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دانة غاز :رؤية مبكرة للحوكمة
أدركــت دانــة غــاز مبكــراً ومنــذ تأسيســها أهميــة تطبيــق أفضــل معاييــر حوكمــة الشــركات بإعتبارهــا عنصــراً أساســيا ً فــي إرســاء ســمعة
تجاريــة طيبــة لشــركة مــن القطــاع الخــاص تطمــح أن تكــون لهــا الريــادة فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي الشــرق األوســط .وجــاءت الخطــوة
األولــى فــي هــذا اإلتجــاه فــي أبريــل  2006بعــد أشــهر قليلــة مــن تأســيس الشــركة ،حيــن كلفــت دانــة غــاز مؤسســة التمويــل الدوليــة بإعــداد
دراســة عــن حوكمــة الشــركة وتضمينهــا التوصيــات المناســبة لتحســين فعاليــة مجلــس اإلدارة ،وتعزيــز عناصرالبيئــة الرقابيــة ،وضمــان
مواكبــة معاييــر الشــفافية واإلفصــاح المعمــول بهــا بالشــركة للمعاييــر العالميــة.
كانــت الخطــوة الثانيــة فــي عــام  2010حيــن عدلــت دانــة غــاز نظامهــا األساســى ليتوافــق مــع متطلبــات القــرار الــوزاري رقــم ( )518لعــام
 2009الصــادر مــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع الخــاص بضوابــط الحوكمــة ومعاييــر اإلنضبــاط المؤسســي .وطبقــت الشــركة المبــادئ
الــواردة فــي القــرار الــوزاري المذكــور علــى كافــة المســتويات بــدءاً بمجلــس اإلدارة ،والــذي تتولــى لجنــة دائمــة منــه مراقبــة مــدى إلتــزام
هيئــات الشــركة بمبــادئ الحوكمــة واإلنضبــاط المؤسســي ،وتشــرف علــى التطبيــق الســليم لتلــك المبــادىء مــن خــال رفــع تقاريــر لمجلــس
اإلدارة .وعلــى المســتوى التنفيــذي يقــوم رئيــس إدارة الرقابــة الداخليــة والتدقيــق وضابــط اإلمتثــال بمراقبــة إلتــزام العامليــن وفــروع الشــركة
واإلدارات ذات الصلــة بمعاييــر الحوكمــة.
وقــد أصــدرت مؤسســة التمويــل العالميــة تقريــراً فــي عــام  2010تحــت عنــوان "نجاحــات الحوكمــة" يوضــح التأثيــر اإليجابــي للحوكمــة
علــى أعمــال الشــركات فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا ( ،)MENAومــن بيــن إحــدى عشــر شــركة تناولهــا التقريــر ،إنتهــى
تقييــم مؤسســة التمويــل الدوليــة إلــى أن تحســينات الحوكمــة التــي تبنتهــا دانــة غــاز كان لهــا تأثيــراً كبيــراً فــي تمكينهــا مــن الحصــول علــى
تمويــل يبلــغ  1.5بليــون دوالر مــن أســواق المــال العالميــة ،كمــا كان لــه تأثيــراً كبيــراً علــى ســمعة الشــركة ،واســتمراريتها وعلــى فعاليــة
مجلــس اإلدارة واإلدارة.
وفي سبتمبر  2012منحت هيئة األوراق المالية والسلع دانة غاز جائزة التميز في تطبيق مباديء الحوكمة.
إن ســعى مجلــس إدارة دانــة غــاز لتحقيــق قيمــة متناميــة إلســتثمارات المســاهمين ونمــو مســتدام للشــركة علــى المــدى الطويــل يرتكــز علــى
دور محــورى لنظــام حوكمــة فعــال يــؤدي إلــى صياغــة إســتراتيجية طموحــة للشــركة وترجمتهــا إلــى خطــط ومشــروعات ناجحــة علــى
أرض الواقــع .ويلتــزم مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة بإتبــاع ضوابــط الحوكمــة كأداة فعالــة لتحقيــق الشــفافية والنزاهــة واألداء المهنــي
الســليم لتحويــل خطــط الشــركة إلــى إنجــازات ملموســة تخــدم مصالــح المســاهمين والعامليــن ،وكذلــك المجتمــع ،والشــركاء ،والعمــاء ،محليـا َ
وإقليميـا ً ودوليـاَ.
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تعامــات أعضــاء مجلــس اإلدارة والعامليــن بالشــركة وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى فــي األوراق الماليــة
للشركة:
ومواصلــة لجهودهــا لضمــان شــفافية تعامــات المطلعيــن ،أصــدرت الشــركة فــي يونيــو  2011دليــل قواعــد تعامــات أعضــاء مجلــس
اإلدارة والعامليــن بالشــركة فــي األوراق الماليــة المصــدرة مــن قبــل الشــركة .ويشــتمل الدليــل علــى القواعــد ذات الصلــة المنصــوص عليهــا
فــي لوائــح ونظــم هيئــة األوراق الماليــة والســلع وســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة ،إضافــة إلــى أفضــل المعاييــر العالميــة فــي هــذا المجــال.
ويحدد الدليل الفترات الزمنية التى يحظر خاللها على أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي الشركة التداول في أوراق الشركة المالية.
وتجــدر اإلشــارة إلــى أنــه لــم يقــم أى مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو موظفيهــا بالتعامــل فــي األوراق الماليــة للشــركة خــال فتــرات الحظــر
المنصــوص عليهــا فــي قــرار مجلــس إدارة الهيئــة رقــم ( )2لســنة  ،2001أو بخــاف مــا نصــت عليــه الالئحــة.
وبخصــوص تــداوالت أعضــاء مجلــس اإلدارة فقــد تــم تــداول عضــو واحــد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي األوراق الماليــة للشــركة خــال
العــام  2015وذلــك خــارج فتــرات الحظــر وبموافقــة ســوق أبوظبــي لــأوراق الماليــة حســب الجــدول المبيــن أدنــاه.

أعضاء مجلس اإلدارة

رقم المستثمر

عملية
التداول

حجم التداول

تاريخ التداول

الدكتور باتريك ألمان وارد

GBR000761218408

شـــــراء

355.000

2015/5/11

شـــــراء

560.000

2015/6/15

شـــــراء

280.000

2015/9/17
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مجلس اإلدارة:
صالحيات مجلس اإلدارة:
ينــص النظــام األساســي للشــركة علــى أن لمجلــس اإلدارة كافــة الصالحيــات والســلطات فــي إدارة الشــركة والقيــام بجميــع األعمــال المتعلقــة
بتحقيــق أهدافهــا.

مسؤوليات مجلس اإلدارة:
وتتلخص مهام المجلس الرئيسة في اآلتي:
 .1وضع االستراتيجية وخطط العمل.
 .2تحديد أولويات االستثمار والموافقة على فرص تطوير األعمال.
 .3وضع الميزانية السنوية وتخصيص الموارد.
 .4التعاقد مع أى شخص أو أية هيئة أو مؤسسة في مجال النفط والغاز.
 .5اإلشراف على دقة وسالمة التقارير والنتائج المالية وفعالية الضوابط الداخلية.
 .6تطوير وتقييم األداء التنفيذي.
 .7إقرار نظام خاص بالمسؤولية والمسائلة بصالحيات مناسبة.
 .8وضع اللوائح والسياسات المتعلقة بالشئون المالية واإلدارية وشؤون الموظفين.
 .9إتخاذ القرارات الخاصة بتعيين وإحالل كبار الموظفين.
 .10إبرام اإلتفاقيات الخاصة بالقروض.
 .11بيع أو رهن عقارات أو ممتلكات الشركة األخرى.
 .12إبراء ذمة مديني الشركة.
 .13إبرام الصلح وإقامة الدعاوي وتسويتها.

رئيس مجلس اإلدارة:
يتولى رئيس مجلس اإلدارة إدارة إجتماعات المجلس ،ويعمل على تعزيز فعالية مداوالته بإتاحة الفرص المتكافئة لعرض اآلراء وتوفير المعلومات
الالزمة لتمكين أعضاء المجلس من القيام بمهامهم.
كما يقوم رئيس المجلس بالمهام اآلتية:
 .1وضع وإعتماد جدول أعمال إجتماعات مجلس اإلدارة ،مع األخذ بعين اإلعتبار أية مسائل يقترح األعضاء إدراجها على جدول األعمال.
 .2ضمان سير أعمال مجلس اإلدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته بسالسة ومناقشته القضايا الرئيسية والبت فيها في موعدها.
 .3تشجيع األعضاء على المشاركة في مداوالت مجلس اإلدارة وكفالة الفرص المتكافئة للنقاش.
 .4توفير وسائل المساهمة الفعالة ألعضاء مجلس اإلدارة خاصة غير التنفيذيين،
وتأسيس عالقات عمل بناءة بين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين.
 .5إتخاذ اإلجراءات المناسبة لكفالة تواصل الشركة مع المساهمين ونقل وجهات نظرهم إلى مجلس اإلدارة.

أ.

تشكيل مجلس اإلدارة:

يتم إنتخاب مجلس اإلدارة من قبل الجمعية العمومية للشركة لمدة ثالث سنوات .كان عدد األعضاء حتى أبريل  2015هو ثمانية عشر عضواً
وإنخفض إلى إثنى عشر خالل عام  .2015وقد إنتخبت الجمعية العمومية مجلس اإلدارة الحالي في جلستها المنعقدة في أبريل  .2015وشغل
غالبية األعضاء مقاعدهم في مجلس اإلدارة منذ تأسيس الشركة في نوفمبر  .2005ويضم المجلس كبار رجال األعمال بدول مجلس التعاون
الخليجي ،إلى جانب نخبة من ذوي الخبرة والدراية في مجال النفط والغاز
ويتشكل المجلس حاليا ً من سبعة أعضاء مستقلين وأربعة أعضاء غير تنفيذيين وعضو تنفيذي واحد.
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أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين هم:
الرقم

أعضــاء مجلس اإلدارة

الفئـة

1

السيد /حميد ضياء جعفر،
الرئيس

غير
تنفيذي

2

السيد /راشد سيف الجروان،
نائب الرئيس

3

سمو الشيخ /سلطان بن أحمد
بن سلطان القاسمي

غير
مستقل

الخبـــــــرات

المؤهـــــــالت

يــرأس الســيد حميــد جعفــر مجلــس إدارة
"مجموعــة شــركات نفــط الهــال" ،إضافــة
"جامعة كمبردج"
إلــى أعمالــه األخــرى فــي قطاعــى النفــط
في المملكة المتحدة
والغــاز .لــدى الســيد حميــد العديــد مــن
اإلهتمامــات الدوليــة والتجاريــة تشــمل
أعمــال شــحن الحاويــات وإدارة مراســي
الحاويــات والشــحن البــري ونشــاطات
وشهادة عليا في مجال
صناعيــة أخــرى إضافــة إلــى إســتثمارات الديناميكيات الحرارية وتدفق
األصــول الخاصــة والعقــارات.
السوائل
"جامعة كمبردج"
بكالوريس في الهندسة

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس
إدارة الشركة
من تاريخ أول
إنتخاب له

 10سنوات

وقــد ســاهم الســيد حميــد جعفــر فــي تشــجيع
ودعــم العديــد مــن المشــروعات المهمــة فــي
مجــال التعليــم العالــي فــي جامعــة كمبريــدج
وفــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

غير
تنفيذي

تولــى الســيد الجــروان منصــب المديــر
التنفيــذي لشــركة دانــة غــاز ســابقاً .كمــا
تولــى مهــام الرئيــس التنفيــذي للشــركة
باإلنابــة لمــدة عــام ومنصــب المديــر العــام
لمــدة ثــاث ســنوات .باإلضافــة إلــى أنــه قــد
شــغل مناصــب قياديــة وفنيــة فــي مجموعــة
شــركات أدنــوك لمــدة  28ســنة ،آخــر ثمــان
ســنوات منهــا فــي منصــب المديــر العــام
لشــركة أدغــاز.

غير
تنفيذي

يتولــى الشــيخ القاســمي منصــب نائــب
رئيــس مجلــس الشــارقة للنفــط ،كمــا أنــه
رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة الشــارقة
لإلعــام .ومــن بيــن إنجــازات الشــيخ
ســلطان فــي قطــاع اإلعــام تأســيس مســرح
المجــاز ،إطــاق قنــاة الشــرقية التليفزيونيــة
وتأســيس الصحيفــة اإللكترونيــة "الشــارقة
."24

غير
مستقل

غير
مستقل

وقــد تولــى أيضــا ً منصــب نائــب رئيــس
مجلــس إدارة نــادي الشــارقة للفروســية
والســباق ســابقا ً وأيضـا ً رئاســة هيئــة اإلنماء
التجــاري والســياحي فــي الشــارقة .قــام
أيضــا ً الشــيخ القاســمي بإطــاق مهرجــان
الشــارقة المائــي وبطولــة العالــم لســباق
الــزوارق الســريعة ومهرجــان أضــواء
الشــارقة.

نقريــر الحــو كمة لعام 2016

 7سنوات

بكالوريوس هندسة النفط
والغاز الطبيعي "جامعة

والية بنسلفانيا"

في الواليات المتحدة
األمريكية

بكالوريس العلوم في إدارة
األعمال

 10سنوات

"جامعة أركنساس"
في الواليات المتحدة
األمريكية
وماجستير في نظم
معلومات الحاسب اآللي

"جامعة ديترويت ميرسي"
في الواليات المتحدة
األمريكية
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الرقم

أعضــاء مجلس اإلدارة

4

السيد /فاروج أبراهام
نركيزيان

5

السيد /سعيد يوسف عراطة

6

السيد /عبد هللا علي المجدوعي

الفئـة

الخبـــــــرات

المؤهـــــــالت

غير
تنفيذي

يتولــى الســيد نركيزيــان منصــب عضــو
تنفيــذي ومديــر عــام بنــك الشــارقة منــذ عــام
 ،1992ورئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام
بنــك اإلمــارات ولبنــان فــي لبنــان التابــع
لبنــك الشــارقة منــذ عــام .2008

ليسانس في العلوم
اإلقتصادية

مستقل

كمــا أنــه أيض ـا ً مؤســس ورئيــس الصنــدوق
اللبنانــي للتعليــم والمدرســة الفرنكوفونيــة
الخاصــة فــي دبــي منــذ عــام 2003
وهــى مؤسســة تعليميــة غيــر ربحيــة تعنــي
بالجاليــات اللبنانيــة والفرنكوفونيــة فــي
اإلمــارات.

بلبنان

و"جامعة ليون لوميار" في
فرنسا

غير
تنفيذي

غير
تنفيذي

الســيد عبــد هللا المجدوعــي هــو رئيــس
المجموعــة ونائــب رئيــس مجلــس اإلدارة
لمجموعــة المجدوعــي منــذ عــام .1986
“جامعة الملك فهد للبترول
وقــد أكمــل درجــة البكالوريــوس فــي اإلدارة
والمعادن” بالظهران
الصناعيــة فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول
والمعــادن فــي عــام  ،1986كمــا حصــل وماجستير في إدارة األعمال
علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال
“كلية اإلدارة الصناعية”
مــن نفــس الجامعــة أيضــا ً عــام .1991

مستقل

بكالوريوس العلوم
كلية اإلدارة الصناعية

الســيد المجدوعــي يتــرأس مجالــس العديد من
الشــركات العاملــة فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي .كمــا أنــه يشــغل عضويــة مجالس
إدارة هيئــات حكوميــة ومجالــس أعمــال
مختلفــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
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 10سنوات

"جامعة القديس يوسف"

يتولــى الســيد عراطــة منصــب رئيــس مجلس بكالوريوس هندسة في مجال
اإلدارة والرئيــس التنفيــذي لشــركة دلتــا
البترول
للغــاز والبتــرول بالمملكــة المتحــدة العاملــة "جامعات أمريكا الشمالية"
فــي مجــال حقــول البتــرول حــول العالــم
وفــي اإلستكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز فــي
مناطــق اإلمتيــاز.
وشهادات دبلوم
في التخصصات الميكانيكية
وقــد تولــى الســيد عراطــة ســابقا ً منصــب
واإلدارية بمجال النفط
رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي والغاز في أمريكا الشمالية
لشــركة ســي دراجــون للطاقــة المحــدودة
بكنــدا .وقــد تولــى أيضــا ً ســابقا ً منصــب
الرئيــس التنفيــذي لشــركة ســنتوريون
العالميــة للطاقــة باإلضافــة إلــى مناصــب
إداريــة عليــا فــي شــركات نفطيــة عالميــة
كبــرى فــي كنــدا وأنحــاء العالــم.

غير
مستقل

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس
إدارة الشركة
من تاريخ أول
إنتخاب له

نقريــر الحــو كمة لعام 2016

 8سنوات

 8سنوات

الرقم

أعضــاء مجلس اإلدارة

الفئـة

الخبـــــــرات

المؤهـــــــالت

7

السيد /مجيد حميد جعفر،
عضو مجلس اإلدارة المنتدب

غير
تنفيذي

يتولــى الســيد مجيــد جعفــر منصــب الرئيــس

هندسة ميكانيك السوائل
والحراريات

8

السيد /زياد عبد هللا كلداري

غير
مستقل

التنفيــذي لشــركة نفــط الهــال فــي إمــارة
الشــارقة ،ونائــب رئيــس مجلــس إدارة
مجموعــة شــركات الهــال .كمــا أنــه العضــو
المنتــدب لمجلــس إدارة شــركة دانــة غــاز
باإلضافــة إلــى عضويتــه فــي مجالــس
إدارة عــدة مؤسســات .وقــد عمــل ســابقا ً
فــي شــركة شــل انترناشــيونال فــي قطاعــي
االستكشــاف واإلنتــاج ،والغــاز والطاقــة.

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس
إدارة الشركة
من تاريخ أول
إنتخاب له

 10سنوات

"جامعة كمبردج"
المملكة المتحدة

وماجستير مع مرتبة الشرف
في الدراسات الشرقية
واإلفريقية
وماجستير
إدارة األعمال مع مرتبة
الشرف

"كلية هارفارد"

في الواليات المتحدة
األمريكية
كمــا أن الســيد مجيــد عضــو فعــال فــي المعهد
الملكــي للشــؤون الدوليــة فــي لنــدن ،ومنظمــة
الرؤســاء الشــباب ( )YPOوجمعيــة
القيــادات العربيــة الشــابة ( ،)YALومديــر
معتمــد فــي معهــد المديريــن (مــدراء).

غير
تنفيذي

الســيد زيــاد عبــد هللا كلــداري هــو مؤســس

بكالوريوس في القانون

ورئيــس مجلــس إدارة مكتــب كلــداري

"جامعة اإلمارات"

مستقل

للمحامــاه ،ورئيــس مجلــس إدارة مجموعــة

 10سنوات

كلــداري لإلســتثمار .كمــا إنــه عضــو مجلــس
إدارة مركــز دبــي التجــاري العالمــي وشــركة
اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة ش.م.ع.
(دو).
باإلضافــة إلــى ذلــك ،يــرأس الســيد كلــداري
اللجنــة العليــا المنظمــة لبطولــة دبــي الدوليــة
للجــواد العربــي ورئيــس مضمــار جبــل
علــي .كمــا إنــه عضــو فــي رابطــة المحامين
الدوليــة ومعهــد المحكميــن القانونييــن.
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الرقم

أعضــاء مجلس اإلدارة

الفئـة

الخبـــــــرات

المؤهـــــــالت

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس
إدارة الشركة
من تاريخ أول
إنتخاب له

9

السيد /ناصر محمد النويس

غير
تنفيذي

يتولــى الســيد النويــس منصــب رئيــس مجلس
إدارة فنــادق روتانــا والعضــو المنتــدب
لمركــز أبوظبــي التجــاري .وباإلضافــة
إلــى عضويتــه فــي مجلــس إدارة "أســواق"
لــإدارة والخدمــات فــي اإلمــارات ،وكذلــك
مجلــس أبوظبــي للتطويــر العقــاري.

بكالوريوس إدارة األعمال

 6سنوات

10

السيد /هاني عبد العزيز حسين

11

السيدة /فاطمة عبيد الجابر

مستقل

"جامعة نيويورك"

في الواليات المتحدة
األمريكية

كمــا تولــى الســيد النويــس ســابقا ً منصــب
وكيــل وزارة الماليــة والمديــر العــام
لصنــدوق التنميــة فــي أبوظبــي ومنصــب
رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة
للفنــادق ســابقاً.
غير
تنفيذي
مستقل

تولــى الســيد حســين مهــام الرئيــس التنفيــذي بكالوريوس هندسة كيميائية
لمؤسســة بتــرول الكويــت منــذ عــام “ 2004جامعة تولسا” في الواليات
وحتــى عــام  .2007وقــد شــغل منصــب
المتحدة األمريكية
وزيــر البتــرول فــي الكويــت حتــى عــام
.2013

 9أشهر

باإلضافــة إلــى ذلــك ،فقــد تولــى الســيد
حســين مناصــب إداريــة عليــا بالكويــت
إلــى جانــب عضويــة مجالــس إداراة عــدة
شــركات بالكويــت وخارجهــا ومــن ضمنهــا
هيئــة الكويــت لإلســتثمار ،الهيئــة العامــة
للصناعــة ،هوشســت إي جــي ،شــركة
الصناعــات البتروكيماويــة وشــركة البتــرول
الوطنيــة الكويتيــة .باإلضافــة إلــى عضويتــه
فــي مجلــس الخريجيــن فــي جامعــة الكويــت.
غير
تنفيذي
مستقل
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الســيدة فاطمــة الجابــر ،قياديــة رائــدة فــي
مجــاالت البنــاء والمقــاوالت فــي منطقــة دول
التعــاون الخليجــي .تشــغل حاليــا ً منصــب
عضــو مجلــس إدارة مجموعــة الجابــر،
وشــغلت ســابقا ً منصــب الرئيــس التنفيــذي
لعمليــات المجموعــة بيــن عامــي  2007و
 .2014كمــا شــغلت الســيدة فاطمــة الجابــر
قبــل ذلــك عــدة مناصــب فنيــة وإداريــة فــي
حكومــة أبوظبــي بمــا فــي ذلــك دورهــا
كوكيــل مســاعد للمشــاريع والخدمــات الفنيــة
فــي دائــرة األشــغال العامــة ودائــرة البلديــة
بإمــارة أبوظبــي .وإهتمامـا ً منها بــدور المرأة
فــي المجــاالت اإلقتصاديــة ،فقــد أسســت
الســيدة فاطمــة شــركة البشــاير لإلســتثمار
كشــركة توفــر الخدمــات اإلســتثمارية للنســاء
وتتولــى رئاســة مجلــس إدارتهــا.

بكالوريوس في الهندسة
المعمارية

"جامعة اإلمارات"

نقريــر الحــو كمة لعام 2016

 9أشهر

الرقم

أعضــاء مجلس اإلدارة

الفئـة

الخبـــــــرات

المؤهـــــــالت

12

الدكتور  /باتريك ألمان وارد،
الرئيس التنفيذي

تنفيذي

الدكتــور باتريــك ألمــان وارد هــو الرئيــس

بكالوريوس جيولوجيا
"جامعة درهام"
المملكة المتحدة

غير
مستقل

التنفيــذي لدانــة غــاز منــذ  ، 2013بعدمــا
تولــى منصــب المديــر العــام لفــرع الشــركة
بمصــر لمــدة عــام .كمــا تولــى ســابقا ً عــدة

المدة التي
قضاها كعضو
في مجلس
إدارة الشركة
من تاريخ أول
إنتخاب له

سنتين

مناصــب إداريــة عليــا بدأهــا فــي شــركة
وماجستير في التنقيب عن
شــل العالميــة حيــث إكتســب خبــرة واســعة المعادن وجيولوجيا التعدين
علــى مــدى أكثــر مــن  30عامــا فــي مجــال
"جامعة ليسيستر" لندن
إستكشــاف وإنتــاج النفــط والغــاز.
ودكتوراه جيولوجيا التعدين
"جامعة لندن"
المملكة المتحدة

عضوية أعضاء مجلس اإلدارة في مجالس إدارة شركات أخرى:
يشغل أعضاء مجلس إدارة دانة غاز مقاعد عضوية مجالس إدارة العديد من المؤسسات والمصارف والشركات األخرى كما يلي:
الرقم

عضو مجلس اإلدارة

1

السيد /حميد ضياء جعفر

2

السيد /راشد سيف الجروان

العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
 رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات نفط الهالل رئيس مجلس إدارة شركة غلفتينر المحدودة مساهم مؤسس مجموعة أوروك مساهم مؤسس لشركة أبراج كابيتال مؤسس الفرع اإلماراتي لمنظمة الرؤساء الشباب ومنظمة الرؤساء العالمية عضو المنظمة الدولية للرؤساء التنفيذيين -عضو مجلس األمناء في الجامعة األميركية بالشارقة ()AUS

 عضو مجلس إدارة مؤسسة بترول اإلمارات العامة (إمارات) عضو مجلس إدارة شركة عُمان للتأمين عضو مجلس إدارة مركز دبي المالي العالمي عضو مجلس إدارة بنك المشرق -عضو مجلس إدارة الغرير القابضة
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الرقم

العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى

عضو مجلس اإلدارة
-

نائب رئيس مجلس النفط في الشارقة
رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لإلعالم
رئيس مجلس إدارة شركة تالل العقارية
رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة للخدمات العامة "خدمات"
رئيس مجلس إدارة شركة "أنابيب"
رئيس مجلس إدارة شركة نفط الشارقة الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة "الكوكب األخضر" ذ م م
رئيس مجلس إدارة شركة النفايات الطبية والخطرة "وقاية" ذ م م
رئيس مجموعة بسمة
رئيس مركز الشارقة اإلعالمي

3

سمو الشيخ /سلطان بن أحمد
القاسمي

4

السيد /فاروج أبراهام نركيزيان

5

السيد /سعيد يوسف عراطة

6

السيد /عبد هللا علي المجدوعي

-

7

السيد /مجيد حميد جعفر،

 الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهالل ،اإلمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات الهالل عضو مجلس إدارة المنتدى العربي للبيئة والتنمية ()AFED عضو مجلس إدارة مركز كارنيغي للشرق األوسط عضو مجلس إدارة جمعية الصداقة العراقية البريطانية عضو مجلس إدارة مؤسسة الملكة رانيا عضو مجلس إدارة كليات التقنية العلياعال في المعهد الدولي للدراسات اإلستراتيجية

 عضو تنفيذي ومدير عام بنك الشارقة رئيــس مجلــس إدارة ومديــر عــام بنــك اإلمــارات ولبنــان (التابــع لبنــك الشــارقة) فــي لبنــان عضو مجلس إدارة شركة غروث غيت مؤسس ورئيس الصندوق اللبناني للتعليم -مؤسس ورئيس مجلس المدرسة الفرنكوفونية الخاصة بدبي – مؤسسة تربوية غير ربحية

عضو مجلس اإلدارة المنتدب
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 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة دلتا للبترول في المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة لشركة  Deep Well Oil and Gasفي كندارئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي دي رايكة للوجستيات
رئيس مجلس إدارة شركة النجمة للخدمات البحرية في دبي
رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العربي للنقل البري في األردن
رئيس مجلس إدارة شركة بترولوجي ذ.م.م .في البحرين
عضو مجلس إدارة هيئة السياحة والتراث الوطني
عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة لإللكترونيات (اكسترا)
عضو مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية
عضو مجلس إدارة جامعة األمير محمد بن فهد في السعودية
عضو مجلس إدارة مجلس السياحة بالباحة
عضو مجلس إدارة شركة االحساء للتنمية
العضو اإلستشاري لمؤسسة ثروات في دبي
عضو في العديد من المؤسسات اإلجتماعية والخيرية

نقريــر الحــو كمة لعام 2016

الرقم

عضو مجلس اإلدارة

8

السيد /زياد عبد هللا كلداري

9

السيد /ناصر محمد النويس

10

السيد /هاني عبد العزيز حسين

11

السيدة /فاطمة عبيد الجابر

12

الدكتور  /باتريك ألمان وارد،
الرئيس التنفيذي

العضوية في مجالس إدارة شركات أخرى
 مؤسس ورئيس مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون في اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجموعة كلداري لالستثمار في اإلمارات العربية المتحدة عضو مجلس إدارة مركز دبي التجاري العالمي عضو مجلس إدارة شركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة (دو) رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة دبي الدولية للجواد العربي رئيس مجلس مضمار جبل علي رئيس مجلس إدارة فنادق روتانا في اإلمارات العربية المتحدة رئيس مجلس إدارة أسواق لإلدارة والخدمات في اإلمارات العربية المتحدة العضو المنتدب لمركز أبو ظبي التجاري عضو مجلس إدارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المملكة العربية السعودية عضو مجلس إدارة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي رئيس لجنة المشاريع وعضو مجلس إدارة مجموعة الجابر رئيس شركة البشاير لإلستثمار عضو مجلس اإلدارة المنتدب وعضو مجلس اإلدارة لشركة منتجع قرية البري عضو مجلس إدارة شركة المستثمر الوطني عضو مجلس إدارة معهد دول الخليج العربية في واشنطن رئيس فرع دول مجلس التعاون لمنظمة السيدات مدراء الشركات ()WCD -عضو مجلس إدارة مركز المستقبل لذوي اإلحتياجات الخاصة

ب.

 عضو مجلس إدارة شركة ألمان وارد في المملكة المتحدة عضو مجلس إدارة مؤسسة آى جي زي أى سي تي في اإلمارات العربية المتحدة -عضو مجلس إدارة شركة كوم جي فو في هولندا

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام :2015
يتألف مجلس اإلدارة من  12عضو من بينهم السيدة فاطمة عبيد الجابر ،مدير التشغيل في مجموعة الجابر
والمدير التنفيذي للمجموعة في أبوظبي.

ب.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:

تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت باقتراح المكافأة السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة ،وفي حالة الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ٌتعرض
على الجمعية العمومية إلجازتها وفقا ً لما نص عليه النظام األساسي للشركة .وال يحصل األعضاء التنفيذيون في المجلس على المكافأة
السنوية .ويتم اإلفصاح عن تفاصيل مكافأة أعضاء المجلس في البيانات المالية السنوية للشركة.
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.1

مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة السنوية المدفوعة عن العام : 2014

لم تمنح مكافأة سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية .2014

.2

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة عن العام :2015

تم عرض مقترح مكافأة أعضاء مجلس اإلدارةعن عام  2015في إجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2016بناء على توصية لجنة
الترشيحات والمكافآت بأن تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام  2015مماثلة لمكافأة العام السابق  2013وهى حوالي  8مليون درهم.
وسيتم عرض المكافأة على الجمعية العمومية التي ستعقد في  28أبريل  2016للنظر فيها.

.3

بيان بتفاصيل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء
مجلس اإلدارة عن السنة المالية للعام  2015وفقا ً للجدول التالي:

يحصل األعضاء على مخصصات عن رئاسة وعضوية اللجان .ويتم بيان بدالت عضوية اللجان المنبثقة عن المجلس في البيانات المالية للشركة.
ويستحق رئيس اللجنة مبلغ  100,000درهم وعضو اللجنة مبلغ  75,000درهم .كما يحصل األعضاء على أتعاب عن األشغال اإلضافية التي
يؤدونها خالل السنة بتكليف من المجلس أو لجانه.
وباإلضافة إلى ذلك ،يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على بدل حضور عبارة عن مبلغ مقطوع وقدره  15,000درهم لألعضاء غير المقيمين بدولة
اإلمارات العربية المتحدة لتغطية اإلعاشة والسكن والمواصالت ،وال يُمنح بدل الحضور في حالة عدم الحضور.
ويبين الجدول التالي تفاصيل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس عن العام :2015

اإلســــــــــــــــــــم
السيد /حميد جعفر ،الرئيس

-

السيد /راشد الجروان ،نائب الرئيس

-

100,000

سمو الشيخ /سلطان بن أحمد القاسمي

-

-

السيد /فاروج نركيزيان

-

175,000

السيد /سعيد عراطة

75,000

75,000

السيد /عبد هللا المجدوعي

75,000

175,000

السيد /مجيد جعفر ،عضو مجلس اإلدارة المنتدب

-

175,000

السيد /زياد كلداري

-

-

السيد /ناصر النويس

-

75,000

75,000

75,000

السيدة /فاطمة الجابر

-

150,000

الدكتور /باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي

-

-

225,000

1,000,000

السيد /هاني حسين

اإلجمالي
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بدالت حضور جلسات
مجلس اإلدارة
عن العام 2015

بدالت حضور جلسات اللجان
المنبثقة عن المجلس
عن العام 2015
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د.

عدد إجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية  2015وتواريخ إنعقادها،
وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء مع بيان األعضاء الحاضرين بالوكالة:

حسب النظام األساسي للشركة يجتمع مجلس اإلدارة كل ثالثة أشهر كحد أدنى .وقد عقد المجلس سبع إجتماعات خالل عام  2015في التواريخ المبينة
في الجدول أدناه ،وهو ما يتفق مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم ( )518لعام  2009الخاص بضوابط الحوكمة ومعايير اإلنضباط المؤسسي.
ويبين الجدول اآلتي عدد مرات الحضور ألعضاء المجلس:

أبريل  30أبريل 30
قبل إنعقاد( بعد إنعقاد(
الجمعية الجمعية
)العمومية )العمومية

 4فبراير

26
مارس

السيد /حميد جعفر ،الرئيس

ü

ü

ü

السيد /راشد الجروان ،نائب الرئيس

ü

ü

ü

ü

سمو الشيخ /سلطان بن أحمد القاسمي

x

x

x

x

x

السيد /فاروج نركيزيان

ü

ü

ü

ü

ü

ü

السيد /سعيد عراطة

ü

ü

ü

ü

ü

x

ü

السيد /عبدهللا المجدوعي

x

ü

ü

ü

ü

ü

ü

السيد /مجيد جعفر ،عضو مجلس اإلدارة المنتدب

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

السيد /زياد كلداري

ü

ü

ü

ü

(هاتف)

ü

ü

السيد /ناصر النويس

x

ü

ü

ü

ü

ü

ü

السيد /هاني حسين (منذ أبريل )2015

N/A

N/A

N/A

N/A

ü

ü

ü

السيدة /فاطمة الجابر (منذ أبريل )2015

N/A

N/A

N/A

N/A

ü

(هاتف)

(هاتف)

الدكتور  /باتريك ألمان وارد ،الرئيس التنفيذي

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

الدكتور /عادل خالد الصبيح ،الرئيس (حتى أبريل )2015

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

الدكتور /توفيق المؤيد ،نائب الرئيس (حتى أبريل )2015

ü

ü

ü

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل )2015

x

ü

x

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /أحمد العربيد (حتى أبريل )2015

ü

ü

ü

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /خالد الراجحي (حتى أبريل )2015

(هاتف)

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /رشاد الزبير (حتى أبريل )2015

x

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /أحمد المدفع (حتى أبريل )2015

ü

x

x

N/A

N/A

N/A

N/A

السيد /صالح القحطاني (حتى أبريل )2015

ü

ü

x

N/A

N/A

N/A

N/A

أعضاء مجلــــــــس اإلدارة

( )üحضور
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( )xعدم حضور

24
يونيو

30
سبتمبر

26
نوفمبر

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

ü

x
ü

( )N/Aال ينطبقl

www.danagas.com

59

هـ.

بيان مهام وإختصاصات مجلس اإلدارة التي قامت بها اإلدارة التنفيذية بنا ًء على تفويض من المجلس إلى اإلدارة:

فوض مجلس اإلدارة إدارة الشركة التنفيذية بالمهام التالية:
 .1تنفيذ اإلستراتيجية والسياسات والخطط المقررة من قبل مجلس اإلدارة بما يحقق أغراض الشركة.
 .2إدارة أعمال الشركة وشئونها اليومية.
 .3متابعة وتطوير فرص اإلستثمار الجديدة وتقديم التوصيات والدراسات بخصوص مقترحات تطوير األعمال.
 .4موافاة مجلس اإلدارة بتقارير دورية وافية عن أوضاع الشركة المالية وأعمالها ،ونظم الرقابة الداخلية والتدابير المتخذه إلدارة المخاطر.
 .5تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بالمعلومات والوثائق الالزمة إلجتماعات مجلس اإلدارة وقبل وقت مناسب.
 .6تزويد الهيئات الرقابية (وزارة اإلقتصاد ،هيئة السلع واألوراق المالية ،سوق أبوظبي المالي وغيرها) بأى بيانات أومعلومات
أووثائق مطلوبة فقا ً ألحكام القانون واألنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى القانون ولوائح الشركة.

و.

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذوي العالقة (أصحاب المصالح):

يتمثل األطراف ذوي العالقة في الشركاء في المشاريع المشتركة ،وكبار المساهمين ،وأعضاء مجلس اإلدارة ،وموظفي اإلدارة العليا للشركة
وقرابتهم للدرجة األولى ،والشركات التي تحت سيطرتهم المشتركة ،أو المتأثرة بشكل جوهري بتلك األطراف.

أدرجت المعامالت مع األطراف ذات عالقة في بيان اإليرادات المجمع كما يلي:
2015
إيرادات
مليون دوالر
أمريكي

المشاريع المشتركة
كبار المساهمين

ز.

2014

أتعاب الخدمات
اإلدارية
مليون دوالر
أمريكي

إيرادات
مليون دوالر
أمريكي

1

2

1

_________
1
_________
_________

1
_________
3
_________
_________

_________
1
_________
_________

1
_________
3
_________
_________
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مليون دوالر
أمريكي

2

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة
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أتعاب الخدمات
اإلدارية
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كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة:

ح.

.يبين الجدول اآلتي كبار الموظفين التنفيذيين في الشركة ومناصبهم وتواريخ تعيينهم

م

المنصب

تاريخ التعيين

مجموع الرواتب والبدالت
المدفوعة لعام 2015
بالدرهم

مجموع المكافآت المدفوعة لعام
)2015 (Bonuses
بالدرهم

1

الرئيس التنفيذي

سبتمبر 2013

2,460,708

1,864,611

2

المستشار العام
وأمين مجلس اإلدارة

فبراير 2006

1,734,258

778,787

3

المدير الفني والمدير
العام للشركة باإلمارات

سبتمبر 2015

576,732

-

4

مدير تطوير األعمال

مارس 2014

1,546,583

879,046

5

مدير عالقات المستثمرين
والشؤون الخارجية

أبريل 2013

1,531,015

666,225

مدير شؤون الموظفين

يناير 2015
(حتى أكتوبر )2015

1,287,215

-

المدير العام لدانة غاز مصر

أكتوبر 2013
(حتى أكتوبر )2015

1,923,533

796,696

6
		

7
		

مع العلم بأن مدير فرع دانة غاز في كردستان العراق ،والمدير العام لشركة الصجعة والشركة المتحدة إلمدادات الغاز ليسوا فى المستوى الثانى
من الهيكل الوظيفي ،وهم مسؤلون أمام المدير الفني والمدير العام للشركة باإلمارات .أما مسمى مدير تطوير األعمال فلقد تم تغييره مع بداية عام
 2016إلى المدير القانوني والتجاري.

مدقق الحسابات الخارجي:
أ.

نبذة عن مدقق حسابات الشركة
مدققــو حســابات الشــركة هــم شــركة أرنســت ويونــغ وهــى مــن شــركات المحاســبة الماليــة الرائــدة ،وتضــم حوالــي  167,000موظــف فــي
أكثــر مــن  140بلــد .وقــد تأسســت الشــركة فــي عــام  1923وتطــورت خــال هــذه الفتــرة لتصبــح واحــدة مــن أكبــر أربــع شــركات للخدمــات
المحاســبية بالعالــم .وتشــمل تخصصــات أرنســت ويونــغ قطــاع النفــط والغــاز ،قطــاع الماليــة والمصــارف ،خدمــات التكنولوجيــا واإلتصاالت،
الرعايــة الصحيــة ،خدمــات البنيــة التحتيــة ،الخدمــات الصناعيــة ،الســياحة باإلضافــة لخدمــات منتجــات المســتهلك بــكل قطاعاتــه.

ب.

بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق
تقــوم الجمعيــة العموميــة بتعييــن مدققــى حســابات الشــركة لمــدة ســنة قابلــة للتجديــد .ولقــد تــم تعييــن الســادة أرنســت ويونــغ للقيــام بمهــام
التدقيــق الخارجــي للمجموعــة فــي عــام  .2005ومنــذ ذلــك التاريــخ يجــري إعــادة تعيينهــم ســنويا ً بقــرار مــن الجمعيــة العموميــة.
أعــادت الجمعيــة العموميــة المنعقــدة فــي  30إبريــل  2015تعييــن الســادة أرنســت ويونــغ للقيــام بمهــام التدقيــق الخارجــي لحســابات الشــركة
للســنة الماليــة  .2016وبلغــت أتعــاب التدقيــق للبيانــات الماليــة للشــركة مبلــغ  323.750درهــم عــن عــام  ،2015حســب مــا وافقــت عليــه
الجمعيــة العموميــة ،وبلــغ إجمالــي تكلفــة التدقيــق للبيانــات الماليــة للمجموعــة  1.2مليــون درهــم .ويتــم اإلفصــاح عــن أتعــاب التدقيــق بالبيانات
الماليــة الســنوية للشــركة .ولــم يقــم أى مدقــق حســابات آخــر غيــر مدقــق حســابات الشــركة بتقديــم أى خدمــات أخــرى خــال العــام 2015
إسم مكتب التدقيق
عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي

أرنست ويونغ
 10سنوات

إجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية للمجموعة
لعام ( 2015درهم)

 1.2مليون درهم

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى
التدقيق للبيانات المالية لعام ( 2015درهم)
تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى

ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق
حسابات الشركة بتقديمها خالل العام 2015
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.4

لجنة التدقيق:
أ .تتكون لجنة التدقيق من األعضاء التالية أسماؤهم:
السيد /فاروج نركيزيان

رئيس اللجنة (عضو مستقل)

السيد /مجيد جعفر

عضو غير تنفيذي

السيد /ناصر النويس

عضو مستقل

السيد /زياد كلداري

عضو مستقل

السيد /عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل )2015

عضو مستقل

السيد /صالح القحطاني (حتى أبريل )2015

عضو مستقل

ويتمتع أعضاء لجنة التدقيق بخبرة ودراية واسعة في المسائل المالية والمحاسبية وإدارة األعمال.
وأغلبية أعضاء اللجنة هم من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.
تقوم لجنة التدقيق بمساعدة المجلس في أداء مهام اإلشراف المالي على الشركة وضمان اإلمتثال بالنظم
والسياسات المالية والمحاسبية السارية.
وتمارس اللجنة الصالحيات التالية:
 .1اإلشراف على إعداد البيانات المالية للشركة والتقارير المالية.
		
 .2مراجعة البيانات المالية السنوية والربع سنوية.
 .3التأكد من دقة وسالمة البيانات المالية للشركة وتقديمها صورة حقيقية عن مركز الشركة المالي.
 .4مراجعة عمليات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية.
 .5التوصية بتعيين المدققين الخارجيين للشركة وإقتراح مكافأتهم.
 .6التوصية بخطط التدقيق الداخلي واإلشراف على عملياته في الشركة.
باإلضافة إلى ذلك تقوم لجنة التدقيق بالمهام األخرى الواردة في القرار الوزاري رقم  518لعام .2009
ب.

بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها لجنة التدقيق خالل السنة المالية  2015وتواريخ أنعقادها،
مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي لجميع أعضاء اللجنة.

تواريخ إنعقاد اإلجتماعات
األعضــــــاء

25
مارس

4
مايو

12
أغسطس

11
نوفمبر

السيد /فاروج نركيزيان (رئيس اللجنة)

ü

هاتف

هاتف

هاتف

هاتف

السيد /مجيد جعفر

x

هاتف

هاتف

هاتف

هاتف

السيد /ناصر النويس

تخويل

هاتف

x

x

x

السيد /زياد كلداري

N/A

N/A

N/A

N/A

x

السيد /عبد العزيز الجُميح (حتى أبريل )2015

هاتف

هاتف

N/A

N/A

N/A

السيد /صالح القحطاني (حتى أبريل )2015

تخويل

ü

N/A

N/A

N/A

( )üحضور
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( )xعدم حضور
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.5

لجنة الترشيحات والمكافأت:
أ.

تتكون لجنة الترشيحات والمكافأت من األعضاء التالية أسماؤهم:

السيد /عبد هللا المجدوعي (منذ أبريل )2015

رئيس اللجنة (عضو مستقل)

السيد /هاني حسين (منذ أبريل )2015

عضو مستقل

السيدة /فاطمة الجابر (منذ أبريل )2015

عضو مستقل

السيد /زياد كلداري (حتى أبريل )2015

رئيس اللجنة (عضو مستقل)

السيد /حميد ضياء جعفر (حتى أبريل )2015

عضو غير تنفيذي

السيد /سعيد عراطة (حتى أبريل )2015

عضو غير تنفيذي

السيد /رشاد الزبير (حتى أبريل )2015

عضو مستقل

السيد /أحمد المدفع (حتى أبريل )2015

عضو مستقل

أغلبيــة األعضــاء ،بمــا فــي ذلــك رئيــس اللجنــة ،مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة المســتقلين ،ويتمتــع أعضــاء اللجنــة بقــدر كبيــر مــن الدرايــة والخبــرة
بحوكمــة الشــركة ،والقوانيــن ذات الصلــة ،وسياســات المكافــآت والرواتــب والمزايــا والترشــيحات لمجلــس اإلدارة.
وتعمــل اللجنــة علــى تعزيــز فعاليــة تطبيقــات قواعــد الحوكمــة ،خاصــة دور الجمعيــة العموميــة والمجلــس ،وإلتــزام إدارة الشــركة وهيئاتهــا بضوابــط
الحوكمــة ومعاييــر اإلنضبــاط المؤسســي ،إلــى جانــب مســاعدة المجلــس فــي تعييــن كبــار الموظفيــن ،وتقييــم األداء التنفيــذي ،وإقتــراح خطــط التعاقــب
لــإدارة التنفيذيــة العليــا ،وسياســات الرواتــب والمزايــا والمكافــآت ،ومباشــرة الترشــيحات لعضويــة مجلــس اإلدارة.
وتمارس اللجنة الصالحيات التالية:
.1

إعداد مقترحات سياسات المكافآت والرواتب والمزايا والحوافز.

.2

إعداد مقترحات سياسات الموارد البشرية بما يتوافق مع ترقية األداء وتحسين بيئة العمل.

.3

التوصية بمعايير الحوكمة المناسبة ومتابعة تطبيقها.

.4

مراقبة إجراءات المجلس وأداءه.

.5

مراقبة معايير اإلفصاح غير المالي.

.6

مراجعة وتقديم التوصيات للمجلس بشأن مكافأت العضوية ومخصصات أعضاء مجلس اإلدارة
ومدى تناسبها مع أداء الشركة ،وإستقاللية األعضاء المستقلين.

.7

مراجعة واعتماد خطط التعاقب واإلحالل في الشركة.

.8

المحافظة على عالقات حسنة مع المستثمرين والجهات الرقابية.

.9

مباشرة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة.

باإلضافة إلى ذلك تقوم اللجنة بالمهام األخرى المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم ( )518لسنة .2009
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ب.

بيان بعدد اإلجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خالل السنة المالية
 2015وتواريخ إنعقادها ،مع بيان عدد مرات الحضور الشخصي ألعضاء اللجنة.
تواريخ إنعقاد اإلجتماعات
3
فبراير

23
يونيو

29
سبتمبر

24
نوفمبر

x

ü

هاتف

ü

ü

السيد /هاني عبد العزيز حسين (منذ أبريل )2015

N/A

N/A

ü

ü

ü

السيدة /فاطمة عبيد الجابر (منذ أبريل )2015

N/A

N/A

هاتف

x

ü

السيد  /زياد عبدهللا كلداري ،رئيس اللجنة (حتى أبريل )2015

ü

ü

N/A

N/A

N/A

السيد  /حميد ضياء جعفر (حتى أبريل )2015

ü

x

N/A

N/A

N/A

السيد  /سعيد يوسف عراطة (حتى أبريل )2015

ü

ü

N/A

N/A

N/A

السيد  /رشاد محمد الزبير (حتى أبريل )2015

x

x

N/A

N/A

N/A

السيد /أحمد محمد المدفع (حتى أبريل )2015

x

x

N/A

N/A

N/A

األعضــــــاء
السيد /عبد هللا علي المجدوعي (رئيس اللجنة)

( )üحضور

				

25
مارس

( )N/Aال ينطبقl

( )xعدم حضور

.6

نظام الرقابة الداخلية:

أ.

في عام  2011إعتمد مجلس اإلدارة مهام وصالحيات إدارة الرقابة الداخلية وتم تعيين مدير
لإلدارة يرفع تقاريره إلى مجلس اإلدارة وذلك حسب آلية العمل التالية:
 .1إجراء تقييم وتدقيق شامل للمخاطر المختلفة التى تواجه الشركة.
 .2إعداد سجل بالمخاطر سنويا ً وربع سنوياً.
 .3وضع خطة رقابة وتدقيق على سجل المخاطر وبنا ًء على توجيهات مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق.
 .4توفيرالموارد الالزمة لتنفيذ خطط التدقيق الداخلى.
 .5تنفيذ الخطة ورفع تقارير دورية منتظمة إلى المجلس ولجنة التدقيق متضمنة نتائج التدقيق
وأى مالحظات حول إجراءات اإلدارة التنفيذية لمعالجة األوضاع.

ب.

إستقاللية إدارة الرقابة الداخلية:
تتمتع إدارة الرقابة الداخلية باإلستقالل في أداء مهامها ،وتتبع لمجلس اإلدارة مباشرة ،ويقر مجلس اإلدارة بمسئوليته عن نظام الرقابة
الداخلية وفعاليته .ويلتزم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق بإتخاذ اإلجراءات المناسبة لضمان التنفيذ الدقيق من قبل اإلدارة للتوصيات
والتوجيهات الصادرة من مجلس اإلدارة ولجانه في هذا الشأن وفي األوقات المحددة .ويتعين عليه رفع أى مخالفات للوائح وسياسات
الشركة وتعليمات مجلس اإلدارة تكشف عنها عمليات التدقيق والرقابة الداخلية للمجلس إلتخاذ مايراه مناسباً.
يقدم مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق تقارير فيما يتعلق بالمخالفات الرئيسية التي إك ُتشفت خالل التدقيق وعرضها على مجلس اإلدارة،
باإلضافة إلى إبالغ الرئيس التنفيذي إلتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة .ومع ذلك فخالل عام  2015لم يتم الكشف عن أى مخالفات
رئيسية تتطلب اإلفصاح عنها في التقارير المالية السنوية.
يٌعد مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق خطة سنوية ألعمال المراجعة ويقدمها لمجلس اإلدارة للموافقة عليها .وتأخذ الخطة في اإلعتبار
تقييم شامل للمخاطر التي تواجه الشركة.
وتقوم إدارة الرقابة الداخلية بمراجعة نظم الرقابة الداخلية في الشركة وشركاتها الفرعية والشركات التابعة والشقيقة التي تملك دانة غاز
حصة رئيسية فيها .وإلدارة الرقابة صالحيات كاملة للحصول على المعلومات الخاصة بتلك الشركات من أى من العاملين بها ومن إدارتها
المختلفة على مستوى المجموعة.
و ُتعرض تقارير التدقيق على مدققي حسابات الشركة الخارجيين خالل تدقيقهم للبيانات المالية السنوية للشركة.
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ج.

آلية اإلبالغ عن المخاطر:
لدى قسم الرقابة الداخلية تفويض من مجلس اإلدارة بالقيام بالتحقيق وإبداء رأى مستقل بشأن جميع المسائل المتعلقة بأى تقصير أو تعطيل
في أعمال الرقابة الداخلية .وإحدى هذه الوسائل هى آلية اإلبالغ عن الشكاوي والمخالفات المحتملة دون اإلفصاح عن الموظف الذي قام
بالتبليغ .وعليه تقوم لجنة أخالقيات األعمال والتي يرأسها رئيس الرقابة الداخلية بإستالم والتعامل مع كافة الشكاوي التي يتم التبليغ عنها
بواسطة هذه اآللية.
ويرفع مدير إدارة الرقابة الداخلية إلى مجلس اإلدارة تقارير فورية بأى مخالفات كبيرة ،أو أية أعمال إحتيال والتي يتعين إطالع المجلس
عليها على الفور.

د.

مدير إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر:
تولى السيد بوبي سيهمي منصب مدير إدارة الرقابة الداخلية والتدقيق في يوليو  .2015وللسيد سيهمي
خبرة واسعة على مدى أكثر من  29عاما ً من العمل مع الشركات متعددة الجنسيات المدرجة في األسواق المالية في لندن ونيويورك
وفرنكفورت وسوق أبوظبي لألوراق المالية.
حصل السيد سيهمي على زمالة معهد المحاسبين اإلداريين ( ،)FCMAعضوية معهد إدارة المخاطر ( ،)MIRMماجستير في إدارة
األعمال ،عضوية معهد المهندسين المدنيين ( ،)MICEوأيضا ً عضوية معهد المهندسين التعليمي (.)MIStructE

هـ.

ضابط اإلمتثال:
عين مجلس اإلدارة الدكتور /محمد نور الدين الطاهر ضابط إمتثال للشركة بقرار المجلس رقم  25/2012بتاريخ  18نوفمبر 2012
للقيام بالمهام المقررة حسب البند رقم  7من المادة رقم  8من القرار الوزاري رقم ( )518لعام  ،2009حيث يتولى مهام التحقق من
مدى إلتزام الشركة والعاملين فيها بالقوانين واألنظمة والقرارات واللوائح المعمول بها.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد نور الدين الطاهر حاصل على بكالوريوس القانون من جامعة الخرطوم ،وماجستير ودكتوراه في
القانون من جامعة كمبردج بالمملكة المتحدة ،ولديه خبره  30عاما ً في القضاء والمحاماه والشركات.

.7

المخالفات خالل العام 2015
لم تقع أى مخالفات الئحية خالل العام  2015وعليه لم توقع أى عقوبات أو غرامات على الشركة.

.8

مساهمات الشركة خالل العام  2015في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة:
تمتد مساهمات دانة غاز تجاه المجتمع إلى كل البالد التي تمارس أنشطتها فيها ،حيث إلتزمت الشركة بالقيام بدور فاعل في دعم
المجتمعات المحلية التى تقع في محيط عملها ،وقدمت العديد من البرامج والمساعدات والمشروعات واألنشطة التى تم تنفيذها من خالل
الخطة السنوية التي وافق عليها مجلس اإلدارة.
ويبين الجدول التالي مساهمات الشركة اإلجتماعية خالل العام :2015
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مبادرات الشركة خالل العام  2015في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
المؤسسة

النشاط

الغرض

اإلمارات العربية المتحدة
منتدى الشارقة للتطوير

تعليمي

برنامج القيادة للمواطنين الشباب في القطاعين الحكومي
والخاص

جمهورية مصر العربية
محافظة الدقهلية والشرقية

صحي

توفير وحدتين متنقلتين للعناية المركزة

محافظة شربين والدقهلية

تعليمي

ترميم مدرسة عزبة البط بشربين

محافظة شربين والدقهلية والشرقية

تعليمي

دمج مختبرات التكنولوجيا ألربعة مدارس وهم مدرسة
عزبة البط اإلبتدائية ،مدرسة شحاته خفاجي اإلبتدائية،
مدرسة جمال ناصر اإلبتدائية ومدرسة صان الحجر
اإلبتدائية.

محافظة الدقهلية

صحي

ترميم للمركز الصحي الحاجة رتيبة.

محافظة الدقهلية والشرقية ودمياط

تعليمي

توزيع أجهزة كمبيوتر محمولة على الطالب المتفوقين
بالمدارس التي تدعمهم الشركة.

المجتمع

المشــاركة فــي إصــدار تقريــر اإلســتثمار اإلجتماعــي
.2014-2009

محافظة الشرقية

المجتمع

زيــارات تشــاورية وميدانيــة وإعــداد تقاريــر عــن رأى
المجتمــع المحلــي بشــأن الفعاليــات اإلجتماعيــة.

الملتقى السنوى للمسؤولية المجتمعية

المجتمع

مؤسسات إجتماعية

قامــت دانــة غــاز برعايــة أكبــر فعاليــة خاصــة بــدور
وتفاعــل الشــركات الخاصــة تجــاه المســؤولية اإلجتماعيــة
والتنميــة لعــام  . 2015حضــر عــدد كبيــر من المســؤولين
مــن وزارة النفــط ،وزارة اإلســتثمار ،وزارة الصناعــة،
وزارة التجــارة ،وزارة التمويــن ،وزارة التنميــة المحليــة،
وزارة التضامــن اإلجتماعــي وأيضـا ً رئيــس هيئــة الرقابــة
الماليــة.
تمكنــت الشــركة مــن إثبــات حضــور قــوي أمــام مجلــس
الــوزراء المصــري إلظهــار التواجــد والقيــادة القويــة
لقطــاع البتــرول بشــكل خــاص والقطــاع الخــاص بشــكل
عــام بإعتبارهــا الراعــي لهــذه الفعاليــة باإلضافــة إلــى
رعــاة آخريــن.
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مبادرات الشركة خالل العام  2015في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة
المؤسسة

الغرض

النشاط

جمهورية العراق
مديرية التربیة – إقلیم کردستان العراق

تعليمي

مدیریة الزراعة فی حى قادر کرم

تعليمي

أعمال ترميم للمدارس في حى قادر كرم.

بلدية قادر كرم

اصحي

إسهامات لمساعدة للعائالت لتوفير خدمات صحية
مناسبة.

قضاء جمجمال

المجتمع

توفير الدعم المالي لحى قادر كرم لطرح وظائف مؤقته

حى قادر كرم

المجتمع

تزويد  12قرية بالوقود المستمر عن طريق المولدات الكهربائية.

مديرية الكهرباء في حى قادر كرم

المجتمع

تزويد الحى وخمس قرى تابعة له بالكهرباء بشكل مستمر.

مديرية المياه في حى قادر كرم

صحي

توفير مصادر مياه صالحة للشرب لثالث قرى.

بلدية مديرية جمجمال

المجتمع

حملة نظافة بمدينة جمجمال عبر تمويل  105من عمال النظاقة

توفير  13سيارة مواصالت لنقل  160تلميذ من القرى
النائية إلى مدراسهم بشكل مستمر.

للعاطلين في المجتمع .قدمت الشركة الدعم المالي إلتمام
اإلتفاقية بين مكتب رئيس البلدية وهؤالء األشخاص
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معلومات عامة:

.9

بيان بسعر سهم الشركة في السوق في نهاية كل شهر خالل السنة المالية للعام 2015

أ.

سعر اإلغالق

أعلى سعر

أدنى سعر

 29يناير

0.46

0.48

0.45

 27فبراير

0.46

0.46

0.45

 31مارس

0.40

0.41

0.39

 30أبريل

0.51

0.54

0.51

 29مايو

0.42

0.44

0.42

 30يونيو

4.46

0.46

0.45

 31يوليو

0.55

0.55

0.53

 29أغسطس

0.54

0.55

0.53

 30سبتمبر

0.55

0.56

0.54

 31أكتوبر

0.47

0.48

0.47

 28نوفمبر

0.48

0.52

0.47

 31ديسمبر

0.51

0.52

0.48

التاريخ

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام 2015

ب.

التاريخ

68

سهم الشركة

مؤشر السوق العام

مؤشر القطاع

 1يناير

0.49

4456.82

1076.68

 1فبراير

0.47

4686.19

1053.96

 1مارس

0.46

4467.93

983.64

 1أبريل

0.40

4647.12

1126.95

 1مايو

0.50

4527.63

982.85

 1يونيو

0.42

4723.23

1031.25

 1يوليو

0.49

4834.22

1166.63

 1أغسطس

0.53

4493.93

1091.48

 1سبتمبر

0.53

4502.79

1103.24

 1أكتوبر

0.55

4322.04

962.67

 1نوفمبر

0.46

4236.39

957.53

 1ديسمبر

0.48

4307.26

1013.94
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بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2015/12/31

ج.

التصنيف

أجنبي

محلي

خليجي

عربي

أفراد

1,632,522,490

1,090,630,667

226,738,069

205,195,326

شركات

1,010,934,843

652,341,858

14,079,772

2,106,116,965

حكومات

16,856,124

13,200,000

-

-

المجموع

2,660,313,457

1,756,172,525

240,817,841

2,311,312,291

6,968,616,114

بيان بالمساهمين الذين يملكون  5%أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2015/12/31

د.

الجنسية

إسم المساهم
شركة نفط الهالل

هـ.
م

برمودا

النسبة من رأس المال %

عدد األسهم
		
1,328,108,236

% 19.058

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقا ً لحجم الملكية كما في 2015/12/31
ملكية األسهم (سهم)

عدد
المساهمين

عدد األسهم
المملوكة

نسبة األسهم
المملوكة من
رأس المال %

1

أقل من 50,000

238,916

589,027,149

8.45%

2

من  50,000إلى أقل من 500,000

3,209

470,245,397

6.75%

3

من  500,000إلى أقل من 5,000,000

781

1,130,347,375

16.22%

4

أكثر من 5,000,000

180

4,778,996,193

% 68.58

5

المجموع

243,086

6,968,616,114

% 100

و.

بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل عام 2015

.1

فــي ينايــر  2015أعلنــت الشــركة عــن إســتالمها مــن الحكومــة المصريــة مبلــغ  220مليــون درهــم مــن مســتحقاتها المتأخــرة،
تمثل  28%من الدفعات المتأخرة للشركة والتي بلغت وقتئذ  778مليون درهم.

.2

في أبريل  2015أعلنت الشــركة عن إنتخاب مجلس إدارة جديد خالل إجتماع الجمعية العمومية العادية الســنوية لعام  2015حيث يتكون
مــن  12عضــو .إختــار مجلــس اإلدارة الجديــد الســيد /حميــد جعفــر رئيسـا ً للمجلــس ،والســيد /راشــد الجــروان نائبـا ً لــه ،وإنضــم للمجلــس
الســيد /هانــي عبــد العزيــز حســين وزيــر النفــط الكويتــي الســابق والســيدة /فاطمــة عبيــد الجابــر المديــر التنفيــذي لمجموعــة الجابــر
في أبوظبي كأعضاء جدد.
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 .3في يونيو  2015وقعت الشركة إتفاقية مع شركة "بي بي" .تتولى "بي بي" بموجبها حفر أول بئر إستكشافية عميقة في القطاع
رقم  3ضمن منطقة إمتياز حقل المطرية بدلتا النيل البرية التي فازت دانة غاز و"بي بي" بحقوق التنقيب فيها.
 .4في يونيو  2015باشرت الشركة عملية حفر بئر "بلسم  "2في منطقة اإلمتياز البرية بدلتا النيل،
وهى أول بئر ضمن خطة تشمل حفر  30بئراً جديدة وتنشيط عدد كبير من اآلبار الحالية خالل السنوات الثالث القادمة.
 .5في أغسطس  2015قامت الشركة بإعادة شراء صكوك عادية وصكوك قابلة للتحويل بقيمة  99.34مليون درهم.
 .6بتاريخ  2يوليو  ،2015أصدرت هيئة التحكيم بمحكمة لندن للتحكيم الدولي حكمها النهائي الجزئي الذي يؤكد على الحقوق
التعاقدية الئتالف الشركات بما فيها:
∙

تأكيد حقوق ائتالف الشركات الحصرية وطويلة األجل في تطوير وإنتاج النفط والغاز من حقلي كورمور
وجمجمال طوال مدة العقد التي ال تقل عن  25عاماً.

∙

تأكيد التزام حكومة إقليم كردستان التعاقدي بأن تدفع الئتالف الشركات ثمن ما تم إنتاجه من المكثفات
والغاز النفطي المسال ( )Condensate and LPGوفقا ً لألسعار الدولية ،بما في ذلك منهجية تحديد السعر الخاص بكل منها.

∙

تأكيد حق دانة غاز ونفط الهالل في نقل جزء من حصصها إلى شركة  MOLالهنغارية وشركة  OMVالنمساوية ،
كما أكد حكم المحكمة بأنه ليس لحكومة إقليم كردستان أى حق في الحصول على حصة من اإليرادات المتحصلة من هذه العملية.

.7

في نوفمبر  2015أعلنت الشركة تسجيلها إكتشافات كبيرة من الغاز في بئر "بلسم ،"-3كما أكدت زيادة إحتياطاتها المؤكدة
والمحتملة بعد حفر بئر "بلسم "-2التطويرية.

.8

فــي  27نوفمبــر  2015أصــدرت محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي قــراراً جزئيـا ً نهائيـا ً يُلزم حكومــة إقليم كردســتان العراق بدفــع مبلغ قدره
 1.96مليــار دوالر أمريكــي فــي خــال  28يــوم لشــركة دانــة غــاز وشــركة نفــط الهــال وشــركة بيــرل بتروليوم لســداد المبالغ المســتحقة
عــن مبيعــات المكثفــات وغــاز البتــرول المســال التــي تــم تســليمها لحكومــة إقليــم كردســتان العــراق حتــى  30يونيــو ،2015
وذلك وفقا ً لألسعار التي أقرتها محكمة التحكيم في وقت سابق.

.9

فــي ديســمبر  ،2010أعلنــت دانــة غــاز ش.م.ع وشــركة نفــط الهالل الدولية المحــدودة ("أصحــاب المطالبات") بدء إجــراءات التحكيم أمام
محكمــة التحكيــم فــي لنــدن بزعــم أن شــركة آرويســت ("المدعــى عليهــا") قــد خرقــت اتفاقات الســرية الموقعة بيــن األطــراف .وبتاريخ 10
مــارس  ،2015قــررت المحكمــة بــأن االنتهــاكات المتعلقــة باتفاقــات الســرية التــي قامــت بهــا المدعــى عليها قــد أضرت بمصالــح أصحاب
المطالبــات فــي إقليــم كردســتان العــراق .وفــي  27نوفمبــر  ،2015توصــل أصحــاب المطالبــات إلــى تســوية ســرية مرضيــة للطرفيــن مــع
آرويســت .وفــي إطــار التســوية ،قامــت دانــة غــاز بنقــل حصــة  5%مــن حقــوق الملكيــة فــي شــركة بيرل للبتــرول المحــدودة إلى شــركة آر
دبليــو إي ســبالي آنــد تريدنــغ ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي .وبنــا ًء عليــه ،أصبحت حصة مســاهمة دانــة غاز في بيــرل للبتــرول المحدودة
اآلن .35%

التواصل مع جمهور المساهمين والمستثمرين واإلعالم:
تحرص شركة دانة غاز على وجود اتصاالت منتظمة مع المساهمين وحملة الصكوك والمستثمرين والمحللين الماليين إلطالعهم على نشاطات
الشركة وبياناتها المالية .باإلضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع المتعاملين بالسوق المالي ،الصحافة والمساهمين من خالل اجتماعات الجمعية
العمومية السنوية ،إضافة إلى تقديم تحليل مفصل عن األداء ربع سنوي من خالل المكالمات الهاتفية والعروض التوضيحية.
تتوفر جميع المعلومات المالية ذات صلة على موقع الشركة اإللكتروني  www.danagas.comبشكل منتظم من أجل اإللتزام باإلفصاح
حتى يكون جميع المساهمين على دراية بكل التطورات الهامة في أعمال الشركة.

السيد /حميد ضياء جعفر
رئيس مجلــس اإلدارة
التاريخ 18 :أبريل 2016

70

نقريــر الحــو كمة لعام 2016

in UAE
SAJGAS Processing Plant

2016 نقريــر الحــو كمة لعام

72

www.danagas.com

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016

دانـــة غـــاز (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
البيانــات الماليــة المجمعة
 31ديسمبر 2015

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة
يســر مجلــس إدارة شــركة دانــة غــاز ("دانــة غــاز" أو "الشــركة") أن يعلــن النتائــج الماليــة المجمعــة للشــركة وشــركاتها التابعــة والمشــاريع المشــتركة
(يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") للسنة المنتهية في  01ديسمبر .2015

األنشطة الرئيسية

تأسســت شــركة دانة غاز في إمارة الشــارقة ("الشــارقة") ،اإلمارات العربية المتحدة كشــركة مســاهمة عامة في  20نوفمبر  2005بموجب مرســوم
التأسيس رقم  2005/429الصادر عن وزارة االقتصاد.
إن شــركة دانــة غــاز هــي أول وأكبــر شــركة قطــاع خــاص للغــاز الطبيعي في منطقة الشــرق األوســط .تقــوم المجموعة حاليـا ً بالعمل في منطقة ميناســا
(الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وجنــوب آســيا) عبــر سلســلة الغــاز الطبيعــي؛ مــن أعمــال االستكشــاف واإلنتــاج مــن خــال معالجــة ونقــل إلــى
توزيــع وتســويق الغــاز واســتخدامه كمــادة أوليــة ووقــود لقطاعــات البتروكيماويــات والصناعــة والطاقــة .منــذ تأسيســها ،نمــت الشــركة إلــى شــركة
إقليميــة للغــاز الطبيعــي ولديهــا اآلن مكاتــب فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر والســعودية والبحريــن وإقليــم كردســتان العــراق ومقرهــا
الرئيســي فــي الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

نتائج السنة المنتهية في  1ديسمبر 2015

خــال الســنة ،حققــت الشــركة إجمالــي إيــرادات قدرهــا  417مليــون دوالر أمريكــي ( 1.5مليــار درهــم) مقارنـ ً
ـة مــع  683مليــون دوالر أمريكــي
( 2.5مليــار درهــم) فــي ســنة  .2014ويعــود هــذا االنخفــاض فــي اإليــرادات بنســبة  39%إلــى االنخفــاض الحــاد فــي أســعار الهيدروكربونــات
إلــى جانــب انخفــاض معــدالت اإلنتــاج فــي مصــر .كمــا انخفضــت األســعار المحققــة بنســبة  50%تقريبـا ً فــي ســنة  2015لتبلــغ فــي المتوســط 50
دوالر أمريكــي لــكل برميــل للمكثفــات و 37دوالر أمريكــي لــكل برميــل مــن النفــط المكافــئ للغــاز المســال ،مقارنـ ً
ـة مــع مبلــغ  97دوالر أمريكــي
لــكل برميــل و 64دوالر أمريكــي لــكل برميــل مــن النفــط المكافــئ علــى التوالــي فــي ســنة  .2014إن االنخفــاض فــي أســعار الهيدروكربونــات قــام
بتخفيــض مبلــغ  222مليــون دوالر أمريكــي ( 814مليــون درهــم) مــن الحــد األعلــى لإليــرادات.
وكمــا ذكرنــا أعــاه ،كان لالنخفــاض الحــاد فــي أســعار الهيدروكربونــات أثــره علــى الدخــل خــال الســنة ،إال أن الشــركة كان لديهــا تحــوط طبيعــي
تمثــل فــي أســعار الغــاز الثابتــة علــى المــدى الطويــل فــي مصــر .حققــت الشــركة ربح ـا ً إجمالي ـا ً قــدره  126مليــون دوالر أمريكــي ( 463مليــون
درهــم) والــذي كان أقــل بنســبة  58%بالمقارنــة مــع عــام  ،2014وحققــت الشــركة أرباحـا ً صافيــة بعــد خصــم ضرائــب بلغــت  144مليــون دوالر
أمريكــي ( 528مليــون درهــم) مقارنـ ً
ـة مــع مبلــغ  125مليــون دوالر أمريكــي ( 457مليــون درهــم) فــي ســنة  ،2014بزيــادة قدرهــا  .15%وكان
المحــرك الرئيســي للربحيــة عبــارة عــن أربــاح بمبلــغ  208مليــون دوالر أمريكــي ( 762مليــون درهــم) ناتجــة عــن تســوية دعــوى التحكيــم الخاصــة
بشــركة آر دبليــو إي ســبالي آنــد تريدنــغ جــى ام بــي اتــش ( )RWESTتتضمــن بيــع حصــة بنســبة  5%فــي شــركة بيــرل للبتــرول المحــدودة
( )PPCLلصالــح شــركة آر دبليــو إي ســبالي آنــد تريدنــغ ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي.
أنهــت الشــركة الســنة بمعــدل إنتــاج  63.900برميــل مــن النفــط المكافــئ يومي ـاً ،بنقــص قــدره  7%مقارنــة مــع مســتوى إنتــاج الســنة الماضيــة
 68.900برميــل مــن النفــط المكافــئ يوميـاً .كان اإلنتــاج فــي مصــر أقــل بنســبة  15%ليصــل إلــى  12.4مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ مقارنــة
مــع  14.6مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ فــي ســنة  2014فــي حيــن زاد اإلنتــاج فــي إقليــم كردســتان العــراق بنســبة  3%ليصــل إلــى 10.7
مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ مقارنــة مــع  10.4مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ فــي ســنة .2014
إنخفصــت األربــاح قبــل احتســاب الفوائــد والضرائــب واالســتهالك واإلطفــاء ( )EBITDAإلــى مبلــغ  218مليــون دوالر أمريكــي ( 800مليــون
درهــم) مقارنــة مــع مبلــغ  366مليــون دوالر أمريكــي ( 1.34مليــار درهــم) فــي ســنة .2014

السيولة والمصادر المالية

بلــغ رصيــد النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك فــي نهايــة الســنة مبلــغ  470مليــون دوالر أمريكــي ( 1.72مليــار درهــم) ،بزيــادة نســبتها
 155%مقارنــة مــع رصيــد نقــدي بمبلــغ  184مليــون دوالر أمريكــي ( 674مليــون درهــم) فــي نهايــة ســنة  .2014ويتضمــن رصيــد النقــد فــي
الصنــدوق مبلــغ  54مليــون دوالر أمريكــي ( 198مليــون درهــم) محتفــظ بهــا فــي مصــر بمــا يعادلهــا بالجنيــه المصــري .وقــد كان العامــل الرئيســي
لهــذه الزيــادة هــو المبالــغ المحصلــة مــن شــركة آر دبليــو إي فــي شــهر نوفمبــر مقابــل التســوية المتفــق عليهــا لدعــوى التحكيــم وبيــع الحصــة البالغــة
 5%فــي شــركة بيــرل للبتــرول المحــدودة .وباســتثناء هــذه األربــاح المكــررة ،إن رصيــد النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك قــد انخفــض
بالمقارنــة مــع نهايــة ســنة  .2014وقــد نتــج هــذا االنخفــاض عــن زيــادة مســاهمات حقــوق الملكيــة لمشــروع حقــل الــزوراء ولتغطيــة تكاليــف التمويــل
والتكاليــف اإلداريــة العامــة والتكاليــف غيــر المباشــرة نتيجـ ً
ـة للعجــز المســتمر فــي الدفعــات المســتلمة مــن العمليــات فــي إقليــم كردســتان العــراق.
وخــال الســنة ،قامــت المجموعــة بتحصيــل مبلــغ  54مليــون دوالر أمريكــي ( 198مليــون درهــم) مــن بيــع االســتثمارات فــي أســهم شــركة إم أو إل
واســتخدام جــزء مــن العائــدات فــي ســداد الصكــوك بقيمــة إســمية قدرهــا  27.1مليــون دوالر أمريكــي ( 99مليــون درهــم).

74

www.danagas.com

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016

دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
مستجدات األعمال
انســجاما مــع اســتراتيجيتها ،تواصــل مجموعــة دانــة غــاز التركيــز علــى زيــادة قيمــة أصولهــا ومشــاريعها الحاليــة مــن الهيدروكربــون ألقصــى حــد
ممكــن ،فــي الوقــت الــذي تواصــل النمــو أيضـا ً مــن خــال اســتراتيجية فــرص االستكشــاف العضويــة فــي وســط مناطــق العمــل الرئيســية وتطويــر
األعمــال الجديــدة ضمــن سلســلة تصاعديــة ومتوســطة .كمــا تســتمر الشــركة فــي الموازنــة بيــن المصاريــف الرأســمالية مــع مصــادر النقــد المتوفــرة
وذلــك لضمــان االحتفــاظ بمركــز مالــي قــوي.

االحتياطيات والموارد

(أ) دانة غاز مصر

إن شــركة جافنــي كاليــن انــد أسوشــيتس ،وهــي شــركة استشــارية رائــدة ،أجــرت تقييمـا ً مســتقالً الحتياطيــات الهيدروكربــون لــدى شــركة دانــة غــاز
مصــر كمــا فــي  31ديســمبر  .2015الحقـا ً لهــذه المراجعــة ،تــم تقييــم إجمالــي احتياطيــات المجموعــة المؤكــدة (1ب) كمــا فــي  31ديســمبر 2015
بـــ  83مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ( 31ديســمبر  59 - 2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ) أي زيــادة بنســبة  .41%إن إجمالــي
االحتياطيــات المؤكــدة والمرجحــة (2ب) كمــا فــي  31ديســمبر  2015تــم تقديــره بـــ  130مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ( 31ديســمبر 2014
  113مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ) أي زيــادة بنســبة  15%وإن إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة والمرجحــة والمحتملــة (3ب) كمــا فــي 31ديســمبر  2015تــم تقديــره بـــ  185مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ( 31ديســمبر  171 - 2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ) أي زيــادة
بنســبة  .8%كان معــدل المخــزون االحتياطــي 2ب للســنة .237%
`

(ب) شركة بيرل للبترول المحدودة

إن شــركة بيــرل للبتــرول المحــدودة ("بيــرل للبتــرول") قامــت بتعييــن جافنــي ،كاليــن أنــد أسوشــيتس والتــي ،بعــد تقييمهــا ألصــول إقليــم كردســتان
العــراق فــي ســنة  ،2013قدمــت تقديــرا للهيدروكربونــات الموجــودة كمــا فــي  31ديســمبر  2012لــكل مــن حقلــي خــور مــور وجمجمــال اســتناداً
إلــى حزمــة معلومــات شــاملة تتضمــن  1200كيلومتــر مــن المســوحات الزلزاليــة (2د) وعــدد  11بئــرا تــم حفرهــا فــى الحقليــن حتــى ذلــك التاريــخ
ومعلومــات انتاجيــة الحقــل علــى مــدى فتــرة خمــس ســنوات.

تــم احتســاب أحجــام الغــاز المتواجــد مبدئيـا ً (قبــل المخاطــرة*) فــى الحقليــن بواســطة جافنــي ،كاليــن أنــد أسوشــيتس .اســتناداً إلــى هــذا التقريــر المتعلق
بالمربعــات الفرديــة والتــي تشــكل حقــل خــور مــور ،قامــت دانــة غــاز باحتســاب إجمالــي حجــم الغــاز علــى أســاس أفضــل تقديــر (50ب) بمــا يعــادل
 22تريليــون قــدم مكعــب معيــاري .إن أحجــام الغــاز المتواجــد مبدئيـا ً (قبــل المخاطــرة*) لحقــل جمجمــال ،اســتناداً إلــى نفــس تقييــم األحجــام الــواردة
فــي التقريــر للمربعــات الفرديــة ،تــم تجميعهــا مــن قبــل دانــة غــاز علــى أســاس أفضــل تقديــر (50ب) بمــا يعــادل  30تريليــون قــدم مكعــب معيــاري.
كمــا يشــير تقريــر جافنــي ،كاليــن أنــد أسوشــيتس إلــى أن كال الحقليــن لديهمــا كميــات إضافيــة ملحوظــة .تبلــغ حصــة دانــة غــاز التــي تمثــل 35%
مــن األحجــام الموجــودة علــى أســاس أفضــل تقديــر لحقلــي خــور مــور وجمجمــال مجتمعيــن مــا يعــادل 17.5س تريليــون قــدم مكعــب معيــاري.
ذكــرت جافنــي ،كاليــن أنــد أسوشــيتس أيضـا ً أن بعــض مربعــات حقــل خــور مــور قــد يحتــوي علــى النفــط بــدالً مــن الغــاز وحــددت النفــط فــي البدايــة
بكميــات (*ال تشــكل خطــر) لهــذه المربعــات الفرديــة .وقــد احســبت دانــة غــاز أفضــل تقديــر للكميــة (50ب) بنحــو  1.8مليــار برميــل مــن النفــط،
بكميــة  3تريليــون قــدم مكعــب معيــاري تقريبـا ً فــي مربعــات الغــاز هــذه.
ويعــزز تقريــر جافنــي ،كاليــن أنــد أسوشــيتس اعتقــاد دانــة غــاز بــأن حقلــي خورمــور وجمجمــال قــد يكونــا أكبــر حقلــي غــاز فــى إقليــم كردســتان،
بــل وفــى العــراق كلهــا ممــا يجعلهمــا أصــوالً ذات مســتوى عالمــي.
الرجــاء مالحظــة أنــه لــم يحتســب أو يطبــق عامــل مخاطــرة محاســبية للمتغيــرات الجيولوجيــة والتجاريــة المحتملــة فــى الوقــت الحالــي ولكــن الحقليــن
محاطــان بحقــول منتجــة للنفــط و/أو الغــاز ممــا يقلــل مــن المخاطــر الجيولوجيــة ومخاطــر المكمــن .وقــد تــم تقديــر حجــم الهيدروكربونــات بنــا ًء علــى
تقديــرات مبنيــة علــى احــكام مهنيــة خاضعــة للتعديــل فــي المســتقبل زيــاد ًة أو نقصانـاً ،نتيجــة للعمليــات المســتقبلية أو عنــد توفــر معلومــات إضافيــة.
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
(ج) غرب المناطق البحرية في الشارقة – حقل الزوراء

بعــد توقيــع اتفاقيــة االمتيــاز مــع عجمــان فــي ينايــر  ،2014فــإن الشــركة لديهــا حصــة بنســبة  100%فــي حقــل الــزوراء الــذي يمتــد فــي الميــاه اإلقليميــة
للشــارقة وعجمــان .أجــرت شــركة جافنــي ،كاليــن انــد أسوشــيتس تقييمـا ً مســتقالً الحتياطيــات الهيدروكربــون لــدى غــرب المناطــق البحريــة فــي الشــارقة –
حقــل الــزوراء كمــا فــي  31ديســمبر  .2015الحقـا ً لهــذه المراجعــة ،تــم تقييــم إجمالــي احتياطيــات المجموعــة المؤكــدة (1ب) كمــا فــي  31ديســمبر 2015
بـــ  16مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ( 31ديســمبر  17 - 2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ) .إن إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة والمرجحــة
(2ب) كمــا فــي  31ديســمبر  2015تــم تقديــره بـــ  31مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ( 31ديســمبر  32 - 2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ)
وإن إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة والمرجحــة والمحتملــة (3ب) كمــا فــي  31ديســمبر  2015تــم تقديــره بـــ  64مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ (31
ديســمبر  64 - 2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ).

عمليات االستكشاف واإلنتاج

(أ) عمليات االستكشاف واإلنتاج في مصر

بنهايــة ســنة  ،2015بلــغ إنتــاج شــركة دانــة غــاز فــي مصــر لســنة كاملــة مــن العمليــات  12.4مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ،أي بمعــدل
 33.900برميــل مــن النفــط المكافــئ يوميـا ً ( 14.6 :2014مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ،أي بمعــدل  39.900برميــل مــن النفــط المكافــئ
يومي ـاً) ،بانخفــاض نســبته  15%عــن الســنة الســابقة .وقــد أتــى االنخفــاض بعــد فتــرة مــن الثبــات ومنحنــى انخفــاض متوقــع ،صاحبــه انخفــاض
طبيعــي فــي إنتــاج الحقــول والــذي تــم عكســه جزئي ـا ً عندمــا بــدأ إنتــاج بئريــن فــي حقــل بلســم فــي الربــع الرابــع مــن ســنة .2015

وخــال الســنة ،حفــرت الشــركة بئريــن ناجحيــن فــي عقــد تنميــة بلســم .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن بئــر تنميــة بلســم  2قــد وفــر خزانـا ً ذو جــودة أفضــل
باإلضافــة إلــى عمــود هيدروكربــون أطــول فــي الجــزء المستكشــف فعليـا ً مــن الحقــل ،فــي حيــن حقــق بئــر بلســم  3االستكشــافي اكتشــافا ً كبيــراً للغــاز
فــي الجــزء الغربــي مــن الحقــل .وقــد أضافــت تلــك النتائــج الباهــرة احتياطــي (2ب) إضافــي بواقــع  165مليــار قــدم مكعــب مــن الغــاز ،بمــا يكافــئ
 28مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ .وقــد أتــاح البئــران إمكانيــة تنميــة جديــدة ســتتم متابعتهــا خــال ســنة  .2016وقــد بــدأ اإلنتــاج فــي البئريــن
بلســم  1و 2فــي شــهر ديســمبر ســنة .2015
وفــي مصــر ،قامــت الشــركة بتحصيــل مبلــغ  125مليــون دوالر أمريكــي ( 458مليــون درهــم) وحققــت  111%مــن إيــرادات الســنة الخاصــة بهــا.
كمــا اســتلمت الشــركة خــال الســنة مبلغـا ً نقديـا ً بقيمــة  109مليــون دوالر أمريكــي ( 400مليــون درهــم) ( 163 :2014مليــون دوالر أمريكــي /
 597مليــون درهــم) ،وقامــت الشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة (إيجاس)/الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول بتســوية مكافــأة توقيــع بلــوك
 1وبلــوك  3البالغــة  13مليــون دوالر أمريكــي ( 46مليــون درهــم) والمبلــغ المســتحق الدفــع لشــركات مقــاوالت مملوكــة للحكومــة البالــغ  3مليــون
دوالر أمريكــي ( 11مليــون درهــم) مقابــل المبالــغ المســتحقة للمجموعــة .فــي نهايــة الســنة ،بلــغ رصيــد الذمــم التجاريــة فــي مصــر  221مليــون
دوالر أمريكــي ( 810مليــون درهــم) مقارنـ ً
ـة بمبلــغ  233مليــون دوالر أمريكــي ( 854مليــون درهــم) فــي نهايــة ســنة  ،)2014بانخفــاض كلــي
بلــغ  12مليــون دوالر ( 44مليــون درهــم).

(ب) مشروع إقليم كردستان العراق (شركة بيرل للبترول المحدودة)

أبرمــت المجموعــة فــي أبريــل مــن ســنة  2007اتفاقيــات مــع حكومــة إقليــم كردســتان العــراق تقتضــي بتنميــة مــوارد البتــرول الكبيــرة (بمــا فــي
ذلــك الغــاز) فــي حقلــي خــور مــور وجمجمــال .منــذ ذلــك الحيــن ،يتــم التركيــز علــى تنميــة ومعالجــة ونقــل الغــاز الطبيعــي مــن حقــل خــور مــور،
بمــا فــي ذلــك معالجــة واســتخراج الغــاز المســال والمكثــف وتوفيــر امــدادات الغــاز الطبيعــي لمحطــات توليــد الطاقــة الكهربائيــة بالقــرب مــن اربيــل
والســليمانية .إن زيــادة تنميــة كال الحقليــن مخطــط لهــا بعــد حــل النــزاع القانونــي القائــم .علــى النحــو المتصــور فــي االتفاقيــات ،فــإن تلــك الزيــادة فــي
التنميــة مــن المتوقــع أن توفــر إمــدادات كبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي للتوســع المســتقبلي لتوليــد الطاقــة والصناعــات المحليــة وكذلــك للتصديــر والبيــع
فــي الخــارج ،عندمــا تســمح الظــروف السياســية.
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
(ب) مشروع إقليم كردستان العراق (شركة بيرل للبترول المحدودة) (تتمة)
فــي  27نوفمبــر  ،2015باعــت كل مــن شــركة دانــة غــاز وشــركة الهــال أســهم بنســبة  5٪فــي شــركة بيــرل للبتــرول لشــركة آر دبليــو إي ســبالي
آنــد تريدنــغ ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي ("آر دبليــو إي") .إن حصــة المســاهمين فــي شــركة بيــرل للبتــرول هــي علــى النحــو التالــي :شــركة دانــة
غــاز 35٪ -وشــركة الهــال  35٪ -وشــركة أو إم فــي  10٪ -وشــركة إم أو إل  10٪ -وشــركة آر دبليــو إي .10٪ -
بلغــت حصــة دانــة غــاز مــن إجمالــي اإلنتــاج فــي إقليــم كردســتان العــراق لســنة  2015بواقــع  10.7مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ ،أي بمعــدل
 29.3ألــف برميــل مــن النفــط المكافــئ يومي ـا ً ( 10.4 2014-مليــون برميــل مــن النفــط المكافــئ يومي ـاً ،بمعــدل  28.5ألــف برميــل مــن النفــط
المكافــئ يوميـاً).
بلغــت حصــة دانــة غــاز مــن التحصيــات للســنة مبلــغ  43مليــون دوالر أمريكــي ( 158مليــون درهــم) مقارنــة بمبلــغ  34مليــون دوالر أمريكــي
( 125مليــون درهــم) لســنة  .2014عنــد انتهــاء عقــد المبيعــات المحلــي المباشــر ،بــدأت حكومــة إقليــم كردســتان العــراق رفــع مباشــر للغــاز المســال
والمكثفــات مــن  20ســبتمبر و 7أكتوبــر  ،2015علــى التوالــي مــن حقــل خــور مــور مــن خــال مقــاول محلــي .فــي نهايــة الســنة بلــغ رصيــد الذمــم
المدينــة التجاريــة  727مليــون دوالر أمريكــي ( 2.665مليــار درهــم) بنســبة  35%مــن أســهم دانــة عــاز – (دانــة غــاز 746 – 2014 - 40%
مليــون دوالر أمريكــي  2.734 /مليــار درهــم).

(ج) حقل غاز الزوراء
يقــع حقــل الــزوراء جزئي ـا ً فــي غــرب منطقــة االمتيــاز البحريــة للشــارقة ويمتــد إلــى منطقــة امتيــاز عجمــان المجــاورة مــع مــا يقــرب مــن 50٪
مــن األحجــام علــى كال الجانبيــن تمــت الموافقــة عليهــا بموجــب اتفاقيــة توحيــد انتــاج مبدئــي .وســوف يبــدأ المشــروع فــي إنتــاج الغــاز الغنــي نســبيا ً
بالحامــض مــن حقــل غــاز الــزوراء الــى محطــة معالجــة الغــاز البريــة الجديــدة التــي تــم تشــييدها داخــل المنطقــة الحــرة بالحمريــة فــي الشــارقة.
يشــتمل المشــروع علــى هندســة وتشــييد وتركيــب منصــة غيــر مأهولــة ،علــى عمــق حوالــي  24متــرا فــي الميــاه وعلــى بعــد حوالــى  33كــم مــن
الشــاطئ .وترتبــط منصــة الــزوراء عــن طريــق خــط أنابيــب 12بوصــة تحــت البحــر ونظــام خطــوط أنابيــب بريــة إلــى مصنــع معالجــة الغــاز البــري
الجديــد حيــث ســيتم معالجــة الغــاز.
تــم إتمــام عمليتــي الحفــر الجانبــي التــي تمتــد أفقيـا ً حتــى فتحــات البئريــن ،وتــم االنتهــاء مــن جميــع األعمــال البحريــة واســتكمال البئــر .اكتمــل اإلطــار
العلــوي للمنصــة وعمليــات التشــغيل .تــم تشــغيل خــط األنابيــب فــي القطاعيــن البحــري والبــري .انتهــت عمليــات اإلعــداد للتشــغيل وعمليــات التشــغيل
الفعلــي للمحطــة البريــة انتهــت وانتــج المشــروع أول كميــات مــن الغــاز فــي شــهر ينايــر مــن ســنة .2016
تــم تمويــل تكلفــة المشــروع جزئيـا ً عــن طريــق تســهيل ألجــل بمبلــغ  100مليــون دوالر أمريكــي تــم توقيعــه فــي  25يونيــو  2014مــن خــال اتحــاد
بنــوك مشــترك يضــم أربعــة بنــوك إقليميــة هــي بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي والبنــك التجــاري الدولــي وبنــك دبــي التجــاري وبنــك بــروة .ســوف
يســاهم هــذا التســهيل فــي مكــون الديــون للتمويــل الــازم الســتكمال المشــروع وتمكيــن حقــل غــاز الــزوراء مــن اإلنتــاج .الحق ـا ً لنهايــة الســنة ،تــم
تحقيــق اإلغــاق المالــي للتســهيل ألجــل المذكــور فــي  16مــارس  2015وتــم الســحب بالكامــل فــي  30نوفمبــر  .2015وتــم تمويــل باقــي تكلفــة
المشــروع مــن خــال حقــوق الملكيــة.
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مشروع غاز اإلمارات العربية المتحدة

إن مشــروع غــاز اإلمــارات لمعالجــة ونقــل الغــاز المســتورد فــي انتظــار بــدء توريــدات الغــاز مــن قبــل شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة ()NIOC
إلــى شــركة نفــط الهــال .تمتلــك دانــة غــاز حصــة بنســبة  35٪فــي شــركة الهــال الوطنيــة للغــاز المحــدودة ( ،)CNGCLوهــو مــا يؤهلهــا لتســويق
الغــاز ،وتمتلــك حصــة بنســبة  100٪فــي شــركة الصجعــة للغــاز والشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة ( ،)UGTCوهمــا شــركتان تمتلــكان
المنصــة البحريــة الصاعــدة وخطــوط اإلنتــاج البحريــة والبريــة ووحــدة معالجــة الغــاز الغنــي بالحامــض.
خليج السويس في مصر – مصنع استخراج الغاز المسال
إن الشــركة ،مــن خــال شــركتها التابعــة دانــة غــاز البحريــن ،تمتلــك حصــة بنســبة ( 26.4٪بشــكل فعلــي) فــي الشــركة المصريــة البحرينيــة لمشــتقات
الغــاز (مشــروع مشــترك) إلنشــاء وامتــاك وتشــغيل مصنــع اســتخراج الغــاز المســال الطبيعــي فــي مصــر بالتضامــن مــع الشــركة المصريــة القابضــة
للغــازات الطبيعيــة ( )EGASوالشــركة العربيــة لالســتثمارات البتروليــة ( .)APICORPيعمــل المصنــع بطاقــة انتاجيــة قدرهــا  150مليــون قــدم
مكعــب معيــاري يوميـا ً مــن الغــاز وقــام بالمعالجــة بكامــل طاقتــه خــال ســنة .2015

دعاوى التحكيم
فــي  21أكتوبــر  ،2013بــدأت شــركة دانــة غــاز باالشــتراك مــع شــركة نفــط الهــال وبيــرل للبتــرول (الكونســورتيوم الــذي يملــك حقــوق النفــط فــي
إقليــم كردســتان العــراق) ،يُشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ "أصحــاب المطالبــات" ،إجــراءات تحكيــم دوليــة فــي محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي حســب آليــة
فــض النزاعــات الــواردة فــي االتفاقيــة الموقعــة مــع حكومــة إقليــم كردســتان العــراق بتاريــخ  4أبريــل  2007وتخضــع للقانــون اإلنجليــزي.
اعتبــاراً مــن شــهر يونيــو  ،2013فــي التاريــخ الــذي بــدأ فيــه أصحــاب المطالبــات إجــراءات التحكيــم لــدى محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي ،توقفــت
حكومــة إقليــم كردســتان عــن ســداد اي مدفوعــات مقابــل المنتجــات المســالة التــي اســتمرت فــي رفعهــا مــن مصنــع خــور مــور وبيعهــا .وفــي 21
مــارس  ،2014قــدم الكونســورتيوم طلــب إجــراء مؤقــت إلــى المحكمــة .ونجــح الكونســورتيوم فــي تقديــم طلباتــه إلــى المحكمــة بخصــوص اإلجــراء
المؤقــت وأصــدرت المحكمــة أمــراً فــي  10يوليــو  2014لحكومــة إقليــم كردســتان باســتعادة الدفعــات المنتظمــة الســابقة للكونســورتيوم اعتبــاراً مــن
 21مــارس  ،2014وهــو تاريــخ تقديــم الطلــب ،وحتــى إنهــاء هــذه القضيــة.
رفضــت حكومــة إقليــم كردســتان االمتثــال ألمــر المحكمــة واعترضــت عليــه ،علــى الرغــم مــن أنــه تــم الســماح للشــركة اعتبــاراً مــن ســبتمبر 2014
فــي البــدء فــي المبيعــات المحليــة للمكثفــات والغــاز المســال إلــى أطــراف ثالثــة .وفــي  17أكتوبــر  ،2014رفضــت المحكمــة اعتــراض حكومــة
إقليــم كردســتان وأكــدت مــن جديــد أمرهــا التخــاذ اإلجــراء المؤقــت بتاريــخ  10يوليــو  .2014وعــاوة علــى ذلــك ،أمــرت المحكمــة حكومــة إقليــم
كردســتان بدفــع  100مليــون دوالر أمريكــي إلــى الكونســورتيوم فــي إطــار زمنــي مدتــه  30يومــا ً (بتاريــخ  17نوفمبــر  .)2014فــي مخالفــة
اللتزاماتهــا القانونيــة ،رفضــت حكومــة إقليــم كردســتان إجــراء الدفعــات بحلــول الموعــد النهائــي .ونتيجــة لذلــك ،أصبــح أمــر المحكمــة قطعيـاً ،ممــا
يتيــح تنفيــذه مــن قبــل المحكمــة اإلنجليزيــة العليــا .وبتاريــخ  12ديســمبر  ،2014وبــإذن المحكمــة ،تــم تقديــم طلــب إلــى المحكمــة اإلنجليزيــة العليــا
لتنفيــذ األمــر ،مــع احتمــال فــرض عقوبــات علــى حكومــة إقليــم كردســتان لعــدم االمتثــال .تــم تحديــد موعــد جلســة االســتماع لهــذا األمــر فــي  28و29
أكتوبــر  2015أمــام المحكمــة اإلنجليزيــة العليــا.
وبتاريــخ  20نوفمبــر  ،2015أصــدرت المحكمــة العليــا حكمهــا ،والــذي أيــدت فيــه األمــر القطعــي وألزمــت حكومــة إقليــم كردســتان بدفــع المبلــغ
المذكــور فــي األمــر القطعــي خــال  14يومـاً .وعقــب اســتالم الحكــم ،ردت حكومــة إقليــم كردســتان باالعتــراض علــى األمــر الصــادر عــن المحكمــة
حيــث طلبــت ( )1إعفائهــا مــن األمــر القطعــي؛ و( )2اســتئناف الحكــم؛ و( )3علــى ســبيل االحتيــاط ،تمديــد الفتــرة الزمنيــة المحــددة لدفــع مبلــغ األمــر
القطعــي .وفــي الوقــت نفســه الــذي قدمــت فيــه حكومــة إقليــم كردســتان الطلــب الخــاص بهــا ،قدمــت كذلــك طلبـا ً إلــى المحكمــة إلعفائهــا مــن األمــر
القطعــي .وفــي الجلســة التــي عُقــدت لــدى مقــام المحكمــة بتاريــخ  17ديســمبر  ،2015حكمــت المحكمــة بمــا يلــي )1( :تأجيــل طلــب اإلعفــاء للســماح
للمحكمــة بتقريــر مــا إذا كان يجــب اإلعفــاء مــن األمــر القطعــي أم ال؛ و( )2رفــض الســماح لحكومــة إقليــم كردســتان باســتئناف الحكــم؛ و( )3تمديــد
الفتــرة الزمنيــة المتاحــة لحكومــة إقليــم كردســتان لســداد المبلــغ المذكــور فــي الحكــم القطعــي إلــى  26فبرايــر  .2016ومــع ذلــك ،كشــرطٍ مســبق
كل منهــا  8مالييــن دوالر أمريكــي إلــى
لهــذا التمديــد ،أمــرت المحكمــة حكومــة إقليــم كردســتان بــأن تســدد فــي الوقــت ذاتــه ثالثــة أقســاط قيمــة ٍ
الكونســورتيوم فــي  31ديســمبر  2015و 15ينايــر  2016و 19فبرايــر  .2016وقــد تــم األقســاط الثالثــة بالكامــل.
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
دعاوى التحكيم (تتمة)
كمــا تقدمــت حكومــة إقليــم كردســتان إلــى المحكمــة بطلـ ٍ
ب لإلعفــاء مــن األمــر القطعــي ،والــذي كان موضوعـا ً لجلســة قصيــرة أمــام المحكمــة بتاريــخ
 8ينايــر  .2016وفــي  15ينايــر  ،2016أصــدرت المحكمــة قرارهــا برفــض طلــب حكومــة إقليــم كردســتان باإلعفــاء مــن األمــر القطعــي وتأكيــد
تاريــخ الســداد علــى أنــه  26فبرايــر .2016
بتاريــخ  18فبرايــر  ،2016تقدمــت حكومــة إقليــم كردســتان بطلــب للســماح لهــا بتقديــم اســتئناف إلــى محكمــة االســئتناف علــى مختلــف جوانــب
األحــكام الصــادرة عــن المحكمــة العليــا والمتعلقــة بتنفيــذ األمــر القطعــي .وقــد قــررت محكمــة االســتئناف أن مســألة الســماح لحكومــة إقليــم كردســتان
باالســتئناف يجــب البــت فيهــا فــي جلســة شــفهية ُتعقــد فــي تاريــخ يتــم تحديــده خــال  3أشــهر .وفــي الوقــت نفســه ،قــررت محكمــة االســتئناف أن
( )1تاريــخ ســداد مبلــغ  100مليــون دوالر أمريكــي يتــم تأجيلــه مــن  26فبرايــر  2016ولحيــن التوصــل إلــى نتائــج الجلســة ،و( )2يجــب علــى
حكومــة إقليــم كردســتان فــي الوقــت نفســه االســتمرار فــي دفــع مبلــغ  8مالييــن دوالر أمريكــي إلــى أصحــاب المطالبــات فــي يــوم  15مــن كل شــهر.
فيمــا يتعلــق بإجــراءات التحكيــم الخاصــة بالوقائــع ،تــم عقــد جلســة اســتماع لمــدة أســبوع واحــد فــي لنــدن بــدأت فــي  20أبريــل  2015لمناقشــة بعــض
األمــور المحــددة مــن التحكيم.
وفــي  3يوليــو  ،2015أصــدرت محكمــة التحكيــم بتاريــخ  30يونيــو  2015قــراراً نهائيـا ً جزئيـا ً ("القــرار النهائــي الجزئــي األول") يؤكــد الحقــوق
التعاقديــة للكونســورتيوم بمــا فــي ذلــك عــدد مــن األمــور الهامــة تــم تناولهــا خــال جلســة االســتماع بتاريــخ  20أبريــل  .2015ويؤكــد قــرار المحكمــة
ـور أخــرى ،علــى مــا يلــي:
النهائــي الجزئــي األول ،مــن جملــة أمـ ٍ
•

حقوق الكونسورتيوم الحصرية طويلة األجل لتطوير وإنتاج الغاز والنفط من حقلي خور مور وجمجمال لمدة العقد،
بما ال يقل عن  25سنة.

•

االلتزام التعاقدي لحكومة إقليم كردستان بالدفع إلى الكونسورتيوم عن المكثفات والغاز المسال التي تم إنتاجها باألسعار الدولية،
بما في ذلك منهجية التسعير لكل منها.

•

يحق لشركة دانة غاز ونفط الهالل التنازل عن حصصهم إلى إم أو إل وأو إم في،
وال يحق لحكومة إقليم كردستان أي حصة من عائدات التنازل.

بتاريــخ  21ســبتمبر  ،2015تــم عقــد جلســة ليــوم واحــد قــام الكونســورتيوم خاللهــا بتقديــم طلــب لمحكمــة التحكيــم بالحكــم بمبلــغ نقــدي
بقيمــة  1.963مليــار دوالر أمريكــي ضــد حكومــة إقليــم كردســتان ،باعتبــاره مبلــغ الفواتيــر غيــر المســددة القائمــة للمكثفــات والغــاز
المســال التــي تــم إنتاجهــا (كمــا فــي  30يونيــو  )2015والــذي تــم حســابه وفقــا ً لمنهجيــة التســعير التــي حددتهــا محكمــة التحكيــم فــي
قرارهــا النهائــي الجزئــي األول .كمــا نظــرت المحكمــة ادعــاءات الطرفيــن والوثائــق المقدمــة منهمــا .وفــي  27نوفمبــر  ،2015أصــدرت
المحكمــة قرارهــا النهائــي الجزئــي الثانــي ("القــرار النهائــي الجزئــي الثانــي") الــذي طالبــت فيــه حكومــة إقليــم كردســتان بــأن تدفــع
للكونســورتيوم خــال  28يومــا ً (أي فــي موعــد أقصــاه  26ديســمبر  )2015مبلغــا ً وقــدره  1.963مليــار دوالر أمريكــي مقابــل الفواتيــر
غيــر المســددة المســتحقة مقابــل المكثفــات والغــاز المســال حتــى  30يونيــو  ،2015وفقـا ً الســتراتيجية التســعير المحــددة بالفعــل مــن جانــب محكمــة
التحكيــم فــي القــرار النهائــي الجزئــي األول.
إن القــرار النهائــي الجزئــي الثانــي هــو قــرار نهائــي وملــزم وســاري علــى الصعيــد الدولــي وال يعتمــد علــى أي جلســات اســتماع إضافيــة أو علــى
الدعــاوى أو الدعــاوى المضــادة المعلقــة لألطــراف والتــي يتــم تحديدهــا خــال إجــراءات التحكيــم.
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
دعاوى التحكيم (تتمة)
وحتــى تاريخــه ،لــم تدفــع حكومــة إقليــم كردســتان مبلــغ  1.963مليــار دوالر أمريكــي ،وبتاريــخ  22ديســمبر  2015طعنــت علــى القــرار النهائــي
الجزئــي الثانــي لــدى المحكمــة اإلنجليزيــة العليــا بســبب محدوديــة الحيثيــات اإلجرائيــة التــي تضمنهــا التحكيــم .ويــرى الكونســورتيوم ومستشــاروه
ـال مــن األحــوال التــزام حكومــة إقليــم
القانونيــون أن هــذا الطعــن ليــس لــه أســاس مــن الصحــة وســي َقابل بالرفــض .وإن هــذا الطعــن لــن يعلــق بــأي حـ ٍ
كردســتان بالدفــع.
وســيتم تحديــد اســتحقاق الكونســورتيوم للذمــم المدينــة فيمــا يتعلــق بفائــض الغــاز ومطالبــات األضــرار الجســيمة (والتــي تقــدر بمــا يزيــد عــن 15
مليــار دوالر أمريكــي) والناتجــة عــن التدخــل المجحــف فــي حقــوق الكونســورتيوم طويلــة األجــل فــي حقلــي خــور مــور وجمجمــال (وفــق مــا أكــده
القــرار النهائــي الجزئــي األول) (إلــى جانــب المطالبــات المســتحقة األخــرى) فــي الجلســة الالحقــة التــي مــن المقــرر أن تبــدأ فــي  5ســبتمبر .2016
كمــا ســتتناول هــذه الجلســة مختلــف الدعــاوى المضــادة التــي قدمتهــا حكومــة إقليــم كردســتان ضــد الكونســورتيوم بمــا يزيــد عــن  3مليــارات دوالر
أمريكــي ،والتــي يــرى الكونســورتيوم ومستشــاروه القانونيــون أنهــا جميعـا ً بغيــر ســند مــن القانــون أو الواقــع.
فــي ديســمبر  ،2010أعلنــت دانــة غــاز ش.م.ع وشــركة نفــط الهــال الدوليــة المحــدودة ("أصحــاب المطالبــات") بــدء إجــراءات التحكيــم أمــام
محكمــة التحكيــم فــي لنــدن بزعــم أن شــركة آرويســت ("المدعــى عليهــا") قــد خرقــت اتفاقــات الســرية المحــددة بيــن األطــراف .وبتاريــخ  10مــارس
 ،2015أقــرت المحكمــة بــأن االنتهــاكات المتعلقــة باتفاقــات الســرية التــي قامــت بهــا المدعــى عليهــا قــد أضــرت بمصالــح أصحــاب المطالبــات فــي
إقليــم كردســتان العــراق .وفــي  27نوفمبــر  ،2015توصــل أصحــاب المطالبــات إلــى تســوية ســرية مرضيــة للطرفيــن مــع آرويســت .وفــي إطــار
التســوية ،قامــت دانــة غــاز بنقــل حصــة فــي حقــوق الملكيــة بنســبة  5%فــي شــركة بيــرل للبتــرول المحــدودة إلــى شــركة آر دبليــو إي ســبالي آنــد
تريدنــغ ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي .وبنــا ًء عليــه ،أصبحــت حصــة مســاهمة دانــة غــاز فــي بيــرل للبتــرول المحــدودة اآلن .35%
إن عقــد مبيعــات وشــراء الغــاز بيــن شــريك دانــة غــاز "نفــط الهــال وشــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة والــذي ينــص علــى توريــد الغــاز إلــى
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كان موضــوع جلســات التحكيــم الدولــي منــذ يونيــو  .2009فــي أغســطس  ،2014تــم إخطــار شــركة دانــة
غــاز مــن قبــل شــركة نفــط الهــال بــأن محكمــة التحكيــم قــد أصــدرت قــراراً نهائيــا ً فــي موضــوع الدعــوى ،وقــررت أن يكــون العقــد الممتــد
لفتــرة  25سـ ً
ـنة بينهــا وبيــن شــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة هــو ســاري المفعــول وملــزم لألطــراف ،وأن شــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة تلتــزم
بتوصيــل الغــاز بموجــب العقــد منــذ شــهر ديســمبر  .2005وقــد ابلغــت شــركة نفــط الهــال شــركة دانــة غــاز بــأن هيئــة التحكيــم قــد حــددت
تاريــخ الجلســة النهائيــة للبــت فــي مســألة مطالبــات األضــرار المقدمــة ضــد شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة بســبب عــدم تنفيذهــا للعقــد ليكــون فــي
 1سبتمبر  2016في مدينة الهاي.
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دانـــــــة غــــــاز (ش.م.ع)
تـــقــــريـــــر مــــجلــــس اإلدارة (تتمة)
أعضاء مجلس اإلدارة
إن أعضاء مجلس اإلدارة الذين عملوا خالل السنة هم:
 .1سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي ،رئيس فخري
 .2السيد حميد ضياء جعفر ،رئيس مجلس اإلدارة (من  30أبريل )2015
 .3السيد راشد سيف الجروان ،نائب رئيس مجلس اإلدارة (من  30أبريل )2015
 .4الدكتور باتريك ألمان وورد ،الرئيس التنفيذي
 .5سعادة الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي
 .6السيد عبد هللا علي المجدوعي
 .7السيد مجيد حميد جعفر
 .8السيد ناصر النويس
 .9السيد سعيد عراطة
 .10السيد فاروجان نرغيسيان
 .11السيد زياد عبد هللا إبراهيم كلداري
 .12السيد هاني عبدالعزيز حسين (من  30أبريل )2015
 .13السيدة فاطمة عبيد الجابر (من  30أبريل )2015
 .14الدكتور عادل خالد الصبيح ،رئيس مجلس اإلدارة (من  30أبريل )2015
 .15الدكتور توفيق عبدالرحمن المؤيد ،نائب رئيس مجلس اإلدارة (من  30أبريل )2015
 .16السيد عبد العزيز حمد الجميح (من  30أبريل )2015
 .17السيد أحمد المدفع (من  30أبريل )2015
 .18السيد أحمد راشد العربيد (من  30أبريل )2015
 .19السيد خالد عبد الرحمن صالح الراجحي (من  30أبريل )2015
 .20السيد رشاد محمد الزبير (من  30أبريل )2015
 .21السيد صالح القحطاني (من  30أبريل )2015

مدققو الحسابات

تم تدقيق البيانات المالية من قبل السادة /إرنست ويونغ الذين أنهوا عملهم وهم مؤهلون إلعادة تعيينهم.

نيابة عن مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
__________ مارس 2016
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع)

تقرير حول البيانات المالية المجمعة
لقــد دققنــا البيانــات الماليــة المجمعــة المرفقــة لشــركة دانــة غــاز (ش.م.ع) والشــركات التابعــة لهــا ("المجموعــة") ،والتــي تتألــف مــن بيــان المركــز
المالــي المجمــع كمــا فــي  31ديســمبر  2015والبيانــات المجمعــة للدخــل والدخــل الشــامل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة
المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ ،وملخــص السياســات المحاســبية الهامــة والمعلومــات التوضيحيــة األخــرى.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة عن البيانات المالية المجمعة
إن أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤولون عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة المجمعــة وفقـا ً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة
الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة واألحــكام المعنيــة مــن النظــام األساســي لشــركة دانــة غــاز (ش.م.ع) والقانــون االتحــادي رقــم ()2
لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وعــن الرقابــة الداخليــة التــي يعتبرهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة
مجمعــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كان ذلــك نتيجــة الحتيــال أو خطــأ.

مسؤولية مدققي الحسابات
إن مســؤوليتنا هــي إبــداء الــرأي حــول هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة اســتناداً إلــى أعمــال تدقيقنــا .لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقـا ً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة،
والتــي تتطلــب منــا االلتــزام بقواعــد الســلوك المهنــي وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال التدقيــق للحصــول علــى تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات الماليــة خاليــة
مــن األخطــاء الجوهريــة.
يتضمــن التدقيــق القيــام باإلجــراءات الالزمــة للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإلفصاحــات الــواردة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة.
إن اإلجــراءات المختــارة تعتمــد علــى تقديــر مدققــي الحســابات وتشــمل تقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة للبيانــات الماليــة المجمعــة ،ســواء
كان ذلــك نتيجــة الحتيــال أو خطــأ .وعنــد تقييــم هــذه المخاطــر ،يضــع المدقــق فــي االعتبــار نظــم الرقابــة الداخليــة بالمنشــأة والمعنيــة بإعــداد
وعــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بصــورة عادلــة وذلــك لتصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف ،وليــس لهــدف إبــداء رأي حــول فعاليــة
نظــام الرقابــة الداخليــة للمنشــأة .ويتضمــن التدقيــق أيض ـا ً تقييــم مــدى مالئمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية
التي قام بها أعضاء مجلس اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض العام للبيانات المالية المجمعة.
وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية المجمعة.

الرأي
فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة المجمعــة تعبــر بصــورة عادلــة ،مــن كافــة النواحــي الجوهريــة ،عــن المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي
 31ديسمبر  2015وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة دانـة غـاز (ش.م.ع)
التأكيد على بعض األمور
( )1نــود أن نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم (12ب) و 14حــول البيانــات الماليــة المجمعــة الــذي يبيــن أن التأخيــر المســتمر فــي البــدء بتوريــدات
الغــاز قــد أدى إلــى قيــام مــورد رئيســي للمجموعــة برفــع دعــاوى تحكيــم ضــد المــورد النهائــي ،و
( )2كمــا نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم  15حــول البيانــات الماليــة المجمعــة الــذي يفصــح عــن دعــاوى التحكيــم المبرمــة مــع حكومــة إقليــم
كردســتان العــراق.
إن رأينا غير متحفظ بخصوص األمور الواردة أعاله.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما نشير ،وفقا ً لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،إلى ما يلي:
 )1لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
 )2لقد تم إعداد البيانات المالية ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقا ً لألحكام المعنية من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والنظام األساسي للشركة؛
 )3تحتفظ الشركة بسجالت محاسبية منتظمة؛
 )4تفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية للشركة؛
 )5لم تشتري أو تستثمر الشركة في أي من األسهم أو األوراق المالية خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015؛
 )6يبين إيضاح  31حول البيانات المالية المجمعة المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛
 )7استناداً إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا ،لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد بأن الشركة قد خالفت،
خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2015أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم
( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على
أنشطتها أو مركزها المالي المجمع كما في  31ديسمبر 2015؛ و
 )8يبين إيضاح  35المساهمات االجتماعية خالل السنة.
توقيع
ثودال هاري جوبال
شريك
رقم القيد 689 :

_________ مارس 2016
الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

2015
إيضاح

2014

مليون دوالر أمريكي

مليون درهم

مليون دوالر أمريكي

مليون درهم

417
()146
__________

		 1.529
()535
__________

683
		 ()207
__________

		 2.504
()759
__________

271
()56
()89
__________

		 476
		 994
		 ()55
		 ()205
		 ()118
		 ()326
__________ __________

1.745
()202
()433
__________

126
__________

		 463
__________

		 303
__________

1.110
__________

()23
208
130
()153
()24
()8
()1
()7
()14
()77
__________

		 ()84
		 762
		 476
		 ()561
		 ()88
		 ()29
		 ()4
		 ()26
		 ()51
		 ()282
__________

		 ()28
		 -
		 3
		 -
		 ()22
		 ()4
		 ()1
		 ()1
		 ()1
		 ()73
__________

()102
		 -
11
		 -
()81
()15
()4
()4
()4
()267
__________

األرباح قبل ضريبة الدخل

		
9

157
()13
__________

		 576
		 ()48
__________

		 176
		 ()51
__________

644
()187
__________

األرباح للسنة

		

144
__________
__________

		 528
__________
__________

		 125
__________
__________

457
__________
__________

		
		

146
()2
__________

		 535
		 ()7
__________

		 125
__________

457
__________

		

144
__________
__________

		 528
__________
__________

		 125
__________
__________

457
__________
__________

إيرادات
حقوق االمتياز
صافي اإليرادات
تكاليف تشغيلية
استهالك ونضوب

إجمالي األرباح

5
5
5
		
11
		

		
مصاريف عمومية وإدارية
		
دخل آخر
6
دخل االستثمارات والتمويل
7
مخصص فائض االستحقاقات
28
مخصص االنخفاض في قيمة
		
مصاريف أخرى
13
تغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
14
حصة من خسائر مشروع مشترك
		
مصاريف استكشاف
8
تكاليف التمويل
مصروف ضريبة الدخل

األرباح العائدة إلى:

 مساهمي الشركة األم -حصص غير مسيطرة

الربح للسهم:

 الربح األساسي للسهم(دوالر أمريكي/درهم للسهم)

10

0.021
__________
__________

		 0.077
__________
__________

		 0.018
__________
__________

0.066
__________
__________

 الربح المخفف للسهم(دوالر أمريكي/درهم للسهم)

10

0.019
__________
__________

		 0.072
__________
__________

		 0.017
__________
__________

		 0.064
__________
__________

تشكل اإليضاحات من  1إلى  35المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

2015
مليون دوالر أمريكي

األرباح للسنة

144

2014
مليون درهم

		 528

مليون دوالر أمريكي

125

مليون درهم

457

بنود الدخل الشامل األخرى:

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تصنيفها إلى
بيان الدخل في فترات الحقة:
أرباح(/خسائر) الموجودات المالية المتوفرة للبيع
(إيضاح )18

-

		

		 -

		 ()26

		 ()94

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم تصنيفها إلى
بيان الدخل في فترات الحقة:
أرباح(/خسائر) الموجودات المالية المتوفرة للبيع
		
(إيضاح )18
صافي المبلغ المحول من احتياطي آخر
(الموجودات المالية المتوفرة للبيع)

3

		 11

		 -

		 -

		

12
__________

		 44
__________

		 -
__________

		 -
__________

		
بنود الدخل الشامل (الخسائر الشاملة) األخرى للسنة

15
__________

		 55
__________

		 ()26
__________

		 ()94
__________

		

159
__________
__________

		 583
__________
__________

		 99
__________
__________

		 363
__________
__________

إجمالي الدخل الشامل للسنة

العائد إلى:
 مساهمي الشركة األم -حصص غير مسيطرة

		
		

161
()2
__________

		 590
		 ()7
__________

		 99
		 -
__________

		 363
		 -
__________

		

159
__________
__________

		 583
__________
__________

		 99
__________
__________

		 363
__________
__________

تشكل اإليضاحات من  1إلى  35المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

2015
إيضاح

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

موجودات ثابتة
موجودات غير ملموسة
عقارات استثمارية
حصة في مشاريع مشتركة

مليون دوالر أمريكي

مليون درهم

مليون دوالر أمريكي

مليون درهم

11
12
13
14

		 1.032
748
25
559
__________
2.364
__________

3.784
		 2.741
		 91
2.048
		__________
		 8.664
__________

948
		 728
		 26
566
		__________
		 2.268
__________

3.474
		 2.669
		 95
2.074
		__________
		 8.312
__________

16
17
18

53
1.017
-

		 194
		 3.728
		 -

		 51
		 1.049
		 51

		 187
		 3.844
		 187

		 29
1.723
		__________
		 5.674
__________

		 9
184
		__________
		 1.344
__________

		 33
674
		__________
		 4.925
__________

		

الموجودات المتداولة

بضاعة
مدينون تجاريون ومدينون آخرون
موجودات مالية متوفرة للبيع
موجودات مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر
نقد في صندوق وأرصدة لدى البنوك

19
20

		

إجمالي الموجودات

رأس المال
احتياطي نظامي
احتياطي قانوني
أرباح غير موزعة
احتياطيات أخرى
سندات قابلة للتحويل – عنصر حقوق الملكية

عائدة لمساهمي الشركة األم

حصص غير مسيطرة

إجمالي حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة

21
22
22

		
23
25

إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

		 6.969
		 395
		 395
		 2.540
		 7
		 212
__________
		 10.518
		 4
__________
		 10.522

		 1.899
		 93
		 93
		 578
()14
		 58
__________
		 2.707
		 3
__________
		 2.710

		 6.961
		 340
		 340
		 2.119
		 ()51
		 212
__________
		 9.921
		 11
__________
		 9.932

25
26

810
16
__________
826
__________

		 2.969
		 59
__________
		 3.028
__________

		 748
		 19
__________
		 767
__________

25
27
28

51
150
14
__________

187
		 550
		 51
__________

		 -
		 135
		 -
__________

		 -
		 495
		 -
__________

		

إجمالي المطلوبات

		 14.338

		 3.612

		 13.237

		 2.741
		 69
__________
		 2.810
__________

		

قروض
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
مخصص فائض االستحقاقات (صافي)

1.901
108
108
693
2
58
__________
2.870
1
__________
2.871

		
		
		

قروض
مخصصات

المطلوبات المتداولة

8
470
__________
1.548
__________
3.912

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات العائدة
لمساهمي الشركة األم

2014

		
		

215
__________
1.041
__________
3.912
__________
__________

		
___________________________________
		
عضو مجلس اإلدارة
		
__________ مارس 2016

		 788
__________
		 3.816
__________
		 14.338
__________
__________

		 135
__________
		 902
__________
		 3.612
__________
__________

		 495
__________
		 3.305
__________
		 13.237
__________
__________

_______________________________________
عضو مجلس اإلدارة
__________ مارس 2016

تشكل اإليضاحات من  1إلى  35المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

2015
إيضاح

األنشطة التشغيلية

أرباح قبل ضريبة الدخل
التعديالت للبنود التالية:
11
استهالك ونضوب
		
دخل آخر
7
دخل االستثمارات والتمويل
		
مخصص اإلنخفاض في القيمة
13
تغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
14
حصة من خسائر مشروع مشترك
		
تكاليف التمويل
		
تعويضات مجلس اإلدارة

مليون دوالر أمريكي

157

		

التغيرات في رأس المال العامل:
مدينون تجاريون ومدينون آخرون
بضاعة
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع
مخصص فائض االستحقاقات
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

		

ضريبة الدخل المدفوعة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

		

()101
()9
()13
14
__________
216
__________

()370
		 ()33
()48
		 51
__________
		 792
__________

()13
__________
203
__________

األنشطة االستثمارية

		
شراء موجودات ثابتة
		
مصاريف على موجودات غير ملموسة
		
مبالغ محصلة من استبعاد حصة في عملية مشتركة
مبالغ محصلة من استبعاد للموجودات
		
المالية المتوفرة للبيع
		
دخل االستثمارات والتمويل المقبوض
		
استثمارات مستردة خالل السنة
		
مبالغ محصلة من بيع كوم أمبو
		
تكاليف استحواذ غير مطالب بها-سنتوريون
		
صافي النقد من(/المستخدم في) األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

مبالغ محصلة من القروض
إعادة شراء للصكوك
سداد القروض
تكاليف التمويل المدفوعة
وديعة  -تسهيالت المرابحة
صافي التدفقات النقدية من(/المستخدم في)
األنشطة التمويلية

		
		
		
		

20

		

صافي الزيادة(/النقص) في النقدية

		
وشبه النقدية
20
النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

20

		 576

		 176

89
()33
3
24
1
7
77
__________
325

9

مليون درهم

مليون دوالر أمريكي

		 118
		 326
		 -
()121
		 ()3
		 11
		 22
		 88
		 1
		 4
		 1
		 26
		 73
		 282
()3
		
		 -
__________ __________
		 385
		 1.192

		
		
		
		
		

2014

()48
__________
		 744
__________

		 ()244
		 10
		 1
		 -
__________
		 152
__________
		 ()51
__________
		 101
__________

مليون درهم

		 644
		 433
		 -
		 ()11
		 81
		 4
		 4
		 267
		 ()11
__________
		 1.411
		 ()895
		 37
		 4
		 -
__________
		 557
__________
		 ()187
__________
		 370
__________

()156
()25
162

()571
		 ()92
		 593

		 ()84
		 -
		 -

		 ()308
		 -
		 -

54
5
1
__________
41
__________

		 198
		 18
		 4
		 -
		 -
__________
		 150
__________

		 18
		 6
		 -
		 3
		 3
__________
		 ()54
__________

		 66
		 22
		 -
		 11
		 11
__________
		 ()198
__________

143
()24
()8
()69
()29
__________

		 524
		 ()88
()29
()254
()106
__________

		 -
		 -
		 -
		 ()67
		 -
__________

		 -
		 -
		 -
		 ()246
		 -
__________

13
__________

		 47
__________

		 ()67
__________

		 ()246
__________

257
184
__________

		 941
		 674
__________

		 ()20
		 204
__________

		 ()74
		 748
__________

		 184
__________
__________

		 674
__________
__________

441
__________
__________

		 1.615
__________
__________
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العائدة إلى مساهمي الشركة
رأس المال
مليون
دوالر
أمريكي

كما في  1يناير 2014
األرباح للسنة
بنود الدخل الشامل األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
التحويل إلى االحتياطيات
(إيضاح )22
إعادة تصنيف أرباح مثبتة سابقا ً
من استبعاد موجودات مالية
متوفرة للبيع
تحويل صكوك
(إيضاح )25
إصدار اسهم للموظفين
تعويضات مجلس اإلدارة
كما في  31ديسمبر 2014
األرباح للسنة
بنود الدخل الشامل األخرى

االحتياطي النظامي االحتياطي القانوني األرباح غير الموزعة

مليون
درهم

مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

1.767
482
293
80
293
80 6.602 1.801
457
125
		
		 -
		 -
		
		 -
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
		
		
13

		
-

-

-

-

47

13

47

		 457 		 125
()26

()94

		
		
-

-

-

-

-

-

		
355

-

-

-

-

-

97

		 -
		
4
1
()11
()3
		
		
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
1.899

6.961

93

340

93

340

578

2.119

535 		 146
		 -
		 -
		
		
		 -
		 -
		 -
		 -
		
		
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

إجمالي الدخل الشامل
للسنة

		
-

التحويل إلى االحتياطيات
(إيضاح )22

		
-

		
-

15

-

		 -

		 -

		 55

15

		 55

535 		 146

()30

التحويل

		
		
-

-

		 -

		 -

		 ()1

الدفع باألسهم

		
		
-

-

		 -

		 -

		 -

()110
()4
		 -

إصدار اسهم للموظفين

		 -
		 -
		 -
		 -
		 -
		 -
8
2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

كما في  31ديسمبر 2015

_____ 		 2.540 		 693
_____ 		 395 		 108
_____ 		 395 		 108
6.969 1.901
_____
_____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____ _____ _____
_____

تشكل اإليضاحات من  1إلى  35المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
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العائدة إلى مساهمي الشركة
الحصص غير
احتياطيات أخرى السندات القابلة للتحويل
عنصر حقوق الملكية
المسيطرة
مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

اإلجمالي
مليون
دوالر
أمريكي

مليون
درهم

9.321 2.543
11
3
297
81
58
		 16
457
125
		
		 -
		 ()94( )26
		
()94
()26
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
		
()94

-

-

-

		 99

363

()26

		
		
-

-

-

-

-

-

()3

()11

-

-

-

-

()3

()11

-

-

()23

()85

-

-

74

270

		 -
		 -
		 -
()4
()1
()11
()3
		 -
		 -
		 -
		 -
		 -
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
9.932 2.710
11
3
212
58
()51
()14
528 		 144
()7
()2
		
		 -
		 55 		 15
		 -
		 -
		
55
15
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
15

55

- 		-

		
		
-

()2

()7

		 583 		 159

-

-

-

-

-

1

4

		 -

-

-

-

-

-

2

7

		 -

-

-

-

2

7

				
()8
()2
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
10.522
2.871
4
1
212
58
7
2
_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____

تشكل اإليضاحات من  1إلى  35المرفقة جزءاً من هذه البيانات المالية المجمعة.
ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016

www.danagas.com

89

بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
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1

األنـشطـة

تأسســت دانــة غــاز (ش.م.ع) ("دانــة غــاز" أو "الشــركة") فــي إمــارة الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة كشــركة مســاهمة عامــة فــي  20نوفمبــر
 2005بموجــب مرســوم تأســيس رقــم  429/2005الصــادر عــن وزارة االقتصــاد .إن أســهم شــركة دانــة غــاز مدرجــة فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق
المالية.
تؤلــف الشــركة والشــركات التابعــة لهــا والعمليــات المشــتركة والمشــاريع المشــتركة المجموعــة ("المجموعــة") .تقــوم المجموعــة بأعمــال استكشــاف
وإنتــاج وامتــاك ونقــل ومعالجــة وتوزيــع وتســويق وبيــع الغــاز الطبيعــي والمنتجــات البتروليــة ذات العالقــة بمــا فــي ذلــك تطويــر المشــاريع
والخدمــات المتعلقــة بالغــاز.
إن عنــوان المركــز الرئيســي المســجل للشــركة هــو فــي ص.ب  ،2011الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة ولديهــا مكاتــب فــي الخبــر والبحريــن
والقاهــرة وإقليــم كردســتان العــراق ولنــدن.
اصبــح القانــون االتحــادي رقــم  2لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ("قانــون الشــركات") ســاري المفعــول فــي  28يونيــو .2015
وأعطيــت الشــركة مهلــة مدتهــا اثنــي عشــر شــهراً اعتبــاراً مــن تاريــخ ســريان قانــون الشــركات لالمتثــال ألحكامــه ("األحــكام االنتقاليــة") ،وقــد
اســتفادت الشــركة مــن هــذه األحــكام االنتقاليــة.
إن الشــركات التابعــة الرئيســة والترتيبــات المشــتركة التابعــة للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015والنســبة المئويــة للشــركة مــن رأس المــال
العــادي أو الحصــة هــي كمــا يلــي:

اسم الشركة التابعة

النسبة المئوية

مشاريع دانة غاز إل إن جي ليمتد
شركة دانة غاز مصر
دانة غاز لالستكشاف ش.م.ح
شركة الصجعة للغاز الخاصة المحدودة
("صاج غاز")
الشركة المتحدة إلمدادات الغاز المحدودة
("يو جي تي سي")
دانة غاز (البحرين) ذ.م.م

اسم الشركة التابعة

اسم الشركة التابعة
الشركة المصرية البحرينية لمشتقات الغاز
("إي بي جي دي سي أو")
شركة الهالل الوطنية للغاز المحدودة
("سي إن جي سي إل")
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100
100
100

جزر العذراء البريطانية
بربادوس
إ.ع.م

استكشاف وإنتاج النفط والغاز
استكشاف وإنتاج النفط والغاز
استكشاف وإنتاج النفط والغاز

100

إ.ع.م

تنقية الغاز

100
66

إ.ع.م
البحرين

إمدادات الغاز
معالجة الغاز

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

النسبة المئوية

شركة بيرل للبترول المحدودة
("بيرل للبترول")
الشركة المتحدة إلمدادات الغاز
المحدودة/إمارات جي في

غاز سيتيز ليمتد

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

35

إقليم كردستان العراق

استكشاف وإنتاج النفط والغاز

50

إمارة الشارقة

إمدادات الغاز

النسبة المئوية

بلد التأسيس

النشاط الرئيسي

26.4
35

50
		

مصر

معالجة الغاز

إمارة الشارقة

تسويق الغاز

الشرق األوسط/شمال أفريقيا/
جنوب آسيا (منطقة ميناسا)

غاز سيتيز
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة

2

أسس إعداد البيانات المالية

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة وفقـا ً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة ،باســتثناء العقــارات االســتثمارية والموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع والموجودات
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال حســاب األربــاح أو الخســائر التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة .إن البيانــات الماليــة المجمعــة قــد تــم عرضهــا
بالــدوالر األمريكــي وهــو العملــة المســتخدمة لــدى الشــركة ويتــم تقريــب جميــع القيــم إلــى أقــرب مليــون دوالر أمريكــي ،إال إذا أشــير لغيــر ذلــك .إن
المبالــغ بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة قــد تــم عرضهــا فقــط مــن أجــل التســهيل علــى قارئــي البيانــات الماليــة المجمعــة .تــم تحويــل المبالــغ بدرهــم
اإلمــارات بســعر  3.6655درهــم لــكل دوالر أمريكــي واحــد.

بيان التوافق

يتم إعداد البيانات المالية المجمعة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية.

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يتطلــب اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة.
كمــا أنهــا تتطلــب مــن اإلدارة إصــدار األحــكام ضمــن ســياق عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .إن الجوانــب التــي تتطلــب درجــة عاليــة
مــن األحــكام أو التعقيــد أو الجوانــب حيــث يتــم اعتبــار االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للبيانــات الماليــة المجمعــة يتــم عرضهــا فــي اإليضــاح رقــم .3

المعايير الجديدة والمعدلة المتبعة من قبل المجموعة

إن المعاييــر والتعديــات الجديــدة التاليــة قامــت المجموعــة باتباعهــا للمــرة األولــى اعتبــاراً مــن الســنة الماليــة التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر .2015
إن طبيعــة وتأثيــر كل معيــار وتعديــل جديــد تــم شــرحه أدنــاه والتــي لــم يكــن لهــا تأثيــر جوهــري علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة .تنطبــق
عــدة تعديــات أخــرى ألول مــرة فــي ســنة  ،2015ومــع ذلــك ،فإنهــا ال تؤثــر علــى البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة .لــم تقــم المجموعــة ،فــي
وقــت مبكــر ،باتبــاع أي معيــار أو تفســير أو تعديــل كان قــد صــدر ولــم يســر مفعولــه بعــد .باســتثناء التغييــرات الموضحــة أدنــاه ،فــإن السياســات
المحاســبية المتبعــة متماثلــة مــع تلــك المســتخدمة فــي الســنة الماليــة الســابقة.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19خطط المزايا المحددة -مساهمات الموظفين

يتطلــب المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  19أن تقــوم المنشــأة باألخــذ فــي االعتبــار المســاهمات المقدمــة مــن الموظفيــن أو أطــراف ثالثــة عنــد احتســاب
خطــط المزايــا المحــددة .عندمــا تكــون هــذه المســاهمات مرتبطــة بالخدمــة ،يجــب أن تكــون عائــدة إلــى فتــرات الخدمــة كمزايــا ســالبة .توضــح هــذه
التعديــات أنــه إذا كان مبلــغ المســاهمات مســتقل عــن عــدد ســنوات الخدمــة ،يســمح للمنشــأة أن تثبــت هــذه المســاهمات كخفــض فــي تكاليــف الخدمــة
فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تقديــم الخدمــة ،بــدالً مــن تخصيــص المســاهمات فــي فتــرات الخدمــة .يســري مفعــول هــذا التعديــل للفتــرات الســنوية التــي
تبــدأ فــي أو بعــد  1يوليــو  .2014ال يتعلــق هــذا التعديــل بالمجموعــة ،نظــراً ألنــه ليــس لــدى أي مــن منشــآت المجموعــة خطــط مزايــا محــددة
للمســاهمات مــن الموظفيــن أو أطــراف ثالثــة.

التحسينات السنوية دورة 2012 – 2010

باســتثناء التحســينات المتعلقــة بالمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  2الدفعــات علــى أســاس األســهم المطبقــة علــى معامــات الدفــع علــى
أســاس األســهم بتاريــخ منــح فــي أو بعــد  1يوليــو  ،2014يســري مفعــول جميــع التحســينات األخــرى للفتــرات المحاســبية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1
يوليــو  .2014وقــد قامــت المجموعــة بتطبيــق هــذه التحســينات ألول مــرة فــي هــذه البيانــات الماليــة المجمعــة :وتشــتمل علــى:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2الدفعات على أساس األسهم

يتم تطبيق هذا التحسين مستقبال ويوضح العديد من األمور المتعلقة بتعريفات شروط األداء والخدمة التي تمثل شروط االسناد ،وتتضمن:
•
•
•
•
•

شرط األداء يجب أن يتضمن شرط الخدمة
يجب استيفاء هدف األداء عندما يقوم الطرف المقابل بتقديم خدمة
يمكن أن يرتبط هدف األداء بعمليات أو أنشطة المنشأة ،أو بمنشأة أخرى في نفس المجموعة
يمكن أن يكون شرط األداء شرط سوقي أو غير سوقي
إذا قام الطرف المقابل ،بغض النظر عن السبب ،بالتوقف عن توفير الخدمة خالل فترة االسناد ،لن يتم استيفاء شرط الخدمة

إن هذه التعديالت لم تؤثر على البيانات المالية أو السياسات المحاسبية للمجموعة.
ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3دمج األعمال

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل مســتقبال ويوضــح أن جميــع ترتيبــات المبلــغ الطــارئ المصنفــة ضمــن المطلوبــات (أو الموجــودات) والناتجــة مــن دمــج
األعمــال يجــب أن يتــم قياســها الحق ـا ً بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ســوا ًء كانــت تنــدرج ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد
التقاريــر الماليــة رقــم  9أم ال (أو المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ، 39حســب االقتضــاء) .هــذا يتوافــق مــع السياســة المحاســبية الحاليــة للمجموعــة،
وبالتالــي ،لــن يؤثــر هــذا التعديــل علــى السياســة المحاســبية للمجموعــة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  8القطاعات التشغيلية

يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه:

• يجب على المنشأة أن تفصح عن األحكام التي أصدرتها اإلدارة عند تطبيق معايير التجميع المذكورة في الفقرة  12من المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  ،8بما في ذلك وصف مختصر للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية
(على سبيل المثال ،المبيعات وإجمالي األرباح) المستخدمة لتقييم ما اذا كانت القطاعات "متشابهة"
• يلزم اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط في حال رفع تقرير بالتسوية إلى رئيس العمليات ،كما في
اإلفصاح المطلوب لمطلوبات القطاع.
لم تقم المجموعة بتطبيق معايير التجميع المذكورة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .12 - 8

المعيار المحاسبي الدولي رقم  16الموجودات الثابتة والمعيار المحاسبي الدولي رقم  38الموجودات غير الملموسة

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ويوضــح فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  16والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  38علــى أنــه يمكــن أن يعــاد
تقييــم بنــد الموجــودات بالرجــوع إلــى البيانــات الملحوظــة إمــا إلجمالــي أو صافــي القيمــة المدرجــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن االســتهالك أو اإلطفــاء
المتراكــم يمثــل الفــرق بيــن المبالــغ اإلجماليــة والمدرجــة لبنــد الموجــودات .ال يتعلــق هــذا التعديــل بالمجموعــة ألنهــا ليــس لديهــا أي احتياطــي إعــادة التقييــم.

المعيار المحاسبي الدولي رقم  24إفصاحات األطراف ذات العالقة

يتــم تطبيــق هــذا التعديــل بأثــر رجعــي ويوضــح أن منشــأة إدارة (منشــأة تقــدم خدمــات لموظفــي اإلدارة العليــا) هــي طــرف ذو عالقــة يخضــع إلــى
إفصاحــات الطــرف ذي العالقــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يجــب علــى المنشــأة التــي تســتخدم منشــأة إدارة اإلفصــاح عــن المصاريــف المتكبــدة علــى
خدمــات اإلدارة .ال يتعلــق هــذا التعديــل بالمجموعــة ألنهــا ال تتلقــى أي خدمــات إدارة مــن المنشــآت األخــرى.

التحسينات السنوية دورة 2011-2013

يســري مفعــول هــذه التحســينات اعتبــاراً مــن  1يوليــو  2014وقامــت المجموعــة بتطبيــق هــذه التعديــات ألول مــرة فــي هــذه البيانــات الماليــة
المجمعــة .وتشــمل:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3دمج األعمال

يتم تطبيق التعديل مستقبالً ،ويوضح استثناءات النطاق ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3وهي:
• أن الترتيبات المشتركة ،وليس فقط المشاريع المشتركة ،هي خارج نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3
• أن استثناء النطاق هذا ينطبق فقط على عملية المحاسبة في البيانات المالية للترتيب المشترك نفسه.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13قياس القيمة العادلة

يتــم تطبيــق التعديــل مســتقبالً ويوضــح أن اســتثناء المحفظــة ضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  13ال يقتصــر تطبيقــه علــى الموجودات
الماليــة والمطلوبــات الماليــة فحســب ،بــل ينطبــق كذلــك علــى العقــود األخــرى ضمــن نطــاق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ( 9أو المعيــار
المحاســبي الدولــي رقــم  ،39حســب االقتضــاء) .ال تطبــق المجموعــة اســتثناء المحفظــة ضمــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم .13

المعيار المحاسبي الدولي رقم  40العقارات االستثمارية

يفــرق وصــف الخدمــات المســاعدة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  40بيــن العقــارات االســتثمارية والعقــارات التــي يشــغلها مالكوهــا (أي
الموجــودات الثابتــة) .يتــم تطبيــق التعديــل فــي المســتقبل ويوضــح أن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،3وليــس وصــف الخدمــات
المســاعدة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  ،40يســتخدم لتحديــد مــا إذا كانــت المعاملــة هــي شــراء بنــد موجــودات أو دمــج أعمــال .لــن يؤثــر
هــذا التعديــل علــى السياســة المحاســبية للمجموعــة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2

المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد

إن المعاييــر والتعديــات والتفســيرات الصــادرة والتــي لــم يســر مفعولهــا بعــد ،حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للمجموعــة مدرجــة أدنــاه .إن
هــذه المعاييــر والتفســيرات ســوف تصبــح ســارية المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد التواريــخ المشــار إليهــا علــى التوالــي مقابــل كال
منهــا .تنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعاييــر ،حســبما ينطبــق ذلــك ،عندمــا تصبــح ســارية المفعــول.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية ( 1يناير )2018
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  14الحسابات المؤجلة المنظمة ( 1يناير )2016
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من عقود العمالء ( 1يناير )2018
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1( 16يناير )2019
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  11الترتيبات المشتركة ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  38الموجودات غير الملموسة ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  41الزراعة ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  27البيانات المالية المنفصلة ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات المالية المجمعة ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28-االستثمار في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة ( 1يناير )2016
التحسينات السنوية  -دورة  1( 2012-2014يوليو  )2016وتشمل:
 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  5موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7األدوات المالية  -اإلفصاحات المعيار المحاسبي الدولي رقم  19مزايا الموظفين المعيار المحاسبي الدولي رقم  34التقارير المالية المرحليةالتعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات المالية ( 1يناير )2016
التعديالت على المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية رقمي  10و 12والمعيار المحاسبي الدولي رقم  28المنشآت االستثمارية –
تطبيق استثناء التوحيد ( 1يناير )2016

ال يتوقع لهذه المعايير والتفسيرات والتحسينات أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة.

أسس تجميع البيانات المالية

تشتمل البيانات المالية المجمعة على البيانات المالية للمجموعة وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر .2015

(أ)

الشركات التابعة

إن الشــركات التابعــة هــي جميــع المنشــآت (بمــا فــي ذلــك المنشــآت المنظمــة) حيــث تمــارس المجموعــة الســيطرة عليهــا .تقــوم المجموعــة بالســيطرة
علــى منشــأة مــا عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة ،أو لديهــا حقــوق ،لعوائــد مختلفــة مــن ارتباطهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا ولديهــا القــدرة علــى
التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا .يتــم تجميــع بيانــات الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ تحــول الســيطرة
إلــى المجموعــة .يتــم إلغــاء تجميــع البيانــات مــن تاريــخ توقــف الســيطرة.
عندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن األغلبيــة فــي حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ فــي االعتبــار جميــع
الحقائــق والظــروف فــي تقييــم مــا إذا كان لهــا ســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،بمــا فــي ذلــك الترتيبــات التعاقديــة مــع أصحــاب حقــوق التصويــت
اآلخريــن فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،والحقــوق الناتجــة مــن الترتيبــات التعاقديــة األخــرى وحقــوق التصويــت الخاصــة بالمجموعــة وحقــوق
التصويــت المحتملــة .تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم فيمــا إذا كانــت لديهــا الســيطرة أم ال علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،إذا كانــت الحقائــق والظــروف
تشــير إلــى أن هنــاك تغيــرات لواحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة .وعلــى وجــه الخصــوص ،تقــوم المجموعــة بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر
فيهــا إذا وفقــط إذا كان لــدى المجموعــة:
 السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي ،الحقوق الموجودة التي تعطيها القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات عالقة بالشركة المستثمر فيها) تعرض ،أو حقوق ،لعوائد مختلفة من ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها ،و القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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أسس تجميع البيانات المالية (تتمة)

عندمــا يكــون لــدى المجموعــة أقــل مــن األغلبيــة فــي حقــوق التصويــت أو حقــوق مماثلــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا ،تأخــذ المجموعــة فــي االعتبــار
جميــع الحقائــق والظــروف عنــد تقييــم فيمــا إذا كان لهــا ســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،بمــا فــي ذلــك:
 الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملةتســتخدم المجموعــة طريقــة االســتحواذ الحتســاب دمــج األعمــال .إن المبلــغ المحــول الســتحواذ شــركة تابعــة هــو القيمــة العادلــة للموجــودات المحولــة
والمطلوبــات المتكبــدة للمالكيــن الســابقين للشــركة المســتحوذ عليهــا وحصــص حقــوق الملكيــة المصــدرة مــن قبــل المجموعــة .يشــتمل المبلــغ المحــول
علــى القيمــة العادلــة ألي بنــد موجــودات أو مطلوبــات ناتــج عــن ترتيــب مبلــغ طــارئ .إن الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا والمطلوبــات
والمطلوبــات الطارئــة المفترضــة عنــد دمــج األعمــال يتــم قياســها فــي البدايــة بقيمتهــا العادلــة بتاريــخ االســتحواذ.
تثبــت المجموعــة أي حصــص غيــر مســيطرة ضمــن الشــركة المســتحوذ عليهــا علــى أســاس كل علــى حــدى ،إمــا بالقيمــة العادلــة أو حصــة تناســبية
غيــر مســيطرة مــن المبالــغ المثبتــة لصافــي الموجــودات التــي يمكــن تحديدهــا للشــركة المســتحوذ عليهــا .يتــم تحميــل التكاليــف المتعلقــة باالســتحواذ
للمصاريــف عنــد تكبدهــا.
إذا تحقــق دمــج األعمــال علــى مراحــل ،فــإن القيمــة المدرجــة لتاريــخ االســتحواذ الخــاص بحصــة حقــوق ملكيــة المســتحوذ المحتفــظ بهــا ســابقا ً فــي
الشــركة المســتحوذ عليهــا يتــم إعــادة قياســها بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ االســتحواذ ،وإن أي أربــاح أو خســائر ناتجــة عــن إعــادة القيــاس تلــك ،يتــم
تثبيتهــا ضمــن األربــاح أو الخســائر.
إن أي مبلــغ طــارئ يتــم تحويلــه مــن قبــل المجموعــة يثبــت بالقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ .إن التغيــرات الالحقــة فــي القيمــة العادلــة للمبلــغ
الطــارئ والــذي يعتبــر بأنــه بنــد موجــودات أو مطلوبــات يتــم تثبيتهــا وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  39إمــا ضمــن األربــاح أو الخســائر أو
كتغيــر فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى .إن المبلــغ الطــارئ المصنــف كحقــوق ملكيــة ال يعــاد قياســه ،ويتــم احتســاب ســداده الالحــق ضمــن حقــوق
الملكيــة.
إن الزيــادة فــي المبلــغ المحــول ،ومبلــغ الحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ألي حصــة ســابقة
فــي حقــوق ملكيــة الشــركة المســتحوذ عليهــا علــى القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات القابلــة للتحديــد المســتحوذ عليهــا يتــم تســجيلها كشــهرة .إذا
كان إجمالــي المبلــغ المحــول ،والحصــص غيــر المســيطرة المثبتــة والحصــة المقاســة المحتفــظ بهــا ســابقا ً أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي موجــودات
الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا فــي حالــة شــراء الصفقــة ،يتــم تســجيل الفــرق مباشــرة فــي بيــان الدخــل.
تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت لديهــا الســيطرة أم ال علــى الشــركة المســتثمر فيهــا ،إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير إلــى أن هنــاك
تغيــرات لواحــد أو أكثــر مــن العناصــر الثالثــة للســيطرة .يبــدأ تجميــع الشــركة التابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة علــى الســيطرة علــى الشــركة التابعــة
وتتوقــف ذلــك التجميــع عندمــا تخســر المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة .إن موجــودات ومطلوبــات ودخــل ومصاريــف الشــركة التابعــة التــي
تــم االســتحواذ عليهــا أو اســتبعادها خــال الســنة تــدرج فــي بيــان الدخــل الشــامل بــدءاً مــن تاريــخ حصــول المجموعــة علــى الســيطرة حتــى تاريــخ
توقــف ســيطرة المجموعــة علــى الشــركة التابعــة.
إن األربــاح أو الخســائر وكل عنصــر مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى تعــود إلــى مســاهمي الشــركة األم للمجموعــة وللحصــص غيــر المســيطرة،
حتــى ولــو نتــج عــن هــذا عجــز فــي رصيــد الحصــص غيــر المســيطرة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة
لجعــل سياســاتها المحاســبية تتماشــى مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة .إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات وحقــوق الملكيــة والدخــل والمصاريــف
والتدفقــات النقديــة بيــن المجموعــة والتــي تتعلــق بالمعامــات بيــن أعضــاء المجموعــة يتــم اســتبعادها بالكامــل عنــد تجميــع البيانــات الماليــة .إن التغيــر
فــي حصــة الملكيــة فــي الشــركة التابعــة ،دون فقــدان الســيطرة ،يتــم احتســابه كمعاملــة حقــوق ملكيــة.
إن المعامــات واألرصــدة واألربــاح غيــر المحققــة بيــن الشــركة علــى المعامــات بيــن شــركات المجموعــة يتــم اســتبعادها .كمــا يتــم اســتبعاد الخســائر
غيــر المحققــة .عنــد الضــرورة فــإن المبالــغ المعلــن عنهــا مــن قبــل الشــركات التابعــة يتــم تعديلهــا لتتماشــى مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة.
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2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

أسس تجميع البيانات المالية (تتمة)

(ب)

التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون تغير السيطرة

(ج)

استبعاد الشركات التابعة

(د)

الشركات الشقيقة

إن المعامــات فــي الحصــص غيــر المســيطرة التــي ال ينتــج عنهــا خســارة الســيطرة يتــم معالجتهــا محاســبيا ً كمعامــات حقــوق ملكيــة -أي كمعامــات
مــع المالكيــن بصفتهــم المالكيــن .إن الفــرق بيــن القيمــة العادلــة ألي مبلــغ مدفــوع والحصــة ذات العالقــة المســتحوذ عليهــا للقيمــة المدرجــة لصافــي
موجــودات الشــركة التابعــة يتــم تســجيلها ضمــن حقــوق الملكيــة .إن األربــاح أو الخســائر التــي تنتــج مــن اســتبعاد الحصــص غيــر المســيطرة يتــم
إدراجهــا أيضـا ً ضمــن حقــوق الملكيــة.

عندمــا تتوقــف المجموعــة عــن الســيطرة ،يعــاد قيــاس أي حصــة محتفــظ بهــا فــي المنشــأة بقيمتهــا العادلــة عنــد تاريــخ فقــدان الســيطرة ،مــع تثبيــت
التغيــر فــي القيمــة المدرجــة ضمــن األربــاح أو الخســائر .إن القيمــة العادلــة هــي القيمــة المدرجــة األوليــة ألغــراض المحاســبة الالحقــة للحصــة
المحتفــظ بهــا كشــركة شــقيقة أو مشــروع مشــترك أو بنــد موجــودات ماليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن أي مبالــغ مثبتــة ســابقا ً ضمــن بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى فيمــا يتعلــق بتلــك المنشــأة يتــم معالجتهــا محاســبيا ً كمــا لــو أن المجموعــة قــد اســتبعدت مباشــرة الموجــودات أو المطلوبــات ذات
العالقــة .قــد يعنــي هــذا أن المبالــغ المثبتــة ســابقا ً ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر .إذا خســرت
المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ،فإنهــا تشــطب الموجــودات ذات العالقــة (بمــا فــي ذلــك الشــهرة) والمطلوبــات والحصــص غيــر المســيطرة
وعناصــر حقــوق الملكيــة األخــرى بينمــا يتــم تثبيــت أي أربــاح أو خســائر ناتجــة ضمــن األربــاح أو الخســائر.

إن الشــركات الشــقيقة هــي جميــع المنشــآت التــي يكــون للمجموعــة تأثيــر جوهــري عليهــا لكــن ليــس لهــا ســيطرة ،وتكــون عامـ ً
ـة مصاحبــة بمســاهمة
بيــن  20٪و 50٪مــن حقــوق التصويــت .إن التأثيــر الجوهــري هــو الســلطة للمشــاركة فــي القــرارات المتعلقــة بالسياســات الماليــة والتشــغيلية
للشــركة المســتثمر فيهــا ،ولكــن ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى هــذه السياســات .يتــم معالجــة االســتثمارات فــي الشــركات الشــقيقة محاســبيا ً
باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية .بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة ،يتــم تثبيــت االســتثمار فــي البدايــة بالتكلفــة ،ويتــم زيــادة القيمــة المدرجــة
أو تخفيضهــا لتثبيــت حصــة المســتثمر مــن أربــاح أو خســائر الشــركة المســتثمر فيهــا بعــد تاريــخ االســتحواذ .تشــتمل اســتثمارات المجموعــة فــي
الشــركات الشــقيقة علــى الشــهرة التــي تــم تحديدهــا عنــد االســتحواذ.
إذا تــم تخفيــض حصــة الملكيــة فــي الشــركة الشــقيقة ولكــن تــم االحتفــاظ بالتأثيــر الجوهــري ،فــإن حصــة متناســبة فقــط مــن المبالــغ المثبتــة ســابقا ً فــي
بنــود الدخــل الشــامل األخــرى يتــم إعــادة تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر عندمــا يكــون ذلــك مالئمـاً.
إن حصــة المجموعــة مــن األربــاح أو الخســائر بعــد االســتحواذ يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل ،وإن حصتهــا مــن الحــركات بعــد االســتحواذ فــي
بنــود الدخــل الشــامل األخــرى يتــم تثبيتهــا ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى مــع تعديــل مقابــل للمبلــغ المــدرج لالســتثمار .عندمــا تكــون حصــة
المجموعــة مــن الخســائر فــي الشــركة الشــقيقة تســاوي أو تزيــد عــن حصتهــا فــي الشــركة الشــقيقة ،بمــا فيهــا الذمــم المدينــة األخــرى غيــر المضمونــة،
ال تقــوم المجموعــة بتثبيــت المزيــد مــن الخســائر ،إال إذا تكبــدت التزامــات قانونيــة أو فعليــة أو أجــرت دفعــات بالنيابــة عــن الشــركة الشــقيقة.
تقــوم المجموعــة بتاريــخ كل تقريــر مالــي بتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمارات فــي الشــركة الشــقيقة قــد انخفضــت
قيمتهــا .فــي هــذه الحالــة ،تقــوم المجموعــة بحســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة باعتبــاره الفــرق بيــن المبلــغ القابــل للتحصيــل للشــركة الشــقيقة وقيمتــه
المدرجــة وتثبيــت المبلــغ المقابــل لحصــة األرباح(/الخســائر) فــي الشــركات الشــقيقة فــي بيــان الدخــل.
إن األربــاح والخســائر الناتجــة عــن المعامــات التصاعديــة والتنازليــة بيــن المجموعــة وشــركاتها الشــقيقة يتــم تثبيتهــا فــي البيانــات الماليــة للمجموعــة
فقــط إلــى حــد حصــص المســتثمر غيــر المتعلقــة فــي الشــركات الشــقيقة .يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة مــا لــم تقــدم المعاملــة دليــل علــى انخفــاض
قيمــة بنــد الموجــودات المحــول .تــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات الشــقيقة عنــد الضــرورة لضمــان توافقهــا مــع السياســات المتبعــة مــن قبــل
المجموعة.
إن األرباح والخسائر المخففة الناتجة من االستثمارات في الشركات الشقيقة يتم تثبيتها في بيان الدخل.
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2

أسس تجميع البيانات المالية (تتمة)

(ه)

الترتيبات المشتركة

قامــت المجموعــة باتبــاع المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم  11لجميــع الترتيبــات المشــتركة كمــا فــي  1ينايــر  .2013بموجــب المعيــار
الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،11يتــم تصنيــف االســتثمارات فــي الترتيبــات المشــتركة إمــا كعمليــات مشــتركة أو مشــاريع مشــتركة اعتمــاداً
علــى الحقــوق وااللتزامــات التعاقديــة لــكل مســتثمر.
إن المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن الترتيبــات المشــتركة حيــث يكــون لألطــراف التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي صافــي
موجــودات المشــروع المشــترك .يتــم معالجــة المشــاريع المشــتركة محاســبيا ً باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة .بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة
المحاســبية ،فــإن الحصــص فــي المشــاريع المشــتركة يتــم تثبيتهــا فــي البدايــة بالتكلفــة وتعديلهــا بعــد ذلــك لتثبيــت حصــة المجموعــة مــن أربــاح
أو خســائر بعــد االســتحواذ والحــركات فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى .عندمــا تكــون حصــة المجموعــة مــن الخســائر فــي مشــروع مشــترك
تســاوي أو تزيــد عــن حصتهــا فــي المشــاريع المشــتركة (التــي تتضمــن أي حصــص طويلــة األجــل والتــي فــي جوهرهــا ،تشــكل جــزءاً مــن صافــي
اســتثمارات المجموعــة فــي المشــاريع المشــتركة)،ال تقــوم المجموعــة بتثبيــت المزيــد مــن الخســائر ،إال إذا تكبــدت التزامــات أو أجــرت دفعــات نيابــة
عــن المشــاريع المشــتركة.
إن األربــاح غيــر المحققــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة ومشــاريعها المشــتركة يتــم اســتبعادها إلــى حــد حصــة المجموعــة فــي المشــاريع المشــتركة.
كمــا يتــم اســتبعاد الخســائر غيــر المحققــة مــا لــم تقــدم المعاملــة دليــل علــى انخفــاض قيمــة بنــد الموجــودات المحــول.
إن اجمالــي حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة والمشــروع المشــترك يظهــر فــي بيــان األربــاح أو الخســائر خــارج األربــاح
التشــغيلية ،ويمثــل األربــاح أو الخســائر بعــد الضريبــة.
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك فــي نفــس فتــرة اعــداد التقاريــر للمجموعــة .عنــد الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات
لجعــل السياســات المحاســبية تتوافــق مــع تلــك الخاصــة بالمجموعــة.
بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق الملكيــة ،تحــدد المجموعــة مــا إذا كان مــن الضــروري تثبيــت خســائر االنخفــاض فــي قيمــة اســتثماراتها فــي شــركتها
الشــقيقة أو مشــروعها المشــترك .بتاريــخ كل تقريــر مالــي ،تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمارات فــي
الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك قــد انخفضــت قيمتهــا .إذا كان يوجــد هــذا الدليــل ،تقــوم المجموعــة بحســاب مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة
باعتبــاره الفــرق بيــن المبلــغ القابــل للتحصيــل للشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك والقيمــة المدرجــة ،ثــم تقــوم بتثبيــت الخســائر باعتبارهــا
"الحصــة مــن أربــاح شــركة شــقيقة ومشــروع مشــترك" فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.
عنــد خســارة التأثيــر الجوهــري علــى الشــركة الشــقيقة أو الســيطرة المشــتركة علــى المشــروع المشــترك ،تقــوم المجموعــة بقيــاس وتثبيــت أي
اســتثمارات محتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة .إن أي فروقــات بيــن القيمــة المدرجــة للشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك عنــد خســارة التأثيــر الجوهــري
أو الســيطرة المشــتركة والقيمــة العادلــة لالســتثمارات المحتفــظ بهــا والمبالــغ المحصلــة مــن االســتبعاد يتــم تثبيتهــا ضمــن األربــاح أو الخســائر.
إن العمليــات المشــتركة هــي نــوع مــن الترتيــب المشــترك حيــث يكــون لألطــراف التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب حقــوق فــي الموجــودات
وااللتزامــات بخصــوص المطلوبــات المتعلقــة بالترتيب.
فيما يتعلق بحصصها في العمليات المشتركة ،تقوم المجموعة بتثبيت:
•
•
•
•
•
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الموجودات ،بما في ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ بها بالتضامن
المطلوبات ،بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات متكبدة بالتضامن
اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ عن العمليات المشتركة
حصة اإليرادات من بيع الناتج من العمليات المشتركة
المصاريف ،بما في ذلك حصتها من أي مصاريف تكبدتها بالتضامن.
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إعداد التقارير القطاعية
يتــم إعــداد التقاريــر القطاعيــة بطريقــة مماثلــة إلعــداد التقاريــر الداخليــة المقدمــة للشــخص المســؤول عــن اتخــاذ القــرارات .إن الشــخص المســؤول
عــن اتخــاذ القــرارات ،والمســؤول عــن تخصيــص المصــادر وتقييــم األداء للقطاعــات التشــغيلية ،تــم تحديــده علــى أنــه الرئيــس التنفيــذي الــذي يتخــذ
القــرارات االســتراتيجية.

تحويل العمالت األجنبية

(أ)

العملة المستخدمة وعملة العرض

إن البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة لــكل منشــأة مــن منشــآت المجموعــة يتــم قياســها باســتخدام عملــة البيئــة االقتصاديــة الرئيســية والتــي تعمــل
بهــا المنشــأة ("العملــة المســتخدمة") .يتــم عــرض البيانــات الماليــة المجمعــة بالــدوالر األمريكــي وهــي العملــة المســتخدمة لــدى الشــركة ويمثــل الدرهــم
اإلماراتــي عملــة العــرض الخاصــة بالمجموعــة للتســهيل علــى مســتخدمي البيانــات الماليــة المجمعــة.

(ب)

المعامالت واألرصدة

يتــم تحويــل المعامــات بالعمــات األجنبيــة إلــى العملــة المســتخدمة باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة بتاريــخ تلــك المعامــات أو التقييــم حيــث يتــم
إعــادة قيــاس تلــك البنــود .إن أربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة الناتجــة مــن تســوية تلــك المعامــات ومــن تحويــل العمــات بأســعار الصــرف
فــي نهايــة الســنة للموجــودات والمطلوبــات النقديــة المصنفــة بالعمــات األجنبيــة يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل ،باســتثناء عندمــا تؤجــل فــي حقــوق
الملكيــة كتحوطــات تدفقــات نقديــة مؤهلــة وصافــي تحوطــات االســتثمارات المؤهلــة.
إن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــأوراق الماليــة النقديــة المصنفــة بالعمــات األجنبيــة والمصنفــة علــى أنهــا متوفــرة للبيــع يتــم تحليلهــا بيــن فروقــات
التحويــل الناتجــة مــن التغيــرات فــي التكلفــة المطفــأة لــأوراق الماليــة والتغيــرات األخــرى فــي المبالــغ المدرجــة لــأوراق الماليــة .إن فروقــات
التحويــل التــي تتعلــق بالتكلفــة المطفــأة يتــم تثبيتهــا فــي األربــاح أو الخســائر وإن التغيــرات األخــرى فــي المبالــغ المدرجــة يتــم تثبيتهــا فــي بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى.
إن فروقــات التحويــل علــى الموجــودات والمطلوبــات الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر
يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل كجــزء مــن أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة .إن فروقــات التحويــل عــن الموجــودات الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم
المصنفــة علــى أنهــا متوفــرة للبيــع تــدرج ضمــن االحتياطــي المتوفــر للبيــع فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى.

(ج)

شركات المجموعة

إن النتائــج والمركــز المالــي لجميــع منشــآت المجموعــة التــي لديهــا عملــة مســتخدمة مختلفــة عــن عملــة العــرض يتــم تحويلهــا إلــى عملــة العــرض
كمــا يلــي:
أ) إن الموجودات والمطلوبات لكل بند من بنود المركز المالي المعروضة يتم تحويلها بسعر اإلقفال بتاريخ بيان المركز المالي؛
ب) إن الدخل والمصاريف لكل بيان دخل يتم تحويلها بمتوسط أسعار الصرف (ما لم يكن هذا المتوسط تقريب معقول للتأثير المتراكم
ألسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت ،في هذه الحالة يتم تحويل الدخل والمصاريف بسعر تواريخ المعامالت)؛ و
ج) يتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عن صرف العمالت األجنبية ضمن بنود الدخل الشامل األخرى.

الموجودات الثابتة
يتــم إظهــار الموجــودات الثابتــة بالتكلفــة بعــد تنزيــل االســتهالك المتراكــم و/أو أي خســائر متراكمــة فــي االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــد .ال تســتهلك
األراضي.
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2

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الموجودات الثابتة (تتمة)
يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات كما يلي:
ممتلكات النفط والغاز
المباني
مصنع الغاز
األنابيب والمرافق ذات عالقة

موجودات أخرى:

أجهزة كمبيوتر
أثاث وتركيبات
سيارات
تحسينات المباني المستأجرة

وحدات اإلنتاج
 25سنة
 15-25سنة
 25سنة
سنتين –  3سنوات
 3سنوات –  5سنوات
 3سنوات –  5سنوات
على مدى فترة العقد المتوقعة

يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة
المدرجــة قــد ال يمكــن تحصيلهــا .عنــد وجــود مثــل هــذه المؤشــرات وعندمــا تزيــد القيمــة المدرجــة عــن المبلــغ الممكــن تحصيلــه ،تخفــض قيمــة
الموجــودات إلــى المبلــغ الممكــن تحصيلــه باعتبــاره القيمــة العادلــة ناقصـا ً تكاليــف البيــع وقيمــة االســتخدام ،أيهمــا أعلــى.
يتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات الثابتة وأعمار االستخدام بنهاية كل سنة مالية ويجري تعديلها مستقبالً إن كان مالئماً.
إن المصاريــف التــي تنفــق إلحــال عنصــر أحــد بنــود الموجــودات الثابتــة التــي تعالــج محاســبيا ً بصــورة منفصلــة يتــم رســملتها وتشــطب القيمــة
المدرجــة للعنصــر الــذي تــم إحاللــه .أمــا المصاريــف الالحقــة األخــرى فيتــم رســملتها فقــط عندمــا تزيــد مــن المزايــا االقتصاديــة المســتقبلية للبنــد
المتعلــق بالموجــودات الثابتــة .يتــم تثبيــت جميــع المصاريــف األخــرى فــي بيــان الدخــل عنــد حــدوث المصاريــف.
يشــطب بنــد الموجــودات الثابتــة عنــد اســتبعاده أو عندمــا لــم يعــد متوقعـا ً الحصــول علــى مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتخدامه أو اســتبعاده .إن
األربــاح والخســائر مــن االســتبعادات يتــم تحديدهــا بمقارنــة المبالــغ المحصلــة مــع المبالــغ المدرجــة ويتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل.
تظهــر األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة .عنــد التجهيــز ،يتــم تحويــل األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ إلــى الموجــودات الثابتــة وتســتهلك أو
تســتنفد وفق ـا ً لسياســات المجموعــة.

موجودات النفط والغاز

يتــم معالجــة مصاريــف استكشــاف وتقييــم النفــط والغــاز الطبيعــي محاســبيا ً باســتخدام طريقــة "الجهــود الناجحــة" المحاســبية .يتــم تحميــل تكاليــف مــا
قبــل الترخيــص فــي الفتــرة التــي تصــرف فيهــا .إن تكاليــف الترخيــص المدفوعــة بخصــوص الحــق فــي استكشــاف منطقــة تنقيــب قائمــة يتــم رســملتها
وإطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة التصريــح .إن تكاليــف ترخيــص االستكشــافات واالســتحواذ علــى العقــارات المســتأجرة يتــم رســملتها فــي الموجــودات
غيــر الملموســة .تثبــت مصاريــف االستكشــاف الجيولوجيــة والجيوفيزيائيــة فــي بيــان الدخــل ،عنــد انفاقهــا.
إن التكاليــف المرتبطــة مباشــر ًة باستكشــاف بئــر يتــم رســملتها كبنــد موجــودات غيــر ملمــوس إلــى حيــن إتمــام حفــر البئــر وتقييــم النتائــج .فــي حــال
عــدم وجــود الهيدروكربــون ،تشــطب مصاريــف االستكشــاف ويتــم اعتبــار البئــر جــاف .فــي حــال وجــود الهيدروكربــون ،خضوع ـا ً لتقييــم إضافــي
قــد يشــمل حفــر آبــار إضافيــة (استكشــافية أو آبــار الختبــار طبقــات األرض) ،ومــن المرجّ ــح أن يتــم تطويرهــا تجاري ـاً ،يســتمر اعتبــار التكاليــف
كبنــد موجــودات .إن كافــة هــذه التكاليــف تخضــع لمراجعــات فنيــة وتجاريــة وإداريــة علــى األقــل مــرة واحــدة ســنويا ً لتأكيــد الرغبــة المســتمرة فــي
التطويــر وإمــا إخــراج القيمــة مــن االستكشــاف .عنــد انتفــاء هــذه الحالــة ،يتــم شــطب التكاليــف .عنــد تحديــد احتياطيــات النفــط والغــاز الطبيعــي
المحققــة واعتمــاد التطويــر ،يتــم إجــراء الرســملة ضمــن الموجــودات الثابتــة أو الموجــودات غيــر الملموســة حســب طبيعــة المصاريــف .إن مصاريــف
اإلنشــاءات والتركيــب أو إتمــام مرافــق البنيــة التحتيــة مثــل المنصــات واألنابيــب وحفــر آبــار التنميــة ،والتــي تشــتمل علــى آبــار تنميــة أو آبــار تحديديــة
غيــر ناجحــة ،يتــم رســملتها ضمــن ممتلــكات النفــط والغــاز.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

موجودات النفط والغاز (تتمة)

(أ)

النضوب

يتــم اســتنفاد ممتلــكات النفــط والغــاز باســتخدام طريقــة وحــدة اإلنتــاج .إن أســعار وحــدة اإلنتــاج تعتمــد علــى االحتياطيــات المؤكــدة وهــي النفــط والغــاز
واحتياطيــات المعــادن األخــرى المقــدرة بــأن يتــم تحصيلهــا مــن المرافــق الحاليــة باســتخدام الطــرق التشــغيلية.

(ب) االنخفاض في القيمة – موجودات االستكشافات والتقييم
يتــم اختبــار موجــودات االستكشــافات والتقييــم بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يتــم إعــادة تصنيفهــا لموجــودات تطويــر ملموســة أو غيــر
ملموســة ،أو عندمــا تشــير الحقائــق والظــروف علــى أن هنــاك انخفــاض فــي القيمــة .يتــم تثبيــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة للمبلــغ الــذي تزيــد
بــه المبالــغ المدرجــة لموجــودات االستكشــاف والتقييــم عــن المبلــغ الممكــن تحصيلــه .إن المبلــغ الممكــن تحصيلــه يمثــل القيمــة العادلــة لموجــودات
االستكشــاف والتقييــم ناقصـا ً تكلفــة البيــع وقيمــة االســتخدام ،أيهمــا أعلــى .لغــرض تقييــم االنخفــاض فــي القيمــة ،فــإن موجــودات االستكشــاف والتقييــم
الخاضعــة لالختبــار يتــم ضمهــا مــع الوحــدات المنتجــة للنقــد الحاليــة لحقــول اإلنتــاج التــي تقــع فــي نفــس اإلقليــم الجغرافــي.

الموجودات غير الملموسة
إن الموجــودات غيــر الملموســة المســتحوذ عليهــا كجــزء مــن دمــج األعمــال المتعلقــة بممتلــكات النفــط والغــاز تثبــت بصــورة منفصلــة عــن الشــهرة
إذا كان بنــد الموجــودات يمكــن فصلــه أو ينتــج مــن الحقــوق التعاقديــة أو القانونيــة ويمكــن قيــاس قيمتــه العادلــة بصــورة موثوقــة.
الحقـا ً للتثبيــت األولــي ،يتــم إدراج الموجــودات غيــر الملموســة بالتكلفــة ناقصـا ً أي إطفــاء متراكــم وأي خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة .إن
الموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة داخليـاً ،باســتثناء تكاليــف التنميــة المرســملة ،ال يتــم رســملتها وتح ّمــل النفقــات فــي بيــان الدخــل.
يتــم تقديــر أعمــار اســتخدام الموجــودات غيــر الملموســة لتكــون إمــا محــددة أو غيــر محــددة .إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار المحــددة
يتــم إطفاؤهــا علــى مــدى العمــر االقتصــادي المقــدر لالســتخدام وتقييمهــا بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا يوجــد مؤشــر بــأن بنــد الموجــودات
غيــر الملمــوس قــد انخفضــت قيمتــه .إن فتــرة وطريقــة اإلطفــاء لبنــد الموجــودات غيــر الملمــوس ذي العمــر المحــدد يتــم مراجعتهــا علــى األقــل فــي
نهايــة كل ســنة ماليــة .إن التغيــرات فــي العمــر المتوقــع لالســتخدام أو الطريقــة المتوقعــة الســتهالك المزايــا االقتصاديــة المســتقبلية المتضمنــة ببنــد
الموجــودات يتــم معالجتهــا محاســبيا ً بتغييــر فتــرة أو طريقــة اإلطفــاء ،عنــد االقتضــاء ،وتعالــج كتغيــر فــي التقديــرات المحاســبية.
إن الموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار غيــر المحــددة ال يتــم إطفاؤهــا بــل يجــري اختبارهــا بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة ســنويا ً إمــا
بصــورة فرديــة أو علــى مســتوى الوحــدة المنتجــة للنقــد .عندمــا تتــم الموافقــة داخليـا ً علــى التطويــر بخصــوص ممتلــكات النفــط والغــاز ،يحــوّ ل المبلــغ
ذو العالقــة مــن الموجــودات غيــر الملموســة إلــى الموجــودات الثابتــة ويســتنفد وفقـا ً لسياســة المجموعــة .أمــا إذا لــم يتــم التخطيــط ألي نشــاط مســتقبلي،
يتــم شــطب الرصيــد المتبقــي.

الشهرة

تنشــأ الشــهرة مــن االســتحواذ علــى الشــركات التابعــة وتمثــل الزيــادة فــي المبلــغ المحــول علــى حصــة المجموعــة فــي صافــي القيمــة العادلــة لصافــي
الموجــودات والمطلوبــات والمطلوبــات الطارئــة الممكــن تحديدهــا للشــركة المســتحوذ عليهــا والقيمــة العادلــة للحصــص غيــر المســيطرة للشــركة
المســتحوذ عليهــا.
يتــم اختبــار الشــهرة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة ســنويا ً كمــا فــي  31ديســمبر وعندمــا تشــير الظــروف إلــى أن القيمــة المدرجــة قــد انخفضــت
قيمتهــا .يتــم تحديــد االنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة بتقييــم المبلــغ القابــل للتحصيــل مــن كل وحــدة منتجــة للنقــد (أو مجموعــة مــن وحــدات منتجــة للنقــد)
التــي تتعلــق بهــا الشــهرة .عندمــا يكــون المبلــغ الممكــن تحصيلــه مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــن المبلــغ المــدرج ،فإنــه يتــم تثبيــت خســائر انخفــاض
فــي القيمــة .ال يمكــن عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة التــي تتعلــق بالشــهرة فــي فتــرات مســتقبلية .بعــد التثبيــت األولــي ،يتــم قيــاس الشــهرة
بالتكلفــة ناقصــا أي خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القيمــة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
تقــوم المجموعــة بتاريــخ إعــداد التقريــر المالــي بتقييــم فيمــا إذا كان يوجــد مؤشــر بــأن بنــد موجــودات مــا أو وحــدة منتجــة للنقــد قــد تعــرض
النخفــاض فــي القيمــة .فــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،أو إذا كان مــن الضــروري إجــراء اختبــار ســنوي بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة لبنــد
الموجــودات ،تقــوم المجموعــة بإجــراء تقديــر للمبالــغ الممكــن تحصيلهــا لبنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد .إن المبلــغ الممكــن تحصيلــه لبنــد
الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد يمثــل القيمــة العادلــة لبنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد ناقصــا تكاليــف البيــع وقيمــة االســتخدام أيهمــا
أعلــى ويتــم تحديدهــا ألحــد بنــد الموجــودات الفرديــة إال فــي حــال عــدم قيــام بنــد الموجــودات بإنتــاج تدفقــات نقديــة داخلــة تكــون مســتقلة بشــكل كبيــر
عــن تلــك المحصلــة مــن الموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات وفــي هــذه الحالــة ،يتــم اختبــار بنــد الموجــودات كجــزء مــن وحــدات
منتجــة للنقــد كبيــرة حيــث ينتمــي إليهــا .عندمــا يزيــد المبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد عــن المبلــغ الممكــن تحصيلــه ،يعتبــر
بنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد أنهــا منخفضــة القيمــة ويتــم تخفيضهــا إلــى المبلــغ الممكــن تحصيلــه .عنــد تقييــم قيمــة االســتخدام ،يتــم خصــم
التدفقــات النقديــة المقــدرة فــي المســتقبل إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضرائــب الــذي يعكــس التقديــرات الحاليــة فــي الســوق
للقيمــة الزمنيــة لألمــوال وأي مخاطــر معينــة متعلقــة ببنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد .عنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصـا ً تكاليــف االســتبعاد،
يؤخــذ فــي االعتبــار معامــات الســوق الحديثــة .فــي حــال عــدم إمكانيــة تحديــد هــذه المعامــات ،يتــم اســتخدام نمــوذج تقييــم مناســب لذلــك .يتــم تثبيــت
هــذه اإلحتســابات مــن خــال مضاعفــات التقييــم أو أســعار األســهم للشــركات المتداولــة للعمــوم أو المؤشــرات األخــرى المتوفــرة للقيمــة العادلــة.
تقــوم المجموعــة باحتســاب االنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس الموازنــات المفصلــة واإلحتســابات المتوقعــة ،التــي يتــم إعدادهــا بشــكل منفصــل لــكل
وحــدة مــن الوحــدات المنتجــة للنقــد الخاصــة بالمجموعــة التــي يتــم تخصيــص الموجــودات الفرديــة مقابلهــا .تقــوم هــذه الموازنــات واإلحتســابات
المتوقعــة عموم ـا ً بتغطيــة فتــرة تمتــد لخمــس ســنوات .فيمــا يتعلــق بالفتــرات الطويلــة ،يتــم احتســاب معــدل النمــو طويــل األجــل وتطبيقــه علــى
التدفقــات النقديــة المســتقبلية للمشــروع بعــد الســنة الخامســة.
بخصــوص الموجــودات باســتثناء الشــهرة ،يتــم إجــراء تقديــر بتاريــخ كل تقريــر مالــي لتحديــد فيمــا إذا كان يوجــد مؤشــر بــأن خســائر االنخفــاض فــي
القيمــة المثبتــة ســابقا ً لــم تعــد موجــودة أو أن قيمتهــا انخفضــت .فــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر ،تقــدر المجموعــة المبلــغ الممكــن تحصيلــه .يتــم
عكــس خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة ســابقا ً فقــط فــي حــال حصــول تغييــر فــي التقديــرات المســتخدمة فــي تحديــد المبلــغ الممكــن تحصيلــه لبنــد
الموجــودات منــذ تثبيــت آخــر خســائر انخفــاض فــي القيمــة .فــي هــذه الحالــة ،فــإن القيمــة المدرجــة لبنــد الموجــودات أو الوحــدة المنتجــة للنقــد تتــم
زيادتهــا إلــى القيمــة الممكــن تحصيلهــا .إن هــذا المبلــغ الزائــد ال يمكــن أن يزيــد عــن القيمــة المدرجــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا ،بعــد تنزيــل
االســتهالك ،إذا لــم يتــم تثبيــت أي خســائر انخفــاض فــي قيمــة بنــد الموجــودات خــال الســنوات الســابقة .إن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة
فيمــا يتعلــق بالشــهرة ال يتــم عكســها لزيــادات الحقــة فــي المبلــغ الممكــن تحصيلــه.

الموجودات المالية

تقــوم المجموعــة بتصنيــف موجوداتهــا الماليــة فــي األصنــاف التاليــة :بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر ،وقــروض وذمــم مدينــة
وموجــودات متوفــرة للبيــع .يعتمــد التصنيــف علــى الغــرض الــذي تــم مــن أجلــه االســتحواذ علــى الموجــودات الماليــة .تحــدد اإلدارة تصنيــف
موجوداتهــا الماليــة عنــد التثبيــت األولــي.

(أ) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر هــي موجــودات ماليــة محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة .يتــم تصنيــف بنــد
الموجــودات الماليــة فــي هــذه الفئــة إذا تــم االســتحواذ عليــه بشــكل رئيســي لغــرض البيــع علــى المــدى القصيــر .كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات
كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة إال إذا تــم تصنيفهــا كتحوطــات .يتــم تصنيــف الموجــودات فــي هــذه الفئــة كموجــودات متداولــة إذا كان مــن المتوقــع
تســويتها خــال  12شــهراً ،بخــاف ذلــك يتــم تصنيفهــا كموجــودات غيــر متداولــة.

(ب) القروض والذمم المدينة

إن القــروض والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وغيــر مدرجــة فــي الســوق النشــط .يتــم
إدراجهــا فــي الموجــودات المتداولــة ،باســتثناء االســتحقاقات بعــد أكثــر مــن  12شــهراً بعــد نهايــة فتــرة التقريــر المالــي .يتــم تصنيــف هــذه
القــروض كموجــودات غيــر متداولــة .تتألــف القــروض والذمــم المدينــة الخاصــة بالمجموعــة مــن "مدينيــن تجارييــن وآخريــن".
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(ج

الموجودات المالية المتوفرة للبيع
إن الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع هــي غيــر مشــتقات التــي تصنــف إمــا فــي هــذه الفئــة أو لــم يتــم تصنيفهــا تحــت أي فئــات أخــرى،
وتــدرج ضمــن الموجــودات غيــر المتداولــة إال إذا تنــوي اإلدارة اســتبعاد االســتثمارات خــال  12شــهراً مــن فتــرة إعــداد التقريــر .بعــد
القيــاس األولــي ،يتــم قيــاس االســتثمارات المتوفــرة للبيــع الحقـا ً بالقيمــة العادلــة باألربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة المثبتــة علــى أنهــا "بنــود
الدخــل الشــامل األخــرى" فــي احتياطــي الموجــودات المتوفــرة للبيــع (احتياطــي القيمــة العادلــة) حتــى يتــم شــطب تلــك االســتثمارات .فــي ذلــك
الوقــت تثبــت األرباح/الخســائر المتراكمــة ضمــن دخــل االســتثمارات والتمويــل المحذوفــة مــن احتياطــي الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع.

إن المشــتريات والمبيعــات العاديــة للموجــودات الماليــة تثبــت بتاريــخ المتاجــرة – وهــو تاريــخ التــزام المجموعــة بشــراء أو بيــع بنــد الموجــودات.
يتــم تثبيــت االســتثمارات فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة زائــداً تكاليــف المعامــات لجميــع الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر .إن الموجــودات الماليــة المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر يتــم تثبيتهــا فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة
ويتــم صــرف تكاليــف المعامــات فــي بيــان الدخــل .يتــم شــطب الموجــودات الماليــة عندمــا تنتهــي صالحيــة حقــوق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن
االســتثمارات أو قــد تــم تحويلهــا وتحــول المجموعــة فعلي ـا ً جميــع مخاطــر ومزايــا الملكيــة .تــدرج الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال
األربــاح أو الخســائر الحق ـا ً بالقيمــة العادلــة.
إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لفئــة "الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر" يتــم
عرضهــا فــي بيــان الدخــل تحــت بنــد "االســتثمارات ودخــل التمويــل" فــي الفتــرة التــي ظهــرت فيهــا .إن دخــل توزيعــات األربــاح مــن الموجــودات
الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل كجــزء مــن الدخــل اآلخــر عندمــا يكــون للمجموعــة الحــق باســتالم
الدفعــات.
إن القيمــة العادلــة لالســتثمارات المتداولــة تســتند إلــى أســعار العطــاءات .إذا كان ســوق الموجــودات الماليــة غيــر نشــط (ولــأوراق الماليــة غيــر
المدرجــة) ،تقــوم المجموعــة بتحديــد القيمــة العادلــة باســتخدام أســاليب التقييــم .تشــتمل أســاليب التقييــم هــذه علــى اســتخدام المعامــات المتداولــة فــي
الســوق ،والرجــوع إلــى األدوات األخــرى المماثلــة فعليـاً ،وتحليــل التدفقــات النقديــة المخصومــة ،ونمــاذج تســعير الخيــارات مــع االســتفادة القصــوى
مــن مدخــات الســوق واالعتمــاد علــى أقــل قــدر ممكــن مــن المدخــات المتعلقــة بمنشــاة.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم بتاريــخ كل تقريــر مالــي لتحديــد فيمــا إذا كان يوجــد دليــل موضوعــي بــأن بنــد موجــودات ماليــة أو مجموعــة مــن
الموجــودات الماليــة قــد تعرضــت لالنخفــاض فــي القيمــة .يتــم اعتبــار بنــد الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة بأنهــا منخفضــة
القيمــة فــي حــال ،وفقــط فــي حــال ،وجــود دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة لحــدث أو مجموعــة مــن األحــداث التــي حصلــت
بعــد التثبيــت األولــي لبنــد الموجــودات (حصــول "حــدث خســارة") ويكــون لحــدث الخســارة ذلــك تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة المقــدرة فــي المســتقبل
لبنــد الموجــودات الماليــة أو مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بصــورة موثوقــة .قــد يشــتمل دليــل حــدوث انخفــاض فــي القيمــة
علــى مؤشــرات بــأن المقــرض أو مجموعــة مــن المقرضيــن يتعرضــون لصعوبــة ماليــة جوهريــة ،أو تأخيــر أو عجــز فــي ســداد دفعــات الفوائــد أو
المبلــغ الرئيســي ،أو احتماليــة بأنهــم ســيتعرضون لإلفــاس أو إعــادة هيكلــة ماليــة أخــرى وحينمــا تشــير البيانــات الملحوظــة علــى حــدوث انخفــاض
يمكــن قياســه فــي التدفقــات النقديــة المقــدرة فــي المســتقبل ،مثــل التغيــرات فــي المتأخــرات أو الظــروف االقتصاديــة المرتبطــة بالعجــز عــن الســداد.

العقارات االستثمارية

يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية فــي البدايــة بالتكلفــة وتشــمل تكاليــف المعامــات .تضــاف المصاريــف الالحقــة إلــى القيمــة المدرجــة للعقــارات
االســتثمارية عندمــا يكــون مــن المرجــح أن المزايــا االقتصاديــة المســتقبلية ،التــي تزيــد عــن معيــار األداء الــذي تــم تقييمــه فــي األصــل ،ســوف
تتدفــق للمجموعــة .إن أي مصاريــف ينتــج عنهــا صيانــة للعقــار حســب معيــار أو مواصفــات مقبولــة يتــم التعامــل معهــا علــى أنهــا مصاريــف تصليــح
وصيانــة وتحمــل إلــى بيــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرة التــي حدثــت خاللهــا.
يتــم إظهــار العقــارات االســتثمارية الحقـا ً بالقيمــة العادلــة ،والــذي يعكــس ظــروف الســوق بتاريــخ إعــداد التقريــر .إن أي أربــاح أو خســائر تنتــج مــن
التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية تــدرج فــي بيــان الدخــل .يتــم تحديــد القيمــة العادلــة اســتناداً إلــى التقييــم الســنوي المنجــز مــن قبــل
مق ّيــم معتمــد خارجــي مســتقل وذلــك بتطبيــق أســلوب تقييــم موصــى بــه مــن لجنــة معاييــر التقييــم الدوليــة.
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يتــم شــطب العقــارات االســتثمارية إمــا عنــد اســتبعادها أو عندمــا يتــم ســحبها بالكامــل مــن االســتخدام وال يتوقــع أي مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية مــن
اســتبعادها .إن الفــرق بيــن صافــي المبالــغ المحصلــة مــن االســتبعاد والمبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات يتــم تثبيتــه فــي بيــان الدخــل فــي فتــرة الشــطب.

البضاعة

يتــم إظهــار البضاعــة بالتكلفــة وصافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا أيهمــا أقــل .تتألــف التكلفــة مــن ســعر الشــراء وتكلفــة اإلنتــاج والنقــل والمصاريــف
األخــرى القابلــة للتحميــل مباشــرة .تحــدد تكاليــف قطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية علــى أســاس المتوســط المرجــح .إن صافــي القيمــة الممكــن
تحقيقهــا هــي ســعر البيــع التقديــري أثنــاء ســير األعمــال العاديــة ،ناقصـا ً التكاليــف المتوقعــة لإلتمــام والتكاليــف المتوقعــة الضروريــة إلجــراء البيــع.

المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون

يتــم إظهــار الذمــم المدينــة بمبلــغ الفاتــورة األصلــي ناقصـا ً المخصــص ألي مبالــغ مشــكوك فــي تحصيلهــا .يتــم إجــراء تقديــر للذمــم المدينــة المشــكوك
فــي تحصيلهــا عندمــا يصبــح مــن غيــر المرجــح تحصيــل كامــل المبلــغ .تشــطب الديــون المعدومــة عندمــا لــم يعــد هنــاك إمكانيــة لتحصيلهــا.

النقدية وشبه النقدية

تتألــف النقديــة وشــبه النقديــة الــواردة فــي بيــان التدفقــات النقديــة المجمــع مــن النقــد فــي الصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك واالســتثمارات
عاليــة الســيولة قصيــرة األجــل التــي تســتحق فــي األصــل خــال  3أشــهر أو أقــل ،بعــد تنزيــل الســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــوك .يتــم إظهــار
الســحوبات علــى المكشــوف مــن البنــوك ضمــن القــروض فــي المطلوبــات المتداولــة فــي بيــان المركــز المالــي.

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع

يتــم تثبيــت المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل لقــاء تزويــد المجموعــة ببضاعــة أو خدمــات ســواء اســتلمت المجموعــة فواتيــر مــن
المورديــن أم لــم تســتلم.

المخصصات

عامة

يتــم تثبيــت المخصصــات عنــد وجــود التــزام حالــي (قانونــي أو فعلــي) علــى المجموعــة نتيجــة حــدث ســابق وتكــون تكاليــف ســداد االلتــزام مرجحــة
ويمكــن قياســها بصــورة موثوقــة.

مطلوبات السحب من الخدمة
يتــم تقديــم تكاليــف الســحب مــن الخدمــة بالقيمــة الحاليــة للتكاليــف المتوقعــة لتســديد االلتــزام باســتخدام التدفقــات النقديــة المقــدرة وتثبــت كجــزء مــن بنــد
الموجــودات المعنــي .يتــم خصــم التدفقــات النقديــة حســب ســعر الخصــم مــا قبــل الضريبــة الحاليــة الــذي يعكــس المخاطــر المحــددة بمطلوبــات الســحب
مــن الخدمــة .يتــم تحميــل عكــس الخصــم كمصــروف عنــد حدوثــه ويثبــت فــي بيــان الدخــل كتكاليــف تمويــل .تجــرى مراجعــة للتكاليــف المســتقبلية
المقــدرة للســحب مــن الخدمــة ســنويا ً وتعــدل حســب االقتضــاء .إن التغيــرات فــي التكاليــف المســتقبلية المقــدرة أو فــي ســعر الخصــم المطبــق تضــاف
إلــى أو تخصــم مــن تكلفــة بنــد الموجــودات .إن تكاليــف التخلــي واســتعادة الموقــع المســجلة فــي البدايــة يتــم اســتنفادها باســتخدام طريقــة وحــدة االنتــاج
اســتناداً إلــى احتياطيــات النفــط والغــاز المؤكــدة .تؤخــذ التعديــات الالحقــة علــى تكاليــف التخلــي واســتعادة الموقــع فــي االعتبــار كتغيــر فــي التقديــرات
وتعالــج محاســبيا ً علــى أســاس مســتقبلي.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تقــوم المجموعــة بتقديــم مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن .يســتند اســتحقاق هــذه المزايــا علــى الراتــب النهائــي للموظفيــن وطــول مــدة الخدمــة ،خضوعا ً
إلتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة .تســتحق التكاليــف المتوقعــة لهــذه المزايــا حســب مــدى فتــرة الخدمــة .بخصــوص الموظفيــن المواطنيــن،
تقــدم المجموعــة مســاهمات فــي صنــدوق تقاعــد تــم تأسيســه مــن قبــل الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة مــن رواتــب
الموظفيــن .تقتصــر التزامــات المجموعــة علــى هــذه المســاهمات والتــي تح ّمــل للمصاريــف عنــد اســتحقاقها.

ضريبة الدخل

في مصر ،تحصل الحكومة على إنتاج بدالً من ضريبة الدخل .تقوم المجموعة بتسجيل هذا اإلنتاج كمصروف ضريبة دخل حالية.

تكاليف القروض

إن تكاليــف القــروض العائــدة مباشــر ًة إلــى اســتحواذ أو إنشــاء أو إنتــاج بنــد موجــودات التــي بالضــرورة تحتــاج إلــى فتــرة زمنيــة جوهريــة مــن
الوقــت للتحضيــر لالســتخدام المقصــود أو البيــع يتــم رســملتها كجــزء مــن تكلفــة الموجــودات المعنيــة إلــى أن تصبــح تلــك الموجــودات جاهــزة فعليـا ً
لالســتخدام المقصــود .تثبــت جميــع تكاليــف القــروض األخــرى كتكاليــف تمويــل فــي بيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي حدثــت خاللهــا.
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عقود اإليجار

إن العقــود حيــث يحتفــظ المؤجــر فعلي ـا ً بجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة بنــد الموجــودات يتــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية .تثبــت دفعــات عقــود
اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي بيــان الدخــل المجمــع علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد.

القروض والسلفيات التي تترتب عليها أرباح

يتــم تثبيــت جميــع القــروض والســلفيات التــي يترتــب عليهــا أربــاح فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المســتلم بعــد تنزيــل تكاليــف اإلصــدار العائــدة مباشــرة
للقــروض .إن معــدل األربــاح الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بالضبــط الدفعــات النقديــة المقــدرة فــي المســتقبل خــال العمــر المتوقــع لــأداة الماليــة.
بعــد التثبيــت األولــي ،تقــاس القــروض والســلفيات التــي يترتــب عليهــا أربــاح الحق ـا ً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل األربــاح الفعلــي.
تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي تكاليــف إصــدار وأي خصــم أو عــاوة عنــد التســديد.

الصكوك القابلة للتحويل

إن الصكــوك القابلــة للتحويــل التــي يمكــن تحويلهــا إلــى رأســمال حســب اختيــار حامــل الصكــوك وتعالــج محاســبيا ً كأدوات ماليــة مركبــة .يتــم احتســاب
عنصــر حقــوق الملكيــة للصكــوك القابلــة للتحويــل علــى أنــه الزيــادة فــي عوائــد اإلصــدار عــن القيمــة الحاليــة للفائــدة المســتقبلية والدفعــات الرئيســية
المخصومــة حســب ســعر الفائــدة فــي الســوق التــي تنطبــق علــى مطلوبــات مشــابهة ليــس لهــا خيــار للتحويــل.

معامالت الدفعات على أساس األسهم

إن بعــض الموظفيــن (مــن ضمنهــم كبــار المســؤولين) لــدى المجموعــة يســتلمون مكافــآت علــى شــكل معامــات دفعــات علــى أســاس األســهم ،حيــث
يقــدم الموظفــون الخدمــات مقابــل إمــا أدوات أســهم ("معامــات تســدد باألســهم") أو أســهم مقيــدة.

األسهم المقيدة

يتــم منــح األســهم المقيــدة علــى أســاس الخدمــة بــدون تكلفــة إلــى الموظفيــن الرئيســيين وتمنــح عــادة بمعــدل الثلــث كل ســنة علــى مــدى فتــرة ثــاث
ســنوات مــن تاريــخ المنــح .يتــم منــح األســهم المقيــدة وفقـا ً لألحــكام والشــروط التــي تــم وضعهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة وتســتند إلــى الخدمــة المســتمرة.
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لألســهم المقيــدة علــى أســاس الخدمــة اســتناداً إلــى عــدد األســهم التــي تــم منحهــا وســعر اإلقفــال ألســهم الشــركة العامــة فــي
تاريــخ المنــح .يتــم إطفــاء التكلفــة علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت ،اســتناداً إلــى فتــرة االســناد.

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
تقــوم المجموعــة بعــرض الموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي اســتناداً إلــى التصنيــف المتداول/غيــر المتــداول .يعتبــر بنــد الموجــودات
متــداوالً عندمــا يكــون:
 متوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في دورة تشغيلية عادية محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة متوقع تحقيقه خالل  12شهراً بعد فترة إعداد التقارير الماليةأو
 نقدية أو شبه نقدية إال إذا كان مقيداً من أن يحول أو يستخدم لسداد بند مطلوبات على األقل لفترة  12شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية.يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
يعتبر بند المطلوبات متداوالً إذا كان:
 متوقع تسويته خالل دورة تشغيلية عادية محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة مستحق السداد خالل  12شهراً بعد فترة إعداد التقارير الماليةأو
 ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسوية بند المطلوبات على األقل لمدة  12شهراً بعد فترة إعداد التقارير المالية.تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.
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تحوطات التدفقات النقدية

إن الجــزء الفعــال مــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة للمشــتقات المصنفــة وتؤهــل كتحوطــات للتدفقــات النقديــة يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل
المجمــع .إن األربــاح أو الخســائر المتعلقــة بالجــزء غيــر الفعــال يتــم تثبيتهــا فــوراً فــي بيــان الدخــل المجمــع .إن المبالــغ المثبتــة ســابقا ً فــي بيــان الدخــل
الشــامل المجمــع وتــم تراكمهــا فــي حقــوق الملكيــة يعــاد تصنيفهــا فــي بيــان الدخــل المجمــع فــي الفتــرات التــي تــم فيهــا تثبيــت العنصــر المتحــوط
بشــأنه فــي بيــان الدخــل المجمــع ،بنفــس ســطر بيــان الدخــل الشــامل المجمــع كبنــد متحــوط مثبــت .ومــع ذلــك ،فــإن معاملــة التحــوط المتوقعــة تــؤدي
إلــى تثبيــت بنــد موجــودات غيــر مالــي أو بنــد مطلوبــات غيــر مالــي ،فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة ســابقا ً فــي حقــوق الملكيــة يتــم تحويلهــا
مــن حقــوق الملكيــة وتــدرج فــي القيــاس األولــي لتكلفــة بنــد الموجــودات غيــر المالــي أو بنــد المطلوبــات غيــر المالــي .يتــم إيقــاف محاســبة التحــوط
عندمــا تلغــي المجموعــة عالقــة التحــوط ،أو عندمــا تنتهــي مــدة أداة التحــوط أو يتــم بيعهــا أو إلغاؤهــا أو اســتخدامها ،أو عندمــا ال تعــد مؤهلــة لمحاســبة
التحــوط .إن أي أربــاح أو خســائر متراكمــة فــي حقــوق الملكيــة فــي ذلــك الوقــت تظــل فــي حقــوق الملكيــة وتثبــت حتــى يتــم تثبيــت المعاملــة المتوقعــة
فــي النهايــة فــي بيــان الدخــل المجمــع .عندمــا يصبــح مــن غيــر المتوقــع حــدوث معاملــة متوقعــة ،فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق
الملكيــة يتــم تثبيتهــا فــوراً فــي بيــان الدخــل المجمــع.

تحقق اإليرادات

يتــم تثبيــت اإليــرادات إلــى حــد أنــه مــن المرجــح تدفــق المزايــا االقتصاديــة للمجموعــة وإمكانيــة قيــاس اإليــرادات بصــورة موثوقــة .يتــم قيــاس صافــي
اإليــرادات بالقيمــة العادلــة للمبلــغ المقبــوض أو المســتحق القبــض مــع األخــذ فــي االعتبــار شــروط الدفــع المحــددة تعاقديـاً ،باســتثناء حقــوق االمتيــاز
والخصومــات والحســومات وضرائــب المبيعــات أو الجمــارك األخــرى .كمــا يجــب اســتيفاء معيــار التثبيــت المحــدد التالــي قبــل تثبيــت اإليــرادات:

اإليرادات من بيع الهيدروكربون

يتــم تثبيــت اإليــرادات مــن بيــع الهيدروكربــون عنــد تحويــل مخاطــر ومزايــا الملكيــة الجوهريــة إلــى المشــتري وإمكانيــة قيــاس مبلــغ اإليــرادات
وتكاليــف المعاملــة بصــورة موثوقــة ،والــذي يحــدث عندمــا تنتقــل الملكيــة إلــى العميــل.

دخل التمويل

إن الدخــل مــن األمــوال الفائضــة المســتثمرة لــدى مؤسســات ماليــة والفائــدة المحملــة علــى المدينيــن للذمــم المدينــة المتأخــرة تثبــت عنــد اســتحقاق
األرباح/الفائــدة.

3

األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

إن إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة للمجموعــة بمــا يتناســب مــع المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة إصــدار األحــكام
والتقديــرات واالفتراضــات التــي تؤثــر علــى المبالــغ المعلنــة للموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات المصاحبة ،وإفصاحــات الموجــودات والمطلوبات
الطارئــة بتاريــخ البيانــات الماليــة المجمعــة والمبالــغ المعلنــة لإليــرادات والمصاريــف خــال فتــرة إعــداد التقاريــر .يتــم تقييــم التقديــرات واالفتراضــات
باســتمرار وتســتند إلــى خبــرة اإلدارة وعوامــل أخــرى بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي يعتقــد بأنهــا معقولــة ضمــن تلــك الظــروف.
ومــع ذلــك ،يمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديــرات فــي حــال اســتخدام افتراضــات مختلفــة ووجــود ظــروف مختلفــة .إن عــدم التأكــد
حــول هــذه االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج تتطلــب تعديــل جوهــري علــى القيمــة المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات المتأثــرة
فــي الفتــرات المســتقبلية.

األحكام

ضمــن ســياق عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،أصــدرت اإلدارة األحــكام التاليــة ،والتــي لهــا أكبــر تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ
المثبتــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة.

التقديرات واالفتراضات

قامــت المجموعــة بتحديــد الجوانــب التاليــة حيــث تعتبــر التقديــرات واالفتراضــات الجوهريــة مطلوبــة ،وفــي حــال اختــاف النتائــج الفعليــة ،فإنهــا قــد
تؤثــر بصــورة جوهريــة عــن المركــز أو النتائــج الماليــة المدرجــة فــي فتــرات مســتقبلية .يتــم معالجــة التغيــرات فــي التقديــرات محاســبيا ً فــي المســتقبل.
إن معلومــات إضافيــة حــول كل جــزء مــن هــذه الجوانــب وكيفيــة تأثيرهــا علــى السياســات المحاســبية المختلفــة تــم شــرحها ضمــن اإليضاحــات ذات
العالقــة فــي البيانــات الماليــة المجمعــة .أسســت المجموعــة افتراضاتهــا وتقديراتهــا علــى عوامــل متوفــرة عندمــا تــم إعــداد البيانــات الماليــة المجمعــة.
ومــع ذلــك ،فــإن الظــروف واالفتراضــات الحاليــة حــول التطــورات المســتقبلية قــد تتغيــر بســبب تغيــر الســوق أو ظــروف خارجــة عــن ســيطرة
المجموعــة .تنعكــس تلــك التغيــرات فــي االفتراضــات عنــد حدوثهــا.
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التقديرات واالفتراضات (تتمة)

االنخفاض في قيمة الشهرة
• تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت الشــهرة قــد انخفضــت قيمتهــا ســنوياً .هــذا يتطلــب عمــل تقديــر لقيمــة االســتخدام للوحــدات المنتجــة للنقــد
التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا .إن تقديــر قيمــة االســتخدام يتطلــب مــن المجموعــة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المتوقعــة فــي المســتقبل
مــن كل وحــدة منتجــة للنقــد وكذلــك تحديــد ســعر خصــم مالئــم الحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة .إن المبلــغ المــدرج للشــهرة
في  31ديسمبر  2015بلغ  308مليون دوالر أمريكي ( 308 2014-مليون دوالر أمريكي).

إمكانية تحصيل موجودات النفط والغاز غير الملموسة
• تحــدد المجموعــة بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي فيمــا إذا كان يوجــد أي دليــل لالنخفــاض فــي القيمــة المدرجــة لموجــودات النفــط والغــاز غيــر
الملموســة الخاصــة بهــا .هــذا يتطلــب مــن اإلدارة تقديــر القيمــة الممكــن تحصيلهــا لموجــودات النفــط والغــاز غيــر الملموســة باســتخدام
التقديــرات واالفتراضــات مثــل ٍاســعار النفــط طويلــة األجــل وأســعار الخصــم والتكاليــف التشــغيلية والمتطلبــات الرأســمالية المســتقبلية وتكاليف
الســحب مــن الخدمــة واالستكشــافات المحتملــة واالحتياطيــات وعــدم التأكــد مــن األداء التشــغيلي .تخضــع هــذه التقديــرات واالفتراضــات
للمخاطــر وعــدم التأكــد .إن المبلــغ المــدرج لتلــك الموجــودات غيــر الملموســة فــي  31ديســمبر  2015بلــغ  151مليــون دوالر أمريكــي
( 124 –2014مليون دوالر أمريكي).
نحو معقول كما في تاريخ هذه التقارير المالية.
• يحق للمجموعة الحصول على تعويضات أو دفعات إضافية ،إال أنه ال يمكن تأكيدها على ٍ
• تــدرج المجموعــة عقارهــا االســتثماري بالقيمــة العادلــة مــع تثبيــت التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل المجمــع .قامــت المجموعــة
بتعيين استشاري عقارات مؤهل ومستقل لتحديد القيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق كما في  31ديسمبر .2015

تكاليف السحب من الخدمة

• إن تكاليــف الســحب مــن الخدمــة ســيتم تحملهــا مــن قبــل المجموعــة فــي نهايــة الفتــرة التشــغيلية لبعــض المرافــق والعقــارات الخاصــة
بالمجموعــة .تقــوم المجموعــة بتقييــم مخصــص الســحب مــن الخدمــة بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي .إن تكاليــف الســحب مــن الخدمــة النهائيــة
تعتبــر غيــر مؤكــدة ويمكــن أن تختلــف تقديــرات التكلفــة فيمــا يتعلــق بعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك التغيــرات فــي المتطلبــات القانونيــة ذات
العالقــة وظهــور أســاليب أخــرى للتجديــد أو الخبــرة فــي مواقــع إنتــاج أخــرى .كمــا أن زمــن ونطــاق ومبلــغ المصاريــف المتوقــع يمكــن أن
يختلــف أيض ـاً ،علــى ســبيل المثــال فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي االحتياطيــات أو التغيــرات فــي القوانيــن والتشــريعات أو تفســيرها .وعليــه،
فــإن التقديــرات واالفتراضــات الرئيســية تجــرى لتحديــد مخصــص الســحب مــن الخدمــة .ونتيجــة لذلــك ،يمكــن أن يكــون هنــاك تعديــات
جوهريــة لمخصصــات محــددة قــد تؤثــر علــى النتائــج الماليــة المســتقبلية .إن المخصــص بتاريــخ إعــداد التقريــر المالــي يمثــل أفضــل تقديــر
لدى اإلدارة للقيمة الحالية لتكاليف السحب من الخدمة المطلوبة في المستقبل.

وحدات استهالك إنتاج ممتلكات النفط والغاز

• يتــم اســتهالك ممتلــكات النفــط والغــاز باســتخدام طريقــة وحــدات اإلنتــاج علــى إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة .ينتــج عــن ذلــك تكلفــة اســتهالك/
إطفــاء بالتناســب مــع نضــوب اإلنتــاج المتبقــي المتوقــع مــن الحقــل .يضــع عمــر كل بنــد ،والــذي يقيــم ســنوياً ،فــي االعتبــار كال مــن حــدود
الحيــاة الفعليــة والتقديــرات الحاليــة لالحتياطيــات االقتصاديــة القابلــة للتحصيــل للحقــل الــذي يوجــد فيــه بنــد الموجــودات .تتطلــب هــذه
اإلحتســابات اســتخدام التقديــرات واالفتراضــات ،بمــا فــي ذلــك مبلــغ االحتياطيــات الممكــن تحصيلهــا وتقديــرات المصاريــف الرأســمالية
المســتقبلية .إن احتســاب معــدل اســتهالك وحــدات اإلنتــاج يمكــن أن يتأثــر إلــى حــد أنــه يختلــف اإلنتــاج الفعلــي فــي المســتقبل عــن التنبــؤات
الحاليــة لإلنتــاج اســتناداً إلــى إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة أو تغيــرات التقديــرات للمصاريــف الرأســمالية المســتقبلية .يمكــن أن تنتــج التغيــرات
في االحتياطيات المؤكدة بسبب التغيرات في العوامل أو االفتراضات المستخدمة في تقدير االحتياطيات ويتم احتسابها في المستقبل

مصاريف االستكشاف والتقييم
• إن تطبيــق السياســة المحاســبية للمجموعــة بخصــوص مصاريــف االستكشــاف والتقييــم تتطلــب حكمـا ً لتحديــد فيمــا إذا كان مــن المرجــح تحقيــق
مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية ،مــن االســتغالل أو البيــع المســتقبلي ،أو إذا لــم تصــل األنشــطة لمرحلــة تســمح بإجــراء تقييــم معقــول لالحتياطيــات
الموجــودة .إن تحديــد االحتياطيــات والمــوارد يعتبــر بحــد ذاتــه عمليــة تقييــم تتطلــب درجــات متنوعــة مــن عــدم التأكــد اســتناداً إلــى كيفيــة
تصنيــف المــوارد .تؤثــر هــذه التقديــرات مباشــر ًة عندمــا تؤجــل المجموعــة مصاريــف االستكشــاف والتقييــم .تتطلــب سياســة التأجيــل مــن
اإلدارة إجــراء بعــض التقديــرات واالفتراضــات لألحــداث المســتقبلية والظــروف ،وعلــى وجــه الخصــوص ،إذا كانــت عمليــة االســتخراج
ذات جــدوى اقتصاديــة .إن أي تقديــرات و افتراضــات يمكــن أن تتغيــر فــي حــال توفــر معلومــات جديــدة .بعــد رســملة المصاريــف ،إذا توفــرت
المعلومــات وكانــت تشــير إلــى أنــه مــن غيــر المرجــح تحصيــل المصاريــف ،يتــم شــطب المبلــغ المعنــي الــذي تمــت رســملته فــي األربــاح أو
الخسائر في الفترة التي تتوفر فيها المعلومات الجديدة.
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تقديرات احتياطي وموارد الهيدروكربون
• يتــم اســتهالك ممتلــكات النفــط والغــاز علــى أســاس طريقــة وحــدات االنتــاج بســعر تــم احتســابه بالرجــوع إلــى إجمالــي االحتياطيــات المؤكــدة
التــي تــم تحديدهــا بموجــب قوانيــن جمعيــة مهندســي النفــط ودمــج التكلفــة المســتقبلية المقــدرة لتطويــر هــذه االحتياطيــات .تقــوم المجموعــة
بتقديــر احتياطياتهــا التجاريــة اســتناداً إلــى المعلومــات التــي تـ ّم تجميعهــا مــن قبــل أشــخاص مؤهليــن مناســبين والتــي تتعلــق ببيانــات جيولوجيــة
وتكنولوجيــة مــن حيــث حجــم وعمــق وشــكل ودرجــة مخــزون الهيدروكربــون وتقنيــات االنتــاج المناســبة ومعــدالت االســتخراج .يتــم تحديــد
االحتياطيــات التجاريــة باســتخدام تقديــرات النفــط والغــاز الموضوعــة وعوامــل االســتخراج واألســعار المســتقبلية للســلع ،حيــث يكــون لألخيرة
تأثيــر علــى إجمالــي مبالــغ االحتياطيــات القابلــة لالســتخراج ونســبة مــن إجمالــي االحتياطيــات التــي تعــود إلــى الحكومــة المســتضيفة بموجــب
بنــود االتفاقيــات التجاريــة المعنيــة .يتــم تقديــر تكاليــف التطويــر المســتقبلية باســتخدام االفتراضــات مــن حيــث عــدد اآلبــار المطلوبــة إلنتــاج
االحتياطيــات التجاريــة وتكاليــف تلــك اآلبــار ومرافــق االنتــاج ذات العالقــة والتكاليــف الرأســمالية األخــرى .إن القيمــة المدرجــة لممتلــكات
النفط والغاز في  31ديسمبر  2015مبينة في اإليضاح رقم .12
وبمــا أنــه يمكــن أن تتغيــر االفتراضــات االقتصاديــة المســتخدمة ،وبالحصــول علــى معلومــات جيولوجيــة إضافيــة خــال الفتــرة التشــغيلية
للحقــل ،يمكــن أن تتغيــر تقديــرات االحتياطيــات القابلــة لالســتخراج .يمكــن لهــذه التغيــرات أن تؤثــر علــى المركــز المالــي المعلــن للمجموعــة والنتائــج،
والتــي تشــتمل علــى مــا يلــي:
• يمكن أن تتأثر القيمة المدرجة لممتلكات النفط والغاز والموجودات الثابتة والشهرة بسبب التغيرات في التدفقات النقدية المقدرة في المستقبل
• يمكــن أن تختلــف مصاريــف االســتهالك واإلطفــاء فــي األربــاح أو الخســائر ،حيــث يتــم تحديــد تلــك التغييــرات باســتخدام طريقــة وحــدات
االنتاج ،أو عندما يتغير العمر المقدر لالستخدام الموجودات المعنية.
• يمكــن أن تتغيــر مخصصــات الســحب مــن الخدمــة ألن التغيــرات بخصــوص تقديــرات االحتياطيــات تؤثــر علــى التوقعــات حــول توقيــت
ظهور تلك األنشطة والتكاليف المتعلقة بهذه األنشطة.
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4

المعلومات القطاعية

حــددت اإلدارة القطاعــات التشــغيلية اســتناداً إلــى التقاريــر التــي تمــت مراجعتهــا مــن قبــل الرئيــس التنفيــذي والتــي تســتخدم التخــاذ القــرارات
االســتراتيجية .يأخــذ الرئيــس التنفيــذي فــي االعتبــار األعمــال مــن المنظــور الجغرافــي والــذي تــم تقســيمه إلــى ثــاث وحــدات جغرافيــة .تتــم إدارة
التمويــل واالســتثمارات الخاصــة بالمجموعــة علــى أســاس المجموعــة وال تخصــص لقطــاع.

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
اإلمارات
المتحدة
مليون دوالر
أمريكي

مص
مليون دوالر
أمريكي

إقليم
كردستان العراق
مليون دوالر
أمريكي

اإليرادات بعد تنزيل حقوق االمتياز

142
125
4
		
__________
__________
__________ __________
__________
__________
									

المجموع
مليون دوالر
أمريكي
271
__________
__________
126

إجمالي األرباح
									
المصاريف العمومية واإلدارية
									
دخل آخر
									
دخل االستثمارات والتمويل
									
مخصص فائض االستحقاقات
									
مخصص االنخفاض في القيمة
									
مصاريف أخرى
التغيرات في القيمة العادلة للعقار االستثماري									
									
الحصة من خسائر مشروع مشترك
									
مصاريف االستكشاف
									
تكاليف التمويل
األرباح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل

									
									

()23
208
130
()153
()24
()8
()1
()7
()14
()77
__________

األرباح للسنة

									

144
__________
__________

		
موجودات القطاع كما في  31ديسمبر 2015
مطلوبات القطاع كما في  31ديسمبر 		2015
معلومات قطاعية أخرى
المصاريف الرأسمالية:
الموجودات غير الملموسة
الموجودات الثابتة

		
		

150
__________

		

2
1
14
-

المجموع
استهالك ونضوب وإطفاء
التغيرات في القيمة العادلة للعقار االستثماري
مخصص االنخفاض في القيمة
مصاريف االستكشاف

1.792
__________
__________
877
__________
__________

150
__________
__________
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		 1.105
__________
__________
		 133
__________
__________

157
()13
__________

		 1.015
__________
__________
		 31
__________
__________

		 -
		 38
__________ 		 -
		 46
__________
__________ 		 -
		 84
__________
__________
__________
		 12
		 75
		 -
		 -
		 -
		 10
		 -
		 14

		 3.912
__________
__________
		 1.041
__________
__________

		 38
		 196
__________
		 234
__________
__________

		
		
		
		

89
1
24
14
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4

المعلومات القطاعية (تتمة)

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

اإليرادات بعد تنزيل حقوق االمتياز

		

اإلمارات
المتحدة
مليون دوالر
أمريكي

مص
مليون دوالر
أمريكي

إقليم
كردستان العراق
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

4
__________

		 225
__________

		 247
__________

		 476
__________

إجمالي األرباح

										 303

المصاريف العمومية واإلدارية

										 ()28

دخل االستثمار والتمويل

										 3

مخصص االنخفاض في القيمة

										 ()22

مصاريف أخرى

										 ()4

التغيرات في القيمة العادلة للعقار االستثماري

										 ()1

الحصة من خسائر مشروع مشترك

										 ()1

مصاريف االستكشاف المشطوبة

										 ()1

تكاليف التمويل

										 ()73
__________
										 176

األرباح قبل ضريبة الدخل
مصروف ضريبة الدخل
األرباح للسنة

										 ()51
__________
										 125
__________

		
موجودات القطاع كما في  31ديسمبر 2014
		
مطلوبات القطاع كما في  31ديسمبر 2014

1.392
__________
798
__________

		 1.124
__________
		 64
__________

		 1.096
__________
		 40
__________

		 3.612
__________
		 902
__________

معلومات قطاعية أخرى
المصاريف الرأسمالية:
الموجودات غير الملموسة

108

		 21

		 -

		 21

الموجودات الثابتة

		

المجموع

		

62
__________
62
__________

		 39
__________
		 60
__________

		 -
__________
		 -
__________

		 101
__________
		 122
__________

استهالك ونضوب وإطفاء

		

2

		 103

		 13

		 118

التغيرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 		

1

		 -

		 -

		 1

االنخفاض في القيمة

			 -

		 22

		 -

		 22

تكاليف االستكشاف

			 -

		 1

		 -

		 1
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اإليرادات

2015
مليون دوالر
أمريكي
إجمالي اإليرادات

						

رسوم التعرفة

						
						

ناقصاً :حقوق االمتياز

						

صافي اإليرادات

						

413
4
__________
417
()146
__________
271
__________
__________

2014
مليون دوالر
أمريكي
		 679
		 4
__________
		 683
		 ()207
__________
		 476
__________
__________

تتعلق حقوق االمتياز بحصة الحكومة من االنتاج في مصر.
تتعلق رسوم التعرفة برسوم سعة االنابيب الثابتة المحصلة من قبل يو جي تي سي.

6

الدخل اآلخر

فــي  27نوفمبــر  ،2015فيمــا يتعلــق بخالفــات التحكيــم بيــن شــركة دانــة غــاز وشــركة نفــط الهــال وشــركة آر دبليــو إي ســبالي آنــد تريدنــغ جــى
ام بــي اتــش فــي محكمــة لنــدن للتحكيــم الدولــي ،توصــل الطرفــان إلــى اتفــاق تســوية وديــة ومجديــة للطرفيــن مــع شــركة آر دبليــو إي لمعالجــة جميــع
المطالبــات وانهــاء التحكيــم .إن تســوية التحكيــم تشــمل بيــع حصــة بنســبة  5٪فــي شــركة بيــرل مــن قبــل دانــة غــاز (راجــع إيضــاح  )30ممــا يــؤدي إلــى
دخــل آخــر بمبلــغ  208مليــون دوالر أمريكــي .يحــق للشــركة الحصــول علــى مبلــغ إضافــي مــن شــركة آر دبليــو إي ،والــذي يكــون مشــروطا ً بتوزيــع
أربــاح إلــى شــركة آر دبليــو إي مــن شــركة بيــرل للبتــرول وبنفــس قيمــة األربــاح (علــى أســاس  10%مــن حصــة أســهم شــركة آر دبليــو إي فــي
شــركة بيــرل للبتــرول) .وعلــى الرغــم مــن ذلــك ،كمــا فــي تاريــخ التقريــر المالــي ال يمكــن التأكــد مــن الدفعــات الطارئــة (إن وجــدت) بشــكل معقــول.
يحــق للشــركة لزيــادة المدفوعــات مــن شــركة آر دبليــو إي فقــط فــي حالــة وفــي األربــاح مبلــغ تــوزع علــى  RWEالتــي كتبهــا لؤلــؤة (علــى أســاس
 RWEحصــة األســهم  10٪فــي بيــرل) .ومــع ذلــك ،اعتبــارا مــن تاريــخ اإلبــاغ دفــع الوحــدات (إن وجــدت) ال يمكــن التأكــد منهــا بشــكل معقــول.

7

دخل االستثمار والتمويل
2015
مليون دوالر
أمريكي

							 133
الفائدة على الذمم المدينة (إيضاح 7أ)
							 ()12
خسائر من استبعاد موجودات مالية متوفرة للبيع
2
						
دخل توزيعات األرباح
4
						
األرباح من الودائع البنكية
3
أرباح من إعادة شراء الصكوك (إيضاح 25أ)						
أرباح القيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
						
(إيضاح )19
خسائر من استبعاد حصة كوم أمبو
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__________
130
__________
__________

2014
مليون دوالر
أمريكي
		 -
		 ()2
		 4
		 1
		 -
		 1
		 ()1
__________
		 3
__________
__________
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7

دخل االستثمار والتمويل (تتمة)

أ) الفائدة على الذمم المدينة
يحــق لشــركة بيــرل بتروليــوم ("بيــرل") بموحــب العقــد تحميــل تكلفــة الفائــدة علــى الذمــم المدينــة متأخــرة الســداد مــن حكومــة إقليــم كردســتان .ســابقاً،
بــدون التنــازل عــن حقهــا التعاقــدي فــي تكاليــف الفائــدة الفعليــة ،قامــت شــركة بيــرل باصــدار فواتيــر بالفائــدة علــى الفواتيــر متأخــرة الســداد لحكومــة
إقليــم كردســتان بمعــدل ســعر ليبــور زائــد  2٪وهــو مــا ال يمثــل كامــل اســتحقاقها بموجــب التفويــض فيمــا يتعلــق بالفائــدة علــى الذمــم المدينــة متأخــرة
الســداد .وبســبب عــدم ســداد فواتيــر الذمــم المدينــة متأخــرة الســداد ،قــررت شــركة بيــرل إصــدار فاتــورة لحكومــة إقليــم كردســتان علــى أســاس
االســتحقاق الكامــل للفوائــد علــى جميــع الفواتيــر غيــر المدفوعــة .خــال الســنة ،قــد تــم اعــادة احتســاب االســتحقاق بخصــوص هــذه الفائــدة علــى الذمــم
المدينــة متأخــرة الســداد مــن حكومــة إقليــم كردســتان مــن خــال تطبيــق فائــدة بنســبة ( 9٪فائــدة مركبــة ربــع ســنوية) علــى نســبة  50٪مــن إجمالــي
الذمــم المدينــة متأخــرة الســداد بينمــا كانــت نســبة  50٪المتبقيــة تخضــع لمعــدل فائــدة ليبــور زائــد  2٪وهــو الحــد األدنــى المحــدد بموجــب التفويــض.
وبنــا ًء علــى مــا ســبق ،إن حصــة شــركة دانــة غــاز ( )35٪مــن مجمــوع الفوائــد علــى الذمــم المدينــة القائمــة (للمكثفــات والغــاز المســال) مــن حكومــة
إقليــم كردســتان كمــا فــي  31ديســمبر تبلــغ  133مليــون دوالر أمريكــي.

8

تكاليف التمويل
2015
مليون دوالر
أمريكي

أرباح من الصكوك (إيضاح 25أ)

						

70

2014
مليون دوالر
أمريكي
		 70

معدات وقرض البناء ،مصر (إيضاح  25ج & د)

							 1

		 -

تسهيالت المرابحة (إيضاح 25ه)

							 1

		 -

مشروع تمويل حقل غاز الزوراء (إيضاح 25ب)

							 4

		 3

10

خسائر تحويل عمالت أجنبية

						

نقص :رسملة تكاليف التمويل

()9
						
__________
								 77
__________
__________

9

		 -
		 -
__________
		 73
__________
__________

مصروف ضريبة الدخل

أ) اإلمارات العربية المتحدة
ال تخضع الشركة لضريبة الدخل على الشركات في مكان تواجدها األساسي (اإلمارات العربية المتحدة).

ب) مصر

إن مصــروف ضريبــة الدخــل فــي بيــان الدخــل يتعلــق بعمليــات دانــة غــاز مصــر التــي تخضــع للضريبــة بمعــدل ضريبــة بنســبة 2014( 40.55٪
  .)40.55٪يتــم دفــع هــذه الضريبــة مــن قبــل الهيئــة المصريــة العامــة للبتــرول /الشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة نيابــة عــن الشــركةمــن حصتهــا مــن اإلنتــاج .وال يوجــد لــدى دانــة غــاز مصــر أي موجــودات أو مطلوبــات ذات ضريبــة مؤجلــة فــي نهايــة الســنة.

ج) إقليم كردستان العراق
ينــص التفويــض علــى أن تدفــع ضريبــة دخــل الشــركات فــي إقليــم كردســتان العــراق بشــكل مباشــر مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان إلــى الســلطات
الضريبيــة ذات العالقــة نيابــة عــن الشــركة.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 10ربح السهم
أ)

يتــم احتســاب الربــح األساســي للســهم بتقســيم صافــي األربــاح للســنة العائــدة لحاملــي األســهم العاديــة فــي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

2015

2014

صافي األرباح للسنة – بالمليون دوالر أمريكي						

146
__________
__________

		 125
__________
__________

					
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة الحتساب الربح األساسي للسهم  -مليون

6.964
__________
__________

		 6.888
__________
__________

ربح السهم (األساسي)– سنت أمريكي						 :

2.1
__________
__________

		 1.8
__________
__________

األرباح:
األسهم:

ب)

يتــم احتســاب الربــح المخفــف للســهم بتعديــل المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة بافتــراض تحويــل جميــع األســهم العاديــة
المحتملــة المخففــة .لــدى الشــركة فئتيــن مــن األســهم العاديــة المحتملــة المخففــة :صكــوك قابلــة للتحويــل وأســهم مقيــدة .يفتــرض بــأن الصكــوك
القابلــة للتحويــل قــد تــم تحويلهــا إلــى أســهم عاديــة وتــم تعديــل صافــي األربــاح لحــذف تأثيــر تكاليــف التمويــل .بالنســبة لألســهم المقيــدة فــإن
إجمالي عدد األسهم التي سيتم منحها خالل الفترة تؤخذ في االعتبار لحساب التخفيف.

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

األرباح:
146
24
__________

125
25
__________

170
__________
__________

150
__________
__________

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة الحتساب الربح األساسي للسهم -مليون

6.964

6.888

التعديالت لـ:
األسهم المقيدة (مليون)

19

صافي األرباح للسنة
تكاليف التمويل على الصكوك القابلة للتحويل

األسهم:

2

التحويل المفترض للصكوك القابلة للتحويل (مليون)*

1.713
__________

1.724
_________

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للربح المخفف للسهم (مليون)

8.696
__________
__________

8.614
__________
__________

ربح السهم (المخفف) – سنت أمريكي:

1.9
__________
__________

1.7
__________
__________

* حســب االتفــاق ،تــم تحديــد ســعر تحويــل الصكــوك القابلــة للتحويــل بعــاوة  50٪إلــى الســعر المتوســط المرجــح لـــ  75يــوم عمــل ،ويقــاس علــى
مــدى فتــرة تبــدأ فــي  1ديســمبر ( 2012بســعر أدنــى  0.75درهــم وأقصــى ســعر  1.00درهــم) .إن ســعر الصــرف الفعلــي األولــي للصكــوك القابلــة
للتحويــل تــم تحديــده فــي  13فبرايــر  2013وجــرى تثبيتــه بســعر  0.75درهــم للســهم الواحــد (الســعر األدنــى).
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 11الموجودات الثابتة

التكلفة:

األنابيب
أعمال أراضي ملك
أراضي ملك
موجودات
حصص
اآلالت والمعدات
مباني
والمرافق
رأسمالية
حر
حر
النفط والغاز
أخرىمليون
مليون دوالر
مليون دوالر
ذات العالقة قيد التنفيذ
دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي

في  1يناير 2015

14

12

847

366

34

119

292

1.684

اإلضافات (صافي)

-

-

46

-

2

-

148

196

التحويل من الموجودات غير الملموسة (إيضاح )12

-

-

8

-

-

-

-

8

استبعاد لحصة في العمليات المشتركة (إيضاح )30
االنخفاض في القيمة
إعادة التصنيف المخزون (إيضاح )16
في  31ديسمبر 2015

()48
()2( )12
()26
()8
()4
()4
12
12
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
1.848
_____ 450
_____ 107
_____ 36
_____ 340
_____ 889
_____ 12
14
_____ _____
		

االستهالك/النضوب:
في  1يناير 2015
االستهالك/النضوب المحمل للسنة
استبعاد لحصة في العمليات المشتركة (إيضاح )30
في  31ديسمبر2015

736
26
16
89
603
2
89
5
1
9
73
1
()9
()2
()6
()1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ 816
_____ -
_____ 29
_____ 17
_____ 92
_____ 675
_____ 3
_____

صافي المبلغ المدرج:
في  31ديسمبر 2015

1.032 450
78
19
248
214
9
14
_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____

تتألف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من:

مليون
دوالر
أمريكي

مصنع ومرافق صاج غاز

99

األنابيب والمرافق ذات العالقة لشركة يو جي تي سي

89

مشروع إقليم كردستان العراق

11

غرب المناطق البحرية في الشارقة (بما في ذلك حقل الزوراء) 251
_____
450
_____
_____
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 11الموجودات الثابتة (تتمة)
األنابيب
أعمال أراضي ملك
أراضي ملك
موجودات
حصص
اآلالت والمعدات
مباني
والمرافق
رأسمالية
حر
حر
النفط والغاز
أخرىمليون
مليون دوالر
مليون دوالر
ذات العالقة قيد التنفيذ
دوالر مليون دوالر مليون دوالر مليون دوالر
مليون دوالر
مليون دوالر
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي
أمريكي

التكلفة:
في  1يناير 2015

14

12

817

354

32

119

230

1.578

اإلضافات

-

-

25

12

2

-

62

101

التحويل من الموجودات غير الملموسة (إيضاح )12

-

-

28

-

-

-

-

28

االنخفاض في القيمة
تكاليف استكشاف

()22
()22
()1
()1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

في  31ديسمبر 2014

1.684
_____ 292
_____ 119
_____ 34
_____ 366
_____ 847
_____ 12
14
_____ _____

االستهالك/النضوب:
في  1يناير 2014
االستهالك/النضوب المحمل للسنة
في  31ديسمبر 2014

618
22
15
70
510
1
118
4
1
19
93
1
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
_____ 736
_____ -
_____ 26
_____ 16
_____ 89
_____ 603
_____ 2
_____

صافي المبلغ المدرج:
في  31ديسمبر 2014

948 292
93
18
277
244
10
14
_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____

تتألف األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ من:

مليون
دوالر
أمريكي
مصنع ومرافق صاج غاز

99

األنابيب والمرافق ذات العالقة لشركة يو جي تي سي

89

مشروع إقليم كردستان العراق

3

غرب المناطق البحرية في الشارقة (بما في ذلك حقل الزوراء) 101
_____
292
_____
_____
إن رسوم االنخفاض في القيمة بمبلغ  4مليون دوالر أمريكي ( 22 – 2014مليون دوالر أمريكي) المثبتة خالل سنة  2015تتعلق بموجودات النفط
والغاز في مصر .يتضمن غرب المناطق البحرية في الشارقة تكاليف تمويل بمبلغ  9ماليين دوالر تم رسملتها خالل السنة.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 12الموجودات غير الملموسة

التكلفة في  1يناير 2015
ناقصاً :االنخفاض في القيمة

حصص
النفط والغاز
مليون دوالر
أمريكي

حقوق توصيل
وتنقية
مليون دوالر
أمريكي

223

289

		
_______ -
()99
_______

في  1يناير 2015

124

اإلضافات

38

289
		 -

حقوق
معالجة الغاز
مليون دوالر
أمريكي
		 7
_______

تكاليف التطوير
مليون دوالر
أمريكي
2

الشهرة
مليون دوال
أمريكي
308

		
_______ -
()2
_______

		 7

-

		 -

		 -

308
		 -

المجموع
مليون دوالر
أمريكي
		 829
()101
_______
		 728
		 38

المحول إلى الموجودات الثابتة
(إيضاح )11
مخصص االنخفاض في القيمة
في  31ديسمبر 2015

		 -

()8

		 ()7
		 -
()3
_______ _______ _______
_______ 		 -
		 289
151
_______
_______
_______ _______
_______

		 ()10
		 -
		 -
_______ _______ _______
_______ 		 748
_______ 		 308
		 -
_______
_______
_______ _______

حقوق
معالجة الغاز
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

حصص
النفط والغاز
مليون دوالر
أمريكي
التكلفة في  1يناير 2014
ناقصاً :االنخفاض في القيمة

		 -

		 -

		 -

		 ()8

		 233

حقوق توصيل
وتنقية
مليون دوالر
أمريكي
289

		
_______ -
()99
_______

في  1يناير 2015

134

اإلضافات -صافي

18

289
		 -

		 7
_______

تكاليف التطوير
مليون دوالر
أمريكي
2

الشهرة
مليون دوال
أمريكي
308

		
_______ -
()2
_______

		 7

-

		 -

		 -

308
		 -

		 839
()101
_______
		 738
		 18

المحول إلى الموجودات الثابتة
(إيضاح )11
في  31ديسمبر 2015

(أ)

		 -
		 -
()28
_______ _______ _______
_______ 		 7
_______ 		 289
124
_______
_______
_______ _______

		 ()28
		 -
		 -
_______ _______ _______
_______ 		 728
_______ 		 308
		 -
_______
_______
_______ _______

حصص النفط والغاز

إن حصــص النفــط والغــاز بمبلــغ  151مليــون دوالر أمريكــي تتعلــق بدانــة غــاز مصــر التــي لديهــا عــدد مــن االمتيــازات وعقــود التطويــر فــي مصــر
كمــا تــم توضيحهــا أدنــاه:
• عقــد تنميــة الوســطاني -إن عقــد التنميــة هــذا مملــوك بحصــة عاملــة بنســبة  100٪ويمثــل حوالــي  10٪مــن اإلنتــاج الحالــي فــي دانــة غــاز
مصــر .تشــتمل منتجــات الوســطاني علــى الغــاز والغــاز المســال ذات العالقــة .هــذا العقــد لديــه  13.017فــدان مــن األراضــي الواقعــة ضمــن
حدوده ويقع في دلتا النيل في مصر.
• عقــود تنميــة جنــوب المنزلــة -إن عقــود التنميــة هــذه مملوكــة بحصــة عاملــة بنســبة  100٪وهــي حاليــا ٌ غيــر منتجــة .إن عقــود التنميــة
هذه لديها  16.055فدان من األراضي الواقعة ضمن حدودها وتقع في دلتا النيل في مصر.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 12الموجودات غير الملموسة (تتمة)
(أ)

حصص النفط والغاز (تتمة)
• عقــود تنميــة غــرب المنزلــة (امتيــاز غــرب المنزلــة) – يتــم االحتفــاظ بعقــود التنميــة هــذه بحصــة عاملــة بنســبة  .100٪إن عقــود التنميــة هــذه
تشــتمل علــى  146.039فــدان مــن األراضــي الواقعــة ضمــن حدودهــا وتقــع فــي دلتــا النيــل فــي مصــر .حتــى تاريخــه ،يقــوم أحــد عشــر عقــد
تنميــة بإنتــاج الغــاز الطبيعــي والســوائل ذات العالقــة التــي تمثــل حوالــي  75٪مــن اإلنتــاج الحالــي لدانــة غــاز مصــر .وافقــت الشــركة
المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة (" )"EGASعلــى عقــد تنميــة جديــد لبلســم وأليــم  -1فــي فبرايــر  .2014اعتمــدت الشــركة المصريــة
القابضــة للغــازات الطبيعيــة مبدئيــا نطــاق عقــد التنميــة الجديــد الستكشــاف بيجونيــا خــال النصــف الثانــي مــن ســنة  2013مــع الموافقــة
الرسمية في مارس .2015
• عقــود تنميــة غــرب القنطــرة (امتيــاز استكشــاف غــرب القنطــرة)  -يتــم االحتفــاظ بعقــود التنميــة هــذه بحصــة عاملــة بنســبة  100٪التــي تشــمل
 4.324فــدان مــن األراضــي الواقعــة ضمــن حدودهــا وتقــع فــي دلتــا النيــل فــي مصــر .وافقــت الشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة
(" )"EGASفــي فبرايــر  2014علــى نطــاق تعديــل عقــد تنميــة ســما لغــرب ســما ،-1ووافقــت أيضـا ً علــى عقــد التنميــة الجديــد لســلمى فــي
يوليــو  .2014حتــى تاريخــه ،يقــوم عقــدان تنميــة جديــدان بإنتــاج كال مــن الغــاز الطبيعــي والســوائل ذات العالقــة التــي تمثــل حوالــي
 15٪من اإلنتاج الحالي لدانة غاز مصر.
• شــمال العريــش البحريــة (القطــاع رقــم  - )6فــي أبريــل  ،2013تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر  100٪حصــة عاملــة فــي منطقــة امتيــاز
شــمال العريــش البحريــة (القطــاع رقــم  .)6تقــع المنطقــة فــي دلتــا النيــل البحريــة ،فــي الجــزء الشــرقي مــن البحــر األبيــض المتوســط .وفقــا
التفاقيــة االمتيــاز ،التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر بدفــع مبلــغ  20مليــون دوالر أمريكــي للشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة
كمكافــأة توقيــع .تــم تســوية المبلــغ المســتحق الدفــع مقابــل الذمــم المدينــة القائمــة فــي ينايــر  .2014اجــري اســتحواذ علــى المســح الزلزالــي
ثاللثي األبعاد مؤخراً في القطاع الذي يغطي مساحة  1.830كم مربع بالكامل.
• شــمال الصالحيــة البريــة (القطــاع رقــم  - )1فــي ســبتبمر  ،2014تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر  100٪حصــة عاملــة فــي منطقــة امتيــاز
شــمال الصالحيــة البريــة (القطــاع رقــم  .)1تقــع المنطقــة فــي دلتــا النيــل البريــة .وفقــا التفاقيــة االمتيــاز ،التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر
بدفــع مبلــغ  5مليــون دوالر أمريكــي للشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة كمكافــأة توقيــع .تــم تســوية المبلــغ المســتحق الدفــع مقابــل
الذمم المدينة القائمة في يناير .2015
• المطريــة البريــة (القطــاع رقــم  - )3فــي ســبتمبر  ،2014تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر حصــة عاملــة بنســبة  50٪فــي منطقــة امتيــاز
المطريــة البريــة (القطــاع رقــم  .)3تقــع المنطقــة فــي دلتــا النيــل البريــة .وفقـا ً التفاقيــة االمتيــاز .ســوف تشــارك دانــة غــاز مصــر مــع بريتيــش
بيتروليــوم كشــريك ومشــغل بنســبة  .50:50التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر (حصــة  )50٪بدفــع مبلــغ  7.5مليــون دوالر أمريكــي للشــركة
المصرية القابضة للغازات الطبيعية كمكافأة توقيع .تم تسوية المبلغ المستحق الدفع مقابل الذمم المدينة القائمة في يناير .2015

(ب) حقوق التحويل والتنقية
تتضمــن الموجــودات غيــر الملموســة مبلــغ  289مليــون دوالر أمريكــي يمثــل القيمــة العادلــة لحقــوق شــراء وإمــداد وتنقيــة وبيــع الغــاز والمنتجــات
ذات العالقــة المســتحوذ عليهــا مــن قبــل الشــركة مــن خــال المســاهمات فــي شــركات الصجعــة للغــاز والشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة.
إن القيمــة العادلــة للحقــوق المكتســبة فــي  2005تــم تحديدهــا بالرجــوع إلــى التقييــم المطبــق والمتخــذ مــن قبــل أطــراف ثالثــة مســتقلة ومؤهلــة مهنيـا ً
اســتنادا إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة مــن العالقــات التعاقديــة المعنيــة .ســيتم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة علــى مــدى  25ســنة
بــدءاً مــن تاريــخ بدايــة األنشــطة التجاريــة وفق ـا ً لبنــود العقــود ذات العالقــة .لــم تبــدأ األنشــطة التجاريــة بعــد .فــي يوليــو  ،2010أدخلــت شــركة
النفــط الوطنيــة اإليرانيــة الغــاز إلــى شــبكة النقــل المكتملــة وخــط أنابيــب الشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة ومنشــآت معالجــة الغــاز لشــركة
الصجعــة للغــاز التابــع لدانــة غــاز فــي الشــارقة لغايــات االختبــار .ومــع ذلــك ،الحقـا ً بعــد إجــراء الضغــط ،اكتشــفت شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة
تســريبات هائلــة فــي نظــام نقــل الغــاز البحــري الــذي يتوجــب إصالحــه .بالرغــم مــن ذلــك ،فــإن شــركة نفــط الهــال مســتمرة فــي التحكيــم الدولــي
ســعيا ً للحصــول علــى حكــم قضائــي بخصــوص عقــد توريــد لفتــرة  25ســنة الملــزم مــع شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة.

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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 12الموجودات غير الملموسة (تتمة)
(ب) حقوق التحويل والتنقية (تتمة)
تــم إخطــار الشــركة مــن قبــل شــركة نفــط الهــال فــي  10أغســطس  2014أن محكمــة التحكيــم قــد أصــدرت حكمـا ً نهائيـا ً بخصــوص الفصــل فــي
الدعــوى ،وأقــرت بــأن عقــد التوريــد لفتــرة  25ســنة بينهــا وبيــن شــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة ســاريا ً وملزمـا ً لــكال الطرفيــن ،وأن شــركة النفــط
الوطنيــة االيرانيــة َ
ملزمــة بتوصيــل الغــاز بموجــب العقــد مــن ديســمبر  .2005وقــد ابلغــت شــركة نفــط الهــال شــركة دانــة غــاز بــأن هيئــة التحكيــم
قــد حــددت تاريــخ الجلســة النهائيــة للبــت فــي مســألة مطالبــات األضــرار المقدمــة ضــد شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة بســبب عــدم تنفيذهــا للعقــد
ليكــون فــي  1ســبتمبر  2016فــي مدينــة الهــاي.
وفق ـا ً لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  36بخصــوص الموجــودات غيــر الملموســة غيــر المتوفــرة لالســتخدام ،تعهــدت اإلدارة بمراجعــة
االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة كمــا فــي  31ديســمبر  .2015أجــرت اإلدارة مراجعــة علــى المدخــات المختلفــة إلــى نمــوذج
التقييــم األصلــي وتعتقــد بــأن المدخــات إلــى نمــوذج التقييــم األصلــي لــم تتغيــر بصــورة ماديــة.

(ج) الشهرة

إن الشــهرة بمبلــغ  308مليــون دوالر أمريكــي المتعلقــة باســتحواذ دانــة غــاز مصــر (تعــرف ســابقا ً بســنتوريون) فــي ينايــر  2007أعطــت دانــة غــاز
القــدرة للتأهــل للحصــول علــى أعمــال اإلنتــاج وحقــوق التطويــر .إن المبلــغ القابــل للتحصيــل مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد المذكــورة أعــاه قــد تــم تحديــده
حســب القيمــة المســتخدمة لالحتســاب باســتخدام تقديــرات التدفقــات النقديــة المعتمــدة مــن قبــل اإلدارة العليــا لغايــة فتــرة  20ســنة أو الحــد االقتصــادي
للحقــل المنتــج .إن ســعر الخصــم قبــل الضريبــة المطبــق علــى تقديــرات التدفــق النقــدي هــو  .)10٪ –2014( 10٪تنتــج التدفقــات النقديــة باســتخدام
اإلنتــاج المتوقــع ورأس المــال وبيانــات التكلفــة التشــغيلية علــى مــدى األعمــار المتوقعــة لــكل تراكــم .تعتقــد اإلدارة أنــه فــي الوقــت الحالــي ال يوجــد
أي تغيــر معقــول فــي االفتراضــات المســتخدمة التــي يمكــن أن تؤثــر علــى الشــهرة.

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في احتساب القيمة المستخدمة

إن احتساب القيمة المستخدمة في حصة النفط والغاز ،فائق الحساسية نحو االفتراضات التالية:
العوائد المالية
•
أسعار الخصم
•
أسعار النفط و
•
نواحي اإلنتاج
•
العوائــد الماليــة :تســتند التقديــرات إلــى العوائــد التــي تحققهــا الوحــدة مــن االســتثمارات الموجــودة (تتألــف مــن تلــك التــي تنتــج النقــد وتلــك التــي ال
تــزال فــي مرحلــة االستكشــاف والتطويــر ولذلــك قــد تكــون تســتهلك النقــد) علــى األقــل تماشــيا ً مــع الدخــل المتوقــع حاليـا ً وموازنــات التكلفــة خــال
فتــرة التخطيــط.
أســعار الخصــم – تعكــس أســعار الخصــم تقديــرات اإلدارة للمخاطــر المحــددة بالوحــدة المذكــورة أعــاه .إن تلــك هــي العالمــة المميــزة المســتخدمة
مــن قبــل اإلدارة لتقييــم األداء التشــغيلي واالفتراضــات االســتثمارية المســتقبلية.
أســعار النفــط :اســتخدمت اإلدارة ســعر افتراضــي للنفــط اســتنادا إلــى التقديــرات الداخليــة وبيانــات الســوق المتوفــرة بخصــوص اختبــار االنخفــاض
فــي القيمــة الســتثمارات الغــاز والنفــط الفرديــة.
نواحي اإلنتاج :استخدمت اإلدارة نماذجها االقتصادية المطورة داخليا ً بخصوص االحتياطيات واإلنتاج كأساس الحتساب القيمة المستخدمة.

الحساسية نحو التغيرات في االفتراضات

إن احتساب القيمة المستخدمة للنفط والغاز يشكل الحساسية األكبر لالفتراضات التالية:
معدل الخصم
•
تقــوم المجموعــة بشــكل عــام بتقديــر قيمــة االســتخدام للوحــدة المنتجــة للنقــد باســتخدام نمــوذج التدفــق النقــدي المخصــوم .يتــم خصــم التدفقــات النقديــة
المســتقبلية لقيمتهــا الحاليــة باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضريبــة بنســبة  )10٪ – 2014( 10٪والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة
الزمنيــة للنقــود والمخاطــر الخاصــة ببنــد الموجــودات.
سعر النفط الخام
•
إن التدفقــات النقديــة المســتقبلية حساســة ألســعار النفــط .إذا كانــت توقعــات أســعار النفــط إلــى زيادة/نقــص بنســبة  20٪لكانــت مصاريــف االنخفــاض
فــي القيمــة أقل/أعلــى بمبلــغ  55مليــون دوالر أمريكــي.
وعالوة على ذلك ،فإن أي تغيير في معدل الخصم ومعدالت اإلنتاج سيكون له تأثير على رسوم االنخفاض في القيمة.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 13العقارات االستثمارية
إن الحركة في العقارات االستثمارية خالل السنة كانت كما يلي:

2015
مليون دوالر
أمريكي
26

الرصيد في  1يناير

2014
مليون دوالر
أمريكي
		

27

		 ()1
()1
________ ________
________ 		 26
25
________
________
________

التغيرات في القيمة العادلة
الرصيد في  31ديسمب

تتألــف العقــارات االســتثمارية مــن أراضــي صناعيــة مملوكــة مــن قبــل غــاز الصجعــة ،شــركة تابعــة فــي منطقــة الصجعــة فــي إمــارة الشــارقة،
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تعتبــر المجموعــة اآلن بــأن جــزءاً مــن األرض فائــض عــن متطلباتهــا التشــغيلية ولهــذا ســوف تســتخدم لتحقيــق إيجــارات
أو زيــادة فــي قيمتهــا.
تــم إظهــار العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة والتــي حــددت اســتنادا إلــى التقييــم الــذي أجرتــه مؤسســة استشــارات عقاريــة مؤهلــة مســتقلة
بالرجــوع إلــى معامــات ســوقية يمكــن مقارنتهــا بهــا .يعكــس هــذا التقييــم االنخفــاض فــي قيمــة العقــارات بشــكل عــام ولذلــك نتــج عنــه نقــص فــي
القيمــة العادلــة بمبلــغ  1مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  – 2014انخفــاض بمبلــغ  1مليــون دوالر أمريكــي) وقــد تــم تحميــل ذلــك فــي بيــان
الدخــل المجمــع.

 14الحصص في المشاريع المشتركة
يلخص الجدول التالي بيانات المركز المالي للمشاريع المشتركة في  31ديسمبر :2015

إي بي جي دي سي أو
مليون دوالر
أمريكي

غاز سيتيز
مليون دوالر
أمريكي

سي إن جي سي إل
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات المتداولة

		 11

		 -

		 -

		 11

الموجودات غير المتداولة

		 96

		 -

		 1

		 97

		 ()8

		 ()34

		 ()78

المطلوبات غير المتداولة

()64
_________

		 -
_________

		 -
_________

		 ()64
_________

حقوق الملكية

7
_________
_________

		 ()8
_________
_________

		 ()33
_________
_________

		 ()34
_________
_________

حصة المجموعة في صافي الموجودات

2
_________
_________

		 ()4
_________
_________

		 ()11
_________
_________

		 ()13
_________
_________

المطلوبات المتداولة

()36
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 14الحصص في المشاريع المشتركة (تتمة)
يلخص الجدول التالي بيان الدخل للمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2015

إي بي جي دي سي أو
مليون دوالر
أمريكي
اإليرادات

		 16

غاز سيتيز
مليون دوالر
أمريكي

سي إن جي سي إل
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

		 -

		 -

		 16

الخسائر قبل الضريبة

()9
_________

		 -
_________

		 ()3
_________

		 ()12
_________

الخسائر للسنة

()14
_________
_________

		 -
_________
_________

		 ()3
_________
_________

		 ()17
_________
_________

بنود الدخل الشامل األخرى

_________
_________

		 -
_________
_________

		 -
_________
_________

		 -
_________
_________

حقوق الملكية

()14
_________
_________

		 -
_________
_________

		 ()3
_________
_________

		 ()17
_________
_________

حصة المجموعة في صافي الموجودات

()6
_________
_________

		 -
_________
_________

		 ()1
_________
_________

		 ()7
_________
_________

لــم يكــن لــدى المشــاريع المشــتركة أي مطلوبــات طارئــة أخــرى أو التزامــات رأســمالية كمــا فــي  31ديســمبر  2015و  2014باســتثناء مــا هــو
مبيــن فــي اإليضــاح رقــم .29

يلخص الجدول التالي بيانات المركز المالي للمشاريع المشتركة في  31ديسمبر :2014

إي بي جي دي سي أو
مليون دوالر
أمريكي
الموجودات المتداولة

118

		 14

غاز سيتيز
مليون دوالر
أمريكي

سي إن جي سي إل
مليون دوالر
أمريكي

		 1

		 -

الموجودات غير المتداولة

108

		 -

1

()31

المجموع
مليون دوالر
أمريكي
		 15
		 109

المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة

		 ()8

		 ()31

		 ()70

()69
_________

__ -
		
_______

		 -
_________

		 ()69
_________

حقوق الملكية

22
_________

		 ()7
_________

		 ()30
_________

		 ()15
_________

حصة المجموعة في صافي الموجودات

8
_________

		 ()3
_________

		 ()10
_________

		 ()5
_________
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 14الحصص في المشاريع المشتركة (تتمة)
يلخص الجدول التالي بيان الدخل للمشاريع المشتركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2014

إي بي جي دي سي أو
مليون دوالر
أمريكي
اإليرادات

		 27

غاز سيتيز
مليون دوالر
أمريكي

سي إن جي سي إل
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

		 -

		 -

		 27

الخسائر قبل الضريبة

_________

		 -
_________

		 ()3
_________

		 ()3
_________

الخسائر للسنة

_________

		 -
_________

		 ()3
_________

		 ()3
_________

بنود الدخل الشامل األخرى

_________

		 -
_________

		 -
_________

		 -
_________

إجمالي الدخل الشامل للسنة

_________

		 -
_________

		 ()3
_________

		 ()3
_________

حصة المجموعة في الخسائر للسنة

_________

		 -
_________

		 ()1
_________

		 ()1
_________

تسوية المعلومات المالية الملخصة
فتح صافي االستثمار كما في  1يناير 2014
الخسائر للسنة

صافي االستثمار كما في  31ديسمبر2014

		 8
_________
8

		 ()3
		 -
_________
		 ()3

		 562

		 567

		 ()1
_________

		 ()1
_________
		 566

561

الخسائر للسنة

()6
_________

		 -
_________

()1
_________

		 ()7
_________

صافي االستثمار كما في  31ديسمبر 2015

2
_________
_________

		 ()3
_________
_________

		 560
_________
_________

559
_________
_________

مــن إجمالــي االســتثمارات بمبلــغ  559مليــون دوالر أمريكــي ،فــإن االســتثمارات بمبلــغ  560مليــون دوالر أمريكــي تتعلــق بحصــة فــي شــركة
الهــال الوطنيــة للغــاز المحــدودة (ســي إن جــي ســي إل) التــي تمثــل القيمــة العادلــة لحقــوق شــراء وبيــع الغــاز والمنتجــات ذات العالقــة التــي
اســتحوذت عليهــا الشــركة مــن خــال حصتهــا البالغــة  35٪فــي شــركة الهــال الوطنيــة للغــاز المحــدودة .تــم تحديــد القيمــة العادلــة للحقــوق المســتحوذة
فــي ســنة  2005بالرجــوع إلــى عمليــات التقييــم التــي تقــوم بهــا أطــراف ثالثــة مســتقلة ومؤهلــة مهنيــا بنــاء علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة
الناتجــة عــن العالقــات التعاقديــة األساســية.
لــم تبــدأ األنشــطة التجاريــة فــي شــركة الهــال الوطنيــة للغــاز المحــدودة حتــى اآلن .فــي يوليــو  ،2010قامــت شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة بإدخــال
الغــاز فــي شــبكة النقــل المكتملــة وخــط أنابيــب الشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة ومرافــق معالجــة الغــاز لشــركة الصجعــة للغــاز فــي
الشــارقة لغــرض المباشــرة بالعمليــات .مــع ذلــك ،الحقــا للقيــام بأعمــال الضغــط ،اكتشــفت شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة تســريبا ً هائـاً فــي نظــام
نقــل الغــاز البحــري الخــاص بهــا وهــو بحاجــة إلــى اصــاح .علــى الرغــم مــن ذلــك ،فــإن شــركة نفــط الهــال مســتمرة فــي التحكيــم الدولــي ســعيا ً
للحصــول علــى حكــم بخصــوص عقــد توريــد الغــاز الملــزم لفتــرة  25ســنة مــع شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة.
تــم إخطــار الشــركة مــن قبــل شــركة نفــط الهــال فــي  10أغســطس  2014أن محكمــة التحكيــم قــد أصــدرت حكمـا ً نهائيـا ً بخصــوص الفصــل فــي
الدعــوى ،وأقــرت بــأن عقــد التوريــد لفتــرة  25ســنة بينهــا وبيــن شــركة النفــط الوطنيــة االيرانيــة ســاريا ً وملزمـا ً لــكال الطرفيــن ،وأن شــركة النفــط
الوطنيــة االيرانيــة َ
ملزمــة بتوصيــل الغــاز بموجــب العقــد مــن ديســمبر  .2005وقــد ابلغــت شــركة نفــط الهــال شــركة دانــة غــاز بــأن هيئــة التحكيــم
قــد حــددت تاريــخ الجلســة النهائيــة للبــت فــي مســألة مطالبــات األضــرار المقدمــة ضــد شــركة النفــط الوطنيــة اإليرانيــة بســبب عــدم تنفيذهــا للعقــد
ليكــون فــي  1ســبتمبر  2016فــي مدينــة الهــاي.
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 15الحصص في العمليات المشتركة
(أ)

مشروع إقليم كردستان العراق

بتاريــخ  15مايــو  ،2009وقعــت شــركتي دانــة غــاز والهــال اتفاقيــة بيــع أســهم مــع شــركة أو إم فــي وشــركة إم أو إل حيــث تــم بيــع حصــة بنســبة
 5٪مــن دانــة غــاز والهــال إلــى أو إم فــي و إم أو إل علــى التوالــي .فــي  27نوفمبــر  ،2015حولــت دانــة غــاز ونفــط الهــال مزيــداً مــن األســهم
بنســبة  5٪لــكل مــن دانــة غــاز ونفــط الهــال فــي بيــرل للبتــرول إلــى شــركة آر دبليــو إي ســبالي آنــد تريدنــغ ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي ("آر
دبليــو إي") (إيضــاح  .)30وبنــا ًء عليــه ،فــإن نســبة الملكيــة الجديــدة فــي شــركة بيــرل للبتــرول هــي كمــا يلــي 35٪ :لدانــة غــاز 35٪ ،لشــركة
الهــال و 10٪إلــى أو إم فــي و 10٪إلــى إم أو إل و 10٪آر دبليــو إي .وفقـا ً لشــروط اتفاقيــة المشــروع المشــترك المــؤرخ فــي  15مايــو  ،2009قــام
مســاهمو شــركة بيــرل للبتــرول بتعييــن شــركة الهــال ودانــة غــاز كمشــغلين مــن الباطــن إلجــراء أعمــال الشــركة علــى أســاس ال ربــح وال خســارة.
تجــري شــركة بيــرل للبتــرول ومســاهموها منــذ  18مايــو  2009محادثــات مســتمرة مــع وزارة المــوارد الطبيعيــة لحكومــة إقليــم كردســتان
بخصــوص تفســير تلــك االتفاقيــات ("التفويــض").
مــع عــدم تحقيــق تقــدم مــرض فــي تلــك المحادثــات ،إن شــركة دانــة غــاز مــع شــركة نفــط الهــال وبيــرل للبتــرول (التــي تملــك حقــوق النفــط فــي إقليــم
كردســتان العــراق) ،يُشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ "أصحــاب المطالبــات" ،بــدأت إجــراءات التحكيــم الدولــي فــي  21أكتوبــر  2013بمحكمــة لنــدن للتحكيم
الدولــي وفق ـا ً آلليــة فــض النزاعــات الــواردة فــي االتفاقيــة الموقعــة مــع حكومــة إقليــم كردســتان العــراق بتاريــخ  4أبريــل ســنة  2007وتخضــع
للقانــون اإلنجليــزي .إن الهــدف مــن التحكيــم هــو الحصــول علــى تأكيــد للحقــوق التعاقديــة طويلــة األجــل للتنميــة والتســويق بخصــوص حقلــي خــور
مــور وجمجمــال بمــا فــي ذلــك الذمــم المدينــة القائمــة مــن قبــل وزارة المــوارد الطبيعيــة إلقليــم كردســتان العــراق.
بعــد جلســة االســتماع المنعقــدة فــي لنــدن بيــن  20-24أبريــل  ،2015فــي  3يوليــو  ،2015أصــدرت المحكمــة قــراراً نهائيـا ً جزئيـا ً (بتاريــخ 30
يونيــو  )2015تؤكــد علــى الحقــوق الحصريــة لشــركة بيــرل علــى المــدى الطويــل للتطويــر والتســويق فيمــا يتعلــق بحقلــي خــور مــور وجمجمــال،
وحقهــا فــي دفعــات مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان عــن المكثفــات والغــاز المســال باألســعار الدوليــة المحــددة فــي العقــد .بتاريــخ  21ســبتمبر
 ،2015تــم عقــد جلســة ليــوم واحــد ،قــام الكونســورتيوم خاللهــا بتقديــم طلــب لمحكمــة التحكيــم بالحكــم بمبلــغ نقــدي بقيمــة  1.963مليــار دوالر
أمريكــي ضــد حكومــة إقليــم كردســتان ،باعتبــاره مبلــغ الفواتيــر غيــر المســددة القائمــة للمكثفــات والغــاز المســال التــي تــم إنتاجهــا (كمــا فــي  30يونيــو
 )2015والــذي تــم حســابه وفق ـا ً لمنهجيــة التســعير التــي حددتهــا محكمــة التحكيــم فــي قرارهــا النهائــي الجزئــي .كمــا نظــرت المحكمــة ادعــاءات
الطرفيــن والوثائــق المقدمــة منهمــا بتاريــخ  21ســبتمبر  .2015وفــي  27نوفمبــر  ،2015أصــدرت المحكمــة قرارهــا النهائــي الجزئــي الثانــي
("القــرار النهائــي الجزئــي الثانــي") الــذي طالبــت فيــه حكومــة إقليــم كردســتان بــأن تدفــع للكونســورتيوم خــال  28يومـا ً (أي فــي موعــد أقصــاه 26
ديســمبر  )2015مبلغ ـا ً وقــدره  1.963مليــار دوالر أمريكــي مقابــل الفواتيــر غيــر المســددة المســتحقة مقابــل المكثفــات والغــاز المســال حتــى 30
يونيــو  ،2015وفق ـا ً الســتراتيجية التســعير المحــددة بالفعــل مــن جانــب محكمــة التحكيــم فــي القــرار النهائــي الجزئــي األول.
إن القــرار النهائــي بشــأن اســتحقاق الكونســورتيوم فيمــا يتعلــق بالغــاز الزائــد ســوف يتــم فــي مرحلــة الحقــة مــن التحكيــم ،التــي مــن المقــرر أن
تبــدأ فــي  5ســبتمبر  .2016وفــي هــذه األثنــاء ،ال تــزال حكومــة إقليــم كردســتان فــي حالــة التخلــف عــن تنفيــذ أمــر المحكمــة بدفــع المطالبــة بمبلــغ
 100مليــون دوالر أمريكــي علــى أســاس مرحلــي .وفقـا ً لذلــك ،إن اصحــاب المطالبــات قدمــوا طلــب إلــى المحكمــة اإلنجليزيــة لتطبيــق هــذا األمــر
المرحلــي .تــم تحديــد موعــد جلســة االســتماع لهــذا األمــر فــي  28و 29أكتوبــر  2015أمــام المحكمــة اإلنجليزيــة العليــا.
وبتاريــخ  20نوفمبــر  ،2015أصــدرت المحكمــة العليــا حكمهــا ،والــذي أيــدت فيــه األمــر القطعــي وألزمــت حكومــة إقليــم كردســتان بدفــع المبلــغ
المذكــور فــي األمــر القطعــي خــال  14يومـاً .وعقــب اســتالم الحكــم ،ردت حكومــة إقليــم كردســتان باالعتــراض علــى األمــر الصــادر عــن المحكمــة
حيــث طلبــت ( )1إعفائهــا مــن األمــر القطعــي؛ و( )2اســتئناف الحكــم؛ و( )3علــى ســبيل االحتيــاط ،تمديــد الفتــرة الزمنيــة المحــددة لدفــع مبلــغ األمــر
القطعــي .وفــي الوقــت نفســه الــذي قدمــت فيــه حكومــة إقليــم كردســتان الطلــب الخــاص بهــا ،قدمــت كذلــك طلبـا ً إلــى المحكمــة إلعفائهــا مــن األمــر
القطعــي .وفــي الجلســة التــي عُقــدت لــدى مقــام المحكمــة بتاريــخ  17ديســمبر  ،2015حكمــت المحكمــة بمــا يلــي )1( :تأجيــل طلــب اإلعفــاء للســماح
للمحكمــة بتقريــر مــا إذا كان يجــب اإلعفــاء مــن األمــر القطعــي أم ال؛ و( )2رفــض الســماح لحكومــة إقليــم كردســتان باســتئناف الحكــم؛ و( )3تمديــد
الفتــرة الزمنيــة المتاحــة لحكومــة إقليــم كردســتان لســداد المبلــغ المذكــور فــي الحكــم القطعــي إلــى  26فبرايــر  .2016ومــع ذلــك ،كشــرطٍ مســبق
كل منهــا  8مالييــن دوالر أمريكــي إلــى
لهــذا التمديــد ،أمــرت المحكمــة حكومــة إقليــم كردســتان بــأن تســدد فــي الوقــت ذاتــه ثالثــة أقســاط قيمــة ٍ
الكونســورتيوم فــي  31ديســمبر  2015و 15ينايــر  2016و 19فبرايــر  .2016وقــد تــم دفــع األقســاط الثالثــة بالكامــل.
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 15الحصص في العمليات المشتركة (تتمة)
(أ)

مشروع إقليم كردستان العراق (تتمة)

كمــا تقدمــت حكومــة إقليــم كردســتان إلــى المحكمــة بطلـ ٍ
ب لإلعفــاء مــن األمــر القطعــي ،والــذي كان موضوعـا ً لجلســة قصيــرة أمــام المحكمــة بتاريــخ
 8ينايــر  .2016وفــي  15ينايــر  ،2016أصــدرت المحكمــة قرارهــا برفــض طلــب حكومــة إقليــم كردســتان باإلعفــاء مــن األمــر القطعــي .وتأكيــد
تاريــخ الســداد علــى أنــه  26فبرايــر .2016
بتاريــخ  18فبرايــر  ،2016تقدمــت حكومــة إقليــم كردســتان بطلــب للســماح لهــا بتقديــم اســتئناف إلــى محكمــة االســئتناف علــى مختلــف جوانــب
األحــكام الصــادرة عــن المحكمــة العليــا والمتعلقــة بتنفيــذ األمــر القطعــي .وقــد قــررت محكمــة االســتئناف أن مســألة الســماح لحكومــة إقليــم كردســتان
باالســتئناف يجــب البــت فيهــا فــي جلســة شــفهية ُتعقــد فــي تاريــخ يتــم تحديــده خــال  3أشــهر .وفــي الوقــت نفســه ،قــررت محكمــة االســتئناف أن
( )1تاريــخ ســداد مبلــغ  100مليــون دوالر أمريكــي يتــم تأجيلــه مــن  26فبرايــر  2016ولحيــن التوصــل إلــى نتائــج الجلســة ،و( )2يجــب علــى
حكومــة إقليــم كردســتان فــي الوقــت نفســه االســتمرار فــي دفــع مبلــغ  8مالييــن دوالر أمريكــي إلــى أصحــاب المطالبــات فــي يــوم  15مــن كل شــهر.
إن النتيجــة النهائيــة ألي عمليــة تحكيــم أو محكمــة غيــر مؤكــدة .إن النتيجــة النهائيــة لعمليــة التحكيــم وجلســات المحكمــة ذات العالقــة ،قــد يكــون لهــا
تأثيــر علــى القيمــة المدرجــة لبعــض الموجــودات والمطلوبــات فــي بيــان المركــز المالــي بمــا فــي ذلــك تحديــد ،بموجــب شــروط الترخيــص ،أي مبالــغ
قــد تصبــح مســتحقة لحكومــة إقليــم كردســتان أعلــى وأكبــر مــن مســتحقات شــركة بيــرل للبتــرول .قامــت شــركة بيــرل للبتــرول ومســاهميها بتقييــم
الوضــع القانونــي وذلــك بنــاء علــى نصيحــة مــن المستشــارين القانونيــن وهــي واثقــة تمام ـا ً بنــاء علــى هــذه النصيحــة القانونيــة مــن حقــوق شــركة
بيــرل للبتــرول المنصــوص عليهــا فــي الترخيــص وفق ـا ً للقانــون المعمــول بــه ،إن أغلــب مــا ســبق تــم تأكيــده وتأييــده فــي القــرار النهائــي الجزئــي
والنهائــي للمحكمــة .وبنــاء عليــه تعتقــد المجموعــة أنــه مــن غيــر الممكــن أن يكــون هنــاك تأثيــر ســلبي جوهــري علــى حالــة المجموعــة أو القيمــة
المدرجــة لموجوداتهــا أو مطلوباتهــا.
تمثل المبالغ التالية حصة المجموعة والتي تبلغ  )40٪ – 2014( 35٪من موجودات ومطلوبات العملية المشتركة:

الموجودات:

الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات
المطلوبات:

المطلوبات المتداولة

صافي الموجودات
الدخل
التكلفة التشغيلية
االستهالك

إجمالي األرباح
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2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

272
743
________

316
780
________

1.015
________
________

1.096
________
________

31
________
________
984
________
________
142
()22
()12
________

40
________
________
1.056
________
________
247
()22
()13
________

108
________
________

212
________
________
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 15الحصص في العمليات المشتركة (تتمة)
(ب) الشركة المتحدة إلمدادات الغاز المحدودة /مشروع اإلمارات المشترك
تمتلــك المجموعــة حصــة بنســبة  50٪فــي الشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة  /عمليــات اإلمــارات الخاضعــة للرقابــة المشــتركة التــي تمتلــك
أحــد أضخــم خطــوط أنابيــب الغــاز فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة (بقطــر  48إنــش) وبطاقــة اســتيعابية تبلــغ  1.000مليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز
يومي ـا ً وذلــك لنقــل الغــاز فــي الشــارقة مــن منطقــة الصجعــة إلــى الحمريــة .تمثــل المبالــغ التاليــة حصــة المجموعــة بنســبة  50٪مــن الموجــودات
والمطلوبــات فــي العمليــات المشــتركة:
2014
2015
مليون دوالر
مليون دوالر
أمريكي
أمريكي

الموجودات:

موجودات طويلة األجل
الموجودات المتداولة

إجمالي الموجودات
المطلوبات:

المطلوبات المتداولة

صافي الموجودات
الدخل
التكلفة التشغيلية
االستهالك

إجمالي األرباح

 16البضاعة

قطع الغيار والمواد االستهالكية
ناقصاَ :مخصص االنخفاض في قيمة البضاعة
ناقصاَ :إعادة التصنيف إلى الموجودات الثابتة (إيضاح )11

 17المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون

مدينون تجاريون (صافي)
مصاريف مدفوعة مقدما ً
مبالغ مستحقة من مشاريع مشتركة
مدينون آخرون
ناقصاً :مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة األخرى

19
26
________

20
21
________

45
________
________

41
________
________

________
________
45
________
________
4
()1
()1
________

________
________
41
________
________
4
()1
()1
________

2
________
________

2
________
________

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

73
()8
________

53
________
________

63
()12
________
51
________
51
________
________

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

950
2
29
42
()6
________

992
2
15
46
()6
________

65
()12
________

1.017
________
________
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للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 17المدينون التجاريون والمدينون اآلخرون (تتمة)
يترتب على الذمم المدينة التجارية فوائد والشروط العامة لالئتمان هي  30-60يوماً.
إن حصــة المجموعــة مــن الذمــم المدينــة التجاريــة فــي شــركة بيــرل للبتــرول هــي بخصــوص شــحنات الغــاز المكثــف والغــاز المســال والتــي تبلــغ
 727مليــون دوالر أمريكــي ( 31ديســمبر  746 – 2014مليــون دوالر أمريكــي) انظــر اإليضــاح رقــم  15أ.
وردت شــركة بيــرل للبتــرول كميــة  673.055مليــون قــدم مكعــب معيــاري مــن الغــاز ( 715.583.287مليــون وحــدة حراريــة بريطانيــة) إلقليــم
كردســتان حتــى ديســمبر  2015وأصــدرت فواتيــر تزويــد حكومــة إقليــم كردســتان بالغــاز بخصــوص الكميــات الزائــدة عــن  200مليــون قــدم
مكعــب معيــاري يومي ـا ً ("الزيــادة فــي الغــاز") .تــم إصــدار فواتيــر بالغــاز الزائــد بيــن فترتــي ينايــر  2011ومايــو  2015بمبلــغ  1.498مليــار
دوالر أمريكــي (حصــة دانــة غــاز  524.3 35٪-مليــون دوالر أمريكــي) .إن اإليــرادات والذمــم المدينــة المعلــن عنهــا مــن ينايــر  2011وحتــى 31
ديســمبر  2015ال تشــمل مبالــغ الفواتيــر للغــاز الزائــد .بــدءاً مــن يونيــو  ،2015علقــت شــركة بيــرل للبتــرول إصــدار المزيــد مــن الفواتيــر لحكومــة
إقليــم كردســتان فيمــا يتعلــق بالغــاز الزائــد ،وذلــك حتــي يتــم توضيــح اســتحقاق شــركة بيــرل للبتــرول للذمــم المدينــة فيمــا يتعلــق بالغــاز الزائــد مــن
قبــل المحكمــة فــي جلســة الحقــة ،والتــي مــن المتوقــع أن تجــرى فــي ســنة .2016
كما في  31ديسمبر ،فإن تحليل أعمار الذمم المدينة التجارية هو كالتالي:

متأخرة ولكن ليست منخفضة القيمة

اإلجمالي
مليون
دوالر أمريكي

ليست متأخرة
وال منخفضة القيمة
مليون
دوالر أمريكي

أقل من
 30يوم
مليون
دوالر أمريكي

60-30
يوم
مليون
دوالر أمريكي

90-61
يوم
مليون
دوالر أمريكي

120-91
يوم
مليون
دوالر أمريكي

أكثر من
 120يوم
مليون
دوالر أمريكي

2015

950

75

12

24

15

21

803

2014

992

113

17

51

64

52

695

 18الموجودات المالية المتوفرة للبيع

في  1يناير
االستبعاد
التغيرات في القيمة العادلة للسنة (إيضاح )23

2015
مليون دوالر
أمريكي
51
()54

2014
مليون دوالر
أمريكي
100
()23

3
________

()26
________

________
________

51
________
________

خــال الســنة ،قامــت المجموعــة ببيــع أســهمها بالكامــل البالــغ  1.136.116ســهم فــي إم أو إل بمتوســط ســعر بمبلــغ  47.7دوالر أمريكــي للســهم
الواحــد ( 54مليــون دوالر أمريكــي  -صافــي).
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 19الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

الرصيد في  1يناير
االستثمار المسترد خالل السنة

2015
مليون دوالر
أمريكي
9
()1

2014
مليون دوالر
أمريكي
8
-

التغيرات في القيمة العادلة

________

1
________

الرصيد في  31ديسمبر

8
________
________

9
________
________

هذا يمثل االستثمار في صندوق أبراج للبنية التحتية .يستند التقييم على آخر مؤشرات القيمة العادلة الصادرة عن الصندوق كما في
 31ديسمبر .2015

 20النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
النقد لدى البنوك وفي الصندوق
 بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةودائع قصيرة األجل
 بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة بنوك أجنبية خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةالنقدية وشبه النقدية

2015
مليون دوالر
أمريكي
66
32
343
________
441

2014
مليون دوالر
أمريكي
28
6
		 76
		 74
________
		 184

وديعة (تسهيالت مرابحة)

29
________

		 -
________

النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

470
________
________

		 184
________
________

يحقــق النقــد لــدى البنــوك أربــاح بنســب متغيــرة اســتنادا للنســب اليوميــة علــى الودائــع البنكيــة .إن الودائــع قصيــرة األجــل مودعــة لفتــرات مختلفــة
مــا بيــن أســبوع و 3أشــهر وهــذا يعتمــد علــى المتطلبــات النقديــة الفوريــة للمجموعــة وتحقــق أرباح ـا ً اســتنادا للنســب علــى الودائــع قصيــرة األجــل
المعنيــة .إن القيمــة العادلــة للنقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل هــي  470مليــون دوالر أمريكــي (184 2014-
مليــون دوالر أمريكــي) .تتــراوح نســبة الربــح الفعليــة المحققــة علــى الودائــع قصيــرة األجــل مــا بيــن  0.3٪و  –2014( 8.0٪مــا بيــن  0.45٪و
 )2.0٪ســنوياً .كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015كانــت نســبة  31( 87٪ديســمبر  )56٪ – 2014مــن النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك
محتفــظ بهــا لــدى بنــوك فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة واألرصــدة محتقــظ بهــا خــارج دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .مــن أصــل إجمالــي
مبلــغ  470مليــون دوالر أمريكــي للنقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك ،نســبة  11٪مــن المبلــغ كان محتفــظ بهــا بالجنيــه المصــري (31
ديســمبر .)42٪ - 2014
إن الوديعــة (تســهيالت مرابحــة) بالجنيــة المصــري مرتبطــة مــع بنــك المشــرق ش.م.ع ،فــرع مصــر مقابــل تســهيالت مضمونــة بالكامــل لمبلــغ 25
مليــون دوالر أمريكــي (إيضــاح 25ه) .بموجــب االتفاقيــة ،تحتفــظ دانــة غــاز مصــر بودائــع بالجنيــه المصــري وتســاوي فــي القيمــة نســبة  115٪مــن
المبلــغ األصلــي المتبقــي مــن القــرض بالــدوالر األمريكــي .إن اســتحقاق التســهيالت هــو ســنة واحــدة مــن تاريــخ الســحب والتــي تمــت فــي  9أبريــل
 .2015بلــغ اإليــداع المرتبــط بالجنيــه المصــري كمــا فــي  31ديســمبر  2015مبلــغ  29مليــون دوالر أمريكــي بمــا يعادلــه بالجنيــه المصــري.
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 21رأس المال
المصرح به:

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

 )6.690.981.188 – 2014( 6.968.616.114سهم عادي قيمة السهم  1درهم
( 0.2728دوالر أمريكي للسهم)

المصدر والمدفوع بالكامل:
 )6.690.981.188 – 2014( 6.968.616.114سهم عادي قيمة السهم  1درهم
( 0.2728دوالر أمريكي للسهم)

1.901
________
________

1.899
________
________

إن فتــرة التحويــل للصكــوك القابلــة للتحويــل الصــادرة فــي  8مايــو  2013بــدأت فــي  31أكتوبــر  2013وســوف تنتهــي بعــد  25يــوم عمــل قبــل
تاريــخ االســترداد المقــرر فــي  31أكتوبــر  .2017خــال هــذه الفتــرة ،يحــق لحاملــي الصكــوك تحويــل كل أو جــزء مــن الصكــوك القابلــة للتحويــل
إلــى أســهم عاديــة فــي الشــركة .خــال ســنة  ،2014اســتلمت الشــركة إشــعارات تحويــل أوليــة طوعيــة بخصــوص الصكــوك القابلــة للتحويــل بمبلــغ
 72.926.080دوالر أمريكــي .وفقــا لذلــك ،وجــب تســليم  357.094.708ســهم عــادي تــم احتســابه بســعر تحويــل بمبلــغ  0.75درهــم (القيمــة
االســمية  1درهــم) لتلبيــة إشــعارات التحويــل األوليــة الطوعيــة .كمــا فــي تــم إصــدار جميــع األســهم العاديــة المطلوبــة للشــركة لتلبيــة اإلشــعارات.

 22االحتياطي النظامي والقانوني

في  1يناير 2014
التحويل من صافي األرباح للسنة
في  31ديسمبر 2014
التحويل من صافي األرباح للسنة

في  31ديسمبر 2015

أ)

االحتياطي النظامي االحتياطي القانوني
مليون دوالر
مليون دوالر
أمريكي
أمريكي
80
13
________
93
15
________
108
________
________

		 80
		 13
________
		 93
		 15
________
		 108
________
________

االحتياطي القانوني

وفق ـا ً للنظــام األساســي للشــركة والقانــون االتحــادي للشــركات التجاريــة رقــم ( )2لســنة  2015وتعديالتــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة،
أنشــأت المجموعــة االحتياطــي القانونــي عــن طريــق اقتطــاع  10٪مــن صافــي أربــاح المجموعــة لــكل ســنة .يتوقــف التخصيــص عندمــا يســاوي
االحتياطــي  50٪مــن رأس المــال المدفــوع للشــركة.

ب)

االحتياطي النظامي

وفقـا ً للنظــام األساســي للشــركة ،ســيتم تخصيــص  10٪مــن صافــي أربــاح المجموعــة لــكل ســنة إلــى االحتياطــي النظامــي .يتوقــف هــذا التخصيــص
عندمــا يســاوي االحتياطــي  50٪مــن رأســمال الشــركة المدفــوع.
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 23االحتياطيات األخرى

احتياطي
على أساس األسهم
مليون دوالر
أمريكي

احتياطي القيمة العادلة
مليون دوالر
أمريكي

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

في  1يناير 2014
استبعاد موجودات مالية متوفرة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع (إيضاح )18
األسهم الصادرة للموظفين

2
()1
_________
1

		 14
		 ()3
		 ()26
		 -
_________
		 ()15

		 16
		 ()3
		 ()26
		 ()1
_________
		 ()14

استبعاد موجودات مالية متوفرة للبيع
التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع (إيضاح )18
المحول إلى األرباح غير الموزعة
احتياطي على أساس األسهم (إيضاح )24
األسهم الصادرة للموظفين

1
2
()2
_________
2
_________
_________

		 12
		 3
		 -
		 -
		 -
_________
		 -
_________
_________

		 12
		 3
		 1
		 2
		 ()2
_________
		 2
_________
_________

في  31ديسمبر 2014

في  31ديسمبر 2015

 24الدفعات التي تسدد باألسهم
تدير الشركة خطة أسهم مقيدة كما يلي:
األسهم المقيدة

إن الحوافــز وفقـا ً لهــذه الخطــة تخضــع عمومـا ً للمنــح مــع مــرور الزمــن ،والمطلوبــات الطارئــة بشــرط العمــل المســتمر وقيــود عنــد البيــع والتحويــل
أو التنــازل حتــى نهايــة الفتــرة المحــددة وعــادة تكــون لمــدة ســنة إلــى  3ســنوات مــن تاريــخ المنــح .يمكــن إلغــاء جميــع الحوافــز إذا أنهــي عقــد العمــل
قبــل نهايــة فتــرة القيــود ذات العالقــة .تحــدد المجموعــة القيمــة العادلــة لألســهم المقيــدة اســتنادا إلــى عــدد الوحــدات الممنوحــة والقيمــة العادلــة فــي
تاريــخ المنــح .لــم تقــم المجموعــة بمنــح حوافــز أســهم مقيــدة إلــى الموظفيــن الرئيســيين خــال الســنة وإن المصاريــف تتعلــق باألســهم المقيــدة الصــادرة
بــدال مــن الخيــارات المحتفــظ بهــا ســابقا ً واألســهم المقيــدة الصــادرة ســابقاً.
إن المصاريف التي تم تثبيتها في بيان الدخل المجمع تحت بند خطط الدفعات التي تسدد باألسهم تم إظهارها في الجدول التالي:

المصاريف التي تنتج من معامالت الدفعات التي تسدد باألسهم
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2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

2
________
________

		 -
________
________

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016

بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 25القروض
غير متداولة

صكوك عادية (أ)
صكوك قابلة للتحويل (أ)
القروض البنكية – مشروع تمويل حقل غاز الزوراء (ب)
قرض معدات (ج)
قرض مباني مصر (د)

متداولة

القروض البنكية – مشروع تمويل حقل غاز الزوراء (ب)
القروض البنكية – تسهيالت مرابحة (ه)

إجمالي القروض
أ)

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

400
329
64
12
5
________

		 425
		 323
		 -
		 -
		 -
________

810
________

		 748
________

27
24
________

		 -
		 -
________

51
________
861
________
________

		 -
________
748
________
________

الصكوك القابلة للتحويل

فــي أكتوبــر  ،2007أصــدرت المجموعــة صكــوك قابلــة للتحويــل علــى شــكل صكــوك المضاربــة ("الصكــوك") بمبلــغ إجمالــي قــدره  1مليــار دوالر
أمريكــي فــي شــكل شــهادات أمانــة مــن خــال شــركة ذات غــرض خــاص ("المصــدر") .إن الصكــوك المنظمــة لكــي تتفــق مــع مبــادئ الشــريعة
اإلســامية تمــت الموافقــة عليهــا مــن قبــل مســاهمي الشــركة أثنــاء الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة التــي عقــدت فــي يوليــو  .2007وفق ـا ً لشــروط
الصكــوك ،فــإن المبالــغ التــي تــم تحصيلهــا اســتخدمت فــي االســتحواذ علــى الموجــودات وتطويرهــا (موجــودات المضاربــة) المملوكــة مــن قبــل
شــركة دانــة إل إن جــي فينتشــرز ليمتــد .تســتحق الصكــوك فــي  31أكتوبــر  2012ويترتــب عليهــا نســبة ربــح ثابتــة  7.5٪تدفــع كل ثالثــة أشــهر
مــن أربــاح موجــودات المضاربــة .فــي ســنة  ،2008قامــت دانــة غــاز بشــراء بعــض الصكــوك مــن الســوق بقيمــة إســمية بلغــت  80مليــون دوالر
أمريكــي.
أعلنــت الشــركة فــي  10ديســمبر  2012أنــه تــم التوصــل إلــى اتفاقيــة تجميــد غيــر قابلــة للنقــض مــع لجنــة حاملــي الصكــوك ،بغــرض صفقــة إعــادة
تمويــل ("الصفقــة") تتعلــق بالصكــوك .تشــتمل االتفاقيــة أيضـا ً علــى تفاصيــل شــروط وأحــكام آليــة تطبيــق الصفقــة.
أطلقــت الشــركة التمــاس الموافقــة فــي  26مــارس  2013اللتمــاس موافقــة حاملــي الصكــوك فــي اجتمــاع حاملــي شــهادة الصكــوك ("اجتمــاع الجمعية
العموميــة غيــر العاديــة لحاملــي الصكــوك") المقــرر عقــده فــي  23أبريــل  .2013أيض ـاً ،أصــدرت الشــركة دعــوة لمســاهميها لحضــور الجمعيــة
العموميــة غيــر العاديــة ("الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة للمســاهمين") للنظــر فــي صفقــة الصكــوك والموافقــة عليهــا.
فــي  23أبريــل  2013أثنــاء االجتماعيــن غيــر العادييــن وافــق كال مــن حاملــي الصكــوك والمســاهمين علــى صفقــة إعــادة تمويــل الصكــوك .فــي 8
مايــو  2013تــم تحقيــق اإلنجــاز بنجــاح وقامــت الشــركة بتســديد  69.9مليــون دوالر أمريكــي ودفعــت األربــاح المســتحقة مــن  31أكتوبــر 2012
إلــى  7مايــو  2013بمبلــغ  38.4مليــون دوالر أمريكــي .بعــد ذلـكً ،أتمــت الشــركة أيضـا ً الضمانــات المطلوبــة وأصــدرت شــهادة امتثــال بتاريــخ
 10يوليــو .2013
إن الســمات التــي تميــز تلــك االتفاقيــة هــي تخفيــض قيمــة الصكــوك المســتحقة علــى الشــركة مــن  1مليــار دوالر أمريكــي إلــى  850مليــون دوالر
أمريكــي بســداد  70مليــون دوالر أمريكــي كدفعــة نقديــة وكذلــك إلغــاء الصكــوك المملوكــة مــن قبــل الشــركة والبالــغ قيمتهــا  80مليــون دوالر
أمريكــي .وسيقســم المبلــغ المتبقــي البالــغ قيمتــه  850مليــون دوالر أمريكــي إلــى شــريحتين .وتضــم الشــريحة األولــى صكــوك عاديــة بقيمــة 425
مليــون دوالر أمريكــي وتضــم الشــريحة الثانيــة صكــوك قابلــة للتحويــل إلــى أســهم بقيمــة  425مليــون دوالر أمريكــي (يشــار إلــى الشــريحتين
معـا ً بالصكــوك الجديــدة) .وتبلــغ مــدة اســتحقاق كال الشــريحتين خمســة أعــوام لضمــان تمويــل طويــل األجــل .يبلــغ معــدل الربــح للصكــوك العاديــة
والصكــوك القابلــة للتحويــل  9٪و 7٪ســنويا ،علــى التوالــي.
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للســـنة المــنتهيـــة في  31ديـســـمـبــــر 2015

 25القروض (تتمة)
أ)

الصكوك القابلة للتحويل (تتمة)

إن الصكــوك العاديــة والصكــوك القابلــة للتحويــل مضمونــة مقابــل أســهم دانــة إل إن جــي فينتشــرز ليمتــد وشــركة الصجعــة للغــاز المحــدودة (الشــارقة)
والشــركة المتحــدة إلمــدادات الغــاز المحــدودة (الشــارقة) .باإلضافــة إلــى مــا ذكــر أعــاه ،تــم تعزيــز الضمــان الكلــي المتوفــر لحاملــي الصكــوك
الجديــدة بضمــان بقيمــة  300مليــون دوالر أمريكــي وتشــمل رهــن علــى ذمــم مدينــة محــددة عــن أصــول الشــركة المصريــة وفوائــد الشــركة فــي دانــة
غــاز ذ.م.م وأرض الصجعــة غــاز الصناعيــة.
حســب االتفاقيــة ،ســيتم احتســاب ســعر التحويــل للصكــوك القابلــة للتحويــل إلــى أســهم علــى أســاس قيمــة إضافيــة تعــادل  50٪فــوق متوســط ســعر
الســهم الناتــج عــن حجــم عمليــات التــداول خــال  75يومـا ً تبــدأ مــن  1ديســمبر ( 2012وتحديــد ســعر  0.75درهــم كحــد أدنــى و 1.0درهــم كحــد
أقصــى) .تــم تحديــد ســعر التحويــل الفعلــي األولــي للصكــوك القابلــة للتحويــل فــي  13فبرايــر  2013وجــرى تثبيتــه بمبلــغ  0.75درهــم للســهم
الواحــد (حــد أدنــى) .تمتلــك الشــركة خيــار تســديد أصــل قيمــة شــريحتي الصكــوك الجديــدة فــي أي وقــت قبــل موعــد اســتحقاقها الجديــد فــي
 31أكتوبــر  ،2017وذلــك وفق ـا ً لجــدول الســداد الخــاص بالصكــوك العاديــة وعمليــات شــراء أو إلغــاء الصكــوك القابلــة للتحويــل .يمكــن تبديــل
الصكــوك القابلــة للتحويــل حســب اختيــار حاملــي الصكــوك إلــى أســهم عاديــة للشــركة فــي او بعــد  31أكتوبــر  2013حتــى  25يــوم عمــل قبــل
تاريــخ االســترداد المــدرج فــي الجــدول.
خــال ســنة  ،2014اســتلمت الشــركة إشــعارات تحويــل للصكــوك القابلــة للتحويــل بمبلــغ  72.9مليــون دوالر أمريكــي (يرجــى الرجــوع إلــى
اإليضــاح رقــم  21لمزيــد مــن التفاصيــل).
خــال الســنة ،قامــت الشــركة بإعــادة شــراء الصكــوك العاديــة والقابلــة للتحويــل بمبلــغ  24.9مليــون دوالر أمريكــي و 2.2مليــون دوالر أمريكــي
(القيمــة اإلســمية) ،علــى التوالــي .تــم إلغــاء جميــع الصكــوك التــي أعيــد شــراءها وفق ـا ً ألحــكام وشــروط هــذه الصكــوك المعنيــة.
اعتبــاراً مــن  31ديســمبر  ،2015القيمــة االســمية للصكــوك العاديــة والقابلــة للتحويــل غيــر المســددة بلغــت  400مليــون دوالر أمريكــي (2014-
 425مليــون دوالر) و  350مليــون دوالر أمريكــي ( 352 2014-مليــون دوالر أمريكــي) ،علــى التوالــي.
إن الصكوك القابلة للتحويل المثبتة في بيان المركز المالي تم احتسابها كما يلي:

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

عنصر بند المطلوبات كما في  1يناير
الصكوك القابلة للتحويل والمحولة إلى أسهم
تكاليف التمويل للصكوك القابلة للتحويل
الصكوك الملغاة من خالل إعادة الشراء
األرباح المدفوعة

323
32
()2
()20
________

		 390
		 ()73
32
		 -
		 ()22
________

الجزء الجاري من األرباح المصنفة تحت بند الدائنين التجاريين والمبالغ المستحقة الدفع

333
()4
________

		 327
		 ()4
________

عنصر بند المطلوبات في  31ديسمبر

329
________
________

		 323
________
________

يتم تقييم خيار التحويل ضمن األداة القابلة للتحويل عند إصدار الصكوك القابلة للتحويل ويفصح عنه بشكل منفصل ضمن حقوق الملكية – 58
مليون دوالر أمريكي ( 58 :2014مليون دوالر أمريكي).
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بيـــان الـــدخـــل الــمــجـمــع
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 25القروض (تتمة)
(ب)

القروض البنكية – مشروع تمويل حقل غاز الزوراء

فــي  25يونيــو  ،2014أبرمــت دانــة غــاز لالستكشــاف ( 100٪شــركة تابعــة لشــركة دانــة غــاز ش.م.ع) اتفاقيــة شــروط مشــتركة مــع بنــك اإلمــارات
دبــي الوطنــي والبنــك التجــاري الدولــي وبنــك دبــي التجــاري وبنــك بــروة (المقرضيــن) علــى  100مليــون دوالر أمريكــي لتســهيل تطويــر مشــروح
حقــل الــزوراء .إن بنــك اإلمــارات دبــي الوطنــي ســوف يكــون أيضـا ً بمثابــة وكيــل التســهيل العالمــي ،وكيــل تســهيل ألجــل ،وكيــل األمــن والحســابات
المصرفيــة فــي حيــن أن بنــك بــروة يعمــل بمثابــة وكيــل االســتثمار للشــريحة التــي تتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية مــن هــذا القــرض.
إن ســداد التســهيل ألجــل علــى مــدى  15قســط ربــع ســنوي والتــي بــدأت فــي الربــع الرابــع  ،2015تخضــع آلليــة الســداد النقــدي ويحمــل معــدل
متغيــر حســب ليبــور زائــداً الهامــش خــال فتــرة الســداد.
يغطــي تأميــن مشــروع ،الرهــن التجــاري علــى رهــن موجــودات مشــروع حقــل غــاز الــزوراء (البريــة والبحريــة) ،والتنــازل عــن الحقــوق المنصوص
عليهــا فــي اتفاقيــات بيــع وشــراء الغــاز والتنــازل عــن الحســابات المصرفيــة والتنــازل عــن عائــدات التأميــن لمشــروع زوراء وضمانــات أداء
المشــروع مــن المقاوليــن واعتمــاد مســتندي غيــر قابــل لإللغــاء مــن مجلــس النفــط بالشــارقة .قامــت شــركة دانــة غــاز برهــن أســهم دانــة لالستكشــافات
(ش.م.ع) كضمانــات للوكيــل .دانــة غــاز لالستكشــاف (ش.م.ع) تعتبــر أيضـا ً ضامــن للتســهيالت ألجــل للفتــرة بالكامــل.

 30سبتمبر 2015
مليون دوالر
أمريكي
تسهيل قرض
ناقصاً :الجزء غير المطفأ من رسوم ترتيب القرض
ناقصاً :السداد خالل السنة

			
			
			

100
()2
()7
_________

صافي تسهيل القرض

			

91
_________

إن تسهيل القرض مستحق الدفع كما يلي:
خالل سنة واحدة
بعد سنة

			
			

27
64
_________

صافي تسهيل القرض

			

91
_________
_________

ج)

قرض لشراء معدات

أبرمــت دانــة غــاز مصــر ("دانــة غــاز مصــر") ترتيــب عقــد إيجــار تمويلــي "بيــع ثــم اســتئجار" مــع الشــركة المصريــة للتأجيــر التمويلــي ش.م.م
فــي  29ينايــر  ،2015لبعــض معــدات المخــزون (أغلفــة ،فوهــات اآلبــار واألنابيــب وغيرهــا) التــي تخــص دانــة غــاز مصــر والتــي لــم تســتخدم
حتــى تاريخــه .إن مجمــوع التســهيل يتألــف مــن ثالثــة عقــود بمبلــغ  12.6مليــون دوالر أمريكــي تــم ســحبه بالكامــل حتــى  30يونيــو  .2015بعــد
الســحب بالكامــل ،تــم إضافــة عقــد جديــد بمبلــغ  1.1مليــون دوالر أمريكــي (إيضــاح رقــم  25د) إلــى التســهيالت ممــا يزيــد مبلــغ التســهيالت إلــى
 13.7مليــون دوالر أمريكــي .إن المدفوعــات علــى مــدى فتــرة  29ربعـا ً ســنويا ً ابتــدا ًء مــن الربــع الثالــث لســنة  2015بمــا فــي ذلــك فتــرة ســماح
مدتهــا ربعيــن للفوائــد والمبلــغ األساســي.

د)

قرض لمبنى مصر

أبرمــت بيــرل للعقــارات مصــر ("بيــرل للعقــارات") ترتيــب عقــد إيجــار تمويلــي "بيــع ثــم اســتئجار" لبنــاء مصــر مــع الشــركة المصريــة للتأجيــر
التمويلــي ش.م.م فــي  9يونيــو  .2015إن مجمــوع التســهيل يتألــف مــن ثالثــة عقــود بمبلــغ  13.8مليــون دوالر أمريكــي مــن مبلــغ  5.4مليــون دوالر
أمريكــي تــم ســحبه بالكامــل حتــى  31ديســمبر  .2015بالربــع الرابــع فــي ســنة  2015تــم تخفيــض مبلــغ التســهيالت مــن  1.1مليــون دوالر أمريكــي
إلــى  12.7دوالر دوالر أمريكــي .إن المدفوعــات علــى مــدى فتــرة  29ربعـا ً ســنويا ً بمــا فــي ذلــك فتــرة ســماح مدتهــا ربعيــن لدفعــات اإليجــار.
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 25القروض (تتمة)
ه)

تسهيل مرابحة

أبرمــت دانــة غــاز مصــر المحــدودة (بربــادوس) اتفاقيــة مرابحــة ســلع ذات حــد تســهيل بمبلــغ  25مليــون دوالر أمريكــي مــع بنــك المشــرق ش.م.ع
(اإلمــارات العربيــة المتحــدة) فــي  30مــارس  .2015إن هــذا هــو تســهيل مضمــون بالكامــل حيــث ســتقوم شــركة دانــة غــاز مصــر المحــدودة
باالحتفــاظ بوديعــة بالجنيــه المصــري (تعهــد) مســاوية فــي القيمــة إلــى  115٪مــن المبلــغ األصلــي المتبقــي مــن القــرض بالــدوالر األمريكــي الــذي
ســيتم االحتفــاظ بــه لــدى بنــك المشــرق ش.م.ع ،فــرع مصــر والــذي يمثــل وكيــل التأميــن .إن معــدل الربــح علــى التســهيل هــو بســعر ليبــور  +الهامــش
وأن الوديعــة بالجنيــه المصــري تتحمــل ســعر وديعــة تعكــس بشــكل وثيــق معــدل الربــح علــى القــرض فــي هــذا الوقــت الحالــي .إن مــدة التســهيل هــي
ســنة واحــدة مــن تاريــخ الســحب .تــم االنتهــاء مــن ســحب هــذا التســهيل فــي  11أبريــل  2015وتكــون مســتحق الســداد فــي  9أبريــل  2016حيــث
أن مــد االســتحقاق التســهيالت هــي ســنة واحــدة مــن تاريــخ االنســحاب.

 26المخصصات

التزام شطب بند الموجودات
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

14
2
________

		 17
		 2
________

16
________
________

		 19
________
________

ترتبط الحركة في التزام شطب بند الموجودات خالل السنة بعكس الخصم والتغير في الخصم وسعر الصرف والسداد ذات العالقة بشطب بند
المطلوبات.

 27الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع

دائنون تجاريون
مصاريف مستحقة الدفع ودائنون آخرون
أرباح مستحقة عن الصكوك
دفعة مقدمة مقابل المبيعات المحلية في إقليم كردستان العراق ( - 2014حصة )40٪

 28مخصص فائض االستحقاقات

مخصص فائض االستحقاقات (إيضاح 28أ)
ناقصاً :الفوائد المستحقة على الفواتير المتأخرة (إيضاح 7أ)
ناقصاً :المدينون اآلخرون
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مليون دوالر
أمريكي
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________
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________
________

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

153

		 -
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________

		 -
________
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________
________

		 -
________
________
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 28مخصص فائض االستحقاقات
أ)

فائض االستحقاقات

وفقــا ً لشــروط التفويــض ،تمتلــك شــركة بيــرل جميــع مشــتقات البتــرول التــي يتــم انتاجهــا ولذلــك تــم تثبيــت  100٪مــن االيــرادات مــن بيــع
المكثفــات وغــاز المســال .مــن هــذه اإليــرادات المقبوضــة نقــداً ،يحــق لشــركة بيــرل االحتفــاظ بتكاليــف البتــرول ومصاريــف األجــور وفقـا ً للتفويــض
("االســتحقاقات") ،وأي مبلــغ متبقــي يجــب أن يدفــع لحكومــة إقليــم كردســتان ("الفائــض") .تــم تأييــد الحقــوق بموجــب التفويــض علــى اســتالم هــذه
االيــرادات بالكامــل مــن قبــل محكمــة التحكيــم فــي قرارهــا النهائــي الجزئــي الثانــي بتاريــخ  27نوفمبــر ( 2015إيضــاح .)15
علــى أســاس االســتحقاق ،إن اإليــرادات التراكميــة المثبتــة مــن قبــل شــركة بيــرل حتــى تاريخــه تتجــاوز صافــي اســتحقاقاتها بموجــب التفويــض ،إذا
كانــت جميــع الفواتيــر ومبالــغ الذمــم المدينــة القائمــة يجــب أن تدفــع مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان .تــم تثبيــت الفائــض المقــدر كمــا فــي  31ديســمبر
 2015كمصاريــف فــي بيــان الدخــل المجمــع بمبلــغ  437.72مليــون دوالر أمريكــي (حصــة دانــة غــاز  153 - 35%مليــون دوالر أمريكــي) .إن
هــذا الفائــض االســمي هــو فقــط مســتحق علــى افتــراض أن جميــع فواتيــر البتــرول الســائل القائمــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015قــد تــم دفعهــا بالكامــل
مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان كمــا فــي ذلــك التاريــخ ولكــن لــم يقومــوا بذلــك .وفقـا ً لذلــك ،يجــب أن يتــم إعــادة حســاب صافــي االســتحقاقات لشــركة
بيــرل مــن حيــن إلــى آخــر حتــى حصولهــا علــى اســتحقاقاتها بالكامــل بموجــب التفويــض.
يتحــدد هــذا الفائــض ويصبــح مســتحق الدفــع لحكومــة إقليــم كردســتان فقــط عندمــا تســتعيد شــركة بيــرل اســتحقاقاتها بشــكل فعلــي وفق ـا ً لشــروط
التفويــض الــذي يعتمــد بشــكل كبيــر علــى توقيــت االســتالم الفعلــي لألمــوال مــن حكومــة إقليــم كردســتان عــن اإليــرادات المســتحقة باإلضافــة إلــى
أي تكبــد لتكاليــف نفطيــة مــن قبــل شــركة بيــرل .تجــدر اإلشــارة إلــى أن ،كمــا فــي  31ديســمبر  ،2015لــم تســتعيد شــركة بيــرل تكاليــف البتــرول
بالكامــل.
وعــاوة علــى ذلــك ،يحــق لشــركة بيــرل بموجــب شــروط التفويــض تســوية هــذا الفائــض ،عندمــا يكــون مســتحق الدفــع ،مقابــل أي مبالــغ أخــرى
مســتحقة الدفــع مــن حكومــة إقليــم كردســتان .وفقـا ً لذلــك ،تــم تخفيــض الفائــض المشــار اليــه مقابــل مبالــغ أخــرى مســتحقة مــن حكومــة إقليــم كردســتان
والنتيجــة النهائيــة هــي أن حتــى لــو كانــت حكومــة إقليــم كردســتان قــد دفعــت المبلــغ بالكامــل البالــغ  2.08مليــار دوالر أمريكــي عــن الذمــم المدينــة
القائمــة إلــى شــركة بيــرل فــي  31ديســمبر  ،2015إن صافــي المبلــغ المســتحق الســداد لحكومــة إقليــم كردســتان ســوف يكــون فقــط  39.07مليــون
دوالر أمريكــي (حصــة دانــة غــاز  13.7 - 35%مليــون دوالر أمريكــي) .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بموجــب شــروط التفويــض ،فــإن مزيــداً مــن التأخيــر
فــي الدفــع مــن قبــل حكومــة إقليــم كردســتان ســوف تزيــد مــن اســتحقاقات شــركة بيــرل وتقلــل مــن صافــي المبلــغ المســتحق الســداد لحكومــة إقليــم
كردســتان.

 29المطلوبات الطارئة وااللتزامات
(أ)

دانة غاز مصر

فــي مــارس  ،2006أبرمــت دانــة غــاز مصــر اتفاقيــة مــع شــركة ســي تــي آي بــي للنفــط والغــاز المحــدودة لالســتحواذ علــى حصــة تشــغيلية بنســبة
 25٪فــي امتيــازات غــرب المنزلــة و غــرب القنطــرة .بعــد إتمــام االســتحواذ ،امتلكــت الشــركة حصــة بنســبة  100٪فــي كل مــن االمتيازيــن .حســب
شــروط اتفاقيــة االســتحواذ ،دفعــت دانــة غــاز مصــر  13مليــون دوالر أمريكــي ،نتيجــة لخطــة التنميــة األولــى المعتمــدة مــن الحكومــة فــي امتيــاز
غــرب المنزلــة .باإلضافــة لذلــك ،وافقــت دانــة غــاز مصــر علــى دفــع دفعــات إضافيــة يصــل مجموعهــا إلــى  12.5مليــون دوالر أمريكــي إضافــي
عندمــا تســاوي األحجــام المكتشــفة أو تزيــد عــن  1تريليــون قــدم مكعــب مــن االحتياطيــات المؤكــدة .كذلــك منحــت دانــة غــاز مصــر حصــة أربــاح
صافيــة بنســبة  3٪إلــى ســي تــي آي بــي عــن األربــاح المســتقبلية مــن االمتيــازات.
فــي أبريــل  ،2013تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر  100٪حصــة عاملــة فــي منطقــة امتيــاز شــمال العريــش البحريــة (القطــاع رقــم  .)6تقــع
المنطقــة فــي دلتــا النيــل البحريــة ،فــي الجــزء الشــرقي مــن البحــر األبيــض المتوســط .وفقــا التفاقيــة االمتيــاز ،التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر بدفــع
مبلــغ  25.5مليــون دوالر أمريكــي فــي القطــاع خــال المرحلــة األولــى مــن االستكشــاف وهــي  4ســنوات.
فــي أكتوبــر  ،2014تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر  100٪حصــة عاملــة فــي منطقــة امتيــاز شــمال الصالحيــة (القطــاع رقــم  .)1تقــع المنطقــة
فــي دلتــا النيــل بجــوار عقــود التنميــة الحاليــة لشــركة دانــة غــاز مصــر .وفقــا التفاقيــة االمتيــاز ،التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر بدفــع مبلــغ 20
مليــون دوالر أمريكــي فــي القطــاع خــال المرحلــة األولــى مــن االستكشــاف وهــي  3ســنوات .التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر بدفــع مبلــغ  5مليــون
للشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة كمكافــأة توقيــع .تــم تســوية المبلــغ المســتحق الدفــع مقابــل الذمــم المدينــة القائمــة فــي ينايــر .2015
ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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 29المطلوبات الطارئة وااللتزامات (تتمة)
(أ)

دانة غاز مصر (تتمة)

فــي أكتوبــر  ،2014تــم منــح شــركة دانــة غــاز مصــر أيضـا ً منطقــة امتيــاز المطريــة البريــة (القطــاع رقــم  )3فــي دلتــا النيــل .ســوف تشــارك دانــة
غــاز مصــر مــع شــركة بريتيــش بيتروليــوم إكسبلوريشــين (دلتــا) المحــدودة كشــريك ومشــغل فــي االمتيــاز بنســبة  .50٪وفقـا ً لشــروط االتفاقيــة مــع
بريتيــش بيتروليــوم ،ســوف تقــوم بريتيــش بيتروليــوم بتمويــل كافــة تكاليــف استكشــاف أول بئــر (بمــا فــي ذلــك حصــة دانــة غــاز) حتــى أقصــى حــد
متفــق عليــه .فــي حــال اســتخدام البئــر تجاريـاً ،يكــون لبريتيــش بيتروليــوم الخيــار الســتحواذ  50٪مــن خــال إمكانيــة المشــاركة فــي بعــض عقــود
التنميــة المجــاورة لشــركة دانــة غــاز .التزمــت شــركة دانــة غــاز مصــر وبريتيــش بيتروليــوم بدفــع مبلــغ  60مليــون دوالر أمريكــي علــى القطــاع
خــال المرحلــة األولــى مــن االستكشــاف والتــي هــي  3ســنوات .التزمــت دانــة غــاز مصــر بدفــع مبلــغ  7.5مليــون دوالر أمريكــي (حصــة )50٪
للشــركة المصريــة القابضــة للغــازات الطبيعيــة كمكافــأة توقيــع .تــم تســوية المبلــغ المســتحق الدفــع مقابــل الذمــم المدينــة القائمــة فــي ينايــر .2015
إن المصاريف الرأسمالية المتعاقد عليها في  31ديسمبر  2015بلغت  6ماليين دوالر أمريكي ولكن لم تستحق حتى اآلن.
(ب)

غرب المناطق البحرية في الشارقة

إن المصاريف الرأسمالية المتعاقد عليها في  31ديسمبر  2015بلغت ال شيئ ( 61 – 2014مليون دوالر أمريكي).

 30استبعاد للحصة في العمليات المشتركة
استبعاد للحصة في شركة بيرل للبترول المحدودة
فــي  27نوفمبــر  ،2015وقعــت شــركتي دانــة غــاز والهــال اتفاقيــة بيــع أســهم مــع آرويســت ميــدل إيســت هولدينــج بــي فــي )آرويســت ميــدل إيســت(
حيــث تــم بيــع حصــة بنســبة  5٪مــن دانــة غــاز والهــال إلــى آرويســت ميــدل إيســت .فــإن نســبة الملكيــة الجديــدة فــي شــركة بيــرل للبتــرول هــي كمــا
يلــي 35٪ :لدانــة غــاز 35٪ ،لشــركة الهــال و 10٪إلــى أو إم فــي و 10٪إلــى إم أو إل و 10٪آرويســت ميــدل إيســت.
إن صافي الموجودات المحولة من قبل دانة غاز نتيجة لالستبعاد بلغت  131مليون دوالر أمريكي.

 31إفصاحات األطراف ذات عالقة
أدرجت المعامالت العادية مع األطراف ذات عالقة في بيان الدخل المجمع كما يلي:

2015

إيرادات
مليون دوالر
أمريكي
المشاريع المشتركة
كبار المساهمين

1
__________
1
__________
__________

2014

أتعاب الخدمات
اإلدارية
مليون دوالر
أمريكي
2
1
__________
3
__________
__________

إيرادات
مليون دوالر
أمريكي
1
__________
1
__________
__________

أتعاب الخدمات
اإلدارية
مليون دوالر
أمريكي
2
1
__________
3
__________
__________

خــال ســنة  ،2015تــم دفــع مبلــغ  2.4مليــون دوالر أمريكــي العضــاء مجلــس اإلدارة كتعويــض عــن عمــل اللجنــة والواجبــات الخاصــة والمهــام
اإلضافيــة التــي أجريــت خــال الســنة .إن مكافــأة مجلــس اإلدارة لســنة  2014تــم اإلفصــاح عنهــا فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة المجمــع.
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 31إفصاحات األطراف ذات عالقة (تتمة)
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
إن تعويضات أعضاء اإلدارة العليا خالل السنة كانت كما يلي:

مزايا قصيرة األجل
أسهم مقيدة

2015
مليون دوالر
أمريكي

2014
مليون دوالر
أمريكي

6
1
________

		 4
		 -
________

7
________
________

		 4
________
________

 32أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
عوامل المخاطر المالية

تتألــف المطلوبــات الماليــة الرئيســية الخاصــة بالمجموعــة مــن القــروض وشــطب االلتزامــات (المخصصــات) والذمــم الدائنــة التجاريــة واألخــرى
والمبالــغ المســتحقة إلــى األطــراف ذات العالقــة .إن الهــدف الرئيســي مــن هــذه المطلوبــات الماليــة هــو تأميــن التمويــل لعمليــات المجموعــة .يوجــد
لــدى المجموعــة موجــودات ماليــة متنوعــة مثــل الذمــم المدينــة التجاريــة والنقــد والودائــع قصيــرة األجــل التــي تنتــج مباشــرة مــن العمليــات.
إن المخاطــر الرئيســية الناتجــة مــن األدوات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة هــي مخاطــر العمــات األجنبيــة ومخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر أســعار
األســهم ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة .يقــوم مجلــس اإلدارة بالمراجعــة والموافقــة علــى السياســات إلدارة كل مــن هــذه المخاطــر والموافقــة
عليهــا وهــي ملخصــة أدنــاه.
أ)

مخاطر العمالت األجنبية(

تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية جوهرية فيما يتعلق برصيدها النقدي بالجنيه المصري المحتفظ به لدى بنوك محلية في مصر.
فــي  31ديســمبر  ،2015إذا انخفض/ارتفــع الجنيــه المصــري بنســبة  10٪مقابــل الــدوالر األمريكــي ،مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة،
ســيكون إجمالــي الدخــل الشــامل للســنة أعلى/أقــل مــن  5مليــون دوالر أمريكــي ( 8 – 2014مليــون دوالر أمريكــي) ،كنتيجــة ألرباح/خســائر صــرف
العمــات األجنبيــة مــن تحويــل الجنيــه المصــري المصنفــة بــه النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك.
ب)

مخاطر أسعار األرباح(

تتعــرض المجموعــة بالحــد األدنــى لمخاطــر أســعار األربــاح علــى الودائــع البنكيــة .يترتــب علــى الصكــوك الخاصــة بالمجموعــة ســعر ربــح ثابــت
ولذلــك فإنهــا ال تتعــرض لمخاطــر أســعار األربــاح.
مخاطر أسعار السلع(
ج)
تتعــرض المجموعــة أيضـا ً إلــى مخاطــر أســعار الســلع (ســعر النفــط الخــام) ،ولكــن هــذه المخاطــر قــد يتــم تخفيفهــا بشــكل جزئــي مــن خــال اتفاقيــة
التســعير الثابــت فــي مصــر لبيــع الغــاز الطبيعــي والتــي تشــكل حوالــي  )47٪ - 2014( 39٪مــن إجمالــي إيــرادات المجموعــات .فــي  31ديســمبر
 ،2015إذا زاد  /انخفــض متوســط ســعر النفــط الخــام للســنة بنســبة  10٪مــع بقــاء جميــع المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،ســيكون إجمالــي الدخــل الشــامل
للســنة أعلى/أقــل مــن  19مليــون دوالر أمريكــي ( 34 - 2014مليــون دوالر أمريكــي).
مخاطر االئتمان(
د)
مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي يفشــل فيهــا الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد عميــل والتســبب فــي خســارة
ماليــة للطــرف اآلخــر .تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان عــن الذمــم المدينــة التجاريــة واألرصــدة البنكيــة.

()1

المدينون التجاريون

تنتــج الذمــم المدينــة التجاريــة مــن عملياتهــا فــي كل مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومصــر وإقليــم كردســتان العــراق .يتــم تحليــل متطلبــات االنخفــاض
فــي القيمــة بتاريــخ إعــداد التقريــر المالــي علــى أســاس فــردي للعمــاء الرئيســين .بمــا أن معظــم الذمــم المدينــة التجاريــة للمجموعــة هــي مــن المنشــآت
الحكوميــة ،لــم يكــن هنــاك حاجــة إلــى انخفــاض فــي القيمــة فــي هــذه المرحلــة .إن التعــرض بالحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ إعــداد التقريــر
المالــي هــو المبلــغ المــدرج كمــا تــم شــرحه فــي اإليضــاح رقــم .17
ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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 32أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
عوامل المخاطر المالية (تتمة)
(د) مخاطر االئتمان (تتمة)

( )2األرصدة البنكية
يتــم إدارة المخاطــر االئتمانيــة مــن األرصــدة لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة مــن قبــل خزينــة المجموعــة وفقـا ً لسياســة المجموعــة .تتــم الموافقــة
علــى اســتثمار فائــض األمــوال فقــط مــع األطــراف المقابلــة مــن قبــل مجلــس إدارة المجموعــة .إن تعــرض المجموعــة بالحــد األقصــى لمخاطــر
االئتمــان بخصــوص األرصــدة البنكيــة كمــا فــي  31ديســمبر  2015هــو المبلــغ المــدرج كمــا تــم شــرحه فــي اإليضــاح رقــم .20

(ه)

مخاطر السيولة

(و)

مخاطر السيولة (تتمة)

إن هــدف المجموعــة هــو المحافظــة علــى تــوازن مــا بيــن اســتمرارية التمويــل والمرونــة مــن خــال اســتخدام القــروض والذمــم الدائنــة التجاريــة
واألخــرى .يلخــص الجــدول أدنــاه اســتحقاق المطلوبــات الماليــة الخاصــة بالمجموعــة في  31ديســمبر اســتناداً إلــى الدفعــات التعاقدية غيــر المخصومة:

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

القروض (بما في ذلك األرباح)
دائنون تجاريون ومستحقات
المخصصات

أكثر من
 5سنوات
مليون دوالر
أمريكي

عند الطلب
مليون دوالر
أمريكي

أقل من
 3أشهر
مليون دوالر
أمريكي

من  3إلى
 12شهرا ً
مليون دوالر
أمريكي

من  1إلى
 5سنوات
مليون دوالر
أمريكي

3
_______

		 23
		 150
		 -
_______

		 95
		 -
		 -
_______

		 898
		 -
4
		_______

_______ 		 173
3
_______
_______
_______

		 95
_______
_______

_______ 		 1.193
_______ 		 20
		 902
_______
_______
_______
_______

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

		 1.019
		 3
		 150
		 -
24
		
17
_______
		_______

السنة المنتهية في  31ديسمبر 2014

القروض (بما في ذلك األرباح)
دائنون تجاريون ومستحقات
المخصصات

أكثر من
 5سنوات
مليون دوالر
أمريكي

عند الطلب
مليون دوالر
أمريكي

أقل من
 3أشهر
مليون دوالر
أمريكي

من  3إلى
 12شهراً
مليون دوالر
أمريكي

من  1إلى
 5سنوات
مليون دوالر
أمريكي

3
_______

		 5
		 135
		 -
_______

		 47
		 -
		 -
_______

		 903
		 -
4
		_______

_______ 		 140
3
_______
_______
_______

		 47
_______
_______

_______ 		 1.113
_______ 		 16
		 907
_______
_______
_______
_______

المجموع
مليون دوالر
أمريكي

		 955
		 -
		 135
		 -
23
		
16
_______
		_______

إدارة رأس المال

إن الهــدف الرئيســي مــن إدارة رأس مــال المجموعــة هــو ضمــان احتفــاظ المجموعــة بمعــدل رأســمالي جيــد مــن أجــل دعــم أعمــال المجموعــة وزيــادة
قيمــة حقــوق المســاهمين ألقصــى حــد ممكــن.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال لديهــا وإجــراء التعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة .لــم يتــم إجــراء أي
تغييــرات فــي األهــداف أو السياســات أو العمليــات خــال الســنتين المنتهيتيــن فــي  31ديســمبر  2015و 31ديســمبر  .2014يتألــف هيــكل رأســمال
المجموعــة مــن رأس المــال واألربــاح غيــر الموزعــة واالحتياطيــات األخــرى وعنصــر حقــوق الملكيــة للصكــوك القابلــة للتحويــل وتــم قياســـه بمبلــغ
 2.656مليــون دوالر أمريكــي فــي  31ديســمبر  2.521 –2014( 2015مليــون دوالر أمريكــي).
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 33تقدير القيمة العادلة

تدرج أدناه مقارنة حسب الصنف للمبالغ المدرجة والقيم العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة الظاهرة في البيانات المالية:
المبلغ
لمدرج
2015
مليون دوالر
أمريكي

القيمة
العادلة
2015
مليون دوالر
أمريكي

المبلغ
لمدرج
2014
مليون دوالر
أمريكي

القيمة
العادلة
2014
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات المالية
الموجودات المالية المتوفرة للبيع
مدينون تجاريون وآخرون
نقد وودائع قصيرة األجل

1.017
470

1.017
470

51
1.049
184

51
1.049
184

المطلوبات المالية
القروض
دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

861
150

861
150

748
135

748
135

إن القيمــة العادلــة للقــروض هــي التكلفــة المطفــأة المحــددة علــى أنهــا القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة باســتخدام ســعر الفائــدة
الفعليــة.
يبين الجدول أدناه تحليل األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل طريقة التقييم .تم تعريف المستويات المختلفة كالتالي:
• األسعار المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة (المستوى)1
• مدخــات عــدا األســعار المتداولــة فــي المســتوى 1وهــي ملحوظــة للموجــودات أو المطلوبــات إمــا مباشــرة ( كأســعار) أو غيــر مباشــرة
(مشتقة من األسعار) (المستوى)2
• المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة) (المستوى)3
يظهر الجدول التالي موجودات المجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة في  31ديسمبر :2015
المستوى األول
مليون دوالر
أمريكي

المستوى الثاني
مليون دوالر
أمريكي

المستوى الثالث
مليون دوالر
أمريكي

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
العقارات االستثمارية

__________

8
__________

25
__________

		 8
		 25
__________

اإلجمالي

__________
__________

8
__________
__________

25
__________
__________

		 33
__________
__________

المستوى األول
مليون دوالر
أمريكي
51

المستوى الثاني
مليون دوالر
أمريكي
-

المستوى الثالث
مليون دوالر
أمريكي
-

__________
51
__________
__________

9
__________
9
__________
__________

26
__________
26
__________
__________

الموجودات

الموجودات
موجودات مالية متوفرة للبيع
 أوراق ماليةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
العقارات االستثمارية
اإلجمالي

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي
		
51

9
		 26
__________
		 86
__________
__________
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 33تقدير القيمة العادلة (تتمة)
لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى  1والمستوى  2خالل السنتين  2015و.2014
إن القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة التــي يتــم المتاجــرة بهــا فــي الســوق النشــط تســتند إلــى أســعار الســوق المتداولــة بتاريــخ بيــان المركــز المالــي.
يعتبــر الســوق فعــاالً إذا كانــت األســعار المتداولــة جاهــزة ومتوفــرة بشــكل دوري مــن الصرافــة أو التاجــر أو الوســيط أو مجموعــة الصناعــات
وخدمــات التســعير أو هيئــة تنظيميــة ،وتمثــل تلــك األســعار معامــات الســوق الفعليــة والتــي تظهــر بشــكل منتظــم علــى أســاس المعامــات العاديــة.
إن األســعار المتداولــة فــي الســوق المســتخدمة فــي الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا مــن قبــل المجموعــة هــو ســعر العــرض الحالــي .تــدرج هــذه
األدوات فــي المســتوى  1وتشــتمل علــى اســتثمارات أســهم حقــوق الملكيــة لبورصــة بودابســت والمصنفــة علــى أنهــا موجــودات متوفــرة للبيــع.
يتــم تحديــد القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة التــي ال يتــم المتاجــرة بهــا فــي الســوق النشــط باســتخدام أســاليب التقييــم .تزيــد أســاليب التقييــم هــذه مــن
اســتخدام معلومــات الســوق الملحوظــة عندمــا تكــون متوفــرة وتســتند بأقــل قــدر ممكــن إلــى التقييمــات المحــددة للمنشــأة .إذا كانــت جميــع المدخــات
الجوهريــة المطلوبــة إلعطــاء قيمــة عادلــة ألداة ماليــة ملحوظــة يتــم إدراج األداة الماليــة فــي المســتوى .2

 34األدوات المالية حسب التصنيف

 31ديسمبر 2015
الموجودات حسب بيان المركز المال
مدينون تجاريون وآخرون باستثناء المصاريف المدفوعة مقدما ً

1.015

-

-

1.015

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-

8

-

8

النقدية وشبه النقدية

470
__________

__________

__________

470
__________

اإلجمالي

1.485
__________
__________

8
__________
__________

__________
__________

1.493
__________
__________

القروض
والمدينون
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات
المالية
المتوفرة للبيع
مليون دوالر
أمريكي

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي

القروض

-

-

861

861

المخصصات

-

-

16

16

 31ديسمبر 2015
المطلوبات حسب بيان المركز المالي

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع
باستثناء المطلوبات القانونية

اإلجمالي

136

القروض
والمدينون
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات
المالية
المتوفرة للبيع
مليون دوالر
أمريكي

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي
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__________
__________
__________

__________
__________
__________

150
__________
1.027
__________
__________

150
__________
1.027
__________
__________
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 34األدوات المالية حسب التصنيف (تتمة)

 31ديسمبر 2014
الموجودات حسب بيان المركز المالي

القروض
والمدينون
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات
المالية
المتوفرة للبيع
مليون دوالر
أمريكي

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي

موجودات مالية متوفرة للبيع

-

-

51

51

مدينون تجاريون وآخرون باستثناء المصاريف المدفوعة مقدما ً

1.047

-

-

1.047

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-

9

-

9

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

184
__________

__________

__________

184
__________

اإلجمالي

1.231
__________
__________

9
__________
__________

51
__________
__________

1.291
__________
__________

القروض
والمدينون
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات بالقيمة
العادلة من خالل
األرباح والخسائر
مليون دوالر
أمريكي

الموجودات
المالية
المتوفرة للبيع
مليون دوالر
أمريكي

اإلجمالي
مليون دوالر
أمريكي

 31ديسمبر 2014
المطلوبات حسب بيان المركز المالي
القروض

-

-

748

748

المخصصات

-

-

19

19

الدائنون التجاريون والمبالغ المستحقة الدفع
باستثناء المطلوبات القانونية
اإلجمالي

35

__________
__________
__________

__________
__________
__________

135
__________
902
__________
__________

135
__________
902
__________
__________

 -المساهمات االجتماعية

في إطار مبادرات المسؤولية االجتماعية للمؤسسات ،أنفقت الشركة مبلغ  570.000دوالر أمريكي خالل السنة
( 365.000 – 2014دوالر أمريكي).

ا لتقــر يــر الســنو ي والقــوا ئــم ا لمــا لية لشــر كة د ا نة غا ز ( ش .م .ع ) 2016
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