (144A)

02XS1063422619-مايو-0214-مايو-2.75024% 180 يورو

دوالر 
06-مايو-0614-مايو-3.87524% 750 أمريكي

XS1017435352 (RegS)/
US00386SAM44 (144A)

دوالر 
23-أبريل-2318-أبريل-4.37525% 750 أمريكي

XS1808737594 (RegS)/
US00388WAF86 (144A)

دوالر 
22-يونيو-2216-يونيو-4.37526% 1,000 أمريكي

XS1435072464 (RegS)/
US00388WAC55 (144A)

دوالر 
23-أبريل-2318-أبريل-4.87530% 1,000 أمريكي

XS1808738212 (RegS)/
US00388WAG69 (144A)

دوالر 
27-أكتوبر-2706-أكتوبر-6.50036% 912 أمريكي

XS0272949016 (RegS)/
US00386SAB88 (144A)

دوالر 
03-أكتوبر-0319-أكتوبر-4.00049% 500 أمريكي

XS2060897506 (RegS)/
US00388WAH43 (144A)

* باستثناء الديون دون حق الرجوع على مستوى مشروعات الشركة.

مسرد المصطلحات

مالحظات

)Proved Plus Probable Reserves( اإلحتياطيات 2ّبي وهي اإلحتياطيات المثبتة والمحتملة  2P

)Barrel of Oil Equivalent( برميل مكافئ نفطي  boe

)Barrel of Oil Equivalent Per Day( برميل مكافئ نفطي يومًيا  boepd

)Gigawatt( غيغاواط  GW

)Multiple-Effect Distillation( تقنية لتحلية المياه بالتقطير المتعدد اآلثار  MED

)Million Imperial Gallons( مليون غالون إمبراطوري  MIG

)Million Imperial Gallons Per Day( مليون غالون إمبراطوري يومًيا  MIGD

)Multi-Stage Flash( تقنية لتحلية المياه بالتقطير الومضي المتعدد المراحل  MSF

)Megawatt( ميغاواط  MW

)Reverse Osmosis( تقنية لتحلية المياه بالتناضح العكسي  RO

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

البيانات المالية

18 مارس 2020
أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة

بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع )»طاقة« أو »الشركة«(، يسرني أن أضع بين أيديكم البيانات المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2019.

خالل 2019، واصلت شركة »طاقة« تعزيز ربحيتها من خالل التركيز على الكفاءة التشغيلية واالنضباط المالي. وتشكل النتائج السنوية دلياًل دامغًا على األداء التشغيلي 
القوي للشركة والتركيز الداخلي على تحقيق أفضل قيمة ممكنة من األصول الحالية، وهو ما مكّننا من الحّد من تأثيرات السوق والظروف المعاكسة التي شهدها قطاع 

النفط والغاز على وجه الخصوص.

وحّققت شركة »طاقة« مستويات أعلى من اإلنتاجية في قطاعي العمل الرئيسيين، حيث وصل معدل التوافر الفّني العالمي لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه إلى 
93.4% مما ساهم في زيادة دفعات توفير السـعة وإيرادات شركة »طاقة«. أما على صعيد النفط والغاز، فقد ارتفع اإلنتاج أيضًا ليصل إلى 124,418 برميل نفط مكافئ 

يوميًا، مما عّوض جزئًيا انخفاض أسعار السلع خالل العام.

وبلغت األربـاح الصافية للمسـاهمين في شركة »طاقة« 234 مليون درهم، أي ما يعادل انخفاضًا سنويًا قدره 164 مليون درهم ويرجع ذلك إلى تراجع اإليرادات بشكل 
طفيف كنتيجة النخفاض أسعار السلع واألهم أيضًا زيادة اإلنفاق على اإلصالحات والصيانة ضمن أصول الطاقة الدولية للمجموعة وانخفاض الدخل من الشركات الزميلة. 

ونجحت الشركة في تعويض هذه التأثيرات السلبية جزئيًا من خالل انخفاض تكاليف التمويل كنتيجة لالنخفاض المستمر في إجمالي الدين وتراجع مصاريف الضريبة نتيجًة 
النخفاض األرباح الخاضعة للضريبة بشكل رئيسي في قطاع النفط والغاز. 

وحافظت التدفقات النقدية الحرة للشركة على أدائها القوي مسجلًة 6.8 مليار درهم على الرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية، والتي ارتفعت من 1.7 مليار درهم في عام 
2018 إلى 1.8 مليار درهم في عام 2019. وجاء تمويل النفقات الرأسمالية بالكامل من السيولة النقدية الناتجة عن عمليات الشركة وترّكزت على تطوير أصولها في 

مجال الطاقة والمياه والنفط والغاز والمحافظة عليها، لتمكين الشركة من اقتناص فرص النمو المستقبلية.

وعلى صعيد الديون، واصلت الشركة تقدمها في تقليص مستويات الديون، مسجلة انخفاض قدره 2.9 مليار درهم في عام 2019، األمر الذي أسهم في خفض الفوائد 
النقدية المدفوعة في عام 2019 بمبلغ 122 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. وعلى الرغم من انخفاض الدين، لم تشهد نسـب الرفع المالي أي 

تغيرات تذكر بسبب تراجع األرباح قبل احتساب الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك. وبلغ معدل صافي الدين إلى األرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك 
واالستهالك 6.6 بارتفاع طفيف مقارنة مع معدل 6.5 في العام السابق.

وفي فبراير 2020، تلقت المجموعة عرضًا من شركتها األم »مؤسسة أبوظبي للطاقة«، من أجل تحويل بعض أصولها إلى شركة »طاقة« مقابل إصدار أسهم إضافية في 
»طاقة« لـمؤسسة أبوظبي للطاقة باإلضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير األراضي الموّقعة بين الجانبين. ويشمل العرض الذي تلّقته »طاقة« معظم أصول توليد ونقل وتوزيع 

المياه والكهرباء التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة. وسجلت هذه األصول مجتمعة دخاًل صافيًا قدره 4.8 مليار درهم ووصلت قيمة إجمالي هذه الموجودات إلى نحو 120 
مليار درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018. ويخضع العرض لموافقات متنوعة بما في ذلك دائرة الطاقة في أبوظبي، وهيئة األوراق المالية والسلع، ومساهمي 

شركة »طاقة«. وسينظر مجلس إدارة »طاقة« في الصفقة المقترحة قبل تقديمه أي توصيات للمساهمين.

أبرز النتائج المالية في العام 2019:
األرباح العائدة لمساهمي الشركة لعام 2019: 234 مليون درهم مقارنة بـ 398 مليون درهم لعام 2018.	 
إجمالي إيرادات المجموعة لعام 2019: بلغت 17.6 مليار درهم محافظًة على ثباتها مقارنة بـ 17.7 مليار درهم لعام 2018.	 
األرباح المحققة قبل احتساب الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك لعام 2019: بلغت 9.1 مليار درهم، بانخفاض قدره 5% مقارنة بالعام 2018 )حيث 	 

بلغت 9.7 مليار درهم( وذلك بسبب تراجع اإليرادات وارتفاع تكاليف اإلصالح والصيانة في أعمال قطاع الطاقة الدولية بسبب طول مدة توقف محطتنا في غانا.
إجمالي السيولة: حافظت على وضعها القوي عند 14.3 مليار درهم، ويشمل ذلك النقد وما يعادله بقيمة 2.9 مليار درهم، وتسهيالت ائتمانية غير مسحوبة بقيمة 	 

11.5 مليار درهم.
إجمالي الديون: تم تقليصه بمقدار 2.9 مليار درهم، كما تم تقليص إجمالي الفوائد المدفوعة بمبلغ 122 مليون درهم مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.	 
التدفقات النقدية الحرة: حافظت على أدائها القوي عند 6.8 مليار درهم على الرغم من ارتفاع النفقات الرأسمالية، والتي ارتفعت من 1.7 مليار درهم في عام 2018 	 

إلى 1.8 مليار درهم في عام 2019.

أبرز اإلنجازات التشغيلية: الكهرباء والمياه
حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة عالميًا: بلغ 91,307 جيجاواط ساعي للعام، مسجاًل ارتفاعًا على أداء عام 2018 والذي بلغ 89,922 جيجاواط ساعي.	 
معدل التوافر الفّني العالمي: سجل 93.4% خالل عام 2019 بتحسن عن عام 2018 والذي سجل %93.1.	 
التوافر الفّني في محفظة األصول في دولة اإلمارات: تحسنت بمعدل 0.6% وصواًل إلى 94.2% في عام 2019.	 
حجم توليد الكهرباء من عمليات الشركة في دولة اإلمارات: حافظ على استقراره حيث تم إنتاج 64,557 جيجاواط ساعي في عام 2019، مسجاًل ارتفاعًا 	 

مقارنة بـ 63,637 جيجاواط ساعي في عام 2018.
حجم المياه المحالة في دولة اإلمارات: بلغ 246,894 مليون جالون إمبراطوري هذا العام، مقارنة بـ 246,556 مليون جالون عام 2018.	 
»طاقة« المغرب توقع عقد تمديد اتفاقية شراء الكهرباء للوحدات 1 إلى 4 في محطة الجرف األصفر لمدة 17 عامًا إضافية من 2027 وحتى 2044.	 

أبرز اإلنجازات التشغيلية: النفط والغاز
معدل إنتاج النفط لهذا العام: بلغ 124,418 برميل نفط مكافئ يوميًا، مسجاًل ارتفاعًا متواضعًا عن عام 2018 والذي بلغ 123,100 برميل نفط مكافئ يوميًا 	 

ويعزى ذلك إلى زيادة اإلنتاج في حقل أتروش.
إنتاج حقل أتروش في إقليم كردستان العراق: بلغ 7,137 برميل نفط مكافئ يوميًا في عام 2019 بزيادة قدرها 85% عن عام 2018 والذي بلغ 3,855 برميل 	 

نفط مكافئ يوميًا. وترجع هذه الزيادة إلى حد كبير إلى اآلبار الجديدة ونتيجة األعمال إلزالة االختناقات في محطة اإلنتاج والتي أثمرت عن زيادة سعتها لمعالجة النفط.
اإلنتاج في أمريكا الشمالية: حافظ على ثباته عند 78,260 برميل نفط مكافئ يوميًا مقارنة مع عام 2018 حيث بلغ معدل اإلنتاج 78,024 برميل نفط مكافئ 	 

يوميًا.
إنتاج الهيدروكربون في أوروبا لعام 2019: بلغ 39,021 برميل نفط مكافئ يوميًا، مسجاًل انخفاضًا قدره 5% عن العام الماضي والذي سجل معدل 41,221 	 

برميل نفط مكافئ يوميًا ويرجع ذلك إلى االنخفاض الطبيعي في الموجودات وتأجيل بعض المشاريع الرأسمالية.

إقرار مجلس اإلدارة: على حد علمنا، إن المعلومات المالية المدرجة في التقرير تعرض وبشـكل عـادل مـن جميع النواحـي الوضع المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية 
للشركة للفترة المالية المعروضة في التقرير الدوري.

سعيد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة 
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – شركة مساهمة عامة )»طاقة«(

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

لقد دققنا البيانات المالية الموحدة لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة – شركة مساهمة عامة )»طاقة«( وشركاتها التابعة )»المجموعة«(، والتي تتضمن بيان المركز 
المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2019 وبيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد وبيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد وبيان التدفقات النقدية 

الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة، ويشمل ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019، وعن أدائها 
المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير تم توضيحها في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من 

هذا التقرير. نحن مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين )بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية( إلى جانب متطلبات السلوك 
المهني ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد التزمنا بمسؤولياتنا المهنية وفقًا لهذه المتطلبات ومتطلبات السلوك المهني 

الصادرة عن المجلس الدولي لمعايير السلوك المهني للمحاسبين. وباعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا.

أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأينا المهني، كان لها أكبر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. وقد تم التعامل مع تلك األمور في 

سياق تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة بشكٍل عام وعند تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن 
وصفنا لكيفية التعامل مع ذلك األمر من خالل أعمال تدقيقنا موضح في هذا السياق.

لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق بهذه األمور. وبناًء 
عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي 

قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء رأينا حول تدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة.

كيف تعامل تدقيقنا مع أمر التدقيق الهام هذاأمور التدقيق الهامة 

تقييم انخفاض قيمة موجودات النفط والغاز في طاقة نورث وطاقة براتاني وطاقة انيرجي وطاقة أتروش
لدى المجموعة حصص جوهرية في موجودات النفط والغاز في كندا والمملكة 

المتحدة والواليات المتحدة وهولندا والعراق. قامت اإلدارة بإجراء تقييم لالنخفاض 
في القيمة فيما يتعلق بالموجودات في المواقع حيث توجد مؤشرات على االنخفاض 

في القيمة في تاريخ الميزانية العمومية. 

لقد كانت هذه المسألة هامة لتدقيقنا حيث كانت عملية التقييم معقدة وتقديرية 
واستندت إلى افتراضات تتأثر بالظروف السوقية أو االقتصادية المستقبلية 

المتوقعة. يتطلب تقييم االنخفاض في القيمة من اإلدارة تكوين افتراضات 
الستخدامها في التوقعات المتعلقة بالتدفقات النقدية. تتضمن االفتراضات 

توقعات أسعار النفط والغاز ومعدالت الخصم وتقدير احتياطيات النفط والغاز 
وتقدير الموارد المحتملة والظروف السوقية واالقتصادية العامة والتي تم اإلفصاح 

عنها في اإليضاح رقم 11 حول البيانات المالية الموحدة.

لقد قمنا بتقييم المخاطر المرتبطة بالقيمة الدفترية لموجودات النفط والغاز، 
والتي يتم دعم غالبيتها بتقييم التدفقات النقدية المستقبلية من خالل تنفيذ 

إجراءات تدقيق على تقييم االنخفاض في القيمة الذي أجرته اإلدارة.

لقد عملنا مع خبرائنا في النفط والغاز والتقييم واستخدمنا البيانات الخارجية في 
تقييم وتدعيم االفتراضات المستخدمة في اختبار االنخفاض في القيمة، وأهمها 

أسعار النفط والغاز المستقبلية في السوق، وحجم االحتياطيات والموارد، ومعدالت 
صرف العمالت األجنبية ومعدالت الخصم. كما قمنا بتنفيذ إجراءات تدقيق حول 

مدى موثوقية العمليات الحسابية لنماذج االنخفاض في القيمة وإجراء تحليل 
الحساسية وإجراءات أخرى لتقييم مدى اكتمال مخصص االنخفاض في القيمة 

وتكاليف االستكشاف المشطوبة.

كما قمنا بتقييم ما إذا كانت اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة 
تعكس بشكل مناسب متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعلقة 

بانخفاض قيمة موجودات النفط والغاز.

تقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمنشآت والمعدات لمنتجي المياه والطاقة المحليين المستقلين
أبرم بعض أعضاء المجموعة عدداً من اتفاقيات شراء الطاقة والمياه محليًا في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، مع متعهد، لفترات أقصر من األعمار االقتصادية 
للمحطات األمر الذي شكل أحد إشارات االنخفاض في القيمة. أجرت اإلدارة تقييمًا 
لالنخفاض في القيمة فيما يتعلق بهذه الموجودات )المصنفة كممتلكات وآالت 
ومعدات( بقيمة دفترية تبلغ 36.017 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2019. 

كان تحليل االنخفاض في القيمة الذي أجرته اإلدارة جوهريًا بالنسبة إلى تدقيقنا 
ألن تقييم القيمة القابلة لالسترداد للمحطات تتضمن افتراضات هامة تتعلق 
بشكل رئيسي بالتدفقات النقدية التي تتجاوز مدة العقود بما في ذلك افتراض 

التمديد المتوقع التفاقيات شراء الطاقة والمياه والتكاليف التشغيلية ومدى توفر 
تكنولوجيا جديدة ومتطلبات البلد والتقديرات االقتصادية مثل معدالت الخصم 

ومعدالت التضخم المستخدمة لتقدير التدفقات النقدية المستقبلية. وعالوة على 
ذلك، تمثل القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات المتأثرة باالفتراضات 

المذكورة أعاله 37% من إجمالي موجودات المجموعة وبالتالي كانت جوهرية 
بالنسبة للبيانات المالية الموحدة.

لقد أشركنا مدققي حسابات األعضاء في تنفيذ إجراءات التدقيق فيما يتعلق 
بالنماذج المعدلة للمخاطر للمحطة والتي تضمنت تقييم األسعار المستخدمة 

خالل فترة التمديد المتوقعة التفاقية شراء الطاقة والمياه والتكاليف التشغيلية 
ومعدالت التضخم ومعدالت الخصم المستخدمة. لقد أشركنا مدققي حسابات 

األعضاء في تقييم موازين االحتماالت المطبقة على سيناريوهات مختلفة والتحقق 
من مدى موثوقية العمليات الرياضية لنماذج التقييم التي وضعتها اإلدارة كجزء 

من عملية تقييم اإلنخفاض في القيمة. شارك مدققو حسابات األعضاء في تحليل 
مدى حاجة هذه االفتراضات إلى التغيير قبل أن يصبح التأثير جوهريًا وتقييم احتمالية 

حدوث هذه التغيرات. كما قمنا بتقييم اإلفصاحات الواردة في اإليضاح رقم 11 
والمتعلقة باالفتراضات الجوهرية والتحليل الذي أجرته اإلدارة.

المعلومات األخرى الواردة في التقرير السنوي
تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي بخالف البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات. لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة قبل تاريخ 

تقرير تدقيقنا، ونتوقع أن نحصل على األقسام األخرى من التقرير السنوي بعد تاريخ تقريرنا حول البيانات المالية الموحدة. إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى وال نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى المذكورة أعاله، ومن خالل تلك القراءة تقييم ما إذا كانت المعلومات 
األخرى تتعارض بشكٍل جوهري مع البيانات المالية الموحدة أو المعرفة التي حصلنا عليها خالل التدقيق أو فيما إذا كانت المعلومات األخرى تتضمن أخطاًء جوهرية. وفي 

حال أنه توصلنا إلى استنتاج بوجود أخطاء مادية في تلك المعلومات األخرى، فإنه يتطلب منا اإلبالغ عن ذلك. وليس لدينا ما نبلغ عنه في هذا الصدد.

إرنست ويونغ
صندوق بريد 136

الطابق 27,نيشن تاور2
أبوظبي,اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 4400 417 2 971 +
فاكس: 3833 627 2 971 +
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة تتمة
مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة 

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ووفقًا لألحكام المعنية من النظام األساسي 
للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن نظام الرقابة الداخلية الذي تعتبره اإلدارة ضروريًا إلعداد بيانات مالية موحدة خالية 

من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ. 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية، وعن اإلفصاح، كما هو مناسب، عن األمور ذات 
العالقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس محاسبي، إال إذا كانت نية اإلدارة تصفية المجموعة أو إيقاف أعمالها أو عدم وجود أي بديل واقعي آخر سوى 

القيام بذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول بأن البيانات المالية الموحدة، ككل، خالية من األخطاء المادية، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقرير مدققي 

الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن مستوى عالي من التأكيد، لكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعايير 
التدقيق الدولية سوف يكتشف دائمًا األخطاء المادية عند وجودها. قد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر، 

منفردة أو مجتمعة، على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي تم اتخاذها بناًء على تلك البيانات المالية الموحدة. 

كجزء من عملية التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بممارسة االجتهاد المهني والمحافظة على الشك المهني خالل عملية التدقيق. كما نقوم بما يلي:
تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، 	 

والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية. إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ المادي الناتج عن االحتيال أعلى من 
المخاطر الناتجة عن األخطاء، نظراً ألن االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

الحصول على فهم حول نظام الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي حول فعالية نظم 	 
الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة.	 

التوصل إلى استنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك حالة 	 
جوهرية من عدم التأكد تتعلق بأحداث أو ظروف قد تلقي بشكوك جوهرية حول قدرة الشركة على االستمرار. إذا توصلنا إلى استنتاج أن هناك حالة جوهرية من عدم 

التأكد، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير 
كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في 

توقف الشركة عن االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. 

تقييم العرض العام ومحتوى البيانات المالية الموحدة، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث بشكٍل يحقق العرض 	 
العادل.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة بغرض إبداء رأٍي حول البيانات المالية الموحدة. 	 
إننا مسؤولون عن توجيه واإلشراف على وإنجاز عملية التدقيق للمجموعة. ونتحمل المسؤولية عن رأينا حول البيانات المالية الموحدة.

نقوم بالتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، نطاق التدقيق وتوقيته ومالحظات التدقيق الهامة، والتي تتضمن نقاط الضعف الجوهرية في نظام 
الرقابة الداخلية التي نحددها خالل عملية التدقيق.

كما نقوم بتزويد مسؤولي الحوكمة بما يفيد التزامنا بمتطلبات السلوك المهني المتعلقة باالستقاللية، ويتم إبالغهم بكافة العالقات واألمور األخرى التي تظهر أنها قد 
تؤثر بشكل معقول على استقالليتنا، والضوابط التي من شأنها أن تحافظ على االستقاللية إن وجدت.

ومن تلك األمور التي يتم التواصل بها مع مسؤولي الحوكمة، نقوم بتحديد األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، والتي 
تمثل أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقرير مدققي الحسابات، إال إذا كانت القوانين أو التعليمات تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة 

جداً، نرى أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا ألن العواقب السلبية المتوقعة عن االفصاح قد تفوق المنفعة العامة الناتجة عنه. 

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما يلي:

لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  )1

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لألحكام المعنية من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية   )2
المتحدة، والنظام األساسي للشركة؛

تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛  )3

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير مجلس اإلدارة مع السجالت والدفاتر المحاسبية للشركة؛  )4

استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم تقم الشركة بشراء أو االستثمار في األسهم أو األوراق المالية خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019؛  )5

يبين اإليضاح رقم 32 حول البيانات المالية الموحدة اإلفصاحات المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  )6

يعكس اإليضاح رقم 7 اإلفصاحات المتعلقة بالمساهمات االجتماعية خالل السنة؛ و  )7

استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت، خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، أي   )8
من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير مادي على 

أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2019. 

وباإلضافة إلى ذلك، ووفقًا لقرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم )1( لسنة 2017 بشأن تدقيق البيانات المالية للجهات الخاضعة لرقابة الجهاز، فإننا نشير إلى أنه بناًء 
على المعلومات المقدمة إلينا، لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة لم تمتثل، من كافة النواحي الجوهرية، ألي من أحكام القوانين واألنظمة والتعاميم 

التالية المعمول بها، على وجه قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو البيانات المالية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2019:
القانون رقم )1( لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي والتعليمات الصادرة عن دائرة المالية المتعلقة بإعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للجهات الخاضعة   )1

لرقابة الجهاز؛

القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 حول الشركات التجارية في اإلمارات العربية المتحدة )تخضع لإلعفاءات الممنوحة لشركة طاقة في النظام األساسي(؛  )2

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )7 ر.م( لسنة 2016 حول معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة شركات المساهمة العامة؛ و  )3

المرسوم التشريعي االتحادي رقم )8( لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة.  )4

بتوقيع:

انثوني اوُسليفن
شريك

إرنست ويونـغ
رقم القيد: 687

18 مارس 2020
iأبوظبي

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي 
شركة أبوظبي الوطنية للطاقة – شركة مساهمة عامة )»طاقة«( تتمة



5455 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )»طاقة«(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إيضاحات
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

اإليرادات
4.15,5225,555 اإليرادات من النفط والغاز

4.29,3059,403 اإليرادات من الكهرباء والمياه 
4.32,0272,015 إيرادات الوقود 

273147 إيرادات تخزين الغاز
4.4461620 إيرادات تشغيلية أخرى

17,58817,740

تكلفة المبيعات
)7,777()7,965(5 مصاريف تشغيلية

)3,716()3,819(6 االستهالك، النضوب واإلطفاء
)169()64(13 مصاريف الحفر الجاف

)11,848()11,662(

5,7406,078إجمالي الربح 
)597()600(7مصاريف عمومية وإدارية 

)4,237()3,929(8تكاليف التمويل
59)89()خسارة( ربح القيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية

)98(60صافي األرباح )الخسائر( من تحويل العمالت األجنبية 
14108286الحصة من نتائج شركات زميلة شركة ائتالف

3973الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز
7676إيرادات التمويل

1,4051,640الربح قبل الضريبة 
)288()201(9مصاريف ضريبة الدخل

1,2041,352الربح للسنة

العائد إلى:
234398 مساهمي الشركة األم 

970954 حقوق غير مسيطرة 

1,2041,352الربح للسنة

100.040.07 العوائد األساسية والمخفضة على السهم المتعلقة بمساهمي الشركة األم )درهم للسهم(

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

1,2041,352الربح للسنة
)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر

)الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل في فترات الحقة:
827)514()خسارة( ربح القيم العادلة لمشتقات األدوات المالية ضمن أنشطة حماية التدفقات النقدية - صافي

181)92(فروقات الصرف الناتجة عن تحويل العمليات الخارجية
1,008)606(صافي )الخسارة( الدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إلى بيان الدخل في فترات الحقة

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

–)10(خسائر من إعادة قياس خطط المكافآت المحددة 

–)10(صافي الخسارة الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة

1,008)616()الخسارة( الدخل الشامل اآلخر للسنة

5882,360إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
1,047)149( مساهمي الشركة األم 

7371,313 حقوق غير مسيطرة 

5882,360

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.



5657 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )»طاقة«(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2019 

إيضاحات
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

الموجودات 
الموجودات غير المتداولة

1168,71069,456الممتلكات، اآلالت والمعدات
127,9447,999الموجودات المالية التشغيلية

131,7972,207موجودات غير ملموسة
141,5031,422استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

15698698سلف وقروض لشركات زميلة
95,4915,516موجودات ضريبة مؤجلة

16304400موجودات أخرى

86,44787,698

موجودات متداولة
172,8442,872المخزون

121,0381,150الموجودات المالية التشغيلية
184,2774,160ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

192,9533,457نقد وودائع قصيرة األجل

11,11211,639

97,55999,337إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
حقوق المساهمين العائدة إلى مساهمي الشركة األم

206,0666,066رأس المال الصادر
202525رأس المال المساهم به

21.12,9913,781احتياطيات أخرى
)2,651()1,637(خسائر متراكمة

)1,747()1,839(احتياطي تحويل العمالت االجنبية
)1,149()1,430(التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات ضمن أنشطة حماية التدفقات النقدية

4,1764,325
226,1166,046حقوق غير مسيطرة 

23136188قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

6,2526,234

10,42810,559إجمالي حقوق المساهمين

المطلوبات غير المتداولة
2459,48359,943القروض والسلف التي تحمل فائدة

259281,112القروض اإلسالمية
9953937مطلوبات ضريبة مؤجلة

2614,90413,638التزامات تقاعد األصل
27256261سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

282,6072,037مطلوبات أخرى

79,13177,928

المطلوبات المتداولة
294,9055,486ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

242,7345,013القروض والسلف التي تحمل فائدة
25192203القروض اإلسالمية

309583المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
197465السحب على المكشوف من البنوك

8,00010,850

87,13188,778إجمالي المطلوبات

97,55999,337إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

الرئيس الماليالرئيس التنفيذيرئيس لجنة التدقيقرئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

العائد إلى مالكي الشركة األم

حقوق غير 
مسيطرة

مليون درهم

قروض من 
مساهمي حقوق 

غير مسيطرة في 
شركات تابعة
مليون درهم

إجمالي حقوق 
المساهمين
مليون درهم

رأس المال 
الصادر

مليون درهم

رأس المال 
المساهم به
مليون درهم

احتياطيات 
أخرى

مليون درهم
خسائر متراكمة

مليون درهم

احتياطي تحويل 
العمالت 

األجنبية
مليون درهم

التغيرات 
المتراكمة في 
القيمة العادلة 

للمشتقات 
ضمن أنشطة 

حماية 
التدفقات 

النقدية 
مليون درهم

اإلجمالي
مليون درهم

3,5285,3662429,136)1,617()1,928()2,707(6,066253,689الرصيد في 1 يناير 2018
تأثير تطبيق المعيار الدولي إلعداد 

التقارير المالية رقم 9 
)271(–)21()250(––)250(–––في 1 يناير 2018

 الرصيد في 1 يناير 2018 
3,2785,3452428,865)1,617()1,928()2,957(6,066253,689)ُمعاد إدراجه(

1,352–398954––398–––الربح للسنة
1,008–181468649359––––الدخل الشامل اآلخر للسنة

2,360–3981814681,0471,313–––إجمالي الدخل الشامل للسنة
––––––)92(92––تحويل إلى االحتياطي اآلخر )إيضاح 21( 

توزيعات أرباح معلن عنها للحقوق 
)612(–)612(–––––––غير المسيطرة في شركات تابعة

)54()54(––––––––سداد قروض

4,3256,04618810,559)1,149()1,747()2,651(6,066253,781الرصيد في 31 ديسمبر 2018

1,204–234970––234–––الربح للسنة
)616(–)233()383()281()92()10(–––الدخل الشامل اآلخر للسنة

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

توزيعات أرباح معلن عنها للحقوق 
)667(–)667(–––––––غير المسيطرة في شركات تابعة

)52()52(––––––––سداد قروض

4,1766,11613610,428)1,430()1,839()1,637(6,066252,991الرصيد في 31 ديسمبر 2019

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.



5859 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )»طاقة«(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
31 ديسمبر 2019

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

إيضاحات
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

األنشطة التشغيلية
1,4051,640الربح قبل الضريبة

التعديالت للبنود التالية:
63,8193,716 االستهالك، النضوب واإلطفاء

)238(26 خسارة )ربح( من صرف العمالت األجنبية – قروض وسلفات وموجودات مالية تشغيلية 
)73()39( الربح من بيع أراضي وموجودات النفط والغاز

83,9294,237 تكاليف التمويل 
)286()108(14 الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف

)53(109 خسارة )ربح( غير محققة من التقييم العادل للمشتقات واألدوات المالية
)76()76( إيرادات التمويل

)1,389()1,445(12 إيرادات من موجودات مالية تشغيلية
173213 بنود أخرى

التغيرات في رأس المال العامل:
)87(27 المخزون

153)143( ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا وموجودات أخرى
)5(12 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

)117(56 ذمم دائنة، مبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
)295()320(ضريبة الدخل المدفوعة

)575()587(26مدفوعات التزامات تقاعد األصل
121,5591,791النقد المستلم من ترتيبات خدمة االمتياز 

8,3978,556صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
)1,640()1,707(شراء ممتلكات، آالت ومعدات

2732توزيعات أرباح مستلمة من شركات زميلة وشركات ائتالف
)54()58(13شراء موجودات غير ملموسة

7676فوائد مستلمة
63137متحصالت من استثمارات وموجودات

)1,449()1,599(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
9,1506,461القروض والسلف المستلمة التي تحمل فوائد 

)183()207(سداد القروض اإلسالمية
)10,129()11,882(سداد القروض والسلف التي تحمل فائدة

)3,496()3,374(الفوائد المدفوعة
)667()626(توزيعات األرباح المدفوعة لمساهمي حقوق غير مسيطرة

–)241(سداد مطلوبات عقود اإليجار 
)105()72(سداد قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة 

)5()5(سداد قروض من طرف ذو عالقة

)8,124()7,257(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

)1,017()459(صافي النقص في النقد وما يعادله
202)54(صافي فروقات تحويل العمالت األجنبية

193,3924,207النقد وما يعادله في 1 يناير

192,8793,392النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 36 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.

1 معلومات حول الشركة
تأسست شركة أبوظبي الوطنية للطاقة شركة مساهمة عامة )»طاقة« أو »الشركة«( في 21 يونيو 2005 بموجب أحكام المرسوم األميري رقم )16( لسنة 2005 
كشركة مساهمة عامة بحيث تكون هيئة مياه وكهرباء أبوظبي )»الهيئة«( المساهم المؤسس فيها وذلك بنسبة 100%. يتم االحتفاظ بنسبة 24.9% من أسهم 

شركة طاقة للتداول العام بينما تم االحتفاظ بالباقي من قبل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، وبالتالي، كانت الشركة تابعة لشركة مياه وكهرباء أبوظبي.

في فبراير 2018، تم إصدار القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة. بموجب القانون، تم تحويل كافة موجودات هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وحقوقها 
والتزاماتها إلى دائرة الطاقة باعتبارها المستحق القانوني لها المتالكها 75.1% من أسهم شركة طاقة. تتولى دائرة الطاقة مسؤولية مراقبة قطاع الطاقة واإلشراف 

عليه وتنظيمه في إمارة أبوظبي، بما في ذلك استراتيجية الطاقة في اإلمارة.

في يناير 2019، وبموجب القانون رقم 3 لسنة 2019، تم تحويل المساهمة المحتفظ بها من قبل دائرة الطاقة إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة. وعلى هذا النحو، أصبحت 
الشركة األم المباشرة لطاقة اآلن هي مؤسسة أبوظبي للطاقة. إن الشركة األم النهائية لطاقة هي شركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي تمتلك ما نسبته 100% من 

مؤسسة أبوظبي للطاقة.

تمتلك طاقة عدداً من موجودات توليد الطاقة وتحلية المياه االستراتيجية في سوقها المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعمل على مستوى دولي عبر سلسلة 
القيمة الخاصة بالطاقة من أعمال التنقيب وإنتاج وتخزين النفط والغاز إلى توليد الطاقة. إن العنوان المسجل لشركة طاقة هو الطابق 25 ، برج المقام، مربع سوق أبوظبي 

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

تشمل البيانات المالية الموحدة لطاقة والشركات التابعة لها )»المجموعة«( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، البيانات المالية لطاقة وجميع الشركات التابعة 
لها. تم إدراج تفاصيل الشركات التابعة العاملة األساسية ضمن إيضاح 33 للبيانات المالية الموحدة. تم تقديم معلومات حول العالقة مع األطراف ذو صلة بالمجموعة في 

إيضاح رقم 32.

تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 18 مارس 2020.

2.1 أساس اإلعداد
 )»IASB«( الصادرة من قبل المجلس الدولي للمعايير المحاسبية )»IFRS«( لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة لطاقة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

وطبقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015. تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )درهم( وهو 
كذلك العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة األم. تم تقريب كافة القيم إلى أقرب ميلون )مليون درهم(، إال إذا ُأشير إلى خالف ذلك.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية ومشتقات األدوات المالية التي تم قياسها على أساس القيمة العادلة. 
يتم تعديل القيمة الحالية 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 منها عن طريق عالقة حماية فعالة. 

2.2 أساس التوحيد
توحد البيانات المالية للمجموعة البيانات المالية لشركة طاقة وشركاتها التابعة والتي يتم إعدادها حتى 31 ديسمبر من كل سنة. يتم توحيد الشركات التابعة منذ تاريخ 

االستحواذ عليها، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة، ويستمر توحيدها حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة 
لنفس السنة المالية للشركة األم، وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة. يتم استبعاد األرصدة والمعامالت فيما بين المجموعة، بما في ذلك األرباح غير المحققة 

الناتجة عن المعامالت فيما بين المجموعة. يتم استبعاد الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دلياًل على وجود انخفاض في قيمة األصل المحول. تمثل الحقوق 
غير المسيطرة حقوق الملكية في الشركات التابعة غير العائدة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لمساهمي طاقة.

2.3 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات
تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي دخلت حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019، في هذه البيانات 

المالية الموحدة. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة، 
باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 )يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 2.3.1(، ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت واالتفاقيات المستقبلية.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار؛	 
تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 23 الشكوك حول معالجة ضريبة الدخل؛ و	 
معيار المحاسبة الدولي رقم 12 ضرائب الدخل – تبعات ضريبة الدخل على توزيعات األرباح.	 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019

2.3 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات تتمة
2.3.1 االنتقال إلى المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم 16

المعيار الدولي لإلعداد التقارير المالية رقم 16 »عقود اإليجار«
في يناير 2016، أصدر المجلس الدولي للمعايير المحاسبية المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار والذي يحل محل معيار التأجير الحالي )معيار 

المحاسبة الدولي رقم 17 عقود اإليجار( ويتطلب إدراج معظم عقود اإليجار في بيان المركز المالي. يلغي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 بشكٍل فعال تصنيف 
عقود اإليجار على أنها إما عقود إيجار تمويلية أو عقود إيجار تشغيلية وُيعامل كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلية للمستأجرين مع إعفاءات لعقود اإليجار قصيرة األجل 

التي تكون مدتها 12 شهراً أو أقل وعقود اإليجار للبنود المنخفضة القيمة. الزالت المعاملة المحاسبية للمؤجرين دون تغيير أساسي، مع اشتراط تصنيف عقود اإليجار 
على أنها عقود إيجار تمويلية أو تشغيلية. تبنت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 في تاريخ سريان المفعول 1 يناير 2019 من خالل النهج المعدل 

المبسط.

تم إدراج السياسات المحاسبية الجديدة للمجموعة عند تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 ضمن اإليضاح رقم 2.5.

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

في 1 يناير 2019
مليون درهم

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

الموجودات المتداولة
16 الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا

المطلوبات غير المتداولة 
156 المطلوبات األخرى )مطلوبات عقود اإليجار(

المطلوبات المتداولة
333 الذمم الدائنة والمستحقات والمطلوبات األخرى )مطلوبات عقود اإليجار(

كان التأثير على بيان الدخل الموحد كما يلي:

2019
مليون درهم

)3(اإليرادات التشغيلية األخرى
75المصاريف التشغيلية

)83(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)11(إجمالي الخسارة
17المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى

)7(تكاليف التمويل

)1(الخسارة للفترة

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

مليون درهم

1,320التزامات عقود اإليجار التشغيلية في 31 ديسمبر 2018 
34تعديالت نتيجة للمعالجة المختلفة لعقود خيارات التمديد واإللغاء

)809(المكونات غير اإليجارية المدرجة سابقًا كجزء من االلتزامات 
)34(الخصم

)22(أخرى

489مطلوبات عقود اإليجار كما في 1 يناير 2019 

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

2.4 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير على إدراج المبالغ لكل من اإليرادات والمصروفات، 

الموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة في نهاية فترة التقارير المالية. تخضع هذه التقديرات والقرارات للتغيير بناًء على الخبرة والمعلومات الجديدة. إن جوانب 
البيانات المالية التي تتطلب تقديرات وقرارات وافتراضات جوهرية هي كما يلي:

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

لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم – 12 هي ترتيبات خدمة االمتياز من خالل تطبيق متطلبات تفسير للوقائع والظروف في كل موقع. دخلت الشركات التابعة 
المحلية للمجموعة )اإلمارات العربية المتحدة( في إطار اتفاقيات طويلة المدى لشراء الطاقة والمياه مع شركة مياه وكهرباء اإلمارات )سابقًا شركة مياه وكهرباء 

أبوظبي )أدوية(. تعتبر اإلدارة أن اتفاقيات شراء الطاقة والمياه ال تقع ضمن تفسير لجنة التقارير المالية الدولية رقم )12( – ترتيبات خدمة االمتياز.

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

التابعة دفعات مقابل توفير السعة المتاحة إلنتاج المياه والكهرباء سواء قام المتعهد )شركة مياه وكهرباء اإلمارات( باستخدام ذلك أم ال )»دفعات مقابل توفير 
السعة«( ودفعات مقابل مصاريف اإلنتاج المتغيرة )»دفعات مقابل الطاقة والمياه«(. قامت المجموعة باعتبار هذه االتفاقية كاتفاقية إيجار وبناًء على البنود المتعاقد 

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

الرئيسية الناتجة عن امتالك المحطات.

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

الدولية رقم 12 ترتيبات خدمات االمتياز. بحسب تقديرات اإلدارة 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 اتفاقيات شراء المياه والكهرباء على أنها 

عقود تشغيلية بناًء على تقديرات اإلدارة التي تأخذ بعين االعتبار أن المجموعة تحتفظ بجميع المخاطر األساسية والمنافع الناتجة من امتالك المحطات من خالل تقديرات 
اإلدارة للعمر اإلنتاجي والقيمة المتبقية للموجودات والتي يتم قياسها ومراجعتها سنويًا. يتم إدراج التغييرات في العمر اإلنتاجي بصورة مستقبلية على مدى العمر المتبقي 

لألصل.

القيمة العادلة لألدوات المالية
حين ال يمكن تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من األسواق النشطة، يتم تحديد هذه القيمة بناًء على وسائل 

تقييم تتضمن نماذج التدفقات النقدية المخصومة. يتم أخذ المعطيات لهذه النماذج من األسواق التي يمكن مراقبتها حيثما يكون ذلك ممكنًا. عندما ال يكون ذلك 
ممكنًا، يتم االعتماد على درجة من التقديرات لتحديد القيمة العادلة. إن هذه التقديرات تتضمن معطيات عدة كمخاطر السيولة، ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات 

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

اختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم اإلدارة في كل تاريخ تقارير مالية بتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة فيما يتعلق بممتلكات وآالت ومعدات المجموعة بما في ذلك 

األرض المملوكة ملكًا حراً أو الموجودات غير الملموسة بما في ذلك موجودات االستكشاف والتقييم. يتم أخذ نطاق واسع من العوامل الداخلية والخارجية في االعتبار 
كجزء من عملية مراجعة المؤشرات.

تقوم المجموعة باختبار االنخفاض في الموجودات الغير مالية بناًء على احتساب القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة 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 النقدية المتوقعة التي أقرتها اإلدارة والتي ال تتضمن أنشطة إعادة الهيكلة التي لم تقم المجموعة بااللتزام بها أو االستثمارات المستقبلية 
الكبيرة التي من شأنها أن تعزز قاعدة االصل لوحدة توليد النقد التي يتم اختبارها. يتم احتساب القيمة العادلة ناقص تكلفة البيع لوحدات توليد النقد عامة بناًء على 

نماذج التدفقات النقدية المخصومة باستخدام 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 بشكل منفصل في اإليضاح رقم 11 حول البيانات المالية 

الموحدة.

تقدير احتياطيات النفط والغاز
يتم تقدير احتياطي ومصادر النفط والغاز المستخدمة ألغراض محاسبية باستخدام األساليب والمعايير المقبولة عالميًا. تتضمن عملية المراجعة السنوية للمجموعة 

الحتياطي ومصادر النفط والغاز عملية تدقيق خارجية يقوم بها أطراف خارجيون. إن جميع تقديرات االحتياطيات المؤكدة والمحتملة هي عرضة للمراجعة سواًء كزيادة 
أو نقصان بناًء على المعلومات الجديدة، كالمعلومات من أنشطة تطوير الحفر واإلنتاج أو من التغييرات في العوامل االقتصادية ويشمل ذلك أسعار اإلنتاج والشروط 

التعاقدية أو خطط التطوير. عمومًا، إن التغييرات الناتجة 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 انخفاض أو عكس االنخفاض وقد تنتج الحقًا عن 

تكاليف االنخفاض في القيمة أو قد تؤثر على مخصص النضوب بحسب وحدات اإلنتاج والتي تؤثر في بيان الدخل الموحد.
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2.4 القرارات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة تتمة
مخصص اإللغاء

يتم احتساب تكلفة اإللغاء من قبل المجموعة عند انتهاء العمر التشغيلي لمجموعة معينة من المنشآت والممتلكات. إن التكلفة النهائية لإللغاء أو قيمة االلتزامات 
المترتبة إلزالة الموجودات ليست مؤكدة وقد تختلف بناًء على عدة عوامل بما في ذلك التغيرات في المتطلبات القانونية ذات الصلة، وظهور تقنيات تنقيب جديدة أو 

خبرات جديدة في مواقع اإلنتاج. ويمكن أيضًا تغير التوقيت المتوقع للنفقات، على سبيل المثال يمكن تغير الوقت المتوقع للنفقات استجابة للتغيرات في القوانين 
واللوائح أو تفسيراتها و/ أو نتيجة للتغيرات أسعار السلع. 

ضريبة الدخل
تدرج المجموعة صافي المنافع الضريبية المستقبلية المتعلقة بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة للمدى المرجح بأنه سيتم عكس الفوارق المؤقتة الخاضعة للخصم 
في المستقبل القريب. إن تقييم ضريبة الدخل المؤجلة المستردة يتطلب من المجموعة إجراء افتراضات هامة متعلقة بضريبة الدخل المستقبلية المتوقعة. إن تقدير 

الدخل الخاضع للضريبة يعتمد على التدفقات النقدية المتوقعة من العمليات وتطبيق القوانين الضريبية الخاصة بكل دولة، لدرجة أن التدفقات النقدية المستقبلية 
والدخل الخاضع للضريبة تختلف كثيراً عن االفتراضات مما قد يؤثر على قدرة المجموعة على تحقيق صافي موجودات الضريبة المؤجلة بتاريخ التقارير المالية الموحدة. 

باإلضافة إلى ذلك فإنه قد تكون هناك تغييرات على قوانين الضرائب في البلدان التي تعمل فيها المجموعة والتي قد تحد من إمكانية المجموعة للحصول على خصومات 
ضريبية في فترات مستقبلية.

2.5 ملخص السياسات المحاسبية الهامة
قياس القيمة العادلة

تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية، كالمشتقات والموجودات غير المالية، بالقيمة العادلة بتاريخ كل تقارير مالية. إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه 
لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشاركي السوق. تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة في واحدة من 

المستويات الثالثة بناًء على قدرتها على مالحظة المدخالت المستخدمة في قياسها. إن مدخالت المستوى األول هي األسعار المتداولة في األسواق النشطة للموجودات أو 
المطلوبات المماثلة. إن مدخالت المستوى الثاني هي مدخالت يمكن مالحظتها، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخالف األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى 1 لألصل 

أو االلتزام. إن مدخالت المستوى الثالث هي مدخالت ال يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام والتي تعكس تعدياًل جوهريًا لبيانات السوق ذات الصلة التي يمكن مالحظتها أو 
افتراض شركة طاقة حول التسعير من قبل مشاركي السوق.

إدراج اإليرادات
يتم إدراج اإليرادات من العقود مع العمالء عندما تستوفي المجموعة التزام أداء من خالل تحويل السيطرة على السلع أو الخدمات المتعهد بها إلى عميل. عادًة ما يتزامن 

تحويل السيطرة مع نقل الملكية إلى العميل وحصول العميل على الحيازة الفعلية.

عندما، أو حينما، يتم استيفاء التزام األداء، تقوم المجموعة بإدراج مبلغ سعر المعاملة المخصص اللتزام األداء هذا كإيرادات. إن سعر المعاملة هو مبلغ االعتبار الذي 
تتوقع المجموعة الحصول عليه. يتم تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد بناًء على أسعار البيع المستقلة للسلع أو الخدمات المتعهد بها.

النفط والغاز
يتم إدراج اإليرادات من بيع النفط والغاز في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على المنتج إلى العميل، وهو ما يحدث عمومًا عندما يتم تحويل المنتج فعليًا عبر ناقلة 

نفط أو أنابيب نفط أو أية آلية توصيل أخرى وعندما يقبل العميل المنتج .

يتم تسعير مبيعات المجموعة من النفط والغاز بناًء على أسعار السوق المعّدلة عند اللزوم لفروقات الجودة بناًء على مقياس الكثافة النوعية لمعهد البترول األمريكي 
للنفط والغاز الُمباع.

إن ترتيبات رفع أو أخذ المنتج من النفط أو الغاز يتم باستخدام بعض الموجودات المملوكة بشكل مشترك من قبل المجموعة بحيث قد ال يستلم أو يبيع كل 
المشاركين حصتهم من إجمالي اإلنتاج في كل فترة. يتم رفع أو خفض عدم التوازن الذي ينجم ما بين المستحقات المتراكمة واإلنتاج المتراكم. يتم تقييم الخفض 
والرفع بناًء على قيمة السوق ويتم إدراجه من ضمن الموجودات المتداولة والمطلوبات المتداولة على التوالي. يتم تعديل الحركات خالل الفترة المحاسبية من خالل 

تكلفة المبيعات مثل االعتراف بإجمالي الربح على أساس استحقاقها.

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

ايرادات الطاقة والمياه والوقود 
يتم إدراج أعمال المجموعة في حقل الطاقة والمياه كاآلتي:

في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه أو اتفاقية الطاقة تستوفي متطلبات عقود التمويل لترتيبات خدمات االمتياز، فإنه يتم تخصيص اعتبارات   )1(
الشراء المدينة بالرجوع إلى القيم العادلة النسبية للخدمات المقدمة. يتم إدراج اإليرادات التشغيلية عندما يتم تقديم الخدمة ويتم إدراج اإليرادات التمويلية 

باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي على الموجودات التمويلية.
في حال قيام المجموعة بتحديد أن اتفاقية الطاقة والمياه / اتفاقية الطاقة تتضمن عقود تشغيلية، فإنه يتم إدراج دفعات اإلنتاج كإيرادات إيجارات عقود تشغيلية على   )2(

أساس منظم تبعًا للمدى الذي يتوفر فيه اإلنتاج للمشتري خالل السنة. يتم إدراج الدفعات التي ال يتم احتسابها ضمن دفعات اإلنتاج )مثال إيرادات الوقود(، كإيرادات 
وفقًا للشروط المتعاقد عليها التفاقيات شراء المياه والكهرباء / اتفاقية شراء الكهرباء.

يتم إدراج مدفوعات المياه والطاقة كإيرادات في الوقت الذي يتم فيه تقديم كمية الطاقة والمياه الُمتعاقد عليها إلى للمتعهدين.   )3(
تمثل ايرادات الوقود تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات المياه والطاقة التابعة بقيمة مساوية لسعر السوق للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب   )4(

شروط عقود شراء الطاقة والمياه وعقود شراء الطاقة. يتم إدراج إيرادات الوقود عند استخدام الوقود في إنتاج الطاقة والمياه. 

الضرائب 
ضريبة الدخل الحالية

يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية للفترات المالية الحالية والسابقة بالقيمة المتوقع استردادها أو دفعها للجهات الضريبية. إن معدالت وقوانين الضرائب 
المستخدمة في حساب القيمة هي تلك السائدة أو المحتملة عند تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة، في الدول التي تعمل وتنتج المجموعة فيها دخاًل خاضع للضريبة.

يتم إدراج الضرائب المتعلقة ببنود مدرجة مباشرة في حقوق المساهمين وليس في بيان الدخل الموحد. تقوم اإلدارة بتقييم المراكز المعتمدة من العائدات الضريبة 
بشكل دوري وفقًا للحاالت التي تخضع فيها قوانين الضريبة المطبقة لتفسيرات وتقوم بتكوين مخصص حيثما ينطبق.

ضريبة الدخل المؤجلة
يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت ضريبة الدخل المفروضة أو المطبقة إلى حٍد كبير كما في تاريخ الميزانية العمومية والتي من 

المتوقع تطبيقها على الدخل الخاضع للضريبة في السنوات التي من المتوقع أن يتم استرداد الفروق المؤقتة فيها أو تسويتها. يتم إدراج التغيرات على هذه األرصدة في 
بيان الدخل الموحد أو في الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي تحدث فيها.

تقوم المجموعة بإدراج تأثير البيان المالي لوضع اإليداع الضريبي عندما يكون محتماًل، بناًء على الجدوى الفنية، بحيث يستمر هذا الوضع عند التدقيق. تقوم الشركة بتقييم 
النتائج المحتملة واالحتماالت المرتبطة بها. إذا قررت الشركة أن الدفع محتمل، فإنها تقوم بقياس مخصص الضريبة باستخدام أفضل تقدير لمبلغ الضريبة المستحقة.

يتم مراجعة القيمة الدفترية لموجودات الضرائب المؤجلة في تاريخ البيانات المالية الموحدة كما يتم تخفيضها للحد الذي يكون فيه ليس من المحتمل بأن يتوفر ربح 
ضريبي كاف الستخدام موجودات الضريبة المؤجلة الكلي أو الجزئي. يتم إعادة تقييم موجودات الضرائب المؤجلة الغير مدرجة بتاريخ كل إعداد تقارير مالية ويتم إدراجها 

في حدود إمكانية سماح الربح الخاضع للضريبة المستقبلي باسترداد موجودات ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم قياس موجودات ومطلوبات الضرائب المؤجلة بمعدالت الضرائب المتوقعة للتطبيق للسنة التي يتم فيها تحصيل الموجودات أو تسوية المطلوبات، استناداً إلى 
معدالت الضريبة )وقانون الضرائب( الحالية أو المحتملة بتاريخ البيانات المالية الموحدة.

يتم تسوية موجودات الضرائب المؤجلة ومطلوبات الضرائب المؤجلة إذا كان هناك حق قانوني قائم لتسوية موجودات الضرائب المتداولة مقابل مطلوبات دخل الضرائب 
المتداولة، والضرائب المؤجلة المتعلقة بنفس الجهة الخاضعة للضريبة لنفس هيئة الضرائب.

تحويل العمالت األجنبية
في الشركات التابعة وشركات االئتالف والشركات الزميلة الفردية، يتم إدراج المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا بالعملة الوظيفية لتلك الشركات بمعدل الصرف الفوري 

في تاريخ المعاملة. يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بمعدل الصرف الفوري في تاريخ التقارير المالية. يتم إدراج 
أية فروقات ناتجة عن التحويل في بيان الدخل الموحد ما لم يتم تطبيق محاسبة الحماية. ال يتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بخالف تلك التي يتم 

قياسها بالقيمة العادلة، بعد اإلدراج المبدئي.

في البيانات المالية الموحدة، 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 الصرف المرجح على أساس شهري. يتم إدراج جميع فروقات تحويل العمالت األجنبية 

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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2.5 ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة
استثمارات في شركات زميلة وشركة ائتالف

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

بموجب طريقة حقوق الملكية، يتم إدراج استثمار في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة زائداً تغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات 
الشركة، ناقصًا التوزيعات المستلمة وناقصًا أي انخفاض في قيمة االستثمار. يتم إدراج القروض الممنوحة مقدمًا للشركات المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية 

والتي لها خصائص تمويل األسهم كذلك ضمن االستثمار في بيان المركز المالي الموحد للمجموعة. يعكس بيان الدخل الموحد للمجموعة حصة المجموعة في النتائج 
بعد الضريبة على الشركة المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية، المعدلة الحتساب االستهالك واإلطفاء وأي انخفاض في قيمة موجودات الشركة المحتسبة وفقًا 

لطريقة حقوق الملكية بناًء على قيمها العادلة في تاريخ االستحواذ. يتضمن بيان الدخل الشامل الموحد للمجموعة حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر للشركة 
المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية. يتم إدراج حصة المجموعة من المبالغ المدرجة مباشرًة ضمن حقوق المساهمين من قبل الشركة المحتسبة وفقًا لطريقة 

حقوق الملكية مباشرًة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد للمجموعة.

يتم استبعاد األرباح غير المحققة من المعامالت بين المجموعة وشركاتها المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المحتسبة 
وفقًا لطريقة حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بتقييم االستثمار في الشركات المحتسبة وفقًا لطريقة حقوق الملكية لالنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة 
الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. في حالة وجود أي مؤشر على وجود انخفاض في القيمة، يتم مقارنة القيمة الدفترية لالستثمار مع القيمة القابلة لالسترداد، وهي 

قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. إذا تجاوزت القيمة الدفترية المبلغ القابل لالسترداد، يتم تخفيض االستثمار إلى قيمته القابلة 
لالسترداد. 

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 توجد فقط عندما تتطلب القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي 

تتشارك السيطرة.

تقوم المجموعة باحتساب الموجودات، والمطلوبات، واإليرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العمليات المشتركة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
القابلة للتطبيق على موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف محددة.

بعض أنشطة المجموعة في قطاع النفط والغاز تجري من خالل عمليات مشتركة حيث يكون للشركاء مصلحة مباشرة ومشتركة في موجودات العملية المشتركة. 
تقوم المجموعة باحتساب حصتها من الشركة ذات السيطرة المشتركة وأي التزامات تكبدتها وحصتها من المطلوبات المشتركة التي تكبدتها مع شركاء آخرين، 

والدخل من بيع أو استخدام حصتها من اإلنتاج في العمليات المشتركة، فضاًل عن حصتها من النفقات التي تكبدتها في العملية المشتركة، وتتحمل أية نفقات تتعلق 
بحصتها في العملية المشتركة.

اإليجارات
إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية عبارة عن إيجار أو تتضمن عالقة إيجار يعتمد على بنود االتفاقية عند تاريخ البدء بها وأما إذا كان اإليفاء باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل 

أو أصول محددة، حتى لو لم يكن هذا الحق محدداً بشكل واضح في االتفاقية. 

المجموعة كمستأجر - موجودات حق االستخدام
تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )أي، التاريخ الذي يصبح فيه األصل الضمني متاحًا لالستخدام(. يتم قياس موجودات حق 

االستخدام بالتكلفة، ناقصًا أية خسائر استهالك وانخفاض في القيمة متراكمة، ويتم تعديلها ألية عملية إعادة قياس لمطلوبات عقود اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات 
حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإليجار المدرج، والتكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ بدء العقد، ناقصًا أية حوافز إيجار 
مستلمة. ما لم تكن المجموعة إلى حٍد كبير على يقين من الحصول على ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك موجودات حق االستخدام المدرجة 

على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لها وفترة اإليجار، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام لالنخفاض في القيمة.

المجموعة كمستأجر - 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 جوهريًا( ناقصًا أية حوافز إيجار مدينة ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو 
معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. تتضمن مدفوعات اإليجار كذلك سعر ممارسة خيار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسه المجموعة 
ومدفوعات غرامات إنهاء عقد اإليجار، إذا كانت مدة عقد اإليجار ُتظهر أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم إدراج مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو 

معدل كمصاريف في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الظرف الذي يؤدي إلى الدفع.

عند احتساب القيمة الحالية لمدفوعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إذا كان معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل 
للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء عقد اإليجار، يتم زيادة مبلغ مطلوبات عقود اإليجار لتعكس تراكم الفائدة ويتم تخفيض مدفوعات اإليجار المقدمة. وباإلضافة إلى ذلك، 

يتم إعادة قياس القيمة الدفترية 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.

المجموعة كمؤجر – اإليجارات التمويلية
يتم تصنيف العقود التي تنقل للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تمويلية. يتم إدراج القيم المستحقة من المستأجر كإيجارات بقيمة صافي 

االستثمار في بيان المركز المالي الموحد كموجودات مالية )إيجارات تمويلية مدينة( وذلك بعد احتساب مخصص الديون المعدومة ومخصص خسائر االئتمان المتوقعة.

المجموعة كمؤجر – اإليجارات التشغيلية
في حال عدم نقل العقود للمخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات، فإنه يتم تصنيف العقود كإيجارات تشغيلية. تضاف التكاليف األولية المباشرة والمتكبدة في 

مفاوضات اإليجارات التشغيلية على القيمة الدفترية للموجودات المؤجرة وتدرج على مدى فترة العقد بنفس أساس إيرادات اإليجار. يتم إدراج اإليجارات المحتملة كإيرادات 
خالل الفترة التي يتم اكتسابها فيها.

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

هي قيمها العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصًا أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة. 

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

14 سنةاتفاقية اإلمداد
34 - 40 سنةحقوق التوصيل
3 سنواتبرامج كمبيوتر

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

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصل الغير مالي كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة المدرجة لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل الموحد 
عند استبعاد األصل.

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

تكاليف ما قبل الترخيص وتكاليف االستكشاف الجيولوجية والجيوفيزيائية والتي تم تكبدها قبل الحصول على حقوق االستكشاف تدرج في بيان الدخل الموحد عند 
تكبدها. يتم إدراج تراخيص االستكشاف كأصل استكشاف وتقييم. تتضمن تكاليف تلك الرخص التكاليف المباشرة لالستحواذ كتكاليف الضرائب الغير قابلة لالسترداد، 

التكاليف المهنية والقانونية المتكبدة للحصول على التراخيص. يتم رسملة التكاليف التي تم تكبدها بعد الحصول على حقوق االستكشاف كالتكاليف الجيولوجية 
والجيوفيزيائية والحفر وتكاليف التقييم التجارية ودراسات التطوير وغيرها من التكاليف التي ترتبط مباشرة باالستكشاف وأنشطة التقييم بما فيها التكاليف اإلدارية 

والتقنية لكل حقل على أنها موجودات استكشاف 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 حقل بعد الموافقة على التطوير، يتم إدراج القيمة 
الدفترية لموجودات االستكشاف والتقييم ذات الصلة على أنها موجودات تطوير وإنتاج. يتم هذا التصنيف فقط بعد أن يتم تقييم االنخفاض في موجودات االستكشاف 

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

تكاليف التطوير
إن تكاليف اإلنفاق على البناء، والتركيب أو استكمال بناء البنية التحتية مثل منصات الحفر وخطوط األنابيب وتطوير حفر اآلبار، بما فيها عمليات الحفر والتحديد الغير 

ناجحة يتم رسملتها من ضمن موجودات النفط والغاز.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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2.5 ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة
تكاليف استكشاف وتقييم وتطوير النفط والغاز الطبيعي تتمة

الممتلكات واآلالت والمعدات - عام
يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة، إن وجدت. يتم إدراج القيمة الحالية للتكاليف 

المتوقعة إلزالة األصل عند نهاية العمر اإلنتاجي ضمن تكلفة األصل إذا تم تحقق معايير اإلدراج.

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

20 - 40 سنةالمباني، والمعدات، واآلالت والماكينات
وحدة اإلنتاجممتلكات النفط والغاز

يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنتاجية وطرق االستهالك ويتم تعديلها حيثما هو مناسب عند نهاية 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 استخدام أو استبعاد األصل. يتم إدراج أي أرباح أو 
خسائر ناتجة عن شطب الموجودات في بيان الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات )ويتم احتسابها كالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد وقيمة 

الموجودات الدفترية(. 

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

)صافي خسائر االنخفاض الذي تم إدراجها سابقًا والمعكوسة في حال وجدت(. إن التكلفة المبدئية لألصل تتضمن مبلغ الشراء وتكلفة البناء، واي تكلفة متعلقة مباشرة 
بتجهيز األصل ووضعه قيد العمل، والتقديرات المبدئية اللتزامات اإلزالة وإن مبلغ الشراء أو البناء هي القيمة اإلجمالية المدفوعة والقيمة العادلة ألي اعتبارات أخرى 

لالستحواذ على األصل.

يتم استهالك ممتلكات النفط والغاز على أساس وحدة اإلنتاج على فترة االحتياطيات المثبتة والمحتملة للحقل. تأخذ نسبة وحدة اإلنتاج الستهالك تكاليف التطوير بعين 
االعتبار اإلنفاق على الممتلكات مع تقدير نفقات مستقبلية مقدرة. في حين أن استهالك موجودات النفط والغاز ال يبدأ إال بعد بدء هذه الممتلكات باإلنتاج. 

الممتلكات واآلالت والمعدات - أعمال الصيانة واإلصالح الرئيسية
إن اإلنفاق الرئيسي على أعمال الصيانة واإلصالح يتضمن تكلفة استبدال األصل أو أجزاء منه وتكاليف التفتيش وتكاليف اإلصالح األساسية. ويتم رسملة اإلنفاق عندما 

يكون األصل أو جزء منه قد تم استهالكه على حدة وتم شطبه باالستبدال وتكون المنافع المستقبلية التجارية المحتملة تتبع المجموعة. وعندما يكون جزء من األصل 
ال يعتبر عنصراً على حده، يتم اعتماد قيمة االستبدال لتقدير القيمة الدفترية لألصل المستبدل )أو جزء من األصل( التي يتم شطبها فوراً. يتم رسملة تكاليف التفتيش 

المتعلقة بأعمال الصيانة الرئيسية عندما يتم توافر عناصر اإلدراج ويتم استهالكها خالل الفترة إلى موعد التفتيش المقبل. يتم إنفاق الخدمات وتكاليف التصليح اليومية 
عند تكبدها فيها. 

الممتلكات واآلالت والمعدات - أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات بسعر التكلفة على أساس نسبة العمل المنجز كما في تاريخ البيانات المالية. يتم تحويل 

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقًا للسياسات المذكورة أعاله عندما يتم االنتهاء من بناء الموجودات ووضعها 
قيد االستعمال.

الممتلكات واآلالت والمعدات - أراضي مملوكة ملكًا حراً
تمثل األراضي المملوكة ملكًا حراً حقوق التملك الحر على بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم تحويلها إلى الشركة بقيمة اسمية من قبل 

مؤسسة أبوظبي للطاقة )سابقًا هيئة مياه وكهرباء أبوظبي(. في تاريخ التحويل، قامت الشركة بإدراج القيمة العادلة لقطع األرض هذه ضمن بند الممتلكات واآلالت 
والمعدات. الحقًا، تم قياس قطع األرض هذه بالقيمة العادلة المبدئية وهي التكلفة المعتبرة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة )صافي عكس خسائر 

االنخفاض في القيمة المدرجة( إن وجدت. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل إصدار لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بانخفاض قيمة أي من الموجودات. وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في 

حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض للموجودات تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي قيمة الموجودات أو القيمة 
العادلة للوحدات المولدة للنقد ناقصًا التكلفة لالستبعاد والقيمة المستخدمة يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لموجودات فردية إال في حالة عدم توليد الموجودات 

لتدفقات نقدية مستقلة عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. حيث تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد أعلى من القيمة القابلة 
لالسترداد فإن يتم تخفيض هذه الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. 

عند تقييم القيمة المستخدمة، فإنه يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للوصول لقيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم ما قبل الضريبة والتي 
تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة باألصل. في حالة احتساب القيمة قيد االستخدام، يتم كذلك إجراء االفتراضات فيما يتعلق 

بالتدفقات النقدية من كل عملية استبعاد نهائية لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، يتم األخذ باالعتبار المعامالت السوقية الحديثة المناسبة في حال 
توفرها.

في حال عدم إمكانية تحديد مثل هذه المعامالت، فإنه يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يتم تدعيم هذه النماذج لمضاعفات التقييم وتقييم أسعار األسهم 
للشركات المدرجة أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة. يتم إدراج خسائر االنخفاض المتعلقة بالعمليات المستمرة في بيان الدخل الموحد في فئات النفقات 

المتناسبة مع وظائف الموجودات المنخفضة.  

يتم إجراء تقييم في تاريخ التقارير المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير بأن خسائر االنخفاض المدرجة سابقًا قد انتهت أو انخفضت. وفي حال وجود هذه 
المؤشرات، فإن المجموعة تقوم بتقدير المبالغ الممكن استردادها من الموجودات أو الوحدات المولدة للنقد. يتم عكس االنخفاض المدرج سابقًا فقط عند إجراء تغير 

في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج لخسائر االنخفاض. ويشترط لعكس القيد أن ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة 
لالسترداد أو صافي القيمة الدفترية ناقصًا االستهالك إذا لم تدرج خسائر انخفاض الموجودات في سنوات سابقة. ويتم إدراج هذا العكس في بيان الدخل الموحد.

لغرض اختبار انخفاض موجودات االستكشاف والتقييم، يتم تحديد الوحدات المولدة للنقد في مجموعات على مستوى قطاع األعمال. يتضمن اختبار االنخفاض في مرحلة 
االستكشاف والتقييم تجميع جميع موجودات االستكشاف والتقييم ضمن القطاع ذات الصلة لموجودات التطوير واالنتاج التي تنتمي إلى نفس القطاع. يتم مقارنة القيمة 

الدفترية للقطاع المجمع بقيمة القابلة لالسترداد وتشطب أي خسارة انخفاض ناتجة في قيمة موجودات االستكشاف والتقييم ويتم إدراجها في بيان الدخل. وتحدد 
القيمة القابلة لالسترداد للقطاع بمقدار القيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها عند االستخدام أيهما اعلى.

المخزون
يتم تقييم مخزون النفط لغرض تشغيل محطات توليد الطاقة بسعر التكلفة على أساس معدل المتوسط المرجح أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تمثل 
التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل بند حتى وصوله إلى موقعه أو وضعه الحالي. إن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر البيع التقديري ضمن نطاق األعمال 

العادية ناقصًا التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف الضرورية المقدرة إلجراء البيع. مخزون النفط والمنتجات النفطية من عمليات النفط والغاز للمجموعة والموجودة في 
خزانات في منشآت التخزين حتى بيعها تقدر بالقيمة السوقية.

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

يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة وتنظيم الخدمات التي يجب على المشغل تقديمها مع البنية التحتية ولمن يجب تقديمها وبأي ثمن.	 
يقوم المانح )المؤسسة الحكومية عادة( بالرقابة على طريق الملكية، المنفعة المستحقة أو من ناحية أخرى أي فائدة مادية متبقية في البنية التحتية في نهاية مدة 	 

هذا الترتيب.

في ضوء ما سبق، يتم عرض امتيازات البنية التحتية التي ال تفي بمتطلبات لجنة تفسير التقارير المالية رقم 12 من ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. تحتسب حقوق 
المشغل ضمن إطار لجنة تفسير التقارير المالية رقم 12 المحطة التشغيلية وفقًا لترتيبات االمتياز على أساس الطرف المسؤول عن الدفع:

يتم تطبيق »نموذج الموجودات غير الملموسة« عندما يقع على المستخدمين المسؤولية الرئيسية لدفع تكاليف خدمات االمتياز.	 
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 المضمون(، يجب استخدام نموذج الموجودات المالية 
لحساب البنية التحتية لالمتياز، بما أن المانح هو المسؤول الرئيسي عن الدفع. في حين يستخدم نموذج الموجودات المالية لحساب عقود )البناء والتشغيل والتحويل( 

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

األدوات المالية
إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى الشركات والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى. 
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2.5 ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة
الموجودات المالية

يتم إدراج الموجودات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وعادًة ما تكون سعر المعاملة زائداً، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
الخسائر، التكاليف العائدة بشكل مباشر للمعاملة. يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها، كما هو موضح أدناه. تقوم المجموعة باستبعاد الموجودات 

المالية عندما يتم تحويل الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية أو الموجودات المالية إلى طرف ثالث.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد 

عندما يتم استبعاد األصل أو تعديله أو عندما تنخفض قيمته. تتضمن الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة للمجموعة النقد والودائع قصيرة األجل والقروض والذمم 
التجارية المدينة.

الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل
تشتمل الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد على النقد لدى البنوك ونقد في الصندوق والودائع قصيرة األجل والتي تستحق خالل ثالثة أشهر 

أو أقل. لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما يعادله من الودائع النقدية والودائع قصيرة األجل كما هو محدد أعاله، صافي السحب على المكشوف من 
البنوك.

مشتقات مصنفة كأدوات حماية ضمن أنشطة حماية فّعالة
يتم إدراج هذه المشتقات في بيان المركز المالي الموحد بالقيمة العادلة. يتم تم تقديم وصف حول معاملة األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة التقييم في السياسة 

المحاسبية لألداة المالية المشتقة وأنشطة الحماية.

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

يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يهدف من االحتفاظ إلى تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع؛ و 	 
تنشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة تدفقات نقدية تكون عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.	 

بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إدراج إيرادات الفائدة وخسائر ومعكوسات صرف العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة في بيان 
الدخل الموحد ويتم احتسابها بنفس الطريقة التي تم استخدامها للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم إدراج التغيرات المتبقية في القيمة العادلة ضمن 

الدخل الشامل اآلخر عند االستبعاد، ويتم إعادة تدوير التغير المتراكم في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اآلخر إلى بيان الدخل الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإدراج مخصصات خسارة لخسائر االئتمان المتوقعة )ECL( على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة؛	 
الموجودات المالية التي هي عبارة عن أدوات دين؛	 
عقود الضمان المالي الصادرة؛ و	 
التزامات القروض الصادرة.	 

ال يتم إدراج خسارة انخفاض في القيمة على استثمارات حقوق الملكية.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع لألداة، باستثناء تلك األدوات المالية التي يكون للطرف 
المقابل فيها تقييم ائتماني بدرجة استثمار أو التي لم ترتفع فيها مخاطر االئتمان بشكل جوهري منذ اإلدراج المبدئي لها، وفي هذه الحالة يتم قياس خسارة االئتمان 

الموقعة لمدة 12 شهر. إن خسارة االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهر هي جزء من خسارة االئتمان التي تنتج عن أحداث التعثر في أداة مالية والتي تكون محتملة في 
غضون 12 شهر بعد تاريخ التقارير المالية.

تستخدم المجموعة مصفوفة المخصص الحتساب خسارة االئتمان المتوقعة للموجودات المالية. يتم احتساب معدالت المخصص بناًء على التقديرات بما في ذلك 
احتمالية التعثر والخسارة المتكبدة عند التعثر. يتم تخصيص هذه التقديرات من خالل تقييم التصنيفات االئتمانية للطرف المقابل. تقوم المجموعة بضبط المصفوفة 

لتعديل معدالت المخصص حسب المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتغير الظروف االقتصادية المتوقعة )أي الناتج المحلي اإلجمالي(، 
يتم تعديل معدالت التعثر التاريخية. في تاريخ كل تقارير مالية، يتم تحديث التصنيف االئتماني للطرف المقابل ويتم تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية. قد ال تكون 

تجربة الخسارة االئتمانية السابقة للمجموعة والتنبؤ بالظروف االقتصادية كذلك مؤشراً على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. 

الموجودات المالية المنخفضة القيمة االئتمانية
في كل تاريخ تقارير مالية، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة والموجودات المالية للدين المدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية. يعتبر األصل المالي »منخفض القيمة االئتمانية« عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة لألصل المالي. تتضمن األدلة على أن األصل المالي منخفض القيمة االئتمانية البيانات التالية التي يمكن مالحظتها:

صعوبات مالية كبيرة للمقترض أو المصدر؛	 
خرق للعقد مثل التعثر أو التأخر في السداد؛	 
إعادة هيكلة القرض أو السلفة من قبل المجموعة بشروط لم تكن لتأخذها المجموعة في االعتبار في ظروف أخرى؛	 
أصبح من المحتمل أن يدخل المقترض في حالة إفالس أو إعادة تنظيم مالي؛ أو	 
اختفاء السوق النشط للضمان نتيجة للصعوبات المالية.	 

المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية، عند اإلدراج المبدئي، كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو كقروض وسلفيات أو كذمم دائنة أو كمشتقات تم 

تعيينها كأدوات حماية ضمن أنشطة حماية فّعالة، كما هو مناسب.

يتم إدراج كافة المطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة، وفي حالة القروض والسلفات والذمم الدائنة، بصافي التكاليف العائدة بشكل مباشر للمعاملة. 

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

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية المصنفة عند اإلدراج المبدئي 

كمدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

يتم تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء على المدى القريب. تشمل هذه الفئة كذلك مشتقات األدوات المالية التي 
دخلت فيها المجموعة والتي لم يتم تعيينها كأدوات حماية في عالقات حماية كما هو محدد في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. يتم كذلك تصنيف 

المشتقات الضمنية المنفصلة كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات حماية فّعالة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في 
بيان الدخل الموحد.

يتم تصنيف المطلوبات المالية التي تم تعيينها عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاريخ اإلدراج المبدئي، فقط عندما يتم استيفاء المعايير 
الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن عقود الضمانات المالية والتزامات القروض الصادرة من قبل المجموعة التي تم تعيينها من قبل مجموعة بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو الخسائر في بيان الدخل الموحد. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في إيضاح 34.

المطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة
يتم قياس المطلوبات المالية التي ال يتم االحتفاظ بها للمتاجرة والتي لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات 

المحاسبية الالحقة. يتم تحديد القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة على أساس طريقة الفائدة الفعلية. يتم إدراج مصاريف 
الفوائد التي لم يتم رسملتها كجزء من تكاليف األصل في تكاليف التمويل في بيان الدخل الموحد.

مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية
تدخل المجموعة في مجموعة متنوعة من مشتقات األدوات المالية إلدارة تعرضها لمخاطر معدالت الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية، بما في ذلك عقود صرف 

العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل معدالت الفائدة. يتم اإلفصاح عن مزيد من التفاصيل حول مشتقات األدوات المالية في إيضاح 36.

يتم إدراج مشتقات األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي يتم فيه إبرام عقد المشتقات ويتم إعادة قياسها الحًقا بالقيمة العادلة. يتم إدراج المشتقات 
كموجودات مالية عندما تكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

محاسبة الحماية
عند بداية عالقة الحماية التي تتأهل لمحاسبة الحماية، تقوم المجموعة رسميًا بتعيين وتوثيق عالقة الحماية التي ترغب في تطبيق محاسبة الحماية وأهداف إدارة 

المخاطر وإستراتيجية إجراء الحماية عليها.

تضمنت عملية التوثيق تحديد أداة الحماية، والبند المحمي، وطبيعة المخاطر التي يتم الحماية منها وكيفية قيام المجموعة بتقييم ما إذا كانت تستوفي عالقة الحماية 
متطلبات فعالية الحماية )بما في ذلك تحليل مصادر عدم فعالية الحماية و كيف يتم تحديد نسبة الحماية(.
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2.5 ملخص السياسات المحاسبية الهامة تتمة
مشتقات األدوات المالية ومحاسبة الحماية تتمة

تتأهل عالقة الحماية لمحاسبة الحماية إذا استوفت كافة متطلبات الفعالية التالية:
هناك »عالقة اقتصادية« بين البند المحمي وأداة الحماية.	 
ال يسيطر تأثير مخاطر االئتمان على »التغيرات في القيمة« الناتجة عن العالقة االقتصادية.	 
تعتبر نسبة الحماية من عالقة الحماية هي نفس تلك الناتجة عن كمية البند المحمي الذي قامت المجموعة فعليًا بتخصيص الحماية له، وكمية أدوات الحماية التي 	 

تستخدمها المجموعة في الواقع لحماية هذه الكمية من البند المحمي.

يتم المحاسبة عن أنشطة الحماية التي تستوفي كافة معايير التأهل لمحاسبة الحماية، كما هو موضح أدناه:

حماية القيمة العادلة
يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات التي يتم تعينها وتتأهل كحماية للقيمة العادلة في بيان الدخل الموحد على الفور، مع أي تغيرات في القيمة العادلة لألصل 

أو االلتزام المحمي الذي يتعلق بمخاطر الحماية. يتم إدراج التغير في القيمة العادلة ألداة الحماية والتغير في البند المحمي المنسوب للمخاطر المحمية في بيان الدخل 
الموحد المتعلق بالبند المحمي.

يتم إيقاف محاسبة الحماية عند إبطال المجموعة لعالقة الحماية أو عندما تنتهي صالحية أداة الحماية أو عند بيعها أو إلغائها أو استخدامها، أو عندما ال تعود مؤهلة 
لمحاسبة الحماية. يتم إطفاء تعديل القيمة العادلة على القيمة الدفترية للبند المحمي الناجم عن المخاطر المحمية لبيان الدخل الموحد من ذلك التاريخ.

حماية التدفقات النقدية
يتم إدراج الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كحماية للتدفقات النقدية في الدخل الشامل اآلخر ويتم تراكمها تحت عنوان 

التغيرات في القيمة العادلة لمشتقات األدوات المالية في حماية التدفقات النقدية. يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال على الفور في بيان الدخل 
الموحد، ويتم إدراجها في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وبند حماية القيمة العادلة.

يتم إعادة تصنيف المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين في بيان الدخل الموحد في الفترات التي يتم فيها إدراج بند الحماية 
في بيان الدخل، في نفس السطر من بيان الدخل الموحد كالبند المحمي المدرج. ومع ذلك، عندما تنتج المعاملة المحمية المتوقعة في إدراج األصل غير المالي أو االلتزام 
غير المالي، يتم تحويل األرباح والخسائر المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية من حقوق المساهمين ويتم إدراجها في القياس المبدئي 

لتكلفة األصل غير المالي أو االلتزام غير المالي.

يتم إيقاف محاسبة الحماية عند إبطال المجموعة عالقة الحماية أو عندما تنتهي صالحية أداة الحماية أو عند بيعها أو إلغائها أو استخدامها، أو عندما ال تعود مؤهلة 
لمحاسبة الحماية. تبقى أي أرباح أو خسائر مدرجة في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت في حقوق الملكية ويتم إدراجها عندما يتم 

اإلدراج النهائي للمعاملة المتوقعة في بيان الدخل الموحد. عندما ال يتوقع حدوث المعاملة المتوقعة، يتم إدراج األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين 
مباشرة في بيان الدخل الموحد.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقوم المجموعة بتوفير مكافآت نهاية الخدمة لبعض موظفيها. حيث يتم عادّة احتساب هذه المكافآت على أسـاس فترة الخدمة للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة 
الخدمة. وتستحق التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. يتم احتساب المساهمات التقاعدية المستحقة الدفع لصندوق أبوظبي لمعاشات التقاعد 

والتأمينات االجتماعية بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات 
المدفوعة للصندوق والتي يتم إدراجها كمخصص على أساس شهري ودفعها عند استحقاقها. 

المعاشات ومكافآت ما بعد نهاية الخدمة للموظفين
مخطط مكافآت المعاشات المحددة

يتم تحديد مخططات تكلفة مكافآت المعاشات المحددة والمزايا الطبية األخرى لما بعد الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات المعاشات باستخدام طرق التقييم االكتوارية. 
يتم تحديد تكلفة المكافآت المقدمة وفقًا لمخطط المكافآت المحددة وذلك باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة القياس، التي تتضمن األرباح 

والخسائر االكتوارية وتأثير سقف األصل باستثناء المبالغ المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة وعوائد موجودات الخطة )باستثناء المبالغ 
المدرجة في صافي الفائدة على صافي التزام المكافآت المحددة( مباشرة في بيان المركز المالي الموحد مع المبالغ المدينة أو االئتمان المقابل ألرباح محتجزة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. ال يتم إعادة تصنيف إعادة القياس في بيان الدخل الموحد في الفترات الالحقة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019

المخصصات
العـام

يتم تكوين المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي )قانونى أو استنتاجي( نتيجة لحدث سابق مع احتمال الحاجة إلى تدفق الموارد التي تشمل المنافع 
االقتصادية لتسوية االلتزام مع إمكانية إجراء تقدير موثوق لقيمة االلتزام. وفى حين تتوقع المجموعة استرداد بعض أو جميع المخصصات –على سبيل المثال في إطار 

عقد تأمين- يتم االعتراف باالسترداد كأصل منفصل فقط عندما يكون االسترداد مؤكداً فعليا يظهر المصروف المرتبط بهذا المخصص في بيان الدخل بالصافي بعد 
خصم االسترداد وفي حالة كان التأثير على القيمة الزمنية ملموسًا يتم خصم المخصصات باستخدام المعدل الجاري قبل الضريبة الذي يعكس المخاطر المتعلقة 

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

التزامات ازالة الموجودات عند التقاعد/ مطلوبات اإللغاء
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 إلعادة الموقع إزالة الموجودات عند نهاية أعمارها اإلنتاجية. وفقًا لذلك فإنه يتم إدراج الموجودات 
المتماثلة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات. يتم إدراج تكاليف اإلزالة بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزامات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة 

ويتم إدراجها كجزء من تكلفة ذلك األصل. يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل خصومات مناسب بحيث يعكس المخاطر الخاصة بمطلوبات اإلغالق. يتم تسوية المبلغ 
التراكم عند تكبده ويدرج في بيان الدخل الموحد كتكلفة تمويل. يتم مراجعة التكاليف المستقبلية المقدرة اللتزامات استبعاد الموجودات سنويًا ويتم إجراء تعديالت 

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

عالوة اإلنتاج
تتضمن عقود اإلنتاج المشتركة للمجموعة التزام قانوني لعالوة اإلنتاج والتي يتم دفعها لحكومة إقليم كردستان عندما يتم تحقيق أهداف انتاجية محددة. تقوم 

المجموعة بإدراج مخصصات لهذه العالوات عندما يكون من الممكن تحقيق منافع اقتصادية من التدفق الخارجي للموارد. يتم تقييم هذه المخصصات بناًء على حصة 
المجموعة المؤكدة والمحتملة المتعلقة بعقود اإلنتاج المشتركة بحيث يجب الوفاء بهذه االلتزامات.

المطلوبات الطارئة
تتلقي المجموعة في بعض األحيان مطالبات متعلقة باألعمال العادية. المطلوبات وااللتزامات المتعلقة بهذه المطالبات يتم تقييمها دوريًا بالرجوع إلى أخر المعلومات 

المتوفرة عادة باالعتماد على استشارة قانونية واختصاصيين أخريين. يتم إدراج مطلوبات مستحقة فقط في حال وجود مؤشرات سلبية أكثر من عدم وجودها وهناك 
إمكانية لتقدير بشكل معقول قيمة الخسارة. في حال عدم توفر أي من هذه الشروط المطالبة يتم قيدها كالتزام إذا كانت جوهرية. إن النتائج الفعلية لهذه المطالبات 

قد تختلف عن المطلوبات المقدرة وبالتالي قد تؤثر على األداء والمركز المالي للمجموعة. 

2.6 المعايير الصادرة ولكن غير فعالة
تم إصدار المعايير والتفسيرات التالية، ولكنها غير فعالة بعد، حتى تاريخ إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة. ال يتوقع أن يكون ألي من المعايير أو التعديالت 

الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 عقود التأمين؛	 
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3: تعريف األعمال؛	 
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8: تعريف المادية.	 



7273 التقرير السنوي 2019شركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. )»طاقة«(

البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

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

توليد الطاقة والمياه - اإلمارات العربية المتحدة	 
توليد الطاقة – أخرى	 
النفط والغاز – أمريكا الشمالية	 
النفط والغاز – أوروبا	 
النفط والغاز - اتروش	 

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

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

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

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

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

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

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

التشغيلية.

يتم إدارة االستثمار في بعض الشركات الزميلة ذات أنشطة مختلفة عن توليد الطاقة والمياه والنفط والغاز على أساس جماعي وبالتالي ال يتم تخصيصها للقطاعات 
التشغيلية. باإلضافة إلى ذلك، تتم إدراة األراضي المملوكة ملكًا حراً كذلك على أساس المجموعة وعليه لم يتم تخصيصها ضمن القطاعات التشغيلية.

تدار القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية، ما عدا الشركات التابعة ذات الترتيبات التمويلية للمشروع والسحوبات على المكشوف من البنوك على 
أساس جماعي وال يتم تخصيصها للقطاعات التشغيلية.

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

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

توليد الطاقة 
والمياه

– اإلمارات 
العربية

المتحدة 
مليون درهم

توليد الطاقة 
-أخرى 

مليون درهم

النفط والغاز 
– أمريكا 
الشمالية

مليون درهم

النفط والغاز –
أوروبا

مليون درهم

النفط والغاز - 
أتروش

مليون درهم

التعديالت/ 
االستبعادات 
وغير الموزع

مليون درهم
الموحد

مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:
7,1704,3211,8783,6855191517,588اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)7,965(–)143()2,012()1,184()3,016()1,610(المصاريف التشغيلية
)600()146()37()42()132()121()122(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

101108–––7–الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف

اإليرادات )الخسائر( قبل احتساب الفوائد والضريبة 
)EBITDA( 5,4381,1915621,631339واالستهالك واإلطفاء)9,131)30

)64(––)64(–––مصاريف الحفر الجاف
)3,819()8()176()732()986()65()1,852(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)EBIT( قبل احتساب الفائدة والضريبة )5,248)38(835163)424(3,5861,126اإليرادات )الخسائر
)3,929()1,595(–)381()73()251()1,629(تكاليف التمويل 

)89(11–––)100(–)خسارة( ربح القيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية
4760–2)2(211صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية

39–––39––ربح من بيع موجودات األراضي والنفط والغاز
7676–––––إيرادات التمويل

)201()29(–6064)296(–)مصاريف( ائتمان ضريبة الدخل 

1,204)1,528(520163)400(1,959490الربح )الخسارة( للسنة

توليد الطاقة 
والمياه

– اإلمارات 
العربية

المتحدة 
مليون درهم

توليد الطاقة 
-أخرى 

مليون درهم

النفط والغاز – 
أمريكا الشمالية

مليون درهم

النفط والغاز –
أوروبا

مليون درهم

النفط والغاز - 
أتروش

مليون درهم

التعديالت/ 
االستبعادات 
وغير الموزع

مليون درهم
الموحد

مليون درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018:
7,1204,2761,8134,2312901017,740اإليرادات من الزبائن الخارجيين

)7,777(–)64()2,365()969()2,826()1,553(المصاريف التشغيلية
)597()138()35()62()126()101()135(مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

279286–––7–الحصة من نتائج شركات زميلة وشركات ائتالف

اإليرادات قبل احتساب الفوائد والضريبة واالستهالك 
)EBITDA( 5,4321,3567181,8041911519,652واإلطفاء
)169(––)169(–––مصاريف الحفر الجاف

)3,716()2()92()721()969()65()1,867(االستهالك والنضوب واإلطفاء

)EBIT( قبل احتساب الفائدة والضريبة )914991495,767)251(3,5651,291اإليرادات )الخسائر
)4,237()1,600(–)522()107()288()1,720(تكاليف التمويل 

59––––59–ربح القيمة العادلة للمشتقات واألدوات المالية
)98()153(–1510228صافي األرباح )الخسائر( من تحويالت العمالت األجنبية

73–––73––الربح من بيع موجودات األراضي والنفط والغاز
7676–––––إيرادات التمويل

–)4(––171)14()خسائر( أرباح أخرى
)288()20(–77)18()327(–)مصاريف( ائتمان ضريبة الدخل 

1,352)1,552(49799)300(1,846762الربح )الخسارة( للسنة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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3 معلومات عن القطاعات التشغيلية تتمة

توليد الطاقة 
والمياه - 

اإلمارات العربية 
المتحدة

مليون درهم

توليد الطاقة 
-أخرى

مليون درهم

النفط والغاز – 
امريكا الشمالية

مليون درهم

النفط والغاز – 
أوروبا

مليون درهم

النفط والغاز 
أتروش

مليون درهم

التعديالت/ 
استبعادات وغير 

موزع
مليون درهم

الموحد
مليون درهم

في 31 ديسمبر 2019
35,993637,8165,1061,04818,68468,710الممتلكات واآلالت والمعدات

8,982––––8,982–الموجودات المالية التشغيلية
2,1012,201–––100–االستثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف واألرصدة ذات الصلة

6,2692,9941,2135,0381,47867417,666موجودات أخرى

42,26212,1399,02910,1442,52621,45997,559موجودات القطاع

29,9556,2183,02612,54329835,09187,131مطلوبات القطاع

في 31 ديسمبر 2018
37,357228,0924,35894518,68269,456الممتلكات واآلالت والمعدات

9,149––––9,149–الموجودات المالية التشغيلية
2,0152,120–––105–االستثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف واألرصدة ذات الصلة 

6,6383,7351,3025,1451,40239018,612موجودات أخرى

43,99513,0119,3949,5032,34721,08799,337موجودات القطاع

31,5166,9162,80311,97920335,36188,778مطلوبات القطاع

إفصاحات أخرى
السنة المنتهية في ديسمبر 2019

1,762–4572534494275إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات
58––157––إضافات للموجودات غير الملموسة

السنة المنتهية في ديسمبر 2018
1,660–268669763653إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات

54–72225––إضافات للموجودات غير الملموسة

القطاعات الجغرافية
يعرض الجدول التالي اإليرادات وبعض معلومات عن الموجودات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية للمجموعة على أساس المواقع الجغرافية للشركات التابعة:

دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

مليون درهم
أمريكا الشمالية

مليون درهم
أوروبا

مليون درهم
أفريقيا

مليون درهم
أخرى

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

اإليرادات
7,1702,4653,6853,38288617,588السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

7,1202,4724,2313,24067717,740السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

موجودات غير متداولة
36,8767,8205,1587,61621,28578,755في 31 ديسمبر 2019

38,2938,4644,4166,41322,47680,062في 31 ديسمبر 2018

تتكون الموجودات غير المتداولة لهذه األغراض من الممتلكات واآلالت والمعدات )بما في ذلك األراضي المملوكة ملكًا حراً( والموجودات المالية التشغيلية والموجودات 
غير الملموسة والموجودات األخرى.

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

توليد الطاقة 
والمياه اإلمارات

مليون درهم

توليد الطاقة 
- أخرى

مليون درهم

النفط والغاز 
أوروبا

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

السنة المنتهية 31 ديسمبر 2019
7,170––7,170العميل 1
3,070–3,070–العميل 2
1,7591,759––العميل 3

7,1703,0701,75911,999اإلجمالي

السنة المنتهية 31 ديسمبر 2018
7,120––7,120العميل 1
3,031–3,031–العميل 2

10,151–7,1203,031اإلجمالي

4 اإليرادات
4.1 اإليرادات من النفط والغاز

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

5,7145,793إجمالي اإليرادات من النفط والغاز
)238()192(ناقصًا: حقوق االمتياز

5,5225,555

4.2 اإليرادات من الكهرباء والمياه 

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

5,4256,191إيرادات عقود اإليجار التشغيلية
1,4451,389إيرادات من الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح 12(

587659مبيعات الكهرباء
1,8481,164مدفوعات الطاقة وإيرادات أخرى ذات صلة

9,3059,403

4.3 إيرادات الوقود 
تمثل ايرادات الوقود اإلضافية تعويضات مقدمة من قبل متعهدي شركات المياه والكهرباء التابعة بقيمة مساوية للوقود المستخدم في توليد الطاقة بحسب شروط 

عقود شراء الطاقة والمياه وعقود شراء الطاقة، تم تحليل إيرادات الوقود كالتالي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2361الوقود االحتياطي في الشركات التابعة المحلية والمعوض من قبل شركة مياه وكهرباء اإلمارات )إيضاح 32(
2,0041,954تعويضات الفحم وتكاليف الوقود األخرى في شركات الطاقة األجنبية التابعة 

2,0272,015

4.4 اإليرادات التشغيلية األخرى

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

205257صافي إيرادات المعالجة
66350تجارة الغاز

19013أخرى

461620

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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5 مصاريف تشغيلية

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

391356تكاليف الموظفين
2,2612,241تكاليف اإلصالح والصيانة والمواد االستهالكية المستخدمة

2,3652,328مصاريف الوقود
1,5111,468تكاليف مقاولي التشغيل والصيانة

669528تكاليف تشغيلية في قطاع النفط والغاز
6357تكاليف شراء الغاز للتجارة

280161تكاليف النقل
64110مصاريف تخزين الغاز

5518موجودات االستكشاف والتقييم المشطوبة )إيضاح 13(
363210أخرى

7,9657,777

6 االستهالك والنضوب واإلطفاء

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 
3,7133,611ونضوب موجودات النفط والغاز )إيضاح 11(

1–إطفاء رسوم قطع الغيار المبدئية
106104إطفاء الموجودات غير الملموسة )إيضاح 13(

3,8193,716

7 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

604519رواتب ومصاريف ذات عالقة
140113أتعاب مهنية ومصاريف تطوير األعمال

11مساهمات الشركة االجتماعية
273276أخرى

1,018909
)312()418(مستردات

600597اإلجمالي

8 تكاليف التمويل

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

1,7741,730تكاليف التمويل المتعلقة بالسندات والسندات العالمية متوسطة األجل
1,1801,263تكاليف التمويل المتعلقة بالقروض والسلف التي تحمل فوائد والقروض اإلسالمية

441550مصاريف الفوائد على عقود تبادل معدالت الفائدة
508680المصاريف المتراكمة على التزامات تقاعد األصل )إيضاح 26(

23مصاريف الفوائد االسمية على قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح 27(
–13الفائدة على التزام عقد اإليجار

1111مصاريف متراكمة أخرى

3,9294,237

9 ضريبة الدخـل
إن المكونات الرئيسية لمصروفات ضريبة الدخل للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و2018 هي كالتالي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

بيان الدخل الموحد
ضريبة الدخل الحالية:

309446تكاليف ضريبة الدخل الحالية
)132()128(تعديل فيما يتعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

ضريبة الدخل المؤجلة:
)26(20المتعلقة بنشوء وعكس الفروقات المؤقتة

201288مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

إن التسوية بين مصروفات الضريبة والناتج من الربح المحاسبي مضروبًا بمعدل الضريبة القانوني للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و2018 هو كما يلي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

1,4051,640الربح قبل الضريبة
)813()54(ربح غير خاضع للضريبة )بما في ذلك ربح في واليات غير خاضعة للضريبة(

1,351827إجمالي الربح الخاضع للضريبة

)380()519(تكاليف ضريبة الدخل المطبقة بالمعدالت النظامية – معدل مرجح بنسبة 38% )2018: %46(
128132تعديل متعلق بضريبة الدخل لسنوات سابقة

)16()15(الضرائب المحتجزة
–)44(حوافز ضريبة

)12(33ضرائب االنتاج الخاصة المتعلقة بأنشطة التنقيب
)12(216أخرى

)288()201(مصاريف ضريبة الدخل المدرجة في بيان الدخل الموحد

الضريبة المؤجلة
تتعلق ضريبة الدخل المؤجلة كما في 31 ديسمبر بما يلي:

بيان الدخل الموحدبيان المركز المالي الموحد

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

موجودات الضريبة المؤجلة:
246)476()640()1,116(الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

)21(4,6184,402216الفرق المؤقت الناتج عن التزامات تقاعد الموجودات
)310(612347265خسائر ضريبية

139)30(1,3771,407أخرى

5,4915,516)25(54

مطلوبات الضريبة المؤجلة:
9659491627الفرق المؤقت على الممتلكات واآلالت والمعدات

1–)12()12(أخرى

9539371628

بناًء على آخر توقعات متاحة لألرباح المستقبلية، قامت المجموعة بتحديد أن الخسائر الضريبية البالغة 1.809 مليون درهم )2018: 1.636 مليون درهم( من غير 
المرجح أن يتم استخدامها في المستقبل القريب. وبالتالي، لم يتم إدراج منافع ضريبة مؤجلة على الرغم من أن هذه الخسائر ال تزال متاحة للتسوية مقابل الربح 

المستقبلي الخاضع للضريبة.

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

السنة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
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10 العوائد األساسية والمخفضة على السهم تتمة
يوضح الجدول التالي بيانات الربح واألسهم عند احتساب العوائد على السهم:

20192018

234398ربح السنة العائد لمالكي الشركة األم )مليون درهم(

6,0666,066المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة )مليون(

0.040.07العوائد األساسية للسهم الواحد )درهم(

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

11 الممتلكات واآلالت والمعدات

أرض مملوكة 
ملكًا حراً

مليون درهم

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

مليون درهم

المباني 
والمعدات واآلالت 

والماكينات
مليون درهم

موجودات النفط 
والغاز

مليون درهم

موجودات حق 
االستخدام

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

2019
التكلفة:

18,6821,11059,91065,896473146,071في 1 يناير 2019
843751,3031701,932–إضافات

)168(–)153()15(––استبعاد موجودات
12–2912)29(–تحويالت )إيضاح 13(

758–779)21(––تعديل التزامات تقاعد األصل
)255(–)111()145(1–تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

18,6821,16660,13367,726643148,350في 31 ديسمبر 2019

االستهالك والنضوب:
55,933–22,00333,930––في 1 يناير 2019

1,8281,6452403,713––المحمل للسنة )إيضاح 6(
)136(–)136(–––عند استبعاد الموجودات

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

23,80135,42824059,469––في 31 ديسمبر 2019

االنخفاض في القيمة:
20,209–35227119,586–في 1 يناير 2019

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

20,171–35223819,581–في 31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية:
18,68281436,09412,71740368,710في 31 ديسمبر 2019

2018
التكلفة:

144,741–18,6821,07160,04764,941في 1 يناير 2018
1,660–472711,342–إضافات

)249(–)113()136(––استبعاد موجودات
)149(–)163(25)11(–تحويالت )إيضاح 13(

40–47)7(––تعديل التزامات تقاعد األصل
)445(–)158()290(3–تعديالت تحويل عمالت أجنبية 

145,598–18,6821,11059,91065,896في 31 ديسمبر 2018

االستهالك والنضوب:
52,841–19,77133,070––في 1 يناير 2018

3,611–2,5341,077––المحمل للسنة )إيضاح 6(
)152(–)112()40(––عند استبعاد الموجودات

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

55,933–22,00333,930––في 31 ديسمبر 2018

االنخفاض في القيمة:
20,290–35234119,597–في 1 يناير 2018

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

أرض مملوكة 
ملكًا حراً

مليون درهم

أعمال رأسمالية 
قيد التنفيذ

مليون درهم

المباني 
والمعدات واآلالت 

والماكينات
مليون درهم

موجودات النفط 
والغاز

مليون درهم

موجودات حق 
االستخدام

مليون درهم
اإلجمالي

مليون درهم

20,209–35227119,586–في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية:
69,456–18,68275837,63612,380في 31 ديسمبر 2018

تم رهن ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة مدرجة تبلغ 35.552 مليون درهم )2018: 36.892 مليون درهم( كضمان على القروض ذات الصلة.

اعتباراً من 31 ديسمبر 2016، أبرمت الشركة اتفاقية نموذجية )»االتفاقية«( مع مؤسسة أبوظبي للطاقة بهدف قيام مؤسسة أبوظبي للطاقة بدعم الشركة من 
خالل منح الشركة بعض قطع األرض في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفقًا لالتفاقية، حصلت الشركة على حق التملك الحر لبعض قطع األرض المملوكة من قبل 

مؤسسة أبوظبي للطاقة بالقيمة االسمية. في تاريخ التحويل، قامت الشركة بإدراج القيمة العادلة لألراضي المملوكة ملكًا حراً والبالغة قيمتها 18.682 مليون درهم 
ضمن ممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ مقابل مدرج كمساهمة حقوق ملكية من دائرة الطاقة. خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قامت اإلدارة بتقييم ما إذا 
كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في القيمة متعلقة باألراضي المملوكة ملكًا حراً من قبل المجموعة. تم أخذ مجموعة واسعة من العوامل الداخلية والخارجية 

في االعتبار كجزء من عملية مراجعة المؤشرات. أثناء تطبيق هذا الحكم، قررت اإلدارة أنه ال توجد مؤشرات على انخفاض قيمة األراضي المملوكة ملكًا حراً. تعتمد عملية 
احتساب المبلغ القابل لالسترداد لألراضي المملوكة ملكًا حراً على معدالت اإليجار السنوية المتوقعة وافتراضات تصاعد اإليجار.

في 26 ديسمبر 2018، دخلت شركة طاقة أتروش بي في، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة، في اتفاقية بيع وشراء مع شماران بتروليوم كوربوريشن 
)»شماران«( لالستحواذ على 50% من الحصة العاملة التي تمتلكها حاليًا ماراثون أويل كردستان بي في بحوض أتروش في إقليم كردستان العراق. بموجب الهيكل 

المبدئي لالتفاقية، وافقت شماران على شراء رأس المال المصدر بالكامل لشركة ماراثون أويل كردستان بي في، ومن ثم تحويل 50% من الحصة العاملة لشركة ماراثون 
أويل كردستان بي في بأتروش )أي ما يعادل 7.5% من الحصة العاملة( إلى طاقة أتروش بي في. في 2 إبريل 2019، تمت إعادة هيكلة المعاملة بحيث سوف تشتري جينرال 

اكسبلوريشين بارتنرز إنك كامل الحصة العاملة في ماراثون أويل كردستان بي في بحوض أتروش، وفي نفس الوقت سوف تقوم بتحويل 50% من هذه الحصة )أي ما 
يعادل 7.5% من الحصة العاملة في حوض أتروش( إلى طاقة أتروش بي في. ال تزال حقوق والتزامات طاقة بموجب مستندات البيع والشراء دون تغيير كبير بين هيكلي 

المعاملة. تم إغالق المعاملة بتاريخ 30 مايو 2019 بعد الحصول على موافقة حكومة إقليم كردستان. بموجب هذا االستحواذ، سوف تزداد الحصة العاملة لطاقة أتروش 
بي في بحوض أتروش من 39.9% إلى 47.4% وتمثل إضافة مبلغ بقيمة 116 مليون درهم إلى الممتلكات واآلالت والمعدات خالل الفترة.

في يناير 2020، تلقت المجموعة عرضًا من مؤسسة أبوظبي للطاقة يشتمل على تحويل بعض الموجودات مقابل إصدار رأس مال إضافي إلى مؤسسة أبوظبي للطاقة 
وإنهاء اتفاقية تأجير األراضي بين الطرفين. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 36 لمزيد من التفاصيل.

خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018، لم يتم إدراج أية تكاليف أو معكوسات لالنخفاض في القيمة على الممتلكات واآلالت والمعدات.

موجودات النفط والغاز - طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية
إن حساب القيمة القابلة لالستراد لموجودات النفط والغاز يعتمد على االفتراضات األساسية التالية:

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

عند احتساب القيمة قيد االستخدام، يتم عمل افتراضات فيما يتعلق بالتدفقات النقدية من كل استبعاد نهائي ألصل.

حجم المصدر وحجم االحتياط
تشكل احجام المصادر واالحتياطيات أساس مفهوم االنتاج في نماذج التدفقات النقدية المخصومة. تشتمل احتياطيات المجموعة السنوية للنفط والغاز )المعتمدة، 

المحتملة والممكنة( وعملية مراجعة الموارد عملية تدقيق الحسابات الخارجية التي تقوم بها األطراف المؤهلة بشكل مناسب. يتم مراجعة وتقدير مصادر االلتزامات 
الطارئة في كل قطاع عندما تكون مؤثرة. تأخذ المعلومات المولدة لكل حقل وموقع بعين االعتبار خطط التطوير التي تم الموافقة عليها من قبل االدارة العليا 

واالفتراضات المعقولة التي قام المدقق الخارجي بتطبيقها في تقييم الموجودات.

معدالت التضخـم
يتم الحصول على التقديرات من الفهارس المنشورة للبلدان التي نشأت منها الخدمات والمنتجات وكذلك للبيانات المتعلقة بسلع محددة. يتم استخدام ارقام التوقعات 

إذا كانت البيانات متاحة للعلن. قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 2% إلى 5% على الدوام )2018: 2% إلى %5(.

التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز
تعتمد التدفقات النقدية المتعلقة بتخزين الغاز على االفتراضات حول سعات التسليم والسعات التي يتم ضخها واألحجام العاملة والسعات المتوقع توفرها. تم تأكيد 

االفتراضات من قبل اإلدارة وفي معظم األحيان تؤكد من قبل طرف ثالث استشاري مدعومة بحصة غير ملزمة عند طلب حجم اإلنتاج. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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11 الممتلكات واآلالت والمعدات تتمة
موجودات النفط والغاز - طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية تتمة

معدالت الخصـم
تعكس معدالت الخصم المستخدمة متوسط التكلفة المرجحة لنسب رأس المال لمجموعة شركات محتملة الشراء تم تطويرها لكل موقع على حدة. تم استخدام 

معدل خصم بعد الضريبة يتراوح ما بين 8.5% إلى 13% )2018: 8.5% إلى 13%(، الحتساب المبالغ القابلة لالسترداد في تاريخ التقارير المالية.

معدالت صرف العمالت األجنبية وأسعار السلع
فيما يلي ملخص لالفتراضات الرئيسية التي تم استخدامها في 2019:

20202021202220232024

)WTI )US$/bbl( 16060686868

)AECO gas )US$/mmbtu( 11.301.502.002.252.30

)Brent )US$/bbl( 16565707070

)Summer/Winter gas spread )Euro/MWh( 22.003.003.003.003.00
US$/CAD$0.770.770.770.770.77

US$/Euro1.161.161.161.161.16
US$/GBP1.301.331.431.431.43

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

موجودات توليد الطاقة والمياه - طريقة االنخفاض في القيمة واالفتراضات الرئيسية
يتم تقدير القيم المستردة لموجودات الطاقة والمياه بالرجوع إلى القيمة قيد االستخدام. عند تحديد القيمة قيد االستخدام تم استخدام نموذج تقييم التدفقات النقدية 
المخصومة، وتتضمن االفتراضات القائمة على السوق. تم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية الحتساب القيمة قيد االستخدام أدناه إلى جانب الطريقة التي اتبعتها اإلدارة في 

تحديد القيمة العائدة لكل منها. وفقًا لتقديرات اإلدارة فإنه من المناسب استخدام التدفقات النقدية المتوقعة على هذه الفترات نظراً التفاقيات شراء المياه والكهرباء 
الطويلة المدى. 

تتأثر االفتراضات المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام لموجودات توليد الطاقة والمياه بالعوامل التالية:
التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية؛	 
معدالت التضخم؛ و	 
معدالت الخصم.	 

التدفقات النقدية التي تتجاوز شروط اتفاقيات شراء الطاقة والمياه الحالية
تم تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمجموعة على أساس العمل الذي قام به خبير داخلي. وعند القيام بذلك، أخذت اإلدارة في االعتبار التوجهات الرئيسية 

في قطاعات الطاقة والمياه ذات الصلة، وكذلك سيناريوهات التمديد بما في ذلك توقعات تعرفة التمديد واسترداد القيم المتبقية.

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. 

قامت المجموعة بافتراض معدالت تضخم تتراوح بين 1% إلى 5% على الدوام )2018: 2% إلى %5(.

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

لم يتم إدراجها في توقعات التدفقات النقدية. يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام معدالت خصم ما بعد الضريبة تتراوح ما بين 7% و11% )2018: ما 
بين 7% و%11(.

12 الموجودات المالية التشغيلية

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

إن الحركة في الموجودات المالية التشغيلية هي كما يلي:
9,1499,840في 1 يناير

)213(–مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

9,1499,627في 1 يناير
1,4451,389مدرج خالل السنة )إيضاح 4.2(

)1,791()1,559(اعتبارات مستلمة خالل السنة
–2تعيدل خسارة االئتمان المتوقعة

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

8,9829,149في 31 ديسمبر

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

7,9447,999الجزء غير المتداول
1,0381,150الجزء المتداول

8,9829,149

تدير طاقة ثالث عقود امتياز كما هو معرف في لجنة تفسير التقارير المالية الدولية رقم 12، وتغطي بشكل أساسي توليد الطاقة الكهربائية. دخلت الشركات التابعة 
األجنبية والمعروفة بطاقة المغرب )سابقًا » الطاقة الجرف األصفر اس سي أي )الجرف األصفر((« و«شركة طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد )نايفلي(« و«شركة تاكورادي 

العالمية )تاكورادي(« في اتفاقية شراء الطاقة مع متعهدين في البلدان العاملة فيها. تقوم الشركات األجنبية التابعة ضمن اتفاقية شراء الطاقة بتوفير الطاقة، ويقوم 
المتعهدين بشراء المطلوب منها لمدة معينة من الزمن، طبقًا لألحكام والشروط الموضوعة مسبقًا في العقود والملخصة بما يلي:

طاقة المغرب:
للشركة التابعة حق تملك الموقع ووحدات المصنع )الوحدة 1 إلى 4( لمدة 30 سنة تنتهي في سبتمبر 2027. في 24 يناير 2020، وقعت طاقة المغرب والشركة الوطنية 

للكهرباء )ONE( تمديداً التفاقية شراء الطاقة لـ 17 سنة أخرى من 2027 إلى 2044. في نهاية اتفاقية شراء الطاقة، سوف يتم تحويل ملكية الموقع والمصانع إلى 
المتعهد.

خالل 2009، قامت الشركة الوطنية للكهرباء )ONE( وطاقة المغرب بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية لتوسيع القدرة اإلنتاجية لمحطة من خالل إنشاء وحدتين 
جديدتين )الوحدتين 5 و6( بقدرة إجمالية تقّدر بـ 350 ميغاوات لكل منهما. في يونيو 2014، تم اإلنتهاء من الوحدتين الجديدتين وتم إبرام اتفاقية شراء طاقة لمدة 30 

سنة تنتهي في 2044.

نايفلي:
لدى الشركة التابعة والمتعهد عقد شراء طاقة لمدة 30 سنة ينتهي في ديسمبر 2032. عند انتهاء تاريخ عقد شراء الطاقة، يحق للمتعهد طلب شراء المحطة بسعر 

يبلغ 50% من القيمة النهائية المذكورة في عقد شراء الطاقة.

تاكورادي:
قامت الشركة التابعة والمتعهد بتوقيع عقد شراء طاقة لمدة 25 سنة ينتهي في مارس 2024. عند انتهاء عقد شراء الطاقة، يتم نقل المحطة لملكية المتعهد 

مقابل القيمة االسمية. أدى توسيع المشروع إلى زيادة السعة الحالية البالغة 220 ميجا واط إلى 330 ميجا واط كنتيجة للتوسعة تم تمديد عقد شراء الطاقة حتى 2039.

تم رهن الموجودات المالية التشغيلية بقيمة دفترية تبلغ 8.495 مليون درهم )2018: 8.655 مليون درهم( كضمان على القروض ذات الصلة في الشركات التابعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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13 موجودات غير ملموسة
موجودات 

التنقيب 
والتقييم

مليون درهم
اتفاقية إمداد
مليون درهم

حقوق 
االستخدام

مليون درهم
برامج كمبيوتر

مليون درهم
إجمالي

مليون درهم

2019
التكلفة:

2,9628361,3882745,460في 1 يناير 2019
1058––48إضافات

)12(–––)12(تحويالت من موجودات النفط والغاز )إيضاح 11(
)64(–––)64(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)55(–––)55(استبعادات خالل السنة )إيضاح 5(

1–––1تعديالت تحويل عمالت أجنبية

2,8808361,3882845,388في 31 ديسمبر 2019

اإلطفاء:
6094962341,339–في 1 يناير 2019

61378106–اإلطفاء للسنة )إيضاح 6(

6705332421,445–في 31 ديسمبر 2019

االنخفاض في القيمة:
1,987–––1,987في 1 يناير 2019 و31 ديسمبر 2019

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:
893166855421,956في 31 ديسمبر 2019

))34.2 )iv 159(––)159(–التعديالت في القيمة العادلة على أنشطة الحماية الفعالةللقيم العادلة )إيضاح(

صافي القيمة الدفترية بعد التعديالت في القيمة العادلة:
8937855421,797في 31 ديسمبر 2019

2018
التكلفة:

2,9588361,3882655,447في 1 يناير 2018
954––45إضافات

149–––149تحويالت إلى موجودات النفط والغاز )إيضاح 11(
)169(–––)169(مصاريف الحفر الجاف المشطوبة
)18(–––)18(استبعادات خالل السنة )إيضاح 5(

)3(–––)3(تعديالت تحويل عمالت أجنبية

2,9628361,3882745,460في 31 ديسمبر 2018

اإلطفاء:
5484592281,235–في 1 يناير 2018

61376104–اإلطفاء للسنة )إيضاح 6(

6094962341,339–في 31 ديسمبر 2018

االنخفاض في القيمة:
1,987–––1,987في 1 يناير 2018 و31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية قبل تعديالت القيمة العادلة:
975227892402,134في 31 ديسمبر 2018

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

صافي القيمة الدفترية بعد التعديالت في القيمة العادلة:
975300892402,207في 31 ديسمبر 2018

اختبار انخفاض قيمة موجودات االستكشاف والتقييم
يتم اختبار موجودات االستكشاف والتقييم لالنخفاض في القيمة عند وجود أحداث محفزة كما هو مبين في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 6 )»استكشاف 

وتقييم الموارد المعدنية«(. لم يكن هناك حاجة إلى االنخفاض في القيمة / عكس االنخفاض في القيمة في 2019 أو 2018. يعتمد المبلغ القابل لالسترداد للموجودات 
على قيمتها قيد االستخدام. عند تحديد القيمة قيد االستخدام، يتم استخدام نموذج تقييم مناسب للتدفقات النقدية المخصومة، مع إدراج افتراضات السوق. تم توضيح 

االفتراضات الرئيسية الحتساب القيم قيد االستخدام لموجودات النفط والغاز ضمن اإليضاح رقم 11 إلى جانب الطريقة التي اتخذتها اإلدارة في تحديد القيمة المناسبة 
لكل منها.

اتفاقية اإلمداد
كجزء من شراء »بي إي رد أوك القابضة ذ.م.م« كما في 31 ديسمبر 2008، أبرمت المجموعة عقد تقديم خدمات تحويل الوقود وخدمات تحديد القدرة والخدمات 

اإلضافية )»اتفاقية اإلمداد«( بقيمة 836 مليون درهم )227.5 مليون 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 بتزويد المشغل بالوقود مع 

دفع بدفعات ثابتة ومتغيرة. يتم إطفاء تكلفة اتفاقية اإلمداد على أساس القسط الثابت على مدى فترة االتفاقية.

تعتمد القيمة العادلة للعقد على أسعار السلع األساسية المقدرة، واالرتباط التقديري ألسعار السلع وعوامل التذبذب وعوامل تقييم خيارات الشراء النموذجية األخرى على 
مدى فترة عقد اإلمداد.

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

العربية للطاقة وشركة طويلة آسيا للطاقة خالل السنوات المنتهية في 31 ديسمبر2002 ،2005 ،2006 و2008 على التوالي لبعض الموجودات إلى طرف ذو عالقة 
وذلك بموجب شروط االتفاقيات المستقلة المبرمة حيث تمثل تكلفة شراء حقوق استخدام شبكة النقل إلى األنظمة في مواقع االستخدام لفترة 38 و37 33 و40 سنة 

على التوالي. وبالتالي، يتم إطفاء حقوق االستخدام على أساس القسط الثابت على مدى فترة 38 و33 و37 و40 سنة على التوالي وهي الفترة المتوقعة لالنتفاع.

14 استثمار في شركات زميلة وشركة ائتالف
لدى المجموعة االستثمارات التالية:

بلد التأسيس والتشغيل
نسبة الملكية

20192018

الشركات الزميلة
)i 49.0%49.0%اإلمارات العربية المتحدةشركة مسار سولوشينز ش.م.ع )إيضاح

)ii 25.0%25.0%المملكة العربية السعوديةشركة جبيل للطاقة )إيضاح
)iii 40.0%40.0%سلطنة عمانشركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م )إيضاح

شركة االئتالف
)iv 50.0%50.0%الواليات المتحدة االمريكيةال دبليو بي ليسي ذ.م.م )إيضاح

تعمل شركة مسار سولوشينز ش.م.ع المعروفة سابقًا بـ الوثبة للخدمات المركزية ش.م.ع بصفة أساسية في مجال تأجير وإدارة السيارات والمعدات.   )i(
تعمل شركة جبيل للطاقة في مجال توليد الطاقة.  )ii(

تعمل شركة صحار في مجال البناء والتملك وتشغيل مصهر األلمنيوم ومحطة توليد طاقة تابعة.  )iii(
تعمل ال دبليو بي ليسي ذ.م.م )»الكفيلد«( في توليد طاقة الرياح.  )iv(

يتم احتساب الشركات الزميلة وشركة االئتالف باستخدام طريقة حقوق الملكية وإن تواريخ اإلدراج للشركات الزميلة متطابقة مع طاقة. يقدم الجدول التالي تحليل 
للقيمة المدرجة والحصة من أرباح والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة وشركة االئتالف لطاقة.

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

1,5031,422القيمة الدفترية لالستثمارات

حصة المجموعة في الشركات الزميلة وشركة االئتالف:
108286الربح للسنة

––الدخل الشامل اآلخر

108286إجمالي الدخل الشامل

بهدف الحد من تعرض جبيل لتقلبات أسعار الفائدة على القروض من البنوك، أبرمت الشركة الزميلة اتفاقية معدل الفائدة مع بنوك على مبلغ إسمي يعكس جدول سحب 
وسداد القروض. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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15 سلف وقروض لشركات زميلة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

395395قرض الميزانين - غير متداول
303303سلف – غير متداول 

698698

نشأت المبالغ أعاله بشكل أساسي من القروض والسلف المقدمة إلى شركة صحار لأللمنيوم ذ.م.م في السنوات السابقة. تم إدراج مخصص لخسارة االئتمان المتوقعة 
بقيمة 4 مليون درهم )2018: 4 مليون درهم( مقابل هذا الرصيد. 

16 موجودات أخرى – غير متداولة
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

132119نفقات مؤجلة
15–مشتقات في حماية فعالة - عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 34.1(

77161ذمم تكاليف البترول المدينة
95105أخرى 

304400

17 المخزون
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

1,5591,776وقود ونفط خام
1,6551,425قطع غيار ومواد استهالكية

3,2143,201
)329()370(مخصص البنود بطيئة الحركة والمتهالكة

2,8442,872

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

تم رهن مخزون بقيمة دفترية تبلغ 2.771 مليون درهم )2018: 2.782 مليون درهم( كضمان للقروض المتعلقة 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:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

329315في 1 يناير
4114المخصص للسنة

370329في 31 ديسمبر

18 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدمًا
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

))i( 1,1101,125ذمم تجارية مدينة )إيضاح
))ii( 1,3601,363مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح

411353إيرادات مستحقة
–2مبالغ مدفوعة مقدمًا لمقاولي التشغيل والصيانة

134249مخزون النفط الخام 
2619ودائع

15756مبالغ مدفوعة مقدمًا للموردين
320254مصاريف مدفوعة مسبقًا

424493ضريبة الدخل المدفوعة مسبقًا
42أنشطة حماية التدفقات النقدية )إيضاح 34.1(

–39أنشطة حماية القيمة العادلة )إيضاح 34.1(
290246ذمم مدينة أخرى

4,2774,160

)i( ذمم تجارية مدينة
كما في 31 ديسمبر 2019 تم تخفيض ذمم المدينون التجاريون بقيمة اسمية بلغت 57 مليون درهم )2018: 69 مليون درهم(. إن ذمم المدينون التجاريون مبالغ بال 

فائدة مستحقة الدفع في غضون 30 – 90 يوم عمل. بلغت الحركة في مخصص انخفاض قيمة المدينون التجاريون ما يلي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

6922في 1 يناير
34)1(مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

13)11(المخصص للسنة

5769في 31 ديسمبر

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

إجمالي
مليون درهم

غير مستحقة 
الدفع وغير 

منخفضة القيمة
مليون درهم

مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة

30-60 يومًا
مليون درهم

60-90 يومًا
مليون درهم

90-120 يومًا
مليون درهم

أكثر من 120 
يومًا

مليون درهم

20191,1109425226108

20181,125836813342133

قامت المجموعة الحقًا بعد تاريخ الميزانية العمومية بتحصيل أقل من 1 مليون درهم )2018: 4 مليون درهم( من المبالغ القائمة المستحقة الدفع بعد 120 يومًا. 

)ii( المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

)EWEC( 1,2461,237شركة مياه وكهرباء اإلمارات
114126أخرى

1,3601,363

كما في 31 ديسمبر 2019، انخفضت قيمة ذمم األطراف ذات العالقة المدينة بقيمة اسمية تبلغ 16 مليون درهم )2018: 10 مليون درهم( وتم تكوين مخصص لها 
بالكامل. يستحق سداد المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات، وهي شركة تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة، فيما يتعلق بسعة اإلنتاج المتاحة وإمدادات 

المياه والكهرباء، في غضون 30 -90 يوم عمل. إن الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة هي كما يلي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

109في 1 يناير
61المخصص للسنة

1610في 31 ديسمبر

ال تحمل المبالغ المستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات فوائد. من المتوقع أن تكون المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، بعد خصم المخصصات، قابلة 
لالسترداد بالكامل، بناًء على الخبرة السابقة. قررت اإلدارة أن المخصص الذي تم تكوينه مقابل هذه المبالغ مناسب باعتبار أن هذه المبالغ مستحقة الدفع من جهات 

حكومية لديها احتمالية منخفضة للتعثر عن السداد والخسارة الناتجة عن التعثر.

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

إجمالي
مليون درهم

غير مستحقة 
الدفع وغير 

منخفضة القيمة
مليون درهم

مستحقة الدفع ولكن غير منخفضة القيمة

30-60 يومًا
مليون درهم

60-90 يومًا
مليون درهم

90-120 يومًا
مليون درهم

أكثر من 120 
يومًا

مليون درهم

20191,3601,06622027344

20181,3631,2041291–29

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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19 النقد وما يعادله

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2,2113,030النقد لدى البنوك وفي الصندوق
742427ودائع قصيرة األجل

2,9533,457إجمالي النقد والودائع قصيرة األجل
)65()74(السحب على المكشوف من البنوك

2,8793,392صافي النقد وما يعادله

يتم إيداع الودائع القصيرة األجل لفترات تتراوح بين يوم واحد وثالثة أشهر، تبعًا لمتطلبات النقد الفورية للمجموعة وتحقق عوائد الفوائد بالمعدالت السائدة خاصة للودائع 
القصيرة األجل.

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

كما في 31 ديسمبر 2019، توفر لدى المجموعة تسهيالت اقتراض غير مسحوبة بقيمة 11.452 مليون درهم )2018: 9.719 مليون درهم(، وقد استوفت 
المجموعة جميع الشروط المسبقة المتعلقة بهذه التسهيالت.

20 رأس المال
)i( رأس المال الصادر

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

6,0666,066الرصيد كما في 31 ديسمبر 

)ii( رأس المال المساهم به

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2525الرصيد كما في 31 ديسمبر

21 االحتياطيات
21.1 االحتياطيات األخرى

احتياطي نظامي
مليون درهم

احتياطي قانوني
مليون درهم

اإلجمالي
مليون درهم

2,6949953,689الرصيد في 1 يناير 2018
405292تحويالت خالل السنة

2,7341,0473,781الرصيد في 31 ديسمبر 2018 
)790()813(23تحويالت خالل السنة

2,7572342,991الرصيد في 31 ديسمبر 2019

االحتياطي النظامي
ينص القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة لها، على تحويل 10% من دخل السنة إلى 

االحتياطي النظامي. ويجوز للشركة والشركات التابعة لها أن تقرر التوقف عن هذا التحويل عندما يبلغ االحتياطي 50% من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع. 

االحتياطي القانوني – الشركات التابعة
وفقًا لعقود تأسيس بعض الشركات التابعة المحلية، يتم تحويل 10% من دخل السنة إلى االحتياطي القانوني. ويجوز للشركات التابعة أن تقرر التوقف عن هذا التحويل 
السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 50% من رأس المال أو 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.

خالل السنة، وبناًء على توصية مجلس اإلدارة، وافق مساهمو الشركات القابضة المحلية على إيقاف االحتياطي القانوني حيث تم تحويل الرصيد ذو الصلة البالغة قيمته 
813 مليون درهم إلى األرباح المحتجزة / )الخسائر المتراكمة(. بعد هذا القرار، لن تكون هذه الشركات بحاجة إلجراء تحويالت سنوية من الدخل إلى االحتياطي القانوني.

21.2 احتياطي تحويل العمالت األجنبية
يتم استخدام احتياطي تحويل العمالت األجنبية إلدراج فروق تحويل العمالت األجنبية الناتجة من تحويل البيانات المالية للشركات االجنبية التابعة. كذلك يتم استخدامه 

إلدراج تأثير حماية صافي االستثمارات في العمليات األجنبية.

22 حقوق غير مسيطرة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

765795متعلقة بمؤسسة أبوظبي للطاقة
5,3515,251متعلقة بحقوق غير مسيطرة في الشركات التابعة

6,1166,046

يتم معاملة مؤسسة أبوظبي للطاقة كجهة حقوق ملكية غير مسيطرة في هذه البيانات المالية الموحدة وذلك المتالكها حصة ملكية فعلية بنسبة 6% في ثمان 
شركات محلية عاملة تابعة لطاقة. يرجى الرجوع إلى اإليضاح رقم 32 لمزيد من التفاصيل.

تم تقديم المعلومات المالية للشركات التابعة الجوهرية ذات حقوق ملكية غير مسيطرة أدناه:

بلد التأسيس والتشغيل

نسبة حصة الملكية المحتفظ بها من 
قبل حقوق ملكية غير مسيطرة

20192018

46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة الخليج توتال تراكتيبال للطاقة ش.م.خ
46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةالشركة العربية للطاقة ش.م.خ

46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة الشويهات سي إم إس للطاقة – ش.م.خ
46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة الطويلة أسيا للطاقة – ش.م.خ

46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة – ش.م.خ
46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة الفجيرة آسيا للطاقة – ش.م.خ

46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة الرويس للطاقة – ش.م.خ
46.0%46.0%االمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات سي إم أس للطاقة – ش.م.خ

إن جميع الشركات التابعة للمجموعة ذات حقوق ملكية غير مسيطرة مماثلة في طبيعتها. تتعلق كافة هذه الحقوق بالشركات التابعة للمجموعة في اإلمارات العربية 
المتحدة التي تعمل في قطاع الطاقة والمياه، حيث تمتلك »طاقة« حصة فعلية تبلغ نسبتها 54%. إن الحصة بنسبة 40% مملوكة من قبل شركات مرافق عالمية 

مختلفة مع احتفاظ مؤسسة أبوظبي للطاقة بالحصة المتبقية التي تبلغ نسبتها 6%. وبالتالي تم تقديم اإلفصاحات التالية على أساس إجمالي:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

7,1707,120اإليرادات 
1,9851,858األرباح

776)499(الدخل الشامل اآلخر

1,4862,634إجمالي الدخل الشامل

913855الربح المخصص لحقوق غير مسيطرة
357)230(الدخل الشامل اآلخر المخصص لحقوق غير مسيطرة

36,91738,343الموجودات غير المتداولة
5,3035,245الموجودات المتداولة

)27,596()25,662(المطلوبات غير المتداولة
)4,032()4,370(المطلوبات المتداولة

12,18811,960إجمالي حقوق المساهمين

6,5826,458حقوق المساهمين العائدة إلى الشركة األم
5,6065,502حقوق المساهمين العائدة إلى حقوق غير مسيطرة

12,18811,960

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

5,4715,292التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
)280()396(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

)5,204()5,060(التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

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

439490توزيعات أرباح مدفوعة إلى حقوق غير مسيطرة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
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23 قروض من مساهمي حقوق غير مسيطرة في شركات تابعة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

120148شركة أس 2 البحرية القابضة
1640الفجيرة أف 2 سي في

136188

إن القروض أعاله ال تحمل أي فوائد و هي غير مضمونة، وغير خاضعة لشروط إعادة السداد. إن هذه القروض تخضع للسداد وفقًا لقرار مجلس إدارة الشركات التابعة. 
وبالتالي فقد تم إدراجها ضمن حقوق المساهمين.

24 القروض والسلف التي تحمل فائدة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

)i 25,48425,498سندات عالمية متوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح
)ii 4,2224,456تسهيالت ائتمانية متجددة )إيضاح

)iii 3,3173,316سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة )إيضاح
)iv 4,3744,369سندات شركات تابعة أخرى )إيضاح

)v 24,82027,317قروض ألجل )إيضاح

62,21764,956

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
59,48359,943المطلوبات غير المتداولة

2,7345,013المطلوبات المتداولة

62,21764,956

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

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2,7085,117خالل سنة واحدة
8,3547,131ما بين 1 – 2 سنوات
3,2948,357ما بين 2 – 3 سنوات
7,2672,562ما بين 3 – 4 سنوات
10,4147,270ما بين 4 – 5 سنوات

30,84035,083بعد خمس سنوات

62,87765,520

التغيرات في المطلوبات الناشئة عن األنشطة التمويلية

1 يناير 2019
مليون درهم

التدفقات النقدية
مليون درهم

أخرى
مليون درهم

31 ديسمبر 2019
مليون درهم

2019
متداولة:

9,5132,734)11,882(5,103قروض وسلفيات تحمل فائدة 
196192)207(203قروض إسالمية

5,306)12,089(9,7092,926

غير متداولة:
59,483)9,520(59,8539,150قروض وسلفيات تحمل فائدة

928)184(–1,112قروض إسالمية

60,9659,150)9,704(60,411

563,337)2,939(66,271اإلجمالي

1 يناير 2018
مليون درهم

التدفقات النقدية
مليون درهم

أخرى
مليون درهم

31 ديسمبر 
2018

مليون درهم

2018
متداولة:

1,8075,103)3,668(6,964قروض وسلفيات تحمل فائدة 
206203)183(180قروض إسالمية

7,144)3,851(2,0135,306

غير متداولة:
59,853)1,897(–61,750قروض وسلفيات تحمل فائدة

1,112)219(–1,331قروض إسالمية

63,081–)2,116(60,965

66,271)103()3,851(70,225اإلجمالي

1. سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل
تم إدراج السندات العالمية المتوسطة األجل لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة بالتكلفة المطفأة من خالل استخدام معدالت الفائدة الفعلية وهي مباشرة وغير مشروطة 

وذات االلتزامات غير مضمونة لطاقة. يلخص الجدول التالي تفاصيل فترات هذه السندات الدائنة، صافي الخصومات / العالوات وتكاليف المعامالت:

تاريخ إعادة السدادمعدل الفائدة الفعلي %معدل اإلصدار%
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

المطلوبات المتداولة
1,834–سبتمبر 6.402019%99.20%500.000.000 دوالر أمريكي

1,834–إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
1,8291,825يونيو 3.872021%99.66%500.000.000 دوالر أمريكي
926930يونيو 3.162021%102.48%250.000.000 دوالر أمريكي
2,7482,745ديسمبر 2021 6.00%99.52%750.000.000 دوالر أمريكي

4,5754,570يناير 3.752023%99.40%1.250.000.000 دوالر أمريكي
731745مايو 3.102024%97.62%180.000.000 يورو

2,7402,737مايو 4.022024%99.37%750.000.000 دوالر أمريكي
2,7432,743إبريل 4.382025%99.95%750.000.000 دوالر أمريكي
1,8171,815يونيو 4.602026%99.00%500.000.000 دوالر أمريكي
1,8921,900يونيو 3.842026%104.60%500.000.000 دوالر أمريكي

3,6573,654إبريل 4.882030%99.96%1.000.000.000 دوالر أمريكي
–1,826أكتوبر 4.002049%100.00%500.000.000 دوالر أمريكي

25,48423,664إجمالي المطلوبات غير المتداولة

25,48425,498اإلجمالي

2. تسهيالت ائتمانية متجددة
يلخص الجدول التالي التسهيالت االئتمانية المتجددة، صافي تكاليف المعاملة:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

المطلوبات غير المتداولة
–4,222تسهيالت بقيمة 3.5 مليار دوالر أمريكي
4,456–تسهيالت بقيمة 3.1 مليار دوالر أمريكي

4,2224,456

في 19 ديسمبر 2019، قامت طاقة بإعادة تمويل تسهيلها االئتماني المتجدد الحالي بقيمة 3.5 مليار دوالر أمريكي لمدة خمس سنوات لدى اتحاد مكون من 13   أ( 
بنك وتحمل المبالغ المقترضة بموجب تسهيل االئتمان المتجدد فائدة ليبور وايبور زائداً الهامش.

في 29 ديسمبر 2017، أبرمت شركة »طاقة« اتفاقية تسهيل جسر بقيمة 1.25 مليار دوالر أمريكي، مع اتحاد مكون من 6 بنوك. بلغت مدة التسهيل سنة واحدة   ب( 
وحملت فائدة بمعدل ليبور زائداً الهامش. تم سحب هذا التسهيل ودفعه بالكامل خالل 2018. 

لدى شركة »طاقة نورث« تسهيالت ائتمانية متجددة بقيمة 640 مليون دوالر أمريكي مع شركة »طاقة« لتوفير ضمان الشركة األم. في 31 ديسمبر 2019، لم يتم   ج( 
سحب أي مبلغ )2018: ال شيء( بموجب هذا التسهيل االئتماني. من المقرر أن تنتهي صالحية هذا التسهيل في مايو 2020 ولن يتم تمديدها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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24 القروض والسلف التي تحمل فائدة تتمة
3. سندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة

تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية وتعتبر هذه السندات التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة على الشركة. يستحق 
سداد الفائدة على السندات بالدوالر األمريكي بشكل نصف سنوي. يتم إدراج الفائدة المستحقة ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى. يلخص الجدول التالي تفاصيل 

السندات، صافي الخصومات وتكاليف المعامالت:

معدل اإلصدار%
معدل الفائدة 

تاريخ إعادة السدادالفعلي %
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

المطلوبات غير المتداولة
3,3173,316أكتوبر 6.602036%99.05%1.500.000.000 دوالر أمريكي

4. سندات الشركات التابعة األخرى
تم إدراج هذه السندات بالتكلفة المطفأة باستخدام معدالت الفائدة الفعلية ويتم ضمان هذه السندات بعدد من وثائق الضمان بما في ذلك الحقوق التعاقدية للشركات 

التابعة، والودائع النقدية، والموجودات األخرى والضمانات. يستحق سداد الفائدة بكل نصف سنوي. يلخص الجدول التالي تفاصيل السندات، صافي الخصومات وتكاليف 
المعامالت:

معدل اإلصدار%
معدل الفائدة 

تاريخ إعادة السدادالفعلي %
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

المطلوبات غير المتداولة
سندات بقيمة 400.000.000 دوالر أمريكي لشركة اإلمارات سمب كورب للمياه 

4.79%4.45%والطاقة شركة مساهمة خاصة
فبراير 2029 إلى 
1,4021,399أغسطس 2035

سندات بقيمة 825.000.000 دوالر أمريكي لشركة الرويس للطاقة شركة مساهمة 
2,9722,970أغسطس 6.182036%6.0%خاصة

4,3744,369اإلجمالي

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

تاريخ السدادمعدل الفائدة الفعلي %العملة
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

المطلوبات المتداولة
681–2019ليبور الين الياباني + 0.60%الين اليابانيشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 1

شركة اإلمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة 
202073136+1.30%دوالر أمريكيقرض ألجل 2

EBOR +0.8020203737%درهم إماراتيقرض رأس المال العامل 6
2020220207+0.65%دوالر أمريكيشركة تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة 2

2020349322+1.75%دوالر أمريكيشركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة 2
2020256235+1.65% دوالر أمريكيالشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 2

شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة
2020222197+1.00%دوالر أمريكيقرض ألجل )1(2
2020295261+0.83%دوالر أمريكيقرض ألجل )2(2

2020177158+0.85% – 1.20%دوالر أمريكيشركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة ش.م.خ 2
شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

2020160134+0.75%دوالر أمريكيقرض ألجل )1(2
2020229207+0.50%دوالر أمريكيقرض ألجل )2(2

2020181188+1.90% – 2.35%دوالر أمريكيشركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة 2
4.82020153153%درهم مغربيشركة طاقة المغرب 3

2020283261+4.34% – 5.60%عمالت متنوعةشركة الجرف األصفر للطاقة 5 و6 اس ايه 4
20209992+4.25% – 4.35%دوالر أمريكيشركة تاكورادي الدولية 5

2,7343,269إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
–2022735+1.00%دوالر أمريكيشركة أبوظبي الوطنية للطاقة 

شركة اإلمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة 
73–2020+1.30%دوالر أمريكيقرض ألجل 2

20292,2482,467+0.65% – 0.95%دوالر أمريكيشركة تركتيبال الخليج للطاقة، شركة مساهمة خاصة 2
2021370716+1.75%دوالر أمريكيشركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة 2

20238601,114+1.65%دوالر أمريكيالشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 2
شركة الطويلة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

20251,2721,494+ 1.00%دوالر أمريكيقرض ألجل )1(2
20251,6791,973+ 0.83%دوالر أمريكيقرض ألجل )2(2

20292,1062,280+0.85% – 1.20%دوالر أمريكيشركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة ش.م.خ 2
شركة فجيرة آسيا للطاقة، شركة مساهمة خاصة

20302,1202,280+ 0.75%دوالر أمريكيقرض ألجل )2(2
20303,1913,414+ 0.50%دوالر أمريكيقرض ألجل )2(2

20313,9274,103+1.90% – 2.50%دوالر أمريكيشركة الرويس للطاقة شركة مساهمة خاصة 2
4.820279491,102%درهم مغربيشركة طاقة المغرب 3

20281,9352,241+4.34% – 5.60%عمالت متنوعةشركة الجرف األصفر للطاقة 5 و6 اس ايه 4
2027694791+4.25% – 4.35%دوالر أمريكيشركة تاكورادي الدولية 5

22,08624,048إجمالي المطلوبات غير المتداولة

24,82027,317اإلجمالي

تمت حماية القرض بالكامل بالدوالر األمريكي )إيضاح 34(.  .1
إن القروض مضمونة، وتخضع للعديد من المواثيق، وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 34(.  .2

إن القروض مضمونة بعدد من وثائق الضمان.  .3
إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة وكذلك اتفاقيات تبادل العمالت األجنبية )إيضاح 34(.  .4

إن القرض مضمون وهناك متطلبات للدخول في اتفاقيات تبادل معدالت الفائدة )إيضاح 34(.  .5
إن القرض غير مضمون.  .6

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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25 القروض اإلسالمية
تتعلق القروض اإلسالمية بالشركات التابعة التالية:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

180262شركة الشويهات سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصة
2881شركة اإلمارات سي أم أس للطاقة، شركة مساهمة خاصة

327394الشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة
585578شركة أبوظبي الوطنية للطاقة، شركة مساهمة عامة

1,1201,315

تم االفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
9281,112مطلوبات غير متداولة

192203مطلوبات متداولة

1,1201,315

يستحق سداد القروض اإلسالمية للمجموعة )قبل خصم تكاليف التمويل المدفوعة مقدمًا( كاآلتي:
192204خالل سنة واحدة

173192بين 1 – 2 سنة
669172بين 2 – 3 سنوات
92662بين 3 – 4 سنوات
92–بين 4 – 5 سنوات

––بعد 5 سنوات

1,1261,322

تحمل كافة القروض اإلسالمية معدل إيجار فعلي بمعدل ليبور زائداً الهامش المدرج ما لم تتم اإلشارة إلى خالف ذلك.

العملة
معدل اإليجار 

تاريخ السدادالفعلي %
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

المطلوبات المتداولة
20202853+1.30%دوالر أمريكيشركة اإلمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة 1

20208981+1.75%دوالر أمريكيشركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة1
20207569+1.65%دوالر أمريكيالشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 1

192203إجمالي المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
28–2020+1.30%دوالر أمريكيشركة اإلمارت سي.إم.أس. للطاقة، شركة مساهمة خاصة 1

202191181+1.75%دوالر أمريكيشركة الشويهات سي.إم.أس. للطاقة 1
4.712022585578%رنجت الماليزيشركة أبوظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع 2

2023252325+1.65%دوالر أمريكيالشركة العربية للطاقة، شركة مساهمة خاصة 1

9281,112إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,1201,315اإلجمالي

إن القروض مضمونة وهناك متطلبات إلبرام اتفاقيات تبادل معدالت اإليجار )إيضاح 34(.  1
دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل العمالت المتقاطعة للحماية من التعرض للتقلبات في العمالت األجنبية )إيضاح 34(.  2

26 التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد
كجزء من اتفاقية إيجار األراضي بين مؤسسة أبوظبي للطاقة والشركات المحلية التابعة لطاقة، تلتزم هذه الشركات قانونيا بهدم وإزالة محطات ومعدات توليد الطاقة 

وتحلية المياه في نهاية العمر اإلنتاجي للمعدات أو قبل ذلك إذا أصبحت الشركات التابعة غير قادرة على االستمرار بعملياتها حتى ذلك التاريخ وإعادة األرض لوضعها 
األصلي. تقوم الشركات التابعة على نفقتها الخاصة بتحمل تكلفة تفكيك ونقل وحماية الموجودات والتخلص من تلوث التربة والمياه الجوفية وسد الحفر وإرجاع سطح 

األرض لما كان عليه في السابق. يتم احتساب القيمة العادلة اللتزام إزالة 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.

باإلضافة لذلك، فإنه على الشركات األجنبية التابعة العاملة في قطاع النفط والغاز القيام بتكوين مخصص للتكلفة المستقبلية إلزالة ممتلكات النفط والغاز والمرفقات 
عند نهاية أعمارها االقتصادية. تعتمد األعمار االقتصادية وتوقيت إزالة الموجودات على التشريعات القانونية وأسعار السلع وقوائم االنتاج المستقبلية للموجودات ذات 

الصلة. إن تكاليف اإلزالة تخضع لضغوط التضخم / التقلص في تكلفة مخصص خدمات الطرف الثالث.

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

14,28414,197مطلوبات التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد في 1 يناير
)575()587(المستخدم خالل السنة

139)14(المخصص خالل السنة
508680المصاريف المتراكمة )إيضاح 8(

70121تعديل التدفقات النقدية المقدرة
–)23(استبعاد موجودات

)178(165تعديالت تحويل العمالت األجنبية

15,03414,284التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد كما في 31 ديسمبر

تم اإلفصاح عنها في بيان المركز المالي الموحد كما يلي:
130646المطلوبات المتداولة )إيضاح 29(

14,90413,638المطلوبات غير المتداولة

15,03414,284

27 سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

)i 5048قروض من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح
206213سلف من مؤسسة أبوظبي للطاقة 

256261

)i( بلغت الحركة على القروض خالل السنة على النحو التالي: 
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

4845الرصيد في 1 يناير
23مصاريف الفوائد اإلسمية )ايضاح 8(

5048الرصيد في 31 ديسمبر

إن القروض من الطرف ذو العالقة كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 هي من مؤسسة أبوظبي للطاقة )ADPC(. ال يحمل القرض أي فائدة وهو غير مضمون 
ويستحق السداد بالكامل في يونيو 2025. 

28 مطلوبات أخرى – غير متداولة

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

144المخصصات المدرجة على العقود المكلفة 
2,2851,864القيمة العادلة السالبة للمشتقات – حماية التدفقات النقدية )إيضاح 34.1(

6644التزامات مكافآت الموظفين
–130مطلوبات عقود اإليجار

112125أخرى

2,6072,037

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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29 ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

877747الذمم التجارية الدائنة
6561ذمم دائنة لشركاء شركة االئتالف

768803مصاريف الفائدة المستحقة الدفع
697886مبالغ مستحقة الدفع عن تكاليف التشغيل

475305ذمم دائنة عن النفقات الرأسمالية
41المخصصات المدرجة على العقود المكلفة 

502457أنشطة حماية التدفقات النقدية )إيضاح 34.1(
100–أنشطة حماية القيمة العادلة )إيضاح 34.1(
11371توزيعات أرباح دائنة لحقوق غير المسيطرة

5325مخزون النقط الخام
–285التزام عقود اإليجار 

130646التزامات إزالة الموجودات عند التقاعد – متداولة )إيضاح 26(
357504ضريبة الدخل الدائنة 

579880أخرى

4,9055,486

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المذكورة أعاله:
الذمم الدائنة ال تحمل فائدة ويتم سدادها عادة خالل فترة 30 إلى 60 يومًا.	 
الذمم الدائنة لشركات ائتالف ال تحمل فائدة ويتم سدادها خالل متوسط فترة 60 يومًا.	 
يتم تسوية الفوائد الدائنة عادة خالل السنة المالية وفقًا لشروط القروض.	 

30 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

617شركة مياه وكهرباء اإلمارات 
8966مؤسسة أبوظبي للطاقة 

9583

31 االلتزامات واالرتباطات
1. التزامات النفقات الرأسمالية

 بلغت االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 31 ديسمبر 2019 والتي لم يتم تكوين مخصص لها ما قيمته 843 مليون درهم 
)2018: 1.171 مليون درهم(.

2. التزامات عقود اإليجار التشغيلية
المجموعة كمؤجر:

إن دفعات المقدرة اإلنتاجية المستقبلية المستحقة للمجموعة وفقًا التفاقية شراء المياه والكهرباء المبنية على السعة المتاحة المتوقعة للمحطات في 31 ديسمبر 
هي كاآلتي:

2019
مليون درهم 

2018
مليون درهم 

6,0185,769خالل سنة واحدة
23,97822,651بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

34,05839,243أكثر من خمس سنوات

64,05467,663

3. التزامات أخرى
كما في تاريخ البيانات المالية، دخلت طاقة نورث في التزامات تعاقدية بصفة أساسية الستخدام خط األنابيب تلتزم بموجبها بإنفاق 800 مليون درهم كما في 31  أ ( 

ديسمبر 2019 ديسمبر)2018: 904 مليون درهم(.

4. التزامـات طارئـة
كنتيجة لعمليات شراء الشركات في السنوات السابقة، نشأت االلتزامات الطارئة من )أ( تقييمات الضريبة أو التقييمات المقترحة و )ب( بعض النزاعات األخرى، والتي يتم  )أ( 

التفاوض بشأنها جميعًا. وفقًا التفاقية الشراء والبيع بين طاقة والبائعين، قام البائعون بتزويد طاقة وشركاتها التابعة بتعويض فيما يتعلق بهذه االلتزامات الطارئة 
للفترات السابقة من تاريخ الشراء.

طاقة جين أكس ذ.م.م )جين أكس( هي المالك بالتعيين التفاقية شراء خدمات تحويل الوقود، واتفاقية السعة واتفاقية مساعدة أخرى، المؤرخة كما في 17  )ب( 
سبتمبر 1999 )»اتفاقية اإلمداد«(. من قبل آي. إي. إس ريد أوك ذ.م.م )»آي. إي. إس«( وشركة ويليام لترويج وتجارة الطاقة )والتي أعقبتها جين إكس(، باإلضافة إلى 

حقوق واتفاقيات مساعدة أخرى متعلقة بمحطة توليد الطاقة ريد أوك الواقعة في نيو جيرسي، الواليات المتحدة األمريكية. حصلت شركة تايجر جين كو ذ.م.م، وهي 
شركة ذات أغراض خاصة متخصصة في االستحواذ وتابعة لشركة مورجان ستانلي انفراستراكتشار، على كامل ملكية ريد أوك ذ.م.م. دخلت طاقة جين أكس ذ.م.م 

في اتفاقية إدارة الطاقة )EMA( واتفاقية التبادل والمشتقات الدولية الرئيسية )ISDA( كالهما مؤرخ بتاريخ 28 ديسمبر 2010 مع مجموعة مورغان ستانلي كابيتال 
إنك إلدارة إنتاج الطاقة ضمن اتفاقية إمداد وخدمات تحويل الوقود واتفاقيات أخرى. قامت المجموعة بضمان التزامات شركة جين أكس لمجموعة شركات مورغان 

ستانلي كابيتال، بحسب اتفاقية اإلمداد. الدفعات ضمن هذه الضمانات ال يجب أن تتعدى مبلغ 100 مليون دوالر أمريكي )367 مليون درهم( )31 ديسمبر 2018: 100 
مليون دوالر أمريكي( على مدى عمر االتفاقية EMA. لم يتم إجراء مدفوعات حتى تاريخه )31 ديسمبر 2018: ال شيء(.

دخلت شركة طاقة براتاني ليمتد في عقود اإلزالة واتفاقيات أخرى فيما يتعلق ببعض موجودات بحر الشمال المستحوذ عليها من قبلها، والتي بموجبها قد تكون  ج( 
هناك حاجة لتقديم ضمان مالي لماّلك الموجودات السابقين. كما في 31 ديسمبر 2019، قدمت شركة طاقة براتاني المحدودة ضمان مالي من خالل ضمانات 

الشركة األم من شركة طاقة ش.م.ع. باإلضافة إلى خطاب اعتماد. بموجب شروط خطاب االعتماد، قدمت شركة طاقة ش.م.ع تعهدات لسداد أي مبلغ يتم طلبه 
من أجل تسوية بعض تكاليف اإلزالة المستقبلية لشركة طاقة براتاني المحدودة.

قامت شركة طاقة أوفشور بي.في إلى جانب شركات نفط وغاز أخرى وحكومة هولندا ضمن مبادرة مشتركة بين القطاعات، بوضع األمن المتبادل إليقاف تشغيل  د( 
البنية التحتية للنفط والغاز في البحر. التزمت شركة طاقة أوفشور بي.في رسميًا بمبادرة الحكومة وتم وضع ترتيبات ائتمان قانونية في هولندا وتأمين ضمانات بنكية 

لتفعيل توفير األمن من قبل شركة طاقة أوفشور بي.في.

32 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة
كما جاء في إيضاح رقم 1 حول البيانات المالية، إن المجموعة هي شركة تابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وهي مملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي، وبالتالي 

فإن المجموعة هي هيئة حكومية ذات صلة على النحو الذي حدده معيار المحاسبة الدولي رقم 24. وبالتالي فإن المجموعة معفاة من الكشف عن بعض المعلومات 
المتعلقة بالمعامالت واألرصدة مع الشركات ذات الصلة بالحكومة نفسها.

معامالت جوهرية بشكل إجمالي وليس فردي
إن اإلنتاج المحلى للطاقة والمياه يتم شراءه من قبل شركة مياه وكهرباء اإلمارات وهي شركة تابعة زميلة لمؤسسة أبوظبي للطاقة حسب اتفاقيات بيع المياه والطاقة 

الطويلة األجل. يتم تزويد الشركات المحلية بالغاز الطبيعي من قبل شركة مياه وكهرباء اإلمارات بدون تكلفة وذلك حسب شروط اتفاقيات بيع المياه والطاقة.

يبين الجدول التالي العمليات الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان الدخل الموحد خالل السنة:

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

الشركة التابعة الزميلة )شركة مياه وكهرباء اإلمارات(:
7,1127,033بيع الكهرباء والمياه

2361إيرادات الوقود )إيضاح 4.3(
3526إيرادات أخرى

–4مصاريف أخرى
أخرى:

)3()2(مصاريف الفائدة االسمية على قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة)إيضاح 8(
المؤسسات الحكومية اإلماراتية األخرى:

1817رسوم الترخيص
810مصاريف الوقود
1643تكاليف التمويل

3028رسوم التأمين

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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32 معامالت وأرصدة األطراف ذات عالقة تتمة
األرصدة مع األطراف ذات العالقة ووكاالت حكومية

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المتضمنة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

2019
مليون درهم 

2018
مليون درهم 

موجودات غير متداولة:
698698سلفة وقروض لشركات زميلة )إيضاح 15(

الموجودات المتداولة:
1,2461,237مبالغ مستحقة من شركة مياه وكهرباء اإلمارات )إيضاح 18(

114126مبالغ مستحقة من طرف آخر ذو عالقة )إيضاح 18( 
412632رصيد بنكي لدى بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات 

مطلوبات غير متداولة:
5048قرض من مؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح 27(

206213سلف من مؤسسة أبوظبي للطاقة 
127133قروض بنكية من بنك مملوك من قبل الحكومة

مطلوبات متداولة:
617مبالغ مستحقة لشركة مياه وكهرباء اإلمارات )إيضاح 30(

8966مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة )إيضاح 30(
6661سحوبات على المكشوف من بنك مملوك من قبل حكومة اإلمارات

290290تسهيالت بنكية غير مسحوبة ومتاحة لدى بنوك مملوكة من قبل حكومة اإلمارات

شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء المبيعات إلى والمشتريات من أطراف ذات عالقة بشروط يتم اعتمادها من قبل اإلدارة. إن األرصدة المستحقة في نهاية السنة غير مضمونة، وال تحمل فائدة 

وتتم تسويتها نقداً. لم تكن هناك أي ضمانات أو ممنوحة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة ألي طرف ذو عالقة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، قامت 
المجموعة بإدراج انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة 16 مليون درهم )2018: 10 مليون درهم(. يتم إجراء 

هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذو العالقة والسوق الذي يعمل فيها الطرف ذو العالقة.

معاشات ومكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة
فيما يتعلق ببعض الشركات التابعة، يتم توفير موظفي اإلدارة الرئيسيين من خالل شركات التشغيل والصيانة بحسب اتفاقيات تعاقدية مع الشركات التابعة.

إن مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين ومجلس اإلدارة للمجموعة خالل السنة كانت كاآلتي:

2019
مليون درهم 

2018
مليون درهم 

1212مكافآت قصيرة األجل
44تعويضات مجلس اإلدارة 

1616

33 الشركات التابعة
تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لشركة طاقة وشركاتها التابعة. تم إدراج الشركات التابعة الرئيسية العاملة للمجموعة أدناه:

األنشطة الرئيسيةبلد التأسيسالنسبةالشركات التابعة

الشركات التابعة األجنبية
إنتاج النفط والغازبريطانيا100%طاقة براتني ليمتد
إنتاج النفط والغازكندا100%طاقة نورث ليمتد

إنتاج النفط والغازهولندا100%طاقة أتروش بي في
تخزين الغاز، إنتاج النفط والغازهولندا100%طاقة انرجي بي في 

توليد الطاقةالمغرب86%طاقة المغرب
توليد الطاقةالمغرب91%الجرف األصفر انيرجي كومباني 5 و 6 اس اي 

توليد الطاقةجزر الكيمان90%تاكورادي انتيرناشونال كومباني 
توليد الطاقةالهند100%شركة طاقة نايفلي باور برايفت ليمتد

حصة من تمديد الغازأمريكا85%طاقة جين اكس

الشركات التابعة المحلية
دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة – شركة مساهمة خاصة

توليد الكهرباء وإنتاج المياه المحالة

دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة الخليج توتال تركتيبال للطاقة – شركة مساهمة خاصة
دولة اإلمارات العربية المتحدة54%الشركة العربية للطاقة – شركة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة الشويهات سي ام اس الدولية للطاقة – شركة مساهمة خاصة
دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة الطويلة آسيا للطاقة – شركة مساهمة خاصة 

دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة اإلمارات سمب كورب للمياه والطاقة- شركة مساهمة خاصة
دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة الفجيرة آسيا للطاقة - شركة مساهمة خاصة

دولة اإلمارات العربية المتحدة54%شركة الرويس للطاقة - شركة مساهمة خاصة
التشغيل والصيانةدولة اإلمارات العربية المتحدة48%شركة الطويلة للمرافق المشتركة ذ.م.م *

التشغيل والصيانةدولة اإلمارات العربية المتحدة38%شركة شويهات للمرافق المشتركة ذ.م.م *

تم معاملة هذه الشركات كشركات تابعة رغم أن طاقة تملك أقل من 50% من هذه الشركات نتيجة قدرة المجموعة على التحكم بهذه الشركات من قبل الشركات التابعة للمجموعة بأكثر من 50% وقدرتها على   *
التحكم بقرارات مجلس اإلدارة.

خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 و 2018، لم تكن هناك تغيرات في الشركات التابعة الرئيسية العاملة للمجموعة المدرجة أعاله.

34 األدوات المالية
34.1 أنشطـة الحماية

القيمة االسمية
2019

مليون درهم

متداولة
2019

مليون درهم

غير متداولة
2019

مليون درهم

متداولة
2018

مليون درهم

غير متداولة
2018

مليون درهم

حماية التدفقات النقدية
الموجودات

215–––عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاحات 16 و 18(
–––2964عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاح 18(

4–215

المطلوبات
 عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة 

5841623773250)إيضاحات 28 و 29(
23,4544762,0403681,607عقود تبادل معدالت الفائدة )إيضاحات 28 و 29(

36108167عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة )إيضاحات 28 و 29(

5022,2854571,864

حماية القيمة العادلة
الموجودات

–––39العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح 18(

المطلوبات
–100––العقود المستقبلية واآلجلة )إيضاح 29(

إ إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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34 األدوات المالية تتمة
34.1 أنشطـة الحماية تتمة

1. عقود تبادل أسعار الفائدة – حماية التدفقات النقدية
بهدف حماية تعرضها لتقلبات معدالت الفائدة على القروض والسلف التي تحمل فائدة )إيضاح 24( والقروض اإلسالمية القائمة )إيضاح 25( قامت بعض الشركات التابعة 

بالدخول في اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة مع البنوك بقيم إسمية تطابق المبالغ المتبقية للقروض والتي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية. تم تخصيص المشتقات المالية 
كأنشطة حماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات حول المشتقات لكل من الشركات التابعة كما في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018:

الشركة التابعة

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوباتالقيمة االسمية
جزء الفائدة الثابت

على األدوات
2019

جزء الفائدة الثابت
على األدوات

2018
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم
2019

مليون درهم
2018

مليون درهم

2.78 % ألى 4.76%2.78 % ألى 4.76%––10525014شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة
شركة توتال تركتبل الخليج 

2.63.% إلى 3.76%2.63.% إلى 3.76%––2,2352,42114148للطاقة
شركة الشويهات سي أم أس 

1.83% إلى 2.92%1.83% إلى 2.65%4––9011,3068الدولية للطاقة
4.60% إلى 4.89%4.60% إلى 4.89%––1,1661,4106974الشركة العربية للطاقة

3.64% إلى 5.28%3.64% إلى 5.28%––3,2103,357204162شركة الطويلة آسيا للطاقة
شركة اإلمارات سمب كورب 

2.80% إلى 5.85%2.80% إلى 5.85%––4,4242,460152119للمياه والكهرباء
1.78% إلى 5.72%2.07% إلى 5.68%––5,1844,341943795شركة الفجيرة آسيا للطاقة

4.62% إلى 5.40%4.62% إلى 5.40%––4,2304,423889704شركة الرويس لطاقة
1.92% إلى 2.12%1.92% إلى 2.12%––1,4281,5949869الجرف األصفر انرجي كومباني 5 و 6 

2.20% إلى 2.31%2.20% إلى 2.31%13––57163511تاكورادي انترناشيونال كومباني 

23,45422,1972,5161,975–17

2. عقود تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة – حماية التدفقات النقدية
خالل 2012، دخلت المجموعة في اتفاقية تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع مجموعة بنوك لحماية المجموعة من تعرضها لمخاطرة تبادل أسعار العمالت 

األجنبية للجزء المتعلق بالصكوك الماليزية المطروحة خالل السنة )إيضاح 25(. و بحسب االتفاقية ستقوم طاقة بدفع معدل ثابت 5.3% سنويا على قيمة التبادل 
االساسية البالغة 215 مليون دوالر امريكي واستالم معدل ثابت 4.65% سنويا للقيمة البالغة 650 مليون رنجت ماليزي. بلغت القيمة العادلة السالبة لمشتقات 

لألدوات المالية 253 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2018( 2019: قيمة عادلة سالبة 261 مليون درهم( والتي يتم إدراجها في المطلوبات األخرى، والذمم الدائنة 
والمستحقات والمطلوبات األخرى في بيان المركز المالي الموحد. 

خالل إبريل 2014، دخلت المجموعة في عقد لتبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة مع ميتسوبيشي يو أف جي لألوراق المالية الدولية بي ال سي لحماية المخاطر الناتجة 
 )LIBOR( تحت شروط تبادل أسعار فائدة العمالت المتقاطعة، طاقة ملزمة بدفع سعر صرف متغير يساوي .)عن تسهيالت قرض الساموراي الصادر خالل الفترة )إيضاح 24

زائد هامش على مبلغ التبادل األولي وقدره 200 مليون دوالر أمريكي والحصول على معدل صرف متغير يساوي )LIBOR( الين الياباني زائد هامش على مبلغ 20 مليار ين 
ياباني. تم تصنيف عقد التبادل كحماية للتدفقات النقدية والجزء الفعال من األرباح والخسائر يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين. كان لألداة المشتقة قيمة عادلة سلبية 

بلغت صفراً كما في 31 ديسمبر 2018( 2019: القيمة العادلة السالبة بقيمة 62 مليون درهم( عند انتهاء العقد.

3. عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
تستخدم بعض الشركات التابعة عقود العمالت األجنبية اآلجلة للحماية من مخاطرها المرتبطة بتقلبات العمالت األجنبية المتعلقة بمدفوعات تكاليف الصيانة 

المجدولة للموردين الخارجيين. تم تصنيف األدوات المشتقة كحماية للتدفقات النقدية. يلخص الجدول التالي بعض المعلومات المتعلقة بالمشتقات لكل شركة تابعة 
كما في 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018: 

الشركة التابعة

مشتقات الموجوداتمشتقات المطلوباتالقيمة االسمية

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

––––310شركة اإلمارات سي ام اس للطاقة
––369188شركة الشويهات سي أم أس الدولية للطاقة

–4–––293شركة تي إف إس
––15–57–شركة الرويس لطاقة

3327618234–

34.2 أنشطـة الحماية – حماية القيمة العادلة
4. أخرى

إن طاقة جين أكس ذ.م.م هي شركة تابعة لطاقة تستخدم آلية المشتقات والتي تشمل العقود اآلجلة والخيارات والتبادل كاستراتيجية للحماية إلدارة مخاطر اتفاقية 
اإلمداد الضمنية. إن المعامالت المستقبلية هي عقود لتأخر تسليم السلع بحيث يوافق الطرف اآلخر على اإلجراء أو االستالم بسعر محدد. 

كما في 31 ديسمبر 2019، بلغ صافي القيمة العادلة للمشتقات المتاجرة في األسواق 39 مليون درهم وتم إدراجها ضمن الذمم المدينة والمبالغ المدفوعة مقدمًا 
)إيضاح 18( )2018: 100 مليون درهم وتم إدراجها ضمن المستحقات والمطلوبات األخرى. بلغت األرباح المحققة والغير محققة الصافية المدرجة في بيان الدخل الموحد 

المتعلقة بهذه األدوات ما قيمته 132 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 )2018: خسارة بقيمة 8 مليون درهم(.

إن اتفاقيات التعرفة المدرجة كموجودات غير ملموسة عند االستحواذ تم تعديلها للتغيير في القيمة العادلة للحركة في مخاطر الحماية المعنية في عالقة حماية قيمة 
عادلة فعالة. إن التغييرات في القيمة العادلة التفاقية التعرفة المتعلقة بالمخاطر المحمية )إيضاح 13( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 هي خسارة بقيمة 232 

مليون درهم )2018: ربح بقيمة 67 مليون درهم( والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد. 

34.3 القيم العادلة
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة جوهريًا عن قيمها المدرجة في تاريخ اصدار البيانات المالية، باستثناء بعض السلف ذات الفائدة الثابتة والموجودات 

المالية التشغيلية. في ما يلي مقارنة بين القيم المدرجة والقيم العادلة للسلف ذات الفائدة الثابتة والموجودات المالية التشغيلية:

القيمة العادلةالقيمة الدفترية

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

)i 8,9829,1499,3739,400الموجودات المالية التشغيلية )إيضاح
)ii 33,17633,18337,22334,103القروض والسلف التي تحمل فائدة )إيضاح

يتم تقدير القيمة العادلة للموجودات المالية التشغيلية عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدالت فائدة الموجودات ذات شروط ومخاطر ائتمان وتواريخ استحقاق متشابهة.  )i(
تتعلق القروض والسلف التي تحمل فائدة بسندات شركة أبوظبي الوطنية للطاقة المتوسطة األجل، سندات أبوظبي الوطنية للطاقة وسندات شركة الرويس للطاقة وسندات شركة اإلمارات سمب كورب للمياه   )ii(

والطاقة. تعتمد القيمة العادلة للقروض والسلف على عروض األسعار السائدة كما في تاريخ إعداد التقارير المالية.

34.4 تراتيبية القيمة العادلة
تستخدم المجموعة التراتبية التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية، وذلك حسب طريقة التقييم:

األسعار السوقية )غير المعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. المستوى 1: 
طرق تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر. المستوى 2: 

طرق تقييم تكون فيها المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على أساس معلومات سوقية واضحة. المستوى 3: 

31 ديسمبر 
مليون درهم

المستوى األول
مليون درهم

المستوى الثاني
مليون درهم

المستوى الثالث
مليون درهم

2019
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

–4–4عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

9,373––9,373موجودات مالية تشغيلية
–39–39العقود المستقبلية واآلجلة 

مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة
–2,516–2,516عقود تبادل معدالت الفائدة – محمية

–18–18عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة
–253–253عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
––37,22337,223القروض والسلف التي تحمل فائدة

2018
موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

–17–17عقود تبادل معدالت الفائدة – محمية
موجودات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة

9,400––9,400موجودات مالية تشغيلية
مطلوبات مالية مقاسة بالقيمة العادلة

–1,975–1,975عقود تبادل معدالت الفائدة – محمية
–23–23عقود تبادل العمالت األجنبية اآلجلة

–323–323عقود تبادل معدالت فائدة العمالت المتقاطعة
–100–100العقود المستقبلية واآلجلة

مطلوبات مالية مفصح عنها بالقيمة العادلة
––34,10334,103القروض والسلف التي تحمل فائدة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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34 األدوات المالية تتمة
34.4 تراتيبية القيمة العادلة تتمة

خالل السنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2019 و 2018، لم تكن هناك أية تحويالت بين مستويات تراتيبية القيمة العادلة.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة المدرجة ضمن المستوى األول أعاله، بمعدالت السوق في تاريخ نهاية السنة.

تم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم قياسها بالقيمة العادلة ضمن المستوى الثاني أعاله وفقًا لنماذج التسعير المقبولة عمومًا بناًء على 
تحليل التدفقات النقدية المخصومة. تشمل النماذج عدة معطيات كمعامالت تبادل العمالت األجنبية الفورية واآلجلة ومنحنيات معدالت الفائدة ومنحنيات الفائدة اآلجلة 

للسلع ذات الصلة.

يتم تصنيف االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ضمن المستوى الثالث لتراتبية القيمة العادلة.

بالنسبة لألدوات المالية التي ليس لها سوق نشط يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. قد تشمل طرق التقييم هذه معامالت تجارية حديثة؛ الرجوع 
للقيمة العادلة ألداة مالية مماثلة، تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.

35 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
مخاطر معدالت 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 مزيج من معدالت الديون المتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم المجموعة بالدخول في عقود 

لتبادل معدل الفائدة، حيث توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية األساسية المتفق 
عليها. ويتم تعيين عقود التبادل هذه لحماية ديون االلتزامات. كما في 31 ديسمبر 2019، وبعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 87% تقريبًا من 

قروض المجموعة هي بمعدالت فائدة ثابتة )2018: %86(.

حساسية معدالت الفائدة
يعرض الجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلف والودائع بعد احتساب تأثير الحماية، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل 

الضريبة وحقوق المساهمين في المجموعة كما يلي:

التأثير على الربح 
قبل الضريبة
مليون درهم

التأثير على حقوق 
المساهمين 
مليون درهم

2019
52)8(+15 زيادة في النقاط األساسية
)52(8-15 نقص في النقاط األساسية

2018
213)8(+15 زيادة في النقاط األساسية
)209(8-15 نقص في النقاط األساسية

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 عن األنشطة التشغيلية )عندما تكون اإليرادات أو التكاليف مدرجة بعملة مختلفة عن العملة المعتمدة 
في الشركات التابعة(، والقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات في الدوالر الكندي، الروبية الهندية، اليورو، والدرهم المغربي، وباإلضافة إلى صافي استثمارات المجموعة 

في الشركات التابعة األجنبية.

تقوم المجموعة بإبقاء بعض السلف بعمالت أجنبية وباألخص اليورو وذلك بهدف حماية جزء من صافي تعرضها للتقلبات خالل عمليات التحويل إلى درهم في عملياتها 
الخارجية.

يمثل الجدول التالي حساسية التغييرات المعقولة في معدالت تغيير اليورو والجنيه اإلسترليني والدوالر الكندي والروبي الهندي والدرهم المغربي مع ثبات جميع المتغيرات 
األخرى ألرباح المجموعة ما قبل الضريبة ) بسبب التغيرات في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية( وحقوق مساهمي المجموعة ) بسبب التغييرات في 

احتياطي تحويل العمالت األجنبية(. حين ال تتأثر المجموعة بشكل جوهري بأي تغيير في أسعار صرف أي عمالت أجنبية أخرى.

الزيادة/ النقص في معدالت 
اليورو والجنيه االسترليني 

والدرهم المغربي والروبية 
الهندية والدوالر الكندي

التأثير على الربح قبل 
الضريبة

مليون درهم

التأثير على حقوق 
المساهمين
مليون درهم

2019%5+)98(16
%5-98)16(

2018%5+)150(77
%5-150)77(

تظهر الحركة في حقوق المساهمين نتيجة التغيرات في سلف اليورو من صافي االستثمارات في هولندا. ستؤدي هذه الحركات إلى الغاء فروقات تحويل صافي موجودات 
هولندا إلى الدرهم اإلماراتي بشكل جزئي.

مخاطر أسعار السلع
تتأثر طاقة جين إكس ذ.م.م وهي شركة تابعة لطاقة بتقلبات أسعار بعض السلع. حيث تتطلب استمرارية نشاطاتها التشغيلية شراء الغاز وبيع الكهرباء. ونتيجة تقلب 

أسعار هذه السلع قامت إدارة الشركة التابعة بتطوير وإصدار استراتيجية حماية من مخاطر تقلبات أسعار السلع. تقوم المجموعة بتخفيف مخاطر تقلب أسعار السلع من 
خالل عقود السلع اآلجلة.

يعرض الجدول التالي تأثير الربح قبل الضريبة بتغييرات األسعار على القيمة العادلة لعقود السلع اآلجلة: 

التغيرات في أسعار 
نهاية السنة

التأثير على الربح قبل 
الضريبة 

مليون درهم

2019%10+)27(
%10-27

2018%10+)42(
%10-42

تقوم المجموعة كذلك بالدخول في عقود سلع فعلية ضمن نطاق األعمال االعتيادية. إن هذه العقود ليست مشتقات وال يتم معاملتها كعقود تنفيذية، والتي يتم 
إدراجها وقياسها بالتكلفة عند حدوث المعاملة.

مخاطر االئتمان
تشير مخاطر االئتمان إلى المخاطر الناشئة من خالل عدم وفاء أحد األطراف ذات العالقة بالتزاماته بموجب األداة المالية أو عقود العمالء والتي تؤدى إلى تكبد المجموعة 

لخسارة مالية. تعرضت المجموعة إلى مخاطر االئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية للذمم التجارية( وأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع لدى 
البنوك واألدوات المالية األخرى. 

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى
يتم إدارة مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل كل وحدة أعمال تخضع لسياسة المجموعة الموضوعة وكذلك اإلجراءات والرقابة الخاصة بإدارة مخاطر ائتمان 

العمالء. كما تم وضع حدود لكافة العمالء اعتماداً على معايير التقييم الداخلي. ويتم تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء بناء على تصنيف االئتمان على نطاق واسع.

يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة الخاصة بالعمالء بصفة دورية كما يتم تغطية اي شحن للعمالء الرئيسيين يتم تغطيته بوجه عام من خالل خطابات االئتمان أو من 
خالل أي شكل آخر من أشكال التأمين االئتماني. كما في 31 ديسمبر 2019 بلغت نسبة الذمم التجارية القائمة 80% )2018: 79%( من أكبر عميلين للمجموعة. 

باإلضافة إلى ذلك الذمم التجارية األخرى هذه يتم تجميعها وتقييمها ألي انخفاض. يتم التوصل لكافة اعتبارات االنخفاض في القيمة للذمم التجارية المدينة والذمم 
المدينة األخرى باستخدام نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. يعد الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ إعداد البيانات المالية هي القيمة المحملة لكل نوع من 

أنواع الموجودات المالية المذكورة في إيضاح 18. هذا وال تحتفظ المجموعة بأي رهن كضمان.

األدوات المالية األخرى والودائع النقدية
يتم إدارة المخاطر االئتمانية الناشئة عن األرصدة في البنوك والمؤسسات المالية من خالل خزينة المجموعة وذلك وفقًا لسياسة المجموعة. تتم عملية االستثمارات 

في المبالغ الفائضة فقط مع بنوك ومؤسسات مالية ذات سمعة حسنة. إن أعلى تعرض للمجموعة لمخاطر االئتمان عن المكونات في بيان المركز المالي الموحد في 31 
ديسمبر 2019 و 2018 هو القيم المدرجة كما تم تصنيفها في إيضاح 18 فيما عدا األدوات المالية المشتقة. تم إدراج الحد األعلى لتعرض المجموعة لألدوات المالية 

المشتقة في إيضاح 34 في الجدول الموضح أدناه الخاص بالسيولة على التوالي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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البيانات الماليةالبيئة التحكميةالمراجعة المالية المراجعة التشغيلية المراجعة االستراتيجية استعراض أعمالنا

35 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية تتمة
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 والسلف األخرى. 
تنص سياسة المجموعة بأن قيمة القروض التي تستحق خالل فترة أثني عشر شهراً التالية ال يجب أن تنتج عن نسبة متداولة أقل من 90%. خالل 2020، 5% من ديون 

المجموعة سوف تستحق في أقل من سنة )2019: 8%( على أساس القيمة الدفترية لالقتراض المنعكسة في البيانات المالية الموحدة.

يلخص الجدول التالي استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة الغير مخصومة كما في 31 ديسمبر 2019 و 2018 بناء على المدفوعات التعاقدية الغير مخصومة:

أقل من سنة
مليون درهم

1-5 سنوات
مليون درهم

أكثر من خمس سنوات
مليون درهم

اإلجمالي
مليون درهم

في 31 ديسمبر 2019
2,236–2,16175ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
74––74السحب على المكشوف من البنوك

2,90030,26330,84064,003القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
20670276–سلف وقروض من أطراف ذات عالقة

95––95مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى
1,0022,6821,2314,915مشتقات األدوات المالية

6,23233,22632,14171,599اإلجمالي

في 31 ديسمبر 2018
2,3585322,413ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
65––65السحب على المكشوف من البنوك

5,32126,43835,08366,842القروض والسلف التي تحمل فائدة والقروض اإلسالمية
21370283–قروض وسلف من أطراف ذات عالقة

18–18–قروض من مساهمي حقوق ملكية غير مسيطرة في الشركات التابعة
83––83مبالغ مستحقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة وأطراف ذات عالقة أخرى

1,1363,2861,6596,081مشتقات األدوات المالية

8,96330,00836,81475,785اإلجمالي

إن أدوات المشتقات المالية المذكورة في الجدول أعاله هي إجمالي التدفقات النقدية غير المخصومة. قد تم تسوية هذه المبالغ بالقيمة اإلجمالية أو الصافية. يعرض 
الجدول أدناه تسوية هذه المبالغ المذكورة لقيمتها المدرجة:

أقل من سنة
مليون درهم

1-5 سنوات
مليون درهم

أكثر من خمس سنوات
مليون درهم

اإلجمالي
مليون درهم

في 31 ديسمبر 2019
4961,2695372,302تدفقات داخلة

)4,915()1,231()2,682()1,002(تدفقات خارجة

)2,613()694()1,413()506(صافي

)2,423()592()1,324()507(مخصومة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك

في 31 ديسمبر 2018
7482,1301,0093,887تدفقات داخلة

)6,081()1,659()3,286()1,136(تدفقات خارجة

)2,194()650()1,156()388(صافي

)1,922()514()1,031()377(مخصومة على أساس المعدالت السائدة بين البنوك

إدارة رأس المال
إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات تنظيمية مفروضة على رأس المال الذي لم تف 
به المجموعة. قد تقوم المجموعة بهدف تعديل الهيكل الرأسمالي بتعديل مدفوعات األرباح للمساهمين والعوائد الرأسمالية للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة. لم 

يتم إجراء تغييرات على األهداف والسياسات أو العمليات خالل نهاية السنتين 31 ديسمبر 2019 و 31 ديسمبر 2018.

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة المديونية، وهو دين مقسومًا على إجمالي صافي رأس المال وصافي الدين. إن سياسة المجموعة هي الحفاظ على نسبة 
مديونية يحقق ويلبي االحتياجات التجارية للمجموعة. تدرج المجموعة ضمن صافي المديونية، القروض والسلف التي تحمل فائدة، والقروض اإلسالمية، ناقصًا النقدية 
وشبه النقدية. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين والحقوق غير المسيطرة ناقصًا التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات واالستثمارات المتاحة 

للبيع.

2019
مليون درهم

2018
مليون درهم

62,21764,956القروض والسلف التي تحمل فائدة
1,1201,315قروض إسالمية

)3,392()2,879(ناقصًا النقد وما يعادله

60,45862,879صافي الدين

10,42810,559حقوق المساهمين
2,5552,044الحركة في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات

12,98312,603إجمالي رأس المال

73,44175,482رأس المال وصافي المديونية

83%82%نسبة المديونية 

36 األحداث بعد تاريخ التقارير المالية 
في فبراير 2020، تلقت المجموعة عرضًا من شركتها األم، مؤسسة أبوظبي للطاقة من أجل تحويل بعض الموجودات إلى المجموعة مقابل إصدار أسهم إضافية في 

طاقة لمؤسسة أبوظبي للطاقة باإلضافة إلى إنهاء اتفاقية تأجير األرض بين مؤسسة أبوظبي للطاقة وطاقة.

وفقًا للعرض الذي تم استالمه من قبل مؤسسة أبوظبي للطاقة، سوف يشمل تحويل الموجودات معظم موجودات توليد الطاقة والمياه وموجودات النقل والتوزيع 
لمؤسسة أبوظبي للطاقة. سجلت الموجودات المجمعة صافي إيرادات بقيمة 4.8 مليار درهم وإجمالي موجودات بحوالي 120 مليار درهم للسنة المنتهية في ديسمبر 

.2018

يخضع العرض للموافقات المتنوعة، بما في ذلك موافقات من قبل دائرة الطاقة في أبوظبي وهيئة األوراق المالية والسلع ومساهمي طاقة. سوف يأخذ مجلس إدارة 
طاقة في االعتبار المعاملة المقترحة من قبل مؤسسة أبوظبي للطاقة قبل تقديم أية توصية إلى المساهمين.

في حال التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، من المتوقع أن يتم االنتهاء من وضع شروط المعاملة المقترحة خالل النصف األول من 2020. سوف يأخذ اجتماع الجمعية 
العمومية لشركة طاقة في االعتبار الموافقة على المعاملة خالل النصف الثاني من 2020، والتي سوف يتم اتمام المعاملة بعد فترة قصيرة من اجتماع الجمعية 

العمومية.

في هذا الوقت، ال يوجد تأكيد بأن أية معاملة سوف تنتج عن االتفاق. ونتيجة لذلك، ال تتضمن النتائج والمركز المالي الموحد للمجموعة لسنة 2019 أية إيرادات أو تكاليف 
أو موجودات أو مطلوبات فيما يتعلق بهذه المعاملة المقترحة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة تتمة
31 ديسمبر 2019
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ص.ب. 55224 أبوظبي

اإلمارات العربية المتحدة

www.taqaglobal.com


	التقرير السنوي 2019
	استعراض أعمالنا
	أبرز النتائج
	نبذة عن طاقة
	"طاقة" في سطور
	نموذج عملنا

	المراجعة الاستراتيجية
	كلمة رئيس مجلس الإدارة
	كلمة الرئيس التنفيذي
	التركيز الاستراتيجي على النمو
	محاور استراتيجيتنا

	المراجعة التشغيلية
	الكهرباء والمياه
	النفط والغاز
	الصحة والسلامة والأمن والبيئة
	مواردنا البشرية
	المسؤولية الاجتماعية للشركة

	المراجعة المالية
	بيئة السوق
	أبرز النتائج المالية والتشغيلية
	كلمةالرئيس التنفيذي للمالية

	البيئة التحكمية
	مجلس الإدارة
	الإدارة التنفيذية
	الحوكمة المؤسسية
	إدارة المخاطر
	معلومات للمساهمين وحاملي السندات
	مسرد المصطلحات

	البيانات المالية
	تقرير مجلس الإدارة لشركة أبو ظبي الوطنية للطاقة ش.م.ع. (طاقة)
	تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
	بيان الدخل الموحد
	بيان الدخل الشامل الموحد
	بيان المركز المالي الموحد
	بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
	بيان التدفقات النقدية الموحد
	إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة




