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٣

 ١٩٩٨ عام بدأ والذي والكهرباء املاء قطاعي في اخلصخصة لبرنامج إستكماالً

ودعم وبرعاية ) اهللا آل نهيان ) رحمه سلطان بن الشيخ زايد له املغفور بتوجيهات

والفريق اهللا( حفظه ( الدولة آل نهيان رئيس زايد بن الشيخ خليفة السمو صاحب

األعلى القائد نائب أبوظبي عهد وليِّ نهيان  آل  زايد بن  محمد الشيخ  سمو اول

كشركة للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تأسست اهللا( )حفظه املسلحة للقوات

صاحب عن ٢٠٠٥ والصادر لسنة )١٦( االميري املرسوم أحكام مبوجب عامة مساهمة

الدولة. رئيس السمو

املـاء حـقول في استراتيجيه ملـشروعات عريضاً لتـكون عنـوانـاً تهدف "طـاقـة"  

إلى تتطلع إذ وهي املـعدنـية, الصنـاعات  إلى باإلضافة والبترول والغاز والكهرباء

إنـها معينة, حـدود جغرافية تقف عنـد لن فإنـها القطاعات,  هذه في التوسع

وخارجها. مـنـطقتنـا في لالستثمـار وتوازن تتحـرك بـثقة

نـهيــان آل زايــد بـن ذيـاب
أبوظبي مياه وكهرباء هيئة رئيس
        



مساهمة عامة للطاقة، شركة الوطنية أبوظبي شركة الشركة  أو طاقة 

أبوظبي وكهرباء مياه  هيئة املساهم  أو الهيئة
البائع

اسمية بقيم الشركة أسهم من عادي األسهم    ٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    سهم

لكل سهم واحد )١( درهم                                                     قدرها

                                     

                 

             

            

الهيكلة إعادة
والتنظيم

عادي سهم  )٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( الهيئة لعدد قبل من العرض العام

هذه النشرة ألحكام وفقاً الشركة أسهم من

من مباشر وبشكل سابقاً  اململوكة اخلمس  القابضة الشركات 
 ٪٦٠ نسبته ما منها لتمتلك كل تأسيسها مت والتي الهيئة، قبل
ومن والطاقة، للمياه مستقل منتج مشروع شركة أسهم من
)اسهم الهيئة استثمارات من ٪٩٠ من يقارب ما حتويل مت ثم

للطاقة  الوطنية أبوظبي شركة الى الشركات  هذه في وقروض(
والتنظيم الهيكلة إعادة عملية من كجزء

إليها القابضة  الشركات وحتويل الشركة  تأسيس

العام                العرض 

القابضة الشركات

التعريفات

أسهم سهم من  )٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ستمائة مليون )"الهيئة"( أبوظبي وكهرباء مياه هيئة تعرض

)١( واحد فلس إليها مضافاً سهم لكل )١( ً واحدا درهماً تبلغ اسمية بقيمة للبيع الشركة

املتمتعني بجنسية الطبيعيني األشخاص البيع على وسيقتصر بيع. كمصاريف الواحد للسهم

الشراء، طلب تقدمي ميالدية عند سنة  ٢١ عن أعمارهم تقل ال الذين املتحدة اإلمارات العربية دولة

واململوكة بالكامل املتحدة العربية اإلمارات دولة في املؤسسة والهيئات واملؤسسات والشركات

إلى باإلضافة الهيئة البيع إلى عائدات جميع ستؤول بجنسية الدولة.  كما ألشخاص يتمتعون

في الراغبني املستثمرين على يتعني املرتبطة بالبيع. واملصاريف النفقات لتغطية البيع مصاريف

في الواردة االستثمار" "محاذير قراءة النشرة هذه ألحكام وفقاً املعروضة األسهم من أيٍ شراء

النشرة هذه في ورد مبا والتدقيق والتفحص والقانونيني املاليني مستشاريهم واستشارة النشرة

املعروضة. األسهم من أيٍ شراء بشأن قرار أي اتخاذ قبل

األسهم بيع فترة فقط.تبدأ املتحدة العربية اإلمارات دولة في التوزيع بغرض النشرة هذه إعداد مت

في وستنتهي  ٢٠٠٥ يوليو  ٢٣ املوافق السبت يوم من اعتباراً النشرة هذه ألحكام وفقاً املعروضة

.٢٠٠٥ أغسطس  ١ املوافق االثنني عمل يوم نهاية

اآلتي:- النحو على إلى شريحتني النشرة هذه ألحكام وفقاً للبيع املعروضة األسهم وتقسم

األولى الشريحة .١

الطبيعيني األشخاص  على بها املشاركة يقتصر سهم )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون خمسني بواقع 

املتحدة. العربية اإلمارات دولة مواطنني من )األفراد(

مصاريف إليها مضافاً ١٠٠٠ سهم مبضاعفات ال ٥٠٠٠  سهم للشراء بواقع األدنى احلد حتديد مت لقد

سهم.   ٢٠٫٠٠٠ بواقع للشراء األعلى احلد حتديد ومت البيع

الشريحة الثانية .٢

لألفراد من متاحة بها املشاركة تكون سهم )٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسني بواقع خمسمائة

العربية اإلمارات دولة ملواطني بالكامل اململوكة والهيئات والشركات الدولة واملؤسسات مواطني

املتحدة.

إليها مضافاً سهم  ١٠٠٠ ال مبضاعفات  سهم   ٢١٫٠٠٠ بواقع للشراء  األدنى احلد حتديد مت لقد

٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سهم. للشراء بواقع األعلى احلد حتديد ومت البيع مصاريف

سيتم حيث النشرة. هذه الواردة في التخصيص ألحكام وفقاً تخصيص األسهم إجراءات وستتم

لكل شريحة. النسبة والتناسب نظام بأعتماد كل شريحة في االسهم تخصيص

بعرض للطاقة الوطنية أبوظبي شركة في أسهمها من ٪٣٤٫٥ عن يزيد ال الهيئة ببيع ما وستقوم

العام العرض هذا في األسهم توزيع إجراءات امتام )بعد الهيئة ملكية ستصبح بحيث خاص

للطاقة. شركة أبوظبي الوطنية اسهم من ٪٥١ يعادل إليه( ما املشار اخلاص والعرض

املنتج مشاريع
املستقل

وصيانة محطات وتشغيل وإدارة لتملك تأسيسها يتم مشاريع 
اسس جتارية على املياه وحتلية  الطاقة إنتاج
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اإلنتهاء قبل املالية لألوراق أبوظبي لدى سوق إدراج أسهمها للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تنوي

تتجاوز عشرة مدة ال خالل أسهمهم تداول من الشركة مساهمو يتمكن العرض، بحيث فترة من

خارج تتم تداول بأي عملية تعترف لن علماً بأن الشركة االسهم بتخصيص من تاريخ االشعار أيام

اعتماد قررت الهيئة أن حيث للمساهمني أسهم شهادات تصدر لن الشركة أن سيما السوق

الهيئة أو الشركة تتحمل ولن املالية. لألوراق أبوظبي سوق به ستحتفظ الذي االلكتروني السجل

قام شخص ألي تنجم قد خسارة أية املالية لألوراق أبوظبي سوق أو املالية والسلع هيئة االوراق أو

الشراء من خالل البيع أو ذلك إجراء بخالف للطاقة أبوظبي الوطنية شركة في أسهم شراء أو ببيع

املالية. لألوراق أبوظبي سوق

لبيعها األسهم لعرض ً ومديرا مالياً ً مستشارا الوطني أبوظبي بنك بتعيني الهيئة قامت ولقد

في املتحدة مبا العربية اإلمارات في دولة واملصارف البنوك من مجموعة خالل من وذلك عنها نيابةً

العرض"(. )"بنوك الرئيسي بنك العرض أبوظبي الوطني بنك ذلك

األسهم يخص فيما تعهدات أي تقدمي أو معلومات أية شخص بإعطاء أي تفويض يتم ولم هذا

للبيع. املعروضة

هـام إشعار
في املستثمرين تساعد أن  شأنها من التي الضرورية املعلومات تقدمي إلى النشرة هذه تهدف

النشرة هذه في والشروط املوضحة للبنود طبقاً املعروضة من األسهم أي لشراء قرار إلى التوصل

جميع على ويتعني النشرة. بهذه املرفق الوطنية للطاقة لشركة أبوظبي األساسي النظام وفي

والنظام هذه النشرة أحكام مراجعة أسهم في الشركة لشراء طلب أي تقدمي وقبل املستثمرين

التخصيص والبيانات املالية وااطر وسياسة األسهم شراء شروط وجميع بها املرفق األساسي

املتوقعة.

للطاقة الوطنية أبوظبي شركة من أسهم أي لشراء بتقدمي طلب يرغب شخص أي على يتعني كما

بعمليات والقيام املستشارين نصيحة اولئك واالعتماد على والقانوني املالي مستشاره استشارة

فيها. الواردة والقانونية والفنية املالية والبيانات هذه النشرة أحكام جلميع والتدقيق الفحص

احلد املتوفر وإلى النشرة هذه اصدار تاريخ وفي أنه تؤكد أبوظبي وكهرباء مياه هيئة أن حني وفي

في املتاحة للحقائق مطابقة النشرة هذه في املعلومات املوضحة بأن واعتقادها ملعرفتها طبقاً

إال املعلومات. نقل هذه صحة على التأثير شأنه شيء من أي حذف يتم ولم اجلوهرية جوانبها كافة

بدراسة جميع البيانات املعروضة من األسهم يرغب بشراء أي شخص أي قيام دون يحول ذلك ال أن

الشركة. أسهم من أي لشراء طلبه تقدمي وذلك قبل النشرة هذه في واملعلومات الواردة

أنه ال غير مياه وكهرباء أبوظبي هيئة قبل من النشرة هذه في الواردة املالية  التوقعات تقدمي مت

جناح ضمان تستطيع الهيئة باإلجناز وال وعد التوقعات املالية مبثابة تفسير هذه للمستثمرين ينبغي

بدقة على أي مستثمر أن يقيم ويتعني التوقعات. هذه حتقيق في للطاقة أبوظبي الوطنية شركة

اإلقتصادية األوضاع في ذلك التغيرات في مبا الشركة أسهم في مرتبطة باالستثمار مخاطر أي

للشركة والنفقات اإلضافية واخلدمات للمنتجات السوق قبول ومدى صرف العمالت أسعار وفي

حتقيق النتائج ليساعدها على متمرس إداري طاقم وحتفيز على جذب وقدرة الشركة االستثمارية

على الشركة فيها تساهم التي باإلستثمارات املتعلقة املرتبطة أو ااطر باإلضافة إلى املتوقعة

وحتلية املياه. واملاء الطاقة إلنتاج املستقل املنتج مشاريع األخص

تقدمي طلبات قبل وذلك األساسي للشركة مع النظام النشرة هذه دراسة املستثمرين على ويتعني

األساسي والنظام النشرة هذه في ورد قبوالً مبا طلباتهم الشركة ويعتبر تقدمي أسهم من أي لشراء

بها. املرفق للشركة
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قائــمــة احملتـويـات
  ١١ املالية املعلومات عرض األول اجلزء

١٣ للعرض الزمني اجلدول الثاني اجلزء

 ١٤ العرض شروط الثالث اجلزء

١٨ عامة مقدمة الرابع اجلزء

٢٣ هيكلية رأس املال اخلامس اجلزء

٢٤ والكهرباء املاء قطاع عن حملة السادس  اجلزء

٢٧ التأسيس عقد بنود وملخص املال رأس - الشركة السابع اجلزء

٣٢ توزيع وسياسة االستراتيجية - الشركة الثامن اجلزء

املساهمني وحقوق األرباح   

٣٥ والطاقة للمياه املستقل املنتج مشاريع التاسع اجلزء

٤٣ القابضة الشركات نشاطات العاشر اجلزء

٤٣ للطاقة اإلمارات        - شركة

 ٤٧ للطاقة اخلليج        - شركة

٥٠ للطاقة الشويهات                  - شركة

٥٣ للطاقة                  - الشركة العربية املتحدة

  ٥٦ للطاقة املتحدة الطويلة                  - شركة

٥٨ املتوقعة البيانات املالية احلادي عشر اجلزء

٦٣ االستثمار محاذير اجلزء الثاني عشر

٦٩ املالحق اجلزء الثالث عشر

املالية والبيانات املدققني تقرير - األول                  امللحق

للمياه املستقل املنتج مشاريع لشركات        امعة

 ٢٠٠٤ ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ للسنوات        والطاقة

األساس النظام                  امللحق الثاني-

٩



املالية املعلومات عرض

الدولية للمعايير وفقاً  ٢٠٠٥ املالية السنة عن امعة املالية البيانات بإعداد الشركة ستقوم

متطلبات  ضوء في وكذلك الدولية احملاسبية املعايير مجلس عن والصادرة (IFRS( املالية التقارير إلعداد

الدولة. بها في واملعمول املعنية التجارية القوانني

و   ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٢ ديسمبر  ٣١ في املنتهية للسنوات امعة املالية البيانات بإعداد الهيئة قامت وقد هذا

وشركة للطاقة، اخلليج وشركة للطاقة، شركة اإلمارات من لكل املدققة املالية البيانات لتتضمن ،٢٠٠٤

ما حتويل مت النشرة)، والتي في الوارد (وفق التعريف للطاقة املتحدة العربية والشركة للطاقة، الشويهات

من كجزء من قبل الهيئة الشركة إلى وقروض) (اسهم القابضة الشركات في إستثماراتها من يقارب ٩٠٪

تقرير بإصدار ويونغ إرنست شركة قامت كما النشرة. في تفصيال املبينة والتنظيم الهيكلة إعادة عملية

.( املالحق - عشر الثالث اجلزء في املبينة ) املالية البيانات هذه حول

مت والتي أعاله إليها املشار بالشركات املتعلقة الرئيسية البيانات وحتليال لبعض عرضاً النشرة هذه وتتناول

اجلزء في (املبينة الشركات من تلك لكل السابقة الثالثة للسنوات املدققة املالية استخالصها من البيانات

القابضة). الشركات نشاطات  - العاشر
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اجلـدول الزمنـي للعــرض
 

وبنوك الرئيسي العرض بنك فروع ستقوم العرض فترة خالل

األسهم شراء في الراغبني املساهمني بتزويد األخرى العرض

العرض نشرة من ونسخ الشراء طلبات بنماذج املعروضة

مستثمر كل على  ويتعني للشركة. األساسي والنظام

وفقاً الشراء وتعبئته طلب منوذج استيفاء الشراء في راغب

العرض بنوك إلى تقدميه ثم  ومن فيه  املبينة للتعليمات 

العرض. فترة وذلك خالل املطلوب باملبلغ مرفقاً

طلبات مبراجعة الفترة هذه خالل الرئيسي العرض يقوم بنك

املستثمرين على املعروضة األسهم وتخصيص األسهم شراء

الشراء. قاموا بإستكمال طلبات الذين

بحصصهم اجلدد  املساهمني جميع إلخطار املقرر التاريخ

التي الفائضة األموال وإعادة األسهم تخصيص عن الناجتة

األسهم لقاء الشراء طلبات تقدمي عند املساهمون دفعها

لم يتم تخصيصها. التي

باألسهم: التداول إبتداء تاريخ

عشرة ايام من خالل الشركة أسهم على التداول يبدأ سوف

لالوراق أبوظبي سوق في حصراً بالتخصيص االشعار تاريخ

السوق. لدى االلكتروني التداول نظام خالل املالية من

السبت من يوم ابتداء

      ٢٠٠٥/٧/٢٣ املوافق

االثنني في يوم انتهاء

٢٠٠٥/٨/١ املوافق

يوماً تنتهي  ٢١ خالل

االثنني يوم  في

٢٠٠٥/٨/٢٢ املوافق

العرض: فترة

التخصيص: فترة

الفائضة: االموال وإرجاع بالتخصيص تاريخ االشعار

١٣

اخلميس يوم في

 ٢٠٠٥/٩/١ املوافق



     العرض العام

     طلبات شراء األسهم

     

     الوثائق املطلوبة

الــعــرض شــروط

الشركة

العرض سعر

العرض فترة

الشراء أهلية

"الشركة"(،       أو )"طاقة" للطاقة الوطنية أبوظبي شركة
اإلمارات دولة قوانني مبوجب تأسست عامة مساهمة  شركة

املتحدة. العربية

)"الهيئة"( أبوظبي وكهرباء مياه هيئة

سهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسون ومائة مليارات اربع

سهم )٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( ستمائة مليون

١ ( عن ( فلس واحد اليه مضافاً للسهم الواحد )١( واحد درهم
العرض. مصاريف مبثابة املعروضة من األسهم كل سهم

يوم عمل نهاية حتى ٢٠٠٥  ويستمر ٢٣ يوليو بتاريخ العرض يبدأ
العرض. إلغالق فترة احملدد املوعد وهو   ٢٠٠٥ ١ أغسطس

على: األسهم شراء يقتصر

األشخاص من املتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني -

املتحدة العربية اإلمارات دولة بجنسية املتمتعني الطبيعيني
ميالدية. سنة  ٢١ عن اعمارهم تقل ال والذين

اإلمارات دولة في املؤسسة والهيئات واملؤسسات الشركات  -

ألشخاص يتمتعون بجنسية بالكامل واململوكة املتحدة العربية
وأي االحتادية  احلكومة وهيئات املتحدة العربية اإلمارات دولة
اململوكة واملؤسسات والشركات الهيئات  من وأي إماراتها من
االعتبارية االشخاص من وأي الدولة إمارات من ألي بالكامل

االحتادية. احلكومة أو الدولة إمارات من بالكامل ألي اململوكة

األشخاص على العام العرض في االسهم شراء يحظر
التاليني:

عن أو مباشرةً سواءً عاماً  ٢١ عن أعمارهم تقل الذين األفراد -

الشرعي. ممثلهم أو وصيهم أو وليهم طريق

اإلمارات دولة في املؤسسة غير والهيئات واملؤسسات الشركات -

يتمتعون ألشخاص بالكامل اململوكة الغير أو املتحدة العربية
العربية املتحدة. اإلمارات دولة بجنسية

الدولة. في احلرة املناطق واملسجلة في املؤسسة الشركات -

     

الهيئة

أسهم إجمالي

الشركة)األسهم(

األسهم عدد إجمالي

للبيع املعروضة

قبل من للشراء العرض اسهم من ٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم تخصيص مت
عامة.  وفق لدعوة ومؤسسات وشركات وهيئات افراد

من املستثمرين االشخاص من األسهم املقدمة شراء طلبات تقبل
: التالي على النحو العرض بنوك من خالل مواطني الدولة

: االفراد على مقصورة سهم )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( االولى الشريحة -١

طلب وأي ٥٫٠٠٠ سهم. الشراء عن لطلب األدنى يقل احلد ال أن يجب
١٫٠٠٠ سهم أل يكون مبضاعفات أن يتعني احلد عن هذا يزيد للشراء

سهم.  ٢٠٫٠٠٠ الشراء عن لطلب االعلى احلد يزيد ال ان على

لالفراد متاحة سهم )٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( الثانية الشريحة -٢
واملؤسسات والشركات والهيئات :

طلب واي ٢١،٠٠٠ سهم الشراء عن لطلب االدنى يقل احلد ال ان يجب
١٫٠٠٠سهم أل يكون مبضاعفات ان يتعني احلد عن هذا يزيد للشراء

سهم.  ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الشراء عن لطلب االعلى احلد يزيد ال ان على

أعاله. الشروط تخالف طلبات أية إلغاء سيتم بأنه علماً

عند التالية إبراز املستندات لطلب الشراء متقدم كل يجب على

الشراء: طلب تقدمي

بالنسبة لألفراد

لإلطالع. القيد خالصة أصل .١

التي حتوي والصفحات الغالف شاملة القيد من خالصة صورة .٢
بطلب املتقدم بيانات حتوي التي والصفحات األسرة رب بيانات

الشراء.

لإلطالع. السفر جواز أصل .٣

السفر. جواز من صورة .٤

شخص قبل من الشراء طلب على بالتوقيع القيام حالة في .٥

توكيل ان يبرز املوقع يتوجب على بطلب الشراء املتقدم عن بالنيابة

من صورة الطلب مع وأن يرفق األصول حسب مصدقاً الشراء طالب

التوكيل.

االخرى واالشخاص االعتبارية للشركات بالنسبة

لإلطالع. املفعول سارية التجارية الرخصة أصل .١

التجارية. الرخصة من صورة .٢

املسجلني اإلمارات دولة  مواطني قيد خالصة  وأصل صورة .٣
تكن لم حالة في فقط التجارية للشركة الرخصة على كشركاء

شركة مساهمة عامة.

االعتباري بالتوقيع ممثل الشخص صالحية يثبت ما وأصل صورة .٤
وبقبول الطلب وتسليم الشراء طلب بتقدمي ومتثيله عنه نيابة 

طلب الشراء. وبنموذج النشرة هذه في الواردة واألحكام الشروط

الشخص االعتباري ممثل قيد خالصة سفر أو جواز وأصل صورة .٥
عنه. نيابة بالتوقيع اول

١٥



   طريقة الدفع

  ملكية األسهم

األسهم تخصيص   سياسة

مرفقاً العرض بنوك  الى  االسهم شراء طلب تسليم يجب
الطرق من بأي شراؤها املراد األسهم لعدد املطلوب كثمن باملبلغ

التالية:

أبوظبي وكهرباء ومياه هيئة لصالح )مصدق( مصرفي شيك .١
مرخص لبنك فرع على ومسحوباً بالدرهم الشيك يكون أن والبد
كما جتاري. املتحدة كبنك العربية اإلمارات دولة في بالعمل له 
املذكورة الفروع أحد في الشراء طلب مع الشيك يودع أن يجب
إذا للشراء طلب  أي وسيلغى الهيئة حساب العرض في لبنوك
حساب من صرفه يتعذر أو  مصدق غير به  املرفق الشيك كان

اإلسباب. من سبب ألي تقدميه الشراء عند مقدم طلب

العرض بنك لدى الشراء طلب مقدم حساب من خصماً .٢
املعني.

السداد فيها  مبا أخرى طريقة بأي الشراء مبلغ تسديد يجوز ال
إيصاالً الشراء طلب تقدمي فيه مت الذي البنك  وسيصدر .ً نقدا
إلى الطلب ويجب اإلحتفاظ به مقدم املدفوع يسلم إلى باملبلغ
من األخيرة النسخة وستعتبر التخصيص. إشعار إستالم حني
املعني العرض قبل بنك من وختمه تقدميه وتوقيعه الطلب بعد
اسم بيانات االيصال وسيتضمن الطلب. بتقدمي إيصال مبثابة
املدفوع واملبلغ شرائها املراد األسهم وعدد وعنوانه مقدم الطلب

الطلب. تقدمي وتاريخ الدفع طريقة وتفاصيل

التداول يقتصر ذلك، خالف الشركة إدارة مجلس يقرر لم ما
الدولة مواطني  من  األفراد بني فيما  ملكيتها وحتويل باألسهم
قبل من بالكامل اململوكة والهيئات والشركات واملؤسسات

القانون. يحددها كما الدولة مواطني

األسهم تقسيم سيتم العرض في املشاركة باب إغالق بعد
على شريحتني إلى سهم  )٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠( وعددها املعروضة

اآلتي: النحو

يتم سهم،  )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( من وتتكون األولى الشريحة .١
للشراء األدنـى  احلد مت حتديد وقد فقط االفراد بني تخصيصها
مصاريف اليها مضافاً  ١٠٠٠ مبضاعفات ال سهم  ٥٠٠٠ بواقع
حيث سهم،   ٢٠٫٠٠٠ بواقع االعلى احلد حتديد ومت البيع
شراء طلب لكل والتناسب النسبة بطريقة توزيعها سيتم
)إن الفائض وينقل اإلجمالي، الطلب حجم مع بالتناسب

الثانية. للشريحة  وجد(

سيتم سهم،  )٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( من وتتكون الثانية الشريحة .٢
وقد والهيئات واملؤسسات والشركات األفراد بني  تخصيصها
مبضاعفات ال سهم  ٢١٫٠٠٠ بواقع االدنى للشراء احلد حتديد مت
االعلى حتديد احلد ومت البيع مصاريف إليها سهم مضافاً  ١٠٠٠
بطريقة توزيعها سيتم حيث سهم،   ٥٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بواقع
حجم مع بالتناسب شراء طلب لكل والتناسب النسبة

اإلجمالي. الطلب

رقم اقرب إلى االرقام بتقريب االسهم تخصيص  وسيتم
بعد تخصيصها  يتم لم  اسهم أية وتوزيع  صحيح عشري 

متييز. دون تسلسلي بشكل هذه التقريب عملية

املتعددة الشراء   طلبات

التصويت   حقوق

األسهم   إدراج

      

  تداول األسهم

فقط واحد شراء بطلب يتقدم أن شراء لطلب مقدم كل على
العرض مدير يحتفظ واحد شراء طلب من بأكثر التقدم حالة وفي
األخرى فقط واستبعاد باقي الطلبات طلب شراء واحد إعتبار بحق

الطلبات. لتلك أسهم أية تخصيص وعدم

من يتجزأ  ال جزء تعتبر الفردية املؤسسات فأن  ، اال هذا وفي
بطلب بالتقدم فردية مؤسسة أي مالك على يحظر وعليه مالكها

ميلكها،  مؤسسة أي باسم شراء طلبات الى إضافة باسمه شراء
شراء كطلبات الطلبات تلك اعتبار بحق العرض مدير ويحتفظ
على مبعاملتها احلق بذلك وله  ، املؤسسة مالك  باسم  متعددة
أية تخصيص وعدم أعاله ذكر كما متعددة شراء طلبات انها اعتبار

املستبعدة. للطلبات أسهم

ويكون لكل التصويت في متساوية بحقوق جميع األسهم تتمع
يعادل عدد أسهمه. األصوات من عدد مساهم

أسهمها إلدراج بطلب العرض فترة خالل الشركة تتقدم سوف
واألنظمة للقوانني وفقاً وذلك املالية لألوراق  أبوظبي سوق في

السوق.  في املتبعة

عن هيئة الصادرة واألنظمة الوزراء  مجلس  قرارات بأحكام عمالً
أي بأسهم تداول أي  إجراء يجوز ال فإنه والسلع املالية األوراق 

السوق. لدى خالل قاعة التداول من إال مدرجة شركة

١٧



عـامـة مـقدمـة
مليون ستمائة مجموعه ما بيع العرض هذا خالل  من  أبوظبي وكهرباء  مياه هيئة تنوي

"الشركة"(. أو )"طاقة" للطاقة الوطنية أبوظبي شركة أسهم من سهم )٦٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

أبوظبي وكهرباء مياه هيئة

النشأة

إمارة بالكامل حلكومة مملوكة حكومية كهيئة )"الهيئة"(  أبوظبي وكهرباء مياه هيئة أنشئت

في إمارة والكهرباء املاء قطاع تنظيم شأن في  ١٩٩٨ لعام )٢( رقم مبوجب أحكام القانون أبوظبي

القانون املذكور. أحكام مبوجب بها املنوطة لتنفيذ الواجبات أبوظبي، وذلك

تتمتع كما واإلداري  املالي باالستقالل وكذلك املستقلة االعتبارية بالشخصية الهيئة وتتمتع

من اعتمادها يتم التي املستقلة فللهيئة موازناتها ذلك، على للتصرف. وعالوة الكاملة باألهلية

-: يلي مما للهيئة إدارتها.  وتتكون املوارد املالية قبل مجلس

 

احلكومة. تخصصها لها االعتمادات التي  ١

األساسية. مزاولة نشاطاتها حتققه من الذي الدخل  ٢

لها. القابضة الشركات أسهم عوائد من املتأتي الدخل  ٣

لها. القابضة الشركات من أي أصول أو أسهم من أي بيع الناجمة عن اإليرادات  ٤

اإلدارة

مارس من من األول وأعضائه مبرسوم أميري. وفي رئيسه تعيني مجلس إدارة مت الهيئة إدارة يتولى

ليتكون  ١٩٩٨ لسنة )٣( رقم األميري املرسوم مبوجب الهيئة إدارة مجلس تشكيل مت  ١٩٩٨ عام

- : من

نهيان آل زايد بن ذياب / الشيخ سمو

سعيد القبيسي مسلم / معالي

احمليربي غيث خلفان معالي/

البواردي  محمد أحمد معالي/

احلر السويدي محمد معالي/  حمد

الصايغ على أحمد سعادة/

السويدي أحمد ناصر سعادة/

سيف املزروعي محمد سعادة/

الظاهري جوعان هادف د. سعادة/

رئيساً

أول نائباً

نائباً ثانياً

ً عضوا

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

عضواً

.١

.٢

.٣

.٤

.٥

.٦

.٧

.٨

.٩

املهام   

والكهرباء املاء بقطاع اخلاصة أبوظبي إمارة حكومة بسياسة يتعلق ما جميع تنظيم الهيئة  تتولى

القطاع. بخصخصة هذا املتعلقة ذلك األمور مبا في وتطويرها، في اإلمارة

في والكهرباء قطاع املاء تطوير أجل من والدراسة البحث أعمال دعم الهيئة أيضاً مهام وتتضمن

والفعال األمثل  االستغالل  ضمان إلى باإلضافة املوارد هذه استخدام ترشيد على واحلث اإلمارة،

من املواطنني احمللية استقطاب الكفاءات في الهيئة به تقوم الدور الذي إلى جتدر اإلشارة كما لها. 

مبستوى أدائهم.  واالرتقاء تدريبهم على والعمل

والطاقة للمياه املنتج املستقل مبشاريع املتعلق الدور

والطاقة املستقل للمياه مبشاريع املنتج يتعلق التالية فيما والتدابير اإلجراءات من أي اتخاذ للهيئة

الاحلصر:- املثال سبيل على املنتج املستقل"( )"مشاريع

مثل في العام القطاع مساهمة متويل بخصوص القطاع اخلاص مؤسسات مع االتفاقيات عقد .١

املشاريع. هذه

املشاريع. هذه مثل إقامة لغايات تأجيرها للحكومة أو للهيئة أو ضمان اململوكة األراضي تأجير .٢

استخدام تلك األراضي. على املترتبة أيضاً احلقوق ذلك ويتضمن

إنتاجية طاقة توفير مهام إليها  يسند التي الشركات اختيار عملية  الهيئة تتولى وكذلك

من محدد مستوى لتوفير التعاقد معها يتم تلك التي أو من املاء والكهرباء إضافية مستحدثة أو

الشركات بني املفاضلة ثم ومن العالقة ذات العطاءات بذلك من خالل طرح الهيئة وتقوم الطاقة. 

املعنية. باملناقصات تتقدم التي

الشركات القابضة

األنظمة وضع في الصالحية  مبطلق  ١٩٩٨ لعام )٢( رقم القانون ألحكام  وفقاً  الهيئة تتمتع

أموالها ورؤوس  الشركات تلك مدد ذلك حتديد في  مبا  قبلها، من  اململوكة للشركات األساسية

امللكية صفة استمرارية ذلك في ويشترط ومدرائها.  إداراتها مجالس  أعضاء  تعيني وكذلك

الهيئة. قبل من الشركات لتلك الكاملة

)٥( خمس بإنشاء املذكور )٢( رقم القانون أحكام مبوجب أيضاً قامت قد بأن الهيئة اإلشارة وجتدر

وميكن املستقل.  املنتج مشاريع إقامة بغرض )الشركات القابضة( عامة أخرى شركات مساهمة

اآلتي:- النحو على املنتج املستقل( )مشاريع التابعة لها واملشاريع اخلمس الشركات هذه بيان

اإلمارات  شركة ٦٠٪ في وتساهم بنسبة )١٩٩٨ العام في تأسست ( للطاقة االمارات •   شركة
.A2 الطويلة ملشروع املنفذة هي واألخيرة للطاقة سي.إم.إس.

توتال اخلليج شركة في ٪٦٠ وتساهم بنسبة )٢٠٠٠ العام في )تأسست للطاقة اخلليج •  شركة
.A1 الطويلة املنفذة ملشروع هي واألخيرة للطاقة تراكتبل

شركة الشويهات في ٪٦٠ وتساهم بنسبة )٢٠٠١ العام في )تأسست للطاقة الشويهات •  شركة
للطاقة. الشويهات ملشروع املنفذة هي واألخيرة للطاقة إنترناشنال سي.إم.إس

الشركة في ٪٦٠ وتساهم بنسبة )٢٠٠٣ العام في )تأسست للطاقة •  الشركة العربية املتحدة
النار. أم املنفذة ملشروع هي واألخيرة للطاقة العربية

شركة في ٪٦٠ وتساهم بنسبة )٢٠٠٥ العام في )تأسست للطاقة املتحدة الطويلة •  شركة
.B الطويلة ملشروع املنفذة هي واألخيرة آسيا للطاقة الطويلة
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استثماراتها من ٪٩٠ يقارب ما بتحويل قامت أبوظبي وكهرباء مياه هيئة أن إلى اإلشارة وجتدر 

للطاقة. الوطنية أبوظبي شركة إلى القابضة الشركات من كل في وقروض( )اسهم

الطاقة إنتاج

وقد وهدفها.  والكهرباء املاء قطاع عملية خصخصة واملياة محور الطاقة إنتاج مسألة تعتبر

إقامة متت حيث أبوظبي، إمارة في اخلصخصة برامج قواعد املبادرة في إرساء زمام الهيئة اتخذت

من )"BOO"( البناء-التملك-التشغيل مبدأ على واملياه الطاقة إلنتاج مستقلة مشاريع أربعة

العقود إبرام مت وقد هذا، عاملية.  وعدة شركات أبوظبي مياه وكهرباء هيئة بني مشترك إئتالف خالل

في التجاري التشغيل يبدأ أن واملتوقع ،٢٠٠٥ شهر يناير B في الطويلة في اخلامس اخلاصة باملشروع

اخلمس املستقل املنتج مشاريع من كل في املال رأس من ٪٦٠ نسبته ما الهيئة ومتلك .٢٠٠٨ العام

مملوكة وهي عامة مساهمة كشركات تأسيسها مت مستقلة قابضة شركات خالل من وذلك 

بالشركات القابضة.  النشرة في هذه ويشار إليها الهيئة قبل بالكامل من

النقل

والكهرباء.  املاء نقل مسؤولية )“Transco”( ترانسكو والتحكم للنقل أبوظبي شركة تتولى

للطاقة أبوظبي مؤسسة خالل من للهيئة بالكامل مملوكة مساهمة خاصة شركة هي وترانسكو

نقل شبكات تطوير مهمة ١٩٩٨ لتتولى لعام )٢( رقم القانون أحكام مبوجب تأسيسها مت والتي

وتشغيلها. وصيانتها والكهرباء املاء

التوزيع

)٢( رقم القانون أحكام مبوجب للتوزيع  العني  وشركة للتوزيع أبوظبي شركة من كل إنشاء مت

أبوظبي مؤسسة خالل من للهيئة بالكامل عامة مملوكة مساهمة شركات ١٩٩٨ وكلتاهما لعام

والكهرباء. املاء وتوريد توزيع مهمتي منهما كل لتتولى للطاقة

والكهرباء للماء ظبي أبو شركة

إلى والكهرباء املاء من املطلوبة  الكميات توفير مهمة إسناد مت املستحدث، الهيكل ظل في

الالزمة القيام بالتدابير عاتقها على هذه الشركة ستأخذ كما للماء والكهرباء، أبوظبي شركة

وفي األوقات.   أي وقت من وفي أبوظبي إمارة املنتجات في على هذه الطلب زيادة في ألي لالستجابة

تنتجه وما والكهرباء املاء املتاحة من اإلنتاج قدرة شراء مسؤولية الشركة تتولى هذه اإلطار، هذا

إبرامها يتم األمد طويلة إتفاقيات مبوجب طاقة وماء، وذلك من املذكورة املشاريع اخلمس شركات

الشركة هذه تعمل ذلك، إلى وباإلضافة عاماً.  عشرين مدتها لغاية املشاريع تصل شركات مع

الشركات تلك لصالح مدفوعات أية تسوية عملية تتولى كما بالغاز شركات املشاريع على تزويد

خاصة(. مساهمة )شركات التوزيع شركات ولصالح

١٩٩٨ كشركة لعام )٢( رقم القانون أحكام مبوجب والكهرباء للماء أبوظبي شركة تأسيس ومت

الطاقة بشراء لتقوم للطاقة، أبوظبي مؤسسة خالل خاصة مملوكة بالكامل للهيئة من مساهمة

الالزم.  الطبيعي بالغاز الشركات تلك وتزويد املستقل املنتج مشاريع شركات من واملاء

"طاقة" للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تأسيس

   )١٦( رقم أبوظبي إمارة قانون ألحكام وفقاً )"طاقة"( للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تأسيس مت

مليون وخمسون ومائة مليارات أربعة وقدره برأسمال عامة مساهمة كشركة  ٢٠٠٥ لسنة

اسهمها. بجميع باإلكتتاب أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قامت وقد درهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

عينية حصة بتقدمي  أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قيام خالل من الشركة رأسمال تكوين ومت 

يقارب ما هي قبل الهيئة من املقدمة درهم واحلصة العينية )٤٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠( قدرها نقدية وحصة

للهيئة بالكامل مملوكة قابضة خمس شركات في وقروض( )اسهم الهيئة استثمارات من ٪٩٠

وهي: عامة( مساهمة شركات )جميعها

للطاقة اإلمارات شركة

للطاقة اخلليج شركة

للطاقة الشويهات شركة

املتحدة للطاقة العربية الشركة

للطاقة املتحدة الطويلة شركة

مالكةً في الشركة أسهمها من ٪٤٩ بيع عملية إمتام بعد أبوظبي وكهرباء مياه هيئة وستصبح

"طاقة". أسهم من ٪٥١ نسبته ملا

بعد إمتام وذلك والشركات القابضة للطاقة الوطنية أبوظبي ملكية شركة اآلتي ويوضح الشكل

"طاقة". الى من الهيئة العينية احلصة حتويل عملية

أبوظبي وكهرباء مياه هيئة

طاقة

الطولية شركة

للطاقة املتحدة

العربية الشركة

للطاقة املتحدة

الشويهات شركة

للطاقة

اخلليج  شركة

للطاقة

اإلمارات  شركة

للطاقة

العرض في املساهمون

٪٥١٪٤٩

٪١٠٪٩٠

الطويلة شركة

للطاقة آسيا

العربية الشركة

 للطاقة

الشويهات شركة

إس إم. سي.

للطاقة

توتال اخلليج شركة

تراكتبل

للطاقة

اإلمارات شركة

سي.إم.إس

للطاقة

الشركات
القابضة 

مشاريع  شركات

املنتج املستقل
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مليون وخمسني  ومئة مليارات  أربعة مقداره ما  الشركة رأسمال بلغ النشرة  هذه بتاريخ

سهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسني ومئة مليارات أربعة على موزعة درهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(

للسهم. )١( بقيمة درهم واحد

والتي القابضة الشركات في وقروض( )اسهم استثماراتها من ٪٩٠ يقارب ما بتقدمي الهيئة قامت

تقوم وسوف الشركة.  أسهم من معني عينية مقابل متلكها لعدد كمساهمة بالكامل متتلكها

وميكن العرض.  وعائدات املالية مصادرها من نقداً األسهم من املتبقية قيمة احلصة بسداد الهيئة

النحو اآلتي:- على ذلك بيان تفاصيل

املال رأس هيكلية

القابضة الشركات في الهيئة استثمارات من درهم٩٠٪  ٣٫٧١٢٫٠٠٠٫٠٠٠

الهيئه تقدمه درهمنقد  ٤٣٨٫٠٠٠٫٠٠٠

"طاقة" ٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهمرأسمال
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بيد عصري.  اقتصاد ألي  الصناعى والتطور للنمو االساسي العنصر واملياه الطاقة موارد تعتبر

من متواصلة وبصورة باستثمارات ضخمة القيام يتطلب  املوارد هذه من وافرة كميات إتاحة أن 

والكهرباء املاء قطاع شهد ولقد العامة.  موازناتها كاهل يثقل قد الذي بالشكل احلكومات قبل

والكهرباء من املاء املتزايدة االحتياجات لسد وذلك األخيرة السنوات في ً ملحوظاً منوا الدولة في

حجم ارتفع ،٢٠٠١ - ٢٠٠٣ عامي ما بني الفترة خالل وحتديداً املضطرد.  االقتصادي النمو ومواكبة

التالي:- اجلدول في موضح كما هو ٪٥٫٦ مبعدل والكهرباء املاء من اإلنتاج

ومن ،٪١٤٫١ بنسبة ذروته  ٢٠٠٤ العام في على الكهرباء للطلب النمو السنوي معدل وصل كما

بإنشاء الهيئة قامت وقد هذا، سنوية.  منو كنسبة ٪١٢٫١ معدله ٢٠٠٥ ما العام يسجل أن املتوقع

أبوظبي إمارة في واملياه إلنتاج الطاقة نحو متكامل على تعمل والتي املستقلة املشاريع عدد من

ميغا  ١١٫٠٠٠ حوالي من )أي إلى ضعف املستوى احلالي القدرة اإلنتاجية زيادة إلى احلاجة ضوء في

تنفيذ على جاهدة الهيئة تعمل ذاته، الوقت وفي  .٢٠٢٠ عام بحلول واط( ميغا  ٢٠٫٠٠٠ إلى واط

إلى تهدف مدروسة منهجية خطة وفق املشاريع هذه من التدريجي  باالنسحاب استراتيجيها

العمليات هذه إدارة اخلاص القطاع ليتولى األجنبية  أو احمللية سواء اخلاصة االستثمارات جذب 

احلكومة وتطلعاتها.  توجهات مع يتناسب الذي النحو وعلى فعال بشكل

قطاع إنتاج املاء والكهرباء في اخلصخصة

للماء اإلنتاجي اجلانب  بخصخصة يتعلق فيما املبادرة زمام أبوظبي والكهرباء مياه هيئة تولت

األداء لتحسني العاملية  اخلبرات واستقطاب املستقل املنتج مشاريع إقامة خالل  من والكهرباء

فيما التخطيط مسؤولية والكهرباء للماء أبوظبي شركة إلى احلكومة عهدت وقد والفاعلية. 

لتنفيذ املعنية األطراف مع التعاقد  ومهمة  جهة إنتاجية مستحدثة من طاقة بتوفير يختص

من ٪٦٠ نسبته مبا الشركات القابضة، خالل من الهيئة، وتستأثر أخرى.  جهة من اططات تلك

املستثمرين اإلستراتيجيني من اخلاص القطاع يتملك حني في املذكورة، املشاريع شركات رأسمال

ببيع قدرتها املستقل املنتج مشاريع شركات تقوم اإلطار، هذا وفي   .٪٤٠ والبالغة املتبقية النسبة

مبوجب إتفاقيات والكهرباء للماء أبوظبي شركة إلى والكهرباء املاء من املتاح وإنتاجها اإلنتاجية

اخلصوص. إبرامها بهذا مت األمد طويلة شراء

والكهرباء املاء من اإلمارات ٢٠٠١٢٠٠٢٢٠٠٣إنتاج

مباليني( )كيلوواط/الساعة، الكهرباء إنتاج ٤٢٫٩٥٧٤٥٫٦٢٨٤٨٫١٦٣قيمة

)مباليني الدراهم( الكهرباء إنتاج ٥٫٥١٨٦٫٣٩٠٦٫٧٤٥قيمة

اجلالونات( )بباليني املياه ١٨٢٫٤٢٠٤٫٩٢١٦٫٤إنتاج

)مباليني الدراهم( املياه إنتاج ٣٫٢٣٢٣٫٦٠٧٣٫٨١٠قيمة

والكهرباء املاء قطاع والرقابةحملة عن التنظيم

"مكتب أبوظبي إمارة في والكهرباء املاء شأن تنظيم قطاع في  ١٩٩٨ لعام )٢( أنشأ القانون رقم

الشركات جميع ترخيص مهمة ليتولى أبوظبي" إمارة في والكهرباء املاء لقطاع والرقابة التنظيم

والكهرباء للماء توريد أو توزيع أو  تأمني  أو حتلية أو تخزين أو نقل أو إنتاج نشاط بأي تقوم التي

مت اخلاصة التي املساهمة جميع الشركات أن وحيث عليها.  واإلشراف والرقابة أبوظبي إمارة في

،B والطويلة النار، وأم A1، والشويهات، A2، والطويلة الطويلة من لتنفيذ مشاريع كل تأسيسها

مكتب لدى ترخيص بطلبات الشركات هذه فلقد تقدمت والكهرباء، املاء إنتاج مجال تعمل في

طلباتها دراسة بعد هذه الشركات لكافة املعنية التراخيص مبنح بدوره قام والرقابة والذي التنظيم

ودقة.  بعناية

في اإلمارة والكهرباء املاء بتوفير املتعلقة اخلطط مراجعة صالحية املكتب املذكور القانون منح وقد

ألحكام القانون، طبقاً تنفيذها في والتحكم ومراقبتها بها اخلاصة إصدار التراخيص إلى إضافة

وتتضمن املطلوب.  الوجه على إليه مبوجب القانون املوكلة املهام أداء املكتب من لكي يتمكن وذلك

وبنودها الكهرباء املاء توريد وشروط بالتعرفة يتعلق فيما املستهلك حماية مسؤولية املهام هذه

مكتب القانون ذلك منح وكذلك، الصناعي.  أو التجاري أو املنزلي لالستهالك ذلك كان سواء 

يتم التي والشركات اجلهات إلزام شأنها التي من التعليمات  إصدار والرقابة صالحية التنظيم 

الصادرة التراخيص تقيدها بأحكام لضمان ضرورية املكتب يراها التي اإلجراءات باتخاذ ترخيصها

وشروطها.  عنه
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التأسيس  عقد بنود وملخص املال رأس    الشركة -
التأسيس: .١

١٦ ( لسنة ( رقم األميري املرسوم أحكام مبوجب للطاقة أبوظبي الوطنية شركة تأسست

مملوكة عامة  مساهمة للطاقة كشركة الوطنية أبوظبي  شركة تأسيس شأن  في  ٢٠٠٥

٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ درهم. قدره مال وبرأس أبوظبي وكهرباء مياه لهيئة بالكامل

والتخطيط االقتصاد وزير قرار صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة )١٠٠( الشركة مئة تكون مدة

غير العمومية اجلمعية من قرار  يصدر لم ما  مماثلة متعاقبة ملدد وجتدد  تأسيسها  بإعالن 

مدتها. بإنهاء للشركة العادية

أن اإلدارة لس ويجوز أبوظبي مدينة في القانوني ومحلها الرئيسي الشركة مركز يكون

خارجها. أو املتحدة العربية اإلمارات توكيالت في دولة أو مكاتباً أو فروعاً لها ينشئ

أدناه املعدل ذكره ١٩٩٨ الوارد لسنة )١٥( االحتادي رقم القانون وفقاً ألحكام الشركة، حصلت

من مجلس على استثناء التجارية، الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم اإلحتادي للقانون

الشركات شأن ١٩٨٤ في لسنة )٨( رقم االحتادي القانون أحكام بعض تطبيق عدم بشأن الوزراء

لسنة )٨( رقم االحتادي القانون ألحكام تخضع الشركة وعليه له.  املعدلة التجارية والقوانني

األساسي للشركة. النظام خاص في نص شأنه يرد في لم فيما إليه املشار  ١٩٨٤

الشركة: أغراض .٢  

الطاقة أو املساهمة في قطاعات العاملة واملشاريع الشركات في وحصص أسهم متلك     ٢-١

الدولة داخل واملشاريع، الشركات تلك  ومتويل واملعادن والنفط والغاز واملاء والكهرباء

وخارجها.

 

لتمكني آخرين مع  باالشتراك  أو مبفردها األخرى والكيانات واملنشآت الشركات تأسيس    ٢-٢

أو الدولة في صناعي أو جتاري نشاط  أي في املساهمة أو ومزاولة مباشرة من الشركة

والغاز والكهرباء واملاء الطاقة وتوزيع بإنتاج ونقل املرتبطة النشاطات ذلك في مبا خارجها

واملعادن. والنفط

وصناديق ومحافظ ومشاريع وهيئات شركات في األخرى املصالح أو احلصص أو األسهم ٢-٣    متلك

في أو مرتبط بأغراض الشركة مجال في أي والتي تعمل داخل الدولة وخارجها ائتمانية

من الشركة لتمكني فيه مرغوباً أو ً مفيدا الشركة إدارة مجلس يعتبرها التي ااالت

الربحية. حتقيق

٢٧



بتمويل يتعلق ائتمان فيما ووكاالت مالية ومؤسسات ومصارف بنوك مع اتفاقيات أية إبرام   ٢-٤

تشارك أو  تساهم  التي  املشاريع أو أغراضها أو أعمالها أو نشاطاتها من أي أو الشركة

املساهمة العاملة أو الشركات واملشاريع في مساهمة الشركة لتحويل أو الشركة فيها

الضمانات سبيل ذلك إصدار في أعاله. وللشركة الفقرة )٢-١( في الواردة القطاعات في

وحصصها الشركة أصول من جزء أي أو كامل على إنشاء ضمان أو الالزمة ورهن والتعهدات

ضمان أو متويل بغرض الشركة  فيها تساهم التي أو القابضة الشركات  في وأسهمها 

خارجها. أو الدولة داخل آخر شخص أو شركة أي إلتزامات أو الشركة إلتزامات

تساهم التي املشاريع من أي وصيانة وإدارة وتشغيل إلنشاء وعقود اتفاقيات أي إبرام      ٢-٥

داخل إلتزاماتها الشركة لضمان تعقدها التي القروض ذلك اتفاقيات في مبا فيها الشركة

الدولة أو خارجها.

من غيرها مع الوجوه من  وجه بأي تشترك أن أو مصلحة لها تكون  أن للشركة يجوز  ٢-٦

التي أو ألغراضها  مماثلة أغراضاً تزاول التي األخرى  الكيانات أو  املؤسسات أو الشركات

أو الشركات تلك تتملك أن ولها خارجها أو الدولة داخل أغراضها حتقيق على  تعاونها 

بها. أن تلحقها أو األخرى الكيانات أو املؤسسات

رأسمال الشركة: .٣

درهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسني ومئة مليارات أربع مببلغ  الشركة رأسمال حدد   ٣-١

إسمية بقيمة سهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسني ومئة مليارات أربع على موزع

لكل سهم. )١( قدرها درهم واحد

في وقروض( )اسهم استثماراتها ٩٠٪ من يقارب بتقدمي ما أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قامت  ٣-٢

رأسمالها:            من وذلك لتكوين جزء الشركة إلى آدناه( )املبينة الشركات القابضة من كل

للطاقة اإلمارات شركة •               
للطاقة اخلليج شركة •

للطاقة الشويهات شركة •
املتحدة للطاقة العربية الشركة •
للطاقة املتحدة الطويلة شركة •

رأسمال قيمة ألستكمال وذلك ً نقدا درهم مليون  ٤٣٨ مبلغ وقدره بتقدمي الهيئة وستقوم            

الشركة.

ويجب خالف ذلك،  الشركة إدارة مجلس يقرر لم وما إسمية  الشركة أسهم جميع تكون  ٣-٣

بقاء مدة طوال وقت أي في العربية املتحدة اإلمارات دولة أال تقل نسبة مساهمة مواطني

من رأس املال. ٪١٠٠ عن الشركة

بكامل أسهم الشركة.  وكهرباء أبوظبي اكتتبت هيئة مياه  ٣-٤

الشركة: إدارة مجلس .٤

األكثر على )٩( و األقل على أعضاء أربعة من يتكون إدارة مجلس الشركة إدارة يتولى   ٤-١  

أن تكون غالبية األحوال جميع في ويجب السري. بالتصويت العادية العمومية اجلمعية تنتخبهم

املتحدة. العربية اإلمارات دولة مواطني من الس رئيس فيهم مبن الس أعضاء

النحو على للشركة إدارة مجلس اول تشكيل الذكر ، مت السالفة التعيني طريقة من واستثناءً
التالي:

هذه املدة وفي نهاية ثالث سنوات، اإلدارة منصبه ملدة مجلس أعضاء عضو من كل يتولى   ٤-٢
عضويتهم. مدة انتهت الذين تعيني األعضاء إعادة ويجوز الس، تشكيل يعاد

التعيني هذا يُعرض أن على أثناء السنة في تخلو التي املراكز في أعضاء يعني أن اإلدارة لس    ٤-٣
غيرهم، وإذا تعيني أو تعيينهم إلقرار اجتماع لها في أول العمومية العادية اجلمعية على
مجلس على وجب أكثر أو الس أعضاء عدد ربع السنة أثناء في الشاغرة املراكز بلغت
تاريخ من األكثر على أشهر خالل ثالثة لالجتماع العادية العمومية اجلمعية دعوة اإلدارة
اجلديد يكمل العضو األحوال جميع وفي الشاغرة ميأل املراكز من آخر مركز النتخاب شغر

أخرى. لالنتخاب مرة قابالً العضو هذا ويكون سلفه مدة

من الرئيس ويشترط أن يكون للرئيس ونائباً رئيساً أعضائه بني من اإلدارة مجلس ينتخب     ٤-٤
التي القرارات تنفيذ وعليه القضاء، أمام الشركة الس رئيس  وميثل الدولة مواطني

لديه. مانع قيام أو غيابه عند الرئيس مقام الرئيس نائب ويقوم الس يصدرها

الس ويحدد ، لإلدارة أكثر أو منتدباً ً عضوا أعضائه بني من يعني أن اإلدارة  لس يجوز     ٤-٥
بعض مينحها أكثر أو جلنة أعضائه بني من يشكل أن يكون له كما ومكافآته، اختصاصاته

الس. قرارات وتنفيذ بالشركة العمل سير مبراقبة يعهد إليها أو اختصاصاته

نيابة والتصرفات األعمال بكافة والقيام  الشركة إدارة في  السلطات كافة اإلدارة لس    ٤-٦
املطلوبة الصالحيات كافة وممارسة به، القيام للشركة مصرح هو حسبما الشركة عن
في صراحة عليه نص مبا والصالحيات إال السلطات هذه من يحد وال أغراضها. لتحقيق
على للشركة العادية غير العمومية اجلمعية من بقرار أو للشركة األساسي النظام
اإلدارة صراحة مجلس تفويض مت كما العمومية للشركة. اجلمعية اعتباره من اختصاص
التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )١٠٣( املادة وألغراض
سنوات ورهن )٣( الثالث تتجاوز بالقروض ملدة اخلاصة االتفاقيات بإبرام له والقوانني املعدلة
مسئولياتهم وإجراء من الشركة مديني الضرورة وإبراء ذمة عند الشركة موجودات بعض

التحكيم. على املوافقة أو املصاحلات

وأموالها الشركة موجودات من أي إلستخدام والصالحيات السلطات كافة اإلدارة لس    ٤-٧
الطاقة قطاعات في شركات عاملة في واالستثمار والتملك الشراء من لتمكني الشركة

نيابة ال احلصر سبيل املثال لس اإلدارة على واملعادن.  فيجوز والنفط والغاز واملاء والكهرباء

الشركة قبل من الشركات بشراء اخلاصة والعقود االتفاقيات إبرام الشركة وبإسم عن

مستشارين اإلدارة تعيني وإدارتها وتشغيلها وصيانتها. ولس الشركات تلك في واالستثمار

وسدادها. أتعابهم وحتديد وللشركة له
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في النشاط التغيير ذلك كان إذا الشركة نشاط طبيعة في يغير أن اإلدارة يجوز لس ال    ٤-٨

بنفس نشاطها ممارسة أساسي على قدرة الشركة بشكل في التأثير من شأنه أو جوهرياً

قد التغيير ذلك يكن لم ما التغيير، ذلك على مباشرة السابقة الدرجة وبنفس الطريقة

العادية غير العمومية اجلمعية اجتماع في املمثلة األسهم من ٪٧٥ عن صادر بقرار أجيز

للشركة.

املوظفني  وشــؤون واملالية ــة اإلداري بالشؤون املتعلقة اللوائح اإلدارة مجلس يضع    ٤-٩

وتوزيع واجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة الس يضع كما املالية، ومستحقاتهم

واملسؤوليات. االختصاصات

من عشر يوما خمسة )١٥( خالل يقوم أن الشركة إدارة مجلس في عضو كل على ٤-١٠   يجب

مالية سنة نهاية كل يوما من عشر خمسة )١٥( وخالل مجلس اإلدارة عضوا في انتخابه

كما الشركة، في ميتلكها التي األسهم بعدد الشركة إلى خطي إخطار بتوجيه للشركة،

أسهمه على وقت أي في يجريها تصرفات بأية فورية وبصورة خطياً الشركة يخطر أن عليه

الشركة. في

عضو أو  نائبه  أو اإلدارة مجلس رئيس من كل  انفراد  على الشركة عن التوقيع  حق ميلك  ٤-١١

جميع في يتم ذلك أن ذلك على الس في يفوضه آخر شخص أي أو املنتدب مجلس اإلدارة

اإلدارة. مجلس قرارات حدود في األحوال

عليه يوافق آخر مكان أي في أو للشركة الرئيسي املركز في اجتماعاته مجلس اإلدارة يعقد   ٤-١٢

في حالة نائبه أو الرئيس دعوة على إلى انعقاده بناء احلاجة كلما دعت اإلدارة مجلس أعضاء

)٤( أربع اإلدارة مجلس يجتمع أن ويجب الس أعضاء من عضوين طلب بناءً على أو غيابه

على األقل. السنة مرات في

للشركة العمومية اجلمعية .٥

في إال انعقادها يجوز وال املساهمني جميع متثل صحيحاً تكويناً املكونة العمومية اجلمعية  ٥-١

أبوظبي. مدينة

العادية وغير العمومية العادية اجلمعية أبوظبي وكهرباء مياه هيئة إدارة مجلس ٥-٢  يشكل

وكهرباء أبوظبي. مياه هيئة من قبل مملوكة الشركة مادامت كامل أسهم وذلك للشركة  

عدد له ويكون اجلمعية العمومية للمساهمني اجتماعات حضور في احلق مساهم لكل  ٥-٣

مجلس أعضاء غير غيره من ينيب عنه أن مساهم ولكل أسهمه. عدد األصوات يعادل  من

ثابتة تكون  أن  النيابة لصحة  ويشترط  العمومية. اجلمعية اجتماعات  حضور  في اإلدارة 

التوكيل ذلك قيد يجب كما مجلس االدارة. يحددها التي الشروط وفق خاص بتوكيل كتابي

طبقا للتعليمات االجتماع تاريخ من األقل على يومني قبل سجلها أمني أو الشركة لدى

حلضور االجتماع. املساهمني إلى املوجهة الدعوة في الواردة

حلضور املساهمني إلى الدعوة توجه واحد، مساهم عن الشركة في املساهمني عدد زاد إذا  ٥-٤

في العربية باللغة يوميتني تصدران صحيفتني  في بإعالن العمومية اجلمعية اجتماعات

بواحد لالجتماع احملدد املوعد قبل وذلك العادي بالبريد وبكتب املتحدة العربية اإلمارات دولة

صورة وترسل االجتماع أعمال ذلك جدول الدعوة تتضمن أن األقل، ويجب على يوماً وعشرين

بإمارة واالقتصاد التخطيط ودائرة والتخطيط االقتصاد وزارة  من لكل الدعوة أوراق من

القانون من )١٢٣( ألحكام املادة الشركة تخضع وال لالوراق املالية أبوظبي وسوق أبوظبي

املعدلة له. والقوانني التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي

جلميع ملزمة للشركة األساسي للنظام طبقاً الصادرة العمومية اجلمعية قرارات  ٥-٥

الرأي. في واالفون الغائبون فيهم مبن املساهمني

العمومية العادية املتعلقة باجلمعية األحكام العادية غير العمومية اجلمعية تسري على  ٥-٦

 ١٩٨٤ )٨(لسنة رقم االحتادي القانون ثم أحكام األساسي للشركة ومن في النظام الواردة

املعدلة له. والقوانني التجارية الشركات شان في

الشركة مالية .٦
صورة إلعطاء األصول حسب منتظمة  حسابات  بدفاتر يحتفظ بأن اإلدارة مجلس يلتزم   ٦-١

طبقاً الدفاتر هذه وحتفظ الشركة ولتفسير تعامالتها أعمال وضع وعادلة عن صحيحة

فحص الشركة في مساهم ألي يحق وال دولياً، واملطبقة عليها املتعارف احملاسبية للمبادئ

اإلدارة. مجلس صادر عن املعنى بهذا تفويض مبوجب إال تلك احلسابات دفاتر

من ويستثنى سنة كل من ٣١ ديسمبر في يناير وتنتهي أول من للشركة املالية السنة تبدأ  ٦-٢

وتنتهي في التجاري في السجل قيدها تاريخ من فتبدأ املالية األولى للشركة السنة ذلك

التالية.  السنة من ديسمبر  ٣١

العمومية للجمعية السنوي االجتماع قبل مالية سنة كل يعد عن اإلدارة أن مجلس على  ٦-٣

أن أيضاً الس وعلى واخلسائر، األرباح وحساب الشركة ميزانية على األقل بشهر العادية

ذاتها السنة ختام في مركزها املالي املالية وعن السنة خالل الشركة عن نشاط يعد تقريراً

األرباح امليزانية وحساب من صورة األرباح الصافية وترسل يقترحها لتوزيع التي والطريقة

العمومية العادية اجلمعية أعمال جدول رفق املساهمني اإلدارة إلى مجلس وتقرير واخلسائر

السنوية.

موجودات الستهالك نسبة يحددها الصافية غير السنوية األرباح من يقتطع أن اإلدارة ٦-٤  لس

من قرار على بناءً األموال هذه  في التصرف ويتم نزول قيمتها، التعويض عن أو الشركة

املساهمني. على توزيعها يجوز وال اإلدارة مجلس

والتكاليف العمومية جميع املصروفات خصم بعد الصافية للشركة السنوية األرباح توزع   ٦-٥
يلي: كما األخرى

بلغ متى االقتطاع هذا ويقف القانوني االحتياطي حلساب تخصص  ٪١٠ تقتطع أ
االحتياطي نقص املدفوع، وإذا الشركة مال رأس من ٪٥٠ يوازي ً قدرا مجموع االحتياطي

االقتطاع. إلى العودة تعني هذا القدر عن

إضافية كحصة املساهمني على ذلك بعد منها جزء أو صافي األرباح من يوزع الباقي ب 
ذلك وكل نظامي، احتياطي أو يخصص إلنشاء التالية السنة او يرحل إلى األرباح على

اإلدارة. مجلس يقرره وفقاً ملا

٣١



االستراتيجيةوسياسة توزيعاألرباحوحقوق الشركة -
املساهمني 

املوجودات

لتتملك عامة  مساهمة كشركة للطاقة الوطنية أبوظبي شركة إنشاء مت ذكره، سبق كما

من املساهمة املستثمرين جمهور الشركات القابضة، وبالتالي متكني أسهم من األغلبية العظمى

املياه. وحتلية الطاقة إنتاج قطاع خصخصة برنامج في

عملها، فترة بداية  في  كافية نقدية أرصدة  للطاقة الوطنية  أبوظبي لشركة  وسيتوفر  هذا،

مبوجب القابضة الشركات بها تلتزم التي باالستثمارات  اخلاصة االحتياجات املالية لتلبية وذلك

في التصرف "طاقة" ل يحق أنه إلى اإلشارة وجتدر  املستقل.  املنتج مبشاريع اخلاصة االتفاقيات 

مناسبة. تراها التي بالطريقة االحتياجات هذه عن الفائضة األرصدة

 

االستراتيجية

حتصيلها أساس على مبنية  القابضة الشركات قبل من اململوكة املستقل املنتج مشاريع  إن

اآلجال تلك وبانتهاء األجل.  الطويلة واملاء الطاقة  شراء التفاقيات وفقاً لها املتحققة لإليرادات 

مصدر هناك أي يكون ولن نافذة غير املعنية االتفاقيات ٢٠ سنة تصبح لغاية تصل مدتها قد والتي

للطاقة الوطنية أبوظبي شركة ستقوم وعليه، املستقبل.  املنتج مشاريع من مضمون لإليرادات

تلك خالل مشاريع أخرى في باالستثمار ستقوم أيضاً انتاجها فيما بيع أو االتفاقيات جتديد مبحاولة

لإليرادات. جديدة مصادر لتوفير املدة

فيما يلي:- للطاقة الوطنية أبوظبي شركة استراتيجية تلخيص ميكن اإلطار ، هذا وفي

بالنفع يعود الذي وعلى النحو ممكنة طريقة بأفضل القابضة الشركات استثمارات إدارة  •

املستقل. املنتج مشاريع اتفاقيات أحكام تقتضيه ما مراعاة مع على املساهمني

في االستثمار خالل من وذلك اإلدارة ملا يقرره مجلس وفقاً النقدية األرصدة فائض توظيف  •

التالية:- القطاعات من أي

الطاقة -

املياه -

والغاز النفط -

املعادن -

التحتية البنى -

العمالة وتكاليف التشغيل

على املنظور املستقبل في قابضة شركة للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تبقى أن املتوقع  من

األساسي. مبوجب نظامها عاملة مؤسسة لتكون بالكامل مخولة أنها الرغم من

يلي:- ما إلى للطاقة الوطنية أبوظبي شركة لعمليات األولية التكاليف تقسيم وميكن

والتدقيق. باألمور احملاسبية املتعلقة اخلدمات -

االستشارية. اخلدمات -

خدمات تسجيل األسهم. -

اجلديدة. املشاريع بتقييم املكلفني املستشارين رسوم -

أخرى. ومصاريف وأتعاب تكاليف -

  

األرباح توزيع سياسة

اإلدارة مجلس اقتراحها من قبل يتم األسهم عن أرباح أية الشركة استالم في يحق حلملة األسهم

العمومية للشركة. اجلمعية توزيعها على وتوافق

ذلك في عوامل مبا بعدة ذلك ويتأثر أخرى، إلى سنة من لألسهم السنوية حجم األرباح يتفاوت وقد

العام. االقتصادي والوضع املالي األداء أو النقدية واملتطلبات القابضة الشركات أعمال توقعات

املساهمني حقوق

النشرة هذه في عليها املنصوص للشروط وفقاً األسهم تخصيص إجراءات من اإلنتهاء  بعد

الوطنية أبوظبي شركة  في مساهمني لهم أسهم تخصيص مت الذين املستثمرون  سيصبح

مبا للشركة األساسي النظام ألحكام وفقاً املساهمني بحقوق لذلك تبعاً للطاقة وسيتمتعون

ذلك: في

العمومية. اجلمعية اجتماع في عنها األرباح املعلن •     استالم

غير من اآلخرين قبل املستقبل في الشركة في جديدة بأسهم اإلكتتاب أولوية •     حق

       املساهمني.

التصفية.  الشركة عند أي توزيع ألصول في املشاركة •     حق

الشركة. واخلسائر الصادرين عن األرباح وحساب العمومية اعتماد امليزانية •     حق

العمومية للشركة.  اجلمعية الدعوة الجتماعات إشعارات •     استالم

أو بالتفويض.  شخصياً سواء العمومية اجلمعيات والتصويت في •     املشاركة

قيمة في وتنحصر محددة مساهم كل ومسؤولية  مستقلة،  اعتبارية شخصية وللشركة

أصول املساهم من بأي املطالبة ثالث طرف ألي يجوز الشركة، وبالتالي ال رأسمال في مساهمته

على الشركة. ديون اية األخرى لسداد
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BUSINESS OF PORTFOLIO COMPANIES

املشروع شركة / املشروع القابضةاسم الشركة �اسم

١٠٠٪ للهيئة( )مملوكة

األستراتيجي الشريك

A2 الطويلة مشروع )١�

للطاقة سي.إم.اس اإلمارات شركة

للطاقة �اإلمارات

٪٦٠

اينرجي �سي.ام.اس

٪٤٠

A1 الطويلة مشروع )٢�

للطاقة تراكتبل توتال اخلليج شركة

�اخلليج للطاقة

٪٦٠

للطاقة تراكتبل �توتال

٪٤٠

الشويهات مشروع )٣

الشويهات سي إم إس انترناشيونال شركة

للطاقة �الشويهات

٪٦٠

باور وانترناشيونال �سي.ام.اس

٪٤٠

مشروع أم النار )٤

الشركة العربية للطاقة

للطاقة املتحدة �العربية

٪٦٠

انترناشيونال شركة ائتالف

وتبكو ميتسوي �باور/

٪٤٠

   B الطويلة مشروع )٥�

للطاقة آسيا الطويلة شركة

للطاقة املتحدة �الطويلة

٪٦٠

ماروبيني �ائتالف

٪٤٠

املستقل للمياه والطاقة املنتج مشاريع

املقدمـة

)مشاريع املنتج والطاقة للمياه املستقل املنتج مشاريع أبوظبي بإنشاء مياه وكهرباء هيئة بدأت

     A1الطويلة مشروع تبعه أولها  ١٩٩٩ عام الطويلة  A2 في مشروع وكان ،١٩٩٨ عام في املستقل(

في املستقل املنتج مشروع تالها  كما الشويهات، مشروع تالها ،٢٠٠١ عام وفي  .٢٠٠٠ عام في

بنجاح. له املالي االغالق إمتام B بعد ً، مشروع الطويلة ومؤخرا  .٢٠٠٣ عام في النار أم منطقة

شركات مشاريع املنتج املستقل: من لكل امللكية هيكل اجلدول اآلتي ويبني
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ملشاريع املنتج املستقل املعايير املشتركة

النحو اعاله على اجلدول واملبينة في املستقل املنتج مشاريع جتمع بني املعايير التي تلخيص ميكن
اآلتي:

تكون مشروع  لكل  للهيئة(  القابضة )الشركات مستقلة قابضة شركة تأسيس -١

القابضة بدورها ما نسبته ٦٠٪ هذه الشركة تتملك الهيئة، بحيث قبل من ٪١٠٠ بواقع      مملوكة

والبالغة ٤٠٪ املتبقية األجنبي النسبة االستراتيجي الشريك ميتلك حني املشروع في      من أسهم

املذكورة. املشاريع اعتماده لكل من مت الذي امللكية هيكل أدناه الشكل      منها. ويبني

على النحو املستقل املنتج كافة  مشاريع املشاريع"  لتمويل "متويل محدد نظام متويل اعتماد -٢

الفقرة الالحقة. املبني في

التمويل: أسس

املستقل، حيث املنتج  بتمويل مشاريع املالية  واملؤسسات البنوك مع باالشتراك الشركاء يقوم

املتبقي اجلزء تغطية يتم حني املشروع في من قيمة ٪٧٠٪-٨٠ بني ما تتراوح نسبة البنوك تعرض

٪٢٠٪-٣٠ والبالغة الشركاء مساهمة وتتألف الشركاء.  قبل من ٪٢٠٪-٣٠ بني ما يتراوح والذي

النسبة حني يتم تقدمي في املال، رأس في كمساهمة ٪٥٠٪-٦٠ نسبته ما من املشروع قيمة من

التالي:- النحو على ذلك بيان وميكن مساهمني.  قروض شكل على ٪٤٠٪-٥٠ والبالغة املتبقية

الشركاء(. مساهمة ٪٣٠- ٪٢٠ ( + املصارف( من قروض املشروع = )٧٠٪-٨٠٪ تكلفة  -

مساهمني(. )٤٠٪-٥٠٪ قروض + املال( رأس في )٥٠٪-٦٠٪ مساهمة = الشركاء -  مساهمة

التالي. الشكل في وأشكاله املستقل التمويل ملشاريع املنتج تدفق بيان اإليضاح، ميكن من وملزيد

االستراتيجي الشريك الهيئة

قابضة االستراتيجيشركة الشريك شركة

املستقبل املنتج مشروع

إتفاقية املساهمني

٪٤٠٪٦٠

٪١٠٠

اإلستراتيجي الشريك الهيئة

قابضة اإلستراتيجيشركة الشريك شركة

املشروع

إتفاقية املساهمني

٪١٠٠

متويل ومؤسسات وبنوك مصارف

للشركاء املالية الذمة تكون أن يهدف أساساً إلى أعاله املوضح التمويل نظام أن بالذكر اجلدير ومن

في منهم كل حصة مساهمة على املساهمني من لكل املالية تقتصر املسؤولية محدودة، بحيث

لشركة املشروع. بتقدميها يقومون التي والقروض الشركة رأسمال

املستقل  املنتج مبشاريع اإلتفاقيات اخلاصة

اإلتفاقيات املذكورة أدناه: مبوجب املستقل املنتج مشاريع من كل تعمل

إتفاقية املساهمني     •
)PWPA( واملاء الطاقة شراء إتفاقية     •

)O & M( والصيانة التشغيل إتفاقية    •
 )EPC( واالنشاء والتوريد الهندسة إتفاقية     •

إتفاقية الصيانة ادولة     •
التمويل اتفاقيات     •

هيكلها.  في املشاريع هذه لتشابه ً نظرا متشابهة املستقل املنتج مشاريع التي حتكم االتفاقيات إن

أبوظبي إمارة وقوانني املتحدة اإلمارات العربية لدولة االحتادية للقوانني االتفاقيات من كل تخضع كما

لتلكالقوانني. ويتمتفسيرأحكامها وفقاً

التالي:- النحو على اإلتفاقيات بهذه املتعلقة اجلوانب أبرز بيان وميكن

املساهمني اتفاقيات

ويتم املساهمني.  بني العالقة وكذلك اإلدارة مسألة مشروع بكل اخلاصة املساهمني إتفاقية تتناول

األستراتيجي الهيئة والشريك ، والتي متثل حصة القابضة الشركات مع إتفاقيات املساهمني إبرام

 . التوالي على ٪٤٠ ٦٠٪  و نسبته املشاريع ما هذه في

)رأسمال بشكليها الشركاء مساهمة وبيان حتديد هو املساهمني إتفاقية من الغرض ويكون 

عليها، املتفق املسائل وبيان والرقابة اإلدارة آلية توضيح وكذلك ، املشروع في مساهمني( وقروض

اإلتفاق يتم التي واملستحقات حتديد التعويضات وكذلك ، والضمانات التعهدات إضافة إلى توضيح

وتسويتها. بفض النزاعات املتعلقة اآلليات رسم عن فضالً األطراف املعنية، بني عليها

اإلشارة ميكن والتي باإلجماع، املساهمني موافقة تتطلب التي األمور من عدداً أيضاً االتفاقيات وحتدد

الاحلصر: املثال على سبيل منها بعض إلى

وأعمالها، املشروع لشركة العامة الطبيعة تغيير -١ 

املشروع، شركة أسهم رهن أو عن أو التنازل بيع أو حتويل بتصفية أو قرار اتخاذ -٢ 

مساهمني قروض كرأسمال +

٪٢٠٪-٣٠

٪٧٠٪-٨٠

٪١٠٠

٪١٠٠
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أخرى، مساهمني لشركات قروض أو أسهم وحيازة تابعة شركات في التصرف أو تكوين أو شراء -٣

أخرى، شركة مع الهيكلة إعادة أو االنضمام أو االندماج -٤

املشروع أو أعمال شركة أو غالبية آخر بكافة تصرف أو أي أو تأجير في أو التصرف حتويل أو بيع -٥

تعهداتها أو أصولها،

واحدة، خالل سنة مالية معينة حدود على يزيد مبا تكبد مديونية -٦

مسموح بها( . لضمان مديونية يكون )إال ما املشروع شركة أصول من أي على رهن إنشاء -٧

واملاء الطاقة شراء اتفاقيات

أبوظبي شركة مع للطاقة واملاء اتفاقية شراء مشاريع املنتج املستقل شركات كل من لقد أبرمت

أبوظبي مؤسسة خالل من أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قبل من بالكامل والكهرباء اململوكة للماء

للطاقة.

إمارة إحتياجات بتحديد والكهرباء للماء أبوظبي  شركة قيام مبدأ على  االتفاقيات هذه تقوم

لشركات كدعوة تقوم الهيئة بطرح عطاء هذه االحتياجات، ضوء وفي املاء والكهرباء.  من أبوظبي

وتشغيلها وإدارتها وصيانتها ومتويلها واملاء الطاقة إلنتاج محطات بناء في العاملية اخلبرة لديها

إلنتاج ببناء محطة بالعطاء الفائزة العاملية الشركة ذلك العطاء.  وتباعاً، تقوم للمشاركة في

في شركة مساهمتها خالل من وذلك وحتديثها وتوسعتها قائمة محطة شراء أو واملياه الطاقة

شركاتها القابضة- ما خالل إحدى من - أبوظبي مياه وكهرباء هيئة متتلك املعني والذي املشروع

طبقاً املذكورة األعمال من الفائزة بتنفيذ أي الشركات هذا، وستقوم أسهمها.  من ٪٦٠ نسبته

العطاء. وثائق في حتديدها يتم الفنية  التي للمواصفات

فنية شروطاً املستقل املنتج مشاريع شركات مع املبرمة واملاء الطاقة شراء اتفاقيات وتتضمن

قبل مشاريع من اململوكة تقوم احملطات التي اإلنتاجية القدرة عملية شراء وجتارية حتكم وقانونية

الطاقة واملاء. من بإنتاجها املستقل املنتج

ال  والطاقة للمياه املستقل  املنتج  مشاريع عناصر أهم من واملاء الطاقة شراء اتفاقيات وتعتبر

لشركات الفعلي بشراء القدرة اإلنتاجية واإلنتاج والكهرباء للماء أبوظبي شركة تلزم وأنها سيما

تاريخ من تبدأ ٢٠سنة والبالغة التعاقد مدة وذلك خالل والطاقة، املنتج املستقل للمياه مشاريع

مشروع. التشغيل التجاري لكل

والكهرباء للماء أبوظبي شركة االتفاقيات بقيام هذه تقضي أعاله، املوضح اإللتزام على وعالوة

تبينها التي للطريقة وفقاً احتسابها يتم محددة تعرفة خالل من الشراء، وذلك قيمة هذا بسداد

في مبا احملطة اإلجمالية لبناء التكلفة عناصر التعرفة هذه احتساب في ويدخل االتفاقيات.  هذه

التمويل. وتكاليف والصيانة املقاولة عقد قيمة ذلك

لشركات مشاريع املنتج املستقل بغض التعرفة هذه بسداد والكهرباء للماء أبوظبي وتلتزم شركة

من طاقة املستقل املنتج مشاريع شركات تنتجه ما واستالم احملطات تشغيل مت إذا عما النظر

جميع وفي محطاتها جميع تكون بأن املستقل املنتج مشاريع شركات  تلتزم وباملقابل  ومياه. 

شركة أبوظبي تطلبه قد ما لتوفير جاهزة دائماً تكون بحيث التحكم أنظمة سيطرة حتت األوقات

اليومية. اإلمارة لسد احتياجات ومياه طاقة والكهرباء من للماء

جميع بتوفير والكهرباء للماء أبوظبي شركة على إلتزاماً واملياه الطاقة شراء وترتب اتفاقيات كما
بتوفير املشاريع تقوم شركات أن على من غاز طبيعي املنتج املستقل مشاريع شركات احتياجات

من االسباب. سبب الغاز ألي إنقطاع حالة في معينة عملياتها ملدة ملزاولة االحتياطي الوقود

االتفاقية.  إنهاء فيها يجوز احلصر سبيل على وردت حاالت الطاقة واملياه شراء اتفاقيات وتتضمن

سداد الشركة على وجب بإلتزاماتها والكهرباء للماء شركة أبوظبي إلخالل مت إنهاء االتفاقية فإذا

"قيمة سداد الشركة قدرة عدم حال وفي جداولها.  في االتفاقية  حتددها كما اإلنهاء" "قيمة

"قيمة بسداد والكهرباء للماء حتكيم يلزم شركة أبوظبي في ونهائي قطعي حكم وصدر اإلنهاء"

إلى القيمة هذه بسداد  عندها أبوظبي حكومة تتعهد سدادها، عن  الشركة وعجزت اإلنهاء" 

املنتج مشروع قروض شركة كانت إذا املمولة املصارف إلى أو املعنية املستقل املنتج مشروع شركة

بعد. تسدد لم املستقل

املشروع إلقامة الالزمة األرض املستقل املنتج مشاريع لشركات وكهرباء أبوظبي مياه هيئة وتوفر

ملدة املشروع. سارية تكون اتفاقية إيجار خالل من وذلك املعني

والصيانة التشغيل اتفاقية

باإلدارة خدمات تتعلق بتوفير مشروع كل في األجانب بالكامل للشركاء مملوكة تابعة شركة تقوم

املطلوبة. ويتم واملياه الطاقة إنتاج كميات من لتمكني املشروع املعني الالزمة والصيانة والتشغيل

عشرين مدتها تستمر والصيانة والعمليات لإلدارة مبوجب اتفاقية وتفصيلها هذه اخلدمات بيان

والعمليات اإلدارة اتفاقيات أحكام وتشترط مشروع.  لكل التجاري التشغيل تاريخ من اعتباراً عاماً

مع ااالت هذه في عليها املتعارف للمعايير طبقاً عليها  املتفق اخلدمات  تقدمي يتم أن والصيانة

أخرى اتفاقيات وأية واملاء الطاقة شراء اتفاقيات ومقتضيات السائدة والقوانني التعليمات مراعاة

اخلدمات نطاق ويتسع املعنية.  هذا، التأمني وإعادة التأمني وثائق في ضوء وكذلك باملشاريع خاصة

وكذلك والصيانة، والتشغيل اإلدارة خدمات ليشمل االتفاقيات هذه مبوجب تقدميها يتم التي

القيام عن فضالً التشغيلي، عمره وإطالة املشروع إيردات زيادة شأنها  التي من باألعمال  القيام

والتقارير القوائم وإعداد العاملة، بالقوى  املشروع  وتزويد واملعاينة،  املنتظمة،  الصيانة بأعمال

على البيئة. باحلفاظ اخلاصة باملعايير وااللتزام املالية

سنوية إدارة أتعاب املشغل يتلقى وأحكامها، والصيانة والتشغيل اإلدارة اتفاقية لشروط وطبقاً

توفيرات أية حتقيق أو املتاحة املياه أو الطاقة كميات في زيادة حتقيق عالوات لقاء أية الى باإلضافة

نقدية بتقدمي دفعات معينة، حاالت ويلتزم املشغل، في استخدام الوقود.   هذا، ترشيد خالل من

خطأ عن الناجمة األضرار تلك ذلك ناجمة، ويستثنى من أضرار  أية عن كتعويض معني  بسقف

اجلسيم. اإلهمال بسبب أو مقصود

والتوريد واإلنشاء اتفاقية الهندسة

احملطة قبل تدشني أعمال من مبا يلزم للقيام مقاولني مع اتفاقيات املستقل املنتج مشاريع أبرمت

واملواد واملعدات  اخلدمات وتأمني واالختبار اإلنشاء  والتوريد وبدء والهندسة أعمال التصميم مثل 

اخلاص العقد يتضمن ذلك، على وعالوة املفتاح".  "تسليم أساس على احملطة إلنشاء  الالزمة

تعديل أو أو استبدال بإصالح املقاول بقيام ً تعهدا مشروع لكل واإلنشاء والتوريد الهندسة باتفاقية

وتبقى  ذلك.  مقابل تعويضات بأية املشروع شركة مطالبة دون نواقص أو عيوب أية تصحيح أو

الفعلي. كما اإلجناز تاريخ من اعتباراً ً شهرا  ٢٤ احلاالت، ملدة معظم سارية، في الضمانات هذه مثل

أو اجلزئي تتعلق بحاالت اإلنهيار سنوات عشر مدتها إلى ضمانات أخرى تصل املذكور العقد يتضمن

يحصل العقود أيضاً أن هذه مثل تشترط الصدد، نقص فيها. وبهذا أو عيب نتيجة للمحطة الكلي

مورديهم. مقابلة من وكفاالت ضمانات املقاولون على
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ادولة الصيانة اتفاقية

بالتعاقد من والصيانة، والتشغيل اإلدارة اتفاقية تعيينه مبوجب يتم والذي املشروع، مشغل يقوم

ومولداتها واألنظمة ادولة لتوربينات الغاز واإلصالح الصيانة أعمال املقاول بخصوص مع الباطن

للمشغل ويحق هذا، التشغيل.  ساعات من محدد عدد التعاقد بإمتام وينتهي هذا الصلة.  ذات

املشغل بني عليه مقابل األجر الذي يتم االتفاق األحكام والشروط بنفس املذكورة االتفاقية جتديد

الوقت في بالعالوات يختص فيما دفعات الصيانة مقاول يستحق حينه.  كما الصيانة في ومقاول

عمـليات إجناز من متـكنه عدم حال في أو أضرار ناجمة أية النقدي عن بالتعويض فيه يلتزم الذي

االتفاقية. في الفترات احملددة معينة خالل فحص

التمويل اتفاقيات

أجنبية مصارف مع متويل اتفاقيات املستقل، املنتج مشاريع من كل متويل اتفاقيات تتضمن

املمولة والشركات والبنوك املصارف قيام أساس على هذه االتفاقيات التمويل وفق ويستند ومحلية. 

هذه قيام مقابل املستقل املنتج لشركات مشروع الالزمة املصرفية والتسهيالت التمويل بتقدمي

واتفاقيات ودخل وإيرادات مصرفية وحسابات وموجودات أصول من متلكه ما جميع برهن الشركات

هذه تستطيع بحيث املمولة، والشركات والبنوك حلساب املصارف وإدارة وصيانة وتشغيل إيجار

حال املستقل في املنتج مشروع شركة على التامة السيطرة املمولة والشركات والبنوك املصارف

التمويل. الواردة في اتفاقيات واألساسية اجلوهرية التزاماتها من بأي أخلت األخيرة

بإلتزاماتها، قد تخل التي املشاريع  على التامة السيطرة حتقيق املمولة للجهات  يتسنى  ولكي

أسهمهم برهن القابضة( الشركات من كل ذلك في )مبا مشروع شركة كل في الشركاء قام فلقد

في األسهم هذه على للتنفيذ املمولة اجلهات حلساب خاصة وكاالت وإصدار اجلهات املمولة لصالح

العدل كاتب اخلاصة أمام والوكاالت الرهون اتفاقيات جميع على التصديق ومت هذا، اإلخالل.  حالة

لدى األراضي إيجار عقود رهن واتفاقيات التجاري السجل في التجاري الرهن اتفاقيات ومت تسجيل

أبوظبي. في األراضي مسجل

األجزاء التالية: على البحث مدار املشاريع من اخلاصة بكل وإتفاقيات التمويل وتشتمل عقود

اتفاقيات التمويل الرئيسية. -١

األسهم. رهن اتفاقية -٢

املشروع. رهن موجودات شركة اتفاقية -٣

والهيئة،  )احلكومة،  املعنية اجلهات وبني املمولة املصارف بني مباشرة واتفاقيات  عقود -٤

أبوظبي الرئيسي، وشركة والتشغيل، واملقاول الصيانة على القائمة القابضة والشركة

والتحكم(. للنقل أبوظبي والكهرباء، وشركة للماء

أخرى. متويل اتفاقيات -٥

من ميلكونه ما املساهمني في شركة املشروع برهن من كل قيام األسهم وتتضمن إتفاقية رهن

جميع أسهم وعليه فإن املمولة.  واملؤسسات والبنوك املصارف لصالح املشروع شركة في أسهم

لصالح بالكامل مرهونة والطاقة للمياه املستقل املنتج مشاريع شركات في القابضة الشركات

املشاريع. / الشركات لتلك املمولة واجلهات املصارف

املشروع شركة في املساهمني قيام من خالل الواردة أعاله يتم املشاريع متويل وذكر، فإن سبق وكما

املصاريف  تكلفة املشروع من اقتراض باقي يتم حني في املشروع قيمة من ٪٢٠٪-٣٠ بتقدمي ما يعادل

التمويل.  ومؤسسات والبنوك

الشركات القابضة
يفوق بحد القابضة الشركات أموال رؤوس بتحديد البداية في قامت قد الهيئة أن إلى جتدر اإلشارة

وقروض مساهمني.  رأسمال على شكل مساهمة من بتقدمية أساساً الهيئة التزمت ما إجمالي

القابضة الشركات أموال رؤوس حلجم هيكلة  إعادة  عملية  بإجراء  ً مؤخرا قامت الهيئة أن بيد

املستقل.  املنتج مشاريع ومتطلبات شركات الهيئة ستقدمها املبالغ التي إجمالي مع ليتماشى

شكل على أحدهما من املساهمة: شكلني ليتضمن تلك الشركات رأسمال هيكلة إعادة متت كما

لكل امللكية هيكل بدورهما هذان الشكالن ليمثل قروض على شكل واآلخر رأس املال في مساهمة

املستقل. املنتج مشاريع شركات من

 

تلك أموال ورؤوس الهيئة قبل من بالكامل واململوكة القابضة الشركات  أدناه اجلدول ويوضح

لتلك الشركات. الهيئة من الى أو املستحقة واملبالغ إعادة هيكلتها بعد الشركات

أبرمتا التي والعقود اإلتفاقيات

شركات بتأسيس يتعلق فيما اتفاقيات رئيسية القابضة خمس الشركات من كل أبرمت لقد

اآلتي: النحو على املشاريع ومتويلها

شركة املشروع. لتأسيس املساهمني إتفاقية .١

املشروع. لشركة التأسيس والنظام األساسي عقد .٢

التمويل. وبنوك مصارف لصالح األسهم إتفاقية رهن .٣

املمولة. املصارف من كل مع املساهمني املباشرة إتفاقية .٤

استحقاقها. عند وقروض املساهمني رؤوس األموال بسداد اخلاصة التعهدات .٥

الشركـة التأسيـساسـم املـالسنـة رأس

للطاقة درهم١٩٩٨شركةاإلمارات ٤٢٨ مليون

للطاقة اخلليج درهم٢٠٠٠شركة ٧٦٠ مليون

للطاقة الشويهات درهم٢٠٠١شركة ٨٥٠ مليون

درهم٢٠٠٣الشركةالعربيةاملتحدةللطاقة ١٫٢٨٠ مليون

للطاقة درهم٢٠٠٥شركةالطويلةاملتحدة ١٫٣٠٠ مليون

درهمامـوع: ٤٫٦١٨ مليون

٤١

الشركـة رأسمالاسـم

درهم

قروض

درهم

للهيئة مستحق

درهم

الهيئة على مستحق

درهم

للطاقة -٢٤٧٫٩٤٤٫٠٠٠١٦٣٫٢٠٠٫٠٠٠١٦٫٨٥٦٫٠٠٠شركةاإلمارات

للطاقة اخلليج -٣٧٤٫٤٠٠٫٠٠٠٣٧٤٫٤٠٠٫٠٠٠١١٫٢٠٠٫٠٠٠شركة

للطاقة الشويهات -٤٠٥٫٠٠٠٫٠٠٠٣٨٨٫٨٠٠٫٠٠٠٥٦٫٢٠٠٫٠٠٠شركة

١٦٨٫٤٠٠٫٠٠٠-٤٨٩٫٦٠٠٫٠٠٠٤٨٨٫٤٠٠٫٠٠٠الشركةالعربيةاملتحدةللطاقة

للطاقة ٤٦٦٫٤٠٠٫٠٠٠-٥٩٦٫٤٠٠٫٠٠٠٥٩٦٫٤٠٠٫٠٠٠شركةالطويلةاملتحدة



نشاطات الشركات القابضة

للطاقــة اإلمـارات شركة

بدولة وتسجيلها تأسيسها مت عامة مساهمة شركة )ش.م.ع.( للطاقة اإلمارات  شركة إن

ويتمثل أبوظبي، وكهرباء مياه لهيئة بالكامل مملوكة تابعة كشركة املتحدة العربية اإلمارات

املياه  وحتلية الطاقة إنتاج مجال في العاملة الشركات امتالك الشركة في الرئيسي لهذه النشاط

فيها. واالستثمار

اإلمارات شركة وهي لسيطرتها خاضعة واحدة تابعة شركة للطاقة اإلمارات توجد لدى شركة

املياه وحتلية الطاقة إنتاج مجال تعمل في الطويلة A2(، والتي مشروع )شركة للطاقة إس إم سي

إنتاج شركة والكهرباء بشراء أبوظبي للماء وتقوم شركة العامة. الشبكة إلى توصيلها اجل من

مدتها واملياه الطاقة اتفاقية لشراء مبوجب وذلك والطاقة املاء من للطاقة سي.إم.إس اإلمارات

بدأ قد املشروع إلى أن وجتدر اإلشارة للمشروع. التجاري التشغيل تاريخ من اعتباراً تبدأ عاماً  ٢٠

.٢٠٠١ شهر أكتوبر في التشغيل التجاري

إس إم اإلمارات سي شركة عن حملة

١٩٩٨ كشركة لعام )١٢( رقم األميري املرسوم مبوجب للطاقة إس إم سي اإلمارات شركة تأسيس مت

إنشاء محطة بغية الشركة  تأسيس مت ولقد للتجديد. قابلة عاماً  ٤٠ مدتها مساهمة خاصة

اإلمارات شركة ومتتلك )املشروع(. وامتالكها وتشغيلها وحتلية املياه  الطاقة إلنتاج  A2 الطويلة

النسبة  تعود  حني  في للطاقة، إس  إم اإلمارات سي شركة أسهم من  ٪٦٠ نسبته  ما للطاقة

إينرجي إس إم سي املعروفة باسم األمريكية تابعة لشركة الطاقة لشركة ٪٤٠ املتبقية والبالغة

إلنتاج مشروع أول إس للطاقة إم اإلمارات سي شركة إينرجي(. وتعتبر إس إم )سي كوربوريشن

أبوظبي. إمارة في خصخصته مت املياه وحتلية الطاقة

ميغا واط  ٧١٠ تبلغ صافية إنتاجية بقدرة إلنتاج الطاقة محطة A2 من الطويلة مشروع ويتألف

موقع في املشروع إنشاء يومياً. مت جالون إلى ٥٠ مليون تصل إنتاجية بطاقة املياه لتحلية ومحطة

ويقع بني أبوظبي، مدينة شرقي شمالي متراً كيلو  ٥٠ حوالى ساحلي يبعد وهو موقع الطويلة

املياه. وحتلية الطاقة B إلنتاج A1 والطويلة القائمتني الطويلة احملطتني

آند اندستريز هيفي ودوسان )سيمنز( اكتينجيسلشافت سيمنز من املكون  االئتالف قام وقد 

املفتاح.  وتتولى تسليم أساس على وذلك املشروع ببناء )دوسان( ليمتد كومباني كونستراكشن

مملوكة ميشيجان قوانني  مبوجب  منظمة شركة )وهي كومباني أوبريتنج   A2 الطويلة شركة

اتفاقية مبوجب وذلك وصيانته،  وتشغيله املشروع إدارة إينرجي(  إس إم سي لشركة بالكامل
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عقد بإبرام كومباني أوبريتنج  A2 الطويلة  شركة قامت وقد عاماً.   ٢٠ مدتها وصيانة تشغيل

واملولدات الغاز ادولة لتوربينات واإلصالح الصيانة أعمال جي( بشأن إيه )سيمنز مع الباطن من

الصلة. ذات واألنظمة

الطاقة محطة

مجهز منها كل ،)V94.3A1( نوع من الكفاءة عالية غاز توربينات من ثالثة الطاقة محطة تتألف

اخللفي. وتبلغ بالضغط يعمالن توربيني بخار املولد في البخار مترير احلرارة. ويتم السترداد مبولد بخار

كل قدرة تبلغ حني في ، محددة ظروف ظل واط، في مقداره ١٨٥ ميغا الغاز ما توربينات من كل قدرة

والبخار،  الغاز توربينات بني متحدة عملية خالل واط.  ومن مقداره ١١١ ميغا البخار ما توربيني من

البخار التحلية باستخدام محطة وتقوم هذا، واط.  ٧١٠ ميغا بقدرة صافي كهربائي تيار إنتاج يتم

العملية. هذه من الصادر

التحلية محطة

مليون  ١٢٫٥ إنتاجية تبلغ بقدرة أربع مقطرات اندفاعية متعددة املراحل التحلية من محطة تتألف

التحلية محطة تصميم ومت يومياً.  جالون مليون  ١٢٫٥ سعة تخزين صهاريج وأربعة جالون يومياً

يومياً. جالون مليون  ٥٠ مقداره ما إلى املياه من الصافي يصل إنتاجها بحيث

تاريخه حتى املشروع أداء

تقريباً احملدد املوعد في أي ،٢٠٠١ شهر أكتوبر في كامل للمشروع على نحو التشغيل التجاري بدأ

،٢٠٠٠ في شهر يوليو غاز لتوربيني التجاري بالتشغيل ً بدءا للمشروع، اصصة املوازنة وضمن

األولية املشروع كل التوقعات أداء فاق التجارية العمليات بدء ومنذ   .٢٠٠١ مايو شهر في وثالث

 A2 الطويلة محطة استوفت هذا، وقد احلرارية للطاقة.  الفعالية و املتاحة املياه كمية حيث من

املنصوص وتلك  الدولة  في بها املعمول البيئة سالمة مبعايير التزمت كما الدولي البنك معايير

واملياه. شراء الطاقة اتفاقية في عليها

الدخـل ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهـم بآالف الدراهـم بآالف  بآالف

اإليرادات  ٣٧٠٫٦٨٦  ٣٦٣٫٥٦٤  ٣٦٦٫٠٢٣  إجمالي

أخرى  ٤٨٫٩٥٦  ٦٫٧٠٦  ٦٫٦٦٦  إيرادات

التشغيل تكاليف )٥٨٫٥١٢()٦٩٫٣٧٦()٨٨٫٥٩٩( إجمالي

واالطفاء واالستهالك الفائدة احتساب قبل  ٣٦١٫١٣٠  ٣٠٠٫٨٩٤  ٢٨٤٫٠٩٠  األرباح

املالية )١٢٨٫١١٨()١٢٨٫٦٩٤()١٢٣٫٢١١( املصاريف

واإلطفاء اإلستهالك احتساب قبل  ٢٣٣٫٠١٢  ١٧٢٫٢٠٠  ١٦٠٫٨٧٩  األرباح

واالطفاء )٦٦٫٥٦٤()٦٦٫٥٧٦()٦٧٫٥٠٤( االستهالك

األنشطة االعتيادية من  ١٦٦٫٤٤٨  ١٠٥٫٦٢٤  ٩٣٫٣٧٥  األرباح

االقلية )٦٦٫٤١٣()٤١٫٧٠٣()٣٦٫٦٣٢( حقوق

االرباح  ١٠٠٫٠٣٥  ٦٣٫٩٢١  ٥٦٫٧٤٣  صافي

للطاقة ٢٠٠٤  لشركة االمارات ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ البيانات املالية للسنوات ملخص

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ امليزانية العمومية

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

وآالت ومعدات  ٢٫٣٠٤٫٨٣٨  ٢٫٢٤٢٫٥١٠  ٢٫١٨٩٫٥٩٧  ممتلكات

اخرى متداولة غير  ١٤٥٫٥٣٥  ١٤٠٫٩٥٦  ١٧٣٫٥٧٧  موجودات

املتداولة غير املوجودات  ٢٫٤٥٠٫٣٧٣  ٢٫٣٨٣٫٤٦٦  ٢٫٣٦٣٫١٧٤  إجمالي

الصندوق في البنوك ونقد لدى  ١٩١٫٤٨٨  ٢٤٠٫٠٧٢  ٣٤٣٫٤٣٢  أرصدة

أخرى متداولة  ٢٠٤٫٢٢٩  ٢١٧٫٤٤٦  ٢٤٧٫٠٩٨  موجودات

املتداولة املوجودات  ٣٩٥٫٧١٧  ٤٥٧٫٥١٨  ٥٩٠٫٥٣٠  إجمالي

املوجودات  ٢٫٨٤٦٫٠٩٠  ٢٫٨٤٠٫٩٨٤  ٢٫٩٥٣٫٧٠٤  إجمالي

املتداولة املطلوبات  ٤٨٧٫٠٢٩  ٤٤٨٫٠٩٠  ٤٠٨٫٨١٤  إجمالي

املتداولة غير املطلوبات  ١٫٩٣٦٫٩٧١  ١٫٨٢١٫٩٣٩  ١٫٨٧١٫١٩٢  إجمالي

االقلية  ٦٤٫٤٩٥  ١١٧٫٩٧٤  ١٤٨٫٥٨٦  حقوق

املال  ٤٢٨٫٠٠٠  ٤٢٨٫٠٠٠  ٤٢٨٫٠٠٠  رأس

قانوني واحتياطي موزعة غير  ٩٦٫٩١٦  ١٦٠٫٨٣٧  ٢١٧٫٥٨٠  أرباح

املالية لألوراق العادلة القيم في املتراكمة  التغيرات
لألرباح املقترحة والتوزيعات

)١٦٧٫٣٢١()١٣٥٫٨٥٦()١٢٠٫٤٦٨(

املساهمني  ٣٥٧٫٥٩٥  ٤٥٢٫٩٨١  ٥٢٥٫١١٢  حقوق

املساهمني وحقوق املطلوبات  ٢٫٨٤٦٫٠٩٠  ٢٫٨٤٠٫٩٨٤  ٢٫٩٥٣٫٧٠٤  إجمالي

٤٥



للطاقة اخلليج شركة
اإلمارات بدولة وتسجيلها تأسيسها مت عامة مساهمة شركة )ش.م.ع.( اخلليج للطاقة شركة إن

النشاط ويتمثل  أبوظبي، وكهرباء مياه لهيئة بالكامل مملوكة تابعة كشركة  املتحدة العربية

واالستثمار املياه وحتلية الطاقة إنتاج العاملة في مجال الشركات امتالك الرئيسي للشركة في

فيها.

اخلليج شركة وهي لسيطرتها خاضعة واحدة تابعة شركة للطاقة اخلليج شركة  لدى وتوجد 

وحتلية الطاقة إنتاج مجال في تعمل والتي ،)A1 الطويلة مشروع )شركة للطاقة تراكتبل توتال

إنتاج  بشراء أبوظبي للماء والكهرباء شركة الشبكة العامة. وتقوم إلى توصيلها أجل من املياه

واملياه لشراء الطاقة اتفاقية مبوجب وذلك والطاقة املياه من للطاقة اخلليج توتال تراكتبل شركة

قد أن املشروع إلى اإلشارة وجتدر للمشروع.  التجاري التشغيل تاريخ من اعتباراً تبدأ ٢٠ عاماً مدتها

.٢٠٠٣ أبريل شهر في التجاري التشغيل بدأ

تراكتبل للطاقة اخلليج توتال شركة عن حملة
 ٢٠٠٠ لعام )١٥( رقم األميري املرسوم مبوجب للطاقة تراكتبل توتال اخلليج شركة تأسيس  مت

إنشاء بغية الشركة  تأسيس مت ولقد للتجديد. قابلة عاماً  ٤٠ مدتها خاصة مساهمة كشركة

شركة ومتتلك )املشروع(. وامتالكها وتشغيلها املياه  وحتلية  الطاقة إلنتاج  A1 الطويلة محطة

تعود حني في للطاقة،  تراكتبل توتال اخلليج شركة أسهم من ٪٦٠ نسبته  ما للطاقة اخلليج

قبل من واململوكة مناصفة للطاقة االمارات تراكتبل توتال لشركة ٪٤٠ النسبة املتبقية والبالغة

إيه. أس. تراكتبل وشركة إيه إلف أس. فينا توتال شركة 

الكهرباء  إلنتاج القائمة  A1 الطويلة محطة بشراء  يتعلق  أولهما جزأين:  من  املشروع ويتألف

و٢٩٫٢  واط ميغا  ٢٥٥ اإلجمالية االستعابية طاقتها والتي تبلغ الغاز وحتلية املياه، إطالق بأسلوب

احملطة بتوسعة يختص وثانيهما القائمة"(، "احملطة بـ مجتمعة إليها ويشار ( يومياً جالون مليون

يومياً. ويقع جالون مليون و٨٤  واط ميغا  ١٫٣٥٠ إلى االستعابية الصافية طاقتها لتصل القائمة

كلم  ١٠ وعلى بعد أبوظبي، مدينة شرقي شمالي كيلو متراً  ٥٠ تبعد حوالى مسافة على املشروع

السريع. دبي ـ أبوظبي طريق من

تسليم على أساس البناء مقاول كل من A1 وتشغيلها الطويلة محطة توسعة أعمال تولى ولقد

بينهم.  فيما مناصفة املقاوالت تلك والصيانة والذين ميتلكون شركات التشغيل ومقاول املفتاح

الطاقة إلنتاج  9E ئي"( )"جي  ألكتريك جنرال نوع  من  الغاز بتوربينات احملطة هذه جتهيز مت وقد

الباطن من بالتعاقد البناء مقاول قام وقد هذا، البحر.  مياه لتحلية )MSF & MED( ووحدات سايدم

وسايدم للمحطة القائمة، الصيانة بأعمال والقائم األصلي املقاول وهي باور، بورسيج بابكوك مع

لتولي الرئيسيني الباطن مقاولي ليكونا القائمة، اخلاصة باحملطة ألجهزة التحلية مورداً بصفته

أن إلى اإلشارة وجتدر احملطة القائمة.  توسعة مشروع في الطاقة وإنتاج بالتحلية املتعلقة املسائل

الغاز. األجل لتوربينات طويلة الصيانة ألعمال الرئيسي الباطن مقاول "جي ئي"هي شركة

الطاقة محطة
غاز توربينات حتديث ثالثة على القائمة، اخلاصة باحملطة والتحسني التأهيل إعادة أعمال اشتملت

مولدات عن مت االستغناء كما جديدة.  حارقات "جي ئي" وتركيب قبل من أساساً توريدها مت قائمة

توريدها يتم التي لتلك مطابقة بأخرى استبدالهما وجرى احلرارة، باسترداد والعاملة القائمة، البخار

اجلديدة. لألعمال

غاز توربينات بخمسة مزودة الطاقة  إلنتاج محطة  استحداث احملطة توسعة أعمال وتضمنت

النقدية التدفقات ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

التشغيلية  األنشطة

السنة )خسارة(  ١٠٠٫٠٣٥  ٦٣٫٩٢١  ٥٦٫٧٤٣  أرباح

التالية: البنود على  التعديالت

واالطفاء  ٦٦٫٥٦٤  ٦٦٫٥٧٦  ٦٧٫٥٠٤  مصاريف االستهالك

والتمويل االخرى  ١٢٨٫١١٨  ١٢٨٫٦٩٤  ١٢٣٫٢١١  مصاريف الفوائد

اخرى )٢٣٫١٨٧()٤٫٢٣٧()٢٫٥٤٥( تعديالت

املعدلة األرباح  ٢٧١٫٥٣٠  ٢٥٤٫٩٥٤  ٢٤٤٫٩١٣  صافي

العامل رأس املال في )النقص(  ٤٤٫٢٢٨ )٤٧٫٢٤٤()٨٣٫٣٤٤( الزيادة

املدفوعة االخرى التمويل )١٢٨٫١١٨()١٢٨٫٦٩٤()١٦٣٫٠٠٢( الفوائد ومصاريف

لألنشطة التشغيلية النقد  ١٨٧٫٦٤٠  ٧٩٫٠١٦ )١٫٤٣٣( صافي

االستثمارية األنشطة )من( في املستخدم النقد  ١٫٨٧١  ٢٫٥٦٦  ٨٫٥٢٤  صافي

التمويلية األنشطة في( )املستخدم من النقد )١٥٠٫٨١٨()٣٢٫٩٩٨( ٩٦٫٢٦٩  صافي

النقدية االرصدة في )النقص(  ٣٨٫٦٩٣  ٤٨٫٥٨٤  ١٠٣٫٣٦٠  الزيادة

املدة أول في النقدي  ١٥٢٫٧٩٥  ١٩١٫٤٨٨  ٢٤٠٫٠٧٢  الرصيد

املدة آخر في النقدي  ١٩١٫٤٨٨  ٢٤٠٫٠٧٢  ٣٤٣٫٤٣٢  الرصيد

٤٧



تزويد كل مت كما محددة.  ظروف بضمان واط ١٠٧٫٣ ميغا منها لكل املوقعي جديدة، يبلغ التقدير

حسب إنتاجيته لزيادة إضافي حرق بقوة مجهز احلرارة باسترداد يعمل بخار مبولد من توربينات الغاز

الغاز توربينات إلى ثة، واحملدَّ اجلديدة املولدات هذه من كل عن الصادر البخار مترير  ويتم الرغبة.  

محددة، كما ظروف بضمان ٢٠٢٫٧ ميغا واط منها كل والتي ينتج اجلديدة الثالثة اخللفي بالضغط

التحلية. عملية في املنخفض ذي الضغط املتبقي استخدام البخار يتم

التحلية محطة

يومياً.  جالون مليون  ٨ إلى املراحل متعددة االندفاعية للمقطرات االربعة  اإلنتاجية القدرة رفع مت

قدرتها من للتأكد اإلضافية األنظمة معاينة املقطرات اخلاصة بهذه التحديث أعمال تضمنت كما

من أربع اجلديدة التحلية محطة وتتألف هذا، املذكورة.  التعديالت إجراء بعد بفاعلية العمل على

القدرة يجعل مما مقداره ٣٫٧٧ مليون جالون يومياً، لكل منها ما اإلنتاجية القدرة تبلغ وحدة، عشرة

يومياً. املياه من مليون جالون  ٥٢٫٧٨ االنتاجية االجمالية

تاريخه حتى املشروع أداء

يعمل واملشروع احلني ذلك ومنذ ،٢٠٠٣ عام من أبريل شهر في للمشروع التجاري التشغيل بدأ

التشغيل أعمال القيام بكافة مسؤولية التشغيل والصيانة مقاول ويتحمل القصوى.  بطاقته 

فيما يتعلق الوعي لنشر يلزم ما مت إجراء كما النحو.  ذلك على بأدائه املشروع والصيانة ليستمر

ومعدات األمان.  ألجهزة الدورية املعاينة بعمليات والقيام السالمة بشروط

للطاقة ٢٠٠٤ لشركة اخلليج ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ البيانات املالية للسنوات ملخص

الدخـل ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

اإليرادات  ٢٤٥٫٩٨٨  ٦٢١٫٥٩٠  ٦٧١٫٩١٠  إجمالي

أخرى  ٣٦٫١٣١  ٢٫٢٥٠  ٧٫٤٩٨  إيرادات

التشغيل تكاليف )٦٦٫٤٥٣()١٠٩٫٧٠٥()١٢٨٫٤٣٨( إجمالي

واالطفاء واالستهالك الفائدة احتساب قبل  ٢١٥٫٦٦٦  ٥١٤٫١٣٥  ٥٥٠٫٩٧٠  األرباح

املالية )١٠١٫٣٩٦()٢٦٣٫٠٢٦()٢٦١٫٨٧١( املصاريف

واإلطفاء اإلستهالك احتساب قبل  ١١٤٫٢٧٠  ٢٥١٫١٠٩  ٢٨٩٫٠٩٩  األرباح

واالطفاء )٦٠٫٥٠٦()١٧٩٫٧٥٢()١٩٢٫٨٦٥( االستهالك

األنشطة االعتيادية من  ٥٣٫٧٦٤  ٧١٫٣٥٧  ٩٦٫٢٣٤  األرباح

االقلية )٢٠٫٢٥٤()٢٨٫٤٠٨()٣٨٫٥٤٣( حقوق

األرباح  ٣٣٫٥١٠  ٤٢٫٩٤٩  ٥٧٫٦٩١  صافي

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ امليزانية العمومية

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

وآالت ومعدات  ٤٫٩٢٧٫٤٢٠  ٤٫٧٩٦٫٨٣١  ٤٫٦٤٥٫٥٩١  ممتلكات

اخرى متداولة غير  ٣٤٫٠٩٠  ٣٤٫٣٦٢  ٣٢٫٥٥٩  موجودات

املتداولة غير املوجودات  ٤٫٩٦١٫٥١٠  ٤٫٨٣١٫١٩٣  ٤٫٦٧٨٫١٥٠  إجمالي

الصندوق في البنوك ونقد لدى  ٢٥٤٫٣٩٩  ٦٨٫٩١٣  ١٩٣٫٩٨٣  أرصدة

أخرى متداولة  ١٧١٫٣٦٠  ٢٥٣٫٢٧٥  ٢٥٥٫٩٥٧  موجودات

املتداولة املوجودات  ٤٢٥٫٧٥٩  ٣٢٢٫١٨٨  ٤٤٩٫٩٤٠  إجمالي

املوجودات  ٥٫٣٨٧٫٢٦٩  ٥٫١٥٣٫٣٨١  ٥٫١٢٨٫٠٩٠  إجمالي

املتداولة املطلوبات  ١٫٠٩٨٫٧٦٠  ٧١١٫٧٥٨  ٧٠٠٫٣٥٦  إجمالي

املتداولة غير املطلوبات  ٣٫٨٢٤٫٧٦٢  ٣٫٧٣٩٫٠٦٣  ٣٫٦٣٤٫٠٠٠  إجمالي

االقلية  ٨٫٩٩٤  ٩٨٫٢٢٤  ١١٩٫٧٦٧  حقوق

املال  ٧٦٠٫٠٠٠  ٧٦٠٫٠٠٠  ٧٦٠٫٠٠٠  رأس

قانوني واحتياطي موزعة غير  ٧٧٫٥٥٣  ١٢٠٫٥٠٢  ١٧٨٫١٩٣  أرباح

املالية لألوراق العادلة القيم في املتراكمة  التغيرات
لألرباح املقترحة والتوزيعات

)٣٨٢٫٨٠٠()٢٧٦٫١٦٦()٢٦٤٫٢٢٦(

املساهمني  ٤٥٤٫٧٥٣  ٦٠٤٫٣٣٦  ٦٧٣٫٩٦٧  حقوق

املساهمني وحقوق املطلوبات  ٥,٣٨٧٫٢٦٩  ٥٫١٥٣٫٣٨١  ٥٫١٢٨٫٠٩٠  إجمالي

النقدية التدفقات ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

التشغيلية  األنشطة

السنة )خسارة(  ٣٣٫٥١٠  ٤٢٫٩٤٩  ٥٧٫٦٩١  أرباح

التالية: البنود على  التعديالت

واالطفاء  ٦٠٫٥٠٦  ١٧٩٫٧٥٢  ١٩٢٫٨٦٥  مصاريف االستهالك

والتمويل االخرى  ١٠١٫٣٩٦  ٢٦٣٫٠٢٦  ٢٦١٫٨٧١  مصاريف الفوائد

اخرى )٣٫٥٨٤()٢٫٥٦٦()٢٫١٣٦( تعديالت

املعدلة األرباح  ١٩١٫٨٢٨  ٤٨٣٫١٦١  ٥١٠٫٢٩١  صافي

العامل رأس املال في )النقص( )٥٧٫٧٥٥()٤١١٫٥٠٥()٤٢٫٤٥٦( الزيادة

املدفوعة االخرى التمويل )١٠١٫٣٩٦()٢٩٤٫٤١٣()٢٥٨٫٢٤٥( الفوائد ومصاريف

لألنشطة التشغيلية النقد  ٣٢٫٦٧٧ )٢٢٢٫٧٥٧( ٢٠٩٫٥٩٠  صافي

االستثمارية األنشطة )من( في املستخدم النقد )١٫٠٧٤٫٢٣٥()٤٠٫٤٤٢()٤٫٠٧٠( صافي

التمويلية األنشطة في( )املستخدم من النقد  ١٫٠٧٧٫٥٩٨  ٧٧٫٧١٣ )٨٠٫٤٥٠( صافي

النقدية االرصدة في )النقص(  ٣٦٫٠٤٠ )١٨٥٫٤٨٦( ١٢٥٫٠٧٠  الزيادة

املدة أول في النقدي  ٢١٨٫٣٥٩  ٢٥٤٫٣٩٩  ٦٨٫٩١٣  الرصيد

املدة آخر في النقدي  ٢٥٤٫٣٩٩  ٦٨٫٩١٣  ١٩٣٫٩٨٣  الرصيد
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للطاقة الشويهات شركة

بدولة وتسجيلها تأسيسها مت عامة مساهمة شركة )ش.م.ع.( للطاقة الشويهات  شركة  إن

ويتمثل أبوظبي.  وكهرباء مياه لهيئة بالكامل مملوكة تابعة املتحدة كشركة العربية اإلمارات

املياه وحتلية  الطاقة إنتاج مجال في العاملة الشركات بامتالك للشركة الرئيسي النشاط

فيها. واالستثمار

سي الشويهات شركة وهي  لسيطرتها خاضعة واحدة تابعة  شركة الشركة هذه لدى  توجد 

مجال في تعمل والتي الشويهات مشروع شركة  )SCIPCO ( للطاقة باور إنترناشيونال إس إم

للماء أبوظبي شركة وتقوم الشبكة العامة.  إلى  توصيلها أجل من املياه وحتلية الطاقة  إنتاج 

مشروع شركة )وهي للطاقة باور إنترناشيونال إس إم سي الشويهات إنتاج شركة بشراء والكهرباء

ً اعتبارا تبدأ ٢٠ عاماً واملياه مدتها لشراء الطاقة اتفاقية مبوجب وذلك والطاقة املياه الشويهات( من

في التجاري التشغيل بدأ قد أن املشروع إلى اإلشارة وجتدر للمشروع.  التجاري التشغيل تاريخ من

عام ٢٠٠٤. مايو من شهر

للطاقة باور سي إم إس إنترناشيونال الشويهات شركة عن حملة

)٣١( رقم األميري املرسوم مبوجب للطاقة باور إنترناشيونال إس إم سي الشويهات شركة تأسيس مت

الشركة تأسيس مت ولقد للتجديد قابلة عاماً  ٤٠ مدتها خاصة أغراض ذات كشركة  ٢٠٠١ لعام

ومتتلك )املشروع(. املياه وامتالكها وتشغيلها وحتلية للطاقة الشويهات محطة إنشاء بغية وذلك

إنترناشيونال إس إم سي الشويهات شركة أسهم من نسبته ٦٠٪ ما للطاقة الشويهات شركة

واململوكة  بيه أل الشويهات لشركة  ٪٤٠ والبالغة املتبقية  النسبة  تعود  حني  في للطاقة، باور

انترناشيونال وشركة كوربوريشن إينرجي إس إم سي الطاقة األمريكية شركة مناصفة من قبل

سي.  أل بيه باور

ومحطة واط ميغا  ١٫٥٠٠ تبلغ صافية إلنتاج الطاقة بقدرة إنتاجية محطة من املشروع يتألف هذا

جبل في املشروع ويقع  يومياً.  جالون مليون  ١٠٠ إلى تصل إنتاجية بطاقة البحر مياه  لتحلية 

أبوظبي. مدينة غربي مترأ كيلو  ٢٦٠ قرابة تبعد مسافة على بالقرب من الشويهات الظنة

أساس على وذلك املشروع ببناء إيتاليمبيانتي وفيسيا جي إيه سيمنز املكون من االئتالف وقد قام

وتشغيله املشروع إدارة بارتنرشيب ليمتد أم آند أو الشويهات شركة وتتولى املفتاح.  تسليم

إيه سيمنز تكليف مت وكذلك ٢٠ عاماً.   مدتها وتشغيل وصيانة اتفاقية إدارة مبوجب وصيانته، وذلك

واألنظمة واملولدات ادولة لتربينات الغاز واإلصالح الصيانة الباطن، بأعمال من عقد خالل جي، من

األجل. صيانة طويلة اتفاقية وذلك مبوجب ذات الصلة،

الطاقة محطة

كل ،)V94.3A2( سيمنز من نوع الكفاءة عالية غاز توربينات خمسة من محطة الطاقة تتألف

يعمالن بخار توربيني في املولد البخار مترير بها. ويتم خاص احلرارة السترداد بخار مبولد منها مجهز

ظل ظروف واط، في ميغا  ٢٢٢ مقداره الغاز ما توربينات من كل قدرة وتبلغ اخللفي.  هذا، بالضغط

عملية خالل ومن واط.  ميغا  ٢٥١٫٤ مقداره  ما البخار  توربيني من كل قدرة تبلغ  حني في محددة،  

ميغا  ١٥٠٠ تزيد إلى  ١٫٤٨١ بقدرة صافي كهربائي تيار إنتاج والبخار، يتم الغاز توربينات بني متحدة

العملية.   هذه الصادر من البخار التحلية باستخدام محطة وتقوم هذا، الرابعة.  السنة في واط

أعاله. إليها والبخار املشار الغاز سيمنز بتوريد توربينات قامت وقد هذا،

التحلية محطة

١٦٫٧ مليون تبلغ إنتاجية بقدرة املراحل متعددة اندفاعية مقطرات ستة من التحلية محطة تتألف

تصميم محطة التحلية يومياً. ومت جالون مليون  ١٦٫٧ سعة تخزين وستة صهاريج يومياً جالون

املياه إلى املعادن وتضاف هذا، يومياً.  جالون مليون  ١٠٠ املياه إلى من الصافي يصل إنتاجها بحيث

املياه نقل شبكة إلى توصليها ثم يتم ومن البشري، لالستهالك لتصبح صاحلة املنتجة املقطرة

املياه اخلاصة. مرافق متثل لضخ املياه والتي محطة عبر

تاريخه حتى املشروع أداء

االختبار بعمليات والقيام باملعدات املشروع وجتهيز والبناء الهندسة أعمال غالبية إجناز مت لقد 

بعض وحدوث الحق في وقت التصميم التعديالت في بعض إجراء بسبب أنه غير   .٢٠٠٤ خالل عام

٢٠٠٥ بدالً عام من يونيو شهر رسمي في بشكل للمشروع التجاري بدأ التشغيل األخرى التأخيرات

نحو على للعمل كبير حد إلى جاهزة إلى أن احملطة وجتدر اإلشارة  .٢٠٠٤ عام من أغسطس شهر من

اإليرادات في النقص ذلك لقاء املشروع شركة تعويض سيتم أنه كما احلالية، املرحلة في كامل

املذكورة. التأخيرات عن الناجم

 

للطاقة الشويهات ٢٠٠٤  لشركة ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ البيانات املالية للسنوات ملخص

الدخـل ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

اإليرادات  -  -  ٣٠٥٫٨٢٣  إجمالي

أخرى  ٢٫٢٦٩  ١٫٩٧٦  ٥٫٠٩٣  إيرادات

التشغيل تكاليف )٢٦()١٠()٥٧٫١٩٨( إجمالي

واالطفاء واالستهالك الفائدة احتساب قبل  ٢٫٢٤٣  ١٫٩٦٦  ٢٥٣٫٧١٨  األرباح

املالية  -  - )١٢٥٫٦٧٢( املصاريف

واإلطفاء اإلستهالك احتساب قبل  ٢٫٢٤٣  ١٫٩٦٦  ١٢٨٫٠٤٦  األرباح

واالطفاء  -  -  ٦٦٫٨٠٨  االستهالك

 -  -  - 

األنشطة االعتيادية من  ٢٫٢٤٣  ١٫٩٦٦  ٦١٫٢٣٨  األرباح

االقلية  -  - )٢٣٫٨٨٩( حقوق

األرباح  ٢٫٢٤٣  ١٫٩٦٦  ٣٧٫٣٤٩  صافي
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املتحدة للطاقة العربية الشركة

وتسجيلها تأسيسها عامة مت مساهمة شركة )ش.م.ع.( للطاقة املتحدة العربية الشركة إن

أبوظبي، وكهرباء مياه لهيئة بالكامل مملوكة تابعة كشركة املتحدة العربية اإلمارات  بدولة 

إنتاج الطاقة وحتلية مجال في العاملة الشركات امتالك في للشركة الرئيسي النشاط ويتمثل

فيها. املياه واالستثمار

الشركة وهي لسيطرتها خاضعة تابعة واحدة شركة املتحدة للطاقة العربية الشركة لدى وتوجد

من املياه الطاقة وحتلية إنتاج مجال  في تعمل والتي النار(، أم مشروع )شركة للطاقة العربية

إنتاج الشركة بشراء أبوظبي للماء والكهرباء شركة الشبكة العامة. وتقوم إلى توصيلها أجل

ً اعتبارا ٢٠ عاماً الطاقة واملياه مدتها لشراء اتفاقية مبوجب وذلك والطاقة املياه من للطاقة العربية

شهر احملطة في لتوسيع التجاري التشغيل ويتوقع أن يبدأ للمشروع.  التجاري التشغيل تاريخ من

.٢٠٠٦ يونيو

للطاقة العربية شركة عن حملة

مساهمة ٢٠٠٣ كشركة لعام )١٢( رقم األميري املرسوم العربية للطاقة مبوجب الشركة تأسيس مت

أم محطة إنشاء بغية وذلك الشركة  تأسيس مت ولقد للتجديد. قابلة عاماً  ٤٠ مدتها خاصة

املتحدة العربية الشركة ومتتلك )املشروع(. وحتلية املياه وامتالكها وتشغيلها الطاقة إلنتاج النار

حني تعود النسبة املتبقية والبالغة للطاقة، في العربية الشركة أسهم من نسبته ٦٠٪ ما للطاقة

باور انترناشيونال شركة من كل ليمتد )ITM(. ومتتلك كومبني انفستمنت آي.تي.إم لشركة ٪٤٠

 ٪٥٠ نسبته )ميتسوي( ما احملدودة وشركاه ميتسوي وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية وشركة

. ITM أسهم من التوالي و٣٥٪ و١٥٪ على

اإلنشاء بأعمال القيام إلى باإلضافة احملطات القائمة وتشغيلها بعض إستمالك املشروع ويتضمن

القائمة احملطات بعض في العمل إيقاف وسيتم النار. هذا، أم محطة بتوسعة اخلاصة والتشغيل

ً مؤخرا تشغيلها مت التي التحلية بعض محطات ضم سيتم فيه الذي في الوقت ،٢٠٠٨ العام في

ما املوسعة للمحطة  االجمالية  اإلنتاجية القدرة ستبلغ  وعليه، املوسعة.  النار أم محطة إلى

يومياً.  املياه من مليون جالون و٩٤٫٤  الكهرباء من واط مقداره ١٫٥٥٠ ميغا

على النار حملطة أم التوسعة أعمال إلجناز واإلنشاء والتوريد الهندسة عقد مناقصة ترسية مت لقد

شركة على الباطن عقد من  ترسية مت كما واإلنشاء.  والتوريد لإلدارة كمقاول ميتسوي شركة

شركة وفازت هذا، املشروع.  وإدارة  الطاقة  مبحطة يتعلق فيما )توشيبا( كوربوريشن توشيبا

املتعددة املراحل. االندفاعية املقطرات ذات التحلية محطات لتركيب مستقل بعقد زوسن هيتاشي

وهي احملطة املوسعة، تشغيل  )ITM O&M( ليمتد كومبني .آند.إم أو آي.تي.إم شركة وستتولى

للطاقة طوكيو شركة و األسهم من ٪٧٠ بواقع باور انترناشيونال شركة من قبل مملوكة شركة

نسبته ٣٠٪. الكهربائية مبا

الطاقة محطة

التفاقية واط. ووفقاً ميغا  ١٫٠٤٠ مقداره القائمة ما الطاقة حملطة اإلجمالية اإلنتاجية القدرة تبلغ

احملطة  بتشغيل  للطاقة العربية الشركة ستقوم النار، أم مبحطة اخلاصة واملياه الطاقة شراء

 ،٢٠٠٨ ونوفمبر يونيو شهري ما بني حدوثه واملتوقع العمل فيها إنهاء موعد يحني حتى القائمة

الفترة لهذه واحملددة القائمة الطاقة قدرة أما أبوظبي. وكهرباء مياه هيئة حتويلها إلى ثم إعادة ومن

. ميغا واط  ٨٥٠ فستكون

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ امليزانية العمومية

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

وآالت ومعدات  -  -  ٥٫٢٩٧٫٩٨٢  ممتلكات

اخرى متداولة غير  ٢٫٤٢٦٫٥٩٩  ٤٫٧١٩٫٠٤٣  ٢١٤٫٢٠٧  موجودات

املتداولة غير املوجودات  ٢٫٤٢٦٫٥٩٩  ٤٫٧١٩٫٠٤٣  ٥٫٥١٢٫١٨٩  إجمالي

الصندوق في البنوك ونقد لدى  ٣٨٧٫٠٩٤  ٣٩٣٫١٩١  ٢٦٥٫٨٥٠  أرصدة

أخرى متداولة  ١٣٫٣٢٣  ٢٧٫٠٠٦  ٣٠٦٫٨٥٦  موجودات

املتداولة املوجودات  ٤٠٠٫٤١٧  ٤٢٠٫١٩٧  ٥٧٢٫٧٠٦  إجمالي

املوجودات  ٢٫٨٢٧٫٠١٦  ٥٫١٣٩٫٢٤٠  ٦٫٠٨٤٫٨٩٥  إجمالي

املتداولة املطلوبات  ٧٣٨٫١٨٨  ١٫٩٤٦٫١٧٧  ٦٧٨٫٣٧٠  إجمالي

املتداولة غير املطلوبات  ٢٫٤٣٣٫٣٦٢  ٣٫٤٦٧٫٩٦٤  ٤٫٦٧٧٫٠٧٠  إجمالي

االقلية )٢٢٣٫٢٣١()١٩٦٫١٦٤( ١٠٧٫٥٨١  حقوق

املال  ٢١٢٫٥٠٠  ٢١٢٫٥٠٠  ٨٥٠٫٠٠٠  رأس

قانوني واحتياطي موزعة غير  ٢٫٢٤٣  ٤٫٢٠٩  ٤١٫٥٥٨  أرباح

املالية لألوراق العادلة القيم في املتراكمة  التغيرات
لألرباح املقترحة والتوزيعات

)٣٣٦٫٠٤٦()٢٩٥٫٤٤٦()٢٦٩٫٦٨٤(

املساهمني )١٢١٫٣٠٣()٧٨٫٧٣٧( ٦٢١٫٨٧٤  حقوق

املساهمني وحقوق املطلوبات  ٢٫٨٢٧٫٠١٦  ٥٫١٣٩٫٢٤٠  ٦٫٠٨٤٫٨٩٥  إجمالي

النقدية التدفقات ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

التشغيلية  األنشطة

السنة )خسارة(  ٢٫٢٤٣  ١٫٩٦٦  ٣٧٫٣٤٩  أرباح

التالية: البنود على  التعديالت

واالطفاء  -  -  ٦٦٫٨٠٨  مصاريف االستهالك

والتمويل االخرى  -  -  ١٢٥٫٦٧٢  مصاريف الفوائد

اخرى )٢٫٢٦٩()١٫٩٧٦()٢٫٧٩٩( تعديالت

املعدلة األرباح )٢٦()١٠( ٢٢٧٫٠٣٠  صافي

العامل رأس املال في )النقص(  ٣٨٤٫٣٥٧ )٦٧٫٥٦٨()٤٣١٫٩٦٥( الزيادة

املدفوعة االخرى التمويل  -  - )١٢٢٫٩٠١( الفوائد ومصاريف

لألنشطة التشغيلية النقد  ٣٨٤٫٣٣١ )٦٧٫٥٧٨()٣٢٧٫٨٣٦( صافي

االستثمارية األنشطة )من( في املستخدم النقد )٢٫٤١٩٫٨٦٨()٢٫٢٩٤٫٩٣٠()٧٣٩٫٠٧٠( صافي

التمويلية األنشطة في( )املستخدم من النقد  ٢٫٤٢٢٫٦٣١  ٢٫٣٦٨٫٦٠٥  ٩٣٩٫٥٦٥  صافي

النقدية االرصدة في )النقص(  ٣٨٧٫٠٩٤  ٦٫٠٩٧ )١٢٧٫٣٤١( الزيادة

املدة أول في النقدي  -  ٣٨٧٫٠٩٤  ٣٩٣٫١٩١  الرصيد

املدة آخر في النقدي  ٣٨٧٫٠٩٤  ٣٩٣٫١٩١  ٢٦٥٫٨٥٠  الرصيد

٥٣



منها لكل اإلجمالية القدرة بخمسة توربينات تبلغ القائمة احملطة التوسعة جتهيز أعمال وتشمل

بها وتوربيني خاصة احلرارة السترداد بخار مبولدات مجهزة محددة، وهي ظروف ظل في واط ٢١٨ ميغا

ثنائية هذه التوربينات بقدرة واط.  وتتميز ميغا  ٣٠٨ منهما كل قدرة تبلغ اخللفي بالضغط بخار

إضافية. إطالق قدرة احلرارة السترداد البخار ملولدات وستكون الوقود، إلطالق

التحلية محطة

سيتم يومياً. املياه من ١٦٤٫٧ مليون جالون مقداره ما القائمة حملطة التحلية اإلنتاجية القدرة تبلغ

مقداره ما تصل إلى حتى القدمية للوحدات مرحلي اخراج بعد يتناقض تدريجياً إستغاللها بشكل

.٢٠٠٨ عام احملطة قدرة الى إضافتها يتم يومياً، غالون مليون  ٦٩٫٨

اإلنتاجية القدرة تصل املراحل متعدد اندفاعي مقطر وحدتي إنشاء احملطة وتضمنت أعمال توسعة

مقداره ما إلى اإلضافية اإلنتاجية هذه القدرة يومياً. وبضم جالون لكل منهما إلى ١٢٫٦٨ مليون

اإلنتاجية القدرة ستصل استغاللها، يتم لم التي اإلنتاجية القدرة من يومياً جالون مليون  ٦٩٫٨

.٢٠٠٨ بحلول عام املياه يومياً مليون جالون من  ٩٤٫٤ إلى الصافية للمحطة

تاريخه حتى املشروع أداء

والكهرباء.  املاء من املطلوب بتوفير اإلنتاج يتعلق فيما كل التوقعات القائمة احملطات أداء فاق لقد

الزمني اجلدول عن احملطة أجزاء بعض  إنشاء تأخر من وبالرغم التوسعة،  ملشروع بالنسبة أما 

العمل التأخير وإمتام هذا الوقت للتعويض عن من متسع يكون هناك من املتوقع أن أنه إال املرصود،

األعمال.    هذه إلجناز أساساً حتديدها مت التي في التواريخ

للطاقة ٢٠٠٤  لشركة العربية املتحدة ،٢٠٠٣ ،٢٠٠٢ البيانات املالية للسنوات ملخص

الدخـل ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

اإليرادات  -  ٣٤٤٫٩٠٥  ٦٨٥٫٣٩٠  إجمالي

أخرى  -  ٣٢  ٥٩٦  إيرادات

التشغيل تكاليف  - )٩٦٫٩٣٧()١٨٠٫٧٦٥( إجمالي

واالطفاء واالستهالك الفائدة احتساب قبل  -  ٢٤٨٫٠٠٠  ٥٠٥٫٢٢١  األرباح

املالية  - )٧٣٫٥٨٠()١٦٠٫٣٢٤( املصاريف

واإلطفاء اإلستهالك احتساب قبل  -  ١٧٤٫٤٢٠  ٣٤٤٫٨٩٧  األرباح

واالطفاء  - )١٠٧٫٦٨٢()٢١٦٫٢٠٦( االستهالك

األنشطة االعتيادية من  -  ٦٦٫٧٣٨  ١٢٨٫٦٩١  األرباح

االقلية  - )٢٦٫٧٠٦()٥١٫٤٩٦( حقوق

األرباح  -  ٤٠٫٠٣٢  ٧٧٫١٩٥  صافي

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ امليزانية العمومية

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

وآالت ومعدات  -  ٤٫٠٩٥٫٥٠٩  ٤٫٩٢٥٫٠٩٠  ممتلكات

اخرى متداولة غير  -  -  ٦٠٫٠٧١  موجودات

املتداولة غير املوجودات  -  ٤٫٠٩٥٫٥٠٩  ٤٫٩٨٥٫١٦١  إجمالي

الصندوق في البنوك ونقد لدى  -  ٥٧٤  ٢٤٫٣٧٩  أرصدة

أخرى متداولة  -  ٤٢٢٫٧٢٣  ٤٥٦٫٤٣٩  موجودات

املتداولة املوجودات  -  ٤٢٣٫٢٩٧  ٤٨٠٫٨١٨  إجمالي

املوجودات  -  ٤٫٥١٨٫٨٠٦  ٥٫٤٦٥٫٩٧٩  إجمالي

املتداولة املطلوبات  -  ٦٥٫١٩٧  ٢٠١٫٦٧٤  إجمالي

املتداولة غير املطلوبات  -  ٤٫٢٨٩٫٣٣١  ٥٫٠٢٧٫١٠٤  إجمالي

االقلية  -  ٦٥٫٧٢٢  ٩٤٫٩١٠  حقوق

املال  -  ١٫٢٠٠  ١٫٢٠٠  رأس

قانوني واحتياطي موزعة غير  -  ٤٠٫٠٣٢  ١١٧٫٢٢٧  أرباح

املالية لألوراق العادلة القيم في املتراكمة  التغيرات
لألرباح املقترحة والتوزيعات

 ٥٧٫٣٢٤  ٢٣٫٨٦٤  - 

املساهمني  -  ٩٨٫٥٥٦  ١٤٢٫٢٩١  حقوق

املساهمني وحقوق املطلوبات  -  ٤٫٥١٨٫٨٠٦  ٥٫٤٦٥٫٩٧٩  إجمالي

النقدية التدفقات ٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢ بيان

الدراهــم الدراهــم بآالف الدراهــم بآالف  بآالف

التشغيلية  األنشطة

السنة )خسارة(  -  ٤٠٫٠٣٢  ٧٧٫١٩٥  أرباح

التالية: البنود على  التعديالت

واالطفاء  -  ١٠٧٫٦٨٢  ٢١٦٫٢٠٦  مصاريف االستهالك

والتمويل االخرى  -  ٧٣٫٥٨٠  ١٦٠٫٣٢٤  مصاريف الفوائد

اخرى  - )١٩()٢٦( تعديالت

املعدلة األرباح  -  ٢٢١٫٢٧٥  ٤٥٣٫٦٩٩  صافي

العامل رأس املال في )النقص(  - )٣٣١٫٦٦١()٥٢٫٦٣٩( الزيادة

املدفوعة االخرى التمويل  - )٥٧٫٠٧٤()١٥١٫٧٥١( الفوائد ومصاريف

لألنشطة التشغيلية النقد  - )١٦٧٫٤٦٠( ٢٤٩٫٣٠٩  صافي

االستثمارية األنشطة )من( في املستخدم النقد  - )٤٫٢٠٣٫١٧٢()١٫٠٢٢٫٧٧٥( صافي

التمويلية األنشطة في( )املستخدم من النقد  -  ٤٫٣٧١٫٢٠٦  ٧٩٧٫٢٧١  صافي

النقدية االرصدة في )النقص(  -  ٥٧٤  ٢٣٫٨٠٥  الزيادة

املدة أول في النقدي  -  -  ٥٧٤  الرصيد

املدة آخر في النقدي  -  ٥٧٤  ٢٤٫٣٧٩  الرصيد

٥٥



املتـحـدة للطاقة الطــويلة شــركة
وتسجيلها تأسيسها عامة مت مساهمة شركة )ش.م.ع.( للطاقة املتحدة  الطويلة شركة إن

أبوظبي. وكهرباء مياه  لهيئة بالكامل مملوكة تابعة كشركة املتحدة العربية اإلمارات بدولة

وحتلية املياه  الطاقة إنتاج مجال في العاملة الشركات بامتالك للشركة الرئيسي النشاط ويتمثل

فيها. واالستثمار

للطاقة  آسيا  الطويلة  شركة وهي لسيطرتها خاضعة واحدة تابعة شركة الشركة لدى توجد

لتوصيلها إلى أجل من وحتلية املياه الطاقة مجال في تعمل والتي  ،)B الطويلة مشروع )شركة

للطاقة الطويلة شركة إنتاج بشراء والكهرباء  للماء أبوظبي شركة وتقوم العامة.  الشبكة 

تاريخ من اعتباراً تبدأ عاماً  ٢٠ مدتها واملياه الطاقة لشراء اتفاقية مبوجب وذلك والطاقة املياه من

تبدا أن املتوقع ٢٠٠٥  ومن يوليو في للمشروع املالي اإلغالق مت وقد هذا التشغيل التجاري للمشروع. 

.٢٠٠٨ يوليو شهر في للمشروع التجارية العمليات

عن شركـة الطويلة آسيا للطاقة حملة
ومدتها  ٢٠٠٤ لعام  )  ٣٠ ( رقم األميري املرسوم مبوجب للطاقة آسيا الطويلة  شركة تأسيس مت

محطة إنشاء بغية خاصة  مساهمة كشركة مت تأسيس الشركة  وقد للتجديد. قابلة عاماً  ٤٠

الطويلة شركة ومتتلك )املشروع(. وامتالكها وتشغيلها املياه  وحتلية  الطاقة إلنتاج  B الطويلة

النسبة  تعود  حني  في للطاقة آسيا  الطويلة  شركة أسهم من ٪٦٠ نسبته  ما املتحدة للطاقة

 ،٪٣٥ بنسبة )ماروبيني( كوربوريشن ماروبيني قبل من اململكوك لالئتالف  ٪٤٠ املتبقية والبالغة

جي وجيه ٪٢٥ بنسبة )باورتيك( ٢٥٪، وباورتيكبيرهاد بنسبة باور( يو تي )بي كومباني باور يو تي وبي

 .٪١٥ بنسبة سي( جي )جيه كوربوريشن سي

الطاقة وحتلية إلنتاج  القائمة  B الطويلة محطة  استمالك املستهدفة التطوير أعمال وتتضمن

 B "احملطة بـ مجتمعة إليها )يشار وصيانتها وتشغيلها ومتلّكها لها القابضة وبعض األصول املياه

إلنتاج مبحطة جديدة التطوير والتمويل والتوريد واإلنشاء اخلاصة بأعمال القيام وكذلك القائمة"(،

ومن ثم ضم ،)B احملطة بتوسعة إليها )يشار وامتالكها وتشغيلها وصيانتها وحتلية املياه الطاقة

B  اجلديدة"(. هذا، )"احملطة جديدة مدمجة محطة إلنشاء B القائمة B إلى احملطة توسعة احملطة

من ميغا واط  ٢٫٠٠٠ B اجلديدة ما مقداره للمحطة اإلجمالية القدرة اإلنتاجية تصل أن املتوقع ومن

فيها.  العمل إمتام يومياً من املياه بعد جالون مليون و١٦٠  الطاقة

التوسعة بأعمال القيام إيتاليمبيانتي، وفيسيا جي.  إيه.  سيمنز  من املكون االئتالف وسيتولى

مبوجب وذلك B القائمة احملطة في أعمال التحديث باحملطة B اجلديدة باإلضافة إلى اخلاصة والتحديث

الباطن  من التعاقد سيتم هذا الكيان. كما مع إبرامه مت منفرد والذي وتوريد وإنشاء هندسة عقد

الصيانة  تتولى حالياً أعمال والتي B القائمة احملطة في التحديث أعمال بشأن بورسيج مع بابكوك

والصيانة التشغيل جوانب لتتولى منفصلة شركة تشكيل االئتالف وينوي احملطة. هذا، هذه في

شركة الطويلة آسيا للطاقة مع الشركة هذه ستعقدها التي والصيانة التشغيل اتفاقية مبوجب

واملرافق املشتركة. B اجلديدة التشغيل والصيانة للمحطة أعمال بكامل القيام بغرض

الطاقة محطة
واحملطة اجلديدة  ١٩٩٧ عام في تشغيلها التي مت األولية احملطة من القائمة الطاقة محطة تتألف

الصافية للمحطة اإلنتاجية القدرة بحيث تبلغ ،٢٠٠٠ العام في التوسعة( )أعمال إنشاؤها مت التي

ستصل القائمة احملطة مع اجلديدة احملطة وبضم الطاقة.  من ٩٢٨٫٢ ميغاواط القائمة ما مقداره

. الطاقة من واط ٢٠٠٠ ميغا مقداره ما إلى اإلجمالية اإلنتاجية القدرة

التحلية محطة
١٩٩٧ واحملطة اجلديدة العام في تشغيلها مت التي األولية من احملطة القائمة التحلية تتألف محطة
للمحطة الصافية اإلنتاجية القدرة بحيث تبلغ ،٢٠٠٠ العام في التوسعة( )أعمال إنشاؤها مت التي
القائمة احملطة مع اجلديدة احملطة وبضم يومياً.  املياه من مليون جالون  ٩٢٫٣ ما مقداره القائمة 

يومياً. املياه من ١٦٠ مليون جالون مقداره ما إلى اإلجمالية اإلنتاجية القدرة ستصل

تاريخه حتى املشروع أداء
يوليو ٢٠٠٥ في للمشروع األغالق املالي مت ولقد

أية الشركة بإصدار لم تقم وبالتالي  ٢٠٠٥ عام في للطاقة املتـحـدة الطــويلة شــركة إنشاء مت
مالية. بيانات

٥٧



٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١بيـان الدخل

اإليرادات ٤٫٤٧٥٫٢٤٤ ٤٫٦٣٦٫٤٦٤ ٤٫٥٥٢٫٩٧٠ ٤٫٥٠٠٫١٥٣ ٤٫٤٥٢٫٥٠٤ ٤٫٣٩٣٫٤٩٧ ٤٫٣٣٢٫٩٦٦ ٤٫٢٧٣٫٥٤١ ٤٫٢٠٨٫٥٤٢ ٤٫١٧٨٫٠٢٦ ٤٫١٢٢٫٩٣٨ ٤٫٠٧٥٫١٩٨ ٤٫٠٢٨٫٢٣٧ ٣٫٩٩٥٫٣٥٩ ٣٫٨٣١٫٣٤٢ ٣٫٧٢٠٫١٠٠ ٣٫٢٥٢٫٢٧٦ إجمالي

التشغيل )١٫٢٣٨٫٠٥٧()١٫٣٦٥٫٢٧٩()١٫٣٢٩٫٣٦٢()١٫٣٢٢٫٢٦٥()١٫٢٧٧٫٢٨٩()١٫٢٤٣٫٦٠٦()١٫٢١١٫٨٦٩()١٫١٥٢٫٩٦٩()١٫١٢١٫٩٤٣()١٫٠٩٤٫٨١٧()١٫٠٩٥٫٩٨٩()١٫٠٦٤٫٩٧٥()١٫٠٣٢٫٤١١()١٫٠١٥٫٧٣٢()١٫٠١٤٫٤٢٨()٩٧٨٫٤٢٤()٨٤٢٫٠٥٤(تكاليف

الربح ٣٫٢٣٧٫١٨٧ ٣٫٢٧١٫١٨٥ ٣٫٢٢٣٫٦٠٨ ٣٫١٧٧٫٨٨٨ ٣٫١٧٥٫٢١٥ ٣٫١٤٩٫٨٩١ ٣٫١٢١٫٠٩٧ ٣٫١٢٠٫٥٧٢ ٣٫٠٨٦٫٥٩٩ ٣٫٠٨٣٫٢٠٩ ٣٫٠٢٦٫٩٤٩ ٣٫٠١٠٫٢٢٣ ٢٫٩٩٥٫٨٢٦ ٢٫٩٧٩٫٦٢٧ ٢٫٨١٫٩١٤ ٢٫٧٤١٫٦٧٦ ٢٫٤١٠٫٢٢٢ إجمالي

املالية )٢٦١٫٦١٧()٣٥٥٫١٦٧()٤٥٦٫٥٣٠()٥٧٧٫٣٧٨()٦٨٤٫٧٢٢()٧٨٣٫٦٠٨()٨٦٩٫٩٩١()٩٥٧٫١٣٣()١٫٠٤٢٫٩٥٠()١٫١٢٠٫٧٨٨()١٫١٨١٫٦٩٣()١٫٢٤٥٫٤١٩()١٫٣٠٤٫٠٦٤()١٫٢٨٤٫١٦٣()١٫٢٥٥٫٩٠٨()١٫٢٦٨٫٦٧٨()١٫٠٦٦٫٧٤٥(املصاريف

واإلطفاء )٩٩٥٫١٩٦()١٫٠٣٧٫٩٩٣()١٫٠٤٠٫٠١١()١٫٠٣٩٫٢٨٣()١٫٠٣٩٫٠٤٨()١٫٠٣٩٫٩٠٢()١٫٠٣٨٫٦٦٣()١٫٠٣٨٫٨٠٣()١٫٠٣٨٫٥١٥()١٫٠٣٩٫٨١٠()١٫٠٣٨٫٣٦١()١٫٠٣٨٫٤٧٧()١٫٠٣٨٫٧٤٢()١٫٠١٠٫٥٥٨()٩٨٠٫٣٤٠()٩٥٩٫٠٧٥()٨٠٨٫٤٢٥(االستهالك

املساهمني حساب أقلية قبل إدخال الربح ١٫٩٨٠٫٣٧٤ ١٫٨٧٨٫٠٢٥ ١٫٧٢٧٫٠٦٧ ١٫٥٦١٫٢٢٧ ١٫٤٥١٫٤٤٥ ١٫٣٢٦٫٣٨٢ ١٫٢١٢٫٤٤٣ ١٫١٢٤٫٦٣٦ ١٫٠٠٥٫١٣٤ ٩٢٢٫٦١١ ٨٠٦٫٨٩٥ ٧٢٦٫٣٢٧ ٦٥٣٫٠١٩ ٦٨٤٫٩٠٧ ٥٨٠٫٦٦٧ ٥١٣٫٩٢٣ ٥٣٥٫٠٥٢ صافي

االقلية )٧٧٩٫٤٢٠()٧٤٤٫٦٣٥()٦٨٤٫٩٣٤()٦١٦٫٦٥٣()٥٧٣٫٩٥١()٥٢٤٫٠٩٥()٤٧٩٫٠٥٤()٤٤٥٫٧٥٩()٣٩٧٫٥٨٨()٣٦٦٫١٧٧()٣١٩٫١١٠()٢٨٨٫٠١٠()٢٦٠٫٠٤٦()٢٥٩٫٨٥٥()٢١٥٫٨٧٩()١٨٩٫١٤٤()٢١٣٫٩٥٧(حقوق

واألرباح القانوني االحتياطي إلى احملولة األرباح
املوزعة غير

 ١٫٢٠٠٫٩٥٤ ١٫١٣٣٫٣٩١ ١٫٠٤٢٫١٣٣ ٩٤٤٫٥٧٤ ٨٧٧٫٤٩٤ ٨٠٢٫٢٨٧ ٧٣٣٫٣٨٨ ٦٧٨٫٨٧٧ ٦٠٧٫٥٤٦ ٥٥٦٫٤٣٤ ٤٨٧٫٧٨٥ ٤٣٨٫٣١٧ ٣٩٢٫٩٧٣ ٤٢٥٫٠٥٢ ٣٦٤٫٧٨٩ ٣٢٤٫٧٧٩ ٣٢١٫٠٩٦

العمومية ٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩٢٠١٠٢٠١١٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩٢٠٢٠٢٠٢١ امليزانية

١١٫٤٧٧٫٣٣٠ ١٢٫٤٧٢٫٥٢٦ ١٣٫٥١٠٫٥١٩ ١٤٫٥٥٠٫٥٣٠ ١٥٫٥٨٩٫٨١٣ ١٦٫٦٢٨٫٨٦١ ١٧٫٦٦٨٫٧٦٣ ١٨٫٧٠٧٫٤٢٥ ١٩٫٧٤٦٫٢٢٨ ٢٠٫٧٨٤٫٧٤٣ ٢١٫٨٢٤٫٥٥٣ ٢٢٫٨٦٢٫٩١٤ ٢٣٫٩٠١٫٣٩١ ٢٤٫٩٣٩٫٦٦٩ ٢٥٫٥٣٥٫٥٧٦ ٢٥٫٠٢٨٫٣١٩ ٢٤٫٣٧٠٫٧١٤ موجودات غير متداولة

١٢٫٩٢٥٫٣٠٠ ١١٫٩٢٠٫٢٠٧ ١٠٫٩٤٦٫٧١٦ ١٠٫١٧٤٫٨٢٠ ٩٫٥٤٣٫٦٣٥ ٨٫٩٢٦٫٢٧٦ ٨٫٣١٥٫٦٢٤ ٧٫٧٣٢٫٤٢٢ ٧٫١٦٤٫٧٦٢ ٦٫٦٢٧٫٦٧٧ ٦٫١٠٣٫٦٥٥ ٥٫٦٠٩٫٦٨٨ ٥٫١٣٥٫٠٥٣ ٤٫٦٧٦٫٤٦٨ ٥٫٨٣٠٫٧٤٧ ٥٫٥١٢٫٠٧١ ٥٫١١١٫٩٢٨ موجودات متداولة

املوجودات ٢٤٫٤٠٢٫٦٣٠ ٢٤٫٣٩٢٫٧٣٣ ٢٤٫٤٥٧٫٢٣٥ ٢٤٫٧٢٥٫٣٥٠ ٢٥٫١٣٣٫٤٤٨ ٢٥٫٥٥٥٫١٣٧ ٢٥٫٩٨٤٫٣٨٧ ٢٦٫٤٣٩٫٨٤٧ ٢٦٫٩١٠٫٩٩٠ ٢٧٫٤١٢٫٤٢٠ ٢٧٫٩٢٨٫٢٠٨ ٢٨٫٤٧٢٫٦٠٢ ٢٩٫٠٣٦٫٤٤٤ ٢٩٫٦١٦٫١٣٧ ٣١٫٣٦٦٫٣٢٣ ٣٠٫٥٤٠٫٣٩٠ ٢٩٫٤٨٢٫٦٤٢ إجمالي

حقوق االقلية باستثناء املطلوبات ٢٫٤٤٣٫٧٦٣ ٣٫٨٣٦٫٢٤٧ ٥٫٢٢٩٫٦٩٩ ٦٫٨٢٥٫٥٤٠ ٨٫٥١١٫٠٣١ ١٠٫٠٩٥٫٨٧٥ ١١٫٥٧١٫٨٤٤ ١٢٫٩٧٣٫٠٣٥ ١٤٫٣٠٣٫٥٤٠ ١٥٫٦٨١٫٦٣٣ ١٧٫٠٩٤٫٦٦٢ ١٨٫٤٣٤٫٧٥٩ ١٩٫٧١٤٫٥١٨ ٢٠٫٩٣٧٫٧٩١ ٢٤٫٧٣٣٫٠٢٠ ٢٤٫٥٠٢٫٥٩٩ ٢٣٫٩٧٧٫٢٣١ إجمالي

االقلية ٥٫٩٧٧٫٨٩٥ ٥٫٧٧٦٫٤٧٠ ٥٫٥٨٠٫٩١٠ ٥٫٢٩٥٫٣١٧ ٤٫٩٦٢٫٤٩٩ ٤٫٦٧٦٫٨٣٧ ٤٫٤٣٢٫٤٠٤ ٤٫٢٢٠٫٠٦٣ ٤٫٠٣٩٫٥٧٨ ٣٫٨٣٣٫٥١١ ٣٫٥٥٥٫٧٥٧ ٣٫٣١٠٫٨٨٩ ٣٫٠٩٦٫٣٤١ ٢٫٩٠٨٫٧٨٥ ١٫٣٥١٫٨٤٦ ١٫١٨٤٫١٧٣ ١٫٠٣٩٫٦٢٤ حقوق

املال ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ ٤٫١٥٠٫٠٠٠ رأس

محتجزة واحتياطات ١١٫٨٣٠٫٩٧٢ ١٠٫٦٣٠٫٠١٧ ٩٫٤٩٦٫٦٢٧ ٨٫٤٥٤٫٤٩٣ ٧٫٥٠٩٫٩١٩ ٦٫٦٣٢٫٤٢٥ ٥٫٨٣٠٫١٣٨ ٥٫٠٩٦٫٧٥٠ ٤٫٤١٧٫٨٧٣ ٣٫٧٤٧٫٢٧٦ ٣٫١٢٧٫٧٩٠ ٢٫٥٧٦٫٩٥٤ ٢٫٠٧٥٫٥٨٥ ١٫٦١٩٫٥٦١ ١٫١٣١٫٤٥٧ ٧٠٣٫٦١٧ ٣١٥٫٧٨٧ أرباح

املساهمني ١٥٫٩٨٠٫٩٧٢ ١٤٫٧٨٠٫٠١٧ ١٣٫٦٤٦٫٦٢٧ ١٢٫٦٠٤٫٤٩٣ ١١٫٦٥٩٫٩١٩ ١٠٫٧٨٢٫٤٢٥ ٩٫٩٨٠٫١٣٨ ٩٫٢٤٦٫٧٥٠ ٨٫٥٦٧٫٨٧٣ ٧٫٨٩٧٫٢٧٦ ٧٫٢٧٧٫٧٩٠ ٦٫٧٢٦٫٩٥٤ ٦٫٢٢٥٫٥٨٥ ٥٫٧٦٩٫٥٦١ ٥٫٢٨١٫٤٥٧ ٤٫٨٥٣٫٦١٧ ٤٫٤٦٥٫٧٨٧ حقوق

املساهمني وحقوق ٢٤٫٤٠٢٫٦٣٠ ٢٤٫٣٩٢٫٧٣٣ ٢٤٫٤٥٧٫٢٣٥ ٢٤٫٧٢٥٫٣٥٠ ٢٥٫١٣٣٫٤٤٨ ٢٥٫٥٥٥٫١٣٧ ٢٥٫٩٨٤٫٣٨٧ ٢٦٫٤٣٩٫٨٤٧ ٢٦٫٩١٠٫٩٩٠ ٢٧٫٤١٢٫٤٢٠ ٢٧٫٩٢٨٫٢٠٨ ٢٨٫٤٧٢٫٦٠٢ ٢٩٫٠٣٦٫٤٤٤ ٢٩٫٦١٦٫١٣٧ ٣١٫٣٦٦٫٣٢٣ ٣٠٫٥٤٠٫٣٩٠ ٢٩٫٤٨٢٫٦٤٢ إجمالي املطلوبات

الدراهم املبالغ باألف جميع

الدراهم املبالغ باألف جميع

املتوقعة املالية البيانات

من كل قامت مالية توقعات املشاريع في أحدث شركات من كل حصة على التوقعات ترتكز هذه
لها. التابعة والشركات "طاقة" لشركة املالية إضافة إلى البيانات بتقدميها الشركات

استبعادها مت والتي أخرى مشاريع في اإلستثمار ينوي "طاقة" إدارة مجلس فإن ذلك إلى باإلضافة
املالية. التوقعات هذه إعداد عند

اجلزء في مبني هو كما اإلدارة مجلس سيحددها والتي السنوية األرباح لدفعات تقدير  يوجد ال 
املساهمني(. وحقوق األرباح توزيع )الشركة-االستراتيجية وسياسة الثامن

.٢٠١٤ ٢٠٠٥ إلى للسنوات املتوقع الدخل وبيان التقديرية العمومية امليزانية بنود أدناه ومبني



االستثمار محاذير
قد تؤثر التي احملاذير والعوامل األخرى بعض على إلقاء الضوء هذه النشرة إلى من اجلزء هذا يهدف

يدركوا أن الشراء  في الراغبني املستثمرين  فعلى وبالتالي أهدافها، حتقيق في جناح الشركة على

لالستثمارات املستقبلي األداء أو الربحية مستويات أو النمو مبعدالت يتعلق فيما أية توقعات بأن

النشرة.  في االفتراضات املذكورة أساس على إحتسابها مت تقديرات متثل النشرة هذه املذكورة في

يجب وبالتالي فإنه التوقعات، عن كبير بشكل تختلف قد احلقيقية النتائج أن يجب إدراك وكذلك

جهة أو أي الشركة قبل من أنه تعهد النشرة على هذه الواردة في اعتبار البيانات املتوقعة عدم

يكون عوامل، بعدة شركة املالي ألي األداء فقد يتأثر حتقيقها، سيتم املتوقعة النتائج بأن اخرى

أمر، فيجب من اإلدارة. ومهما يكن مجلس وأعضاء التنفيذية اإلدارة سيطرة عن بعضها خارجاً

الشراء  في الراغبني احملتملني  املستثمرين على ويجب أنها حصرية، على احملاذير هذه  تفسر أن ال

خبراء يستشيروا الشركة وأن في باالستثمار املتعلقة األخرى املعلومات كافة بعني االعتبار األخذ

في الشركة. االستثمار قبل مختصني

قيمة أن االعتبار بعني يؤخذ  أن يجب فإنه وعليه أساسية  مخاطر على ينطوي  استثمار  أي إن

ربحيتها حتقيق أو بيعها الصعب من يكون وقد ترتفع أو تنخفض قد الشركة في االستثمارات

القصير. املدى على

األسهم االستثمار في

فيه، االستثمار قبل مشروع أي عن املتوفرة املعلومات كافة باالعتبار تؤخذ  أن يجب .١

لسعر ميكن حيث خاصة،  اعتبارات تفرض مختلفة  طبيعة األسهم في ولالستثمار

خاصة معطيات على بناءً  التجارية قيمته  تنقص أو تزيد بحيث  يتذبذب أن السهم

املالي للشركة. عن األداء األحيان، بعض في النظر، بغض والطلب بالعرض متعلقة

هذه ألحكام البيع وفقاً عملية إمتام أبوظبي، بعد مياه وكهرباء هيئة ملكية ستكون .٢

العادية األغلبية للهيئة يضمن مما الشركة في األسهم من اخلاص، ٥١٪ النشرة والعرض

أغلبية تتطلب التي القرارات على  التصويت  وفي  للشركة  العمومية اجلمعيات في

تقريري على واملصادقة الشركة، إدارة مجلس أعضاء كتعيني األسهم( من ٪٥١( عادية

املالي ومركزها الشركة بنشاط حساباتها فيما يتعلق ومدققي الشركة إدارة مجلس

والنظر واخلسائر األرباح وحساب الشركة ميزانية على والتصديق املالية السنة خالل 

ذلك على واملصادقة األرباح توزيع  بشأن اإلدارة مجلس  مقترحات على واملصادقة في

٦٣ املتوقعة املالية البيانات



تعيني وكذلك املسؤولية من الشركة حسابات ومدققي اإلدارة مجلس أعضاء ذمة وإبراء

أتعابهم. وحتديد الشركة حسابات مدققي

وشركة اإلمارات للطاقة )شركة القابضة اخلمس في الشركات الشركة ستكون ملكية .٣

املتحدة للطاقة وشركة والشركة العربية الشويهات للطاقة وشركة للطاقة اخلليج

وعليه القابضة.   الشركات هذه أسهم من ٪٩٠ يقرب ما للطاقة( املتحدة الطويلة

والتي اخلمس الشركات هذه أداء على جوهرية وبصورة يعتمد للشركة فإن األداء املالي

الشركات هذه فيها تساهم التي املستقل املنتج مشاريع شركات على بدورها تعتمد

القابضة.

للشركة األساسي النظام ألحكام وفقاً الشركة مساهمي على األرباح توزيع سيتم  .٤

أن مراعاة من والبد اخلصوص.   هذا في توصيات من اإلدارة مجلس  يقدمه ملا ووفقاً

املالي لشركات األداء في ذلك أساسية مبا عوامل عدة تعتمد على أرباح أي بتوزيع التوصية

املشاريع واملستقبلية لهذه احلالية النقدية السيولة ومتطلبات املستقل املنتج مشاريع

املتوقعة. واالستثمارات

الضرائب

املتحدة العربية اإلمارات دولة في املثيلة الشركات وإيرادات أرباح ضرائب على أية حتصيل يتم ال

الدخل، لضريبة حالياً املتحدة العربية  دولة اإلمارات  في األفراد يخضع ال كما احلالي، الوقت في 

أو فيها االستثمار سيتم التي الشركة أو الشركات املمكن أن تكون من فإنه من ذلك الرغم وعلى

للضرائب. خاضعة املستقبلية االستثمارات

املستقبلية الرؤى

تستند والتي بالشركة الصلة واملعلومات ذات املستقبلية الرؤى العديد من النشرة على هذه حتتوي

املثال سبيل على تشمل املعلومات هذه املتاحة حالياً. املعلومات بناءً على وتقديرات توقعات إلى

وإنفاقها ونواياها وتوقعاتها وأهدافها وخططها الشركة استراتيجيات حول بيانات احلصر ال

وإفتراضاتها.

بأحداث الشركة فيما يختص في احلاليني للمساهمني احلالية وجهات النظر تعكس وهذه البيانات

بها.   التنبؤ وعناصر يصعب محددة مخاطر وتشمل تضمن األداء املستقبلي وهي ال مستقبلية

مستقبلية أحداث إزاء افتراضات إلى تستند املستقبلية بعض املعلومات ذلك، فإن إلى وباإلضافة

عن الشركة توقعات إلى اختالف تؤدي قد العوامل التي من العديد دقيقة.  وهناك غير تكون قد

تلك البيانات خالل من استنتاجها أو عنها التعبير يتم قد أو إجنازات أداء أو مستقبلية نتائج أية

ما يلي: العوامل املستقبلية. ومن هذه

املناطق  أو الدول في العامة األعمال وظروف واالقتصادية األوضاع السياسية في التغيرات -

تستثمر فيها. التي والشركات الشركة فيها التي تعمل

شبه احلكومية أو األنشطة احلكومية أو السياسات احلكومية أو التغيرات في القوانني -

فيها. تستثمر التي والشركات الشركة فيها تعمل التي الدول في

األخرى. الشركات جانب من منافسة منتجات وتقدمي املنافسة حدة ارتفاع -

التغيرات ذلك في مبا والبتروكيماويات اخلام النفط وأسعار والطلب العرض في التغيرات -

أوبك. منظمة في للدول األعضاء اإلنتاج في حصص

التضخم. ومعدالت الفائدة وأسعار الصرف أسعار في التغيرات -

العمل. استراتيجية في التغيرات -

وعوامل أخرى متعددة. -

فهي ثم ومن اإلقتصادية باألوضاع بطبيعتها ترتبط آنفاً إليها املشار العوامل هذه من العديد إن

أو في ااطر تلك من أكثر أو واحدة مواجهة حال وفي الشركة.   إدارة نطاق سيطرة  عن تخرج

النتائج تلك عن تختلف قد للشركة الفعلية النتائج فإن اإلفتراضات،  أحد صحة ثبوت عدم حال

النشرة. هذه في الواردة املتوقعة

القابضة بالشركات احمليطة ااطر

مراحل في هي والتي املستقل الوطنية للطاقة في مشاريع املنتج شركة أبوظبي استثمرت لقد

اخلاص التجاري التشغيل تاريخ مرحلة جميعها تبلغ لم وبالتالي التنفيذ، أو التطوير من مختلفة

للماء أبوظبي شركة تقوم والتي واملياه الطاقة شراء اتفاقيات فإن سابقاً، ذكره  مت وكما  بها. 

بشأنها التفاوض قد مت والطاقة، املياه من املتاح واإلنتاج اإلنتاجية القدرة بشراء والكهرباء مبوجبها

املبني أدناه. للجدول وفقاً عاماً  ٢٠ مدة إلى سريانها فترة وتصل املشروع املعنية مع شركة

املشروع القابضةشركة التجاريالشركة التشغييل  تاريخ

للمشروع

اتفاقيات انتهاء  تاريخ

واملياه الطاقة شراء

للطاقة إس إم سي اإلمارات للطاقةشركة اإلمارات ٢٠٠١ شركة ٢٠٢١أكتوبر أكتوبر

للطاقة تراكتيبيل توتال اخلليج للطاقة شركة اخلليج ٢٠٠٣شركة ٢٠٢٣ أبريل أبريل

إس إم سي شويهات شركة

باور  انترناشيونال

للطاقة الشويهات ٢٠٠٤شركة ٢٠٢٤ أغسطس أغسطس

للطاقة الشركة العربية املتحدةشركة العربية

 للطاقة 

٢٠٠٦ ٢٠٢٦ يونيو يونيو

للطاقة الطويلة آسيا املتحدةشركة الطويلة شركة

للطاقة 

٢٠٠٨ ٢٠٢٨يوليو يوليو
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التطوير من مراحل مرحلة بكل يتعلق املشاريع فيما تلف املصاحبة ااطر بعض هناك وتوجد

أدناه. عرضها والتي ميكن اخلاصة بها والتشغيل

 

اإلنشاء مخاطر

املنتج مشاريع شركات إحدى للطاقة، وهي الطويلة آسيا أن شركة إلى خاص بشكل اإلشارة جتدر

أنه كما بعد فيها اإلنشاء أعمال تبدأ لم اخلمس، القابضة خالل الشركات من العاملة املستقل

أن احملتمل فمن وعليه،  .٢٠٠٨ عام حلول قبل فيها التجاري التشغيل يبدأ أن املتوقع ليس من

بإنشاء تتصل أخرى ومخاطر اإلنشاء، بجوانب يتعلق ما منها عديدة الشركة مخاطر هذه تواجه

وقد املشروع.  في التجاري التشغيل  لبدء  احملدد  التاريخ قبل وذلك املطلوب النحو على املرافق

اإللتزام على القدرة وعدم اإلجناز في والتأخير احملددة للتكاليف املشروع جتاوز في ااطر تلك تتسبب

املعنية واالنشاء والتوريد الهندسة إتفاقية في عليها األحكام املنصوص أن إال الفنية. باملواصفات

على يتعني عن ذلك، النظر وبصرف املذكورة.  ااطر من حدة التخفيف كبيرة على وبدرجة تعمل

الشركة أداء على تؤثر ااطر والتي قد مثل هذه حدوث باحتمالية  دراية على يكونوا املستثمرين أن

املشروع. شركة في ٪٦٠ نسبته مبا مساهمة بصفتها القابضة

الوقود توريد مخاطر

بتوريد تقوم أن واملياه الطاقة شراء مبوجب اتفاقيات والكهرباء أبوظبي للماء شركة يتعني على

إلقامة الوقود توفير ذلك يتضمن حيث محددة، ومبواصفات ممكن ضغط بأقل احملطات  إلى  الغاز

من املورد الغاز لم يكن حال في احتياطي سائل كذلك بوقود احملطات وحتتفظ وتشغيلها.  احملطات

االحتياجات لسد أو كافياً املطلوبة للمواصفات مستوفياً والكهرباء للماء أبوظبي شركة قبل

الطاقة واملياه شراء اتفاقيات تتضمن الوقود االحتياطي، تطلب األمر استخدام حال وفي املطلوبة. 

عن الناجتة التكلفة  في  الزيادة تلك لتتضمن املستحقة الدفعات  تعديل مبوجبها يتم نصوصاً

االحتياطي. الوقود استخدام

التشغيل مخاطر

التحكم باستثناء  يومية تشغيل انشطة بأية  للطاقة  الوطنية أبوظبي شركة تقوم  ال

الشركة إليرادات الوحيد يتمثل املصدر وتباعاً، ومتابعتها.  القابضة الشركات في باستثماراتها

والتي بتوزيعها القابضة الشركات أرباح تقوم على شكل تستلمها التي النقدية التدفقات في

تستثمر املستقل التي املنتج مشاريع شركات قبل من املوزعة األرباح من حصتها تستلم بدورها

واملالي التشغيلي باألداء مباشر بشكل للطاقة الوطنية أبوظبي شركة يتأثر أداء وبالتالي، فيها. 

في املستقل مشاريع املنتج شركات فإن إخفاق الصدد، وبهذا املنتج املستقل.  مشاريع لشركات

على البالغ التأثير له سيكون الطاقة واملياه شراء في اتفاقيات عليها املنصوص بالتزاماتها الوفاء

أرباح. توزيع أية قدرتها على على وبالتالي إيراداتها وتدفقاتها النقدية

التعرفة

التكاليف تغطية يضمن الذي النحو على واملياه الطاقة شراء التعرفة مبوجب اتفاقية احتساب يتم

التعرفة هذه وتشتمل حقوق املساهمني.  على والعائد خدمة الدين والتزامات الثابتة للتشغيل

شراؤها من للمحطات ليتم اإلنتاجية القدرة بإتاحة املتعلقة ميثل الرسوم قسم قسمني: على

احملطة لعمليات التكاليف املتغيرة متغير لتغطية وقسم ثانٍ للماء والكهرباء، أبوظبي شركة قبل

تشغيلها. عند

وذلك الدفعات هذه حجم تغيير مبقتضاها يجوز أحكاماً واملياه الطاقة شراء  اتفاقية وتتضمن

سيطرتها عن خارجة عوامل أية عن الناجمة عن اآلثار املستقل املنتج مشاريع شركات لتعويض

مطابق غير غاز توريد أو  الصرف سعر تقلبات مثل  املالية  أوضاعها  على سلبياً تؤثر  قد والتي 

لهذه الشركات الوضع املالي يجعل الذي بالشكل حجم الدفعات بتعديل ذلك ويتم للمواصفات. 

تلك العوامل. بغياب املالي الوضع لذلك مماثالً

باإلنهاء تتعلق مخاطر

والكهرباء للماء أبوظبي شركة من كالً متنح أحكام على واملياه  الطاقة شراء اتفاقيات حتتوي

معينة.  حاالت منهما في أي طرف من االتفاقية إنهاء في احلق املستقل املنتج وشركات مشاريع

شركة قبل من إخفاقٍ  بسبب االتفاقية بإنهاء املستقل املنتج مشروع شركة قيام حال ففي

شركة إخفاق حال في احملطة شراء في حقها مبمارسة األخيرة قيام أو والكهرباء للماء أبوظبي

اإلنهاء. سداد دفعات للماء والكهرباء أبوظبي شركة يتعني على املستقل، املنتج مشروع

القاهرة القوى

ال احلصر املثال سبيل على ومنها املتأثر، الطرف سيطرة عن خارجة ظروفاً القاهرة تعتبر القوى

بتوريد القوى القاهرة املتعلقة أو واحلوادث، الكوارث، أو واألوبئة والقدر، والقضاء الطبيعية الظروف

السبب غيابه أبوظبي أو إمارة أو الدولة من قبل أي فعل وجود يكون والتي واملياه الغاز والكهرباء

ذلك. ً على مساعدا عامالً أو نشوئها في الرئيسي

املياه والكهرباء على الطلب

شركة مع من طاقة ومياه املستقل املنتج مشاريع شركات تنتجه ما كامل على مت التعاقد لقد

فقد االتفاقية هذه ومبوجب الطاقة واملياه.  شراء اتفاقية ملدة سريان وذلك للماء والكهرباء أبوظبي

بالكامل للمحطات اإلنتاجية القدرة إتاحة مقابل الرسوم/الدفعات  حتديد مسبق، وبشكل مت،

مستوى على الطلب على احملطة/املشروع تعتمد ال وعليه، والكهرباء.  للماء أبوظبي لشركة

املتوقع ومن واملياه خصوصاً، عموماً الطاقة على متزايداً طلباً وتشهد اإلمارة اإلنتاج.  من معني

احلالية باملشاريع العمل إجناز حتى بعد سنوات بضع في غضون اإلنتاجية القدرة في حدوث نقص

لها. التخطيط مت التي

التضخم وتقلبات العمالت

والصيانة املتعلقة بتكلفة للتشغيل تربط التكلفة الثابتة واملياه الطاقة شراء إتفاقية شروط إن

احملطة لتشغيل املتغيرة بالتكلفة املتعلقة املتغيرة( الدفعات )وكذلك والصيانة التشغيل

ارتفاع أي حدوث دون للحيلولة التكاليف هذه تعديل إمكانية تتيح أنها مبستوى التضخم، مبعنى

التضخمية. لآلثار نتيجة التشغيل تكاليف في

التقلبات عن الناجمة مع األوضاع للتعامل أحكاماً واملياه الطاقة شراء إتفاقية تتضمن وباملثل،

يتم الذي في الوقت اإلماراتي بالدرهم سدادها يتم املستحقة الدفعات أن حيث الصرف، في أسعار

األمريكي.   بالدوالر املستقل املنتج مشاريع فيه متويل

واملياه الطاقة شراء اتفاقية إنهاء عند املنتج املستقل مشاريع لشركات املتبقية القيمة

شراء اتفاقية بشأن التفاوض بإعادة نصوص تتعلق املستقل أية مشاريع املنتج اتفاقيات تتضمن ال

االتفاقية هذه مدة سريان فبأنتهاء وعليه، عاماً.    ٢٠ والبالغة مدتها انتهاء بعد واملياه الطاقة

لتلك واالنتاجية اإلنتاجية  القدرة بشراء والكهرباء للماء أبوظبي شركة يلزم ما هناك يوجد ال

مشاريع إمكانية عن النظر بصرف في االتفاقية، جتديدها يتم التي القائمة أو الشروط وفق املشاريع

ال.  أم واإلنتاج بالعمل االستمرار املستقل املنتج
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امعة املالية والبيانات املدققني تقرير : األول امللحق
والطاقة للمياه املستقل لشركات مشاريع املنتج

٢٠٠٤ ،٢٠٠٣،٢٠٠٢ للسنوات



بيان الدخل امع
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر في املنتهية السنوات

اإليرادات
والكهرباء املياه مبيعات

مستلمة تعويضات خسائر صافي

املبيعات تكلفة
املوظفني تكلفة

املستهلكة واملواد والصيانة تكلفة اإلصالح
األخرى التشغيلية والتكاليف

واإلطفاء االستهالك

اإلجمالي الربح
أخرى إدارية وتشغيلية مصاريف

العمليات أرباح

التمويل تكلفة
أجنبية حتويل عمالت أرباح

األدوات املالية ملشتقات العادلة القيم في تغيرات
إيرادات الفوائد

أخرى إيرادات

األقلية قبل احتساب حقوق األرباح

األقلية حقوق
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١٤٨٫٨٦٨
_____________________________

٦١٦٫٦٧٤
٤٣٫١٠٧

_____________________________

٦٥٩٫٧٨١
_____________________________

)٣٧٫٠٩٧(

)٧٥٫٥٧١(

)١٢٧٫٠٧٠(

_____________________________

)٢٣٩٫٧٣٨(

٤٢٠٫٠٤٣
)١٢٫٣٢٣(

_____________________________

٤٠٧٫٧٢٠

)٢٢٩٫٥١٤(

٢٦٠
٣٥٫١١٤

٨٫٨٧٥
-

_____________________________

٢٢٢٫٤٥٥

)٨٦٫٦٦٧(

_____________________________

١٣٥٫٧٨٨
_____________________________

املوجودات
املتدوالة غير املوجودات

واملعدات واآلالت املمتلكات
الغيار قطع حقوق

عالقة ذات أطراف مقدما إلى مدفوعة مبالغ
للبيع متاحة استثمارات
ملموسة غير موجودات

التمويل املدفوعة مقدما تكلفة

موجودات متداولة
البضاعة

عالقة ذات أطراف مقدما إلى مدفوعة مبالغ
عالقة ذات أطراف من مستحقة مبالغ

أخرى وموجودات مقدما مدفوعة مبالغ
الصندوق في ونقد البنوك لدى أرصدة

املوجودات إجمالي

واملطلوبات املساهمني حقوق
املساهمني حقوق

املال رأس
النظامي االحتياطي
القانوني االحتياطي

املوزعة غير األرباح
القيم في التغيرات املتراكمة

للمشتقات العادلة
املساهيمن حقوق إجمالي

األقلية حقوق

املتداولة غير املطلوبات
ألجل قروض

األقلية حقوق مالكي من قروض
املوجودات إزالة التزامات مخصص

التقاعد  عند

للموظفني اخلدمة مكافأة نهاية
اإلسالمية اإلجارة قروض
اإلسالمي املقاولة قرض

املتداولة املطلوبات
دائنون جتاريون

ألجل قروض
األقلية حقوق مالكي من قروض

عالقة ذات ألطراف مستحقة مبالغ
األخرى واملطلوبات الدفع املستحقة املبالغ

لدى البنوك املكشوف على السحب حسابات
املقترحة األرباح توزيعات في األقلية حقوق

اإلسالمي اإلجارة قروض من اجلاري اجلزء

واملطلوبات املساهمني حقوق إجمالي

٣
٤
٥
٦
٧

٨
٥
٩

١٠

١١
١٢
١٢

٢٤

١٣

١٤
١٧
١٩

١٨
١٥
١٦

١٤
١٧
٢٠
٢١

١٥

إيضاح
٢٠٠٤

درهم ألف
٢٠٠٣

درهم ألف
٢٠٠٢

درهم ألف

١٧٫٠٥٨٫٢٦٠
١٤٣٫١٨٠

٦٤٫٦٩٢
٣٥٦

١٠٣٫٧٥٧
١٦٨٫٤٢٩

_____________________________

١٧٫٥٣٨٫٦٧٤
_____________________________

٥٣٣٫٩٢١
٣٫٤٩٨

٤٣٧٫٦٣٤
٢٩١٫٢٩٧
٨٢٧٫٦٤٤

_____________________________

٢٫٠٩٣٫٩٩٤
_____________________________

١٩٫٦٣٢٫٦٦٨
=======

٢٫٠٣٩٫٢٠٠
٥٥٫٧٦٦
٥٥٫٧٦٦

٤٤٣٫٠٢٦
)٦٣٠٫٥١٤(

_____________________________

١٫٩٦٣٫٢٤٤
_____________________________

٤٧٠٫٨٤٤
_____________________________

١١٫٥٧٥٫٢١٢
٤٦٨٫٣٢٣
١٢٢٫٣٦٨

١١٦
٢٫٤٧٠٫٣٤١

٥٧٣٫٠٠٦
_____________________________

١٥٫٢٠٩٫٣٦٦
_____________________________

١٥٧٫٧٥٢
٢٨٧٫٥٤٠
١٠٠٫٢٣٦

٤٫٤٧٢
١٫٢٨٧٫٠٧٤

١٠٤٫٩٥٧
-

٤٧٫١٨٣
_____________________________

١٫٩٨٩٫٢١٤
_____________________________

١٩٫٦٣٢٫٦٦٨
=======

امعة العموميـة امليزانيـة
٢٠٠٣ و٢٠٠٤  ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر في

 

١٥٫٨٥٣٫٨٩٣
-

٦٨٫٢٤٢
٣٥٦

١٠٦٫٧٢٠
٦٨٫٤٤٩

_____________________________

١٦٫٠٩٧٫٦٦٠
_____________________________

٤١١٫٥٠٤
٣٫٤٤٧

٢٧٢٫٠٠٥
١٦٥٫٠٤٥
٧٠٢٫٧٥٠

_____________________________

١٫٥٥٤٫٧٥١
_____________________________

١٧٫٦٥٢٫٤١١
=======

١٫٤٠١٫٧٠٠
٣٢٫٨٦٩
٣٢٫٨٦٩

٢٥٩٫٨٤٢
)٦٥٠٫١٤٤(

_____________________________

١٫٠٧٧٫١٣٦
_____________________________

٨٥٫٧٥٦
_____________________________

١٠٫٨٥٦٫٣٥٠
٢٨٠٫٨٢٠

-

٢٣٤
١٫٧٦٩٫٦٠٥

٤١١٫٢٨٨
_____________________________

١٣٫٣١٨٫٢٩٧
_____________________________

٥٤٫٧٥٧
١٫٤٨٥٫٢٧١

٧٥٫٢٣٠
٤٫٠٠٦

١٫٤٩٨٫٧٢١
١٤٫٩٥٣
٣٥٫٠٧٠

٣٫٢١٤
_____________________________

٣٫١٧١٫٢٢٢
_____________________________

١٧٫٦٥٢٫٤١١
=======

٩٫٦٥٨٫٨٥٧
-

٦٩٫٥٩٤
٣٤٨

١٠٩٫٦٨٣
-

_____________________________

٩٫٨٣٨٫٤٨٢
_____________________________

٢٢٧٫٣٤٠
٣٫٥٠٠

١٠٨٫٨٩٢
٤٩٫١٨٠

٨٣٢٫٩٨١
_____________________________

١٫٢٢١٫٨٩٣
_____________________________

١١٫٠٦٠٫٣٧٥
=======

١٫٤٠٠٫٥٠٠
١٧٫٩٨٢
١٧٫٩٨٢

١٤٠٫٧٤٨
)٨٨٦٫١٦٧(

_____________________________

٦٩١٫٠٤٥
_____________________________

١٤٩٫٧٤٢
_____________________________

٧٫٦٤٥٫٤٩٣
٣١٦٫٧٤٠

-

١٫٦٢٧
٢٣١٫٢٣٥

-

_____________________________

٨٫١٩٥٫٠٩٥
_____________________________

٢٩٩٫٥١٥
١٣٩٫٣٧٦

١٦٫٠٥٩
١٫٥٤٥

١٫٨٤٧٫١٦٢
-

٢٠٫٣٢٠
-

_____________________________

٢٫٣٢٣٫٩٧٧
_____________________________

١١٫٠٦٠٫٣٧٥
=======

املاليــة امعة. البيانات هذه من ٢٥ جزءاً إلى  ١ من املرفقة اإليضاحات  تشكل

اإلدارة مجلس اإلدارةعضو مجلس عضو

٧١



النقدية امع بيان التدفقات
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر في املنتهية السنوات

املاليــة امعة. البيانات هذه من ٢٥ جزءاً إلى  ١ من املرفقة اإليضاحات  تشكل

  

التشغيلية األنشطة
السنة أرباح صافي

التالية: للبنود التعديالت
واإلطفاء االستهالك

إيرادات الفوائد
التقاعد عند املوجودات إزالة التزامات مجابهة مصاريف

الفوائد مصاريف
للموظفني اخلدمة نهاية مكافآت في احلركة صافي
املالية األدوات ملشتقات العادلة القيم في التغيرات

واآلالت واملعدات املمتلكات استبعاد من اخلسارة

العامل املال رأس في التغيرات قبل أرباح التشغيل
البضاعة

من املستحقة املبالغ و أخرى وموجودات مقدما املدفوعة املصاريف
عالقة ذات أطراف

عالقة ذات أطراف إلى الدفع مستحقة ومبالغ جتاريون دائنون

من العمليات النقد
الفوائد املدفوعة

التشغيلية األنشطة في( من)املستخدم النقد صافي

االستثمارية األنشطة
ومعدات وآالت شراء ممتلكات

عالقة لطرف ذو مقدما املدفوع املبلغ استرداد
إيرادات الفوائد

ومعدات بإعادة شراء ممتلكات وآالت متعلق تعديل

األنشطة االستثمارية في املستخدم النقد صافي

التمويلية األنشطة
املال رأس مساهمة

ألجل( قرض )سداد ألجل قرض
األقلية حقوق

حقوق األقلية من مالكي قرض
اإلسالمية اإلجارة قروض

اإلسالمية املقاولة قروض
األقلية حقوق مالكي إلى مستحقة أرباح توزيعات

التمويلية األنشطة من النقد صافي

النقدية وشبه النقدية في )النقص( الزيادة
/الفترة السنة في بداية وشبه النقدية النقدية

السنة نهاية في النقدية وشبه النقدية

الصندوق في ونقد البنوك لدى أرصدة
لدى البنوك املكشوف على السحب حسابات

بيان التدفقات من استثناؤها مت التي اجلوهرية النقدية غير املعامالت
النقدية هي كالتالي:

الدفع مستحقة حجوزات
الدفع املستحقة الفوائد مصاريف

القيم العادلة املتراكمة للمشتقات في التغيرات
ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد

واملعدات واآلالت املمتلكات إلى البضاعة من غيار قطع حتويل
البضاعة إلى واملعدات واآلالت املمتلكات من غيار قطع حتويل

عالقة ذات أطراف إلى ومعدات ممتلكات وآالت حتويل
النقدية التدفقات /حماية التنفيذ قيد رأسمالية أعمال

التقاعد عند املوجودات إزالة التزامات مخصص

٢٠٠٤
درهم ألف

٢٠٠٣
درهم ألف

٢٠٠٢
درهم ألف

٢٢٨٫٩٧٨

٥٤٣٫٣٨٣
)٩٫٣٨٤(

٤٫٦٧٥
٦٦٦٫٤٠٣

)١١٨(

١٫٩٩٦
-

_____________________________

١٫٤٣٥٫٩٣٣
)١٢٢٫٤١٧(

)٤٢٥٫٣٢١(

)٢٧٫٥٩٦(

_____________________________

٨٦٠٫٥٩٩
)٦٩٥٫٨٩٩(

_____________________________

١٦٤٫٧٠٠
_____________________________

)١٫٧٧٣٫٠٤٧(
٣٫٤٩٩
٩٫٣٨٤
٢٫٧٧٣

_____________________________

)١٫٧٥٧٫٣٩١(

_____________________________

٦٣٧٫٥٠٠
)٤٧٨٫٨٦٩(

٣٨٥٫٠٨٨
٢١٢٫٥٠٩
٧٤٤٫٧٠٥
١٦١٫٧١٨

)٣٥٫٠٧٠(
_____________________________

١٫٦٢٧٫٥٨١
_____________________________

٣٤٫٨٩٠
٦٨٧٫٧٩٧

_____________________________

٧٢٢٫٦٨٧
=======

٨٢٧٫٦٤٤
)١٠٤٫٩٥٧(

_____________________________

٧٢٢٫٦٨٧
=======

-
٧٢٫٨٧٩

)٦٣٠٫٥١٤(
-
-
-
-
-

١١٧٫٦٩٣

١٤٨٫٨٦٨

٣٥٤٫٠١٠
)٥٫٣٦٤(

-

٤٦٥٫٣٠٠
)١٫٣٩٣(

)٢٫٠٥٥(

١٤
_____________________________

٩٥٩٫٣٨٠
)١٩١٫٩٨٤(

)٢٩٠٫١٠٣(

)٣٩٠٫٦٤١(

_____________________________

٨٦٫٦٥٢
)٤٨٠٫١٨١(

_____________________________

)٣٩٣٫٥٢٩(

_____________________________

)٦٫٥٤٤٫٦٤٩(

٣٫٣٠٧
٥٫٣٦٤

-

_____________________________

)٦٫٥٣٥٫٩٧٨(

_____________________________

١٫٢٠٠
٤٫٥٥٦٫٧٥٢

٢٣٥٫٤٩٨
٢٣٫٢٥١

١٫٥٤١٫٥٨٤
٤١١٫٢٨٨

١٤٫٧٥٠
_____________________________

٦٫٧٨٤٫٣٢٣
_____________________________

)١٤٥٫١٨٤(
٨٣٢٫٩٨١

_____________________________

٦٨٧٫٧٩٧
=======

٧٠٢٫٧٥٠
)١٤٫٩٥٣(

_____________________________

٦٨٧٫٧٩٧
=======

-
١٠٢٫٣٧٥

)٦٥٠٫١٤٤(
١٫٩١٠
٧٫٨٢٠
٣٫٠٨٠

-
-
-

١٣٥٫٧٨٨

١٢٧٫٠٧٠
)٨٫٨٧٥(

-

٢٢٩٫١٨١
٧٣٠

)٢١٫٠٦٨(

١٧٣
_____________________________

٤٦٢٫٩٩٩
)٢٧٫١١٣(

)٥٥٫٢٣٦(

٤٣٢٫٨٥٩
_____________________________

٨١٣٫٥٠٩
)٢٢٩٫١٨١(

_____________________________

٥٨٤٫٣٢٨
_____________________________

)٣٫٥٠٤٫٤٤٦(

٣٫٣٣٩
٨٫٨٧٥

-

_____________________________

)٣٫٤٩٢٫٢٣٢(

_____________________________

٧٨٢٫٥٠٠
٢٫٣٢٣٫٠٣١
)٢١١٫٣٥٤(

٢٢٣٫٩٩٩
٢٣١٫٢٣٥

-
٢٠٫٣٢٠

_____________________________

٣٫٣٦٩٫٧٣١
_____________________________

٤٦١٫٨٢٧
٣٧١٫١٥٤

_____________________________

٨٣٢٫٩٨١
=======

٨٣٢٫٩٨١
-

_____________________________

٨٣٢٫٩٨١
=======

٢٥٩٫٤٣٩
٧٤٫٨١٩

)٨٨٦٫١٦٧(
١٫٩٦١

-
-

١١٢٫٦٢٣
٤٫٤٦٢

-

املساهمني امع حقوق في التغيرات بيان

٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر في املنتهية السنوات

٢٠٠٢ يناير  ١ في كما الرصيد

املال رأس إصدار

املال رأس في الزيادة

السنة أرباح صافي

النظامي االحتياطي احملول إلى

القانوني االحتياطي إلى احملول

العادلة القيم تغيرات في احلركة

٢٠٠٢ ديسمبر  ٣١ في كما الرصيد

املال رأس إصدار

السنة أرباح صافي

النظامي االحتياطي احملول إلى

القانوني االحتياطي إلى احملول

العادلة القيمة تغيرات في احلركة

٢٠٠٣ ديسمبر  ٣١ في كما الرصيد

املال رأس إصدار

السنة أرباح صافي

النظامي االحتياطي احملول إلى

القانوني االحتياطي إلى احملول

العادلة القيمة تغيرات في احلركة

  

٢٠٠٤ ٣١ ديسمبر في كما الرصيد

املال رأس

درهم  ألف
االحتياطي

النظامي

درهم ألف

االحتياطي

القانوني

درهم ألف

٦١٨٫٠٠٠

٢١٢٫٥٠٠

٥٧٠٫٠٠٠

-

-

-

-

_____________________________

١٫٤٠٠٫٥٠٠
١٫٢٠٠

-

-

-

-

_____________________________

١٫٤٠١٫٧٠٠

٦٣٧٫٥٠٠

-

-

-

-

_____________________________

٢٫٠٣٩٫٢٠٠
=======

املاليــة امعة. البيانات هذه من ٢٥ جزءاً إلى  ١ من املرفقة اإليضاحات  تشكل

غير األرباح

املوزعة

درهم  ألف

التغيرات

في املتراكمة

العادلة القيم

درهم ألف

اإلجمالي

درهم ألف

٤٫٤٠٤

-

-

-

١٣٫٥٧٨

-

-

_____________________________

١٧٫٩٨٢
-

-

١٤٫٨٨٧

-

-

_____________________________

٣٢٫٨٦٩

-

-

٢٢٫٨٩٧

-

-

_____________________________

٥٥٫٧٦٦
=======

٤٫٤٠٤

-

-

-

-

١٣٫٥٧٨

-

___________________________

١٧٫٩٨٢
-

-

-

١٤٫٨٨٧

-

__________________________

٣٢٫٨٦٩

-

-

-

٢٢٫٨٩٧

-

___________________________

٥٥٫٧٦٦
=======

٣٢٫١١٦

-

-

١٣٥٫٧٨٨
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واألنشطة القانوني الوضع  ١

م ع، شركة الشويهات للطاقة ش ش م اخلليج للطاقة شركة م ع، ش اإلمارات للطاقة شركة إن
)املشار إليها ع، م ش للطاقة املتحدة الطويلة وشركة ع، م ش للطاقة املتحدة العربية الشركة ع،
بالكامل مملوكة  تابعة  شركات هي القابضة( املستقلة  والطاقة املياه إنتاج شركات مبجموعة
واملتعلقة  ١٩٩٨ لسنة )٢( رقم أحكام قانون مبوجب تأسست والتي أبوظبي وكهرباء مياه لهيئة

والكهرباء. املياه قطاع بتنظيم

املرسوم مبوجب "الشركة" عامة(  شركة مساهمة  ( للطاقة الوطنية أبوظبي شركة تأسست
املؤسس املساهم مياه وكهرباء أبوظبي هيئة ٢٠٠٥/٦/٢١ وبحيث تكون املؤرخ )١٦( رقم األميري
شركات مجموعة في أسهمها من ٪  ٩٠ نسبته مبا أبوظبي وكهرباء مياه ساهمت هيئة فيها.
رأسمال من ٪٩٠ حوالي نسبته ملا  عينية كمساهمة القابضة  املستقلة  والطاقة  املياه إنتاج
أبوظبي وكهرباء مياه هيئة تقوم فسوف املال من رأس املتبقية بالنسبة يتعلق فيما أما الشركة.

نقدا. به باملساهمة

على القابضة  املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات موعة امعة املالية البيانات تشمل
الشركات التالية: ومصاريف وإيرادات موجودات ومطلوبات

امللكية٪امللكية امللكية٪ ٪

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

ع م ش ١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪شركة اإلمارات للطاقة،
ع م ش للطاقة، ١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪شركة اخلليج

ع م ش الشويهات للطاقة، ١٠٠٪١٠٠٪١٠٠٪ شركة
ع م ش للطاقة، املتحدة العربية -١٠٠٪١٠٠٪الشركة

مالية بيانات أية إعداد يتم لم وبالتالي،  ٢٠٠٥ سنة في للطاقة املتحدة الطويلة شركة تأسست
مبالغ تتضمن أية ال امعة البيانات املالية فإن لذلك ونظرا  ٢٠٠٤ و  ٢٠٠٣ و  ٢٠٠٢ للسنوات لها

املتحدة للطاقة. الطويلة بشركة متعلقة

ع م ش شركة اإلمارات للطاقة،
العربية اإلمارات دولة  في عامة( مساهمة  )شركة  للطاقة اإلمارات شركة  وتسجيل  إنشاء مت

أبوظبي. مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي املتحدة.

املياه. وحتلية الطاقة توليد العاملة في الشركات في واالستثمار التملك الرئيسي هو نشاطها إن
شركة اس للطاقة ام اإلمارات سي شركة وهي ،٪٦٠ متثل ملكية بنسبة واحدة تابعة شركة ولها

أبوظبي. إلمارة املياه النقية وإنتاج الكهرباء توليد في خاصة، وتعمل الشركة التابعة مساهمة

العاملة، أي٢  الطويلة شركة مع  وصيانة وتشغيل إدارة  اتفاق  في التابعة الشركة  دخلت وقد
الشركة آالت وصيانة اليومية األعمال الطويلة أي٢ بإدارة شركة تلتزم حيث عالقة طرف ذو وهي
وكهرباء مياه شركة مع ومياه كهرباء شراء اتفاقية التابعة الشركة وقعت وكذلك التابعة.
أبوظبي(. مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة )وهي عالقة، ذو طرف أبوظبي،
كامل بشراء، أبوظبي وكهرباء مياه شركة وتلتزم بتوفير، التابعة الشركة تلتزم االتفاقية، ومبوجب

املتفق عليها. املتعددة والشروط القوانني مبوجب  ٢٠٢١ أكتوبر حتى اآلالت سعة صافي
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ع  م ش للطاقة، شركة اخلليج
العربية اإلمارات دولة  في عامة( مساهمة  شركة  ( للطاقة اخلليج شركة وتسجيل إنشاء مت

أيوظبي. مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي املتحدة.

املياه. وحتلية الطاقة توليد العاملة في الشركات في واالستثمار التملك الرئيسي هو نشاطها إن
شركة للطاقة اخلليج تركتبال شركة توتال وهي ،٪٦٠ ملكية متثل بنسبة واحدة تابعة ولها شركة

أبوظبي. النقية إلمارة املياه وإنتاج الكهرباء توليد في التابعة الشركة وتعمل خاصة. مساهمة

اإلمارات تركتبال  توتال شركة مع وصيانة وتشغيل إدارة اتفاق في التابعة الشركة دخلت  وقد
آالت وصيانة اليومية األعمال بإدارة الشركة تلتزم حيث عالقة طرف ذو والصيانة، وهي للتشغيل
مع شركة مياه واملياه الكهرباء شراء اتفاقية التابعة الشركة وقعت وكذلك التابعة. الشركة
مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة )وهي عالقة ذو طرف أبوظبي، وكهرباء
أبوظبي وكهرباء مياه وتلتزم شركة بتوفير،  التابعة  الشركة  تلتزم  االتفاقية، ومبوجب أبوظبي(،
املتفق املتعددة والشروط  القوانني  مبوجب  ٢٠٢٣ يونيو حتى  اآلالت سعة صافي كامل بشراء،

عليها.

ع م ش للطاقة، املتحدة العربية الشركة
دولة اإلمارات في مساهمة عامة، شركة املتحدة للطاقة، وهي العربية وتسجيل الشركة إنشاء مت
إن أبوظبي. وكهرباء مياه  هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي املتحدة. العربية
املياه. وحتلية الطاقة في توليد الشركات العاملة واالستثمار في هو التملك الرئيسي نشاطها
ملكية بنسبة خاصة، مساهمة شركة للطاقة العربية الشركة وهي واحدة، تابعة شركة ولها

أبوظبي. إلمارة النقية املياه توليد الكهرباء وإنتاج في التابعة الشركة وتعمل ،٪٦٠ متثل

للتشغيل ام  تي أي شركة مع وصيانة وتشغيل إدارة اتفاقية في التابعة الشركة دخلت  وقد
اليومية األعمال بإدارة الشركة حيث تلتزم التابعة للشركة عالقة ذو طرف وهي احملدودة, والصيانة
والكهرباء املياه شراء اتفاقية في التابعة الشركة دخلت وقد كما التابعة. الشركة وصيانة آالت
قبل من بالكامل مملوكة تابعة  شركة )وهي  عالقة ذو طرف أبوظبي،  وكهرباء  مياه  شركة مع
وكهرباء مياه شركة وتلتزم بتوفير، الشركة تلتزم االتفاقية، ومبوجب أبوظبي(. وكهرباء مياه هيئة
املتعددة والشروط القوانني مبوجب  ٢٠٢٦ مارس حتى اآلالت سعة صافي  كامل  بشراء، أبوظبي

عليها. املتفق
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ع م ش الشويهات للطاقة، شركة
العربية دولة اإلمارات في )شركة مساهمة عامة( للطاقة الشويهات شركة وتسجيل إنشاء مت

أبوظبي. مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي املتحدة.

وحتليةاملياه. توليد الطاقة في العاملة الشركات في واالستثمار التملك هو نشاطها الرئيسي إن
مساهمة شركة للطاقة الدولية اس ام  سي الشويهات شركة  وهي واحدة تابعة شركة ولها
النقية املياه وانتاج الكهرباء توليد في التابعة الشركة وتعمل ، ٪٦٠ خاصة بنسبة ملكية متثل
مياه شركة مع والكهرباء املياه  شراء اتفاقية  في التابعة الشركة دخلت وقد أبوظبي. إلمارة 
مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة )وهي عالقة ذو طرف أبوظبي، وكهرباء
بشراء، أبوظبي وكهرباء مياه شركة وتلتزم بتوفير، الشركة تلتزم االتفاقية، ومبوجب  أبوظبي(.

املتفق عليها. املتعددة والشروط القوانني مبوجب  ٢٠٢٥ صافي سعة اآلالت حتى كامل

ع م ش للطاقة، شركة الطويلة املتحدة
دولة اإلمارات في عامة، مساهمة شركة وهي للطاقة، الطويلة املتحدة وتسجيل شركة إنشاء مت
مياه وكهرباء هيئة قبل من بالكامل مملوكة تابعة شركة وهي  ٢٠٠٥ سنة املتحدة في العربية
الطاقة توليد في العاملة الشركات في واالستثمار التملك هو الرئيسي نشاطها إن أبوظبي.
آسيا الطويلة شركة وهي ،٪٦٠ متثل ملكية  بنسبة واحدة تابعة شركة ولها  املياه. وحتلية
النقية املياه وإنتاج الكهرباء توليد في التابعة الشركة وتعمل خاصة، مساهمة للطاقة شركة
اخلارجيني املقاولني مع املبرمة البناء اتفاقية إنهاء صدد في التابعة الشركة إن أبوظبي. إلمارة 

الطويلة. في املياه وحتلية الطاقة إنتاج والتمديدات آلالت التوسيعات وبناء لهندسة وشراء

الهامة احملاسبية السياسات  ٢
 

االعداد أساس
تتضمن والتي القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات املالية موعة البيانات إعداد مت
للطاقة املتحدة الشركة العربية ، ع م ش للطاقة شركة اخلليج ع، م ش شركة اإلمارات للطاقة
قبل مجلس من املتبعة الصادرة أو املعايير ، مبوجب ع م ش للطاقة الشويهات وشركة ، ع م ش
واملتطلبات القائمة التفسيرات جلنة قبل من الصادرة والتفسيرات الدولية احملاسبة معايير

)وتعديالته(. ١٩٨٤ لسنة املتحدة العربية اإلمارات لدولة التجارية الشركات لقانون املطبقة
 

املتحدة. العربية اإلمارات بدرهم امعة املالية البيانات مت إعداد

احملاسبي العرف
العادلة القيمة لقياس املعدلة التاريخية  التكلفة ملبدأ وفقا امعة املالية البيانات تعد 

املالية. األدوات ومشتقات للبيع املتاحة لالستثمارات

التجميع. بني الشركات عند ما الهامة واملعامالت األرصدة جميع حذف مت

وكهرباء مياه هيئة قبل من اململوكة غير التابعة الشركات في احلصص تلك األقلية حقوق متثل
أبوظبي.
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اإليرادات احتساب
لإلنتاج املتاحة السعة  والتي تشتمل على الكهرباء وتوليد املياه حتلية إنتاج بيع  اإليرادات متثل
وحتتسب اخلدمات. تقدمي عند تدرج اإليرادات السنة. خالل أبوظبي وكهرباء مياه لشركة الفعلي
الكهرباء وكمية  للشرب الصاحلة املياه كميات أساس على فواتير بها يصدر لم التي اإليرادات
إن بعد. فواتير بها يصدر متاحة ولم كانت أو السنة خالل توصيلها مت التي بالكيلواط مقاسة
ومقاييس املبدئية واملعلومات العقود تتضمنها التي املعلومات على بناء مقيمة التقديرات هذه

التحميل.

واملعدات واآلالت املمتلكات
انخفاض في وأي املتراكم االستهالك ناقصاً التكلفة بسعر واملعدات يتم قيد املمتلكات واآلالت

القيمة.
املتوقعة اإلنتاجية األعمار مدى  على الثابت القسط أساس على  االستهالك احتساب يتم

يلي: كما األخرى للموجودات

كانت إذا فيما لتحديد عمومية ميزانية كل تاريخ في األصول لتلك الدفترية القيمة مراجعة يتم
لتلك الدفترية القيمة  تخفيض ويتم حتقيقها، املمكن  القيمة من أعلى بها املدرجة القيمة

املمكن حتقيقها. املبالغ املدرجة عن القيمة تزيد التي احلاالت في األصول

غيار كقطع واملعروفة ملتابعة العمليات بها االحتفاظ الضروري الغيار تكلفة قطع استهالك يتم
بها. املتعلقة لآلالت واملعدات املقدرة األعمار مدى على الثابت القسط أساس على إستراتيجية
صرفها ويتم البضاعة بند ضمن العادية والصيانة  للتصليحات  املستخدمة الغيار قطع تدرج

إصدارها. عند

التنفيذ قيد رأسمالية أعمال
على التكلفة  بسعر  واملعدات واآلالت املمتلكات ضمن التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال تدرج
التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال حتويل ويتم العمومية. امليزانية في كما املنجزة النسبة أساس
يتم عندما أعاله املذكورة للسياسات  وفقا وتستهلك املوجودات ضمن املناسب التصنيف إلى

قيد االستعمال. ووضعها املوجودات من بناء االنتهاء

االقتراض تكاليف
املصنع جزء من وبناء كل وحيازة وتطوير بتصميم مباشرة املتعلقة االقتراض تكاليف رسملة يتم
املصممة لها الستخداماتها املصنع من جزء كل إلعداد الضرورية األنشطة اكتمال تاريخ وحتى
قيد األعمال الرأسمالية من كجزء االقتراض على املؤقتة لالستثمارات الفوائد إيرادات خصم بعد
التي للفترة كمصروفات اآلالت من  املكتملة األجزاء بخصوص االقتراض تكاليف تدرج التنفيذ.

فيها. استحقاقها يتم

سنة  ٤٠ -٣٠ مباني

) املقدرة املتبقية القيمة ٪٢٥ إلى شيء ال )مع سنة  ٤٠ -٣ وماكينات آالت

سنوات  ٥ -٣ املكاتب معدات

سنة  ١٣ املصنع غيار قطع

سنة  ٤٠ إزالة التزامات مخصص

التقاعد عند  املوجودات
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للبيع متاحة استثمارات
وتشمل املدفوعة العادلة القيمة متثل التي التكلفة بسعر مبدئيا جميع االستثمارات يتم قيد
بالقيمة قياس االستثمارات إعادة املبدئي، يتم القيد وبعد باالستثمار. املتعلقة الشراء مصاريف
منفصل كبند العادلة القيمة في عن التغير الناجتة غير احملققة اخلسائر أو األرباح وتدرج العادلة

يستبعد. أو يحصل يباع االستثمار أو حتى املساهمني حقوق في

حقوق في املسجلة مسبقا املتراكمة أو اخلسائر األرباح إدراج يتم االستثمارات، هذه عند انخفاض
الدخل. بيان في املساهمني

امللموسة غير املوجودات
يتم التكلفة. بسعر النقل شبكة استخدام حقوق متثل والتي امللموسة غير املوجودات ترسمل
أو األحداث تشير عندما انخفاض ألي امللموسة غير للموجودات الدفترية القيمة  مراجعة

بها. املدرجة القيمة حتقيق إمكانية عدم الظروف في التغيرات

البضاعة
القيمة أوصافي املرجح املتوسط معدل أساس على  واحملدد التكلفة  بسعر  البضاعة تظهر
وصوله حتى بند كل على املتكبدة املصاريف جميع التكاليف متثل  أقل. أيهما حتقيقها املمكن

احلالي. شكله أو موقعه إلى

الغيار قطع حقوق
طويل صيانة عقد مبوجب تقدميها التي يتم الغيار  لقاء حقوق قطع املدفوعة املبالغ إطفاء يتم

بها. املرتبطة الطاقة توليد ملعدات املقدرة العمل ساعات على بناء األجل

املدينون
املعدومة عند الديون تشطب االنخفاض. مخصص ناقصاً األصلية  الفاتورة مببلغ املدينون يدرج 

تكبدها.

قابلية حتصيلها وعدم املالية املوجودات انخفاض
يثبت موضوعي دليل هناك كان اذا ما لتحديد عمومية ميزانية كل تاريخ في تقييم إجراء يتم
فإنه مثل هذا الدليل وجد فإذا املالية.  األصول من مجموعة أو مالي أصل أي قيمة في انخفاضاً
املستقبلية النقدية التدفقات أساس على األصل  هذا من لالسترداد القابل املبلغ  تقدير يتم
بني الفرق عن تنتج خسارة قد أية قيد ويتم األصلي الفعلي الفائدة بسعر املتوقعة مخصومة

الدخل. في بيان االنخفاض تدرج خسائر الدفترية.  والقيمة حتصيلها القيمة املمكن

الدفع املستحقة واملبالغ الدائنون
مت التي واخلدمات  البضائع مقابل املستقبل في الدفع  املستحقة للمبالغ املطلوبات قيد يتم 

تتم. أو لم املورد قبل بها من املطالبة متت احلصول عليها، سواء
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للموظفني اخلدمة مكافأة نهاية
اخلدمة نهاية مكافآت بتوفير القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات  مجموعة تقوم 
احلد وإكمال للموظفني اخلدمة  فترة أسـاس على املكافآت هذه احتساب عادة  يتم ملوظفيها. 

فترة اخلدمة.  على مدى املكافآت لهذه املتوقعة التكاليف وتدرج اخلدمة.  لفترة األدنى

التقاعد ملعاشات أبوظبي لصندوق الدفع املستحقة التقاعدية املساهمات احتساب يتم
طبقاً املتحدة العربية اإلمارات  دولة  مواطني من  للموظفني بالنسبة االجتماعية والتأمينات 

الصندوق. لتشريعات

النقدية وشبه النقدية
والنقد البنوك لدى األرصدة على النقدية النقدية وشبه تشتمل النقدية التدفقات إلغراض بيان

البنوك. املكشوف لدى على السحب حسابات خصم بعد الصندوق في

اصصات
عن ناجتة استنتاجيه( أو كانت  )قانونية مالية التزامات حصول عند  مخصصات تكوين يتم
الشركات وعلى بدقه. سداده تكلفة قياس وميكن االلتزام لسداد احتمال هناك وان سابقة أحداث
املوجودات قانونية إلزالة التزامات القابضة املستقلة والطاقة املياه شركات إنتاج موعة التابعة
مخصص تكوين عليها يتوجب وبالتالي، األرض. على واحملافظة  اإلنتاجية  أعمارها نهاية في
هذه سجلت ،٢٠٠٤ وفي اإلنتاجية. أعمارها نهاية في املوجودات إزالة لتكلفة  العادلة بالقيم

أعاله. الهدف لتحقيق للتقاعد إحالة املوجودات مقابل مخصص الشركات

اإلسالمية والقروض ألجل القرض
األقساط وتدرج األصلي. باملبلغ العمومية امليزانية في اإلسالمية  والقروض ألجل القرض يدرج
ومصاريف اآلجلة القروض على الفوائد حتتسب املتداولة. املطلوبات  في  سنه  خالل املستحقة
الدولية املعايير مبوجب  رسملتها يتم أو كمصروفات اإلسالمية القروض  على املتغيرة األرباح
"املبالغ ضمن مسددة الغير تدرج املبالغ حيث عند استحقاقها، )٢٣( رقم املالية التقارير إلعداد

األخرى". واملطلوبات الدفع املستحقة

األجنبية العمالت
املعامالت.  إجراء  وقت السائدة  الصرف بأسعار االجنبية بالعمالت تتم التي املعامالت قيد يتم 
الصرف بأسعار االجنبية بالعمالت املسجلة النقدية  واملطلوبات  املوجودات حتويل يعـاد كما
التحويل ضمن عمليات عن الفروقات الناجتة جميع تدرج العمومية.  امليزانية تاريخ السائدة في

الدخل. بيان

٧٩
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األدوات املالية مشتقات
حتويل وتقلبات الفائدة أسعار من للحماية املالية األدوات مشتقات اتفاقيات في التابعة الشركات دخلت

تساوي املالي للمشتق العادلة القيمة أن العادلة.  بالقيمة املالية املشتقات تظهر األجنبية. العمالت 

تدرج السائدة.  السوق أسعار وذلك باستخدام السوق املشتق بسعر من تقومي احملققة غير أو اخلسارة الربح

تدرج بينما األخرى املوجودات ضمن  محققة( غير  )أرباح  موجبة سوقية قيماً حتمل  التي املشتقات

امليزانية في األخرى املطلوبات ضمن محققة( غير  )خسائر  سالبة سوقية قيماً حتمل  التي املشتقات

العمومية.

مخاطر تغطي والتي العادلة القيمة حماية )أ( فئتني:  إلى احلماية تصنف احلماية، محاسبة ألغراض 

مخاطر تغطي والتي النقدية التدفقات حماية و)ب( واملطلوبات، للموجودات العادلة القيمة في التغيير

مبعاملة أو به معترف بالتزام أو بأصل متعلقة معينة مبخاطرة سواء املرتبطة النقدية التدفقات تغيرات

بها. متنبأ

من خسارة أو ربح أي فإن احلماية، محاسبة شروط فيها تتوافر التي العادلة القيمة بحماية يتعلق فيما

حمايته ألي مت الذي تعديل البند يتم في بيان الدخل. إدراجها يتم ، العادلة للقيمة احلماية أداة قياس إعادة

يتعلق وحيث الدخل. بيان في الفرق إدراج يتم احملمية حيث بااطر العادلة املتعلقة القيمة في تغيرات

بحيث منتظم بشكل الدخل بيان  في التعديالت هذه إطفاء فيتم فوائد،  يحمل محمي لبند التعديل

استحقاقها. عند بالكامل تطفأ

خسائر أو أرباح إدراج يتم احلماية شروط محاسبة فيها التي تتوافر النقدية التدفقات بحماية يتعلق فيما

الفعال فيدرج غير وأما اجلزء املساهمني حقوق في مبدئيا الفعالة احلماية مبوجب حمايتها التي مت البنود

مبدئياً واملدرجة بفعالية حمايتها مت التي النقدية التدفقات خسائر أو بأرباح يتعلق فيما الدخل. بيان في

معامالت احلماية فيهــا أثرت التي الفترة الدخل في على بيان حتميلها أن يتم فإما املساهمني حقوق في

على  ٢٣ رقم الدولي معيار احملاسبة مبوجب األخرى االقتراض تكاليف مع رسملتها يتم الدخل، أو بيان على

من جزء كل الضرورية إلعداد األنشطة جميع اكتمال عند اخلسائر أو رسملة األرباح يتم التوقف عن أن

لها. املصممة لالستخدامات اآلالت

العادلة القيمة تغيرات من ناجتة خسائر أرباح أو أي فإن احلماية حملاسبة املؤهلة غير احلماية معامالت أما

الدخل للسنة. بيان ضمن مباشرة تدرج احلماية ألداة

املالية األدوات

واملطلوبات املوجودات وبعض الصندوق في والنقد البنوك لدى األرصدة على املالية تشتمل األدوات

األدوات املالية. ومشتقات األخرى

مثل طرق باستخدام القيمة العادلة املقدرة على أساس املالية لألدوات العادلة القيمة حتديد يتم

السوقية القيمة إلى الرجوع  خالل من أو املستقبلية  النقدية للتدفقات احلالية القيمة صافي

ألدوات مشابهة.
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واملعدات واآلالت املمتلكات  ٣

 أعمال
قيد  رأسمالية

املبانيالتنفيذ

 اآلالت
 واملاكينات

ومعدات
 معدات

املكاتب
غيار  قطع

اإلجمالياآلالت

درهم درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف
٢٠٠٢

خصم بعد يناير  ١ في كما الرصيد
املتراكم  ٦٫٢٤٢٫٣٤٧ ٦٫٥٩٣ ١٫٦٨٠ ٢٫٦٨٠٫٨٧٩ ٢٠٢٫٢٨٠ ٣٫٣٥٠٫٩١٥ االستهالك

٣٫٦٥٥٫٣٩٧ - ٣٤٤ ١٫١٥٠ ٩٤٠ ٣٫٦٥٢٫٩٦٣ إضافات

استبعادات
 -)٢٫١٣٤(- - )١٧٣()١٫٩٦١(

- - - ٣٫٧٥٧٫٦٨١ - )٣٫٧٥٧٫٦٨١(حتويالت

عالقة ذات أطراف إلى )١١٢٫٦٢٣(- - )١١٢٫٦٢٣(- - احملول

للسنة االستهالك )١٢٤٫١٣٠()٣٦٠()٥٤٧()١١٨٫٠٧٩()٥٫١٤٤(- مصاريف

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ديسمبر  ٣١ في كما الرصيد
املتراكم  االستهالك ٩٫٦٥٨٫٨٥٧ ٦٫٢٣٣ ١٫٤٧٧ ٦٫٢٠٨٫٨٣٥ ١٩٦٫١١٥ ٣٫٢٤٦٫١٩٧ خصم

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

بالتكلفة ومعدات ٩٫٨٣٢٫٤٦٧ ٦٫٦٥٦ ٢٫٣٨٧ ٦٫٣٧٢٫٤٠٤ ٢٠٤٫٨٢٣ ٣٫٢٤٦٫١٩٧ ممتلكات وآالت

متراكم )١٧٣٫٦١٠()٤٢٣()٩١٠()١٦٣٫٥٦٩()٨٫٧٠٨(- استهالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما الدفترية القيمة صافي
 ٢٠٠٢ ديسمبر  ٣١ في

 ٩٫٦٥٨٫٨٥٧ ٦٫٢٣٣ ١٫٤٧٧ ٦٫٢٠٨٫٨٣٥ ١٩٦٫١١٥ ٣٫٢٤٦٫١٩٧

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

٢٠٠٣

بعد يناير  ١ في كما الرصيد
املتراكم  االستهالك  خصم

 ٩٫٦٥٨٫٨٥٧ ٦٫٢٣٣ ١٫٤٧٧ ٦٫٢٠٨٫٨٣٥ ١٩٦٫١١٥ ٣٫٢٤٦٫١٩٧

٦٫٥٤٣٫٢٦٧ - ٣٫٠٥٦ ٢٫٩٧٨٫٣٨٨ ٢٩١ ٣٫٥٦١٫٥٣٢ اضافات

)١٫٩٢٤(- - )١٫٩٢٤(- - استبعادات

- ١١٫٣١٩ ٨٢٢ ٨١٩٫٢٣٥ - )٨٣١٫٣٧٦(حتويالت

عالقة ذات أطراف إلى ٤٫٧٤٠ ٧٫٨٢٠ - - - )٣٫٠٨٠(احملول

للسنة االستهالك )٣٥١٫٠٤٧()٧٣٨()١٫١٢٣()٣٤٤٫٠٤٨()٥٫١٣٨(- مصاريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ديسمبر  ٣١ في كما الرصيد
املتراكم  االستهالك ١٥٫٨٥٣٫٨٩٣ ٢٤٫٦٣٤ ٤٫٢٣٢ ٩٫٦٦٠٫٤٨٦ ١٩١٫٢٦٨ ٥٫٩٧٣٫٢٧٣ خصم

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

بالتكلفة ومعدات ١٦٫٣٧٨٫٥٥٠ ٢٥٫٧٩٥ ٦٫٢٦٥ ١٠٫١٦٨٫١٠٣ ٢٠٥٫١١٤ ٥٫٩٧٣٫٢٧٣ ممتلكات وآالت
متراكم )٥٢٤٫٦٥٧()١٫١٦١()٢٫٠٣٣()٥٠٧٫٦١٧()١٣٫٨٤٦(- استهالك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما الدفترية القيمة  صافي

٢٠٠٣ ديسمبر  ٣١ ١٥٫٨٥٣٫٨٩٣ ٢٤٫٦٣٤ ٤٫٢٣٢ ٩٫٦٦٠٫٤٨٦ ١٩١٫٢٦٨ ٥٫٩٧٣٫٢٧٣ في
================================================

٢٠٠٤

يناير بعد خصم  ١ في كما الرصيد
٢٠٠٤ لسنة املتراكم ١٥٫٨٥٣٫٨٩٣ ٢٤٫٦٣٤ ٤٫٢٣٢ ٩٫٦٦٠٫٤٨٦ ١٩١٫٢٦٨ ٥٫٩٧٣٫٢٧٣  االستهالك

١٫٨٩٠٫٧٤٠ - ٧٫٥٥٣ ١٢٠٫٢٢٥ - ١٫٧٦٢٫٩٦٢ إضافات
- ١١٫٤٧٠ ١٠٫٣٢٣ ٥٫٢٤٥٫١٠٤ ٤٧٫٣٩٢ )٥٫٣١٤٫٢٨٩(حتويالت

)١٤٦٫٦٢٣(- - - - )١٤٦٫٦٢٣(احملول إلى حقوق قطع الغيار

مشتريات ثمن دفع إعادة )٢٫٧٧٣()٣٩٠(- )٢٫٣٨٣(- - التعديالت-

للسنة االستهالك )٥٣٦٫٩٧٧()٢٫٣٤٨()٣٫٢١٧()٥٢٤٫٨٨٢()٦٫٥٣٠(- مصاريف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد ٣١ ديسمبر في كما  الرصيد
املتراكم االستهالك ١٧٫٠٥٨٫٢٦٠ ٣٣٫٣٦٦ ١٨٫٨٩١ ١٤٫٤٩٨٫٥٥٠ ٢٣٢٫١٣٠ ٢٫٢٧٥٫٣٢٣ خصم

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

بالتكلفة ومعدات ١٨٫١١٩٫٨٩٤ ٣٦٫٨٧٥ ٢٤٫١٤١ ١٥٫٥٣١٫٠٤٩ ٢٥٢٫٥٠٦ ٢٫٢٧٥٫٣٢٣ ممتلكات وآالت

متراكم )١٫٠٦١٫٦٣٤()٣٫٥٠٩()٥٫٢٥٠()١٫٠٣٢٫٤٩٩()٢٠٫٣٧٦(- استهالك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما الدفترية القيمة  صافي

٢٠٠٤ ٣١ ديسمبر ١٧٫٠٥٨٫٢٦٠ ٣٣٫٣٦٦ ١٨٫٨٩١ ١٤٫٤٩٨٫٥٥٠ ٢٣٢٫١٣٠ ٢٫٢٧٥٫٣٢٣ في
================================================
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- )تتمة( واملعدات واآلالت املمتلكات  ٣

أرض على  إنشاؤها مت التي ومعداتها مقرها خالل من عملياتها بتنفيذ التابعة الشركات تقوم
أية دفع يتم سنة وال  ٢٥ هي املبدئية اإليجار فترة إن أبوظبي. وكهرباء مياه هيئة من مستأجرة

قيمة. بدون احلسابات املستأجرة في دفاتر األراضي وتدرج اإليجار. مقابل مبالغ

١٨٣٫١ مليون مببلغ مرسملة تكاليف اقتراض التنفيذ على تشمل إضافات األعمال الرأسمالية قيد
.٢٠٠٢ مليون درهم لسنة  ٢٥٨ ٢٠٠٣ و مليون درهم لسنة  ٢٣٥ و  ٢٠٠٤ لسنة درهم

متثل درهم مليون  ١١٧٫٧ وقدره مبلغ السنة خالل واملعدات واملاكينات اآلالت  إضافات  تتضمن
شركات موعة التابعة التقاعد عند الشركات موجودات إزالة التزامات صص املقدرة التكلفة

.)١٩ إيضاح ( التقاعد القابضة إلى املستقلة والكهرباء للمياه إنتاج

الغيار قطع حقوق  ٤
 

٢٠٠٤٢٠٠٣
درهم درهمألف ألف

التكلفة:
)٣ )إيضاح التنفيذ قيد رأسمالية أعمال من - ١٤٦٫٦٢٣ احملول

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطفاء:
يناير  ١ - - في

السنة خالل - ٣٫٤٤٣ اصص

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ديسمبر  ٣١ - ٣٫٤٤٣ في

ــــــــــــــــــــــــــــــ
ديسمبر  ٣١ في كما الدفترية القيمة - ١٤٣٫١٨٠ صافي

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

البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

عالقة ذو طرف إلى مقدما مدفوعة مبالغ  ٥

قبل الشركات التابعة من للمرافق املشتركة الطويلة مقدما لشركة املدفوعة املبالغ هذه متثل
املوجودات بند حتت سنة  خالل القبض املستحقة املبالغ إدراج مت مرافقها. استخدام مقابل

املتداولة.

للبيع متاحة استثمارات  ٦

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

متداولة غير استثمارات

التكلفة:
يناير  ١ ٣٤٠ ٣٤٨ ٣٥٦ كما في

)٥ إيضاح ( ٨ ٨ - إضافات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر  ٣١ ٣٤٨ ٣٥٦ ٣٥٦ في
=====================

مت التي املشتركة للمرافق الطويلة شركة في املساهمني حقوق من نسبة ٪٣٦ االستثمار ميثل
متلك خاصة شركة هي املشتركة للمرافق الطويلة شركة إن شركتني تابعتني. قبل من شراؤها
التابعة للشركات عالقة ذات أخرى البحر وتقدمي خدمات مياه لتوريد وتوزيع وذلك مشتركة مرافق

الطويلة. مجمع في األخرى العاملة والشركات

 ٣٥٦٫٠٠٠ :٢٠٠٣( ٣٥٦٫٠٠٠ درهم والبالغة املطفأة االستثمار بالتكلفة لهذا الدفترية القيمة تدرج
لهذا العادلة القيمة  لتقدير أخرى عملية طرق هناك  يوجد وال درهم(.  ٣٤٨٫٠٠٠ :٢٠٠٢ درهم،

االستثمار.

امللموسة غير املوجودات  ٧

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

التكلفة:
ديسمبر  ٣١ و يناير  ١ ١١٢٫٦٢٣ ١١٢٫٦٢٣ ١١٢٫٦٢٣ كما في

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

اإلطفاء:
يناير  ١ - ٢٫٩٤٠ ٥٫٩٠٣ في

السنة خالل ٢٫٩٤٠ ٢٫٩٦٣ ٢٫٩٦٣ اصص
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ديسمبر  ٣١ ٢٫٩٤٠ ٥٫٩٠٣ ٨٫٨٦٦ في
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدفترية القيمة ١٠٩٫٦٨٣ ١٠٦٫٧٢٠ ١٠٣٫٧٥٧ صافي
=====================
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٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

تتمة( ( - امللموسة غير املوجودات  ٧

بعض لتحويل نتيجة ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر في املنتهية السنة خالل ، امللموسة غير املوجودات نشأت
تكلفة متثل وهي  ٢٠٠٠ أغسطس املؤرخة في االتفاقية مبوجب وذلك عالقة ذو إلى طرف املوجودات
على حق الربط إطفاء وعليه، يتم سنة  ٣٨ لفترة الربط موقع في النقل بنظام الربط حق شراء
يناير  ١ ابتداءا من وذلك املتوقعة االنتفاع فترة وهي سنة  ٣٨ على مدى الثابت القسط أساس 

.٢٠٠٢

البضاعة  ٨

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

٥٢٫١٢٧ ١٢١٫١٢٤ ١٤٨٫٠٢٧ وقود
غيار ومواد استهالكية ١٨٠٫١٦٨ ٢٩٨٫٢٩٥ ٣٩٧٫٨٩٤ قطع

مقدما قيمتها مسدد غيار ٣٫٠٤٥ ٢٫٠٨٥ - قطع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٥٫٣٤٠ ٤٢١٫٥٠٤ ٥٤٥٫٩٢١
والبطيئة املتقادمة البضاعة  مخصص

)٨٫٠٠٠()١٠٫٠٠٠()١٢٫٠٠٠(احلركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ٢٢٧٫٣٤٠ ٤١١٫٥٠٤ ٥٣٣٫٩٢١

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

العالقة ذات األطراف من املستحقة املبالغ  ٩

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

أبوظبي وكهرباء مياه ١٠٨٫٣٩٦ ٢٧١٫١٤٥ ٤٢٥٫٧٠٣ شركة
أبوظبي وكهرباء مياه - ٤٨٨ ٦٫٤٨٢ هيئة

للتوزيع أبوظبي ١٩ ١٠ - شركة
املشتركة للمرافق الطويلة ١٣٣ ١٤٥ - شركة

والتحكم للنقل أبوظبي ٣٤٣ ١٨٢ -  شركة
املشتركة للمرافق الشويهات ٥٫٤٤٩٣٥١ شركة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ١٠٨٫٨٩٢ ٢٧٢٫٠٠٥ ٤٣٧٫٦٣٤

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

والكميات املنتجة بالسعة املتعلقة أبوظبي وكهرباء مياه شركة من املستحقة املبالغ دفع يتم
يوم عمل.  ٣٠ خالل والكهرباء املياه من واملباعة

البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

األخرى واملوجودات مقدما املدفوعة املبالغ  ١٠

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

مدفوع مقدما ٢٫٦٦١ - - إيجار سكن
تأمني مدفوع مقدما ٨٫٥١٣ ١٩٫٥٨٤ ٢٥٫٦٧٣ أتعاب

وموجودات أخرى مقدما مدفوعة ٣٠٫٠٢٠ ١٥٫١٦٢ ٢٤٫٠٥٠ مبالغ
مقدما مدفوعة غيار ٧٫٢١٩ ١٫١٧٦ ١٥٠٫٧٧٠ قطع

آخرون ٧٦٧ ١٫٧٨٢ ١٠٫٥٤٥ مدينون
مقدما املدفوعة التمويل - ٢٣٫٨٨٠ ١٤٫٠٤١ تكاليف

املوردين إلى مقدما مدفوعة - - ١٨٫٩٠٦ مبالغ

ام تي أي شركة من املستحقة املبالغ

والصيانة للتشغيل

 ٧٫٩٢١ ٧٫٥٤٠ -

)٢٤ )إيضاح للمشتقات اإليجابية العادلة - ٩٥٫٥٤٠ ٣٩٫٧٧٢ القيمة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٤٩٫١٨٠ ١٦٥٫٠٤٥ ٢٩١٫٢٩٧
========================

برأسمال  ٢٠٠٥ في سنة عامة مساهمة املتحدة للطاقة، شركة الطويلة لتأسيس شركة  تبعا
إنتاج شركات موعة وامع املصرح به املال رأس سيصبح درهم، مليون  ١٫٣٠٠ يبلغ به مصرح
برأس املتعلق اإلجمالي إن املبلغ درهم. مليون  ٤٫٦١٨ ما قيمته القابضة املستقلة والطاقة املياه
به بااللتزام القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات مجموعة الذي تعهدت والقروض املال

درهم. مليون  ٤٫١٢٤ هو التابعة املساهمني لشركاتها اتفاقية في

االحتياطات  ١٢

النظامي االحتياطي
والنظام )وتعديالته( ١٩٨٤ لعام املتحدة العربية اإلمارات دولة في التجارية الشركات ينص قانون
صافي من ٪١٠ حتويل على القابضة املستقلة واملياه الطاقة إنتاج شركات موعة  األساسي
املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات موعة ويجوز  النظامي. االحتياطي إلى السنة أرباح
املال رأس من ٪٥٠ القانوني االحتياطي يبلغ عندما التحويل  هذا  عن التوقف تقرر أن القابضة

للتوزيع. قابل هذا االحتياطي غير إن املصدر.

القانوني االحتياطي
شركات موعة املكونة الشركات من شركة لكل األساسي من النظام )٣٥(  وفقا للمادة رقم

االحتياطي إلى  السنة أرباح صافي  من ٪١٠ يتم حتويل القابضة، املستقلة والطاقة املياه إنتاج
هذا عن التوقف أن تقرر القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات موعة ويجوز القانوني.
املساهمني قرار  مبوجب أو املال رأس من ٪٥٠ القانوني االحتياطي يبلغ عندما السنوي التحويل
فقط االحتياطي هذا يتم استخدام اإلدارة. على توصية مجلس بناء االجتماع العام السنوي في

قبل املساهمني. واملعتمدة من مجلس اإلدارة قبل من بها املوصى لألغراض

املال رأس  ١١

به بالكاملاملصرح املصدر واملدفوع
٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

درهم درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف ألف
درهم  ١٠ بقيمة عادية  أسهم

الواحد ٣٫٣١٨٫٠٠٠٣٫٣١٨٫٠٠٠٢٫٠٣٨٫٠٠٠٢٫٠٣٩٫٢٠٠١٫٤٠١٫٧٠٠١٫٤٠٠٫٥٠٠للسهم
==========================================
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األقلية حقوق  ١٣
٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢

درهم درهمالف درهمألف ألف

السنة بداية في كما ٦١٫٦١٢ )١٤٩٫٧٤٢(٨٥٫٧٥٦ الرصيد
السنة خالل احلركة )٢١١٫٣٥٤(٢٣٥٫٤٩٨ ٣٨٥٫٠٨٨ صافي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ديسمبر  ٣١ في كما )١٤٩٫٧٤٢(٨٥٫٧٥٦ ٤٧٠٫٨٤٤ الرصيد

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

٧٫٦٤٥٫٤٩٣ ١٠٫٨٥٦٫٣٥٠ ١١٫٥٧٥٫٢١٢ مطلوبات غير متداولة
١٣٩٫٣٧٦ ١٫٤٨٥٫٢٧١ ٢٨٧٫٥٤٠ مطلوبات متداولة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٧٫٧٨٤٫٨٦٩ ١٢٫٣٤١٫٦٢١ ١١٫٨٦٢٫٧٥٢
=====================

ع ش م للطاقة، اإلمارات شركة
تسهيالت على م ع ش للطاقة اإلمارات لشركة التابعة الشركة حصلت  ،١٩٩٩ خالل سنة )١
مببلغ  )Barclays Capital Bank( بركليز بنك يديرها التي  البنوك من  مجموعة من بنكية
أمريكي دوالر  ٥٥٦٫٠٠٠٫٠٠٠ مبلغ منها سحب درهم(  ٢٫١٨٨٫٨١٠٫٠٠٠( أمريكي دوالر  ٥٩٦٫٠٠٠٫٠٠٠
يحمل اآلالت. بناء  لتمويل وذلك   ٢٠٠١ ديسمبر  ٣١ تاريخ حتى بالكامل درهم(  ٢٫٠٤١٫٩١٠٫٠٠٠(

سنويا للفترة األصلية ٪١٫٥ و ٪٠٫٨ بني ما LIBOR زائدا العالوة تتراوح متغيرة بنسب فائدة القرض
املبلغ من سنويا ٪٠٫٣٥ بنسبة التزام الرئيسي أتعاب القرض ويحمل ألجل كما للقرض املتبقية

الغير مسحوب للقرض.

أمريكي دوالر مليون  ٣٨٨ وقدره مببلغ  قرض على التابعة الشركة حصلت ،٢٠٠٤ مارس  ١٥ في
درهم( مليون  ٥٥١( أمريكي دوالر مليون  ١٥٠ مببلغ إسالمي إجارة وقرض  درهم( مليون  ١٫٤٢٥(

اإلمارات دولة من تتخذ وأخرى دولية بنوك مجموعة من اجلديدة" "التسهيالت  )١٥ إيضاح (

خالل بالكامل القرضني كال مت سحب ألجل. القرض متويل وذلك إلعادة مقرا لها املتحدة العربية
السنة.

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم                درهمالف درهمألف ألف

مساهمة عامة شركة للطاقة، اإلمارات ١٫٩٠٩٫٨٤٧ ١٫٨٢٨٫١٧٠ ١٫٣٨٣٫٦٠٧ شركة
شركة مساهمة عامة اخلليج للطاقة، ٣٫٦٧٢٫٨٩٥ ٣٫٦٣٣٫٣٢٧ ٣٫٥١٠٫٣٧٩ شركة

مساهمة عامة شركة للطاقة، ٢٫٢٠٢٫١٢٧ ٤٫٠٦٩٫٦٦٩ ٣٫٦٠٥٫٢٤٢ شركة الشويهات
مساهمة عامة شركة للطاقة، املتحدة العربية - ٢٫٨١٠٫٤٥٥ ٣٫٣٦٣٫٥٢٤ شركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٧٫٧٨٤٫٨٦٩ ١٢٫٣٤١٫٦٢١ ١١٫٨٦٢٫٧٥٢
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

ألجل قروض  ١٤

باآلتي: متعلقة هي ألجل القروض إن

يلي: كما العمومية امليزانية في مدرجة

البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

- )تتمة( قروض ألجل  ١٤

سنويا ٪١٫٣ و ٪٠٫٩٥ بني ما زائدا العالوة تتراوح  LIBOR متغيرة بنسب فائدة ألجل القرض يحمل
للقرض. املتبقية للفترة

خالل سنة درهم( مليون  ٤١٫٥( أمريكي دوالر مليون  ١١٫٣ والبالغني والثاني األول القسطني دفع مت
مبوجب ٢٠٢٠ وذلك يونيو وحتى سنوية أقساط نصف على املتبقي الرصيد سداد ٢٠٠٤ وبحيث يتم
رهن تتضمن الضمان مستندات بعدد من التقليدي القرض ضمان يتم متفق عليه. جدول أقساط
الشركة أسهم رهن ومت ملموسة والغير امللموسة التابعة الشركة جميع موجودات جتاري على
للمرافق املشتركة. الطويلة شركة في التابعة الشركة حصة ورهن املساهمني قبل من التابعة
التسهيالت اتفاقية في عليه منصوص  هو كما النصوص من  للعديد ألجل القرض يخضع

البنكية.

في عقود تبادل الدخول الشركة التابعة من يتطلب التسهيالت البنكية، اتفاقية شروط ومبوجب
الفوائد تكاليف على تأثر الفائدة والتي معدالت تقلبات مخاطر من حلمايتها الفائدة وذلك أسعار

.)٢٤ )إيضاح املتكبدة

والبالغة العمومية امليزانية تاريخ من سنة من أقل في املستحق ألجل القرض من اجلزء يدرج
املتداولة. املطلوبات في درهم( ألف  ٥٨٫٦٣١ :٢٠٠٣( درهم ألف  ٦٠٫٢٨٩

ع م ش للطاقة شركة اخلليج
تسهيالت على ع م  ش للطاقة اخلليج لشركة التابعة الشركة حصلت  ،٢٠٠٠ سنة خالل  )٢
١٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ BNP Paribas و Citibank مببلغ يديرها بنكي التي البنوك من مجموعة بنكية من
لتمويل عملية  ٢٠٠٢ ديسمبر  ٣١ قبل بالكامل سحبها مت درهم(  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠٫٠٠٠( أمريكي دوالر
الشركة سحبت ،٢٠٠٣ خالل سنة املياه. وحتلية للطاقة  الطويلة  وتوسيع مصنع وجتديد  شراء
 ١٥ والبالغة االحتياطية قيمة التسهيالت من درهم(  ١٨٫٣٥٥٫٠٠٠( أمريكي ماليني دوالر  ٥ التابعة
سنويا ٪١٫١٠ زائدا متغير  LIBOR مبعدل فائدة ألجل  القرض إجمالي يحمل  أمريكي. دوالر مليون 

املبالغ غير املسحوبة. على سنويا ٪٠٫٣٧٥ مبعدل التزام أتعاب القرض يحمل ألجل. القرض لفترة

مليون  ١٢٣ مببلغ والثالث الثاني  القسط  سداد مت  ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في املنتهية السنة خالل
ابتداء من سنوي قسط نصف  ٢٩ على املتبقي الرصيد ليسدد درهم( مليون  ٥٨ :٢٠٠٣ ( درهم
ألجل بعدد من القرض ضمان يتم متفق عليه. جدول مبوجب وذلك  ٢٠١٩ ابريل وحتى  ٢٠٠٥ ابريل
امللموسة التابعة الشركة موجودات جميع على جتاري رهن تتضمن التي الضمان مستندات 
حصة الشركة ورهن قبل املساهمني من الشركة التابعة األسهم في رهن ومت والغير ملموسة.
النصوص من للعديد ألجل ويخضع القرض كما شركة الطويلة للمرافق املشتركة. التابعة في

البنكية. التسهيالت اتفاقية في عليه هو منصوص كما

في الدخول األخرى التابعة الشركة من يتطلب البنكية، التسهيالت اتفاقية شروط ومبوجب
تكاليف على والتي تأثر الفوائد تقلبات معدالت من مخاطر حلمايتها الفائدة أسعار تبادل عقود

.)٢٤ إيضاح ( املتكبدة الفوائد

ع م ش للطاقة الشويهات شركة
تسهيالت على م ع ش للطاقة الشويهات لشركة الشركة التابعة حصلت ،٢٠٠١ خالل سنة )٣

وقرض ألجل )قرض Barclays Bank بركليز بنك يديرها التي  البنوك من  مجموعة من بنكية
بناء لتمويل إسالمية( بنكية )تسهيالت اإلسالمي أبوظبي ومصرف املال( لرأس جتسيري

املياه. وحتلية الطاقة مصنع توليد
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البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

- )تتمة( قروض ألجل  ١٤

والتسهيالت درهم( ٩٢٤ مليون ( أمريكي دوالر ٢٥٢ مليون بقيمة املال التجسيري رأس قرض سداد مت
حيث  ٢٠٠٤ أغسطس في درهم( مليون  ٣٦٧( أمريكي دوالر مليون  ١٠٠ بقيمة اإلسالمية البنكية

املدفوع. املال رأس وزيادة في املساهمني من بقروض استبدالها مت

متضمنة درهم( )٣٫٨٠٢ مليون أمريكي دوالر ١٫٠٣٥ مليون قيمته ما ألجل القرض بلغت تسهيالت
)٣٫٦١٨ مليون أمريكي دوالر ٩٨٥ مليون سحب مت أمريكي ٥٠ مليون دوالر مببلغ احتياطية تسهيالت

 ١٢٫٥( أمريكي دوالر مليون  ٣٫٤ والبالغ للقرض األول القسط دفع مت السنة. خالل منها  درهم(
وذلك سنوي نصف قسط  ٣٤ املتبقي على الرصيد سداد ويتم  ٢٠٠٤ ديسمبر في درهم( مليون

عليه. متفق جدول مبوجب

تتراوح نسبة LIBOR زائدا متغيرة مبعدالت فوائد ألجل والقروض املال التجسيري رأس قرض يحمل
٪٠٫٣٧٥ مبعدل التزام أتعاب القروض تتحمل كما القروض. لفترة سنويا ٪١٫٧٥ وحتى ٪٠٫٥ بني ما
القرض اتفاقية مبوجب سدادها يتم املتغيرة األرباح أما  املسحوبة. غير األرصدة على سنويا
املستحقة املبالغ ضمن تدرج وبحيث استحقاقها. عند واملصاريف الفوائد دفع يتم اإلسالمي.

واملطلوبات األخرى. الدفع

جميع موجودات على جتاري رهن تتضمن التي الضمان مستندات من بعدد القروض ألجل ضمان يتم
كما النصوص من للعديد ألجل القرض كما ويخضع والغير ملموسة. امللموسة التابعة الشركة

البنكية. في اتفاقية التسهيالت عليه منصوص هو

في عقود تبادل الدخول الشركة التابعة من يتطلب التسهيالت البنكية، اتفاقية شروط ومبوجب
الفوائد تكاليف على تأثر والتي الفوائد معدالت  تقلبات مخاطر من حلمايتها الفائدة  أسعار

.)٢٤ )إيضاح املتكبدة

ع م ش للطاقة املتحدة العربية الشركة
على ع م  ش للطاقة املتحدة العربية للشركة التابعة الشركة حصلت ،٢٠٠٣ سنة خالل 

متسوبيشي  طوكيو بنك يديرها التي  البنوك من  مجموعة من بنكية تسهيالت
املال رأس قروض وتسهيالت )٢( و )١( ألجل القروض تسهيالت )Bank Of Tokyo - Mitsubishi(
حتمل املياه. وحتلية للطاقة النار  أم مصنع وتوسيع وجتديد شراء عملية لتمويل التجسيرية
٪٠٫٥ بني ما تتراوح نسبة زائد  LIBOR مبعدل فوائد ألجل والقروض التجسيرية املال رأس قروض
٪٠٫٣٧٥ بنسبة التزام أتعاب القروض وحتمل كما القروض. فترة لكامل سنويا ٪١٫٦٥ وحتى

مسحوبة. الغير األرصدة سنويا على

درهم( مليون  ٥٥١( أمريكي دوالر مليون  ١٥٠ والبالغة التجسيرية املال رأس قروض سحب مت
.٢٠٠٨ يوليو  ٢١ السداد في وهي تستحق  ٢٠٠٣ ديسمبر  ٣١ في بالكامل كما

سحبها ومت درهم( مليون  ٨٥٢( أمريكي دوالر مليون  ٢٣٢ )١( ألجل القرض  تسهيالت بلغت
مبوجب وذلك  ٢٠٠٧ يناير من ابتداء ألجل سداد القرض يتم .٢٠٠٣ ديسمبر  ٣١ في بالكامل كما

.٢٠٠٨ يوليو  ٢١ في دفعة آخر تكون وبحيث عليه متفق سداد جدول

البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

- )تتمة( قروض ألجل  ١٤

ما ومت سحب  درهم( مليون  ٣٫١٤٠( أمريكي دوالر مليون  ٨٥٥ )٢( القرض ألجل تسهيالت بلغت
القرض سداد يتم .٢٠٠٣ ديسمبر  ٣١ كما في درهم( مليون  ١٫٤٠٧( أمريكي دوالر مليون  ٣٨٣ يعادل
 ٢١ في دفعة آخر تكون وبحيث عليه متفق سداد جدول مبوجب وذلك  ٢٠٠٩ يناير من ابتداء ألجل

.٢٠٢٣ يناير

امللموسة املوجودات  على جتاري رهن املتضمنة الضمان  مستندات من القروض بعدد ضمان يتم
املساهمني. قبل من التابعة الشركة في األسهم  رهن ومت التابعة للشركة  ملموسة والغير

البنكية. اتفاقية التسهيالت في املنصوص عليها للعديد من النصوص القروض وتخضع كما

تبادل أسعار عقود في الدخول التابعة الشركة من يتطلب البنكية، شروط التسهيالت ومبوجب
الفوائد املتكبدة تكاليف على تأثر والتي الفوائد معدالت مخاطر تقلبات من حلمايتها الفائدة

.)٢٤   ) إيضاح

اإلسالمية اإلجارة قروض  ١٥

يلي: مبا اإلسالمية اإلجارة قروض تتعلق

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

مساهمة عامة شركة للطاقة، ٢٣١٫٢٣٥ ٧٠٥٫٢٣١ ٩١٥٫٠٣٦ شركة الشويهات
مساهمة عامة شركة للطاقة، اإلمارات - - ٥٣٤٫٩٠٠ شركة

مساهمة عامة شركة للطاقة، املتحدة العربية - ١٫٠٦٧٫٥٨٨ ١٫٠٦٧٫٥٨٨ شركة

ـــ___ـــــــــــ___ـــــــــ___ــــ

 ٢٣١٫٢٣٥ ١٫٧٧٢٫٨١٩ ٢٫٥١٧٫٥٢٤
=====================

يلي: كما العمومية امليزانية في مدرجة
٢٣١٫٢٣٥ ١٫٧٦٩٫٦٠٥ ٢٫٤٧٠٫٣٤١ مطلوبات غير متداولة

- ٣٫٢١٤ ٤٧٫١٨٣ مطلوبات متداولة

ـــ___ــــــــــــ___ـــــــ___ـــــ

 ٢٣١٫٢٣٥ ١٫٧٧٢٫٨١٩ ٢٫٥١٧٫٥٢٤
=====================

ع م ش للطاقة الشويهات شركة
ترتيبات مبوجب شراؤها مت التي واملعدات املصنع أجزاء برهن  مضمون اإلسالمي اإلجارة قرض إن
ديسمبر  ٣١ من ابتداء  سنوي نصف قسط   ٣٥ مبوجب القرض سداد ويتم  اإلسالمي  التمويل
زائد  LIBOR على بناء اإلسالمي التمويل اتفاقية مبوجب املتغيرة األرباح دفع ويتم كما .٢٠٠٤

الهامش.

ع م ش للطاقة شركة اإلمارات
ترتيبات مبوجب شراؤها مت التي واملعدات املصنع أجزاء برهن  مضمون اإلسالمي اإلجارة قرض إن
يونيو  ٣٠ من ابتداء  سنوي نصف قسط   ٣٣ مبوجب القرض سداد ويتم  اإلسالمي  التمويل
زائد  LIBOR على  بناء اإلسالمي التمويل اتفاقية مبوجب املتغيرة األرباح دفع ويتم كما  ٢٠٠٤

الهامش.
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املالية البيانات حول يضاحات
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

- )تتمة( اإلسالمية اإلجارة قروض  ١٥
  

ع م ش للطاقة املتحدة العربية الشركة
ترتيبات مبوجب شراؤها مت التي واملعدات املصنع أجزاء برهن  مضمون اإلسالمي اإلجارة قرض إن
تستحق درهم( أمريكي)١٫٠٦٨مليون مليون دوالر  ٢٩١ البالغة التسهيالت إن اإلسالمي. التمويل
بناء اتفاقية التمويل اإلسالمي مبوجب املتغيرة األرباح دفع ويتم كما .٢٠٠٨ يوليو  ٢١ في السداد

الهامش. LIBOR زائد على

اإلسالمي املقاولة قرض  ١٦

وصناعة بشراء يتعلق ع م للطاقة ش اخلاص بالشركة العربية املتحدة املقاولة اإلسالمية إن قرض
التسهيالت إن .٢٠٠٣ ٢ يوليو املؤرخة اإلسالمية البنكية التسهيالت اتفاقية مبوجب املولدات بعض
نصف قسط  ٣٠ تستحق السداد مبوجب درهم( مليون  ٩١٨( أمريكي دوالر  ٢٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠ البالغة

.٢٠٠٩ يناير من ابتداء سنوي

األقلية حقوق مالكي من قروض   ١٧

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

للطاقة اإلمارات تركتبال توتال ٢٢٣٫٩٩٩ ٢٥٢٫٠٥٠ ٢٣٦٫٢٩٧ شركة
م م ذ احملدودة للطاقة اس الطويلة ام سي ١٠٨٫٨٠٠ ١٠٤٫٠٠٠ ٧٩٫٣٢٠ شركة

احملدودة الشويهات - - ٢٥٢٫٩٤٢ شركة

ـــ___ـــــــــــــ___ــــ___ـــــــ

 ٣٣٢٫٧٩٩ ٣٥٦٫٠٥٠ ٥٦٨٫٥٥٩
=====================

وغير فوائد حتمل أية وهي ال التابعة الشركات في حقوق األقلية مالكي من هي أعاله القروض إن
عليها. متفق جداول مبوجب سدادها ويتم مضمونة

يلي: كما العمومية امليزانية في مدرجة

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

٣١٦٫٧٤٠ ٢٨٠٫٨٢٠ ٤٦٨٫٣٢٣ مطلوبات غير متداولة
١٦٫٠٥٩ ٧٥٫٢٣٠ ١٠٠٫٢٣٦ مطلوبات متداولة

ــــ___ـــــــــ___ــــــــ___ــــــ

 ٣٣٢٫٧٩٩ ٣٥٦٫٠٥٠ ٥٦٨٫٥٥٩
=====================
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للموظفني اخلدمة مكافأة نهاية   ١٨

توظيف عقود مبوجب للموظفني اخلدمة نهاية ملكافآت مخصص بتكوين التابعة الشركات تقوم
املوظفني.

يلي: كما هي اخلدمة نهاية مكافأة مخصص احلركة على إن

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمألف درهمألف ألف

السنة بداية في ٨٩٧ ١٫٦٢٧ ٢٣٤ الرصيد
السنة خالل احلركة ٧٣٠ )١٫٣٩٣()١١٨(صافي

ـــــ___ــــــــ___ــــــــ___ــــــ
ديسمبر  ٣١ في كما ١٫٦٢٧ ٢٣٤ ١١٦ الرصيد

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

)ARO( التقاعد عند املوجودات إزالة التزامات مخصص   ١٩

شركات موعة التابعة أبوظبي والشركات وكهرباء مياه هيئة بني األراضي إيجار اتفاقية من كجزء
الطاقة آالت وإزالة بهدم قانونيا الشركات هذه تلتزم القابضة، املستقلة والطاقة املياه إنتاج
غير قادرة التابعة الشركات أصبحت إذا ذلك لآلالت أو قبل اإلنتاجي العمر نهاية في وحتلية املياه
الشركات ستقوم األصلي. لوضعها األرض بهدف إعادة التاريخ، ذلك بعملياتها في على االستمرار
من املوجودات والتخلص وحماية ونقل فك ومصاريف تكلفة بتحمل اخلاصة نفقتها على التابعة

السابق. في عليه ملا كانت وإرجاع سطح األرض احلفر وسد واملياه اجلوفية تلوث التربة

تعكس هذه املتوقعة. احلالية القيمة تقنية باستخدام االلتزام لهذا العادلة القيمة احتساب يتم
وهامش التضخم التابعة، للشركات اإلنتاجية واألعمار بالتكلفة املتعلقة الفرضيات الطريقة

االلتزام. سداد االعتبار عند أخرى في عني أطراف الربح التي تأخذه

العالقة ذات األطراف إلى املستحقة املبالغ   ٢٠

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمألف درهمألف ألف

أبوظبي وكهرباء مياه ١٫٢٦٣ ٢٫٥٦٨ ٤٫٠٥٨ هيئة
املشتركة للمرافق الطويلة ٢٨٢ ٢٣٠ ٤١٤ شركة

أبوظبي وكهرباء مياه - ٦٨٣ - شركة

احملدودة الشويهات شركة
 - ٥٢٥ -

ـــــ___ـــــــــ___ـــــــــ___ــــ

 4٫472 ١٫٥٤٥ ٤٫٠٠٦
=====================
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األخرى واملطلوبات الدفع املستحقة املبالغ   ٢١

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمالف درهمألف ألف

لم التنفيذ قيد رأسمالية ألعمال الدفع مستحقة  مبالغ

فواتير لها ١٥٣٫٧٣٣ ١٤١٫٩٤٨ - يتم إصدار
الغيار لقطع الدفع مستحقة ٥٤٫٦٩٣ ٣٤٫٦٥٩ ٦٨٫٧٩٩ مبالغ

الدفع املستحقة الفوائد ١١٠٫٧٧١ ١٠٢٫٣٧٥ ٧٢٫٨٧٩ مصاريف
)٢٤ )إيضاح للمشتقات السالبة العادلة ١٫٥٠٠٫٩٦٨ ١٫١٩٥٫٢٤٨ ١٫١١٠٫٠٩٠ القيمة

٢٦٫٩٩٧ ٢٤٫٤٩١ ٣٥٫٣٠٦ أخرى
ـــــــــــــــــــــــــــ

 ١٫٨٤٧٫١٦٢ ١٫٤٩٨٫٧٢١ ١٫٢٨٧٫٠٧٤
==============================

العالقة ذات األطراف املعامالت مع   ٢٢

إنتاج شركات العليا موعة العالقة مثل املساهمني واإلدارة ذات األطراف مع املعامالت هذه متثل
هذه وسياسات أسعار اعتماد شروط يتم التابعة. وشركاتها القابضة املستقلة والطاقة املياه 

العليا. اإلدارة قبل من املعامالت

كالتالي هي الدخل بيان في املدرجة العالقة األطرف ذات مع إن املعامالت

٢٠٠٤٢٠٠٣٢٠٠٢
درهم درهمألف درهمألف ألف

والكهرباء لشركة املياه املتوفرة وبيع  السعة
أبوظبي وكهرباء ٦١٦٫٦٧٤ ١٫٣٣٠٫٠٥٩ ٢٫٠٢٩٫١٤٦ مياه

املشتركة للمرافق الطويلة شركة خدمات ٤٫٠٠٩ ١٫٥٨٦ ٤٫٦٩٧ مصاريف
املشتركة للمرافق الطويلة شركة من أخرى ٣٫٣٤٠ ٣٫٣٠٨ ٣٫٤٩٨ مصاريف

املشتركة الطويلة للمرافق إلى شركة مقدمة ٢٤٦ ٦٧١ ٢٤٨ خدمات
 

البيانات ٥ و٩ و٢٠ حول رقم اإليضاحات في العالقة ذات وإلى األطراف املستحقة من إدراج املبالغ يتم
امعة. املالية

العادلة القيم  ٢٣

املالية لألدوات العادلة القيمة فإن األقلية حقوق مالكي قبل من املمنوحة القروض باستثناء
من املمكن ليس العمومية. امليزانية  تاريخ في بها املدرجة القيمة من مادي بشكل تختلف ال
اخلصائص عن املعلومات بدقة. األقلية حقوق مالكي من املمنوحة للقروض العادلة القيمة حتديد

امعة. املالية البيانات هذه حول  ١٧ إيضاح ضمن مبينة القروض لهذه األساسية

البيانات املالية إيضاحات حول
٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ،٢٠٠٢ ٣١ ديسمبر

االلتزامات واالرتباطات  ٢٤

امليزانية تاريخ في كما واملعتمدة عليها املتعاقد املستقبلية الرأسمالية املصاريف بلغت )١
درهم. مليون  ١٫٢٨٢ قيمته ما مخصص لها تكوين يتم التي لم العمومية

اإلجارة على القروض اآلجلة وقرض الفائدة أسعار مخاطر التعرض لتقلبات أجل تخفيض من )٢
بترتيبات ع( م ش للطاقة، اس  ام سي اإلمارات )شركة  التابعة الشركة دخلت فقد اإلسالمي،
بلغت اإلسالمي. اإلجارة قيمة القرض ألجل وقرض يساوي مببلغ افتراضي بنك مع الفائدة ملعدالت
تستخدم ذلك إلى إضافة درهم. مليون  ١٫٩١٩ :٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في كما االفتراضية القيمة 
أسعار بتقلبات املتعلقة ااطر من للحماية األجنبية العمالت تبادل  عقود التابعة الشركات
بلغت وقد البالد. خارج من ملورد ادولة دفعات تكلفة الصيانة بخصوص األجنبية وذلك العمالت

درهم. مليون  ٢١ يعادل ما السنة نهاية في كما األجنبية العمالت التزامات

بند في متضمنة درهم مليون  ٢٢٠ املالية األدوات ملشتقات السالبة العادلة القيم بلغت
في التابعة الشركة إليها توصلت التي الديون متويل إعادة لترتيبات ونتيجة األخرى. املطلوبات
إعادة تاريخ قبل القائمة املشتقات إبطال مت فقد ،١٤ إيضاح في  موضح هو  كما  ٢٠٠٤ مارس
وبالتالي، الترتيبات. هذه من كجزء الفائدة أسعار  لتبادل جديدة  عقود في والدخول التمويل
بيان ضمن املساهمني حقوق في املدرجة العادلة  القيم في  املتراكمة التغيرات تصنيف سيتم

بيان الدخل. على حمايتها سابقا متت التي املعامالت التي تؤثر الفترة مدى على الدخل

دخلت فقد اآلجلة، القروض  على  الفائدة أسعار لتقلبات تعرضها  مدى  تخفيض أجل من )٣
بنك مع الفائدة ملعدالت بترتيبات ع( م ش للطاقة، اخلليج تركتبال )شركة توتال التابعة الشركة
ماال املبلغ االفتراضي يغطي أن سداد القرض ألجل، على وجدول يعكس سحوبات افتراضي مببلغ
ما  ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في كما  االفتراضية القيمة وبلغت كما ألجل. القرض من ٪٨٥ عن يقل 
الدخول مت التي املالية األدوات القيم العادلة السالبة ملشتقات وبلغت درهم. مليون  ٢٫٩٦٧ يعادل
مليون درهم  ٤٤٠ مبلغ األخرى املطلوبات املدرجة ضمن و النقدية التدفقات لغرض حماية فيها

.٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ كما في

الشركة دخلت فقد  القروض،  على الفائدة أسعار لتقلبات تعرضها مدى  تخفيض  أجل من )٤
مع الفائدة ملعدالت ترتيبات في ع( م ش الدولية للطاقة، اس ام الشويهات سي )شركة التابعة
املبلغ االفتراضي يغطي أن على ألجل القرض سداد وجدول يعكس سحوبات افتراضي مببلغ بنك
ما  ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في كما  االفتراضية القيمة وبلغت كما القروض. من ٪٧٥ عن يقل ماال
وبلغتالقيم العادلةالسالبةملشتقاتاألدواتاملالية التيمتالدخول فيها درهم. ٣٫٣٩٥ مليون يعادل
كما درهم مليون  ٤٤٩ مبلغ املتداولة املطلوبات في بند واملدرجة النقدية التدفقات حماية لغرض

.٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في

الشركة دخلت فقد  القروض،  على الفائدة أسعار لتقلبات تعرضها مدى  تخفيض  أجل من )٥
افتراضي مببلغ بنك مع الفائدة ملعدالت ترتيبات في ع( م ش للطاقة، العربية )الشركة التابعة
من ٪٧٠ عن يقل ال ما االفتراضي املبلغ يغطي أن على القروض سداد وجدول يعكس سحوبات
مليون  ١٫٢٧٤ يعادل ما  ٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ كما في االفتراضية القيمة وبلغت كما ألجل. القرض
فيها لغرض الدخول مت التي املالية  األدوات ملشتقات املوجبة العادلة القيم دوالر أمريكي وبلغت
 ٣٩٫٨ مبلغ واملوجودات األخرى. مقدما املدفوعة املبالغ بند في واملدرجة النقدية التدفقات حماية

.٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في كما درهم مليون
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إدارة ااطر  ٢٥

الفائدة أسعار مخاطر
على الفائدة أسعار  اطر  القابضة املستقلة  والطاقة  املياه إنتاج شركات مجموعة تتعرض
اإلدارة تسعى احلالية مخفضة، أسعار الفائدة أن مع ألجل(. )قروض فوائد حتمل التي مطلوباتها
حتركات ألية القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات مجموعة تعرض  مدى من للحد
املتعددة الفائدة  أسعار تبادل  عقود في الدخول خالل من وذلك  الفائدة أسعار في عكسية
محدودا. ااطر يعد هذه ملثل التعرض مدى أن اإلدارة اعتقاد وفي .)٢٤ إيضاح )انظر الفترة خالل

االئتمان مخاطر
ذو عالقة. لطرف منتجاتها ببيع القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات مجموعة تقوم

املدينني. أرصدة مراقبة من خالل بعمالئها املتعلقة مخاطر اإلئتمان من احلد إلى وتسعى

السيولة مخاطر
خالل من السيولة مخاطر من القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج  شركات مجموعة حتد
توفر من للتأكد وذلك مستمر بشكل  النقدية التدفقات وتنبأت احلالي  املالي  وضعها مراقبة 
يوم  ٣٠ خالل املبالغ دفع أن يتم البيع شروط تتطلب استحقاقها. عند بااللتزامات األموال لإليفاء

من تاريخ الشراء. يوم  ٣٠ خالل التجاريني الدائنني سداد يتم البيع. تاريخ من

األجنبية العمالت مخاطر
في اطر معرضة القابضة املستقلة والطاقة املياه إنتاج شركات بأن مجموعة تعتقد اإلدارة إن
الدرهم ربط وبسبب واليورو. األمريكي  بالدوالر وأرصدتها معامالتها على األجنبية العمالت
العمالت في هامة مخاطر متثل ال األمريكي  بالدوالر األرصدة فإن األمريكي، للدوالر اإلماراتي
باليورو مستحقة مبالغ القابضة املستقلة  والطاقة  املياه إنتاج شركات موعة إن األجنبية.

.٢٠٠٤ ديسمبر  ٣١ في كما درهم مليون  ٤٢٫٥ قيمته ما تقارب

األساسي للشركة النظام : الثاني امللحق

األول الباب

الشركة تأسيس في

) ١ ( املادة

أبوظبي تأسيس شركة شأن في  ٢٠٠٥ لسنة )١٦( رقم املرسوم األميري أحكام مبوجب تأسست

في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون وأحكام األساسي هذا النظام وأحكام للطاقة الوطنية

املقررة باألحكام وبالشروط عامة مساهمة شركة له،  املعدلة والقوانني التجارية الشركات شأن

التالية.

) ٢ ( املادة

الحقاً اليها ويشار " عامة مساهمة شركة ، للطاقة الوطنية أبوظبي "شركة اسم الشركة هو

لها. مختصر بأسم "طاقة" لفظ استخدام وللشركة "الشركة". بلفظ

) املادة ) ٣

أن اإلدارة لس أبوظبي ويجوز أبوظبي بإمارة مدينة في القانوني ومحلها الرئيسي الشركة مركز

خارجها. في أو املتحدة دولة اإلمارات العربية توكيالت في أو مكاتب أو فروعاً لها ينشئ

)٤ ( املادة

بإعالن والتخطيط االقتصاد وزير قرار صدور تاريخ من تبدأ ميالدية سنة )١٠٠( مئة هي الشركة مدة

غير اجلمعية العمومية من قرار يصدر لم ما ملدد متعاقبة مماثلة تلقائياً ذلك بعد وجتدد تأسيسها.

الشركة. بإنهاء العادية

) ٥ ( املادة

كما يلي:- الشركة أجلها من تأسست التي األغراض تكون

الطاقة أو املساهمة في قطاعات العاملة واملشاريع الشركات في وحصص أسهم متلك -١

الدولة داخل واملشاريع، الشركات تلك  ومتويل واملعادن والنفط والغاز واملاء والكهرباء

وخارجها.

 

لتمكني آخرين مع باالشتراك أو لوحدها األخرى والكيانات واملنشآت الشركات تأسيس -٢

الدولة في صناعي أو  جتاري نشاط  أي في املساهمة أو ومزاولة مباشرة من الشركة

واملاء الطاقة والكهرباء وتوزيع ونقل بإنتاج النشاطات املرتبطة ذلك في مبا خارجها أو

واملعادن. والنفط والغاز

وصناديق ومشاريع هيئات و شركات في األخرى املصالح أو احلصص  او األسهم متلك  -٣

بأغراض مرتبط مجال أي في تعمل والتي وخارجها  الدولة داخل ائتمانية ومحافظ

فيها لتمكني مرغوباً أو مفيدة الشركة إدارة مجلس يعتبرها التي ااالت في أو الشركة

الربحية. حتقيق الشركة من
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يتعلق فيما ائتمان ووكاالت  مالية ومؤسسات ومصارف بنوك مع اتفاقيات أية إبرام  -٤

أو تساهم التي أو املشاريع أغراضها أو أعمالها أو من نشاطاتها أي الشركة أو بتمويل

أو العاملة الشركات واملشاريع في الشركة مساهمة أو لتمويل فيها الشركة تشارك

سبيل في اإلدارة ولس املادة. هذه من )١( البند في الواردة القطاعات في املساهمة

جزء اي أو كامل على ضمان إنشاء أو ورهن الالزمة والتعهدات الضمانات  إصدار  ذلك 

فيها تساهم التي أو التابعة الشركات في وأسهمها وحصصها الشركة أصول من

آخر شخص شركة أو أي إلتزامات أو الشركة إلتزامات ضمان أو متويل بغرض الشركة

خارجها. أو الدولة داخل

تساهم التي املشاريع من أي وصيانة وإدارة وتشغيل إلنشاء وعقود اتفاقيات أي إبرام -٥

إلتزاماتها لضمان  الشركة التي تعقدها القروض اتفاقيات  ذلك في مبا الشركة فيها

خارجها. أو الدولة داخل

الشركات من غيرها الوجوه مع وجه من بأي تشترك أن مصلحة أو تكون لها أن للشركة ويجوز

حتقيق على تعاونها التي أو ألغراضها مماثلة أغراضاً تزاول التي األخرى الكيانات او  املؤسسات أو

أو األخرى الكيانات او او املؤسسات الشركات تلك تتملك أن خارجها ولها أو الدولة داخل أغراضها

بها. تلحقها أن

الثاني الباب

رأس مال الشركة في

) ٦( املادة

)٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( درهم مليون آالف ومائة وخمسني اربعة مببلغ الشركة رأسمال حدد .١

بقيمة سهم )٤٫١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠( مليون وخمسني ومائة  آالف  اربعة على موزع درهم

لكل سهم. )١( درهم واحد اسمية قدرها

 

بتقدمي و ً نقدا درهم مليون  ٤٣٨ وقدره مبلغ بسداد أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قامت .٢

الشركات من  كل في وقروض( )أسهم استثماراتها من ٪٩٠ من يقارب ما  وحتويل

الشركة: رأسمال لتكوين وذلك إلى الشركة ، التالية العامة املساهمة

للطاقة اإلمارات شركة  •
للطاقة اخلليج شركة  •

للطاقة الشويهات شركة  •
املتحدة للطاقة العربية الشركة  •
للطاقة املتحدة الطويلة شركة  •

 

      . اسمية الشركة أسهم جميع تكون     .٣           

٧  ) )املادة

أفراد من الدولة مواطني بالسماح لغير منه بقرارٍ ذلك خالف الشركة إدارة مجلس  يقرر لم  ما

لغير مواطني املسموح النسبة الشركة وحتديد اسهم في بتملك وهيئات وشركات ومؤسسات

أو األفراد من املتحدة العربية اإلمارات دولة مواطني مساهمة تقل نسبة أال يجب بتملكها، الدولة

أو إحتادية أو محلية حلكومة بالكامل اململوكة األخرى والكيانات والهيئات واملؤسسات الشركات

إدارة لس ويكون من رأس املال. ٪١٠٠ عن الشركة بقاء مدة طوال وقت أي في الدولة، مواطني من

الدولة مواطني لغير السماح بشأن القرارات من مناسباً يراه ما بإتخاذ التامة الشركة الصالحية

التي النسبة وتطبيق وتقرير الشركة بتملك أسهم في وهيئات وشركات ومؤسسات أفراد من

بتملكها. وهيئات وشركات ومؤسسات أفراد من الدولة مواطني لغير يسمح

) ٨ ( املادة

. الشركة أسهم بكامل أبوظبي وكهرباء مياه هيئة اكتتبت

) ٩ ( املادة

الشركة. األسهم في جلميع االسمية القيمة كامل بسداد أبوظبي وكهرباء مياه هيئة قامت

) ١٠ ( املادة

و)٧٧( و)٧٦( و)٧٥( و)٧٤( و)٧٣( و)٧١( و)٧٠( )١٥( املواد ألحكام الشركة تخضع ال .١

و)٩٠( و)٨٩( و)٨٨( )٨٧( و و)٨٦( و)٨٥( و)٨٤( و)٨٣( و)٨٢( و)٨١( و)٨٠( و)٧٩( و)٧٨(

التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون و)٢٠٦( و)٢٠٢(

له. والقوانني املعدلة

في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون من  )٢٠٥( املادة ألحكام الشركة تخضع ال .٢

مملوكة من الشركة أسهم جميع مادامت له املعدلة القوانني و التجارية الشركات شأن

واحد.   مساهم

) ١١ ( املادة

أرقاماً وتعطى قسائم ذي دفتر من باألسهم املؤقتة  الشهادات أو  األسهم  صكوك  تستخرج

الشركة. بخامت وتختم مجلس اإلدارة أعضاء عضوان من عليها يوقع متسلسلة

القرار الصادر وتاريخ الشركة بتأسيس بالترخيص الصادر القرار تاريخ السهم أن يتضمن ويجب

الرئيسي الشركة ومركز اليها املوزع  األسهم وعدد  الشركة رأسمال وقيمة تأسيسها بإعالن 

ومدتها.

) ١٢ ( املادة

الشركة تأسيس إعالن قرار صدور تاريخ من أشهر ثالثة خالل لكل مساهم مجلس اإلدارة يسلم

الشركة صكوك إدارة ويسلم مجلس ميلكها. التي األسهم مقام تقوم باألسهم مؤقتة شهادات

التجاري. السجل في من تاريخ إشهار الشركة أشهر ستة األسهم خالل

ثالثة خالل الس بذلك، من يفوضه أو اإلدارة مجلس يقوم جديدة، أسهم إصدار الشركة قررت إذا

حتدده الذي اإلداري الرسم تسديد ويعد القاضي بإصدار تلك األسهم القرار سريان تاريخ من أشهر

وال ذلك املساهم. ميتلكها التي اجلديدة األسهم متثل شهادة أسهم مساهم كل الشركة يتسلم

خالف ذلك. اإلدارة مجلس يقرر مؤقتة ما لم أسهم شهادات إصدار يتم
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) ١٣ ( املادة

غير املتبقي وجد( )إن املبلغ حدود في إال الشركة على خسائر أو التزامات بأية املساهمون يلتزم ال

اإلجماعية. مبوافقتهم إال التزاماتهم زيادة يجوز أسهم، وال من ما ميلكون على املدفوع

) ١٤ ( املادة

العمومية، جمعياتها ولقرارات األساسي الشركة لنظام قبول املساهم السهم ملكية على يترتب

املال. في رأس للشركة كحصة دفعه ما استرداد يطلب يجوز للمساهم أن وال

) ١٥ ( املادة

للتجزئة. قابل غير السهم يكون

)١٦ ( املادة

موجودات ملكية غيره بال متييز في حلصة حصة معادلة في احلق مالكه يخول سهم كل .١

جلسات حضور  وفي بعد فيما املبني الوجه على األرباح وفي تصفيتها عند الشركة

قراراتها. على والتصويت العمومية اجلمعية

في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون من  )١٧٣( املادة ألحكام الشركة تخضع ال .٢

مياه هيئة ذلك في مساهم، مبا ويجوز ألي له املعدلة والقوانني التجارية الشركات شأن

بعد الشركة في أسهمه جميع أو أي رهن أو حتويل أو التنازل عن بيع أو أبوظبي، وكهرباء

التجاري. في السجل الشركة قيد

) ١٧( املادة

املالية أسواق االوراق أو أكثر من واحد في أسهمها ممكن بإدراج أقرب وقت في الشركة تقوم أ- 

الدولة. خارج االخرى املالية االسواق في إدراجها لس االدارة يجوز كما الدولة. في املرخصة

أن اخلارج في أو الدولة املالية في االسواق في إدراج أسهمها في حالة على الشركة ويتوجب

وأنظمة قوانني ذلك  في مبا االسواق، تلك  في بها املعمول واللوائح واالنظمة القوانني  تتبع

وذلك عليها احلقوق ملكيتها وترتيب ونقل وتداولها أسهم الشركة وتسجيل إصدار ولوائح

القوانني قبل حتى تلك مع تعارضها حالة في النظام االساسي هذا في الواردة االحكام تعديل

اللوائح. االنظمة أو أو

الدولة في املرخصة املالية األسواق أحد في  أسهمها  إدراج اكتمال عند  الشركة تقوم  ب-

وتسجيل قيد لنظام وفقاً ملكيتها نقل وقيد األسهم الكتروني لتسجيل نظام باستبدال

سجل وبنظام وجدت ان املؤقتة االسهم بشهادات السوق ذلك في به  املعمول  األسهم

االلكتروني النظام هذا في الواردة البيانات وتعتبر بالشركة. اخلاص ملكيتها االسهم ونقل

تغييرها أو نقلها طلب أو فيها يجوز الطعن وال وملزمة املعنية نهائية السوق لدى به احملتفظ

املعني. السوق في املتبعة واالجراءات إال وفقاً للنظم

ألحكام طبقا بها أو التداول التصرف أو رهنها أو ملكيتها أو نقل الشركة أسهم بيع يجوز ج-

األسهم". "سجل يسمى خاص سجل في التصرفات تلك تدوين ويجب األساسي. النظام هذا

اإلمارات دولة في مالية سوق في مدرجة الشركة أسهم فيها تكون التي األحوال أنه في على

للقواعد طبقا وتسجيلها قيدها ويتم والتعامالت التصرفات تلك جتري  املتحدة، العربية

السوق. تلك في املتبعة

توافق الشركة الذي الوحيد الشخص هو وريثه يكون الطبيعيني املساهمني أحد وفاة حالة في د- 

واالمتيازات األرباح  في احلق له ويكون املتوفي  أسهم في مصلحة أو ملكية حقوق له بأن

وفقاً ألحكام الشركة في تسجيله بعد احلق له فيها، ويكون حق للمتوفي التي كان األخرى

فيما املتوفي بها يتمتع كان التي الشركة في كمساهم احلقوق ذات النظام األساسي، هذا

سهم بأي يختص فيما التزام  أي من املتوفي تركة املساهم تٌعفى األسهم، وال هذه يخص

الوفاة. وقت ميلكه كان

إفالس أي أو لوفاة نتيجة في الشركة أسهم في أية له احلق يصبح على أي شخص يجب هـ-  

ثالثني يوماً: خالل أن يقوم محكمة مختصة أية صادر عن أمر حجز أو مبقتضى             مساهم

اإلدارة مجلس إلى احلق هذا على بتقدمي البينة       )١(      

كمساهم تسجيله شخصاً ليتم يسمي كمساهم أو أن يتم تسجيله أن إما يختار أن )٢(     

السوق لدى املرعية األنظمة بأحكام إخالل دون  وذلك السهم، بذلك يختص فيما

قرار صدور اإلفالس أو أو الوفاة وقت فيها مدرجة الشركة أسهم تكون والتي املعنية

احلجز.

يتعلق بأي على أي مستند الطرفني توقيع على التصديق أن تطلب في احلق للشركة يكون و-

أن إلى مساهماً املتنازل يعتبر القانونية. أهليتهما وأن تطلب إثبات الشركة أسهم في تعامل

على األساسي النظام هذا مبقتضى به احملتفظ األسهم سجل في أصوالً له املتنازل قيد يتم

املالية املدرجة االسواق املعمول بها في ملكية االسهم نقل تسجيل ذلك بأحكام أال يخل

االسواق. هذه في الشركة أسهم إدراج إكتمال عند الشركة فيها

الشركة التي ميلكها في بأسهم اخلاصة الشهادة عن بديلة شهادة في احلق مساهم ألي ز- 

بديلة بأنها شهادة البديلة الشهادة على يؤشر أن على األصلية، النسخة تلف أو فقدان حال

احلقوق كافة املساهم املعني البديلة هذه الشهادة ومتنح التالفة. املفقودة أو الشهادة عن

دون اخالل ذلك وكل التالفة أو الشهادة املفقودة كانت على التي كافة االلتزامات عليه وترتب

فيها الشركة. املالية املدرجة األسواق في املطبقة القرارات أو األنظمة أو القوانني بأحكام

) ١٨ ( املادة

أو الشركة دفاتر على األختام وضع يطلبوا حجة كانت أن بأية لدائنيه أو املساهم لورثة يجوز ال

طريقة بأية يتدخلوا أن وال القسمة إمكان لعدم جملة بيعها أو قسمتها يطلبوا أن ممتلكاتها وال

جرد الشركة قوائم على التعويل حقوقهم استعمال لدى عليهم ويجب الشركة في إدارة كانت

العمومية. جمعياتها قرارات وعلى اخلتامية وحساباتها

)١٩ ( املادة

األسهم سجل في اسمه له مقيد مالك عن السهم آلخر املستحقة حصص األرباح الشركة تدفع

العمل السابق يوم نهاية في ي الشركة مساهمّ أمني سجل سجالت في هو مبني كما بالشركة

ويكون القانوني، النصاب بإكتمال األرباح توزيع قررت التي للشركة العمومية اجلمعية ليوم انعقاد

في نصيباً أو األرباح حصصاً في كانت ذلك السهم سواء عن املستحقة املبالغ في احلق وحده له

الشركة. موجودات
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) ٢٠ ( املادة

لألسهم التي االسمية القيمة بنفس أسهم جديدة بإصدار الشركة زيادة رأسمال يجوز أ-

األصلية. لألسهم االسمية للقيمة إصدار ومصاريف عالوة إضافة كما يجوز األصلية

ذلك من بأكثر مت إصدارها وإذا االسمية، قيمتها من بأقل األسهم اجلديدة إصدار وال يجوز ب-

لتمكني مناسبة يراها التي األوجه في الفرق في الكامل التصرف حق اإلدارة لس كان

أغراضها. حتقيق الشركة من

والتخطيط. االقتصاد وزارة موافقة على بعد احلصول الشركة رأسمال تخفيض يجوز ج-   

على بناء العادية العمومية غير اجلمعية بقرار من  تخفيضه أو املال رأس  زيادة وتكون د-

أي حالة في احلسابات مراجع تقرير  سماع وبعد احلالتني في اإلدارة مجلس من اقتراح

أولوية في القدامى املساهمني حق ومدى مقدارها الزيادة حالة في يبني أن وعلى تخفيض،

بتحديد الشركة إدارة تفوض مجلس  أن  املذكورة وللجمعية الزيادة هذه  االكتتاب في

زيادة قرار لتنفيذ املراحل أو املرحلة وحتديد اإلصدار ومصاريف وعالوة األسهم إصدار سعر

القرار، لصدور التالية سنوات اخلمس يتجاوز ال موعد خالل ذلك يتم أن على املال رأس

مقدار التخفيض حالة في ويبني االكتتاب طالبي على اجلديدة وكيفية توزيع األسهم

تنفيذه. وكيفية التخفيض هذا

 ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )٢٠٣( و )١٩٩( املواد ألحكام الشركة تخضع ال هـ- 

املعدلة له. والقوانني التجارية الشركات شأن في

الثالث الباب
القرض سندات في

) ٢١ ( املادة

كانت. نوع أي من قرض سندات إصدار للشركة أن تقرر العادية غير العمومية للجمعية .١

أسهم. إلى للتحويل قابليتها ومدى إصدارها وشروط السندات هذه قيمة القرار ويبني

وحاالت هذا وشروط مبلغ عام حتديد بشكل اإلدارة مجلس ً بتخويل قرارا تصدر أن ولها

الصدد.  هذا في مناسباً اإلدارة مجلس يراه حسبما اإلصدار

من و)١٨٤( و)١٨٣( و)١٨٢( و)١٨١( و)١٨٠( )١٧٩( املواد ألحكام الشركة تخضع ال .٢

له املعدلة والقوانني التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون

هذه إصدار وقت الشركة على رأسمال قيمتها قرض تزيد سندات إصدار للشركة ويجوز

لس ويجوز آخر إجراء أي إذن أو اتخاذ أو على أي ترخيص للحصول احلاجة دون السندات

االكتتاب بهذه لها ميكن التي الفئات السندات والفئة أو طرح طريقة حتديد الشركة إدارة

الطرح. بذلك اخلاصة الشروط ذلك في مبا السندات

الرابع الباب
الشركة إدارة مجلس

) ٢٢ ( املادة

على )٩( و تسعة األقل على أعضاء )٤( اربعة من يتكون إدارة الشركة مجلس إدارة  يتولى أ-

تكون أن األحوال جميع في  ويجب  العمومية العادية بالتصويت. اجلمعية  تنتخبهم  األكثر 

املتحدة.  العربية  اإلمارات دولة مواطني من الس رئيس فيهم مبن الس  أعضاء غالبية

أعضاء انتخاب املراد الس الشواغر في بتحديد عدد دون غيره الشركة مجلس إدارة ويختص

الشواغر. تلك عدد للشركة العادية العمومية اجلمعية الجتماع وتبني الدعوة لها

شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )٩٨( و )٩٦( املواد ألحكام الشركة تخضع ال ب- 

له. املعدلة والقوانني التجارية الشركات

) ٢٣ ( املادة

هذه املدة وفي نهاية ثالث سنوات، اإلدارة منصبه ملدة مجلس أعضاء عضو من كل يتولى أ- 

عضويتهم. مدة انتهت الذين األعضاء الس، ويجوز إعادة تعيني تشكيل يعاد

هذا يُعرض أن على  السنة أثناء في تخلو التي املراكز في أعضاء يعني أن اإلدارة لس ب- 

تعيني أو تعيينهم إلقرار لها اجتماع أول في العادية العمومية اجلمعية على التعيني

وجب أكثر أعضاء الس أو عدد ربع السنة أثناء في الشاغرة املراكز بلغت وإذا ، غيرهم

على أشهر ثالثة خالل لالجتماع العادية العمومية اجلمعية دعوة اإلدارة  مجلس على

يكمل األحوال جميع وفي الشاغرة من ميأل املراكز النتخاب مركز آخر شغر تاريخ من األكثر

أخرى. مرة قابالً لالنتخاب العضو هذا ويكون سلفه مدة العضو اجلديد

)٢٤ ( املادة

مواطني الرئيس من يكون من بني أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس ويشترط أن اإلدارة ينتخب مجلس

الس ويقوم يصدرها التي القرارات تنفيذ القضاء، وعليه أمام الشركة الس رئيس وميثل الدولة

مانع لديه. قيام أو الرئيس عند غيابه مقام نائب الرئيس

) ٢٥( املادة

الس ويحدد ، لإلدارة أكثر أو منتدباً ً عضوا الغير من أو أعضائه بني من يعني اإلدارة أن لس يجوز

بعض مينحها أكثر أو جلنة أعضائه بني يشكل من يكون للمجلس أن كما ومكافآته، اختصاصاته

الس. قرارات وتنفيذ بالشركة العمل سير مبراقبة يعهد إليها أو اختصاصاته

) ٢٦ ( املادة

الشركة عن نيابة األعمال والتصرفات بكافة والقيام الشركة إدارة في السلطات كافة لس اإلدارة

وال أغراضها. لتحقيق املطلوبة كافة الصالحيات وممارسة به، للشركة القيام مصرح هو حسبما

من بقرار أو األساسي  النظام  هذا في  صراحة نُص مبا إال والصالحيات  السلطات هذه من يحد

العمومية للشركة. اجلمعية من اختصاص اعتباره على للشركة العادية غير اجلمعية العمومية

لسنة )٨( رقم االحتادي القانون من  )١٠٣( املادة وألغراض  صراحة اإلدارة تفويض مجلس مت كما 

ملدة بالقروض اخلاصة االتفاقيات بإبرام له املعدلة والقوانني التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤

ذمة وإبراء واألموال العقارات هذه رهن أو الشركة وأموال وبيع عقارات سنوات )٣( تتجاوز الثالث

التحكيم. على واالتفاق املصاحلات وإجراء التزاماتهم من الشركة مديني
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وأموالها لتمكني الشركة موجودات من أي إلستخدام والصالحيات السلطات كافة اإلدارة ولس

الطاقة والكهرباء واملاء قطاعات في شركات عاملة في والتملك واالستثمار الشركة من الشراء

الشركة وبإسم عن نيابة احلصر ال سبيل املثال اإلدارة على لس فيجوز واملعادن. والنفط والغاز

الشركات تلك في واالستثمار الشركة قبل من الشركات بشراء والعقود اخلاصة إبرام االتفاقيات

أتعابهم وحتديد وللشركة  له مستشارين تعيني اإلدارة ولس وصيانتها.  وتشغيلها  وإدارتها 

وسدادها.

أو جوهرياً النشاط ذلك التغيير في كان إذا الشركة نشاط طبيعة يغير في اإلدارة أن لس يجوز ال

وبنفس الطريقة بنفس نشاطها ممارسة على أساسي بشكل الشركة في قدرة التأثير شأنه من

اجلمعية من بقرار قد أجيز التغيير ذلك يكن لم ما التغيير، ذلك مباشرة على السابقة الدرجة

للشركة. العادية غير العمومية

ومستحقاتهم املوظفني وشئون واملالية اإلدارية بالشئون املتعلقة اللوائح اإلدارة مجلس ويضع

االختصاصات وتوزيع واجتماعاته أعماله بتنظيم خاصة الئحة الس يضع كما املالية،

واملسئوليات.

من انتخابه عشر يوما خمسة )١٥( يقوم خالل أن الشركة إدارة مجلس في عضو كل ويجب على

بتوجيه للشركة، مالية كل سنة نهاية من يوما عشر خمسة )١٥( وخالل مجلس اإلدارة عضوا في

الشركة يخطر أن كما عليه في الشركة، ميتلكها التي األسهم بعدد إلى الشركة إخطار خطي

. الشركة في أسهمه على أي وقت في يجريها بأية تصرفات فورية وبصورة خطياً

) ٢٧ ( املادة

مجلس عضو أو نائبه أو  اإلدارة مجلس رئيس من كل انفراد على الشركة عن التوقيع ميلك حق

في األحوال ذلك في جميع يتم على أن ذلك في يفوضه الس آخر شخص أي أو اإلدارة املنتدب

اإلدارة. قرارات مجلس حدود

) ٢٨ ( املادة

أعضاء عليه آخر يوافق مكان أي في أو للشركة الرئيسي املركز في اجتماعاته يعقد مجلس اإلدارة

بناء أو غيابه حالة في أو نائبه الرئيس دعوة على بناء انعقاده دعت احلاجة إلى كلما اإلدارة مجلس

السنة على مرات في )٤( أربع اإلدارة مجلس يجتمع أن ويجب الس أعضاء من عضوين طلب على

األقل.

) ٢٩ ( املادة

مجلس اإلدارة لعضو ويجوز أعضائه، إال بحضور أغلبية صحيحاً اإلدارة مجلس اجتماع يكون ال

وال صوتان، لهذا العضو يكون هذه احلالة وفي التصويت، الس في أعضاء من غيره ينيب عنه أن

كان إذا ً اإلدارة حاضرا مجلس عضو عضو واحد ويعتبر من عن أكثر اإلدارة مجلس عضو أن ينوب يجوز

الهاتفي. كالفيديو مرئية وسيله أية من خالل أو الهاتف طريق أو عن شخصياً حضوره

رجح األصوات وإذا تساوت واملمثلني احلاضرين األعضاء أصوات بأغلبية قرارات مجلس اإلدارة وتصدر

مقامه. يقوم من أو الرئيس منه الذي اجلانب

الس، رئيس االجتماع ومقرر عليه الس ويوقع اجتماعات محاضر فيه تثبت خاص سجل ويعد

احملضر. في رأيه إثبات للعضو املعارض ويجوز

مسألة أو معاملة أي في خاصة مصلحة اإلدارة تكون له مجلس أعضاء من عضو أي على يجب

تدون أن ويجب املنفعة، بهذه الس يخطر أن عليها واملوافقة الس ملناقشتها مطروحة على

أو املسألة املعاملة بهذه اخلاص القرار على التصويت العضو لهذا يجوز وال االجتماع، محضر في

املعنية.

والقوانني التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون في ورد مما بالرغم

جميع قبل من عليه واملوقع اخلطي مجلس اإلدارة قرار النظام األساسي، يعتبر هذا أو في له املعدلة

ومبثابة قرار اتخذ صحيحاً و نافذاً القرار، ذلك على التصويت لهم يحق ممن اإلدارة، مجلس أعضاء

أصوالً. وانعقد إليه متت الدعوة إدارة مجلس اجتماع في

) ٣٠( املادة

يقبله عذر بدون جلسات متتالية ثالث من أكثر حضور عن اإلدارة مجلس أعضاء أحد تغيب  إذا

مستقيالً. اعتبر الس

: العضو ذلك أن حال في الس عضو منصب يشغر ايضاً كما

عن النهوض أخرى ً بصورة عاجزا أصبح أو عوارض األهلية من بعارض أصيب أو توفى -١

أو الس، كعضو في مبهامه

أو واألمانة، بالشرف مخلة جرمية بأية أدين -٢

أو إفالسه، بإشهار ذلك لم يقترن حتى لو دفع ديونه التجارية عن توقف أو إفالسه أعلن -٣

أو بهذا املعنى، مبوجب إشعار خطي أرسله للشركة منصبه من استقال -٤

أو انتخابه، يعد ولم عضويته مدة انتهت -٥

بعزله. العادية غير العمومية اجلمعية من قرار صدر -٦

) ٣١ ( املادة

وأن مفوضني وكالء مديرين أو أو عدة تنفيذياً للشركة أو رئيساً ً أن يعني مديرا في اإلدارة احلق لس

ومكافآتهم. ورواتبهم خدماتهم وشروط صالحياتهم يحدد

) ٣٢ ( املادة

مسئولية مسئولني اإلدارة أعضاء مجلس يكون النظام ال هذا من )٣٣( املادة أحكام مراعاة مع

إدارة مجلس كأعضاء بواجباتهم قيامهم عن الناجتة الشركة بالتزامات يتعلق فيما  شخصية 

سلطاتهم. حدود يتجاوزون فيه ال بالقدر الذي وذلك

) ٣٣ ( املادة

أعمال جميع والغير عن الشركة واملساهمني جتاه مسئولني وأعضاؤه اإلدارة رئيس مجلس يكون

يكونون كما النظام  لهذا مخالفة أي وعن لهم املمنوحة السلطات استعمال وإساءة الغش

اإلدارة. في إهمال جسيم أي عن مسئولني

)٣٤ ( املادة

الشركات شأن ١٩٨٤ في لسنة )٨( رقم االحتادي القانون من )١١٨( ألحكام املادة الشركة تخضع ال

منهم لكل مقطوع مببلغ اإلدارة مجلس مكافأة أعضاء ويتم حتديد له، املعدلة التجارية والقوانني

تدفع يجوز أن كما  . عليه العادية  العمومية اجلمعية وموافقة  االدارة  مجلس اقتراح على بناء

من عضو ألي اإلدارة مجلس يقرره الذي بالقدر شهرياً مرتباً أو إضافية أتعاباً أو مصاريف الشركة

خلدمة إضافية بأعمال أو يقوم ً خاصة جهودا يبذل أو جلنة أي في يعمل ذلك العضو كان إذا أعضائه

إدارة الشركة. مجلس في كعضو العادية واجباته الشركة فوق
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الباب اخلامس

العمومية اجلمعية في

) ٣٥ ( املادة

إال انعقادها يجوز وال املساهمني جميع متثل تكويناً صحيحاً اجلمعية العمومية املكونة .١

أبوظبي. مدينة في

العادية وغير العادية العمومية اجلمعية أبوظبي وكهرباء هيئة مياه إدارة مجلس يشكل .٢

وكهرباء مياه هيئة قبل  من مملوكة الشركة أسهم كامل مادامت وذلك للشركة

أبوظبي.

) ٣٦( املادة

يعادل األصوات من عدد له ويكون للمساهمني العمومية اجلمعية حضور احلق في مساهم لكل

لصحة ويشترط العمومية. اجلمعية حضور في غيره عنه ينيب أن مساهم ولكل أسهمه. عدد

يجب كما االدارة. مجلس يحددها التي الشروط وفق خاص  كتابي بتوكيل ثابتة تكون أن النيابة

طبقا االجتماع من تاريخ األقل على يومني سجلها قبل أو أمني لدى الشركة التوكيل ذلك قيد

االجتماع. حلضور إلى املساهمني املوجهة الدعوة في للتعليمات الواردة

) ٣٧ ( املادة

اجتماعات حلضور املساهمني إلى الدعوة توجه واحد، مساهم عن الشركة في املساهمني عدد زاد إذا

اإلمارات دولة العربية في تصدران باللغة يوميتني صحيفتني في ينشر بإعالن العمومية اجلمعية

يوماً على وعشرين بواحد احملدد لالجتماع املوعد قبل وذلك العادي بالبريد وبكتب العربية املتحدة

لكل الدعوة أوراق  صورة من وترسل االجتماع ذلك أعمال جدول الدعوة تتضمن أن ويجب األقل،

الشركة تخضع وال أبوظبي إمارة في واالقتصاد ودائرة التخطيط االقتصاد والتخطيط وزارة من

والقوانني التجارية الشركات شأن ١٩٨٤ في لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )١٢٣( ألحكام املادة

له. املعدلة

)٣٨ ( املادة

جدول اإلدارة ويضع مجلس جدول أعمال أول جمعية عمومية وكهرباء أبوظبي هيئة مياه تضع

اجلمعية عقد فيها يجوز التي األحوال وفي العادية، وغير العادية العمومية اجلمعية أعمال 

العمومية.

األعمال جدول وزارة االقتصاد والتخطيط يضع أو احلسابات مدققي أو املساهمني طلب على بناء

اجلمعية. اجتماع عقد طلبت التي اجلهة

) ٣٩ ( املادة

وغير العمومية العادية اجتماعات اجلمعية في حضور يرغبون الذين سجل املساهمون أ-   

االجتماع مكان في الشركة إدارة تعده الذي االلكتروني السجل العادية أسماءهم في

اسم السجل يتضمن أن  ويجب  ، كافٍ بوقت االجتماع ذلك النعقاد احملدد الوقت قبل

االسهم التي ميثلها وأسماء وعدد ميلكها التي عنه وعدد االسهم ينوب أو من املساهم

االجتماع حلضور بطاقة  النائب أو املساهم  ويعطى الوكالة. سند  تقدمي مع  مالكيها

السجل من هذا ويستخرج وكالة. أو أصالة يستحقها التي االصوات عدد  يذكر فيها

خالصة مطبوعة  بعدد  االسهمالتي  مثلتفي   االجتماع    ونسبة  احلضور يتم  إحلاقها  مبحضر

االجتماع اجللسة ورئيس مقرر من كل توقيعها من قبل بعد العمومية اجتماع اجلمعية

الشركة. حسابات ومدقق

وغير العادية العادية العمومية اجلمعية اجتماعات حلضور التسجيل باب يقفل ب- 

وعندها لالجتماع، الدعوة احملدد في إعالن الوقت من دقيقة ثالثني )٣٠( مضي             بعد

يجوز وال اكتماله، عدم أو لذلك االجتماع احملدد النصاب االجتماع اكتمال             يعلن رئيس

يجوز كما ال االجتماع ذلك حلضور عنه نائب أو مساهم تسجيل أي قبول ذلك             بعد

االجتماع. ذلك تطرح في التي املسائل برأيه في أو بصوته             االعتداد

)٤٠ ( املادة

تسبق خالل املدة التي وذلك اإلدارة مجلس طبقا لتقدير في الشركة األسهم سجل إغالق يجوز

العمومية اجلمعية لعقد الدعوة وتستمر )٢٤( ساعة وعشرين بأربعة لبدء االجتماع احملدد املوعد

أسهم فيها التي تكون احلاالت في أنه على اجلمعية تلك انفضاض وحتى غير العادية( )العادية أو

للقواعد اإلغالق طبقا يتم يجب أن املتحدة العربية اإلمارات بدولة مالية سوق في مدرجة الشركة

السوق. تلك في السائدة املعنية

)٤١ ( املادة

لصحة توفره الواجب النصاب على تسرى األساسي، النظام هذا بأحكام إخالل بدون .١

ما القرارات، التخاذ الالزمة األغلبية وعلى اتلفة العمومية بصفاتها اجلمعية انعقاد

من األحكام:- يلي

اجلمعية العمومية العادية: أوال:

ميثلون مساهمون حضرهُ إذا إال العمومية العادية صحيحاً اجلمعية انعقاد يكون ال          أ

األول اإلجتماع في النصاب هذا يتوفر لم فإذا على األقل، الشركة مال نصف رأس

التالية يوماً  الثالثني خالل يعقد  ثان اجتماع إلى العمومية  اجلمعية دعوة وجب

األحوال. جميع الثاني صحيحاً في اإلجتماع ويعتبر األول لإلجتماع

في اإلجتماع. املمثلة األسهم العمومية العادية بأغلبية اجلمعية وتصدر قرارات ب

غير العادية: اجلمعية العمومية ثانياً:

مساهمون حضره إذا إال صحيحاً العادية العمومية غير اجلمعية يكون انعقاد ال أ 

دعوة وجب النصاب هذا لم يتوفر فإذا األقل، الشركة على مال رأس أرباع ثالثة           ميثلون

ويعتبر األول لالجتماع التالية يوماً الثالثني يعقد خالل ثان اجتماع إلى اجلمعية           هذه

فإذا الشركة. رأسمال نصف ميثلون مساهمون حضرهُ إذا صحيحاً الثاني           األجتماع

خالل يعقد ثالث اجتماع إلى الدعوة فتوجه الثاني باالجتماع النصاب يتوفر هذا           لم

عدد كان مهما صحيحاً الثالث االجتماع ويكون الثاني االجتماع تاريخ من           ثالثني يوماً

          احلاضرين.

العمومية اجلمعية قرارات تصدر النظام، هذا من )٤٧( املادة بأحكام اإلخالل بدون ب 

اإلجتماع. في املمثلة األسهم بأغلبية العادية           غير

)٨( رقم اإلحتادي القانون من  )١٤١( و )١٣٥( و )١٢٨( املواد ألحكام الشركة تخضع ال .٢

وتعديالته. التجارية الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة
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)٤٢ ( املادة

أو عضو اإلدارة مجلس رئيس نائب يرأسها غيابه وعند اإلدارة مجلس رئيس العمومية يرأس اجلمعية

لفرز اثنني ومراجعني لالجتماع ً مقررا الرئيس و يعني اإلدارة لذلك. مجلس يعينه الذي اإلدارة مجلس

العمومية تعيينهم. اجلمعية تقر أن على األصوات

لهذا ومدققي  دفاتر  في  احلضور وإثبات  العمومية اجلمعية اجتماعات محاضر الشركة وتدون

احلسابات. األصوات ومدققي وجامعي اجلمعية ومقرر املعني االجتماع قبل رئيس من وتوقع الغرض

فيها. الواردة البيانات صحة عن االجتماعات مسؤولني محاضر على املوقعون ويكون

) ٤٣( املادة

اجلمعية إذا قررت إال اجلمعية رئيس يعينها التي بالطريقة العمومية اجلمعية في يكون التصويت

مجلس أعضاء بعزل تعلق إذا سرياً التصويت يكون أن ويجب للتصويت، معينة طريقة العمومية

مبساءلتهم. أو اإلدارة

) ٤٤ ( املادة

يحددها، الذين واملكان الزمان في لذلك وجهاً رأى كلما العادية العمومية اجلمعية دعوة لس اإلدارة

لنهاية التالية األربعة أشهر خالل على دعوة مجلس اإلدارة بناء السنة في األقل على مرة وتنعقد

لالجتماع. الدعوة إعالن في املعينني والزمان املكان في وذلك املالية السنة

الشركة نشاط عن اإلدارة مجلس تقرير ودراسة ملناقشة السنوية العمومية  اجلمعية  تنعقد

السنة على ميزانية والتصديق احلسابات مدقق تقرير ودراسة والستالم السنة املالي خالل ومركزها

مجلس اإلدارة أعضاء والنتخاب األرباح توزيع قواعد على واملوافقة واخلسائر املالية وحساب األرباح

ومدققي اإلدارة ذمة أعضاء مجلس وإبراء أتعابهم وحتديد احلسابات مدققي وتعيني االقتضاء عند

املسائل في األحوال والبت عليهم بحسب املسئولية دعوى رفع تقرير أو املسؤولية من احلسابات

للشركة. العادية اجلمعية العمومية من النظام هذا يتطلبها التي

) ٤٥ ( املادة

أو مساهم  ذلك منه متى طلب لالجتماع العادية العمومية اجلمعية دعوة اإلدارة مجلس على

احلسابات، منه ذلك مدقق أو متى طلب رأس املال كحد أدنى من األقل٣٠٪ مساهمون ميلكون على

على أن يعقد الطلب، تاريخ تقدمي من يوماً خالل خمسة عشر احلالتني في الدعوة توجيه ويجب

ألحكام تخضع الشركة وال الطلب تقدمي تاريخ من ستني يوماً )٦٠( تتجاوز ال فترة في االجتماع

املعدلة والقوانني التجارية شأن الشركات ١٩٨٤ في لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )١٢١( املادة

له. 

)٤٦ ( املادة

الذين واملكان الزمان  وفي اإلدارة مجلس دعوة على بناء العادية غير العمومية اجلمعية جتتمع

٪٤٠ على حائزون أومساهمون ذلك مساهم منه طلب إذا لالجتماع الس دعوتها يحددهما، وعلى

خالل توجيه الدعوة لالجتماع يجب على الس احلالة هذه وفي الشركة رأسمال األقل من على

ستني )٦٠( تتجاوز ال فترة في على أن يعقد االجتماع الطلب، تقدمي تاريخ من يوماً خمسة عشر

تقدمي الطلب. تاريخ من يوماً

) ٤٧ ( املادة

املركز نقل أو املساهمني جميع موافقة فيها  يشترط  التي  املساهمني  التزامات زيادة عدا فيما

النظام تعدل  أن العادية غير العمومية للجمعية يجوز أجنبي، بلد إلى للشركة الرئيسي 

رأس أوزيادة األساسي للشركة الغرض في ذلك تعديل أحكامه مبا كانت أياً للشركة األساسي

بيع أو حلها أخرى أو شركة في الشركة إدماج الشركة أو مدة تقصير أو إطالة تخفيضه أو أو املال

ثالثة يشترط فيها أغلبية قد والتي آخر وجه بأي فيه التصرف أو الشركة الذي قامت به املشروع

إعالن في تفصيله  مت قد التعديل موضوع يكون أن ويشترط االجتماع، في املمثلة األسهم أرباع

شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )١٣٧( املادة ألحكام الشركة تخضع وال الدعوة.

. لهُ املعدلة والقوانني التجارية الشركات

)٤٨ ( املادة

التجارية الشركات شأن ١٩٨٤ في لسنة )٨( رقم االحتادي ١٢٩ ( من القانون ( املادة حكم مراعاة مع

جدول في الواردة املسائل غير  في تتداول أن العمومية للجمعية يجوز ال  له املعدلة والقوانني

الوقائع في املداولة في احلق العمومية للجمعية يكون ذلك ومع الدعوة. بإعالن املرافق األعمال

ذلك االجتماع. أثناء تتكشف اخلطيرة التي

) ٤٩ ( املادة

ملزمة جلميع األساسي النظام هذا ألحكام الصادرة طبقاً العمومية  اجلمعية قرارات .١

الرأي. في واالفون الغائبون فيهم مبن املساهمني

العمومية اجلمعية  على تسري ذلك، خالف النظام على هذا صراحة في ينص لم ما .٢

ومن هذا النظام في الواردة العادية العمومية باجلمعية املتعلقة األحكام العادية غير

والقوانني التجارية الشركات شان في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون ثم أحكام

له. املعدلة

السادس الباب

مدقق احلسابات في

 ) ٥٠( املادة

قابلة سنة ملدة العمومية اجلمعية  تعينه أكثر أو حسابات مدقق للشركة يكون  .١

لها. عني التي املالية السنة حسابات مراقبة وعليه أتعابه وتُقدر للتجديد

كأول مدقق ارنست ويونغ نيّ السادة/ عُ املادة، هذه من )١( أحكام الفقرة استثناء من .٢

جمعية عمومية. أول إنعقاد اعماله حلني يتولى للشركة حسابات

)٥١ ( املادة

)٨( االحتادي رقم في القانون عليها االلتزامات املنصوص وعليه احلسابات الصالحيات ملدقق تكون

في اإلطالع احلق خاص بوجه وله له، املعدلة والقوانني التجارية شأن الشركات في  ١٩٨٤ لسنة

أن يطلب وله من وثائق ذلك وغير ومستنداتها وسجالتها دفاتر الشركة جميع على وقت كل في

والتزاماتها، موجودات الشركة من يتحقق أن كذلك وله مهمته ألداء الزمة يراها التي اإليضاحات

مجلس اإلدارة يقدم إلى تقرير في كتابة ذلك أثبت الصالحيات هذه استعمال من يتمكن لم وإذا

وزارة إلى من التقرير صورة يرسل أن عليه وجب مهمته أداء من بتمكني املدقق الس يقم لم فإذا

اجلمعية على يعرضه ، وأن أبوظبي إمارة في واالقتصاد التخطيط دائرة وإلى والتخطيط االقتصاد

العمومية.
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) ٥٢ ( املادة

البيانات على  يشتمل تقريراً العادية العمومية اجلمعية إلى احلسابات  مدقق يقدم .١

شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي القانون من   ) ١٥٠ ( املادة في عليها املنصوص

العمومية اجتماع اجلمعية يحضر أن وعليه له، املعدلة والقوانني التجارية الشركات

الشركة ميزانية في خاص وبوجه بعمله يتعلق ما كل في برأيه االجتماع في يدلي وأن

مجموع عن وكيالً بوصفه تقريره في الواردة البيانات صحة عن مسئوالً املدقق ويكون

املدقق تقرير يناقش أن العمومية اجلمعية عقد أثناء في مساهم ، ولكل املساهمني

كافة اإلشعارات واملراسالت استالم احلسابات ملدقق ورد فيه. ويحق وأن يستوضحه عما

استالمها. مساهم لكل يحق عمومية جمعية بأية األخرى املتعلقة

وفي أي في الشركة األسهم أغلبية متلك أبوظبي مادامت وكهرباء  مياه لهيئة يحق .٢

الداخلي للهيئة التدقيق إدارة قبل من الشركة حلسابات تدقيق إجراء تطلب أن وقت،

املعلومات باالطالع على جميع التامة الصالحية للهيئة يكون ذلك حتقيق سبيل وفي

بالشركة. اخلاصة واالتفاقيات والوثائق واملستندات

السابع الباب

الشركة مالية

) ٥٣ ( املادة

صحيحة صورة إلعطاء األصول حسب منتظمة حسابات بدفاتر يحتفظ على مجلس اإلدارة أن

احملاسبية للمبادئ طبقاً الدفاتر وحتفظ هذه تعامالتها ولتفسير الشركة أعمال وضع وعادلة عن

إال تلك احلسابات دفاتر فحص الشركة مساهم في ألي يحق وال واملطبقة دولياً، عليها املتعارف

اإلدارة. عن مجلس صادر املعنى بهذا مبوجب تفويض

ذلك من ويستثنى سنة كل من ديسمبر  ٣١ في يناير وتنتهي أول من للشركة املالية السنة تبدأ

ديسمبر  ٣١ في وتنتهي التجاري السجل تاريخ قيدها في للشركة فتبدأ من األولى املالية السنة

التالية.  السنة من

) ٥٤ ( املادة

العمومية العادية للجمعية السنوي االجتماع قبل مالية سنة كل عن يعد اإلدارة أن مجلس على

عن تقريراً يعد أن أيضاً وعلى الس األرباح واخلسائر، وحساب الشركة األقل ميزانية على بشهر

التي والطريقة ذاتها السنة ختام في املالي  مركزها وعن املالية  السنة خالل الشركة  نشاط

مجلس وتقرير واخلسائر األرباح وحساب امليزانية من صورة وترسل الصافية األرباح لتوزيع يقترحها

العادية السنوية. اجلمعية العمومية أعمال جدول مع املساهمني إلى اإلدارة

) ٥٥ ( املادة

موجودات الستهالك يحددها نسبة  الصافية غير السنوية األرباح من يقتطع أن اإلدارة لس

مجلس من قرار بناءً على األموال هذه في التصرف ويتم قيمتها، نزول عن التعويض أو الشركة

توزيعها على املساهمني. وال يجوز اإلدارة

) ٥٦ ( املادة

األخرى والتكاليف العمومية املصروفات بعد خصم جميع للشركة الصافية السنوية توزع األرباح

كما يلي:

مجموع بلغ  متى االقتطاع هذا  ويقف القانوني  االحتياطي  حلساب  تخصص ٪١٠ تقتطع .١

القدر هذا عن االحتياطي نقص وإذا املدفوع الشركة من رأس مال ٪٥٠ يوازي ً قدرا االحتياطي

االقتطاع. العودة إلى تعني

السنة إلى يرحل او املساهمني على ذلك  بعد  منها جزء  أو  األرباح صافي من الباقي يوزع .٢

اإلدارة. مجلس يقرره عادي، وكل ذلك وفقاً ملا غير احتياطي مال إلنشاء يخصص التالية أو

) ٥٧ ( املادة

حتقق التي األوجه في اإلدارة مجلس قرار على بناء العادي غير االحتياطي املال في التصرف يتم

زاد ما استعمال يجوز وإمنا املساهمني االحتياطي القانوني على توزيع وال يجوز الشركة مصالح

تسمح ال التي على املساهمني في السنوات أرباح توزيع لتأمني املدفوع املال رأس نصف منه على

النظام هذا أحكام يتعارض مع ال مبا إدارة الشركة وذلك مجلس يقرره ملا وفقاً وذلك أرباح بتوزيع

األساسي.

) ٥٨ املادة)

الشركات شأن في  ١٩٨٤ لسنة )٨( رقم االحتادي من القانون )١٩٤( بأحكام املادة اإلخالل عدم مع

يحددها التي واملواعيد املكان في إلى املساهمني األرباح حصص تدفع له املعدلة والقوانني التجارية

اإلدارة. مجلس

الثامن الباب

املنازعات في

) ٥٩ ( املادة

أعضاء ضد املدنية دعوى املسئولية سقوط العمومية اجلمعية عن يصدر قرار أي على يترتب ال

املوجب كان الفعل وإذا اختصاصاتهم، منهم في ممارسة تقع التي األخطاء بسبب اإلدارة مجلس

وصادقت احلسابات أو مدقق اإلدارة مجلس من بتقرير العمومية اجلمعية على عرض قد للمسئولية

الفعل كان إذا ذلك ومع اجلمعية. تاريخ انعقاد من سنة مبضي تسقط املسئولية دعوى عليه فإن

بسقوط إال املسئولية دعوى تسقط فال جنائية جرمية اإلدارة يكون مجلس أعضاء إلى املنسوب

العمومية. الدعوى

) ٦٠ ( املادة

مدير وأي اإلدارة، مجلس في أي عضو تعويض عن موجوداتها مسئولة حدود في الشركة تكون 

لها أو متصلة أو لـ نتيجة اجلنائية( املسئولية )باستثناء يتحملها أية مسئولية عن الشركة في

العتقاده ونتيجة نية بحسن قام بذلك قد الشخص ذلك يكون شريطة أن بواجباته، بالقيام عالقة

أن مراعاة مع الشركة. مصالح مع يتعارض ال األقل على أو لصالح هو إمنا به قام ما أن املعقول

جتاه ثبتت مسئوليته عنها مسألة أو مطالبة أية بخصوص تعويض يستحق أي ال ذلك الشخص

مختصة. محكمة من صادر حكم مبقتضى الشركة
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التاسع الباب

وتصفيتها الشركة حل في

) ٦١( املادة

التالية: األسباب ألحد الشركة حتل

بهذا النظام. الواردة جتدد وفقاً للقواعد لم ما للشركة احملددة املدة انتهاء .١

أجله. من الشركة أسست الذي الغرض انتهاء .٢

الشركة. مدة بإنهاء العادية العمومية غير اجلمعية قرار من صدور  .٣

أخرى. شركة في الشركة اندماج .٤

) ٦٢ ( املادة

اجلمعية دعوة اإلدارة مجلس على وجب املال رأس نصف األقل  على الشركة خسائر بلغت إذا

قبل الشركة قرار بحل أي يصح وال حلها. أو الشركة استمرار في للنظر العادية غير العمومية

في املادة عليها املنصوص باألغلبية صدر إذا إال األساسي النظام من هذا )٤( املادة في احملددة املدة

هذا النظام. من )٤٧(

) ٦٣ ( املادة

مجلس طلب على بناء العمومية اجلمعية تعني احملدد األجل قبل حلها أو الشركة مدة انتهاء عند

مجلس وكالة وتنتهي سلطاتهم / سلطته وحتدد أكثر أو مصفياً وتعني التصفية طريقة اإلدارة

إلى أن التصفية مدة طوال قائمة فتبقى العمومية اجلمعية سلطة أما املصفني. بتعيني اإلدارة

ذمة املصفني. إبراء يتم

العاشر الباب

ختامية أحكام

) ٦٤ ( املادة

املعدلة والقوانني التجارية شأن الشركات في  ١٩٨٤ لسنة )٨( االحتادي رقم القانون أحكام تطبق

هذا النظام األساسي. خاص في نص شأنه يرد في لم فيما له

) ٦٥ ( املادة

املصروفات حساب من الشركة تأسيس سبيل في املدفوعة واألتعاب املصاريف تخصم

العمومية.

) ٦٦ ( املادة

أو ً محددا األساسي النظام هذا مواد من مادة أي نفاذ يعتبر ال ذلك، خالف السياق يقض لم ما

غير منها جزء أي أو مادة أي اعتبار حالة وفي أخرى. مادة أي االستنتاج من أو على باإلحالة ً مقيدا

املواد. سالمة بقية ميس ال ذلك فإن نافذة، غير قانونية أو

)٦٧ ( املادة

للقانون. طبقاً وينشر النظام هذا يودع
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