ماض ،ليس له
ٍ
مــن ليــس له
حاضر وال مســتقبل..

“

“

الشــيخ زايد بن ســلطان آل نهيان
طيــب ّ
الله ثراه
ّ
 -األب المؤســس لدولة اإلمارات العربية المتحدة -

صاحب الســمو الشــيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيــس دولة اإلمــارات العربية المتحدة،
حاكــم إمارة أبوظبي

صاحب الســمو الشــيخ محمد بن زايد آل نهيان
ولــي عهــد ابوظبــي ،نائب القائد األعلى للقوات المســلحة،
رئيــس المجلس التنفيذي
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صاحب الســمو الشــيخ محمد بن راشــد آل مكتوم
نائــب رئيــس الدولة ،رئيس مجلس الوزراء،
حاكــم إمارة دبي

3

رؤيتنا
أن نكــون المــزود الرائــد لخدمــات تبريــد المناطــق
باســتخدام حلــول مســتدامة تمتــاز بالكفــاءة العاليــة مــن
حيــث اســتهالك الطاقــة وخفــض التكلفــة.

مهمتنا
خلــق قيمــة مضافــة مــن خــال تحقيــق المســتوى
األمثــل مــن االبتــكار والســعي للتميــز التشــغيلي
لنتجــاوز توقعــات شــركائنا ،فــي الوقــت الــذي نحــرص
فيــه علــى حمايــة األشــخاص والممتلــكات والبيئــة.

قيمنا
•تحفيــز الطاقة اإليجابية
•السعي للتميز
•إذكاء روح العمــل الجماعي
•المرونــة في مواجهة التحديات
•االلتــزام بالحفاظ على الصحة والســامة والبيئة
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لمحة عامة

عاما من النجاحات
مسيرة عشرين ً

تأسســت شــركة تبريد في دولة اإلمارات
العربيــة المتحدة في العام
مــن أجــل توفيــر حلــول مبتكــرة للتبريــد تدعــم
جهــود التنميــة المســتدامة فــي الدولــة

ســاهمت خدمات شــركة تبريد التي
تتميــز بالكفــاءة العالية والصديقة
للبيئــة فــي تخفيــض أكثر من 1.97
مليار كيلوواط/ســاعة من استهالك
الطاقــة فــي مختلف أنحاء دول
مجلــس التعــاون الخليجي في العام
2018

=

مــا يكفي إلمداد نحو
 112,000منــزال في
دولــة اإلمارات العربية
ـنويا
المتحدة بالطاقة سـ ً

أدى ذلك إلى
ّ
الحـ ّـد مــن انبعاث أكثر من
 986,000طــن من غاز
ثاني أكســيد الكربون

=

مــا يعادل إزالة االنبعاثات
الضــارة الناتجة عن
سنويا
 214,000ســيارة
ً

حاليــا للعديد من المشــاريع البارزة فــي المنطقة مثل:
تقــدم شــركة تبريــد خدماتهــا ً

دولــة اإلمارات العربية المتحدة:
 63محطة

جامع الشــيخ زايد
الكبير

كليفالنــد كلينك
أبوظبي

مترو دبي

عالــم ورنر برازرز
الترفيهــي أبوظبي

دبــي باركس آند
ريزورتس

دول مجلــس التعاون الخليجي:
 11محطة
حاليــا  74محطة لتبريد
نمتلــك ونشـ ّـغل ً
المناطــق منتشــرة فــي مختلف أنحاء دول
مجلــس التعاون الخليجي

تجــاوز حجم التوصيالت
 1.1مليــون طن تبريد

عالم فيراري

=

أبراج االتحاد

المقر الرئيسي
لشــركة الدار العقارية

مشــروع جبل عمر

مــا يعادل تبريد
 113برج بحجم
برج خليفة

حلبة مرســى ياس

نايشن تاورز

مرفــأ البحرين المالي
مملكــة البحرين

هامــا فــي تمكيــن ودفع عجلة التنميــة االقتصادية واالجتماعية،
دورا ً
تلعــب شــركة تبريــد ً

الحد
وذلــك مــن خــال حلــول التبريــد المبتكــرة التي تقدمها لعمالئها في حين تســاهم في
ّ

مــن اســتهالك الطاقــة الــذي يــؤدي إلــى خفض البصمة الكربونيــة في مختلف أنحاء دول
مجلــس التعاون الخليجي
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أبرز اإلنجازات
في العام 2018
3

1

 427.6مليون درهم

5

درهــم أرباح صافية ،بزيادة
قدرهــا  7%عــن العام 2017

 1,361.3مليون درهم

بردة األساســية -
الم ّ
إيرادات وحدة المياه ُ
بزيــادة قدرهــا  % 3عــن العام 2017

االســتحواذ علــى حصــة شــركة الــدار
العقاريــة “الــدار” البالغــة  50%مــن
أســهم شــركة أس و تــي للتبريــد
المركــزي (ذ.م.م ،).المــزود الرئيســي
لخدمــات تبريــد المناطــق فــي جزيــرة
الريــم بأبوظبــي

4

بيــع جــزء مــن حصــة شــركة تبريــد فــي
شــركة تبريــد الســعودية لصنــدوق
البنــك اإلســامي للتنميــة الثانــي
(الصنــدوق)

حصلــت الشــركة علــى تصنيــف
ائتمانــي مــن قبــل وكالتــي موديــز
( )Baa3وفيتــش ()BBB

6

إصــدار صكــوك بســعر ثابــت بالــدوالر
األمريكــي بقيمــة  500مليــون دوالر
أمريكــي ( 1.8مليــار درهــم) ألجــل ســبع
ســنوات

 39,061طن تبريد

توصيــات جديدة للعمالء

7
2

 74محطــة منتشــرة فــي مختلــف أنحاء دول مجلس

التعــاون الخليجــي توفــر ما يفــوق المليون طن تبريد
للعمالء

10

 1.97مليار
كيلوواط/ساعة

8

ّ
التخلص من
 986,000طن

مــن انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون

خفض اســتهالك الطاقة
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أضافــت الشــركة إلــى قائمــة عمالئهــا الجــدد عالــم وارنــر
بــراذرز الترفيهــي الــذي افتُ تــح فــي شــهر يوليــو مــن العــام
 2018فــي جزيــرة يــاس بأبوظبــي بحمولــة قدرهــا 4,348
طــن تبريــد؛ األمــر الــذي عــزز مكانتهــا كشــريك مفضــل ألهــم
المشــاريع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
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أكثر من 8
مليون ساعة

عمل بدون حوادث

11

عامة على
نظرة ّ
أبرز إنجازات الشركة
عامــا بعــد آخــر تحقيــق نتائــج قويــة علــى
تواصــل شــركة تبريــد ً
الصعيديــن المالــي والتشــغيلي ،حيــث تمكنــت مــن زيــادة
ربحيتهــا والحفــاظ علــى هوامــش ربــح مســتقرة وتدفقــات
ـدد مــن المبــادرات
نقديــة قويــة ،إلــى جانــب قيامهــا باتخــاذ عـ ٍ
االســتراتيجية بحيــث تتيــح لهــا االســتفادة مــن فــرص النمــو
مســتقبال.
وتمكنــت الشــركة بفضــل أداءهــا القــوي علــى مــدى الســنوات
األخيــرة وبفضــل قاعــدة مســاهميها المتينــة مــن تنفيــذ
االســتراتيجية الماليــة المعدلــة التــي أهلتهــا للحصــول علــى
تصنيــف بدرجــة اســتثمار مــن قبــل وكالتــي موديــز ()Baa3
وفيتــش ( .)BBBوعــزت وكالتــي موديــز وفيتــش التصنيــف
الــذي حصلــت عليــه شــركة تبريــد إلــى نمــوذج األعمــال القــوي
والمســتدام ،والعقــود طويلــة األجــل ومــا يترتــب عنهــا مــن
قــوة ومرونــة فــي تدفقاتهــا النقديــة.

آليــا بمحطــات تبريــد المناطــق لتحســين األداء
علــى التحكــم ً
التشــغيلي مــن خــال خفــض اســتهالك الطاقــة اســم “نظــام
التحكــم بالكفــاءة المثلــى لوحــدات التبريــد” .ومــن شــأن
مثــل هــذه التطــورات التكنولوجيــة تعزيــز مبــادرات الشــركة
المســتمرة لتســحين كفــاءة الطاقــة.
إﻳــﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋــﺔ )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
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اســتحوذ صنــدوق البنــك اإلســامي للتنميــة الثانــي
(الصنــدوق) علــى حصــة كبيــرة مــن شــركة تبريــد الســعودية
ونتيجــة لذلــك،
ً
فــي الربــع الثانــي مــن العــام .2018
تقلصــت حصــة جميــع المســاهمين بمــن فيهــم شــركة تبريــد
التــي تقلصــت حصتهــا مــن  % 25إلــى  . %20ومــن شــأن
ـتراتيجيا فــي شــركة تبريــد
انضمــام هــذا الصنــدوق شــريكًا اسـ
ً
الســعودية ترســيخ مكانــة الشــركة باعتبارهــا المــزود األول
لتبريــد المناطــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتعزيــز
قدرتهــا علــى االســتفادة مــن فــرص النمــو الجديــدة المتوقعة
فــي المملكــة .باإلضافــة إلــى ذلــك اســتحوذت شــركة تبريــد
خــال العــام  2018علــى حصــة شــركة الــدار العقاريــة البالغــة
 % 50مــن أســهم شــركة “أس و تــي للتبريــد”.
تلتــزم شــركة تبريــد بتقديــم حلــول مبتكــرة والوفــاء بأهــداف
وإقليميــا .وفــي هــذا الصــدد ،نجحــت
محليــا
كفــاءة الطاقــة
ً
ً
شــركة تبريــد ومعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا جــزء مــن
جامعــة خليفــة للعلــوم والتكنولوجيــا فــي إتمــام المشــروع
التجريبــي الــذي يهــدف إلــى تحســين كفــاءة الطاقــة فــي
محطــات تبريــد المناطــقُ .
وأطلــق علــى هــذا المشــروع
المقبــل
المشــترك الــذي يهــدف إلــى تطويــر وتشــغيل الجيــل ُ
ُ
مــن التكنولوجيــا الرقميــة لوحــدات التحكــم الذكيــة القــادرة
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لقــد قامــت شــركة تبريــد خــال الربــع الرابــع مــن العــام 2018
بإعــادة تمويــل ديونهــا مــن خــال إصــدار صكــوك بســعر ثابــت
بالــدوالر األمريكــي بقيمــة  500مليــون دوالر أمريكــي ألجــل
ســبع ســنوات والحصــول علــى تســهيالت طويلــة األجــل
بقيمــة  250مليــون دوالر أمريكــي لفتــرة ســداد مدتهــا خمــس
قويــا علــى المســتوى
طلبــا
ســنوات .وقــد شــهدت الصكــوك
ً
ً
المحلــي وكذلــك فــي آســيا وأروبــا ،مــا أدى إلــى زيــادة حجــم
االكتتــاب .لقــد تمكّنــت الشــركة مــن خــال إعــادة تمويــل
الديــون مــن دخــول أســواق رأس المــال العالميــة ،واالبتعــاد
عــن الديــون المهيكلــة والحصــول علــى شــروط أفضــل وأكثــر
مرونــة .وهــذه الميــزات مجتمعــة تحقــق هيــكل رأس المــال
ً
الــذي يتماشــى مــع شــركات المرافــق الكبيــرة.

اســتمر نمــوذج أعمــال وحــدة الميــاه المبــردة األساســية
بتحقيــق عوائــد مســتدامة مبنيــة علــى عقــود طويلــة األجــل
بأســعار ثابتــة مــع نخبــة مــن العمــاء فــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي مــن بينهــم العديــد مــن الهيئــات والشــركات
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،حيــث يأتــي حوالــي  % 70مــن
يحــد مــن مخاطــر
عائــدات الشــركة مــن تلــك الكيانــات وذلــك
ّ
وبنــاء علــى ذلــك ،واصلــت الشــركة
عجــز الطــرف المتعاقــد.
ً
مدفوعــة بنمــو أعمــال وحــدة
ً
تحقيــق عائــدات وأربــاح قويــة
الميــاه المبــردة األساســية ،حيــث بلــغ إجمالــي توصيــات
المجموعــة لعمالئهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي
 1,131,379طــن تبريــد؛ منهــا  39,061طــن تبريــد مــن
التوصيــات جديــدة ،باإلضافــة إلــى إنشــاء وتشــغيل محطــة
فــي ســلطنة عمــان فــي الربــع الرابــع مــن العــام  2018ليصبــح
عــدد المحطــات  74محطــة.

إﺟﻤﺎﻟــﻲ أرﺑــﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﺒــﻞ ﺧﺼﻢ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
واﻟﻀﺮاﺋــﺐ واﻹﻫﻼك واﻻﺳــﺘﻬﻼك
ّ

مدفوعــا بارتفــاع
ارتفــع إجمالــي اإليــرادات بنســبة % 3
ً
مماثــل فــي إيــرادات الميــاه المبــردة ،األمــر الــذي يؤكــد علــى
ـتقرارا
األداء المالــي القــوي الــذي حققتــه الشــركة ويوفــر اسـ
ً
وعوائــد ثابتــة طويلــة األجــل .نمــت عائــدات وحــدة الميــاه
المبــردة األساســية بنســبة  % 3مقارنــة بالعــام الماضــي،
ّ
نمــو ســنوي بنســبة  % 7منــذ العــام
يمثــل معــدل
وهــذا
ٍ
 .2015كمــا بلغــت األربــاح التشــغيلية  459مليــون درهــم
ارتفاعــا بنســبة  %6مقارنــة بالعــام  ،2017وذلــك
مســجلة
ً
نتيجـ ًـة إلضافــة توصيــات جديــدة فــي كل مــن دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وســلطنة عمــان ومملكــة البحريــن ،إلــى
جانــب ارتفــاع حجــم االســتهالك ومؤشــر أســعار المســتهلك.
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ً
وارتفاعــا فــي األربــاح قبــل خصــم الفوائــد
نســبة % 7
ً
المعدلــة بنســبة  ,%11وقــد
والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك
ّ
عــزز هــذا األداء مجموعــة مــن العوامــل منهــا األداء القــوي
الــذي حققتــه وحــدة الميــاه المبــردة واالســتحواذ علــى شــركة
“أس و تــي للتبريــد والتركيــز المســتمر علــى ضبــط التكاليــف
وكفــاءة العليمــات التشــغيلية.
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تُ مكــن العوائــد والتدفقــات النقديــة المســتقرة شــركة تبريــد
مــن االســتمرار فــي تقديــم عوائــد مجزيــة لمســاهميها.
وعمــا بسياســة الشــركة الراميــة إلــى
والتزامــا منهــا بذلــك
ً
ً
زيــادة أربــاح األســهم النقديــة بمــا يتــاءم مــع حجــم نمــو
أعمــال الشــركة ،أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة
بقيمــة  9.5فلــس للســهم بزيــادة قدرهــا  % 19مقارنـ ًـة بـــ 8.0
فلــس للعــام  .2017وتمثــل هــذه الزيــادة نســبة  % 60مــن
األربــاح الصافيــة مقارنــة بنســبة  % 54للعــام .2017
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كلمة
رئيس مجلس اإلدارة

كلمة
الرئيس التنفيذي

تمكنــت شــركة تبريــد مــرة أخــرى مــن تحقيــق أداءٍ قــوي علــى الصعيديــن المالــي والتشــغيلي فــي العــام  ،2018تزامنً ــا
مــع الذكــرى العشــرين إلطــاق عملياتهــا .ومنــذ تأسيســها ،حققــت الشــركة نمـ ًـوا ثابتً ــا مــن خــال خدماتهــا الرائــدة فــي
مجــال تبريــد المناطــق التــي توفرهــا لعمالئهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي.
هامــا فــي تطويــر البنيــة التحتيــة للمشــاريع البــارزة فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة وإرســاء المعاييــر
دورا ً
كمــا لعبــت الشــركة ً
الخاصــة بهــذه الصناعــة.

ارتفاعــا بنســبة  % 7فــي صافــي أرباحهــا بلــغ  427.6مليــون
أداء متميــزً ا فــي العــام  ،2018مســجلة
شــهدت شــركة تبريــد
ً
ً
درهــم إلــى جانــب ارتفــاع األربــاح قبــل خصــم الفوائــد والضرائــب واإلهــاك واالســتهالك بنســبة  ,%10حيــث ســاهم
هــذا األداء فــي زيــادة إيــرادات المجموعــة بنســبة  % 3محققـ ًـة  1.4مليــار درهــم .ويعــزى هــذا النمــو إلــى إضافــة 39,061
طــن تبريــد مــن التوصيــات الجديــدة فــي مختلــف أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــا أدى إلــى زيــادة إجمالــي
توصيــات المجموعــة ألكثــر مــن  1.1مليــون طــن تبريــد فــي العــام  .2018ونتيجـ ًـة لهــذا األداء أوصــى مجلــس اإلدارة
بتوزيــع أربــاح نقديــة بقيمــة  9.5فلــس للســهم عــن العــام  ،2018بزيــادة قدرهــا  % 19عــن العــام الســابق.

وبفضــل النمــو والتقــدم الــذي أحرزنــاه اســتحقت شــركة تبريــد مكانتهــا بجــدارة وأصبحــت شــركة تبريــد المناطــق الرائــدة
وإقليميــا ،وسنســتمر ببــذل أقصــى الجهــود لتوســيع قاعــدة أعمــال الشــركة ودفعهــا إلــى األمــام ،وتعزيــز مكانتهــا
محليــا
ً
ً
إلــى جانــب خلــق قيمــة مضافــة للمســاهمين ،كمــا ســيتم اتخــاذ كافــة القــرارات واإلجــراءات المســتقبلية آخذيــن تلــك
األهــداف فــي االعتبــار.
إن خطــة النمــو طويلــة األمــد التــي وضعناهــا قــد آتــت ثمارهــا وأصبحــت شــركة تبريــد اآلن تمتلــك وتشـ ّـغل  74محطــة
ّ
لتبريــد المناطــق فــي مختلــف أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي .ويســرني أن أعلــن بــأن شــركة تبريــد خطــت أولــى
خطواتهــا خــارج دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث قامــت فــي شــهر فبرايــر  2019بتوقيــع اتفاقيــة خدمــات تبريــد لمــدة
عامــا إلنشــاء محطــة تبريــد فــي مدينــة أمارافاتــي ،العاصمــة الجديــدة لواليــة أنــدرا براديــش فــي الهنــد .ويأتــي ذلــك
ً 30
فــي أعقــاب قيــام مجلــس اإلدارة بمراجعــة اســتراتيجية تــم االتفــاق مــن خاللهــا علــى الســعي لتوســيع رقعــة انتشــار
الشــركة فــي أســوق إقليميــة جديــدة .وكانــت الهنــد واحــدة مــن أهــم األســواق التــي نســتهدفها ،ونحــن ســعيدون بالفــوز
بــأول مشــروع لنــا فــي الهنــد ونــرى فــي ذلــك فرصـ ًـة جيــدة لترســيخ حضــور الشــركة فــي الهنــد والتــي نأمــل أن تكــون حجــر
األســاس لمزيــد مــن النمــو فــي المســتقبل.
هدفــا رئيسـ ًـيا مــن اآلن فصاعـ ًـدا ،سيســتمر ســعينا الغتنــام
ً
وفيمــا ســيكون إنجــاز المشــروع األول للشــركة فــي الهنــد
فــرص النمــو فــي أســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تبقــى ذات أهميــة كبيــرة لمســتقبل الشــركة إلــى جانــب
األســواق الواعــدة فــي الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا .ويعتبــر التبريــد بشــكل عــام وتبريــد المناطــق بشــكل خــاص
ـتمرا علــى خدمــات تبريــد المناطــق
حيويــا لمســتقبل المنطقــة حيــث ســيخلق النمــو االقتصــادي مســتقبال
أمـ ًـرا
طلبــا مسـ ً
ً
ً
التــي نحــن فــي وضــع جيــد لتلبيتهــا.
وتماشـ ًـيا مــع رؤيــة اإلمــارات  ،2021نحــن ملتزمــون بتحقيــق بيئــة مســتدامة وتحســين البنيــة التحتيــة ،كمــا إننــا فخــورون
عامــا قــد ســاهمت فــي دعــم تلــك الرؤيــة .ومــع تبنــي هــذه الرؤيــة المتمثلــة
بــأن مســيرة الشــركة الممتــدة لعشــرين ً
فــي بنــاء اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة وتمكيــن القــوى الوطنيــة العاملــة ،ســنواصل التركيــز علــى تطويــر المواهــب
االســتراتيجية لدعــم االســتدامة البيئيــة واالبتــكار واالمتثــال بمعاييــر صناعــة تبريــد المناطــق.
ونيابــة عــن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة ،أود أن أعــرب عــن امتنانــي لمســاهمي شــركة تبريــد لثقتهــم ودعمهــم المســتمر،
كمــا أتوجــه بالشــكر إلــى فريــق اإلدارة العليــا وموظفــي الشــركة علــى تمكيــن الشــركة مــن تحقيــق هــذا األداء المتميــز
قدمــا فــي تحقيــق مســيرة نجاحــات أخــرى
وإن القاعــدة الصلبــة التــي بنيناهــا ســتمكننا مــن المضــي
ً
فــي العــام ّ 2018
فــي عــام .2019
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قويــا
طلبــا
باإلضافــة إلــى ذلــك ،أصــدرت شــركة تبريــد صكــوكًا بقيمــة  500مليــون دوالر أمريكــي والتــي شــهدت
ً
ً
أدى إلــى زيــادة فــي حجــم االكتتــاب بنســبة ،% 50
مــن قبــل المســتثمرين علــى المســتوى المحلــي والدولــي ،مــا ّ
وحصلــت علــى تصنيــف ائتمانــي مــن قبــل وكالتــي موديــز ( )Baa3وفيتــش ( )BBBاللتيــن أشــارتا إلــى قــوة نمــوذج
األعمــال والممارســات المســتدامة التــي تتبناهــا الشــركة إلــى جانــب مركزهــا التنافســي القــوي فــي أســواق دول
مجلــس التعــاون المتنامــي.
وفــي هــذا الصــدد ،تعتــزم شــركة تبريــد االســتفادة مــن مركزهــا الجيــد ليــس فقــط مــن خــال التوســع الجغرافــي واغتنــام
فــرص الطلــب المتزايــد علــى خدمــات تبريــد المناطــق بــل مــن خــال البحــث عــن أحــدث وســائل الكفــاءة التشــغيلية وأكثرهــا
ذكاء .وتزامنً ــا مــع الذكــرى العشــرين إلطــاق عمليــات الشــركة انتقــل المقــر الرئيســي للشــركة إلــى مدينــة مصــدر ،الرمــز
ً
الوطنــي لالبتــكار وكفــاء الطاقــة.
لــم يكــن لهــذه المســيرة الناجحــة أن تحقــق دون التــزام الشــركة بأعلــى معاييــر التشــغيل وتطبيــق إجــراءات ومعاييــر
صارمــة خاصــة بالصحــة والســامة والبيئــة والتــي مكنتنــا فــي الســنوات األخيــرة مــن االحتفــاظ بســجل عالــي الســامة
لموظفــي الشــركة وشــركائها.
أنــا فخــور جـ ًـدا بحصــول شــركة تبريــد علــى أربــع جوائــز رائــدة فــي العــام  2018والتــي هــي بمثابــة اعتــراف جديــر بالتــزام
الشــركة بتقديــم خدمــة عمــاء مميــزة ،وتعزيــز كفــاءة الطاقــة وانعــكاس للعمــل الــدؤوب وتفانــي موظفــي الشــركة.
تمثلــت هــذه الجوائــز بجائــزة “أفضــل مــزود لخدمــات تبريــد المناطــق” خــال حفــل توزيــع جوائــز “كاليمــت كونتــرول”،
“التميــز فــي مجــال الصحــة والســامة والبيئــة” خــال حفــل توزيــع جوائــز “بيــج بروجكــت ميــدل إيســت” ،وجائــزة
وجائــزة
ُّ
ـهاما فــي الحـ ّـد مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون” خــال المؤتمــر الدولــي لتبريــد المناطــق
“الشــركة األفضــل إسـ ً
 ،2018باإلضافــة إلــى جائــزة “كــورن فيــري” لمشــاركة وتفاعــل الموظفيــن .أود أن أتوجــه بالشــكر إلــى جميــع موظفــي
الشــركة وأتطلــع إلــى مشــاركتهم نجاحــات الشــركة المســتقبلية.
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نبذة عن أعضاء مجلس اإلدارة
خالد عبدالله القبيســي
رئيــس مجلس اإلدارة

محمــد جميل الرمحي
عضــو مجلس إدارة

يشــغل خالــد عبداللــه القبيســي منصــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع صناعــة الطيــران،
والطاقــة النظيفــة ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار.
وبحكــم هــذا المنصــب ،يتولــى القبيســي مســؤولية اإلشــراف علــى محفظــة اســتثمارات
الشــركة فــي مجــاالت :صناعــة الطيــران ،والصناعــات الدفاعيــة ،والطاقــة المتجــددة،
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والمرافــق.

يشــغل محمــد جميــل الرمحــي ،منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبوظبــي لطاقــة
المســتقبل “مصــدر” ،حيــث يشــرف مــن خــال منصبــه علــى تطويــر الشــركة
دورا بــارزً ا فــي قطــاع التكنولوجيــا النظيفــة
وتوجهاتهــا االســتراتيجية التــي تلعــب ً
والطاقــة المتجــددة .وإلــى جانــب مهامــه كرئيــس تنفيــذي لـ”مصــدر” ،يشــغل
الرمحــي عضويــة لجنــة مصــدر لالســتثمار ،ويعمــل كذلــك فــي مجلــس إدارة عــدد
مــن الشــركات البــارزة والمشــاريع المشــتركة والجهــات الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك
(شــعاع للطاقــة  - 2ش.م.ع) ،الشــركة القائمــة علــى تطويــر مشــروع “ديــوا” بقــدرة
 800ميجاواط.وقبــل انضمامــه إلــى “مصــدر” ،تــرأس الرمحــي مكتــب التدقيــق
الداخلــي وإدارة المخاطــر فــي شــركة “جاســكو” الرائــدة بمجــال النفــط والغــاز والتــي
مقــرا لهــا.
تتخــذ مــن أبوظبــي
ً

وقبــل انضمامــه إلــى شــركة مبادلــة لالســتثمار ،عمــل القبيســي فــي شــركة
“إنترناشــيونال كابيتــال” ،حيــث تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات ،وشــغل
قبــل ذلــك منصــب رئيــس قســم تمويــل الشــركات وتطويــر األعمــال فــي بنــك أبوظبــي
ـابقا) ،حيــث تولــى مهمــة تطويــر قــدرات البنــك فــي
األول (بنــك أبوظبــي الوطنــي سـ ً
مجــال االســتثمارات المصرفيــة.

يحمــل الرمحــي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والتمويــل مــن جامعــة
إيفانســفيل الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

يتــرأس القبيســي مجلــس إدارة شــركة إنجــازات لنظــم البيانــات (إنجــازات) وشــركة
اإلمــارات للصناعــات العســكرية ،باإلضافــة إلــى كونــه عضـ ًـوا فــي مجلــس إدارة كل مــن
شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل (مصــدر) ،وشــركة دو ،وشــركة اإلمــارات العالميــة
لأللمنيــوم ،وغلوبــل فاوندريــز ،وشــركة مبادلــة للبتــرول.

محمــــــد الحريمــل الشامسي
عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة

باولــو ألميرانــت
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل محمــد الحريمــل الشامســي منصــب رئيــس قســم اســتثمارات المرافــق فــي
شــركة مبادلــة حيــث يتولــى مســؤولية أعمــال إدارة أصــول محفظــة المرافــق التــي
تشــمل الطاقــة الحراريــة والميــاه وأصــول تبريــد المناطــق .وقبــل انضمامــه لشــركة
مبادلــة لالســتثمار ،شــغل الشامســي منصــب مديــر الشــرق األوســط لالســتراتيجية
والسياســات فــي مكتــب رئيــس الــوزراء فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .كمــا
أيضــا مناصــب أخــرى فــي كل مــن شــركة ماكينــزي أنــد كومبانــي ،ودبــي
شــغل ً
إنترناشــونال كابيتــال.

حاليــا منصــب نائــب رئيــس تنفيــذي ورئيــس مجموعــة العمليــات
يشــغل باولــو ألميرانــت
ً
عالميــا فــي مجــال الطاقــة ،إلــى جانــب عضويتــه فــي اللجنــة
لشــركة إنجــي الرائــدة
ً
التنفيذيــة .ويتولــى ألميرانــت أعمــال الشــركة فــي البرازيــل ،والشــرق األوســط ،وجنــوب
وســط أســيا وتركيــا ،وجنــوب وشــمال وشــرق أوروبــا وجنريشــن يــوروب.
كمــا يشــغل ألميرانــت منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن شــركات مجموعــة
إنجــي ،ويحمــل شــهادة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة وإدارة اإلنتــاج ،وشــهادة
ماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة بالدينامكيــات الحراريــة مــن معهــد تكنيكــو العالــي
فــي لشــبونة – البرتغــال.

يحمــل الشامســي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة اإلدارة العليــا -
باريــس ،وشــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي
الشــارقة ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

معالــي الدكتــور /أحمد عبدالله حميد بالهول الفالســي
عضـــــو مجلـــس إدارة
يشــغل معالــي الدكتــور أحمــد عبداللــه حميــد بالهــول الفالســي منصــب وزيــر دولــة
لشــؤون التعليــم العالــي والمهــارات المتقدمــة ،حيــث يشــرف معاليــه علــى تطويــر
حاليــا منصــب رئيــس
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الدولــة .كمــا يشــغل معاليــه ً
مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء ورئيــس الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية.

سعيد علــــي خلفان الظاهري
عضـــــو مجلـــس إدارة
يشــغل ســعيد الظاهــري منصــب مديــر االســتثمارات فــي مجموعــة علــي وأوالده
القابضــة ذ.م.م .ويتولــى إدارة محفظــة األوراق الماليــة للمجموعــة ،إلــى جانــب
اإلشــراف علــى قســم العقــارات والفنــادق ،وإدارة المخاطــر فــي شــركة علــي وأوالده
ـابقا منصــب محلــل فــي جهــاز أبوظبــي لالســتثمار.
والشــركات التابعــة لهــا .وشــغل سـ ً

ـابقا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر ،ومنصــب عضــو
وقــد شــغل معاليــه سـ ً
فــي اللجنــة التنفيذيــة لمعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا ،ومنصــب المديــر التنفيــذي
لالســتراتيجية وتطويــر قطــاع الســياحة فــي دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري فــي
ـارا لــدى شــركة
دبــي ،ومنصــب نائــب الرئيــس فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار ،ومستشـ ً
االستشــارات اإلداريــة “ماكينــزي أنــد كومبانــي”.

يحمــل الظاهــري شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة
المتحــدة.
فــي دبــي ،اإلمــارات العربيــة ُ

حصــل معاليــه علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة “مونــاش” ودرجــة الماجســتير مــن
جامعــة “ميلبــورن” فــي أســتراليا ،وشــهادة البكالوريــوس فــي هندســة االتصــاالت مــن
جامعــة “خليفــة”.
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سيباستيــــان أربــــــوال
عضـــــو مجلـــس إدارة
حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمنطقــة الشــرق األوســط
يشــغل سباســتيان أربــوال ً
عالميــا فــي مجــال الطاقــة،
وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا فــي شــركة إنجــي الرائــدة
ً
حيــث يتولــى اإلشــراف علــى عمليــات الشــركة وتنميتهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة،
ـابقا
بدايـ ًـة مــن توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه إلــى تجزئــة وتوزيــع الغــاز .وقــد شــغل سـ ً
منصــب الرئيــس المالــي التنفيــذي ونائــب رئيــس أول للعمليــات البيئيــة للشــركة
ّ
وتولــى اإلشــراف علــى األعمــال الماليــة ،والضريبيــة ،والقانونيــة
فــي آســيا،
والتدقيــق الداخلــي ،وتكنولوجيــا المعلومــات والمشــتريات.
العليا في باريس ،فرنســا.
يحمل أربوال شــهادة الماجيســتير من كُلية التجارة ُ

فريدريـــــــك كلــــــو
عضــو مجلس إدارة
حاليــا منصــب رئيــس إدارة األصــول لــدول مجلــس التعــاون
يشــغل فريديــرك كلــو
ً
عامــا مــن الخبــرة أمضاهــا
الخليجــي وباكســتان فــي شــركة إنجــي ،ويتمتــع بأكثــر مــن ً 18
أيضــا منصــب عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي
فــي خدمــة الشــركة .ويشــغل ً
شــركة “( ”Les Eoliennes en Merطاقــة الريــاح فــي البحــر).
تخــرج كلــو مــن كُليــة الهندســة المدنيــة الفرنســية للجامعــة الوطنيــة “بونــت إي
ّ
شوســيه” ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كُليــة إدارة األعمــال “إتــش
إي ســي” فــي باريــس – فرنســا.

فريدريك دوفرينـــوا
عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة
تشــغل فدريــك دوفرينــوا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلكســكو ،مشــروع
التنقــل الكهربائــي التابــع لشــركة انجــي .وشــغلت قبــل ذلــك منصــب نائــب مديــر
الحلــول الالمركزيــة للمــدن ،ومديــر الشــؤون الماليــة ،والمخاطــر والتنميــة الدوليــة فــي
أنجــي العالميــة لحلــول األعمــال ،والمديــر المالــي فــي العمليــات األوروبيــة للشــركة.
حصلــت دوفرينــوا علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كُليــة إميليون-فرنســا
ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة تكســاس فــي أوســتن.
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تقرير مجلس اإلدارة

وقــد أدى التخفيــض فــي اســتهالك الطاقــة الــذي
بــدال
تحقــق بفضــل اســتخدام نظــام تبريــد المناطــق
ً
مــن تكييــف الهــواء التقليــدي إلــى منــع إطــاق أكثــر

يســر مجلــس اإلدارة أن يقــدم تقريــره عــن النتائــج الماليــة واألداء
التشــغيلي للشــركة الوطنيــة للتبريــد المركــزي ش.م.ع( .تبريــد) عــن
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018
ـنة بعــد أخــرى.
يســتمر أداء شــركة تبريــد القــوي مرتكــزً ا علــى أعمــال البنيــة التحيــة التــي تحقــق نتائــج ثابتــة ومســتدامة سـ ً
وعلــى الصعيــد التشــغيلي ،واصلــت الشــركة إضافــة توصيــات جديــدة لعمالئهــا مــن الشــركات الحكوميــة المرموقــة
وشــركات القطــاع الخــاص مــن خــال  74محطــة تبريــد منتشــرة فــي مختلــف أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث
بلــغ أجمالــي الكميــة التعاقديــة أكثــر مــن  1.1مليــون طــن تبريــد.

أبــرز النتائج المالية
اســتمرت شــركة تبريــد خــال العــام  2018فــي تحســين

قامــت الشــركة فــي العــام  2018بإضافــة 39,061

التــي حققتهــا الشــركة فــي العــام :2018
• ارتفاع صافي أرباح الشــركة الرئيســية بواقع
محققــا  427.6مليــون درهــم ،مقارنـ ًـة مــع
ً
%7
 400.1مليــون درهــم فــي العام 2017
محققا
ً
• ارتفــاع العائــد علــى الســهم بواقع % 7
 0.16درهم تماشـ ًـيا مع النمو في صافي

األربــاح

محققة
ً
• ارتفــاع إيــرادات المجموعــة بواقع % 3
 1,446.9مليــون درهــم ،مقارنـ ًـة مع 1,339.4

مليــون درهــم فــي العام 2017

بردة
الم ّ
• ارتفــاع أربــاح أعمــال وحدة المياه ُ

محققة  488.5مليون
ً
األساســية بواقع % 5

درهــم ،مقارنـ ًـة مــع  427.2مليــون درهم في
العــام 2017

• ارتفــاع األربــاح قبــل خصم الفوائد والضرائب
محققة
ً
واإلهالك واالســتهالك بواقع % 10

 694.2مليــون درهــم ،مقارنـ ًـة مــع  628.4مليون
درهــم فــي العام 2017

• انخفاض حصة الشــركة في نتائج شــركات زميلة
ومشــاريع مشــتركة بواقع  % 30لتصل إلى

 90.3مليــون درهــم ،مقارنـ ًـة مــع  128.8مليون
درهــم فــي 2017

الكربــون إلــى الغــاف الجــوي؛ مــا يعــادل التخلــص
مــن االنبعاثــات الناتجــة عــن  214,000ألــف ســيارة
ســنويا.
ً
كمــا شــهد العــام  2018نجــاح إتمــام المشــروع
التجريبــي بيــن شــركة تبريــد ومعهــد مصــدر للعلــوم
والتكنولوجيــا ،وهــو جــزء جامعــة خليفــة للعلــوم
والتكنولوجيــا ،الــذي اســتغرق ثــاث ســنوات مــن
البحــث والتطويــر ،والــذي يهــدف إلــى تحســين
كفــاءة الطاقــة فــي محطــات تبريــد المناطــقُ .أطلــق

األداء التشغيلي

أدائهــا المالــي ،وفــي مــا يلــي أبــرز النتائــج الماليــة

مــن  986,000طــن مــن انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد

طــن تبريــد مــن التوصيــات الجديــدة حيــث بلــغ إجمالــي
التوصيــات  1,131,379طــن تبريــد؛ بمعــدل نمــو
يصــل إلــى  % 4خــال العــام .وتشــمل التوصيــات
الرئيســية:

المشــترك اســم “نظــام التحكــم
علــى هــذا المشــروع ُ
بالكفــاءة المثلــى لوحــدات التبريــد” ،ويهــدف هــذا
المقبــل مــن
المشــروع إلــى تطويــر وتشــغيل الجيــل ُ
التكنولوجيــا الرقميــة لوحــدات التحكــم الذكيــة القــادرة
آليــا بمحطــات تبريــد المناطــق لتحســين
علــى التحكــم ً
األداء التشــغيلي مــن خــال خفــض اســتهالك

	• 2,392طــن تبريــد فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة

الطاقــة .كمــا ســاهم المشــروع التجريبــي الــذي
ُأجــري فــي محطــة تبريــد الكائنــة فــي مدينــة محمــد
بــن زايــد بأبوظبــي فــي اســتحداث نمــوذج أولــي

	• 6,445طن تبريد في ســلطنة عمان
	• 11,348طــن تبريــد فــي المملكــة العربيــة
ا لســعو د ية
	• 18,876طــن تبريــد فــي دول مجلــس التعــاون
األخــرى

لنظــام تح ُّكــم أمثــل .وقــد تــم تنفيــذ هــذا المشــروع
فــي أعقــاب مراحــل مختلفــة مــن االختبــار.

تطورات الشركة
قامــت الشــركة بتوزيــع أربــاح نقديــة فــي شــهر
إبريــل الماضــي بقيمــة  8فلــس للســهم عــن العــام
2017؛ بزيــادة قدرهــا  % 23مقارنــة باألربــاح التــي

ارتفــع العــدد اإلجمالــي لمحطــات شــركة تبريــد إلــى 74
محطــة مــع نهايــة عــام .2018
تتمكنــت شــركة تبريــد بفضــل كفــاءة عملياتهــا
التشــغيلية فــي العــام  2018مــن تخفيــض  1.9مليــار
كيلوواط/ســاعة مــن كميــة الطاقــة المســتهلكة للتبريــد
فــي مختلــف أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي؛
مــا يكفــي إلمــداد حوالــي  112,000منـ ً
ـزل فــي دولــة
ســنويا.
اإلمــارات العربيــة بالطاقــة
ً

تــم توزيعهــا فــي العــام الســابق والتــي بلغــت 6.5
فلــس.
تعكــس اســتراتيجية توزيــع أربــاح األســهم سياســة
مجلــس اإلدارة الراميــة إلــى زيــادة أربــاح األســهم
ـل بعــض
بشــكل يتماشــى مــع أعمــال الشــركة فــي ظـ ّ
متوقعــا.
أمــرا
التقلبــات فــي اإليــرادات الــذي يعتبــر
ً
ً

ويهــدف مجلــس اإلدارة عنــد تحديــد األربــاح الســنوية
ووضــع االســتراتيجية الماليــة العامــة إلــى االســتمرار
فــي تحقيــق التــوازن بيــن مصالــح أعمــال الشــركة

والدائنيــن والمســاهمين.

حصلــت شــركة تبريــد فــي العــام  2018علــى الجوائــز
التاليــة تقديـ ًـرا لجهودهــا فــي مختلــف إداراتهــا الســيما
إدارة العمليــات والصيانــة ،وإدارة الصحــة والســامة

والبيئــة وإدارة المــوارد البشــرية:

 .1جائــزة «أفضــل مزود لخدمــات تبريد المناطق»
 -كاليمــت كونتــرول

“التميــز في مجال الصحة والســامة
 .2جائــزة
ُّ
والبيئة”  -بيج بروجكت ميدل إيســت

الحد من
ـهاما في
ّ
 .3جائزة “الشــركة األفضل إسـ ً
انبعاثــات غــاز ثانــي أكســيد الكربــون”  -المؤتمر
الدولــي لتبريــد المناطــق 2018
 .4جائزة “مشــاركة وتفاعل الموظفين”
 -كــورن فيــري

التطلعات المســتقبلية
عامــا حافــا بالنجاحــات ويملؤنــا
لقــد كان العــام ً 2018
التفــاؤل فــي تحقيــق المزيــد مــن اإلنجــازات فــي
األعــوام المقبلــة.
ماليــا
لقــد أصبحــت تبريــد اليــوم شــركة رائــدة ومســتقرة
ً
تدعمهــا شــراكات طويلــة األجــل ومحفظــة متنوعــة مــن
العمــاء فــي مختلــف أنحــاء منطقــة مجلــس التعــاون
الخليجــي ،بمــا فــي ذلــك الهيئــات الحكوميــة والشــركات
الخاصــة ،حيــث نقــدم خدماتنــا للمشــاريع الحيويــة
والهامــة للتنميــة االقتصاديــة فــي الــدول التــي نعمــل
فيهــا .ورغــم التحديــات التــي تنتظرنــا نحــن علــى ثقــة
بأننــا ال نــزال فــي وضــع جيــد يؤهلنــا االســتفادة مــن
أدائنــا والمحافظــة علــى تنميــة أعمــال الشــركة بوتيــرة
متصاعــدة.

ونتيجــة لذلــك ،ســوف تســتمر أربــاح األســهم فــي
تجســيد رؤيــة مجلــس اإلدارة حــول األربــاح المتوقعــة
مــن عمليــات االســتثمار وذلــك بعــد تخصيــص مــا
يلــزم الســتثمارات الشــركة والوفــاء بالتزامــات خدمــة
الديــن.
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تقرير حوكمة
الشركات
مقدمـــــة

بتوجهــات الشــركة ،وهــم المســؤولون عــن
الخــاص
ّ

يخضــع هــذا التقريــر لقــرار مجلــس إدارة هيئــة

العموميــة الســنوي لــدورة مدتهــا ثــاث ســنوات .كمــا

األوراق الماليــة والســلع “الهيئــة” رقــم (/7رم)
لســنة  ،2016بشــأن معايير االنضباط المؤسســي

وحوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة (القــرار
 )2016/7بصيغتــه المنصــوص عليهــا مــن قبــل

ويبيــن هــذا التقريــر مــدى امتثــال الشــركة
الهيئــةُ .

الوطنيــة للتبريــد المركــزي (ش.م.ع“ ).تبريــد” أو
“الشــركة” بأحــكام هــذا القــرار ،كمــا يبيــن هيــكل
الحوكمــة الشــامل للشــركة للفتــرة الممتــدة مــن 1

ينايــر  2018إلــى  31ديســمبر .2018

 .1االلتــزام باللوائح
عملــت شــركة تبريــد علــى تطويــر نظــام حوكمــة
يعتمــد علــى أفضــل الممارســات المحليــة
والدوليــة ،ويفــي بجميــع المتطلبــات التــي تنــص

انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال اجتمــاع الجمعيــة
يصــادق المســاهمون الحاضــرون الجتمــاع الجمعيــة
العموميــة الســنوي علــى تعييــن مدققــي الحســابات
الذيــن يعرضــون بدورهــم تقاريــر التدقيــق علــى الجمعيــة
العموميــة الســنوية.

الشــركات التجاريــة رقــم  2لعــام  2015والقــرار
 2016/7الــذي ينطبــق علــى شــركة تبريــد بصفتهــا
شــركة مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي ،حيــث
تقــوم الهيئــة باإلشــراف والمراقبــة والتحقــق مــن

مــدى امتثــال الشــركة بالقــرار .2016/7

 .2الهيكل اإلداري للشــركة
تعتبــر الجمعيــة العموميــة هــي الســلطة األعلــى
لصنــع القــرار فــي هيــكل الشــركة ،وهــي المنبــر
حقهــم فــي تقريــر
حيــث يمــارس المســاهمون ّ
ويعقــد اجتمــاع الجمعيــة
توجهــات الشــركة.
ُ
ّ

العموميــة الســنوي مــرة كل ســنة لمناقشــة جــدول
األعمــال المقــرر كالمصادقــة علــى تقريــر مجلــس

اإلدارة ،والبيانــات الماليــة الموحــدة ،وإبــراء ذمــة
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدققــي الحســابات مــن

تلخــص المــواد التاليــة قيــام شــركة تبريــد بتطبيــق مبــادئ
ّ

يتمتــع أعضــاء المجلــس بمهــارات وخبــرات متنوعــة،

اللجــان.

المصلحــة الفضلــى لشــركة تبريــد ومســاهميها،

قــام المجلــس بتشــكيل اللجــان األربعــة التاليــة ،كمــا

التقيــد باللوائــح والقوانيــن
وإجــراءات تهــدف إلــى
ُّ

والصالحيــات المخولــة لهــا .ويقــوم المجلــس بمتابعــة

وتتمثــل مهامهــم فــي التصــرف بمــا يخــدم
وضمــان قيــام إدارة شــركة تبريــد بوضــع أنظمــة
والمتطلبــات التشــغيلية.

المجلــس علــى قيــام إدارة شــركة تبريــد
يحــرص
ّ

بتزويــده بالمعلومــات الوافيــة فــي الوقــت

توجــه الشــركة .ويشــارك األعضــاء
التــي تؤثــر فــي ُّ

فــي اجتماعــات المجلــس إلبــداء اآلراء المســتقلة

ﺗﺷﮐﯾل ،وﺗﻌﯾﯾن ،واختيــار وتحديــد فتــرة عضويــة أﻋﺿﺎء

ومدتهــا
قــام باعتمــاد المواثيــق التــي تحــدد التزاماتهــا،
ّ

هــذه اللجــان بشــكل منتظــم للتحقــق مــن أدائهــا والوفــاء

بالتزاماتهــا:

			
 .1لجنــة التدقيــق؛
 .2لجنة الترشــيحات والمكافآت،
 .3اللجنــة الماليــة؛

القــرار  2016/7وامتثالهــا بمقتضياتــه.

حــول

مجلس اإلدارة
(المــادة  3من القرار )2016/7

المطلوبــة ،كمــا يتابــع المجلــس أداء الشــركة علــى

تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت
ً
عمــا بمقتضيــات القــرار  ،2016/7فيمــا تــم تشــكيل

ُي ِثبــت اســتقالليتهم ،وحفاظهــم علــى الســرية،

تيســيرا لمتطلبــات عمــل الشــركة.
اإلدارة
ً

ييحــدد النظــام األساســي الخــاص بشــركة تبريــد
ّ

المســائل المتعلقــة بتعييــن مجلــس اإلدارة (المجلــس)
واألدوار المنوطــة بــه ومســؤولياته.
وقــد روعــي التناســب فــي فئــات عضويــة المجلــس
خــال العــام  ،2018للوفــاء بالمعاييــر التــي حددهــا
القــرار  2016/7فــي مــا يتعلــق باألعضــاء التنفيذييــن
وغيــر التنفيذييــن ،واألعضــاء المســتقلين إلــى جانــب
المهــارات والخبــرات والقــدرات المناســبة لعضويــة
ا لمجلــس .

رئيس مجلس اإلدارة
(المــادة  4والمــادة  42من القرار )2016/7
تــرأس خالــد عبداللــه القبيســي مجلــس اإلدارة فــي
العــام  ،2018وهــو مــن األعضــاء المســتقلين وغيــر
التنفيذييــن ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي الشــؤون الماليــة
وشــؤون الطاقــة علــى الصعيديــن المحلــي والدولــي.
حــرص رئيــس مجلــس اإلدارة خــال فتــرة عضويتــه
علــى المشــاركة الفاعلــة للمجلــس خــال االجتماعــات،

المســؤولية ،والموافقــة علــى مقتــرح توزيــع

تصــرف بمــا
وعلــى أن كل عضــو فــي المجلــس قــد
ّ

فــإن المســاهمين هــم صنــاع القــرار النهائــي
ّ

علــى تطويــر هيــكل اجتماعــات المجلــس ووضــع جــداول

األربــاح للســنة¬ الماليــة المنصرمــة .وبالتالــي،

مفصــل .تــؤدي ﺟﻣﯾﻊ لجــان المجلــس مهامهــا نيابـ ًـة ﻋن
ّ
ً
ﻣﺳؤوﻻ ﻋن
ﻣﺟﻟس اﻹدارة بحيــث يكــون ﻣﺟﻟس اﻹدارة

المناســب ،لتمكينــه مــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة

عليهــا تشــريعات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة

بشــأن حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك ،قانــون

أعضاء مجلس اإلدارة
(المــواد  44 ،43 ،40 ،11و45
من القرار )2016/7

محــددة بشــكل
المجلــس إلمعــان النظــر فــي مســائل
ّ

يخــدم مصالــح شــركة تبريــد ومســاهميها .كمــا عمــل
األعمــال ،واإلشــراف علــى التواصــل بيــن أعضــاء

القضايــا

االســتراتيجية

والسياســات،

والمحاســبة ،والمــوارد ،والمبــادئ الســلوكية

ضــوء األهــداف االســتراتيجية الموضوعــة.

ســنويا بتقديــم مــا
يقــوم أعضــاء المجلــس
ً
وإفصاحهــم عــن أي تــداول فــي األســهم ،إلــى
جانــب تفاصيــل المناصــب الهامــة التــي يشــغلونها
فــي شــركات مســاهمة عامــة أو مؤسســات أخــرى.

مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة
(المــادة  21مــن القــرار )2016/7

 .4لجنة المشــاريع

اللجنــة الماليــة ولجنــة المشــاريع مــن قبــل مجلــس

لجنة الترشــيحات والمكافآت
(المــادة  47من القرار )2016/7
تســاعد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المجلــس علــى
االضطــاع بمســؤولياته فــي مــا يتعلــق بمؤهــات،

يحــق لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول

وأجــور ،وتعييــن وإحــال موظفــي اإلدارة العليــا .كمــا
ّ
الترشــح لعضويــة مجلــس
تُ شــرف اللجنــة علــى عمليــة

قيمتهــا إلــى  %10بحـ ّـد أقصــى كمكافــأة عــن كل

أعضــاء المجلــس المســتقلين (أنظــر المــادة  7لمزيــد مــن

علــى حصــة مــن صافــي أربــاح الشــركة تصــل

اإلدارة وتعمــل بشــكل مســتمر علــى مراقبــة اســتقاللية

ســنة ماليــة ،وذلــك رهنً ــا بموافقــة المســاهمين

التفاصيــل حــول لجنــة الترشــيحات والمكافــآت).

تخصيــص  % 10مــن صافــي األربــاح لالحتياطــي

لجنة التدقيق
(المــادة  48من القرار )2016/7

لجان مجلس اإلدارة
(المــادة  46من القرار )2016/7

شــكَّل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق لتقــوم بمراقبــة
البيانــات الماليــة ،وتقديــم التوصيــات بشــأن التغييــرات

ييتمتــع المجلــس بصالحيــة تشــكيل لجــان المجلــس

بالشــركة باإلضافــة إلــى تعييــن مدققــي الحســابات

ضروريــا أو مناسـ ًـبا .كمــا يقــوم المجلــس
مــا يــراه
ً

كمــا تشــرف اللجنــة علــى عمــل الرقابــة الداخليــة وهــي

وتعــد لجــان
التخلــي عــن مســؤولياته.
ّ
دون
ُّ
ـيلة فاعلــة لتوزيــع العمــل بيــن أعضــاء
المجلــس وسـ ً

تحســين أداء الرقابــة الداخليــة (أنظــر المــادة  6لمزيــد مــن

فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي وبعــد
القانونــي.

وتفويــض الصالحيــات إلــى هــذه اللجــان حســب
بتفويــض مهــام معينــة إلــى تلــك اللجــان ولكــن

الالزمــة ألنظمــة المراقبــة واألنظمــة الماليــة الخاصــة
الخارجييــن والحــرص علــى إقامــة عالقــات جيــدة معهــم.
المســؤولة عــن اعتمــاد التوصيــات التــي مــن شــأنها
التفاصيــل حــول لجنــة التدقيــق).

المجلــس وتشــجيع إقامــة عالقــات بنــاءة فــي مــا بينهــم.
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اللجنة المالية
يتمثــل دور اللجنــة الماليــة فــي مســاعدة المجلــس
علــى مراقبــة ومراجعــة االقتصاديــات والعوائــد
الماليــة لالســتثمارات وااللتزامــات ،وصفقــات
تمويــل الديــون ورأس المــال ،إلــى جانــب برامــج
إدارة المخاطــر الماليــة الخاصــة بالشــركة.

لجنة المشاريع
يتمثــل دور لجنــة المشــاريع فــي مســاعدة

فــي تاريــخ  7مــارس  .2018ويحــرص

والصالحيــات والمســؤوليات األخــرى المتعلقــة بــإدارة

يحــدد النظــام األساســي لشــركة تبريــد حقــوق

المجلــس علــى اســتقاللية المدقــق الخارجــي الــذي

وفقــا للنظــام األساســي
ً
الشــركة منوطــة بالمجلــس

يتمتــع بصالحيــات واســعة لرفــع التقاريــر إلــى الجمعيــة

للشــركة ،ورهنً ــا بتلــك المســائل المخولــة بمقتضــى

المســاهمين فــي الحصــول علــى المعلومــات،

العموميــة والهيئــات التنظيميــة( .انظــر المــادة  5لمزيــد

النظــام األساســي للشــركة و/أو القوانيــن واألنظمــة

مــن التفاصيــل عــن مدقــق الحســابات الخارجــي) .لــن

المعمــول بهــا لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع

يتــم إعــادة تعييــن الســادة /ديلويــت وتــوش  -الشــرق

الجمعيــة العموميــة للشــركة.

المنعقــد

الجمعيــة العموميــة الســنوي لعــام  ،2019وذلــك

أيضــا ،يقــدم المجلــس توجيهاتــه لــإدارة العليــا مــن
ً

لقيامهــم بمراجعــة حســابات الشــركة لثــاث ســنوات

خــال التكليفــات التاليــة التــي تتــم مراجعتهــا بانتظــام

الحــد األقصــى المســموح بــه
ماليــة متتاليــة ،وهــو
ّ

والموافقــة عليهــا مــن قبــل المجلــس:

المشــاريع ذات الصلــة ،وعمليــات الشــراء ،وتدابيــر

تفويض الســلطة لإلدارة العليا
(المــادة  9من القرار )2016/7

لمحطــات الشــركة.

يقــدم المجلــس إلــى اإلدارة العليــا لشــركة تبريــد

هامــة تتعلــق بكفــاءة وأمــان العمليــات التشــغيلية

اإلرشــادات والتوجيهــات الراميــة إلــى تحقيــق األهــداف

 .2سياســات الشركة؛

تبريــد نمــط الســلوك الــذي تتوقعــه مــن المجلــس،

 .3الميزانية الســنوية؛
 .4مؤشــرات األداء الرئيسية؛
مقارنة
ً
 .5تقاريــر دوريــة لقياس األداء
باألهــداف

ُيشــرف المجلــس علــى مهــام الرقابــة الداخليــة

اليوميــة الخاصــة بالشــركة مــن خــال تفويــض الســلطة

يلتــزم المجلــس بالحفــاظ على أعلــى المعايير المتعلقة

مهامــه .يقــدم المجلــس المشــورة المســتقلة،

المعتمــد مــن المجلــس بصيغتــه المعدلــة فــي تاريــخ 7

باالعتــراف بحقــوق المســاهمين ،ويــرد هــذا االلتــزام

صالحــا لمــدة
نوفمبــر  .2017ويكــون تفويــض الســلطة
ً

وتحقيقــا لذلــك ،وضعــت
ً
فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة.

بيئــة رقابــة داخليــة للمجلــس ،وللجنــة التدقيــق

(إذا لــزم األمــر) مــن قبــل المجلــس ولجنــة التدقيــق.

مــن خــال ســوق دبــي المالــي وبنــك أبوظبــي األول.

مهامهــم والواجبــات المســندة إليهــم.

وبموجــب تفويــض الســلطة ،يقــوم مجلــس اإلدارة

إن الغــرض لــكل مــن عالقــات المســتثمرين والتواصــل

بتفويــض اإلدارة العليــا لتنفيــذ بعــض اإلجــراءات

مــع المســاهمين إلــى جانــب دور بنــك أبوظبــي

المتعلقــة بمــا يلــي:

األول وســوق دبــي المالــي فــي هــذا االطــار هــو

واإلدارة العليــا بهــدف مســاعدتهم فــي تأديــة
يحــرص المجلــس علــى فاعليــة الرقابــة الداخليــة
مــن خــال مراجعــة أعمــال لجنــة التدقيــق ،والتعامل
مــع قضايــا المخاطــر والتحكــم بهــا ،والتأكيــد
علــى ضــرورة مناقشــة قضايــا المخاطــر والرقابــة
الداخليــة فــي كل اجتمــاع مــن اجتماعــات المجلــس.
كمــا يضمــن المجلــس قيــام إدارة الرقابــة الداخليــة
ـنويا( .انظــر المــادة  10لمزيــد
بمراجعــات داخليــة سـ ً

اإلدارة العليــا شــركة تبريــد مهمــة القيــام باألعمــال

ثــاث ســنوات ويخضــع للمراجعــة المنتظمــة والتعديــل

 .1تعاقــدات والتزامات األخرى؛
 .2نفقات وعمليات شــراء؛ و

أن أربــاح
اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ،والتأكــد مــن َّ

 .3استثمارات
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والعمــاء ،والمورديــن وأصحــاب المصالــح والمجتمــع.

الوقــت المناســب.

مدقق الحســابات الخارجي
(المــادة  36من القرار )2016/7

وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي

حســن التصــرف مــع بعضهــم البعــض ،وتجــاه القانــون،

األســهم عنــد اعتمادهــا تصــل إلــى كل مســاهم فــي

مجلــس اإلدارة .وإلنفــاذ تفويــض الســلطة ،قــام

خارجيــا لحســابات شــركة تبريــد،
مدققــا
ً
األوســط
ً

المــوكَل إليهــم القيــام ببعــض مهــام الشــركة بشــأن

شــركة تبريــد آليـ ًـة مناســبة للتواصــل مــع المســاهمين

الماليــة والمعلومــات ذات الصلــة ،وإخطارهــم لحضــور

مــن التفاصيــل عــن مهمــة الرقابــة الداخليــة).

اإلدارة تعييــن الســادة /ديلويــت وتــوش  -الشــرق

حقوق المساهمين
(المــواد  33و 34و 35مــن القرار )2016/7

وموظفيهــا،

ومدققــي

الحســابات،

واألشــخاص

لضمــان حصــول جميــع المســاهمين علــى التقاريــر

بحــد
مخصصــا
مبلغــا
ً
لــكل حالــة مــن الحــاالت التاليــة
ّ
ً

بنــاء علــى توصيــات لجنــة التدقيــق ،أعــاد مجلــس
ً

(المــادة  43فقــرة  11من القرار )2016/7

 .1الخطة االســتراتيجية الخمســية؛

الرقابة الداخلية
(المــادة  50من القرار )2016/7

فضــا عــن ضمــان
والموضوعيــة والموثوقــة،
ً

قواعد الســلوك المهني

توضــح مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بشــركة
ّ

مســؤول عــن توجيــه ورقابــة
ٌ
االســتراتيجية ،وهــو
َ
كل المجلــس إلــى
نيابــة عــن المســاهمين .أ ْو َ
ً
الشــركة

فــوض لجنــة التدقيــق بالقيــام ببعــض
وقــد
َ

المجلــس.

قانونً ــا ،عمــا بنــص المــادة  )2( 243مــن قانــون

المجلــس واإلدارة العليــا للشــركة علــى طــرح

الصحــة والســامة والبيئــة ،أو أي مســائل أخــرى

علــى المعلومــات المتعلقــة بالمرشــحين لعضويــة

األوســط مدققــا خارجيــا لحســابات الشــركة فــي اجتمــاع

الشــركات التجاريــة رقــم  2لعــام .2015

المناقصــات وتنفيــذ المشــاريع ،وإدارة عقــود

والتصويــت ،والمشــاركة فــي االجتماعــات واالطــاع

أقصــى (بالدرهــم) ،وخــاف ذلــك ،تتطلــب موافقــة
مجلــس اإلدارة بمنــح وكالــة عامــة للرئيــس التنفيــذي
الحــد األقصــى المخصــص وتبقــى
تخضــع لمبلــغ
ّ

ســارية لنفــس مــدة صالحيــة تفويــض الســلطة.
ال توجــد هنــاك أي صالحيــات أخــرى مفوضــة مــن
المجلــس إلــى اإلدارة العليــا للشــركة خــاف تفويــض
أن جميــع الســلطات
الســلطة المذكــور أعــاه ،فــي حيــن ّ
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل

ذات الصلــة لتحديــد مــدى دقــة واكتمــال مخصــص
انخفــاض القيمــة .وشــمل ذلــك إختبــار:

إلى الســادة المســاهمين المحترمين
الشــركة الوطنية للتبريد المركزي  -شــركة مســاهمة عامة
أبوظبــي اإلمــارات العربية المتحدة
تقريــر حــول تدقيــق البيانات المالية الموحدة للشــركة الوطنية للتبريد

المركزي  -شــركة مساهمة عامة

الـــرأي

أمور التدقيق الرئيســية

قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للشــركة
الوطنيــة للتبريــد المركــزي  -شــركة مســاهمة عامــة
معــا
(“الشــركة”) وشــركاتها التابعــة (ويشــار إليهــا ً
بـــ “المجموعــة) والتــي تشــمل بيــان المركــز المالــي
الموحــد كمــا فــي  31ديســمبر  ،2018وكل مــن
بيانــات الربــح أو الخســارة الموحــد ،الدخــل الشــامل
الموحــد ،التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــد
والتدفقــات النقديــة الموحــد للســنة المنتهيــة بذلــك
التاريــخ وملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة
ومعلومــات ايضاحيــة أخــرى.

إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي،
هــي األكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة
الموحــدة للســنة الحاليــة .لقــد قمنــا بمناقشــة أمــور
التدقيــق الرئيســية مــع لجنــة التدقيــق ،ولكنهــا ال تشــمل
جميــع األمــور التــي تــم تحديدهــا مــن خــال تدقيقنــا
والتــي تــم مناقشــتها مــع اللجنــة .فــي الصفحــات
التاليــة ،تــم توضيــح أمــور التدقيــق الرئيســية التــي
حددناهــا وكذلــك ملخــص بإجــراءات التدقيــق التــي قمنــا
بهــا لمعالجــة هــذه األمــور.

فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة
تظهــر بصــورة عادلــة ،مــن جميــع النواحــي الجوهريــة
المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة كمــا فــي 31
ديســمبر  2018وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقـ ًـا
للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

اساس الـــــرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق.
إن مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي
فقــرة مســؤولية مدقــق الحســابات حــول تدقيــق
البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا .كمــا أننــا
مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك
الدوليــة لمجلــس المحاســبين ”قواعــد الســلوك
للمحاســبين المهنييــن” وقواعــد الســلوك المهنــي
والمتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة للمجموعــة
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقــد التزمنــا
بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبات
ولقواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن الصــادرة
عــن مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين.
ونعتقــد بــأن ّبينــات التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا
عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا لرأينــا.
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وتــم تنــاول هــذه االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات
الماليــة الموحــدة ككل ،وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،وال
نبــدي رأيــا منفصــا بشــأن هــذه األمــور.

القيمــة المدرجــة للممتلــكات والمحطــات
والمعدات
لــدى المجموعــة ممتلــكات ومحطــات ومعــدات بقيمــة
تبلــغ  4.051.993ألــف درهــم كمــا هــو مبيــن فــي
إيضــاح  11والتــي تمثــل رصيــد هــام مدرجــة فــي بيــان
المركــز المالــي الموحــد.
يتطلــب تقييــم القيمــة القابلــة لالســترداد لهــذه
الموجــودات تقديــرات هامــة كمــا هــو مبيــن فــي
إيضــاح  2/5عنــد تحديــد االفتراضــات الرئيســية التــي
تدعــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة
لألعمــال ،إســتخدام الموجــودات ذات الصلــة ،اإليــرادات
المتوقعــة ،الربــح ،متوســط التكلفــة المرجــح لــرأس المــال
ومعــدالت الخصــم.
تضمنــت إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا تقييــم
الضوابــط علــى تحليــل إنخفــاض القيمــة واإلحتســابات.
لقــد قمنــا باختبــار التصميــم وفعاليــة تشــغيل الضوابــط
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	•المراجعــة التــي تقــوم بهــا اإلدارة لتقييــم
ســنويا بمــا فــي ذلــك
إنخفــاض القيمــة
ً
اإلحتســابات التــي تــم إجراؤهــا واالفتراضــات
المســتخدمة للتحقــق مــن إتســاقها.
	•ضوابــط الحوكمــة ،بمــا فــي ذلــك مراجعــة
ً
جــزءا مــن
اإلجتماعــات الرئيســية التــي تشــكل
عمليــة إعتمــاد مخصــص إنخفــاض القيمــة.
ً
أيضــا بإجــراءات
	•باإلضافــة إلــى ذلــك ،قمنــا
المراجعــة الجوهريــة التاليــة:
	•إســتعنا بخبــراء التقييــم الداخلــي لدينــا لتقييــم
إجــراءات تقييــم األصــول؛
	•قيمنــا االمتثــال للمعاييــر المحاســبية ذات
ا لصلــة ؛
	•قيمنــا مــا إذا كان النمــوذج الــذي تســتخدمه
اإلدارة إلحتســاب القيمــة فــي اإلســتخدام
لــكل وحــدة منتجــة للنقــد يتوافــق مــع متطلبــات
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  36انخفــاض
قيمــة الموجــودات؛
	•حصلنــا وحللنــا تقديــرات إنخفــاض القيمــة
الماليــة المقدمــة مــن قبــل اإلدارة لــكل أصــل
مــن الموجــودات ذات العالقــة لتحديــد مــا إذا
كانــت معقولــة ومؤيــدة بالمســتندات؛
	•حللنــا معــدالت الخصــم والمتوســط المرجــح
لتكلفــة رأس المــال المحتســب مــن قبــل اإلدارة
للمقارنــة والتحقــق مــن إحتســابات اإلدارة؛
	• تحققنــا مــن معقوليــة معدالت النمو وفرضيات
التدفقات النقدية الرئيســية األخرى؛
	•حللنــا الحساســية حــول اإلفتراضــات الرئيســية
المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة للتأكــد مــن مــدى
التغيــر فــي تلــك اإلفتراضــات التــي قــد تكــون
مطلوبــة إمــا بشــكل فــردي أو بشــكل جماعــي
نتيجــة تغييــرات إضافيــة فــي إنخفــاض القيمــة؛
	•قيمنــا مــدى مالءمــة اإلفصاحــات ذات الصلــة
وفــي إيضــاح رقــم  11حــول البيانــات الماليــة
الموحــدة.

خطوة اإلستحواذ
خــال الســنة ،اســتحوذت المجموعــة علــى النســبة
المتبقيــة البالغــة  %50مــن مشــروع مشــترك ،ممــا
رفــع ملكيــة المجموعــة إلــى  ،%100مقابــل بــدل يبلــغ
 231.057ألــف درهــم كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح
رقــم  .27يتطلــب القيــام بأحــكام وتقديــرات عنــد تحديــد
القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المســتحوذ
عليهــا والبــدل المحتمــل المؤجــل.
تــم إعتبــار هــذه التقديــرات بأنهــا هامــة بســبب
تأثيــر اإلســتحواذ علــى البيانــات الماليــة الموحــدة
واالفتراضــات ذات العالقــة فــي تقديــر القيمــة
العادلــة للموجــودات والمطلوبــات المســتحوذ عليهــا
والبــدل المحتمــل المؤجــل.
كجــزء من إجــراءات التدقيق قمنا بـ:
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	• الحصــول علــى وتقييم اتفاقية البيع والشــراء؛
	•اإلســتعانة بخبــراء التقييــم الداخلــي لدينــا لتقييــم
االمتثــال للمعاييــر المحاســبية وتقييــم الموجودات
والمطلوبــات وتاريــخ اإلســتحواذ؛
	• تقييــم االمتثــال للمعاييــر المحاســبية ذات الصلة؛
	•التحقــق مــن معقوليــة معــدالت النمــو وفرضيــات
التدفقــات النقديــة الرئيســية األخــرى؛
	•تحليــل مــدى مالءمــة افتراضــات اإلدارة
المســتخدمة فــي التوقعــات التــي تدعــم حصــة
البــدل المحتمــل المؤجــل؛
	•القيــام بتحليــل الحساســية حــول االفتراضــات
الرئيســية المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة؛ و
قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات ذات الصلــة
فــي إيضــاح رقــم  27حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.

تصنيــف موجودات المحطة كإيجار
تمويلي
لــدى المجموعــة مبلــغ  2.869.966ألــف درهــم مــن
ذمــم التأجيــر التمويليــة المدينــة كمــا هــو موضــح
فــي إيضــاح رقــم  15والــذي يمثــل رصيــد هــام مــدرج
فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد .باإلضافــة إلــى
ذﻟك ،اﻋﺗرﻓت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بــدﺧل إيجــار تمويلــي بمبلــغ
 196.359أﻟف درهــم ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
خــال الســنة ،أكملــت الشــركة إنشــاء محطــة تبريــد
جديــدة لعميــل حالــي .وقعــت الشــركة اتفاقيــة تبريــد
مــع العميــل لمــدة  20ســنة.
بمــا أن االتفاقيــة تنقــل إلــى حــد كبيــر جميــع المخاطــر
والمكاســب العرضيــة لملكيــة المحطــة المحــددة
للعميــل ،قامــت اإلدارة بتقييــم واســتنتاج أن الترتيــب
وفقــا لمتطلبــات المعيــار
ً
هــو عقــد إيجــار تمويلــي
المحاســبي الدولــي رقــم  17وتفســير لجنــة معاييــر
التقاريــر رقــم  4كمــا هــو موضــح فــي إيضــاح رقــم
 15حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .ﻗﺎﻣت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ
باإلعتــراف بمبلــغ  34.338ألــف درهــم فيمــا يتعلــق
بذمــم التأجيــر التمويليــة المدينــة ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ.
نظــرا للحكــم الهــام الــذي ينطــوي عليــه األمــر ،فــإن
ً
األمــر تــم إعتبــاره أمــر تدقيــق رئيســي.
كجــزء من إجــراءات التدقيق قمنا بـ:
	•تقييــم االتفاقيــة المبرمــة مــع العميــل لتوفيــر
خدمــات التبريــد المطلوبــة؛
	•األخــذ باإلعتبــار متطلبــات تفســير لجنــة معاييــر
التقاريــر رقــم “ ،4تحديــد مــا إذا كان الترتيــب
يشــتمل علــى عقــد إيجــار”؛
	•تقييــم تصنيــف اإليجــار فــي الترتيــب مــن خــال
مراجعــة شــروط اإليجــار وتقريــر تقييــم لطــرف
الثالــث ؛
	•تحليــل الفائــدة الضمنيــة ومعــدل الخصــم الــذي
تــم إحتســابه مــن قبــل اإلدارة؛
	•فحــص إحتســاب الحــد األدنــى لمدفوعــات
اإليجــار؛
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل
)يتبع(
تصنيــف موجودات المحطة كإيجار
تمويلي (يتبع)
	•فحــص االعتراف بإيــرادات اإليجار التمويلي؛
	•تقييــم مــدى معقوليــة االفتراضــات الرئيســية
المســتخدمة فــي إحتســابات الحــد األدنــى
لمدفوعــات اإليجــار؛
	• تقييــم تصنيــف عــرض معلومــات ذمــم التأجيــر
التمويليــة المدينــة إلــى أرصــدة متداولــة وغيــر
متداولــة.
	•قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة اإلفصاحــات ذات
الصلــة فــي إيضــاح رقــم  15حــول البيانــات
الماليــة الموحــدة.

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة هــو المســؤول عــن المعلومــات
األخــرى .تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر مجلــس
اإلدارة الــذي حصلنــا عليــه قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق
الحســابات باإلضافــة إلــى تقريــر أبــرز إنجــازات العــام
 ،2018نظــرة عامــة علــى أبــرز إنجــازات الشــركة ،كلمــة
رئيــس مجلــس اإلدارة ،كلمــة الرئيــس التنفيــذي وتقريــر
حوكمــة الشــركة التــي نتوقــع الحصــول عليهــا بعــد ذلــك
التاريــخ .إن المعلومــات األخــرى ال تتضمــن البيانــات
الماليــة الموحــدة وتقريــر تدقيقنــا حولهــا.
إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يشــمل
المعلومــات األخــرى ،وال نعبــر بــأي شــكل عــن تأكيــد أو
اســتنتاج بشــأنها.
تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقنــا للبيانــات
الماليــة الموحــدة فــي االطــاع علــى المعلومــات
األخــرى ،وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد فيمــا إذا
جوهريــا
كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة
ً
مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي
حصلنــا عليهــا أثنــاء قيامنــا بأعمــال التدقيــق ،أو إذا
أخطــاء جوهريــة.
اتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن
ً
إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء جوهريــة فــي
المعلومــات األخــرى ،فإنــه يتعيــن علينــا اإلفصــاح عــن
اســتنادا إلــى األعمــال التــي قمنــا بهــا فيمــا
ذلــك،
ً
يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا
فصــح عنــه
قبــل تاريــخ هــذا التقريــر .ليــس لدينــا مــا نُ ِ
فــي هــذا الشــأن.
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كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق
الدوليــة ،فإننــا نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى
الشــك المهنــي طــوال فتــرة التدقيــق .كمــا نقــوم أيضــا:
	•بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي
البيانــات الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة

إذا إســتنتجنا وجــود أخطــاء جوهريــة فــي تقريــر أبــرز
إنجــازات العــام  ،2018نظــرة عامــة علــى أبــرز إنجــازات
الشــركة ،كلمــة رئيــس مجلــس اإلدارة ،كلمــة الرئيــس
التنفيــذي وتقريــر حوكمــة الشــركة عنــد اإلطــاع عليهــا،
فإنــه يتعيــن علينــا إخطــار القائميــن علــى الحوكمــة بذلــك
وتحديــد مــا إذا كانــت هنــاك مخالفــات ينبغــي اإلفصــاح
وفقــا لمعاييــر التدقيــق.
ً
عنهــا

مســؤوليات االدارة والقائمين على
الحوكمــة فــي اعداد البيانات المالية
الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة
الموحــدة وعرضهــا بصــورة عادلــة وفقـ ًـا للمعاييــر الدوليــة
ً
وطبقــا للنظــام األساســي للشــركة
للتقاريــر الماليــة
ولألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015وكذلــك عــن
وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة
ضروريــة لتمكنهــا مــن اعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة
بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت
ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.
عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،ان اإلدارة
مســؤولة عــن تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار
ً
مناســبا ،عــن
كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح متــى كان
المســائل المتعلقــة باالستمراريـــــة واعتمــاد مبــــــدأ
االستمراريـــــــة المحاســبي ،مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة
المجموعــة أو وقــف عملياتهــا ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل
واقعــي اال القيــام بذلــك.

مســؤوليات مدقق الحسابات حول
تدقيــق البيانات المالية الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا
إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة
مــن أخطــاء جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو
عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل رأينــا.
ـال مــن التأكيــد ،وال
ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عـ ٍ
تمــت وفقــا للمعاييــر
يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ّ
دائمــا أي خطــأ جوهــري
الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف
ً
فــي حــال وجــوده .وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو
عــن الخطــأ ،وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو مجمــع
فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات
ـاء علــى
االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل المســتخدمين بنـ ً
هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.
تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،بالتصميــم والقيــام
بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة
ومناســبة توفــر أساســا لرأينــا .ان مخاطــر عــدم
اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن االحتيــال تفــوق
تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل االحتيــال
التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء
التمثيــل أو تجــاوز نظــام الرقابــة الداخلــي.
	•باالطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات
الصلــة بالتدقيــق مــن أجــل تصميــم إجــراءات
تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن ليــس
بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة.
	•بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة
ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات
المتعلقــة بهــا المعــدة مــن قبــل اإلدارة.
	•باســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ
وبنــاء علــى أدلــة
االســتمرارية المحاســبي،
ً

التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا ،فــي حــال

	•بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة
فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة مــن
المنشــآت

أو

أنشــطة

األعمــال

إلبــداء

الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إننــا
مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام
بأعمــال التدقيــق للمجموعــة ونتحمــل كامــل
المســؤولية عــن رأينــا حــول التدقيــق.
نقــوم بالتواصــل مــع القائمين علــى الحوكمة فيما
يتعلــق علــى ســبيل المثــال ال الحصر بنطاق وتوقيت
ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا في ذلك أي خلل
جوهــري فــي نظــام الرقابة الداخلــي يتبين لنا من
خالل تدقيقنا.
كمــا نقــوم باطالع القائمين علــى الحوكمة ببيان
يظهــر امتثالنــا لقواعد الســلوك المهني المتعلقة
باالســتقاللية ،والتواصــل معهم بخصوص
جميــع العالقــات وغيرها من المســائل التي
ً
معقول على
تأثيرا
يحتمــل االعتقــاد أنهــا قد تؤثــر
ً
اســتقالليتنا وإجــراءات الحمايــة ذات الصلة متى كان
ً
مناسبا.
مــن األمــور التــي تم التوصل بشــأنها مع القائمين

وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن متعلقــة

علــى الحوكمــة ،نقــوم بتحديــد هذه االمور التي كان

بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة

لهــا األثــر األكبــر في تدقيق البيانــات المالية الموحدة

حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .وفــي
حــال االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم
اليقيــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا
إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي
البيانــات الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي حــال كانــت
هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل
رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى
أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى

للفتــرة الحاليــة ،والتي تعد أمور تدقيق رئيســية.
نقــوم باإلفصــاح عن هــذه االمور في تقريرنا حول
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمة دون
االفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقرر في حاالت
نــادرة للغايــة ،ان ال يتــم اإلفصــاح عن امر معين في
تقريرنــا فــي حــال ترتــب على اإلفصاح عنه عواقب
ســلبية قــد تفــوق المنفعة العامــة المتحققة منه.

تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي االحــداث
أو الظــروف المســتقبلية إلــى توقــف أعمــال
المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
	•بتقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة
الموحــدة وهيكلهــا والبيانــات المتضمنــة فيهــا،
بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات ،وفيمــا إذا كانــت
البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات
واالحــداث ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض
العــادل.
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تقرير مدقق الحسابات
المستقل
)يتبع(
تقريــر حــول المتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة
األخرى

ديلويت آند توش (الشــرق األوسط)
موقع من قبل:

عــاوة علــى ذلــك ،ووفقـ ًـا لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015نفيــد بمــا
يلــي:
 )1أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومات التي رأيناها
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا؛

راما بادمانابها أشــاريا
رقم القيد 701
أبوظبي
 30يناير 2019

 )2تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحدة ،من جميع
جوانبهــا الجوهريــة بمــا يتطابــق مــع األحكام الســارية
للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة
رقم ( )2لســنة 2015؛
 )3أن الشــركة قد احتفظت بدفاتر محاســبية نظامية؛
 )4أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلس
اإلدارة تتوافــق مــع الدفاتــر الحســابية للمجموعــة؛
 )5لم تقم المجموعة بشــراء أو اإلســتثمار في
األســهم خالل الســنة المالية المنتهية في 31
ديســمبر 2018؛
 )6يبيــن اإليضــاح رقــم  27اإلفصاحــات المتعلقة
بالمعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة واألحــكام
التــي تــم بموجبهــا إبــرام هــذه المعامالت؛ و
 )7أنــه ،طبقـ ًـا للمعلومــات التــي توفــرت لنا ،لم يلفت
إنتباهنــا أي أمــر يجعلنــا نعتقــد أن الشــركة قــد إرتكبــت
خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر
 2018أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ()2
لســنة  2015أو لعقد الشــركة أو لنظامها
ً
جوهريا على أنشــطتها أو
األساســي مما قد يؤثر
مركزها المالي كما في  31ديســمبر .2018
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

4&3

1,446,885

1,399,428

4 & 6.1

)(783,957

)(771,764

662,928

627,664

)(203,705

)(195,557

459,223

432,107

ايرادات التمويل

)(162,503

)(162,318

1,060

840

مكاسب و خسائر أخرى

43,246

2,351

90,290

128,790

431,316

401,770

إيضاحات
اإليرادات
تكاليف التشغيل
الربح اإلجمالي
مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
الربح التشغيلي
تكاليف التمويل

الحصة في نتائج شركات زميلة و مشاريع مشتركة
ربح السنة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018

إيضاحات
ربح السنة

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى بيان الربح أو الخسارة:
4 & 6.2

صافي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات

2,694

النقدية
5

12 & 13

حاملي االسهم للشركة األم
الحصص غير المسيطرة

427,628

400,113

3,688

1,657

431,316

401,770

0.16

0.15

تسوية تحوط التدفق النقدي المعاد تصنيفه الى بيان الربح أو الخسارة

7

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  32جزًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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8,872

خالل السنة

حصة في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات

)(7,485
-

5,322

)(738

فروقات سعر الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية

412

)(65

مجموع الدخل( /الخسارة) /الشاملة األخرى

17,300

)(8,288

448,616

393,482

النقدية في شركة زميلة و مشروع مشترك

إجمالي الدخل الشامل للسنة

12 & 13

العائد إلى:
حاملي االسهم للشركة األم

32

431,316

401,770

الدخل الشامل اآلخر

عائد إلى:

ربحية السهم االساس والمخفضة لحملة األسهم العادية للشركة األم (درهم)

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الحصص غير المسيطرة

444,928

391,825

3,688

1,657

448,616

393,482

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  32جزًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
-9-
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33

2,715,529

-

-

-

2,715,529

-

-

2,715,529

2,715,529

1,977,039
-

)(2,016

-

-

-

)(2,016

-

-

)(2,016

)(2,016

-

-

)(2,016
-

316,867

42,763
-

-

-

274,104

-

-

274,104

274,104

40,012
-

-

234,092
-

)(2,368

-

412

412

)(2,780

-

-

)(2,780

)(2,780

-

)(65

- 11 -

955,960

)(42,763
)(217,242
)(8,086
-

427,628

427,628
-

796,423

)(81,499

)(194,030

1,071,952

(1,071,952

)(40,012
)(48,002
)(128,508
-

400,113

888,361
400,113
-

)(2,715
)(65

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  32جزًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.

الرصيد في  31ديسمبر 2018

التحويل إلى االحتياطي النظامي
أرباح مدفوعة لحاملي األسهم (إيضاح )8
تأثير زيادة حقوق الملكية في شركة زميلة
أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة

الرصيد في  1يناير ( 2018معاد بيانه)

الرصيد في  31ديسمبر2017
تأثير التغيير في السياسات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 15ايضاح )12 & 2.4
تأثير التغيير في السياسات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم ( 9إيضاح )16 & 15 & 2.4

الرصيد في  31ديسمبر 2017

التحويل إلى االحتياطي النظامي
أرباح مدفوعة لحاملي األسهم العادية (إيضاح )8
أرباح مدفوعة لحاملي السندات اإللزامية التحويل (إيضاح )8
تحويل السندات إلزامية التحويل إلى اسهم عادية
مساهمة في رأس المال من قبل حصص غير المسيطرة
أرباح مدفوعة لحصص غير مسيطرة

إجمالي الدخل( /الخسارة) الشامل للسنة
-

738,490
-

رأس المال
المصدر
ألف درهم

احتياطي
نظامي
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

)(20,886

-

16,888

16,888

)(37,774

-

-

)(37,774

)(37,774

-

)(8,223

)(29,551
)(8,223

-

-

4,367,223
400,113
)(8,288

-

-

-

-

-

-

-

-

706,920

-

-

-

706,920

-

-

706,920

706,920

4,725,935

4,670,006

)(217,242
)(8,086
-

444,928

427,628
17,300

4,450,406

)(81,499

)(194,030

4,725,935

-

)(1,772,476
-

)(61,166
-

)(48,002
)(128,508
143,397
-

391,825

1,772,476
-

768,086
-

احتياطي آخر
ألف درهم

8,484,270

مجموع اإللتزامات
إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات

769,310

67,462

)(1,061
)(6,250

3,688

3,688
-

71,085

-

4,737,468

)(217,242
)(9,147
)(6,250

448,616

431,316
17,300

)(81,499

)(194,030

4,797,020

4,797,020

)(48,002
)(128,508
143,397
905
)(2,345

393,482

4,438,091
401,770
)(8,288

4,521,491

-

71,085

71,085

905
)(2,345

1,657

70,868
1,657
-

حقوق غير
مسيطرة
ألف درهم

تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

اإلجمالي
ألف درهم

3,746,802

3,898,597

اإللتزامات المتداولة
ذمم دائنة ،مستحقات ومخصصات
قروض وسلفيات تحمل فائدة
ترتيبات تمويل إسالمية
التزامات بموجب إيجارات تمويلية

35
34

625,645
143,665
-

575,552
164,457
65,292
4,374

إجمالي حقوق
المساهمين
ألف درهم

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  32جزًءا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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سندات الزامية
التحويل– الجزء
المدرج في
حقوق
المساهمين
ألف درهم

خالد عبدهللا القبيسي
رئيس مجلس اإلدارة

8,695,617

2,977,492

3,088,922
26
21
22
24

ستيفن جون ريدلينجتون
الرئيس المالي
جاسم حسين ثابت
الرئيس التنفيذي

809,675

العائد الى حاملي أسهم الشركة األم
التغيرات المتراكمة
في القيمة العادلة
للمشتقات المالية
احتياطي تحويل
في تحوطات
العمالت
التدفق النقدي
األجنبية
ألف درهم
ألف درهم

الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق المساهمين

102,917
1,016,526
1,828,794
29,255
اإللتزامات غير المتداولة
ذمم دائنة ،مستحقات ومخصصات
قروض وسلفيات تحمل فائدة
صكوك غير قابلة التحويل
ترتيبات تمويل إسالمية
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

4,737,468

4,797,020

20

128,444
1,844,622
1,089,880
25,976
26
21
23
22
25

2,715,529
)(2,016
316,867
955,960
)(2,368
)(20,886
706,920
18
19
20

8,484,270

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً
إيجارات تمويلية مدينة
نقد وودائع ألجل

4,670,006
67,462

أسهم الخزينة
ألف درهم

األصول المتداولة
المخزون

2,715,529
)(2,016
274,104
1,071,952
)(2,780
)(37,774
706,920
حقوق المساهمين واإللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال المصدر
أسهم الخزينة
االحتياطي النظامي
ارباح محتجزة
احتياطي تحويل العمالت األجنبية
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات المالية في تحوطات التدفق النقدي
احتياطي آخر
حقوق المساهمين المتعلقة بحاملي أسهم الشركة األم

1,095,150

8,695,617

16
15
17

32,806
568,482
244,916
248,946

32,648
516,819
242,638
418,280

7,389,120

األصول غير المتداولة
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
ممتلكات ومحطات ومعدات
حساب الشهرة
استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
إيجارات تمويلية مدينة

1,210,385
إجمالي األصول

7,485,232

104,270
4,051,993
28,527
579,280
2,625,050

170,831
3,745,386
27,710
826,199
2,715,106
10
11
14
12 & 13
15

4,725,935
71,085

الرصيد في  1يناير 2017
ربح السنة
الخسارة الشاملة األخرى للسنة

األصول

ألف درهم

ألف درهم

إيضاحات

2018

2017

تبريــد | ا لتقريــر الســنو ي 2018

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2018

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2018

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
األنشطة التشغيلية

إيضاحات

ربح السنة

تعديالت غير نقدية لتسوية ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومحطات ومعدات
إنخفاض ممتلكات ومحطات ومعدات

إيرادات عقود إيجارات تمويلية

حصة من نتائج شركات زميلة و مشاريع مشتركة

صافي الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

11
11
3&15

12&13
25

مكاسب أخرى
مخصص ذمم مدينة

مخصص مخزون بطيء الحركة
إيرادات الفوائد

تكاليف تمويل

16
10
5

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

431,316

401,770

149,562

140,188

25,422

)(196,359

)(90,290
3,279

)(107,606
13,112
25,826

)(1,060

162,503

3,327

-

8,146

32,080

شراء ممتلكات ومحطات ومعدات

)(12,344

إيراد ناتج عن بيع جزء من شركة زميلة

40,289

األنشطة االستثمارية
)(87,324

دفعات ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ
أرباح موزعة من مشروع مشترك
أرباح موزعة من شركات زميلة

13
12

18,000
55,802

82,769

سداد قرض لشركة تابعة عند االستحواذ
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

)(241,230

)(74,219

1,194,337

119,961

فوائد مستلمة

األنشطة التمويلية

قروض وسلفيات مستلمة تحمل فائدة

متحصالت من اصدار صكوك غير قابلة للتحويل (بعد خصم تكلفة المعاملة)

23

ترتيبات تمويل إسالمية مستلمة

22

قسيمة نقدية مدفوعة على السندات اإللزامية التحويل
تسديد ترتيبات تمويل إسالمية
الدفعات مقابل التزامات بموجب إيجارات تمويلية

21

22

رأس مال إضافي مدفوع من قبل حصص غير مسيطرة
أرباح مدفوعة لحاملي األسهم

)(2,074,602
1,828,643

-

)(1,181,215
)(4,374

)(129,523

فوائد مدفوعة

أرباح مدفوعة لحصص غير المسيطرة

865

8

-

)(217,242
)(6,250

)(1,361,031
-

تتعرض المجموعة ،أو يكون لديها الحق في العائدات المتغيرة الناتجة من تعاملها مع الجهة المستثمر فيها ،ويكون لها القدرة على التأثير على

تلك العائدات من خالل سيطرتها على الجهة المستثمر فيها .وبشكل خاص ،تقوم المجموعة بالسيطرة على الجهة المستثمر فيها في حال ،وفقط
في حال أن للمجموعة:

)(6,969

)(143,562

905

)(176,510

)(2,345

صافي (النقص) /الزيادة في النقد وما يعادله

)(169,334

28,319

النقد وما يعادله في  1يناير

17

المقدرة على استخدام سيطرتها على الجهه المستثمر فيها للتأثير على عائداتها

)(38,785

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

248,946



التعرض ،أو الحقوق في العائدات المتغيرة الناجمة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و

)(43,222

)(590,226

418,280



سيطرة على الجهة المستثمر فيها (أي ،الحقوق الحالية التي تعطيها القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر فيها)

1,199,004

)(452,554

النقد وما يعادله في  31ديسمبر

تضـم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لتبريد والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما في  31ديسمبر  .2018يتم تحقيق السيطرة عندما


21

تسديد قروض وسلفيات تحمل فائدة

2.2

أساس توحيد البيانات المالية

39,708

)(163,103
1,067

ألف درهم إال إذا أشير إلى غير ذلك.

)(83,506

-

صافي التدفقات النقدية من االستحواذ على شركة تابعة

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء مشتقات األدوات المالية و التي تم قياسها بالقيمة العادلة .لقد تم عرض
البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم") والتي تمثل العملة الوظيفية للمجموعة .تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى اقرب

)(114,055
-

أساس اإلعداد
لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفق ًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية )” (“IFRSالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة
الدولية ( ،)IASBووفقاً للشروط المطبقة للقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة .

555,092

)(4,946

)(88,671

2.1

243,899

-

دفعة للالستحواذ على حصة اضافيه في شركة تابعة

بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  30يناير .2019
تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة ً

162,318

المخزون

دفعات إيجار مستلمة

لم تقم المجموعة بأية مساهمات إجتماعية خالل السنة.

)(840

ذمم مدينة ومصاريف مدفوعة مقدماً

صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب ،32444 .دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

11,972

)(158

662,122

واالستشارة في التصميم واالشراف  .تم عرض النشاطات الرئيسية للشركات التابعة في إيضاح رقم  9للبيانات المالية الموحدة.

)(2,351

)(43,371
281,800

للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( هي توزيع المياه المبردة  ,تشغيل وصيانة المحطات ,بناء شبكات ثانوية ,صناعة األنابيب العازلة

)(128,790

)(622

األنشطة
إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي – ش.م.ع ("تبريد" أو "الشركة") هي شركة مساهمة عامة ،مسجلة في دولة االمارات العربية المتحدة عمال
بالقانون اإلتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ، 2015ومدرجة في سوق دبي لألوراق المالية .ان النشاطات الرئيسية

)(188,158

)(119,701

ذمم دائنة ،مستحقات ومخصصات

1

-

تعديالت في رأس المال العامل:

15

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

389,961
418,280

- 13 -

تشكل االيضاحات المرفقة من  1إلى  32جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.
- 12 -
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.2

2.3

أساس توحيد البيانات المالية (تتمة)
عموماً ،يوجد افتراض بأن أغلبية حقوق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض ،وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية التصويت أو
حقوق مماثلة في الجهة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة في االعتبار عند تقييم ما إذا كان لها صالحية سلطة
على الجهة المستثمر فيها ،ويشمل ذلك:





ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
دمج األعمال والشهرة (تتمة)
مبدئيا بالتكلفة( ،وهي إجمالي الزيادة في اعتبارات الشـ ـ ـراء المحولة والمبلغ المدرج للحقوق غير المس ـ ــيطرة) وأي حقوق س ـ ــابقة
يتم قياس الش ـ ــهرة
ً

محتفظ بها على صـ ــافي الموجودات المسـ ــتحوذة القابلة للتحديد وااللتزامات المفترضـ ــة .إذا كانت القيمة العادلة لصـ ــافي الموجودات المسـ ــتحوذة

االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها

تزيد عن إجمالي االعتبار المحول ،تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت قد قامت بتحديد جميع الموجودات المستحوذة بشكل صحيح وجميع

حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة

إلى زيادة في القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذة على إجمالي االعتبار المحول ،عندها يتم إدراج الربح في الربح أو الخسارة.

الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى

المطلوبات المفترضــة وتراجع اإلجراءات المســتخدمة لقياس المبالغ التي ســيتم إدراجها في تاريخ االســتحواذ .إذا كانت إعادة التقييم ال تزال تؤدي

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على جهة مستثمر فيها إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغييرات في واحد أو أكثر من
عناصر السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة

على الشركة التابعة .يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان الربح

أو الخسارة الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

تنسب األرباح والخسائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى حاملي أسهم الشركة األم للمجموعة والحقوق غير المسيطرة ،حتى لو نتج ذلك

بعد اإلدراج المبدئي ،يتم قياس الش ـ ـ ـ ـ ــهرة بالتكلفة ناقصـ ـ ـ ـ ـ ـاً أي خس ـ ـ ـ ـ ــائر انخفاض في القيمة متراكمة .وبهدف إختبار االنخفاض في القيمة ،يتم
تخصــيص الشــهرة المســتحوذة من دمج األعمال ،منذ تاريخ االســتحواذ ،على كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة للنقد والتي من المتوقع أن
تستفيد من عملية الدمج ،بغض النظر عن إذا ما تم تعيين موجودات ومطلوبات الجهة المستحوذ عليها األخرى لهذه الوحدات.

حيث يتم تخص ـ ـ ــيص الش ـ ـ ــهرة للوحدة المولدة للنقد ويت م اس ـ ـ ــتبعاد جزء من العمليات ض ـ ـ ــمن تلك الوحدة ،فيتم إدراج الش ـ ـ ــهرة المرتبطة بالعمليات

عن عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة .عند الضرورة ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف توافق سياساتها

المستبعدة ضمن القيم الدفترية للعمليات عند تحديد األرباح أو الخسائر على االستبعاد .يتم قياس الشهرة المستبعدة في هذه الظروف بنا ًء على
القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.

النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

إدراج اإليرادات

يتم احتساب أي تغيير في حصة ملكية شركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق المساهمين.

• توزيع المياه المبردة

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تستبعد الموجودات ذات الصلة (بما في ذلك الشهرة) ،والمطلوبات ،الحقوق غير المسيطرة

• رسوم التوصيل

المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات والمصاريف والتدفقات

تعترف المجموعة بإيرادات من المصادر الرئيسية التالية:

• تقديم الخدمات

والمكونات األخرى من حقوق الملكية ،في حين يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناتجة في األرباح أوة الخسائر .يتم إدراج أي استثمار محتفظ به

بالقيمة العادلة.
2.3

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

• إيرادات الفوائد

• إيجارات عقود اإليجار
اعتبار من  1يناير  .2018ونتيجة لذلك  ،قامت المجموعة بتطبيق
ًا
قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 15
السياسة المحاسبية التالية في إعداد البيانات المالية الموحدة.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
دمج األعمال والشهرة

يتم احتساب دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ .يتم قياس تكلفة االستحواذ كإجمالي االعتبار المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة في
تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها .لكل دمج أعمال ،تقوم المجموعة باختيار إما قياس الحقوق غير
المسيطرة في الجهة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي الموجودات القابلة للتحديد للجهة المستحوذ عليها .يتم تحميل
التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها ويتم إدراجها في المصاريف اإلدارية.

بالنسبة للعقود المحددة ضمن نطاق االعتراف ب اإليرادات  ،يتعين على المجموعة تطبيق نموذج من خمس خطوات لتحديد وقت االعتراف باإليراد
 ،و تحديد قيمة االيراد.

بناء على نموذج الخمس خطوات المنصوص عليه في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء ً
:15

الخطوة  :1تحديد العقد (العقود) مع العميل

عندما تقوم المجموعة باســتحواذ أعمال ،تقوم بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضــة لغرض التصــنيف والتعيين المناســب بما يتوافق مع

الشروط المتعاقد عليها والظروف االقتصادية والظروف المتعلقة بها كما في تاريخ االستحواذ .يتضمن هذا فصل المشتقات الضمنية في العقود
من قبل الشركة المستحوذة.

يتم تعريف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوًقا والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء به.

الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد

التزام األداء هو وحدة حساب و وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.

الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة

سعر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في مقابل تحويل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى عميل  ،باستثناء المبالغ
المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

إدراج اإليرادات (تتمة)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
إدراج اإليرادات (تتمة)

الخطوة  :4تخصيص سعر المعاملة إلى التزامات األداء في العقد

بالنسبة للعقد الذي له أكثر من التزام أداء  ،ستقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد الرسوم التي تتوقع المجموعة
الحصول عليها في مقابل الوفاء بكل التزام من األداء.

إيرادات الفائدة

تدرج إيرادات الفوائد ،بما فيها إيرادات الفوائد على عقود التأجير التمويلي المدينة ،عند استحقاقها باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وهو المعدل

الذي تخفض به المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل األعمار المتوقعة لألدوات المالية بحيث يصل مجموعها إلى القيمة الدفترية الصافية

الخطوة  :5االعتراف باإليراد عندما (أو كما) تقوم الشركة باداء االلت ازم

لألصل المالي.

تقوم الشركة باداء االلتزام وتعترف باإليرادات مع مرور الوقت  ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

رسوم التوصيل

• يتلقى العميل في بشكل متزامن الفوائد التي تقدمها المجموعة ويستهلكها عندما تقوم المجموعة بذلك؛ أو
• يقوم أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو

• ال يقوم أداء المجموعة بإنشاء أصل مع استخدام بديل للمجموعة ويحق للمجموعة الحصول على مقابل األداء المنجز حتﯽ تاريخه.
بالنسبة الداء االلتزامات التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله  ،يتم اإلعتراف باإليراد في الوقت الذي يتم فيه الوفاء باداء
االلتزام.

يتم إدراج رسوم التوصيل على أساس مبدأ القسط الثابت طوال مدة العقد مع العميل إال إذا كانت خدمة التوصيل تمثل خدمة منفصلة قابلة
للتحديد ،وتستوفي معايير أخرى لالعتراف بها مقدماً في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

إيجارات عقود اإليجار

يتم تصنيف اإليجارات عندما ال تقوم المجموعة بتحويل جميع المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات كإيجارات تشغيلية .يتم إضافة التكاليف

المبدئية المباشرة التي تم تكبدها في مفاوضة إيجارات التشغيل الى القيمة الدفترية لألصل المستأجر ويتم إدراجها طوال مدة العقد على نفس
أسس الدخل من اإليجارات .يتم إدراج اإليجارات العرضية كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها فيها .عندما تحدد المجموعة بأن اتفاقيات خدمات

تتألف ايرادات المياه المبرده من الكميه المتاحه والمخرجات المتغيرة المقدمة للعمالء ويتم االعتراف بها عند نقل السيطرة.

بناء على السعة التي تم توفيرها للعميل
التبريد تتضمن إيجارات تشغيل ،فإنه يتم إدراج مدفوعات السعة كإيجارات عقود تشغيل على أساس منظم ً
خالل السنة .يتم احتساب إيرادات اإليجار الن اشئة عن عقود التشغيل على محطات تبريد المياه على مبدأ القسط الثابت طوال مدة عقد اإليجار،

يتم إدراج اإليرادات من خدمات عقود اإلشراف عند تقديم خدمة اإلشراف .وتدرج اإليرادات المتعلقة بخدمات عقود الدراسة والتصميم مع مرور

العمالت األجنبية

• يتلقى العميل في بشكل متزامن الفوائد التي تقدمها المجموعة ويستهلكها عندما تقوم المجموعة بذلك؛ أو

المتداولة هي العملة المستخدمة في البيئة اإلقتصادية األساسية حيث تمارس الشركة أعمالها .تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد العملة المتداولة

توزيع المياه المبردة

تقديم الخدمات

الوقت إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

وتدرج في بند اإليرادات نظ اًر لطبيعتها التشغيلية.

تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات (الدرهم) ،وهي العملة التي تتداول بها الشركة األم وتعرض بها البيانات المالية .إن العملة

• يقوم أداء المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه؛ أو

• ال يقوم أداء المجموعة بإنشاء أصل مع استخدام بديل للمجموعة ويحق للمجموعة الحصول على مقابل األداء المنجز حتﯽ تاريخﮫ.
بالنسبة الداء االلتزامات التي ال يتم فيها استيفاء أي من الشروط المذكورة أعاله  ،يتم اإلعتراف باإلي ارد في الوقت الذي يتم فيه الوفاء باداء
االلتزام.

الخاصة بها ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة .تستخدم المجموعة الطريقة المباشرة للتوحيد وعند
استبعاد عملية أجنبية ،يعكس الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها في األرباح أو الخسائر المبلغ الناتج من استخدام تلك الطريقة.

(أ) التعامالت واألرصدة

يتم قيد التعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً من قبل شركات المجموعة بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعاملة.

عندما تتوصل المجموعة الى أن اتفاق ًا مع عميل يحتوى على التأجير التمويلي ،يتم إدراج دفعات الكمية كإيرادات تمويل باستخدام نسبة عائد
تعطي نسبة عائد على االستثمار دورية ثابتة في كل عام .يتم إدراج إيرادات الفوائد من مديني التأجير التمويلي ضمن اإليرادات نظ اًر لطبيعتها

التشغيلية.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المدرجة بالعمالت األجنبية إلى العملة المتداولة باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز

المالي.

يتم تحويل جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد باستثناء البنود النقدية التي توفر تحوط ًا فعاالً لصافي
االستثمار في عملية أجنبية .يتم إدراج هذه البنود المالية في بيان الدخل الشامل إلى أن يتم استبعاد صافي االستثمار وعندها يتم إدراجها في

بيان الربح أو الخسارة الموحد.

يتم تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها على أساس التكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام معدالت التحويل عند تاريخ المعامالت

المبدئي .يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام معدالت الصرف السائدة في التاريخ الذي تم فيه
تحديد القيمة العادلة.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
ممتلكات ومحطات ومعدات

العمالت األجنبية (تتمة)

يتم قيد أعمال اإلنشاء قيد التنفيذ والممتلكات والمحطات والمعدات بسعر التكلفة المخصوم منه االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

(أ) التعامالت واألرصدة (تتمة)

تشتمل التكلفة على تكلفة استبدال جزء من المحطة والمعدات ،عند تكبد تلك التكلفة ،في حال استيفائها لشروط اإلدراج .وبالمثل ،فإنه عند إجراء

يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بما يتماشى مع إدراج الربح أو الخسارة

فحص رئيسي ،يتم إدراج قيمة الفحص ضمن تكلفة الممتلكات والمحطات والمعدات في حال استيفاء شروط اإلدراج .يتم إدراج جميع تكاليف

أو الربح أو الخسارة ويتم إدراجها كذلك في الدخل الشامل اآلخر أو الربح أو الخسارة ،على التوالي).

القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات كما يلي:

الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند (أي فروق التحويل على البنود التي يتم إدراج أرباح أو خسائر قيمتها العادلة في الدخل الشامل اآلخر

(ب) شركات المجموعة

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية إلى درهم اإلمارات باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي،
وتحويل بيانات الدخل باستخدام سعر الصرف المتوسط المرجح خالل العام .تدرج فروقات سعر الصرف الناتجة عن التحويل في بيان الدخل

الشامل الموحد .عند استبعاد عملية أجنبية ،فإنه يتم إدراج المبلغ المتراكم المؤجل والمدرج ضمن حقوق المساهمين والمتعلق بتلك العملية األجنبية

المحددة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

يتم التعامل مع أي شهرة ناتجة عن االستحواذ على عملية أجنبية وأي تعديالت في القيمة العادلة للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الناتجة
عن عملية االستحواذ كموجودات ومطلوبات العملية األجنبية ويتم تحويلها حسب معدل الصرف السائد في تاريخ التقارير المالية.
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

يتم قـيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ على أساس التكلفة المتكبدة من قبل المجموعة لتشييد المحطات وشبكات التوزيع ،ويتم رسملة التكاليف

المخصصة المتعلقة مباشرة ببناء الموجودات .يتم تحويل األعمـال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى نوع الموجودات المناسب ويتم حساب االستهالك
عليها وفقاً لسياسات المجموعة عندما يتم االنتهاء من بناء الموجودات ووضعها قيد االستخدام.
تكاليف االقتراض

يتم رسملة تكاليف االقتراض التي يمكن نسبتها مباشرة الستحواذ أو بناء أصل مؤهل (صافي إيرادات الفوائد من االستثمار المؤقت للقروض)

كجزء من تكلفة األصل حتى يصبح األصل
جاهز لإلستخدام .تدرج تكاليف االقتراض المتعلقة بالمشاريع المكتملة أو المعلقة أو التي ال يمكن
اً
نسبتها إلى موجودات مؤهلة ضمن مصاريف الفترة وذلك عند تكبدها.

تتوقف الشركة عن رسملة تكاليف اإلقتراض بالنسبة للمحطات وموجودات التوزيع التي تعمل جزئياً ،عندما تكتمل جميع األنشطة الالزمة إلعداد
الموجودات الستخدامها الفعلي.

الصيانة والتصليح األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد عند تكبدها .ال يتم إدراج قيمة استهالك لألراضي .يحتسب االستهالك على أساس

على
على
على
على
على
على

المحطات والموجودات المكملة ذات العالقة
المباني
شبكات التوزيع
أثاث وتركيبات
معدات وأجهزة مكتبية
سيارات

مدى
مدى
مدى
مدى
مدى
مدى

 30سنة
 50سنة
 50سنة
 3إلى  4سنوات
 3إلى  4سنوات
 4إلى  5سنوات

يتم مراجعة القيمة المتبقية والعمر اإلنتاجي وطرق االستهالك للممتلكات والمحطات والمعدات في نهاية كل سنة مالية ،ويتم تعديلها بأثر مستقبلي،
إذا كان ذلك ممكناً.

تقوم المجموعة دوري ًا بإجراء إصالح رئيسي على معدات محطات تبريد المناطق .وعند االنتهاء من كل اصالح يتم إدراج تكلفته بالقيمة الدفترية
حسب البند ضمن الممتلكات والمحطات والمعدات ،ويعامل كاستبدال إذا استوفت التكلفة متطلبات اإلدراج .يتم استهالك التكلفة على مدى الفترة
حتى تاريخ اإلصالح الرئيسي القادم.

يتم استبعاد بنود الممتلكات والمحطات والمعدات وأي جزء جوهري تم إدراجه سابقاً عند بيعها أو عندما ال تكون هناك فائدة اقتصادية مستقبلية
متوقعة من استخدامها أو من استبعادها .يتم إدراج أية أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد األصل (والتي يتم احتسابها كالفرق بين صافي
متحصالت االستبعاد وقيمة األصل الدفترية) في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي يتم فيها استبعاد ذلك األصل.

عقود التأجير

إن تحديد ما إذا كانت االتفاقية عبارة عن إيجار (أو تتضمن) عالقة إيجار يعتمد على بنود االتفاقية عند تاريخ البدء بها ،وعما إذا كان اإليفاء

باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل محدد أو موجودات محددة ،أو أن االتفاقية تعطي الحق باستخدام األصل.

المجموعة كمستأجر

يتم رسملة عقود التأجير التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع المخاطر والفوائد الرئيسية للبند المستأجر على أساس القيمة العادلة لألصل

عند بداية عقد التأجير أو بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات عقد التأجير ،أيهما أقل .تقسم مدفوعات عقد التأجير بين تكاليف التمويل
وتخفيض مطلوبات عقد التأجير لتحقيق فائدة ثابتة على الرصيد المتبقي للمطلوبات .تظهر تكاليف التمويل في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

يتم حساب استهالك الموجودات المؤجرة المرسملة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل وفترة العقد ،أيهما أقل ،وذلك إذا لم يكن هناك درجة
معقولة من اليقين لتحول الملكية إلى المجموعة في نهاية فترة التأجير.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
استثمارات في الشركات الزميلة ومشاريع مشتركة (تتمة)

عقود التأجير (تتمة)

المجموعة كمستأجر (تتمة)

تُدرج دفعات اإليجار التشغيلية كمصروف ضمن بيان الربح أو الخسارة الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

باإلضافة إلى ذلك ،عندما يتم إدراج أي تغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة ،تقوم المجموعة بإدراج حصتها من
التغييرات ،عندما يكون مناسباً ،في بيان التغييرات في حقوق المساهمين .يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة والناتجة من المعامالت بين

المجموعة والشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة .وتقتصر األرباح والخسائر المدرجة على حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة.

المجموعة كمؤجر – عقود إيجارات تمويلية

تعتبر المجموعة أي اتفاق على أنه عقد إيجار تمويلي حين تقوم بنقل المخاطر والفوائد المتعلقة بملكية الموجودات من خالل الترتيبات التعاقدية

للعميل .وتسجل المبالغ المستحقة من المستأجر في بيان المركز المالي كموجودات تمويلية (عقود إيجارات تمويلية مدينة) بقيمة صافي االستثمارات
وذلك بعد احتساب مخصص اإلنخفاض.

يتم إدراج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة ومشاريع مشتركة في بيان الربح أو الخسارة الموحد خارج األرباح التشغيلية .يتم

إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة لنفس الفترة المالية للمجموعة ،ويتم إجراء التعديالت بهدف توفيق السياسات المحاسبية

للشركة أو مشاريع مشتركة مع سياسات المجموعة عند الضرورة.

المجموعة كمؤجر  -إيجارات تشغيلية

تصنف عقود اإليجارات التي ال يتم تحويل جميع المخاطر والفوائد لملكية الموجودات على أنها إيجارات تشغيلية.
استثمارات في الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة
إن الشركة الزميلة هي شركة تتمتع المجموعة بنفوذ جوهري عليها .إن النفوذ الجوهري هو المقدرة على المساهمة في الق اررات المالية والتشغيلية
للجهة المستثمر فيها ،وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.

إن المشاريع مشتركة هي نوع من اإلتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على اإلتفاقية حقوق في صافي موجودات

المشاريع مشتركة .إن السيطرة المشتركة هي المشاركة في السيطرة على اتفاقية بموجوب عقد ،وتوجد فقط عندما يتطلب اتخاذ الق اررات حول
األنشطة ذات الصلة موافق ًة جماعية من األطراف التي تتشارك السيطرة.

بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية ،تحدد المجموعة فيما إذا كان من الضروري إدراج خسائر ناتجة عن انخفاض قيمة استثمارات
المجموعة في الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة .تحدد المجموعة عند تاريخ كل بيان مركز مالي إذا ما كان هناك دليل موضوعي يشير إلى
انخفاض قيمة استثمارها في الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة باحتساب قيمة االنخفاض كالفرق بين القيمة
القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة وقيمتها الدفترية ،ومن ثم تقوم بإدراج في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

في حالة فقدان النفوذ الجوهري على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على مشاريع مشتركة ،تقوم المجموعة بقياس وإدراج االس تثمار المتبقي
حسب قيمته العادلة .ويتم إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة ،عند فقدان النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة،
والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

موجودات غير ملموسة

إن اإلعتبارات التي يتم وضعها عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك اإلعتبارات المتطلبة لتحديد السيطرة على الشركات

التابعة.

يتم قياس الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي حسب التكلفة .إن تكلفة الموجودات غير الملموسة المكتسبة
عند دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ .بعد االعتراف المبدئي ،يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي

إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة ناجمة عن االنخفاض في القيمة .والموجودات غير الملموسة المولدة داخلياً ،باستثناء تكاليف التطوير المرسملة،

يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة ومشاريع مشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية .وفقاً لطريقة حقوق الملكية ،يتم إدراج
االستثمار في الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة مبدئياً بقيمة التكلفة .يتم تعديل القيمة الدفترية لإلستثمار إلدراج التغييرات في حصة المجموعة
من صافي موجودات الشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة منذ تاريخ الشراء .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو مشاريع مشتركة ضمن

القيمة الدفترية لإلستثمار وال يتم إطفاؤها أو إختبارها بشكل فردي لإلنخفاض في القيمة .يعكس بيان الربح أو الخسارة حصة المجموعة من نتائج

عمليات الشركات الزميلة ومشاريع مشتركة .يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر

للمجموعة.

ال يتم رسملتها ويدرج اإلنفاق في بيان الربح أو الخسارة الموحد في السنة التي يتم فيها اإلنفاق .ويتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير

الملموسة على أساس أنه محدد أو غير محدد.

يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر المحدد على مدى العمر اإلنتاجي االقتصادي ويتم تقييمها لتحديد أي انخفاض في قيمتها عند

وجود مؤشر إلى احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة .تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات

األعمار المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية .يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع الستهالك الفوائد

االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء ،بما هو مناسب ،وتعامل على أنها تغييرات في التقديرات

المحاسبية.
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2.3

موجودات غير ملموسة (تتمة)

ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد ،ولكن يتم إخضاعها سنوي ًا الختبار انخفاض القيمة ،سواء بشكل فردي

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)

أو على مستوى وحدات توليد النقد .تتم مراجعة وتقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدد سنوي ًا لتحديد ما اذا
كان التصنيف كغير محدد ما يزال قائم ًا .في حال لم يكن من الممكن إدراجها بعمر غير محدد ،يتم تغيير التصنيف إلى محدد بدءًا على أساس
مستقبلي.

القيمة المدرجة سابق ًا لم تعد قائمة ،أو انخفضت .في حال وجود مثل هذه المؤشرات ،تقوم المجموعة بتقدير المبالغ القابلة لالسترداد المتعلقة
بالموجودات أو الوحدات المولدة للنقد .يتم عكس االنخفاض في القيمة المدرجة سابقاً فقط عند حدوث تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناجمة عن استبعاد أألصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل،

ال تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد أو قيمتها الدفترية بعد خصم االستهالك في حال لم يكن هناك اعتراف بخسائر في القيمة في األعوام السابقة.

إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات المنشأة بعد خصم جميع إلتزاماتها .يتم تسجيل أدوات حقوق الملكية الصادرة
من قبل المجموعة بالقيم المستلمة بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

يتم قياس الشهرة المكتسبة من دمج األعمال مبدئياً بالتكلفة وهي تمثل الزيادة في تكلفة الشراء عن نصيب الشركة في صافي القيمة العادلة
للموجودات ،والمطلوبات وااللتزامات المحتملة .بعد االعتراف المبدئي ،يتم قياس الشه رة بالتكلفة مخصوم منها أية خسائر متراكمة ناجمة عن
انخفاض القيمة .يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة سنوياً وفي الحاالت التي تشير فيها الظروف إلى انخفاض القيمة الدفترية.

أسهم الخزينة

يتم تحديد االنخفاض في الشهرة من خالل تقييم القيمة القابلة لالسترداد من الوحدات المولدة للنقد ،والتي تم تخصيص الشهرة لها .عندما تكون

ويتم إدراج الفرق في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما يتم استبعاد األصل.

يتم إجراء تقييم للموجودات باستثناء الشهرة في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشرات تفيد بأن خسائر االنخفاض في

القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر اعتراف بخسائر انخفاض القيمة في البيانات المالية .في تلك الحالة يتم زيادة القيمة المدرجة للموجودات بحيث
ُيعترف بعكس االنخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

أدوات حقوق الملكية

تدرج أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة والتي تم إعادة شرائها (أسهم الخزينة) على أساس سعر التكلفة وتخصم من حقوق المساهمين .ال

تدرج أية أرباح أو خسائر ذات عالقة بشراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.
وتدرج أية فروقات بين القيمة الدفترية والقيمة المدفوعة في احتياطيات رأس المال األخرى.

القيمة القابلة لالسترداد للوحدات المولدة للنقد أقل من القيمة الدفترية يتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة .ال يمكن عكس خسارة االنخفاض
في القيمة المتعلقة بالشهرة في فترات مستقبلية .تقوم الشركة باختبار انخفاض القيمة السنوي في  31ديسمبر.
األدوات المالية

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بإنخفاض قيمة أي من الموجودات .وفي
حال ظهور هذه المؤشرات ،أو في حال الحاجة إلجراء اختبار سنوي النخفاض قيمة الموجودات ،تقوم المجموعة بتقدير قيمة الموجودات القابلة

لالسترداد .إن قيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة للموجودات أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقد ،أيهما أعلى ،مخصوم
منها تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستخدام.

تقوم المجموعة مبدئياً باإلعتراف بالموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،اإلستثمارات المقاسة بالقيمة

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واإلستثمارات المقاسة بالتكلفة المطفأة بتاريخ المتاجرة عندما تصبح إحدى منشآت المجموعة طرفاً في
األحكام التعاقدية لألداة.
يتم االعتراف بالذمم المدينة ،ذمم التمويل المدينة ،الذمم الدائنة ،قروض تحمل فائدة والسلفيات ،ترتيبات التمويل اإلسالمي والصكوك غير القابلة

وتحدد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة ،إ ال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن موجودات أخرى
أو مجموعة من الموجودات األخرى .عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل أو تتجاوز وحدات توليد التدفقات النقدية القيمة القابلة لالسترداد،

يعتبر أن األصل انخفضت قيمته ،ويتم تخفيض القيمة المدرجة للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.

عند تحديد القيمة قيد االستخدام فإنه يتم تخفيض التدفقات النقدية المتوقعة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس تقييمات السوق

الحالية للقيمة الوقتية للنقد والمخاطر المتعلقة بالموجودات .عند تحديد القيمة العادلة مخصوم منها تكاليف البيع ،تؤخذ في االعتبار معامالت
السوق الحديثة في حال وجودها .وفي حال عدم وجود مثل هذه المعامالت ،يستخدم نموذج تقييم مناسب .توثق هذه الحسابات بمضاعفات تثمين

للتحويل في تاريخ إصدارها.

بناء على أسلوب التقييم
عندما يختلف سعر المعاملة عن القيمة العادلة للمعامالت السوقية الحالية القابلة للمالحظة األخرى لنفس األداة ،أو ً
والذي يتضمن بيانات من أسواق قابلة للمالحظة ،تقوم المجموعة فو اًر باإلعتراف بالفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة (يوم واحد الربح أو
الخسارة) في بيان الربح أو الخسارة الموحد .في الحاالت التي يتم فيها تحديد القيمة العادلة بإستخدام البيانات التي غير القابلة للمالحظة ،يتم

اإلعتراف فقط بالفرق بين سعر المعاملة والقيمة النموذجية في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما تصبح المدخالت قابلة للمالحظة ،أو عندما
يتم إلغاء اإلعتراف باألداة.

أو أسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة في األسواق المالية ،أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى المتاحة.

تستخدم المجموعة عند احتساب االنخفاض في القيمة موازنات وتوقعات مفصلة ،ويتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات المولدة

للنقد والتي تتبع لها الموجودات .إن هذه الموازنات والتوقعات تغطي األعمار اإلنتاجية للمحطات.
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الموجودات المالية

الموجودات المالية (تتمة)

التصنيف

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

ألغراض تصنيف الموجودات المالية ،تعتبر األداة "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غير مشتقة وتستوفي تعريف "حقوق الملكية" للمصدر باستثناء

تم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخس ارة إال إذا تم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل

بعض األدوات غير المشتقة التي يمكن بيعها بيعاً آجالً والتي تم عرضها كحقوق ملكية من قبل المصدر .إن جميع الموجودات المالية األخرى
غير المشتقة هي "أدوات دين".

اآلخر .ومع ذلك ،يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بدون رجوع عند اإلعتراف المبدئي لبعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية والتي بخالف
ذلك ،يمكن قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر.

إن أدوات الدين التي ال تفي بمتطلبات التكلفة المطفأة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .باإلضافة لذلك ،إن أدوات الدين

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية والتي يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو القيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس ٍ
كل من:

التي تفي بمتطلبات التكلفة المطفأة ولكن تم تحديده ا كموجودات مالية بالقيمة العادلة يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

(أ) نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية؛ و
(ب) خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي.

جوهرية القياس أو االعتراف الذي ينشأ عن قياس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر عليها على أسس مختلفة.

موجودات مالية بالتكلفة المطفأة

يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا تغير نموذج األعمال بحيث لم تعد تستوفي

يمكن تحديد أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف األولي إذا كان هذا التحديد من شأنه أن يلغي أو يقلل بصورة

يتم تصنيف الموجودات ال مالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ضمن هذه الفئة إذا تم تحقيق الشروط التالية:

بمتطلبات التكلفة المطفأة .إن إعادة تصن يف أدوات الدين المحددة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف

(أ) يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ضـ ـ ـ ـ ــمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية للحصـ ـ ـ ـ ــول على التدفقات النقدية
التعاقدية؛ و
(ب) الشــروط التعاقدية لألصــل المالي تنشــأ في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط دفعات ألصــل الدين والفائدة على المبلغ الرئيســي
القائم.

إذا كان ذلك يحذف أو يقوم بشكل اس اسي بتخفيض التناقض في القياس أو اإلعتراف الذي قد ينتج بخالف ذلك من قياس الموجودات أو

المبدئي غير مسموح به .يتم تحديد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف المبدئي من قبل المجموعة فقط

المطلوبات أو االعتراف بالمكاسب والخسائر عليهما على أسس مختلفة.

يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير مالي ،مع إدراج أية مكاسب أو

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

خسائر ناتجة عن إعادة القياس في بيان الربح أو الخسارة الموحد .يتم إدراج صافي الربح أو الخسارة المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة

عند اإلعتراف المبدئي ،يمكن للمجموعة أن تقوم باختيار بدون رجوع (لكل أداة على حدة) وذلك لتحديد اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية

الموحد في بند "صافي إيرادات االستثمار".

اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية محتفظ بها للمتاجرة.

يتم اإلعتراف بأنصبة األرباح من اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في بيان الربح أو الخسارة

كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .وال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا كانت

الموحد عندما ينشأ حق للمجموعة بإستالم أنصبة األرباح وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية ،ويتم إدراجها في بند "صافي إيرادات اإلستثمار".

إن األصل المالي يعد محتفظ به لغرض المتاجرة إذا:




تم إقتنائه بشكل مبدئي بهدف بيعه في المستقبل القريب؛
عند اإلعتراف المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها المجموعة معاً ولديها دليل فعلي لنمط أداة مالية تحقق أرباح على
المدى القصير؛ أو
كونه من المشتقات المالية غير المصنفة وغير الفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي.

يتم قياس اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف
المعاملة .ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة ويتم إدراج المكاسب والخسائر الناتجة من تغيرات القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد

ويتم تراكمها في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمارات .عندما يتم إستبعاد األصل ،ال يتم تحويل المكسب أو الخسارة المتراكمة سابق ًا في إحتياطي
إعادة تقييم إستثمارات إلى بيان الربح أو الخسارة الموحد ،ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح المحتجزة.

يتم االعتراف بأنصبة األرباح لهذه اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية في بيان الربح أو الخسارة الموحد عندما ينشأ حق للمجموعة الستالم

أنصبة األرباح وفق ًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إيرادات من عقود مقاوالت مع العمالء ،إال إذا كانت أنصبة األرباح تمثل بوضوح
تحصيل جزء من تكلفة االستثمار.

إعادة التصنيف
إذا تغير نموذج األعمال الذي تحتفظ المجموعة بموجبه بموجودات مالية ،يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية التي تأثرت .تسري متطلبات
التصنيف والقياس المتعلقة بالفئة الجديدة بأثر مستقبلي إعتبا اَر من اليوم األول من فترة التقرير األولى بعد التغيير في نموذج األعمال والذي ينتج

عنه إعادة تصنيف الموجودات المالية للمجموعة .خالل السنة المالية الحالية والفترة المحاسبية السابقة ،لم يكن هناك أي تغيير في نموذج

األعمال الذي تحتفظ المجموعة من خالله بموجودات مالية وبالتالي لم تتم أية إعادة تصنيف .يتم األخذ باإلعتبار التغيرات في التدفقات النقدية
التعاقدية ضمن السياسة المحاسبية لتعديل واستبعاد الموجودات المالية الموضحة أدناه.

شطب
يتم شطب الذمم المدينة واإليجارات المدينة عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد الموجودات المالية (إما بالكامل أو جزء منها).

وتكون هذه هي الحالة عندما تقرر المجموعة أن الم قترض ليس لديه أصول أو مصادر دخل يمكن ان تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ
الخاضعة للشطب .يشكل الشطب حدث إلغاء اإلعتراف .يمكن للمجموعة تطبيق أنشطة اإلنفاذ على الموجودات المالية المشطوبة .ستؤدي

المبالغ المستردة الناتجة عن أنشطة اإلنفاذ للمجموعة إلى تحقيق مكاسب انخفاض القيمة.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية (تتمة)

األدوات المالية (تتمة)

الموجودات المالية (تتمة)

إنخفاض القيمة

القياس
بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ، 9يبقى مخصص الخسارة على أساس الخسائر المتوقعة من التخلف عن السداد على مدى االثني

عشر شه ار القادمة ما لم تكن هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان .إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان ،يتم قياس المخصص على
أنه القيمة الحالية لجميع الخسائر االئتمانية المتوقعة لألداة على مدى عمرها الكامل .تستخدم المجموعة أساليب إحصائية لتقييم إحتماالت التعثر

والخسائر بافتراض التعثر والتي تعتبر المحددات الرئيسية لتقدير الخسارة اإلئتمانية المتوقعة

الموجودات المالية
تقوم المجموعة باإلعترف بمخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة واإليجارات المدينة التي لم يتم قياسها
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

تقوم المجموعة باإلعترف بالخسائر اإلئتمانية المتوقعة طوال مدة الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود وذمم اإليجارات المدينة .يتم تقدير

مبادئ قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة بالنسبة لإلستثمارات والمشتقات المتداولة في سوق نشط بالرجوع إلى األسعار السوقية المتداولة .يتم إستخدام أسعار

الطلب للموجودات ويتم إستخدام أسعار العرض للمطلوبات .تعتمد القيمة العادلة لإلستثمارات في صناديق اإلستثمار المشتركة ،أو صناديق

اإلستثمار المشابهة على أساس آخر قيمة متوفرة لصافي الموجودات كما يتم نشرها من قبل مدير الصندوق .بالنسبة لإلستثمارات األخرى بما

في ذلك أسهم الخزينة ،يتم تحديد تقدير معقول للقيمة العادلة لإلستثمارات األخرى بالرجوع إلى أسعار معامالت حديثة تشمل مثل هذه اإلستثمارات،

بناء على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة.
القيمة السوقية الحالية ألدوات مشابهة في الجوهر ،أو ً

الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على هذه الموجودات المالية باستخدام مصفوفة مخصص إستناداً إلى الخبرة التاريخية لخسارة ائتمان المجموعة ،مع
تعديلها حسب العوامل المحددة للمدينين ،الظروف اإلقتصادية العامة وتقييم كل من اإلتجاه الحالي واإلتجاه المتوقع للشروط في تاريخ التقرير،

بما في ذلك القيمة الزمنية للنقود حيثما كان ذلك مناسباً.

بالنسبة للذمم المدينة و لإليجارات التمويلية المدينة  ،تقوم المجموعة باإلعتراف بالخسارة اإلئتمانية المتوقعة على مدى الحياة عندما يكون هناك
زيادة هامة في مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي .ومع ذلك ،إذا لم تزيد مخاطر اإلئتمان على األدوات المالية بشكل هام منذ اإلعتراف

شهر.
المبدئي ،تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة لهذه األداة المالية بمبلغ يساوي خسائر اإلئتمان المتوقعة لمدة ً 12ا

إن القيمة العادلة المقدرة للودا ئع التي ليس لها تاريخ إستحقاق محدد ،والتي تشمل ودائع ال تحمل أية فوائد ،هي المبالغ التي يتم سدادها عند

الطلب.

يتم احتساب القيمة العادلة لعقود العمالت األجنبية اآلجلة وعقود تبادل الفائدة وعقود الخيارات بالرجوع إلى العقود ذات اإلستحقاقات المشابهة.

تمثل خسارة االئتمان المتوقعة على مدى الحياة خسائر االئتمان المتوقعة التي ستنتج عن جميع أحداث التخلف عن السداد المحتملة على مدى

الحياة المتوقعة لألداة المالية .في المقابل ،تمثل خسارة االئتمان المتوقعة لمدة  12شه اًر جزءًا من خسارة االئتمان المتوقعة مدى الحياة والتي من
المتوقع أن تنتج عن أحداث التخلف عن السداد على األداة المالية المتوقعة خالل  12شه اًر بعد تاريخ التقرير.

يتم احتساب القيمة العادلة لإلستثمارات الغير متداولة بالرجوع إلى التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التسعير أو أسعار تداول الوسطاء في

عادة ما تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة للذمم المدينة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة طول الفترة التعاقدية .يتم تقدير
ً
الخسائر االئتمانية المتوقعة من الذمم المدينة باستخدام مصفوفة المخصصات بالرجوع إلى تجربة عدم السداد من قبل المدينين وتحليل المركز

مقاصة األدوات المالية

الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير.

السوق.

المالي الحالي للمدينين ،والمعدلة وفًقا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يشغله المدينون ،وتقييم التوجه

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق قانوني ملزم بمقاصة المبالغ

المعترف بها وعندما تنوي المجموعة تسوية الموجودات والمطلوبات على أساس الصافي ،أو بيع الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد.

يتم عرض اإليرادات والمصاريف على أساس الصافي إال عندما تسمح بذلك المعايير الدولية للتقارير المالية ،أو عندما تكون هناك أرباح وخسائر

ناشئة عن مجموعة من المعامالت المماثلة مثل نشاط التداول لدى المجموعة.

تقوم المجموعة بشطب الذمم المدينة عندما تكون هناك معلومات تشير إلى أن المدين يمر في ضائقة مالية شديدة وال يوجد احتمال واقعي

للتعافي؛ على سبيل المثال عندما يكون المدين قد ُوضع تحت التصفية أو دخل في إجراءات اإلفالس.

ااحتمالية التعثر
يسيا في قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة .وتعتبر احتمالية التعثر تقدي اًر الحتمالية التعثر عن السداد على مدى
تشكل احتمالية التعثر
ً
مدخال رئ ً
فتره زمنية معينة ،والتي يشمل إحتسابها البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات المتعلقة بالظروف المستقبلية.

الخسارة بافتراض التعثر
تعتبر الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة الناتجة عن التعثر في السداد .وهو يستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة

وتلك التي يتوقع المقرض تحصيلها ،مع األخذ في اإلعتبار التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتعديالت االئتمانية المتكاملة
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األدوات المالية (تتمة)

المخزون

إنخفاض القيمة (تتمة)

بكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وحالته الحاليين كما يلي:

يدرج المخزون في البيانات المالية على أساس التكلفة أو القيمة الصافية القابلة للتحقق أيهما أقل .التكاليف هي تلك المصاريف المتكبدة المتعلقة

تعريف التخلف عن السداد
تعتبر المجموعة ما يلي بمثابة حدث للتخلف عن السداد ألهداف إدارة مخاطر االئتمان الداخلية حيث تشير الخبرة التاريخية إلى أن الذمم المدينة

عموما.
التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها
ً



عندما يكون هناك إخالل للعهود المالية من قبل الطرف المقابل؛ أو

داخليا أو يتم الحصول عليها من مصادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل أن يقوم
عندما تشير المعلومات التي يتم تطويرها
ً



المواد الخام ،والمواد االستهالكية والبضاعة

-

تكلفة الشراء على أساس تكلفة المتوسط المرجح.



أعمال قيد التنفيذ

-

تكلفة المواد والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة



البضائع الجاهزة

-

تكلفة المواد والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة

المعدة إلعادة البيع

المقترض بتسديد مديونيته ،بما في ذلك المجموعة ،بالكامل (بدون األخذ باإلعتبار أي ضمانات تحتفظ بها المجموعة).

بغض النظر عن التحليل أعاله ،تأخذ المجموعة باإلعتبار أن التخلف عن السداد قد حدث عندما يتجاوز إستحقاق األصل المالي أكثر من 90

يوما ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم إلثبات أن هناك مقياس للتخلف يكون أكثر مالءمة.
ً
زيادة هامة في مخاطر االئتمان

التي يمكن نسبتها إليها على أساس معدل نشاط عادي.
التي يمكن نسبتها إليها على أساس معدل نشاط عادي.

يحدد صافي القيمة الممكن تحقيقه على أساس سعر البيع التقديري المخصوم منه أية تكاليف إضافية متوقع تكبدها على اإلنجاز واالستبعاد.
أعمال عقود قيد التنفيذ

تمثل أعمال العقود قيد التنفيذ التكلفة مضاف إليها األرباح المنسوبة اليها ومخصوم منها مخصص الخسائر المتوقعة ودفعات االنجاز المستلمة

تقوم المجموعة بمراقبة جميع الموجودات المالية وإلتزامات القروض الصادرة وعقود الضمان المالي التي تخضع لمتطلبات انخفاض القيمة لتقييم

والمدينة.

بقياس مخصصات الخسارة على أساس مدة الحياة بدالً من الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمدة  12شه اًر.

النقد والودائع قصيرة األجل

عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان على األداة المالية قد ارتفعت بشكل هام منذ االعتراف األولي ،تأخذ المجموعة باالعتبار ٍ
كل من

أشهر أو أقل ،والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيمة.

بناء على الخبرة التاريخية للمجموعة وتقييم الخبير اإلئتماني بما في ذلك المعلومات المستقبلية.
مبرر لهً ،

النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد يشمل النقدية ،األرصدة في ا لبنوك والودائع قصيرة األجل المستحقة خالل ثالثة أشهر

ما إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان منذ االعتراف األولي .إذا كانت هناك زيادة هامة في مخاطر االئتمان ،ستقوم المجموعة

المعلومات الكمية والنوعية التي تكون معقولة وقابلة للدعم ،بما في ذلك الخبرة التاريخية والمعلومات المستقبلية المتاحة دون تكلفة أو جهد ال

يشمل النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي الموحد النقد لدى البنوك وفي الصندوق وودائع قصيرة األجل ذات فترة استحقاق ثالثة

أو أقل ،ناقص حسابات السحب على المكشوف لدى البنوك حيث تعتبر جزءاً ال يتج أز من إدارة نقد المجموعة.
أصل مصنف كمحتفظ به للبيع

تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات استبعاد كأصول محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل

ال من االستخدام المستمر .يتم قياس هذه الموجودات غير المتداولة والمجموعات المستبعدةد المصنفة كمحتفظ بها للبيع
رئيسي من خالل البيع بد ً

بقيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،أيهما أقل .إن تكاليف البيع هي التكاليف اإلضافية العائدة مباشرًة إلى البيع ،باستثناء تكاليف
التمويل ومصروف ضريبة الدخل.

تعتبر معايير التصنيف كمحتفظ بها للبيع مستوفاة فقط عندما يكون البيع محتمالً بدرجة كبيرة ويكون األصل أو المجموعة المستبعدة متاحة للبيع

الفوري في حالتها الحالية .يجب أن تشير اإلجراءات المطلوبة الستكمال البيع إلى أنه من غير المحتمل إجراء تغييرات جوهرية على بيع أو سيتم
سحب قرار البيع .يجب أن تكون اإلدارة ملتزمة بالبيع المتوقع في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

ال يتم استهالك أو إطفاء الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة عند تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
يتم عرض الموجودات والمطلوبات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل كبنود متداولة في بيان المركز المالي.
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2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

2.3

أصل مصنف كمحتفظ به للبيع (تتمة)

مطلوبات مالية (تتمة)
يمكن تصنيف اإللتزام المالي غير اإللتزام المالي المحتفظ به للمتاجرة كإلتزام مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلعتراف

 تمثل خط أعمال رئيسي ومنفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛

المبدئي في حال:

 هي جزء من خطة منسقة واحدة الستبعاد خط أعمال رئيسي ومنفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو




 هي شركة تابعة مستحوذ عليها حصرياً لغرض إعادة البيع.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية



التصنيف كدين أو حقوق ملكية
إن أدوات الدين وحقوق الملكية المصدرة من قبل المجموعة يتم تصنيفها إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية حسب جوهر الترتيبات التعاقدية
وتعريفات اإللتزام المالي وأداة حقوق الملكية.

كان هذا التصنيف يحذف أو يقوم بشكل أساسي بتخفيض التناقض في القياس أو اإلعتراف الذي قد ينتج بخالف ذلك؛ أو
كان األصـ ــل المالي يشـ ــكل جزءاً من مجموعة موجودات أو مطلوبات مالية أو كالهما ويتم إدارته وتقييم أدائه على أسـ ــاس القيمة العادلة
وفقا إلدارة المخاطر أو إستراتيجية اإلستثمار الموثقة لدى المجموعة وتقديم المعلومات حول التجميع داخلياً على ذلك االساس؛ أو
كان األصــل يشــكل جزءاً من أحد العقود التي تتضــمن واحد أو أكثر من المشــتقات المتداخلة وفي حال أن المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم  9يسمح بتصنيف كامل العقد المشترك بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم إدراج المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالقيمة العادلة ،ويتم اإلعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة
القياس في الربح أو الخسارة .إن صافي المكاسب أو الخسائر المعترف بها في الربح أو الخسارة يتضمن أي فائدة مدفوعة على اإللتزام المالي

إن اإللتزام المالي هو التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أصل مالي آخر أو لتبادل موجودات مالية أو مطلوبات مالية مع منشأة أخرى ضمن شروط

يحتمل ان تكون غير مرضية للمجموعة أو عقد قد يتم تسويته في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة وهي عقد غير مشتق تكون المجموعة
ملزمة أو قد تضطر إلى تسليم عدد متغير من أدوات حقوق الملكية الخاصة بها ،أو عقد مشتق على حقوق الملكية الخاصة التي سيتم أو يمكن

تسويتها بخالف تبادل مبلغ نقدي محدد (أو أصل مالي آخر) لعدد محدد من أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمجموعة.
أدوات حقوق الملكية

تمثل أداة حقوق الملكية أي عقد يدل على حصة متبقية في أصول منشأة ما بعد خصم جميع مطلوباتها .يتم اإلعتراف بأدوات حقوق الملكية
المصدرة من قبل المجموعة بالعائدات المستلمة بعد خصم صافي تكاليف اإلصدار المباشرة.

يتم اإلعتراف بإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة وخصمها مباشرة في حقوق الملكية .ال يتم اإلعتراف بأي مكسب أو خسارة في
الربح أو الخسارة عند شراء ،بيع ،إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية الخاصة بالشركة.

وتدرج في بند "المكاسب والخسائر األخرى".

مطلوبات مالية يتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة
يتم قياس المطلوبات المالية غير المحتفظ بها للمتاجرة والتي ال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحقاً بالتكلفة المطفأة
بإستخدام سعر الفائدة الفعلي.
إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترة المرتبطة بها .إن معدل الفائدة

الفعال هو المعدل الذي يخصم تماماً الدفعات النقدية المستقبلية (ويضم جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المقبوضة ،والتي تعتبر جزءًا ال يتج أز
من معدل الفائدة الفعلي وكذلك تكاليف المعامالت والعالوات والخصومات األخرى) المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع ألداة الدين أو لفترة
المبدئي.
ً
أقصر إذا كان ذلك مناسبا ،وذلك إلى صافي القيمة المدرجة عند اإلعتراف

عقود ضمانات مالية
المصدر أن يقوم بأداء دفعات محددة لتعويض حامله عن الخسارة التي يتكبدها بسبب فشل طرف
إن عقد الضمان المالي هو عقد يقتضي من ٌ
محدد في أداء الدفعات عند إستحقاقها وفقاً ألحكام وشروط أداة الدين.

مطلوبات مالية
يتم قياس جميع المطلوبات المالية الحق ًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم قياس عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل المجموعة بقيمها العادلة ،وإذا لم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة ،يتم قياسها الحقاً بالمبلغ األعلى

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عندما تكون المطلوبات المالية محتفظ بها للمتاجرة أو تحديدها بالقيمة

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

بين:




مبلغ اإللتزام بموجب العقد ،كما هو محدد وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9؛ و
المبلغ المعترف به في البداية مخصوماً منه ،إذا كان ذلك مناسبا ،اإلطفاء المتراكم وفقا لسياسات اإلعتراف باإليرادات.

لم تقم المجموعة بتحديد أية عقود ضمانات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

يتم تصنيف اإللتزام المالي كمحتفظ به للمتاجرة في حال:



ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية (تتمة)

تتأهل مجموعة جاري استبعادها كعملية متوقفة إذا كانت أحد مكونات المنشأة إما قد تم استبعادها ،أو تصنيفها كمحتفظ بها للبيع ،و:




الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف إعادة شرائه في المستقبل القريب؛ أو
عند اإلعتراف األولي كونه جزء من محفظة أدوات مالية محددة تقوم المجموعة بإدارتها ولها نمط فعلي حديث يظهر تحص ـ ـ ـ ـ ـ ــيل أرباح
قصيرة األجل؛ أو
هو أداة مشتقة ،وغير مصنف وفعال كأداة تحوط.

إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم إستيفاء اإللتزام أو إلغائه أو إنتهاء صالحيته .يتم اإلعتراف بالفرق

بين المبلغ المدرج لإللتزام المالي الذي تم إلغاء اإلعتراف به والمبلغ المدفوع والمستحق في الربح أو الخسارة.
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2.3

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المخصصات

عام

يتم إدراج المخصصات عندما يكون على المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتيجة لحدث سابق ،من المحتمل تدفق الموارد االقتصادية
التي ستكون مطلوب ًة لتسوية االلتزام ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام .عندما تتوقع المجموعة أن يتم استرداد بعض أو كل المخزون،
على سبيل المثال ،بموجب عقد التأمين ،يتم إدراج االسترداد كأصل منفصل ،ولكن فقط عندما يكون هذا االسترداد مؤكداً .يتم عرض المصروف
المتعلق بالمخصص في بيان الربح أو الخسارة الموحد صافياً من أي سداد.

إذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً ،يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس ،عند اللزوم ،المخاطر

عادة احتساب هذه المكافآت على أساس الراتب النهائي ومدة
تمنح المجموعة مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني الدولة .يتم
ً
الخدمة بشرط إكمال الموظف للحد األدنى من فترة الخدمة .وتتم مراكمة التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.
أما فيما يتعلق بموظفيها المواطنين ،تقوم المجموعة بدفع اشتراكات للبرنامج المعني بالتقاعد لدولة اإلمارات العربية المتحدة والتي يتم احتسابها

كنسبة من رواتب الموظفين .تقتصر االلتزامات بموجب هذه البرامج على االشتراكات المدفوعة والتي تقيد كمصروفات عند استحقاقها.
أدوات مالية مشتقة

المحددة لذلك االلتزام .عندما يتم استخدام الخصم ،يتم إدراج الزيادة في المخزون الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

األداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين وتعتمد مدف وعاته على الحركات في سعر أداة مالية أساسية واحدة أو أكثر أو سعر

منه .و تساوي هذه التكلفة التي ال يمكن تجنبها أقل صافي تكلفة إلنهاء هذا العقد و تتكون من تكلفة تنفيذ العقد بالكامل و اي تعويض أو غرامة

تقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالية مشتقة متنوعة إلدارة تعرضها لمخاطر سعر الصرف األجنبي وسعر الفائدة  ،بما في ذلك عقود مقايضة

يتم إدراج إعادة هيكلة المخصصات فقط عندما يكون لدى المجموعة التزام استنتاجي ،وهو عندما تحدد خطة رسمية مفصلة لألعمال أو جزء

يتم اإلعتراف بالمشتقات مبدئياً بالقيمة العادلة بتاريخ الدخول في العقود المشتقة ،ويتم إعادة قياسها الحقاً إلى قيمتها العادلة في نهاية كل فترة
تقرير .يتم إدراج جميع المشتقات بقيمها العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيم العادلة سالبة.

إن العقد المكلف هو عقد تكون فيه قيمة التكلفة التي ال يمكن تجنبها لتنفيذ اإللتزامات بموجب هذا العقد أكبر من المنفعة اإلقتصادية المتوقعة

ناتجة من االخالل بتنفيذ كامل شروط العقد أيهما أقل .تقوم اإلدارة بمراجعة عقود الشركة بشكل سنوي.

إعادة هيكلة المخصصات

من األعمال المعنية ،والموقع وعدد من الموظفين المتأثرين ،وتقدير مفصل للتكاليف المرتبطة بها ،والجدول الزمني المناسب ،ويتم إخطار

الموظفين المتأثرين بالمواصفات الرئيسية للخطة.

التزام وقف التشغيل

تقوم المجموعة بإدراج مخصص لتكاليف وقف تشغيل أحد مرافق التصنيع إلنتاج مواد مانعة للحريق .يتم تكوين مخصص لتكاليف وقف التشغيل

بالقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام التدفقات النقدية المقدرة ويتم إدراجها كجزء من تكلفة األصل ذو الصلة .يتم خصم
التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المحددة اللتزام إيقاف التشغيل .يتم صرف التعويض عن الخصم عند تكبده

ويتم إدراجه في بيان الربح أو الخسارة الموحد كتكلفة تمويل .تتم مراجعة التكاليف المستقبلية إليقاف التشغيل سنوي ًا ويتم تعديلها كما هو مناسب.
يتم إضافة أو خصم التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة ،أو في معدل الخصم المطبق ،من تكلفة األصل.

مرجعي أو مؤشر.

أسعار الفائدة.

ال تتم مق اصة الموجودات والمطلوبات المشتقة الناتجة عن المعامالت المختلفة إال إذا كانت المعامالت مبرمة مع نفس الطرف المقابل مع وجود
حق قانوني بإجراء المقاصة ويكون هناك نية لدى األطراف بتسوية التدفقات النقدية على أساس الصافي.
يتم تحديد القيم العادلة المشتقة من األسعار المتداولة في األسواق النشطة متى كان ذلك متاحاً .وإذا لم تتوفر سوق نشطة لألداة ،فإن القيمة
العادلة تشتق من أسعار عناصر األداة المشتقة بإستخدام نماذج تسعير أو تقييم مناسبة.
يعتمد أسلوب تسجيل مكاسب وخسائر القيمة العادلة على ما إذا كانت المشتقات محتفظ بها للمتاجرة أو مخصصة كأدوات تحوط ،فإذا كانت

الخيار الثاني فإن ذلك يتوقف على طبيعة المخاطر التي يتم التحوط لها .يتم تسجيل جميع مكاسب وخسائر التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
المحتفظ بها للمتاجرة في بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن بند "صافي المكسب الناتج عن التعامل في العمالت األجنبية والمشتقات".

ألغراض محاسبة التحوط ،تصنف أدوات التحوط كاآلتي:
المشتقات الضمنية

المطلوبات الطارئة المعترف بها عند دمج األعمال

يتم قياس المطلوبات الطارئة المدرجة في دمج األعمال مبدئياً بقيمتها العادلة .وفي وقت الحق ،يتم قياسها بالمبلغ الذي سيتم اإلعتراف به وفق ًا
لمتطلبات المخصص أعاله أو المبلغ المعترف به مبدئياً ناقصاً (عند اللزوم) اإلطفاء المتراكم المعترف به وفقاً لمتطلبات إدراج اإليرادات ،أيهما

أعلى.

يتم التعامل مع المشتقات الضمنية المدرجة ضمن العقود المضيفة غير المشتقة التي ليست أصل مالي ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  9األدوات المالية (مثل االلتزامات المالية) كمشتقات منفصلة عندما ال تكون المخاطر والخواص مرتبطة بشكل وثيق بتلك التي لدى
العقود المضيفة وال يتم قياس العقود المضيفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

محاسبة التحوط
إن المشتقات التي تم تحديدها كأدوات تحوط يتم تصنيفه ا إما( :أ) تحوطات القيمة العادلة عند التحوط ضد التغيرات في القيمة العادلة لألصل
أو اإللتزام المعترف به؛ (ب) تحوطات التدفقات النقدية عند التحوط ضد التعرض للتقلبات في التدفقات النقدية التي تكون إما عائدة إلى مخاطر
معينة مرتبطة باألصل أو اإللتزام المعترف به أ و معامالت متوقع لها درجة مخاطر مرتفعة أو؛ (ج) التحوط لصافي اإلستثمار والتي يتم إحتسابها
على نحو مماثل لتحوط التدفقات النقدية .يتم تطبيق محاسبة التحوط على المشتقات المصنفة كأدوات تحوط بالقيمة العادلة أو التدفقات النقدية

بشرط اإللتزام بالمعايير.
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محاسبة التحوط (تتمة)

محاسبة التحوط (تتمة)
عند بداية عالقة التحوط وللتأهل لمحاسبة التحوط ،تقوم المجموعة بتوثيق عالقة التحوط بين أدوات التحوط والبنود المتحوط بشأنها وأهداف إدارة

المخاطر وإستراتيجية تنفيذ التحوط .كذلك على المجموعة القيام بإجراء التقييم والتوثيق عند بدء عالقة التحوط وكذلك بصورة مستمرة لتحديد ما
إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط "فعالة بدرجة عالية" في مقابلة التغيرات المتعلقة في مخاطر القيم العادلة أو التدفقات النقدية لبنود

التحوط.

تحوط القيمة العادلة
يتم اإلعتراف بالتغير في القيمة العادلة ألدوات التحوط المؤهلة في الربح أو الخسارة باستثناء عندما تقوم أداة التحوط بالتحوط ألداة حقوق الملكية

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في هذه الحالة يتم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر .لﻢ تقم المجموعة بتحديد
عالقات تحوط القيمة العادلة حيث أن أداة التحوط تتحوط ألداة حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

يتم تعديل القيمة المدرجة للبند المتحوط له الذي لم يتم قياسه بالقيمة العادلة للتغيرات في القيمة العادلة العائدة للمخاطر المتحوط لها وتسجيل

القيد المقابل في الربح أو الخسا رة .بالنسبة ألدوات الدين التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن القيمة المدرجة ال

يتم تعديلها حيث أنها بالفعل هي بالقيمة العادلة ،ولكن جزء المكسب أو الخسارة بالقيمة العادلة في البند المتحوط له المرتبط بالمخاطر المتحوط
لها يتم إدراجها في الربح أو الخسارة بدالً من الدخل الشامل اآلخر .عندما يكون البند المتحوط هو أداة حقوق ملكية مصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن مكسب  /خسارة التحوط يبقى في الدخل الشامل اآلخر ليتماشى مع أداة التحوط.

تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إذا كان

اختبار فعالية التحوط
للتأهل لمحاسبة التحوط  ،يتطلب من المجموعة عند بداية التحوط وعلى أساس مستمر:




تتﮐون عالقة التحوط فقط من أدوات التحوط المؤهلة والبنود المؤهلة المتحوط لها؛
عند بداية عالقة التحوط ،هناك تحديد رسمي وتثيق لعالقة التحوط وهدف واستراتيجية إدارة المخاطر للمنشأة للقيام بعملية التحوط؛
تلبي عالقة التحوط جميع متطلبات فعالية التحوط ،أي:

-

توجد عالقة اقتصادية بين البند المتحوط له وأداة التحوط؛
ال يؤثر تأثير مخاطر االئتمان على تغيرات القيمة الناتجة عن تلك العالقة االقتصادية ؛ و
نسبة التحوط لعالقة التحوط هي نفسها الناتج ة عن كمية البند المتحوط له والتي تقوم المجموعة بالفعل بالتحوط له وكمية أداة التحوط التي
تستخدمها المجموعة بالفعل للتحوط لكمية البند المتحوط له.

المشتقات التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط
يتم إدراج كافة األرباح والخسائر الناتجة عن التغييرات في القيم العادلة للمشتقات التي ال تتأهل لمحاسبة التحوط مباشرةً في بيان الربح او
الخسارة الموحد ضمن "صافي المكسب من المتاجرة بالعمالت األجنبية والمشتقات".
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات والموجودات غير المالية مثل االصل المصنف لغرض البيع بالقيمة العادلة بتاريخ كل بيان

ذلك مناسباً) .يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو إستخدامها .يتم احتساب االستبعاد بأثر مستقبلي .يتﻢ

مركز مالي وقد تم عرض القيمة العادلة لالدوات المالية المقاسة بتكلفة اإلطفاء في إيضاح رقم .32

بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر) الناتجة عن مخاطر التحوط في الربح أو الخسارة التي تبدا في موعد ال

إن القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع أالصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منظمة بين متعاملين في السوق بتاريخ القياس.

إطفاء القيمة العادلة المعدلة للقيمة المدرجة للبنود المتحوط لها والتي يتم بموجبها إستخدام طريقة الفائدة الفعالة (أي أدوات الدين التي تم قياسها
يتجاوز وقف محاسبة التحوط.
تحوط التدفقات النقدية
يتم اإلعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات وأدوات التحوط المؤهلة األخرى المصنفة والمحددة كتحوطات التدفقات

النقدية في احتياطي تحوط التدفقات النقدية ،في بند منفصل في الدخل الشامل اآلخر ،مقتص اًر على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند
مطروحا منه أي مبالغ تم إعادة تدويرها إلى الربح أو الخسارة.
المتحوط له من بداية التحوط
ً

يتم إعادة تصنيف المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات التي يؤثر
فيها البند المتحوط له في الربح أو الخسارة في نفس فئة البند المتحوط بشأنه المعترف به .إذا لم تعد المجموعة تتوقع حدوث المعاملة ،فيتم
إعادة تصنيف هذا المبلغ فو اًر إلﯽ الربح أو الخسارة.

تتوقف المجموعة عن محاسبة التحوط فقط عندما تتوقف عالقة التحوط (أو جزء منها) عن الوفاء بالمعايير المؤهلة (بعد إعادة التوازن ،إذا كان

ذلك مناسباً) .يتضمن ذلك حاالت انتهاء صالحية أداة التحوط أو تم بيعها أو إنهاؤها أو إستخدامها ،أو عندما ال يعتبر احتمال حدوث المعاملة
محتمال بدرجة كبيرة .يتم احتساب االستبعاد بأثر مستقبلي .إن أي مكسب  /خسارة تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر
المتحوط لها
ً
والمتراكمة في حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى في حقوق الملكية ويتم االعتراف بها عند تسجيل المعاملة المتوقعة النهائية في الربح أو

الخسارة .عندما ال يكون من المتوقع حدوث معاملة متوقعة ،يتم إعادة تصنيف المكسب  /الخسارة المتراكمة في حقوق الملكية ويتم اإلعتراف بها
مباشرةً في الربح أو الخسارة.

يعتمد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما:



في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوب؛ أو
في ظل غياب السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو المطلوب.

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو المطلوب باستخدام اإلفتراضات التي يقوم المتعاملون في السوق بإستخدامها عند تسعير األصل أو المطلوب،
بإفتراض تصرف المتعاملين في السوق بما يحقق أفضل مصالحهم اإلقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات الغير مالية تأخذ بعين اإلعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع إقتصادية عن طريق استخدام
األصل في أفضل طريقة ممكنة أو عن طريق بيعه ألحد المشاركين في السوق الذي يمكنه استخدام األصل في افضل طريقة ممكنة.

تستخدم المجموعة تقنيات للتقييم تتناسب مع الظروف وتتضمن معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ,عن طريق استخدام اكبر قدر ممكن من

البيانات الملحوظة و تقليل استخدام البيانات الغير الملحوظة.

يتم قياس أو اإلفصاح عن القيمة العادلة لجميع الموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة ويتم إدراجها ضمن تراتبية القيمة العادلة

بناء على أدنى مستويات المعطيات الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
والتي تم تقديم وصف عنها كما يليً ،


المستوى األول :األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.



المستوى الثاني :طرق تقييم أخرى حيث يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل
مباشر أو غير مباشر.



المستوى الثالث :طرق تقييم حيث يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير على قياس القيمة العادلة غير ملحوظة.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.3

قياس القيمة العادلة (تتمة)

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي أسهم الشركة األم

بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية الموحدة ،على أساس متكرر ،تحدد المجموعة في حال حدوث تحويالت بين

تقوم المجموعة بإدراج إلتزام إلجراء توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي أسهم الشركة األم عند إعتماد هذه التوزيعات .وفقاً
للقوانين والتشريعات المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،يتم إعتماد التوزيع من قبل المساهمين .يتم إدراج قيمة مقابلة مباشرة ضمن حقوق

(بناء على أدنى مستويات للمدخالت التي لها تأثير جوهري على قياس القيمة العادلة
المستويات ضمن التراتبية من خالل إعادة تقييم التصنيف ً
ككل) في نهاية كل فترة تقارير مالية.

المساهمين.

وتقوم اإلدارة بتحديد السياسات واإلجراءات لقياس القيمة العادلة على اساس متكرر و غير متكرر مثل أصل مصنف لغرض البيع .و تقوم أيضا

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج القيمة العادلة المعاد قياسها مباشرة في حقوق المساهمين.

االستقاللية والمحافظة على المعايير المهنية .وتأخذ اإلدارة ق اررتها من بعد المباحثات مع المقيمين الخارجيين للمجموعة مستخدمة تقنيات التقييم

الموحد.

باالستعانة بأشخاص من خارج الشركة لتقييم األصول الجوهرية مثل األرض .ويتم اختيار المقيمين على أساس المعرفة بالسوق ،السمعة الحسنة،

عند توزيع الموجودات غير النقدية ،يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوب والقيمة المدرجة للموجودات الموزعة في بيان الربح أو الخسارة

والبيانات لقياس جميع الحاالت.

تقوم اإلدارة بالتعاون مع المقيمين الخارجيين بمقارنة كل تغيير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع مصدر خارجي مالئم لتحديد إذا ما كان

2.4

المعدلة
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

التغيير منطقياً.

قامت المجموعة للمرة األولى بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقرير المالي رقم  15إيرادات من العقود مع العمالء والمعيار الدولي للتقرير المالي

في كل تاريخ تقارير مالية ،تقوم اإلدارة بتحليل التحركات في قيم الموجودات والمطلوبات المطلوب إعادة قياسها أو إعادة تقييمها وفق ًا للسياسات
المحاسبية للمجموعة .من أجل هذا التحليل ،تقوم اإلدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم عن طريق الموافقة على المعلومات

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة.

في حساب التقييم للعقود والوثائق األخرى ذات الصلة.

ولهدف ايضاح القيمة العادلة لقد قامت المجموعة بتحديد فئات من الموجودات والمطلوبات بالنسبة لطبيعتها ,صفاتها والمخاطر لكل أصل أو

مطلوب و مستوى تراتبية القيمة العادلة كما تم توضيحها سابقا .تم تقديم تحليل للقيم العادلة لألدوات المالية ومزيداً من التفاصيل حول كيفية
قياسها في إيضاح رقم .32

بناء على التصنيف المتداول /غير المتداول .يتم تصنيف األصل كمتداول
تقوم المجموعة بعرض موجوداتها ومطلوباتها في بيان المركز المالي ً
عند:




توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو إستخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية اإلعتيادية

اإلحتفاظ به لهدف رئيسي وهو المتاجرة

توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ إعداد التقارير المالية ،أو
كونه نقداً أو ما يعادله بإستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية مطلوب لفترة اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ إعداد



األثر المتراكم على اإلستثمار في الشركة الزميلة واألرباح المحتجزة على البيانات المالية الموحدة للمجموعة  194مليون درهم في سنة 2018

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9باستخدام طريقة األثر الرجعي المعدلة.

:9

•
•

الذمم المدينة (إيضاح )16؛ و

إيجارات تمويلية مدينة (إيضاح .)15

عن تأثير تطبيق المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  9مخصص خسارة ائتمانية إضافية في الذمم المدينة وااليجارات التمويلية المدينة

بمبلغ  44.8مليون درهم و  36.6مليون درهم على التوالي وتم اإلفصاح عنها في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

ويعتبر المطلوب متداول عندما:



السنوات السابقة الى حساب االرباح المحتجزة .وسوف يتم االعتراف بهذه االيرادات على مدى المدة المتبقية من العقود ذات الصلة .بلغت قيمة

كانت المجموعة مطالبة بتعديل منهجية انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9لكل فئة من هذه األصول .نتج

يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.



الزميلة أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15إلى إعادة اإليرادات المعترف بها على رسوم التوصيل ورسوم الكمية المقدمة في

يوجد لدى المجموعة نوعان من األصول المالية يخضعان لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة الجديد ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

التقارير المالية



ال يوجد أي تأثير على االعتراف باإليرادات للمجموعة نتيجة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .15ومع ذلك بالنسبة إلحدى الشركات

كما هو موضح في إيضاح .12

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول



 9األدوات المالية .كما هو مطلوب في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،34تم توضيح طبيعة وتأثير هذه التغييرات أدناه.

من المتوقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية اإلعتيادية

اإلحتفاظ به لهدف رئيسي وهو المتاجرة

وجوب تسويته خالل فترة اثني عشر شه اًر بعد تاريخ إعداد التقارير المالية ،أو
عدم وجود حق مطلق لتأجيل تسوية المطلوب لفترة اثني عشر شه اًر على األقل بعد تاريخ التقارير المالية .إن شروط اإللت ازم ،التي يمكن
حسب خيار الطرف المقابل ،أن تؤدي إلى تسوية من خالل إصدار أدوات حقوق مساهمين ال تؤثر على تصنيفها.

تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات األخرى كمطلوبات غير متداولة.

- 36 -

60

- 37 -

تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

تبريــد | ا لتقريــر الســنو ي 2018

61

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
المعدلة (تتمة)
تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

2.4

2.5

أيضا بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي
في السنة الحالية ،قامت المجموعة ً
تصبح فعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018إن تطبيق هذه التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية لم يكن لها
أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والفترات السابقة ولكن قد تؤثر على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة.


اإلطار المفاهيمي للتقارير المالية 2018



تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية للمرة األولى ،مع حذف اإلعفاءات قصيرة األجل



تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2معامالت الدفعات على أساس األسهم التي توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم

لمعدي التقارير للمرة األولى


تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4عقود التأمين التي تطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية مع المعيار



تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7األدوات المالية :اإلفصاحات المتعلقة باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي



تعديالت للسماح للمنشأة بأن تختار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في المعيار المحاسبي الدولي رقم  39للتحوط للقيمة العادلة

الدولي للتقارير المالية رقم  4عقود التأمين
للتقارير المالية رقم 9

لمخاطر سعر الفائدة لجزء من محفظة االصول المالية أو االلتزامات المالية عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9وتوسيع خيار



القيمة العادلة لبعض العقود التي تستوفي استثناء نطاق "االستخدام الخاص"
تعديالت علﯽ المعيار المحاسبي الدولي رقم  40استثمارات عقارية توضح تحويالت عقار إلﯽ أو من إستثمار عقاري



دورة التحسينات السنوية علﯽ المعايير الدولية للتقارير المالية  2016 - 2014إل ازلة اإلعفاءات قصيرة األجل وتوضيح بعض قياسات القيمة



تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم  22معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدما

العادلة


الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة التي تقدم توضيح بخصوص قياس القيمة العادلة

لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على أساس خيار كل إستثمار على حدة.

القررات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
ا
الق اررات

خالل عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة ،اتخذت اإلدارة الق اررات التالية ،باستثناء ما يتعلق بالتقديرات ،والتي كان لها التأثيرات األهم

على المبالغ المتحققة في البيانات المالية الموحدة:

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية ( - )4تحديد فيما إذا كانت الترتيبات تتضمن عقد إيجار

بناء على مضمون الترتيبات منذ تاريخ االتفاق عليها،
تقوم اإلدارة بتحديد ما إذا كانت الترتيبات هي نفسها عقد إيجار أو تتضمن عقد إيجار ً
وعما إذا كان من شروط اإليفاء بالتعاقد يتوقف على استخدام أصل معين أو موجودات معينة ،ويمنح العقد الحق في استخدام هذه الموجودات.

تدخل الشركة في اتفاقيات تبريد ("االتفاقيات") مع عمالئها .ولتحديد ما إذا كانت االتفاقيات تحتوي على إيجار ،تطبق أحكام المعيار الدولي

للمحاسبة رقم (" )17اإليجارات" وذلك لتحديد ما إذا كانت الشركة قد احتفظت بالمسؤولية عن مخاطر الملكية وأحقية تلقي العوائد بالنسبة
للموجودات ذات العالقة.

االلتزامات الطارئة

بحكم طبيعتها ،فإن االلتزامات الطارئة تحل فقط عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي أو أكثر .إن تقييم مثل هذه اإللتزامات ينطوي على قدر

كبير من األحكام والتقديرات الهامة لنتائج األحداث المستقبلية .تستلم المجموعة مطالبات من عمالئها ومورديها كجزء من أعمالها القائمة وتسجل

بناء على تقييم إحتمالية وموثوقية حدوث تدفقات للموارد االقتصادية خارج المجموعة.
مخصص ًا ً

التزامات تقاعد الموجودات

تستخدم المجموعة تقديرها في تقييم ما إذا كانت اتفاقية ما قد اشتملت على التزام قانوني أو ضمني بإزالة المحطة والمعدات وإعادة األرض إلى

حالتها األولى بنهاية االتفاقية التعاقدية أو بنهاية العمر التشغيلي للمحطات التي شيدتها المجموعة والمعدات التي تم تركيبها على األرض المؤجرة
من العميل المعني أو من طرف ثالث .قد تختلف تقديرات التكلفة المتعلقة بالتزامات إزالة الموجودات عند انتهاء استخدامها نتيجة لعدة عوامل قد

باستثناء مما ذكر أعاله ،ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سارية للمرة األولى للسنة المالية التي بدأت
في أو بعد  1يناير .2018

تشمل التغييرات في المتطلبات القانونية أو ظهور تقنيات أو ممارسات جديدة في المواقع .وقد تتغير تواريخ المصاريف المتوقعة .ومع ذلك ،فإن

المجموعة تتوقع أن يكون التأثير المالي لمثل تلك العوامل طفيف ًا.

لمزيد من التفاصيل حول السياسات المحاسبية لألدوات المالية بموجب معيار المحاسبة الدولي رقم  ، 39يرجى الرجوع إلى المالحظة  2.3في البيانات

زيادة هامة في مخاطر االئتمان

المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2017
2.5

كما هو موضح في اإليضاح رقم  ، 2يتم قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كمخصص يساوي قيمة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة طول الفترة

التعاقدية .ال يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ما الذي يشكل زيادة كبيرة في مخاطر ااإلئتمان أو في تقييم ما إذا كانت مخاطر

الق اررات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

اإلئتمان ألصل قد ازدادت بشكل كبير  ،تأخذ المجموعة في اإلعتبار المعلومات البحثية النوعية والكمية والمعقولة.

يتطلب تحضير البيانات المالية الموحدة للمجموعة قيام اإلدارة بتبني إصدار ق اررات وعمل تقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على مبالغ

مخصصات متعلقة بالعقود

اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة عند تاريخ إصدار البيانات

تراجع المجموعة جميع عقودها بشكل دوري لتحديد االتفاقيات التي تزيد فيها التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية على

أو المطلوبات المتأثرة في فترات مستقبلية.

والتي تكون إما تكلفة الوفاء بااللتزامات الواردة بالعقد أو التعويضات أو العقوبات الناشئة عن عدم الوفاء بها أيهما أقل .وتقدر المجموعة مثل

المالية .ومع ذلك ،فإن عوامل عدم اليقين من هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات

هذا المخصص على أساس الحقائق والظروف المتعلقة بالعقد.

تتضمن اإلفصاحات المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر والشكوك ما يلي:




إدارة رأس المال

إدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية

إفصاحات تحليل الحساسية

المنافع اإلقتصادية المتوقع االستفادة منها بموجب العقد .تعكس التكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد أقل تكلفة صافية للخروج من العقد،

تحديد الوحدة المولدة للنقد

إيضاح 31

الوحدة المولدة للنقد هي أصغر مجموعة محددة من الموجودات التي تولد تدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن التدفقات النقدية من موجودات

إيضاح 31

أمور اتصال وتبادل قدرات توليد المياه المبردة و يتطلب أيضا قرارت هامة بخصوص تحديد درجة استقاللية وحدة النقد في توليد التدفقات النقدية.

إيضاح 31

أخرى أو مجموعة من الموجودات األخرى .يتطلب تحديد الوحدة المولدة للنقد من اإلدارة إختبار الشروط التعاقدية والميزات المادية لألصول مثل
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.5

الق اررات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.5

التقديرات واالفتراضات

االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل باإلضافة إلى المصادر الرئيسية األخرى لعدم التيقن من االفتراضات ،وذلك في تاريخ البيانات المالية،

والتي قد يكون لها مخاطر جوهرية قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة

أدناه :تبنت المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها على أساس المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة .قد تتغير الظروف الحالية

الق اررات والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)
فيما يلي صافي القيم الدفترية للموجودات غير المالية المتأثرة بالتقديرات المذكورة أعاله:

واإلفتراضات حول التطورات المستقبلية نتيجة للتغييرات في السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة .يتم عكس هذه التغييرات ضمن

البيانات المالية الموحدة عند حدوثها.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمحطات والمعدات

تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمحطات والمعدات إلحتساب قيمة االستهالك .يتم تحديد هذا التقدير بعد تقييم االستخدام

الحالي لألصل بالمقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات األصل واالستهالك الناتج عن االستخدام العادي .تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية
واألعمار اإلنتاجية سنوياً.

الرسمالية قيد التنفيذ (إيضاح )10
األعمال أ
ممتلكات ومحطات ومعدات (إيضاح )11
حساب الشهرة (إيضاح )14

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

104,270
4,051,993
28,527

170,831
3,745,386
27,710

االنخفاض في قيم الذمم المدينة ،والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ،وايجارات تمويلية مدينة وقروض لمشروع مشترك

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

إن إختبار اإلنخفاض يتطلب تقدير القيم العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع والقيمة المستخدمة للوحدات المولدة للنقد .إن تحديد القيمة القابلة
للتحصيل يتطلب من الشركة أن تقوم بتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة ،وتقدير القيمة عند اإلنتهاء من استخدام الموجودات،
وتكلفة استكمال بناء الموجودات واختيار معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية.

القيمة العادلة لألدوات المالية

إذا لم يكن باإلمكان معرفة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة ،تقدر القيمة العادلة

باستخدام أساليب التثمين بما فيها نموذج القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية .تؤخذ المدخالت لهذه النماذج من األسواق المعلنة عندما
يكون ذلك ممكناً ،ولكن عندما ال يكون ذلك ممكناً يتطلب األمر درجة من الق اررات لتحديد القيم العادلة .تشمل الق اررات أن يـوضع في االعتبار

بيانات مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتذبذب األسعار .أية تغيرات في افتراض هذه العوامل قد تؤثر على القيمة العادلة المدرجة لألدوات
المالية.

يتم وضع تقديرات للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ومن اإليجارات التمويلية المدينة عندما ال
يكون التحصيل الكامل لهذه المبالغ محتمالً .ويوضع تقدير للمبالغ الفردية الجوهرية كل على حدة .أما المبالغ الفردية الغير جوهرية والتي
بناء على فترة استحقاقها وحسب معدالت االسترداد التاريخية.
استحقت ،فتقيم بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص ً

كما في تاريخ التقارير المالية ،بلغ إجمالي الذمم التجارية المدينة  486.2مليون درهم ( 404.0 :2017مليون درهم) ،وقد تم إدراج خسارة بسبب
إنخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2018بقيمة  13.0مليون درهم ( 12.0 :2017مليون درهم).

االنخفاض في قيمة المخزون

يظهر المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قديماً أو غير قابل لالستخدام ،يتم تقدير صافي
القيمة المتوقع تحقيقها  ،فيتم وضع تقديرات منفردة للمخزون ذي القيم العالية ،أما المخزون ذو القيم المنخفضة أو غير المهم ولكنه قديم أو
غير قابل لالستخدام ،فيتم تقدير قيمته بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص النخفاض القيمة حسب نوع المخزون ودرجة قدمه أو عدم قابليته

حساب مخصص الخسارة

عند قياس الخسار اإلئتمانية المتوقعة  ،فإن المجموعة تستخدم معلومات مستقبلية معقولة وقابلة للدعم  ،والتي تستند إلى افتراضات للحركة

المستقبلية لمختلف المؤشرات اإلقتصادية وكيف تؤثر هذه المحركات بعضها البعض.
الخسارة المعطاة االفتراضية هي تقدير للخسارة الناتجة عن التخلف عن السداد .ويستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وتلك
التي يتوقعها المقرض  ،مع األخذ في الحسبان التدفقات النقدية من الضمانات اإلضافية والتحسينات االئتمانية المتكاملة.

احتمال عدم السداد يشكل جزءا اساسيا في قياس الخسارة اإلئتمانية المتوقعة .احتمال عدم السداد هو تقدير الحتمال عدم السداد خالل أفق زمني

لالستخدام وفقاً ألسعار البيع التاريخية.

كما في تاريخ التقرير ،بلغ إجمالي المخزون  47.0مليون درهم ( 46.8 :2017مليون درهم) .تم اإلعتراف بمخصص بمبلغ  14.2مليون درهم
كما في  31ديسمبر  14.2 :2017( 2018مليون درهم) .يتم إدراج أية فروقات بين المبالغ المحققة فعلياً في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقع

تحقيقها في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

معين  ،يدخل في حسابه البيانات التاريخية واالفتراضات والتوقعات بالظروف المستقبلية.
قيمة مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها في  31ديسمبر  2018مبلغ  48.4مليون درهم ( 66.1 :2017مليون درهم معاد بيانه).
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
2.6

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد

2.6

لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد.
تسري على الفترات السنوية
المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:
يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16كيفية اإلعتراف ،القياس ،العرض واإلفصاح عن عقود اإليجار .يقدم

التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2019

المعيار نموذج محاسبي واحد ،يتطلب من المستأجرين اإلعتراف باصول و التزامات جميع عقود اإليجار إال إذا كانت

المعايير الجديدة والتعديالت الهامة على المعايير السارية على المجموعة:

التي تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية المتعلقة بخصائص التسديد المبكر مع التعويضات

 1يناير 2019

السلبية .يقوم هذا التعديل بتعديل المتطلبات الحالية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9فيما يتعلق بحقوق اإلنهاء

حتى في حالة تسديد التعويضات السلبية.

اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية ،ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16المتعلق بالمحاسبة للمؤجر دون

تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي السابق رقم 17

تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 19منافع الموظفين :توضح التعديالت ما يلي:

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17عقود التأمين أن يتم قياس التزامات التأمين بالقيمة الجارية للوفاء

 1يناير 2021

باإللتزامات ،ويوفر نهجاً أكثر توحيداً للقياس والعرض لجميع عقود التأمين .تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف

قائم على مبدأ محاسبي متسق لعقود التأمين .يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17محل المعيار الدولي

-

 1يناير 2019

عند تعديل أو تقليص خطة منافع محددة أو تسويتها ،تستخدم الشركة حالياً االفتراضات اإلكتوارية المحدثة

لتحديد تكاليف الخدمة الحالية وصافي الفائدة للفترة؛ و
-

للتقارير المالية  4عقود التأمين اعتبا ار من  1يناير .2021

يتم تجاهل تأثير الحد األقصى لألصل عند إحتساب المكسب أو الخسارة في أي تسوية للخطة ويتم التعامل
معها بشكل منفصل في الدخل الشامل اآلخر.

دورة التحسينات السنوية  2017-2015على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير

 1يناير 2019

الدولية للتقارير المالية أرقام  3و  11والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  12و 23
تفسير لجنة تفسيرات المعايير إلعداد التقارير المالية رقم  23عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل :يتناول

 1يناير 2019

المستخدمة  ،واالئتمانات الضريبية غير المستخدمة ومعدالت الضرائب  ،عندما يكون هناك عدم يقين بشأن

-

 1يناير 2019

الدولي للتقارير المالية رقم  9األدوات المالية على الحصص طويلة األجل في شركة زميلة أو مشروع مشترك والتي

االفتراضات المتعلقة بإختبارات السلطات الضريبية؛

أثر التغيرات في الحقائق والظروف.

إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي

طويلة األ جل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة .توضح هذه التعديالت بأن المنشأة تقوم بتطبيق المعيار

إذا كان ينبغي إعتبار معالجات الضريبة بشكل جماعي؛

-

المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 22,20,19,12و التفسير رقم  32لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق بالمراجع

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  28استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة المتعلقة بالحصص

معامالت ضريبة الدخل بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  12تهتم بشكل خاص:

تحديد الربح( /الخسارة) الخاضعة للضريبة ،أسس الضريبة ،خسائر الضريبة غير المستخدمة ،إعفاءات

تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية  -تعديالت على المعيار الدولي

 1يناير 2020

للتقارير المالية أرقام  14,6,3,2والمعايير المحاسبية الدولية أرقام  37 ،34 ، 8 ،1و  38وتفسيرات لجنة تفسيرات

التفسير تحديد الربح الخاضع للضريبة (الخسارة الخاضعة للضريبة)  ،وأساس الضريبة  ،والخسائر الضريبية غير

-

تسري على الفترات السنوية

من أجل السماح للقياس بالتكلفة المطفأة (أو ،وفقاً لنموذج األعمال ،بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)

مدة عقد اإليجار  12شه اًر أو أقل أو أن األصل موضوع العقد ذات قيمة منخفضة .يستمر المؤجرين بتصنيف عقود

-

الم عايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ( تتمة)

تشكل جزءاً من صافي اإلستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن ال يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية.

الضريبة غير المستخدمة ومعدالت الضريبة؛ و

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28

تأجيل سريان التطبيق إلى

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ( )2011المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر

أجل غير مسمى .ال يزال

والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

التطبيق مسموح به.

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتعديالت سـ ــيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في أول فترة يصـ ــبح فيها تطبيق هذه المعايير
والتعديالت إلزامياً .يتم حالياً تقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت من قبل اإلدارة.
قد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  16تأثي اًر جوهري ًا على المبالغ واإلفصاحات المدرجة في المعلومات المالية الموحدة للمجموعة
فيما يتعلق بعقود اإليجار .ومع ذلك ،يتم تقييم تأثير هذا من قبل اإلدارة.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
3

اإليرادات

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
4

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

إيرادات سلسة األعمال
اإليرادات

1,054,704
85,574
1,140,278

1,023,041
82,132

إيرادات إيجارات تشغيلة (إيضاح )30
إيرادات إيجارات تمويلية (إيضاح )15

110,248
196,359

توزيع المياه المبردة

ايرادات التأجير

306,607
1,446,885

القطاعات التشغيلية
ألهداف إدارية ،تنقسم المجموعة إلى قطاعي أعمال استناداً الى منتجاتها وخدماتها وهما كاآلتي:
-

قطاع "المياه المبردة" الذي يعمل على بناء وامتالك وتجميع وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة التبريد والتكييف ،باإلضافة إلى توزيع

1,105,173

-

قطاع "سلسلة األعمال" الذي يشارك في األنشطة اإلضافية المتعلقه بالتوسع في أعمال المياه المبردة للمجموعة (إيضاح رقم .)9

106,097
188,158

يتم تقييم أداء القطاعات على أس ــاس الربح التش ــغيلي أو الخس ــارة التش ــغيلية ويقاس بش ــكل مس ــتمر بواس ــطة الربح التش ــغيلي أو الخس ــارة

وبيع المياه المبردة الستخدامها في أنظمة تقنيات تبريد المناطق (إيضاح رقم .)9

التشــغيلية للمجموعة في البيانات المالية الموحدة .و تتم مراجعته من قبل الرئيس المالي و الرئيس التنفيذي للمجموعة و أعضــاء مجلس

294,255
1,399,428

اإلدارة على اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس ربع س ـ ـ ـ ـ ـ ــنوي .غير أن التمويل (تكاليف التمويل وإيرادات الفوائد) يدار على مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى المجموعة وال توزع على

القطاعات التشغيلية.

إيرادات متوقع االعتراف بها مستقبال متعلقة باداء االلتزمات غير منجزة بالكامل (أو منجزة جز ًئيا):
2018

خالل سنة

بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات
اكثر من خمس سنين

2017

ألف درهم

ألف درهم

320,162
1,258,457
3,419,573

311,531
1,276,527
3,721,665

4,998,192

5,309,723

ُيتوقع أن تكون مدة أداء االلتزامات التي تعتبر جزًءا من إيرادات سلسة االعمال المساندة سنة واحدة أو أقل ،وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن
اإليرادات المتوقعة مستقبال المتعلقة باداء االلتزامات.
2018

جدول مواعيد نقل البضائع والخدمات:

في وقت معين
مع مرور الوقت

2017

ألف درهم

ألف درهم

45,579
1,094,699
1,140,278

43,403
1,061,770
1,105,173

قطاع المياه
المبردة
ألف درهم

قطاع سلسلة
األعمال
ألف درهم

اإلستبعادات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

قطاع المياه
المبردة
ألف درهم

قطاع سلسلة
األعمال
ألف درهم

اإلستبعادات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

االيرادات
إيرادات خارجية

1,361,311

85,574

-

1,446,885

1,317,296

82,132

-

1,399,428

إيرادات ما بين القطاعات

-

22,572

)(22,572

-

-

23,786

)(23,786

-

إجمالي اإليرادات
تكاليف التشغيل

1,361,311
)(730,743

108,146
)(66,946

)(22,572
13,732

1,446,885
)(783,957

1,317,296
)(721,943

105,918
)(64,815

)(23,786
14,994

1,399,428
)(771,764

الربح االجمالي

630,568

41,200

)(8,840

662,928

595,353

41,103

)(8,792

627,664

مصاريف إدارية و
مصاريف أخرى

)(182,059

)(25,794

4,148

)(203,705

)(168,131

)(32,133

4,707

)(195,557

الربح التشغيلي

448,509

15,406

459,223

427,222

8,970

)(4,085

432,107

تكاليف التمويل

إيرادات التمويل

-

-

-

)(162,503

-

-

-

مكاسب وخسائر أخرى
حصة من نتائج شركات
زميلة ومشاريع مشتركة

-

-

-

43,246

-

-

-

2,351

90,290

-

-

90,290

128,790

-

-

128,790

-

)(4,692

-

1,060

431,316

 - 4468

2018

2017

-

-

-

)(162,318
840

401,770
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
4

القطاعات التشغيلية (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
4

تم استبعاد اإليرادات ما بين القطاعات عند التوحيد.

معلومات القطاعات (تتمة)
إفصاحات القطاعات األخرى:

تشمل نتائج القطاعات قيم اإلستهالك واإلطفاء المخصصة للقطاعات التشغيلية كاآلتي:

االستهالك

قطاع المياه
المبردة
ألف درهم

2018
قطاع سلسلة
األعمال
ألف درهم

ألف درهم

143,814

5,748

149,562

اإلجمالي

قطاع المياه
المبردة
ألف درهم

2017
قطاع سلسلة
األعمال
ألف درهم

ألف درهم

133,144

7,044

140,188

اإلجمالي

المياه
المبردة
ألف درهم

قطاع
سلسلة األعمال
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

المياه
المبردة
ألف درهم

قطاع
سلسلة األعمال
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

موجودات القطاع
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في مشاريع مشتركة

7,744,043
528,053
51,228

143,419
-

-

7,887,462
528,053
51,228

7,660,143
702,318
123,881

160,047
-

-

7,820,190
702,318
123,881

موجودات غير مخصصة

5,000

-

12,527

17,527

-

-

49,228

49,228

إجمالي الموجودات

8,328,324

143,419

8,484,270

8,486,342

160,047

49,228

8,695,617

مطلوبات غير مخصصة

692,741
-

65,017

2,989,044

-

2,989,044

674,989

54,983

-

-

-

إجمالي المطلوبات

692,741

65,017

2,989,044

3,746,802

674,989

54,983

مطلوبات القطاع

-

12,527

757,758

729,972

3,168,625

3,168,625

3,168,625

3,898,597

تمثل الموجودات غير المخصصة ودائع مصرفية بقيمة  17.5مليون درهم ( 49.2 :2017مليون درهم) ،حيث يتم إدارة هذه الموجودات
على مستوى المجموعة.
تمثل المطلوبات غير المخصصة قروضاً وسلفيات تحمل فائدة بقيمة  1,160.2مليون درهم ( 2,009.1 :2017مليون درهم) ،صكوك
غير قابلة للتحويل  1,828.8مليون درهم ( :2017الشيء مليون درهم) ,ترتيبات تمويل إسالمية بقيمة ال شيء درهم (:2017

ممتلكات ومحطات
ومعدات

4,305

91,978

4,999

694

91,978

-

18,467
74,986

2,218
-

20,685
74,986

بناء على المواقع الجغرافية
يشير الجدول أدناه إلى بعض المعلومات عن الموجودات غير المتداولة واإليرادات المتعلقة بالمجموعة ً
للقطاعات التشغيلية:

2018
ألف درهم
اإلمارات العربية المتحدة
أخرى

اإليرادات

1,376,818
70,067
1,446,885

2017
ألف درهم

موجودات غير متداولة
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم

1,339,268
60,160
1,399,428

6,329,904
479,936
6,809,840

6,156,686
502,347
6,659,033

لغرض إعداد هذا الجدول ،تتكون الموجودات غير المتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات ومحطات ومعدات وإيجارات تمويلية

مدينة و حساب الشهرة.

إيرادات من عمالء خارجيين

يوفر الجدول أدناه المعلومات المتعلقة بالعمالء األساسيين للمجموعة الذين ساهموا بأكثر من  %10من إيرادات المجموعة في 2018

و :2017

 1,155.2مليون درهم) ،التزامات بموجب إيجارات تمويلية بقيمة ال شيء مليون درهم ( 4.4 :2017مليون درهم(.

قطاع المياه المبردة:
العميل 1
العميل 2
العميل 3

 - 4670

اإلجمالي
ألف درهم

معلومات جغرافية

2017

غير
مخصصة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

المياه
المبردة
ألف درهم

المصروفات الرأسمالية:

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

فيما يلي موجودات ومطلوبات القطاعات:
2018
غير
مخصصة
ألف درهم

المياه
المبردة
ألف درهم

2018
قطاع
سلسلة
األعمال
ألف درهم

2017
قطاع
سلسلة
األعمال
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

366,332
256,433
135,077
757,842

357,386
263,936
131,111
752,433
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
5

تكاليف التمويل

7

2018
إجمالي مصاريف الفائدة للسنة
ناقص  :ألفوائد المرسملة خالل السنة
الفائدة المدرجة في بيان الربح او الخسارة الموحد خالل السنة

الفوائد المدرجة في بيان الربح أو الخسارة خالل السنة تشمل:
فوائد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
أرباح ترتيبات تمويل إسالمية تشمل الصكوك
ربح ناتج عن تسوية تحوط التدفقات النقدية
نفقات متراكمة على سندات إلزامية التحويل
الفائدة على التزامات إيجارات تمويلية
إطفاء تكاليف العمليات
تكاليف تمويل أخرى

6

أرباح التشغيل

6.1

تكاليف التشغيل:

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

تكلفة المخزون المدرج كمصروفات
االستهالك (إيضاح )11
تكاليف الخدمات
شراء المياه المبردة من طرف ذو عالقة (ايضاح )28
تكاليف الموظفين ومصاريف أخرى

ربحية السهم األساس والمخفضة لحملة األسهم العادية للشركة األم

ألف درهم

2017
ألف درهم

يتم إحتساب ربحية السهم األساس بتقسيم أرباح السنة العائدة لمالكي األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم

162,503
162,503

162,318
162,318

يتم إحتساب ربحية السهم المخفضة بتقسيم أرباح السنة العائدة لحملة األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم

102,848
49,383
)(12,211
140
14,897
7,446
162,503

114,261
22,883
3,456
780
15,728
5,210
162,318

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

39,518
141,377
438,845
99,167
65,050
783,957

32,292
133,430
435,213
99,359
71,470
771,764

العادية القائمة خالل السنة.

العادية القائمة المستخدمة لحساب العائد األساسي للسهم ،مضاًفا إليها المتوسط المرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند تحويل
األسهم العادية المحتملة الم ِ
خفضة لربح السهم إلى أسهم عادية.
ُ
يوضح الجدول التالي الربح و بيانات األسهم المستخدمة في احتساب العائد األساسي والمخفض على السهم:

2018

2017

ربح السنة العائد لحملة األسهم العادية للشركة األم في إحتساب ربحية السهم
األساس (ألف درهم)

427,628

400,113

المتوسط المرجح لألسهم العادية )باستثناء أسهم الخزينة( القائمة خالل السنة (ألف)
تأثير السندات اإللزامية التحويل (ألف)

2,713,513
-

1,483,957
1,229,556

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة (باستثناء أسهم الخزينة) والمعدل
لتأثير السندات اإللزامية التحويل (ألف)

2,713,513

2,713,513

ربحية السهم األساس والمخفضة (درهم)

0.16

0.15

الشركة ال تملك أي أدوات ممكن أن يكون لها تأثير على العائد المخفض على السهم عند ممارستها.

8

األرباح الموزعة على المساهمين ومكافآت مجلس اإلدارة
أوصى مجلس اإلدارة خالل اجتماعه المنعقد في تاريخ  30يناير 2019بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة  9.5فلس للسهم
الواحد عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  2018وعرض التوصية لموافقة الجمعية العمومية في اجتماعها القادم.

6.2

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى:

اقترح أعضــاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة  8.0فلس للســهم الواحد الذي للمســاهمين فيما يتعلق بالســنة المالية المنتهية في 31

تكاليف الموظفين
االستهالك (إيضاح )11
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح )16
مصاريف إدارية ومصاريف عمومية أخرى

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

138,191
8,185
13,112
44,217
203,705

129,191
6,758
11,972
47,636
195,557

ديســمبر  .2017وتمت الموافقة على توزيع األرباح على المســاهمين في اجتماع الجمعية العمومية الســنوية المنعقد في  7مارس .2018

تتكون األرباح من  217.2مليون درهم إلى المساهمين ،وقد تم دفعها في أبريل .2018

اقترح أعض ـ ــاء مجلس اإلدارة في عام  2017توزيع أرباح نقدية بقيمة  6.5فلس للس ـ ــهم الواحد الذي يتعلق ٍ
بكل من المس ـ ــاهمين العاديين
وحاملي الس ـ ـ ــندات إلزامية التحويل فيما يتعلق بالس ـ ـ ــنة المالية المنتهية في  31ديس ـ ـ ــمبر  .2016وتمت الموافقة على توزيع األرباح على

المس ـ ــاهمين في اجتماع الجمعية العمومية الس ـ ــنوية المنعقد في  6مارس  .2017تتكون األرباح من  48.0مليون درهم إلى المس ـ ــاهمين

العاديين و  128.5مليون درهم لحاملي السندات إلزامية التحويل ،وقد تم دفعها في أبريل .2017

باإلضافة إلى ذلك ،تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  7.1مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017وذلك
في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في  7مارس  .2018تم إعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  7.1مليون درهم للسنة

المنتهية في  31ديسمبر  2016في اجتماع الجمعية العمومية السنوية السابق المنعقد في  6مارس .2017

 - 4872
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
9

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
10

الشركات التابعة والشركات التابعة المملوكة جزئيا

فيما يلي حركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة:

تتضمن البيانات المالية الموحدة البيانات المالية للشركة والشركات التابعة لها والمدرجة في الجدول اآلتي:
نسبة الملكية
2018

بلد التسجيل

2017

قطاع المياه المبردة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي -رأس
الخيمة (ذ.م.م).
شركة سمت لتبريد المناطق
شركة البحرين لتبريد المناطق
شركة تبريد عمان (ش.م.ع.م).
شركة تبريد (ش.م.م ).عمان
شركة تبريد لتشغيل وصيانة
محطات تبريد المناطق (ذ.م.م).
تبريد باركس لإلستثمار ش.ذ.م.م
شركة برايم لتبريد المناطق (أ)

األنشطة الرئيسية
بيع المياه المبردة

الرصيد في  1يناير
اإلضافات خالل السنة
مخصص مخزون رأسمالي
تحويل إلى الممتلكات والمحطات والمعدات (إيضاح )11
تحويل إلى عقود إيجار (إيضاح )15
دفعات مقدمة للمقاولين
الرصيد في  31ديسمبر

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
البحرين
عمان
عمان

100
100
99.8
61
100

100
100
90
61
100

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

100
100
75

100
100
75

اإلمارات العربية المتحدة

100

50

إدارة وصيانة المصانع
بيع المياه المبردة
بيع المياه المبردة
بيع المياه المبردة

شركة أنظمة الخليج للطاقة (ذ.م.م).
مصنع اإلمارات لصناعات األنابيب
المعزولة (ذ.م.م).
شركة انستاليشن انتجريتي ( 2000ذ.م.م).
شركة كول تيك إنرجي لمعالجة المياه
(ذ.م.م).
شركة ايان بانهام وشركاه
صحارى للتبريد والتكييف (ذ.م.م).

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

100
60

100
60

بناء شبكات توزيع ثانوية
تصنيع األنابيب العازلة

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

100
100

100
100

تشغيل محطات وخدمات هندسية
خدمات معالجة المياه وبيع المياه المبردة

االمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

70
51

70
51

تسليم للقياس وتحصيل الرسوم (ذ.م.م).

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

االستشارات في التصميم واإلشراف
العمل كوكيل لشركة صحارى كولينغ ليمتد ،شركة زميلة
(إيضاح )12
خدمات تحصيل الرسوم والدفعيات لفواتير المياه المبرده

أخرى-غير مخصصة
شركة تبريد القابضة (ذ.م.م).
شركة تبريد المرياح االستثمار (ذ.م.م).

البحرين
اإلمارات العربية المتحدة

100
100

100
100

تعمل كشركة قابضة
تعمل كشركة قابضة

شركة اس و تي للتبريد المركزي – شركة
الشخص الواحد
قطاع سلسلة األعمال

الرسمالية قيد التنفيذ
األعمال أ

بيع
بيع
بيع
بيع

المياه
المياه
المياه
المياه

المبردة
المبردة
المبردة
المبردة

كل الشركات التابعة ال تملك حقوق غير مسيطرة ذات أهمية مادية.

165,063
90,478
)(25,826
)(103,945
)(31,911
93,859
10,411
104,270

109,741
74,986
)(19,664
165,063
5,768
170,831

ادرجها ضمن أرباح و
وقامت المجموعة خالل الفترة بانشاء مخصصات بقيمة  25.8مليون درهم للمخزون الراسمالي بطيء الحركة وقد تم ا
خسائر أخرى في بيان الربح او الخسارة الموحد
الرجاء االطالع على إيضاح  11لمزيد من المعلومات عن مؤشرات واختبار انخفاض القيمة لوحدات توليد النقد.
11

ممتلكات ومحطات ومعدات

2018
التكلفة:
في  1يناير 2018
اضافات
استحواذ من خالل تجميع االعمال
تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ (ايضاح )10
تحويل الى ايجارات تمويلية مدينة ( ايضاح )15
في  31ديسمبر 2018

أراضي ومحطات
ومباني
ألف درهم

شبكة التوزيع
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

معدات وأجهزة
مكتبية
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

3,526,229
2,412
250,327

2,218,994
730
132,554

8,108
88
-

46,216
1,620
-

1,178
149
-

5,800,725
4,999
382,881

89,199
)(12,320
3,855,847

2,276
2,354,554

12,470
20,666

47,836

1,327

103,945
)(12,320
6,280,230

االستهالك:
في  1يناير 2018
استهالك السنة
تحويل الى ايجارات تمويلية مدينة ( ايضاح )15
في  31ديسمبر 2018

727,861
94,919
)(2,086
820,694

309,672
49,816
359,488

6,979
732
7,711

33,567
3,985
37,552

1,009
110
1,119

1,079,088
149,562
)(2,086
1,226,564

3,035,153

1,995,066

12,955

10,284

208

5,053,666

514,931

461,320

-

-

-

976,251

صافي القيمة المدرجة قبل انخفاض القيمة المتراكمة
في  31ديسمبر 2018
مخصص انخفاض القيمة:

في  1يناير 2018

12,760

-

12,662

انخفاض القيمة خالل السنة
في  31ديسمبر 2018

527,691

473,982

-

صافي القيمة المدرجة بعد انخفاض القيمة المتراكمة
في  31ديسمبر 2018

2,507,462

1,521,084

12,955

10,284

208

25,422

1,001,673
4,051,993

- 51 -

 - 5074

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
11

ممتلكات ومحطات ومعدات (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
11

2017
التكلفة:
في  1يناير 2017
اضافات
تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ (ايضاح )10
في  31ديسمبر 2017

أراضي ومحطات
ومباني
ألف درهم

شبكة التوزيع
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

معدات وأجهزة
مكتبية
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

3,506,099
3,799
16,331

2,202,336
13,365
3,293

7,949
159
-

42,915
3,261
40

1,077
101
-

5,760,376
20,685
19,664

3,526,229

2,218,994

8,108

46,216

1,178

5,800,725

االستهالك:
في  1يناير 2017
استهالك السنة
في  31ديسمبر 2017

640,039
87,822
727,861

262,014
47,658
309,672

6,204
775
6,979

29,671
3,896
33,567

972
37
1,009

938,900
140,188
1,079,088

صافي القيمة المدرجة قبل انخفاض القيمة
المتراكمة في  31ديسمبر 2017

2,798,368

1,909,322

1,129

12,649

169

4,721,637

مخصص انخفاض القيمة:
في  1يناير  2017و  31ديسمبر 2017

514,931

461,320

-

-

-

976,251

صافي القيمة المدرجة بعد انخفاض القيمة
المتراكمة في  31ديسمبر 2017

2,283,437

1,448,002

1,129

12,649

169

3,745,386

ممتلكات ومحطات ومعدات (تتمة)
نتيج ًة للتباطؤ االقتصادي العام في منطقة البحرين ،قامت المجموعة بانشاء مخصصات بقيمة  25.4مليون درهم إلنخفاض قيمة محطة
ادرجها في بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن أرباح وخسائر أخرى.
التبريد في مملكة البحرين ،والتي تم ا
تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة استراتيجية سنوية على جميع مشاريع ها بالنظر الى تقييم األثر ألي عوامل داخلية أو خارجية على القيمة

القابلة لإلسترداد للممتلكات والمحطات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.

تقوم الشركة بتطبيق منهج القيمة االستعمالية باستخدام توقعات التدفقات النقدية بهدف تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للممتلكات والمحطات
والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.

يتأثر حساب القيمة االستعمالية باألحكام والفرضيات التالية:




حجم وتوقيت اإليرادات المتعلقة بسعة المحطة؛

طن تبريد فعلي مقسوم على سعة التبريد المصممة بالطن؛

أ.





مدرجة ضمن تكاليف التشغيل (إيضاح )6.1

مدرجة ضمن المصاريف اإلدارية والمصاريف األخرى (إيضاح )6.2

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

141,377

133,430

149,562

140,188

8,185

تم التعاقد عليها ولكن لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة و

ب .لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة


تم إدراج مصاريف استهالك السنة على النحو التالي:

تحديد الوحدات المولدة للنقد؛

العمر اإلنتاجي المقدر للمحطة الذي يقاس بطريقة الحمولة الكاملة ( )EFLHوالمعرفة على أنها عدد الساعات الالزمة لكل

معدل التضخم المستخدم ( ) %3إلستقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة االتفاقية المبدئية مع العميل المعني؛

بناء على عقود موقعة حتى تاريخه وتوقع التكلفة المطلوبة حتى اإلنجاز؛
تكلفة التشييد المتعلقة بالمحطة والمعدات قيد االنشاء ً
بناء على معدل متوسط تكلفة رأس المال المرجح للشركة البالغ)8.5% –7.5% :2017( %8.5 –%7.5؛ و
معدل الخصم ً
القيمة النهائية لشبكات التوزيع والمباني

بناء
تعتمد توقعات اإليرادات على المناقشات مع العمالء الحاليين والمرجحين والشحنات المستقبلية المتوقعة .يتم توقع التدفقات النقدية ً
على العقود الحالية مع العمالء المعنيين ويتم تمديدها لفترة االستخدام المتوقع للمحطة.

6,758

 - 5276
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
12

االستثمار في شركات زميلة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
12

لدى الشركة استثمارات في الشركات الزميلة التالية:

دولة التسجيل
شركة
شركة
شركة
شركة

االستثمار في شركات زميلة (تتمة)

يوضح ما يلي المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة:

اإلمارات العربية المتحدة
قطر
المملكة العربية السعودية
اإلمارات العربية المتحدة

المدينة الصناعية للتبريد
قطر للتبريد المركزي (ش.م.ع).
تبريد المناطق (السعودية)
صحارى كولينغ ليمتد

2018

الملكيـة

%20
%44
%20
%40

شركة قطر للتبريد المركزي

2017
%20
%44
%25
%40

يعرض حق المجموعة في الشركات الزميلة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
فيما يلي بيان الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة:

في  1يناير
تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ( 15أ)

ش,م,ع

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

702,318

640,516

ألف درهم

الموجودات المتداولة

453,230

409,796

94,042

957,068

الموجودات غير المتداولة

1,654,262

1,815,482

367,776

المطلوبات المتداولة

)(324,735

)(241,531

)(53,409

)(619,675

المطلوبات غير المتداولة

)(1,187,913

)(1,105,864

)(171,043

)(2,464,820

صافي الموجودات

594,844

877,883

237,366

1,710,093

حصة تبريد من صافي الموجودات

261,731

175,577

90,745

528,053

الموجودات المتداولة

310,247

419,008

125,248

854,503

الموجودات غير المتداولة

1,506,664

1,667,442

385,889

3,559,995

المطلوبات المتداولة

)(241,700

)(178,653

)(47,957

)(468,310

)(623,379

)(1,130,813

)(219,260

)(1,973,452

776,984

243,920

1,972,736

194,246

89,266

702,318

2017

كما في  1يناير (معاد بيانه)

508,288

640,516

المطلوبات غير المتداولة

الحصة من أرباح السنة

72,850

103,470

صافي الموجودات

951,832

حصة تبريد من صافي الموجودات

418,806

القيمة المدرجة للبيع الجزئي لحصة في شركة زميلة (ب)

)(20,958

الحصة من التغييرات في القيمة العادلة للتحوط الفعال للتدفقات النقدية

3,072

في  31ديسمبر 2018

528,053

أرباح موزعة مستلمة
مكسب ناتج عن بيع جزئي لحصة في شركة زميلة (ب)
تعديالت لمعامالت بين شركات المجموعة

19,275

)(1,358

1,328

)(602
702,318

إن نشاط الشركات الزميلة مرتبط بنفس نشاط شركة تبريد .إن تواريخ السنة المالية للشركات الزميلة مطابقة لتاريخ السنة المالية لشركة تبريد.
(أ) قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15اعتبا ار من  1يناير  ،2018وقد نتج عن ذلك تعديل قيمة االسـ ـ ـ ـ ـ ــتثمار
في شـ ــركة زميلة نتيج ًة للتغيير في االعتراف بإيرادات الشـ ــركة الزميلة وفًقا لمتطلبات المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم  .15تم
احتسـ ـ ــاب التعديالت باسـ ـ ــتخدام النهج المبسـ ـ ــط بأثر رجعي إيضـ ـ ــاح ( )2.4كما هو مسـ ـ ــموح به وفًقا لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي
للتقارير المالية رقم .15

(ب) خالل الفترة ،قامت ش ــركة تبريد المناطق الس ــعودية؛ ش ــركة زميلة ،بادراج مس ــاهم جديد من خالل إص ــدار أس ــهم جديدة وشـ ـراء جزء من
األس ـ ــهم الحالية من جميع المس ـ ــاهمين .ونتيج ًة لذلك ،تم تخفيض حص ـ ــة المجموعة في ش ـ ــركة تبريد المناطق الس ـ ــعودية من  ٪25إلى
 .٪20وقد نتج عن هذه الصفقة مكسب بقيمة  13.3مليون درهم (صافي بعد الضرائب وتكلفة الصفقة) من خالل بيع االسهم الحالية
للمســاهم الجديد ومكســب عالوة إصــدار بقيمة  19.3مليون درهم من خالل اصــدار أســهم جديدة للمســاهم الجديد .تم ادراج المكاســب
في بيان الربح أو الخسارة الموحد ضمن مكاسب وخسائر أخرى.

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

3,837,520

)(194,030

)(55,802

(السعودية)

أخرى

اإلجمالي

2018

-

)(39,708

شركة تبريد المناطق

2018
397,910

240,741

107,416

746,067

تكلفة المبيعات

)(193,116

)(84,061

)(50,665

)(327,842

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

)(103,550

)(23,939

)(9,943

)(137,432

اإليرادات

إيرادات أخرى

3,422

32,516

صافي تكلفة التمويل

)(23,910

)(55,401

تكاليف أخرى

)(3,593

-

الربح للسنة
حصة تبريد من النتائج للسنة

113
)(9,850
-

36,051
)(89,161
)(3,593

77,163

109,856

37,071

224,090

33,952

21,971

16,927

72,850

2017
اإليرادات

395,273

278,074

119,409

792,756

تكلفة المبيعات

)(169,410

)(89,507

)(54,779

)(313,696

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

)(92,553

)(28,380

)(2,997

)(123,930

إيرادات أخرى

-

35,096

10,023

45,119

صافي تكلفة التمويل

)(11,726

)(56,848

)(11,137

)(79,711

تكاليف أخرى

)(10,332

-

-

)(10,332

الربح للسنة

111,252

138,435

60,519

310,206

حصة تبريد من النتائج للسنة

48,951

34,609

19,910

103,470

يتضمن صافي موجودات الشركات الزميلة حصة الشركة من القيمة العادلة السالبة لمشتقات الشركات الزميلة بقيمة  2.7مليون درهم (5.8 :2017

مليون درهم) .تم تعديل المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة للمعامالت ما بين الشركات.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

13

االستثمار في مشاريع مشتركة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
13

تمتلك الشركة االستثمارات التالية في مشاريع مشتركة:

دولة التسجيل
شركة  SNCالفالين الخليج للمقاوالت ذ.م.م.
شركة  S&Tكول لتبريد المناطق ذ.م.م( .إيضاح )27
بيزنيس ديستركت كولينج لإلستثمار ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة

2018

نسبة التملك

%51
%100
%50

االستثمار في مشاريع مشتركة (تتمة)

يوضح الجدول التالي باختصار معلومات حول استثمار المجموعة في المشاريع المشتركة:

2017
اإليرادات
تكلفة المبيعات
مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
إيرادات أخرى
صافي تكلفة التمويل
الربح للسنة
حصة تبريد من النتائج للسنة

%51
%50
%50

شركة  SNCالفالين الخليج للمقاوالت ذ.م.م ،.وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال الهندسة ،والمشتريات واإلنشاءات
وإدارة اإلنشاءات في مجال تبريد المناطق .يحتسب حق المجموعة في شركة  SNCالفالين في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة

حقوق الملكية حيث أن كال المساهمين لديهم سيطرة مشتركة وحقوق متساوية في صافي األصول.

خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2017كان يحتسب حق المجموعة في شركة  S&Tكول لتبريد المناطق في البيانات المالية

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
إجمالي صافي الموجودات
حصة تبريد من صافي الموجودات

و تي لتبريد المناطق ذ.م.م من شريك في مشروك مشترك و اصبحت تملكها بنسبة  ( %100ايضاح رقم )27

إن تاريخ السنة المالية لمشاريع مشتركة مطابق لتاريخ السنة المالية لشركة تبريد.
فيما يلي حركة االستثمارات في مشاريع مشتركة:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

في  1يناير
إلغاء االعتراف باالستثمار في المشاريع المشتركة وتسجيله كشركة تابعة (إيضاح .)27
حصة من أرباح السنة
أرباح موزعة
حصة في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات النقدية الفعال
تعديالت للمعامالت الداخلية للمجموعة
في  31ديسمبر

123,881
)(71,123
17,440
)(18,000
2,250
)(3,221
51,227

185,580
25,321
)(82,769
620
)(4,871
123,881

حصة من إيرادات وأرباح مشاريع مشتركة:
اإليرادات

77,625

92,755

الربح للسنة

17,440

25,321

155,058
)(90,256
)(8,619
192
)(21,519
34,856

185,032
)(90,400
)(12,951
171
)(31,230
50,622
25,321

17,440

شركة  S&Tكول لتبريد المناطق ذ.م.م ،.هي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تأسست في إمارة أبوظبي وتمارس نفس نشاط شركة تبريد.

الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية .خالل السنة قامت المجموعة باالستحواذ على النسبة المتبقية البالغة  %50من اسهم شركة اس

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

97,146
894,641
)(189,569
)(699,765
102,453

235,933
1,257,782
)(377,546
)(869,043
247,126
123,881

51,227

يتضمن صافي الموجودات في المشاريع المشتركة حصة الشركة في القيمة العادلة السالبة للمشتقات المالية من مشروع مشترك بقيمة
 18.9مليون درهم ( 21.2 :2017مليون درهم) .تم تعديل المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في مشاريع مشتركة
للمعامالت ما بين الشركات
ليس هناك مشروع مشترك ذات أهمية جوهرية للعرض بمفردها بالنسبة للمجموعة.
14

حساب الشهرة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

حساب شهرة اضافي ناتج عن استحواذ (ايضاح )27

27,710
817
-

27,710
-

كما في  31ديسمبر

28,527

27,710

في  1يناير
خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة

شركة إيـان بنهـام وشركاه

بناء على احتساب قيمة اإلستخدام وذلك باستخدام توقعات التدفقات
تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدة شركة إيان بنهام وشركاهً ،
النقدية لإليرادات والتكاليف المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة لتشمل فترة خمس سنوات تنتهي في  31ديسمبر  .2023بلغ معدل التخفيض
المطبق على التدفقات النقدية المتوقعة  .)%25 :2017( %25تكتسب اإليرادات من عقود اإلشراف على المشاريع والدراسات والتصميم.

تعكس اإليرادات في نموذج التدفقات النقدية لمدة خمس سنوات توقعات اإلدارة لإليرادات بشكل متحفظ .تمثل تكاليف العقود بصفة

بناء
أساسية الرواتب والمكافآت المتعلقة بالموظفين الفنيين كالمهندسين والتكاليف اإلدارية األخرى .تم تضمين هذه التكاليف في النموذج ً
على توجهات السوق الحالية المتوقعة .تتضمن توقعات التدفقات النقدية تقدي اًر للقيمة النهائية بناء على معدل نمو التضخم :2017( %3
.)%3

- 57 -
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
15

إيجارات تمويلية مدينة

15

2018

2017

ألف درهم

ألف درهم

في  1يناير
تأثير التغيير في السياسات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
في  1يناير (معاد بيانه)

2,957,744
)(36,675
2,921,069

3,013,485
3,013,485

االعتراف المبدئي بتسجيل االيجارات التمويلية المدينة الجديدة خالل الفترة (أ)
ايرادات اإليجارات التمويلية (ايضاح )3

34,338
196,359

188,158

إيجارات مستلمة
كما في  31ديسمبر

)(281,800
2,869,966

)(243,899
2,957,744

الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

244,916
2,625,050
2,869,966

242,638
2,715,106
2,957,744

فيما يلي بيان الحد األدنى للذمم المدينة المستقبلية لإليجارات التمويلية والقيمة الحالية لصافي الحد األدنى للذمم المدينة لإليجارات التمويلية:

إيرادات غير مستحقة

2018
القيمة الحالية
للحد األدنى
للقيمة المدينة
لإليجارات
ألف درهم

الحد األدنى
للقيمة المدينة
لإليجارات
ألف درهم

2017
القيمة الحالية
للحد األدنى
للقيمة المدينة
لإليجارات
ألف درهم

256,692

244,524

250,883

242,638

1,092,477
3,482,525
4,831,694
)(1,961,728

891,869
1,733,573
2,869,966
-

1,057,596
3,784,481
5,092,960
)(2,135,216

876,162
1,838,944
2,957,744
-

2,869,966

في  1يناير
متعلقة بإيجارات تمويلية جديدة
أدرجت خالل السنة (إيضاح )3
في  31ديسمبر

2,135,216
22,871
)(196,359
1,961,728

2,323,374
)(188,158
2,135,216

لم يتم افتراض وجود قيمة متبقية غير مضمونة لصالح المؤجر في العمليات الحسابية أعاله.
(أ) خالل الســنة ،قامت الشــركة ببناء محطة تبريد جديدة لعميل قائم و وقعت الشــركة اتفاقية تبريد مع هذا العميل .قامت اإلدارة بإجراء تقييم لالتفاقية
لتوفير خدمات التبريد للعميل من خالل المحطة وفقاً لشـ ــروط االتفاقية ومتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ذات الصـ ــلة ،وخلص ـ ـت
إلى أن االتفاقية تحتوي على عقد إيجار تمويلي فيما يتعلق بالمحطة وش ـ ـ ـ ــبكات التوزيع ذات الص ـ ـ ـ ــلة بحيث تنقل بش ـ ـ ـ ــكل جوهري كافة المخاطر

2,869,966

2,957,744

وبناء على ذلك  ،تم تحويل القيمة الدفترية للمصنع و شبكة التوزيع ذات الصلة من االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ وتم تسجيل اإليجار التمويلي
ً
المدين بالقيمة العادلة في بداية االتفاقية.
16

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما

الذمم التجارية المدينة ،صافي
مبالغ مستحقة من أط ارف ذات عالقة (إيضاح )28
مبالغ مدفوعة مقدماً لمقاولين وموظفين
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
ودائع ومدينون آخرون
مصاريف مدفوعة مقدم ًا

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

437,781
16,424
12,560
86,515
15,202

382,079
31,734
15,336
13,959
58,511
15,200

568,482

516,819

في  31ديسمبر  ،2018هناك ذمم تجارية مدينة بقيمة إسمية تبلغ  48.4مليون درهم ( 66.1 :2017مليون درهم معاد بيانه) قد تم تكوين
مخصص لها بالكامل وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المتعلق بنموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة .كانت الحركات في مخصص

االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة كاآلتي:

2,957,744
في  1يناير
تأثير التغيير في السياسات المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
في  1يناير (معاد بيانه)
المخصص للسنة (إيضاح )6,2
مبالغ مستعادة
مبالغ مشطوبة
في  31ديسمبر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

21,246
44,825
66,071
13,112
)(30,803
48,380

16,244
16,244
11,972
)(6,970
21,246

- 59 -

 - 5882

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

والمنافع المترتبة على ملكية المحطة إلى العميل.

تم تحليلها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:

الحد األدنى
للقيمة المدينة
لإليجارات
ألف درهم

إيجارات تمويلية مدينة (تتمة)

فيما يلي بيان حركة اإليرادات غير المستحقة:

فيما يلي الحركة على اإليجارات التمويلية المدينة خالل السنة:

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس
سنوات
تزيد عن خمس سنوات

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
16

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما (تتمة)

17

بناء على مصفوفة المخصصات الخاصة بالمجموعة .وبما أن تجربة الخسارة االئتمانية
يوضح الجدول التالي تفاصيل مخاطر الذمم المدينة ً
بناء على حالة االستحقاق السابقة
ة
ر
الخسا
ات
مخصص
فإن
العمالء،
قطاعات
لمختلف
ة
ر
خسا
كبير في أنماط ال
السابقة للمجموعة ال تظهر اختالًفا ًا
ً
لم تعد تفرق بين مختلف عمالء المجموعة.
في ما يلي تحليل مدة االستدانة للذمم المدينة التي لم تنخفض قيمتها والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما في  31ديسمبر:
2018
إجمالي الذمم المدينة
(الف درهم)
مخصص %
مخصص (ألف درهم)
صافي ذمم مدينة

(ألف درهم)

إجمالي

غير مستحق
الدفع

أقل من 30
يوما

بين -30
 60يوما

بين -60
 90يوما

بين -90
 120يوما

بين -120
 365يوما

أكثر من
 365يوما

502,585

254,943

83,735

54,558

17,266

6,771

42,358

42,954

48,380

3,818

3,367

2,244

2,977

1,598

13,607

20,769

454,205

251,125

80,368

52,314

14,289

5,173

28,751

22,185

9.6%

1.5%

4.0%

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

4.1%

17.3%

23.6%

32.1%

48.4%

النقد وودائع ألجل

األرصدة البنكية والنقد المدرجة في بيان المركز المالي الموحد و بيان التدفقات النقدية الموحد:

أرصدة لدى البنوك ونقد
ودائع مصرفية
النقد و ما يعادله كما في  31ديسمبر

(ألف درهم)

435,059

15%

66,071

219,909
0.1%
236

61,342

38,453

20,195

62.0%

6,895

30,853

30.3%

57,412

1,089

6,031

6,453

4,272

9,348

38,642

1.8%

15.7%

32.0%

67.3%

االعتماد.

تحمل الودائع المصرفية فوائد بمعدالت ثابتة تتراوح ما بين  %2.63 - %1سنوياً ( %2.75 - %0.95 :2017سنوياً).
فيما يلي التركيز الجغرافي للنقد والودائع البنكية:

2018
ألف درهم

( ألف درهم)

( كما تم بيانه سابقا")

413,813

219,909

61,342

38,453

20,195

6,895

30,853

2017
ألف درهم

داخل اإلمارات العربية المتحدة

222,716

407,492

خارج اإلمارات العربية المتحدة

26,230
248,946

10,788
418,280

صافي ذمم مدينة
36,166

231,419
17,527
248,946

369,053
49,227
418,280

تتضمن أرصدة البنوك مبلغ  6.9مليون درهم ( 77.7 :2017مليون درهم) مدرج في حسابات احتياطي خدمة الدين المتعلق بالتسهيالت البنكية
ومبلغ  23.9مليون درهم (  26.2 :2017مليون درهم) محتفظ به كتأمين نقدي مقابل المعامالت المتعلقة بالضمانات المصرفية وخطابات

2017

إجمالي الذمم المدينة
(ألف درهم)
مخصص %
مخصص

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

يوضح الجدول أدناه التغيرات في إلتزامات المجموعة الناتجة عن األنشطة التمويلية -متضمنة المعامالت النقدية و غير النقدية:

قروض وسلفيات
تحمل فائدة
ألف درهم

ترتيبات تمويل
إسالمية
ألف درهم

صكوك غير
قابلة للتحويل
ألف درهم

ألف درهم

الرصيد كما في  1يناير
التدفقات النقدية التمويلية

2,009,079
)(880,265

1,155,172
)(1,181,215

1,828,643

3,164,251
)(232,837

المعامالت غير النقدية:
إطفاء تكاليف العمليات (إيضاح )5
تكاليف العمليات المشطوبة
الرصيد كما في  31ديسمبر

11,710
19,667
1,160,191

3,036
23,007
-

151
1,828,794

14,897
42,674
2,988,985

إن الذمم التجارية المدينة ال تحمل فائدة ،ويتم السداد عادة خالل فترة  60 -30يوماً .ليس من عادة المجموعة الحصول على ضمانات للذمم
المدينة ،وبالتالي فإنه ال يتم ضمان الغالبية العظمى من الذمم المدينة .إن الشروط واألحكام المتعلقة بمبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة مشار
اليها في اإليضاح .28

المجموع

- 60 -

 - 6184

تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

تبريــد | ا لتقريــر الســنو ي 2018

85

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
18

رأس المال المصدر

الرصيد كما في  1يناير 2018
إصدار أسهم جديدة عند تحويل سندات إلزامية التحويل
الرصيد كما في  31ديسمبر

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2,715,529

738,490

-

1,977,039

2,715,529

2,715,529

2018
ألف درهم

رأس المال المصرح به ،المصدر والمدفوع بالكامل

 2,715,529,123سهم عادي (  2,715,529,123 :2017سهم عادي) بقيمة 1

درهم لكل سهم

2,715,529

2017
ألف درهم

2,715,529

قامت شـ ـ ــركة مبادلة لالسـ ـ ــتثمار بتحويل جميع السـ ـ ــندات إلزامية التحويل إلى آسـ ـ ــهم عادية في  16أغسـ ـ ــطس  .2017وقد تم اصـ ـ ــدار
 1,977,039,475سهم عادي عند التحويل بقيمة  1درهم لكل سهم .وبعد تحويل السندات ،قامت شركة مبادلة لالستثمار ببيع حصة
 %40من أسهم شركة تبريد إلى مساهم جديد ،كهربل (م.م.ح ).وهي شركة تابعة لشركة إنجي.
19

أسهم الخزينة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
21

قروض وسلفيات تحمل فائدة

قرض ألجل  1تسهيل "أ" )إيضاح أ (
قرض ألجل  1تسهيل "ب" )إيضاح أ)
تسهيل إئتماني متجدد (إيضاح أ)
قرض ألجل ( 2إيضاح ب)
قرض ألجل ( 3إيضاح ج)
قرض ألجل ( 4إيضاح د)
قرض ألجل ( 5إيضاح ه)
قرض ألجل ( 6إيضاح و)

سعر الفائدة الفعلي %

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 + EIBORهامش
 + EIBORهامش
 + EIBORهامش
 + LIBORهامش
 + LIBORهامش
%5.15
 + EIBORهامش
 + EIBORهامش

840,417
72,702
174,095
72,977

149,263
1,424,426
115,048
65,096
180,470
74,776

فيما يلي تصنيف القروض ضمن بيان المركز المالي الموحد:

2018
ألف درهم

143,665
1,016,526
1,160,191

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

وضعت الشركة برنامج حوافز للموظفين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  17ديسمبر  ،2000وساهمت أيضاً في شراء األسهم العادية

للشركة وإعطائها ألحد المساهمين بحيث يكون وصياً على تلك األسهم .وتحتفظ الشركة بالمخاطر والفوائد الهامة المتعلقة بهذه األسهم.
20

االحتياطيات

2017
ألف درهم

164,457
1,844,622
2,009,079

(أ) القرض ألجل  ( 1تسهيل أ و ب و تسهيل ائتماني متجدد)
تسهيل أ

اإلحتياطي النظامي

وفقاً لمتطلبات القانون االتحادي في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل %10
من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي النظامي .يجوز للشركة إيقاف هذه التحويالت عندما يـبلغ رصيد االحتياطي  %50من رأس

المال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
اإلحتياطي اآلخر

خالل السنة  ،قامت المجموعة بسداد القرض ألجل  1بالﮐامل من خالل إصدار صكوك (إيضاح  )23ومن خالل الحصول علﯽ
تسﮭيالت جديدة تبلغ  250مليون دوالر أمريﮐي (ايضاح ب) من البنوك المحلية.

(ب) قرض ألجل 2
خالل السنة  ،حصلت المجموعة على تسهيل جديد بقيمة  250مليون دوالر أمريكي من البنوك المحلية لسداد جزء من القرض ألجل
 .1يحمل القرض سعر فائدة ليبور زائداً هامش  ،مستحق الدفع نقداً على أساس ربع سنوي وتم تأمين هذا القرض بما يعادل قيمته من

قامت المجموعة خالل السنة بتحويل  61.2مليون درهم الى اإلحتياطي اآلخر عند تحويل السندات اإللزامية التحويل إلى أسهم عادية

اعتبار من شهر ﺩيسمبﺭ  2018وتنتهي بدفع  30%من قيمة
ًا
المحطات والمعدات .يتﻡ سﺩﺍﺩ ﺍلقﺭﺽ على  ١٠ﺃقساﻁ نصﻑ سنﻭية
القرض المتبقية في  31ﺩيسمبﺭ  .2023وقد تم سداد مبلغ  64.3مليون درهم من هذا القرض خالل العام.

وباالضافة إلى ما ورد أعاله ,يتضمن اإلحتياطي اآلخر المبالغ المحولة من إعادة شراء السندات اإللزامية التحويل "س إ ت  "08بتاريخ

كذلك تم منح المجموعة تسهيل متجدد بقيمة  590مليون درهم والذي سيتم استخدامه في شكل وسحوبات نقدية مقدماً .يحمل التسهيل
المتجدد فائدة بمعدل  EIBORزائد هامش ويستحق السداد في  31مارس  .2023لم تستخدم المجموعة اي مبلغ من التسهيل المتجدد

(إيضاح .)18

 19مايو  2011من خالل تسليم  415,683,447سهم .يمثل مبلغ  1,145.2مليون درهم الفرق بين إجمالي األجزاء المدرجة في

المطلوبات وحقوق المساهمين المطفأة واألسهم الصادرة .كذلك يشمل اإلحتياطي مبلغ  8.7مليون درهم نتج عن تسوية تسهيل القرض
الثانوي شريحة (ب) إلى سندات إلزامية التحويل في .2012

خالل سنة  ،2014قرر مجلس إدارة الشركة تحويل مبلغ  137.8مليون درهم من اإلحتياطي اآلخر لألرباح المحتجزة.

بعد تحويل شريحة من السندات اإللزامية التحويل ("س إ ت ،)"4-خالل  2014تم تحويل مبلغ  54.4مليون درهم إلى االحتياطي اآلخر

الذي يمثل الفرق بين القيمة الدفترية للسندات إلزامية التحويل("س إ ت )"4-والمبلغ العائد الى رأس المال.

باإلضافة لذلك ،خالل سنة  ،2015قامت الشركة بإعادة شراء حصة في السندات اإللزامية التحويل1 -ب األمر الذي أدى إلى تحميل
مبلغ بقيمة  209.3مليون درهم لالحتياطي اآلخر.

حتى تاريخ ديسمبر .2018

(ج) قرض ألجل 3

تم سداد قرض األجل  3المتعلق بشركة تابعة بالكامل خالل السنة من خالل إصدار الصكوك (إيضاح )23

(د) قرض ألجل 4

إن القرض ألجل  4متعلق بشركة تابعة مع بنك تجاري محلي ،يستحق سداد القرض على دفعات ربع سنوية ويحمل معدل فائدة ثابت
بنسبة  %5.15سنوياً .تم تأمين هذا القرض بما يعادل قيمته من المحطات واآلالت .و بلغ مجموع السحوبات  20.0مليون درهم وتم سداد
مبلغ  4.8مليون درهم خالل السنة.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
21

قروض وسلفيات تحمل فائدة (تتمة)

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
23

صكوك غير قابلة للتحويل

(ه) قرض ألجل 5

إن القرض ألجل  5متعلق بشركة تابعة مع بنك تجاري محلي بمبلغ  192.5مليون درهم والذي تم الحصول عليه لتمويل بناء محطة
تبريد جديدة .يحمل هذا التسهيل معدل فائدة بقيمة  EIBORباإلضافة إلى هامش ،ويتم التسديد نقداً على أساس ربع سنوي ومضمون
مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها .يستحق التسهيل التسديد على  23قسط نصف سنوي إعتبا اًر من مارس 2017
مع دفعة نهائية بمبلغ  48.1مليون درهم في مارس  .2028و تم سداد مبلغ  6.3مليون درهم خالل السنة.

صكوك غير قابلة للتحويل

تحمل السندات معدل ربح قدره  ٪5.5يدفع نصف سنويا .يتﻡ سﺩﺍﺩ ﺍلسنﺩ في  31ﺃكتوبر .2025تﻡ ﺍستخﺩﺍﻡ حصيلة ﺍلسنﺩﺍﺕ لسﺩﺍﺩ جزء

إن القرض ألجل  6متعلق بشركة تابعة مع بنك تجاري محلي بمبلغ  77.9مليون درهم الذي تم الحصول عليه لتمويل االستحواذ على
محطة جديدة .يحمل هذا التسهيل معدل فائدة بقيمة  EIBORباإلضافة إلى هامش ،ويتم التسديد نقدًا على أساس ربع سنوي ومضمون
مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها .يستحق التسهيل التسديد على  60قسط ربع سنوي مع دفعة نهائية في  30يونيو
 .2031و تم سداد مبلغ  1.9مليون درهم خالل السنة.

تتضمن القروض والسلفيات التي تحمل فائدة مبلغ  14.0مليون درهم (  35.1 :2017مليون درهم) عبارة عن تكاليف المعاملة غير
المطفأة.
22

ترتيبات تمويل إسالمية

ترتيبات تمويل اسالمية  -شريحة 1
ترتيبات تمويل اسالمية  -شريحة 2

مﻥ قرض ألجل  1ﻭﺍلتسﻭية ﺍلﻜاملة لقﺭﺽ ﺍألجل ( 3ﺇيضاﺡ  )21ﻭﺍلتسﻭية ﺍلﻜاملة لتﺭتيباﺕ ﺍلتمﻭيل ﺍإلسالمي (ﺇيضاﺡ )22

تم إدراج ﺍلقﺭﺽ بعد ﺍلخصﻡ ﻭتﻜاليﻑ ﺍلمعامالﺕ المتعلقة بتﺭتيباﺕ ﺍلقﺭﺽ ﻭﺍلتي تبلغ  7.8مليﻭﻥ ﺩﺭهﻡ ﻭﺍلتي يتﻡ ﺇﻁفائها ﺇلى بياﻥ

ﺍلﺩخل ﺍلمﻭحﺩ على مﺩﻯ فتﺭﺓ سﺩﺍﺩ القرض باستخﺩﺍﻡ ﻁﺭيقة سعﺭ ﺍلفائﺩﺓ الحقيقي.
24

التزامات إيجارات تمويلية
دخلت الشركة خالل عام  2006في اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع طرف ثالث تتعلق ببعض المحطات (إيضاح  )11بقيمة  55.8مليون

درهم .يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ  %9.5سنوياً ويتم سداده على دفعات شهرية خالل فترة  12سنة .وقد قامت الشركة خالل
السنة بسداد التزامها بالكامل.

فيما يلي الحد األدني لدفعات التأجير المستقبلية ضمن إيجارات التمويل مع القيمة الحالية لدفعات الحد االدنى إليجارات التمويل:

سعر المرابحة الفعلي %

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 + EIBORهامش
 + EIBORهامش

-

970,534
184,638

-

1,155,172
خالل سنة واحدة

بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس
سنوات

فيما يلي تصنيف القروض ضمن بيان المركز المالي الموحد:

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

-

65,292
1,089,880
1,155,172

قامﺕ ﺍلمجمﻭعة خالل ﺍلسنة بتسديد تﺭتيباﺕ ﺍلتمﻭيل ﺍإلسالمي ﺍلقائﻡ بشﻜل كامل مﻥ خالل اصدار استثمار جديد ألجل سبع سنوات
عن طريق إصﺩﺍﺭ سنﺩﺍﺕ ﺇسالمية (صﻜﻭك) بقيمة  500مليﻭﻥ ﺩﻭالﺭ ﺃمﺭيﻜي تم إدراجها في سوق لنﺩﻥ المالي (ايضاح .)23

ناقص :مبالغ تمثل تكاليف التمويل

القيمة الحالية ألدنى دفعات اإليجار

الحد األدنى
من دفعات
اإليجار
ألف درهم

القيمة الحالية
للدفعات
ألف درهم

الحد األدنى
من دفعات
اإليجار
ألف درهم

القيمة الحالية
للدفعات
ألف درهم

-

-

4,517
-

4,374
-

-

-

-

-

الجزء المتداول
الجزء غير المتداول

4,517
)(143
4,374

4,374
4,374

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

-

4,374
-

-

4,374
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2018

2017

فيما يلي تصنيف اإللتزامات بموجب إيجارات تمويلية في بيان المركز المالي الموحد:

كجزء من إعادة تمويل المجموعة  ،تم شطب مبلغ  23.0مليون درهم تتعلق بتكلفة المعاملة غير المطفأة لترتيبات التمويل اإلسالمي وتم
تسجيلها تحت المكاسب والخسائر األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

88

1,828,794

-

أصدرت المجموعة خالل السنة سندات إسالمية جديدة (صكوك) ألجل سبع سنوات بقيمة  500مليون دوالر في سوق لندن المالي.

(و) قرض ألجل 6

كجزء من إعادة تمويل المجموعة  ،تم شطب مبلغ  19.7مليون درهم تتعلق بتكلفة المعاملة غير المطفأة للقرض ألجل  1وتم إدراجها
تحت المكاسب والخسائر األخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
26

25

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

فيما يلي أحكام وشروط المطلوبات المالية:

تقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين الوافدين وفق ًا لعقود العمل الخاصة بهم .فيما يلي الحركة على المخصص

ذمم دائنة ومطلوبات مالية أخرى ال تحمل فائدة ويتم تسويتها عادة خالل فترة  60يوماً.

المدرج في بيان المركز المالي الموحد:

الرصيد في  1يناير
صافي الحركة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
26

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع (تتمة)

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

25,976
3,279
29,255

22,649
3,327
25,976

إن المحتجزات المستحقة الدفع ال تحمل فائدة ،ويتم تسويتها عادة وفقاً لشروط العقود.
بالنسبة لألحكام والشروط المتعلقة بأطراف ذات عالقة ،انظر إلى اإليضاح .28
27

تجميع األعمال
اســتحوذت المجموعة على  %50من أســهم شــركة اس و تي للتبريد المركزي ذ.م.م .في مارس  ,2018من الشـريك في مشــروع مشــترك
وأصـ ــبحت المجموعة تمتلك الشـ ــركة بنسـ ــبة  .%100تم احتسـ ــاب االسـ ــتحواذ باسـ ــتخدام طريقة االسـ ــتحواذ المرحلي وفقاً للمعيار الدولي

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

للتقارير المالية رقم  3تجميع االعمال.

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

مطلوبات غير متداولة

فيما يلي القيم العادلة لالصول واإللتزامات القابلة للتحديد لشركة اس و تي للتبريد المركزي ذ.م.م في تاريخ اإلستحواذ:

ألف درهم

األصول

ممتلكات ومحطات ومعدات

مبالغ متعلقة باإلنفاق الرأسمالي:
مبالغ دائنة للمقاولين ومحتجزات

14,079

أخرى:

ذمم دائنة أخرى ومخصصات

88,838

102,917

مطلوبات متداولة

مبالغ متعلقة باإلنفاق الرأسمالي:
مبالغ دائنة للمقاولين ومحتجزات
مصاريف مستحقة الدفع

أخرى:

ذمم دائنة
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إيضاح )28
مصاريف مستحقة الدفع
أدوات المشتقات المالية )(i
ذمم دائنة آخرى ومخصصات

14,079
114,365
128,444

61,459
25,063
86,522

50,685
54,929
105,614

46,663
40,340
223,047
)(796
229,869
539,123
625,645

62,543
33,943
192,058
10,770
170,624
469,938
575,552

382,881

ذمم مدينة تجارية وأخرى

30,249

نقد وأرصدة لدى البنوك

15,135
428,265

االلتزامات

قروض وسلفيات

)(163,103

ذمم دائنة ،دفعات مقدمة ومستحقات

)(34,922
)(198,025

القيمة العادلة لصافي االصول المستحوذ

230,240

عليها

الشهرة الناتجة عن االستحواذ

817

بدل الشراء

231,057

القيمة العادلة لحصة األسهم الحالية بنسبة %50
ناقص :القيمة المدرجة لحصة االستثمار الحالية بنسبة %50
مكسب ناتج عن التقييم العادل لألسهم الحالية

المتعلقة بالمحطات المغطاة بموجب اتفاقية التبريد مع العميل .خالل السنة ،قامت الشركة بتحرير مبلغ  2.3مليون درهم (:2017
 5.4مليون درهم).

103,806

ترتيب بدل الشراء المخصوم المؤجل

12,131

القيمة العادلة لألسهم الحالية

115,120

بدل الشراء

231,057
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)(71,123

ألف درهم

بدل الشراء المتوجب دفعه نقدا (أ)

في سنة  ،2014قامت المجموعة بإدراج مخصص بقيمة  102مليون درهم في عقد مكلف مع شركة زميلة لشراء المياه المبردة

115,120
43,997

(أ) دخلت المجموعة في مقايضات أسعار الفائدة ) (IRSللقروض التي تحمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي الصادرة بالدرهم
اإلماراتي والتي تم تصنيفها كأداة تحوط (إيضاح .)32

ألف درهم
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 31ديسمبر 2018
27

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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تجميع األعمال (تتمة)

أحكام وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة

ادرجه في بيان الربح أو الخس ــارة
المكس ــب الناتج عن التقييم العادل لنس ــبة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  %50من ملكية الش ــركة بقيمة  44.0مليون درهم تم ا

يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة وفق شروط وأحكام متفق عليها ومعتمدة من قبل اإلدارة ،وفيما يلي تحليل لهذه الشروط

الموحد ضمن أرباح وخسائر أخرى.

واألحكام:

(أ) باإلضافة إلى البدل النقدي والبالغ  103,806الف درهم ،وافقت الشركة على سداد قرض بقيمة  163,103الف درهم إلى البائع
كجزء من عملية االستحواذ ,والذي تم دفعه في  4أبريل  .2018و تم تصنيف الدفعة ضمن االنشطة االستثمارية في بيان التدفقات
النقدية الموحد.

28

معامالت مع أطراف ذات عالقة (تتمة)

الشروط واألحكام
ذمم مدينة
ذمم دائنة

معامالت مع أطراف ذات عالقة

بدون فوائد ،بدون ضمان ،التسوية حسب شروط
الدفع المتفق عليها
بدون فوائد ،بدون ضمان ،التسوية ضمن مدة
اإلئتمان العادية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

16,424

31,734

40,340

33,943

لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة مع أطراف ذات عالقة .للسنة المنتهية في  31ديسمبر ،2018

تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الزميلة ،المشاريع المشتركة والمساهم الرئيسي وموظفي اإلدارة الرئيسيين في الشركة ،وشركات

انخفضت قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية تبلغ الشيء مليون درهم ( 1.3 :2017مليون درهم) وتم تكوين
مخصص لها بالكامل .يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل دراسة المركز المالي للطرف ذو العالقة ،والسوق الذي يعمل

اإلدارة التي تم توظيفها من قبل الشركة والشركات المسيطر عليها ،وذات السيطرة المشتركة أو تقع تحت سيطرة جوهرية من قبل هذه

األطراف .يتم اعتماد سياسات التسعير والشروط المتعلقة بهذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

فيه.

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الربح أو الخسارة الموحد هي كما يلي:
مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين

إيرادات
ألف درهم

2018
تكاليف التشغيل
ألف درهم

إيرادات
ألف درهم

شركات زميلة

5,003

99,167

4,838

99,359

مشروع مشترك

4,545

-

5,364

-

2017

فيما يلي بيان بمكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة:

تكاليف التشغيل
ألف درهم

مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
عدد موظفي اإلدارة الرئيسيين

فيما يلي األرصدة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بيان المركز المالي الموحد:

شركات زميلة
مشروع مشترك

شركات زميلة
مشروع مشترك

29

2018

ذمم مدينة
ألف درهم

ذمم دائنة ودفعات مقدمة
ألف درهم

14,863
1,561

40,340
-

16,424

40,340
2017

ذمم مدينة
ألف درهم

ذمم دائنة ودفعات مقدمة
ألف درهم

27,825

33,943

3,909

-

31,734

33,943

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

10,985
296
11,281
5

10,214
148
10,362
5

اإللتزامات الطارئة
ضمانات مصرفية
أصدرت البنوك ضمانات للمجموعة كما يلي:

ضمانات حسن التنفيذ
ضمانات مقابل مبالغ مدفوعة مقدماً
ضمانات مالية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

91,652
633
24,986
117,271

112,588
673
2,585
115,846

بلغ نصيب الشركة من اإللتزمات الطارئة في الشركات الزميلة و المشاريع المشتركة في  31ديسمبر  2018ما قيمته  13.4مليون درهم
( 12.8 :2017مليون درهم)  .ال تتوقع الشركة أن يتم دفع أي من هذه اإللتزامات و كذلك لم يتم تكوين مخصص يقابلها في البيانات
المالية الموحدة.

خالل السنة  ،دخلت الشركة في اتفاقية خدمات إدارية وتقنية مع مساهم بمبلغ  3ماليين درهم
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
31

االلتزامات
التزامات رأسمالية
بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في  31ديسمبر  ،2018والتي ليس لها مخصص في البيانات المالية  174.6مليون
درهم ( 147.0 :2017مليون درهم) .بلغت حصة الشركة من المصروفات الرأسمالية المستقبلية المتعاقد عليها للشركات الزميلة و
مشاريع مشتركة  63.1مليون درهم في  31ديسمبر  57.0 :2017( 2018مليون درهم).
التزامات بموجب إيجارات التشغيل  -كمؤجر

تدخل الشركة في اتفاقيات خدمات التبريد مع عمالئها لتزويدهم بالمياه المبردة .بعض هذه االتفاقيات تستوفي شروط التصنيف كإيجارات
بموجب تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  4ويتم احتسابها على أنها إيجارات تشغيل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17
حيث أن الشركة لم تقم بتحويل مخاطر ومزايا تملك هذه األصول فعلياً للعمالء.
إن الفترات المتبقية لهذه االتفاقي ات ،الغير قابلة لإللغاء ،تتراوح بين  15و 30عاماً .تتضمن جميع هذه االتفاقيات بنوداً إلمكانية زيادة
اإليجار على أساس دوري وذلك وفق ًا للظروف السائدة في السوق.
فيما يلي بيان الحد األدنى للقيم المدينة المستقبلية لإليجارات بموجب اتفاقيات إيجارات التشغيل غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر:

خالل سنة واحدة

بعد سنة ولكن ال تزيد عن خمس سنوات

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

109,558

110,248

438,232
1,830,464
2,378,254

تزيد عن خمس سنوات

438,232
1,940,022
2,488,502

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية
تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة ،بخالف المشتقات المالية ،من القروض والسلفيات التي تحمل فائدة ،الت ازمات بموجب

اإليجارات التمويلية ،سندات إلزامية التحويل  -الجزء المدرج في المطلوبات – والذمم التجارية الدائنة ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات

عالقة .إن الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو إيجاد التمويل الالزم لعمليات المجموعة ونشاط البناء .لدى المجموعة عدة
موجودات مالية مثل إيجارات التمويل المدينة ،والذمم التجارية المدينة ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ،والنقد والودائع القصيرة

األجل ،التي تنتج مباشرة من عملياتها.

تدخل المجموعة في تعامالت المشتقات بهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناتجة من موارد تمويل المجموعة .إن سياسة المجموعة في
عامي  2018و  2017تنص على عدم المتاجرة في المشتقات المالية.

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة .يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على السياسات
إلدارة كل من هذه المخاطر التي تم تلخيصها أدناه.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر حدوث تغيرات في القيم العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي قد تنتج عن التقلبات في
أسعار السوق .وتشمل مخاطر السوق األنواع التالية :مخاطر سعر الفائدة ومخاطر العمالت.
تشمل األدوات المالية المتأثرة بمخاطر أسعار السوق القروض والسلفيات والودائع ،إيجارات تمويل مدينة ،إيجارات تمويل دائنة ،ومشتقات
األدوات المالية.

إن تحليالت الحساسية الموضحة في األقسام التالية تتعلق بالوضع كما في  31ديسمبر  2018و .2017
تم تحضير تحليالت الحساسية على أساس أن كالً من مبلغ صافي الدين ونسبة معدالت الفائدة الثابتة إلى المتغيرة على الديون والمشتقات

المالية ونسب األدوات المالية بالعمالت األجنبية كلها ثابتة باإلضافة إلى أخذ كافة أدوات التحوط بعين االعتبار كما في  31ديسمبر
 2018و .2017

- 71 -

 - 7094

تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

تبريــد | ا لتقريــر الســنو ي 2018

95

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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31

31

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر السوق (تتمة)



أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر العمالت األجنبية

وقد وضعت االفتراضات التالية عند حساب تحليالت الحساسية:



الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018

إن مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألية أداة مالية بسبب
تغييرات أسعار صرف العمالت األجنبية.

تتعلق حساسية بيان المركز المالي بمشتقات األدوات المالية.

ناء على
تنتج الحساسية المتعلقة ببيان الربح أو الخسارة الموحد من التغيرات المفترضة في مخاطر األسواق المعنية .وذلك ب ً
الموجودات والمطلوبات المالية كما في  31ديسمبر  2018و  .2017ومن ضمنها التأثير الناتج عن محاسبة التحوط.

مخاطر أسعار الفائدة

إن غالبية المعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي ،أو بعمالت مربوطة بالدوالر األمريكي .وحيث أن سعر
الدرهم اإلماراتي مرتبط بسعر الدوالر األمريكي ،فإن األرصدة بالدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر هامة للعمالت األجنبية.
مخاطر اإلئتمان

إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغيرات القيم العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية التي قد تنتج عن التقلبات في
أسعار الفائدة في السوق.

خسارة مالية .قد تتعرض المجموعة إلى مخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية (بصفة أساسية الذمم التجارية المدينة ،ومبالغ

يتعلق تعرض التدفق المالي للمجموعة لمخاطر التغيرات في أسعار الفائدة بشكل أساسي بالتزامات الديون والودائع بأسعار الفائدة المتغيرة.

واألدوات المالية األخرى.

إلدارة المخاطر التي يتعرض لها التدفق المالي للمجموعة نتيجة الفائدة المتغيرة على االقتراض ،تدخل الشركة في اتفاقيات لتبادل سعر
الفائدة ،حيث توافق على مبادلة الفرق بين قيم معدالت الفائدة الثابتة والمتغيرة المحسوبة بالرجوع للقيمة االفتراضية األساسية المتفق عليها

تقوم المجموعة بالمتاجرة فقط مع أطراف ثالثة معروفة وموثوقة .إن سياسة المجموعة تنص على إخضاع جميع العمالء الذين يرغبون

في فترات محددة .يتم تعيين اتفاقيات التبادل هذه لتحوط ديون االلتزامات األساسية .كما في  31ديسمبر  ،2018بعد األخذ في االعتبار

تأثير اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة ،فإن نسبة  %61تقريباً من قروض المجموعة هي بأسعار فائدة ثابتة (.)%57 :2017

تشير مخاطر اإلئتمان إلى المخاطر الناشئة عن عدم وفاء أحد األطراف بإلتزاماته بموجب األداة المالية أو عقود العمالء التي تؤدي إلى

مستحقة من األطراف ذات العالقة وإيجارات التمويل المدينة) وأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع في البنوك والمؤسسات المالية

في المتاجرة على أساس فترات االئتمان إلجراءات تحقق متعلقة باإلئتمان .باإلضافة إلى ذلك ،فإنه يتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل

مستمر .إن التعرض األقصى المتعلق بذمم مدينة وإيجارات التمويل المدينة هو القيمة الدفترية كما أفصح عنه في إيضاح  15و .16

يمثل أكبر عمالء للمجموعة من بينهم حساب طرف ذو عالقة حوالي  %62من الذمم المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

كما في  31ديسمبر  3 :2017( 2018عمالء .)%49 -أما المبالغ المستحقة عن إيجارات التمويل المدينة هي من اربعة عمالء

حساسية معدل أسعار الفائدة

يعرض الجدول التالي حساسية ربح المجموعة لسنة واحدة لتغيرات محتملة معقولة في أسعار الفائدة ،مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى

ثابتة (من خالل األثر على الودائع والجزء غير المتحوط له من القروض والسلفيات).

( :2017ثالثة عمالء).

أما فيما يتعلق بمخاطر االئتمان التي تنشأ عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقد والودائع ،وبعض أدوات

التأثير على الربح
ألف درهم

ٍ
مساو للقيمة
المشتقات المالية ،فإنها تنتج عن مخاطر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة بتخلف الطرف اآلخر ،بتعرض أقصى

2018
 100+زيادة نقطة أساسية
 100-نقص نقطة أساسية

)(9,245
9,245

مخاطر السيولة

2017
 100+زيادة نقطة أساسية
 100-نقص نقطة أساسية

)(10,281
10,281

ال يمكن تحديد األثر على حقوق المساهمين المتعلق بالمشتقات المعينة كتحوط فعال للتدفقات النقدية في غياب معلومات من البنوك

الدفترية لهذه األدوات .تسعى المجموعة للحد من المخاطر اإلئتمانية للبنوك بالتعامل مع البنوك ذات السمعة الحسنة.

تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في التمويل باستخدام نموذج التدفقات النقدية .تأخذ هذه األداة بعين االعتبار تواريخ استحقاق

الموجودات المالية (على سبيل المثال :الذمم التجارية المدينة ،إيجارات التمويل المدينة وموجودات مالية أخرى) والتدفقات النقدية المتوقعة
من العمليات والمشاريع الرأسمالية.

تهدف المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين استم اررية التمويل والمرونة من خالل استخدام القروض ألجل.

التي هي الطرف اآلخر في المعاملة.

 - 7296

 - 73تبريــد | التقر يــر الســنو ي 2018

تبريــد | ا لتقريــر الســنو ي 2018

97

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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31
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بناء على المدفوعات التعاقدية غير
يلخص الجدول التالي جدول استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  31ديسمبر ً 2018
المخفضة وأسعار الفائدة الحالية في السوق:
أقل من 3

من  3إلى 12

من  1سنة إلى

أكثر من 5

عند الطلب

أشهر

شهر

 5سنوات

سنوات

إجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

فائدة
صكوك غير قابلة للتحويل

-

20,058

282,883

1,407,421

2,155,626

3,865,988

-

-

101,008

404,030

2,038,515

2,543,553

ذمم ومحتجزات دائنة ،مبالغ
مستحقة لألطراف ذات عالقة
ومطلوبات مالية أخرى

-

152,003

204,326

14,079

-

370,408

-

172,061

588,217

1,825,530

4,194,141

6,779,949

كما في  31ديسمبر 2017
القروض والسلفيات التي تحمل
فائدة

-

ترتيبات تمويل إسالمية

-

إلتزامات إيجارات تمويلية

-

33,967

328,959

1,733,494

253,613

2,350,033

11,502

103,591

455,021

840,632

1,410,746

1,937

2,580

-

-

4,517

ذمم ومحتجزات دائنة ،مبالغ
مستحقة لألطراف ذات عالقة
ومطلوبات مالية أخرى

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية (تتمة)
إدارة رأس المال

إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو الوصول إلى تقييم ائتماني قوي ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة

القيمة للمساهمين.

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل التغيرات في الظروف االقتصادية .ال توجد متطلبات تنظيمية

مفروضة على مستوى رأس المال لم تف به المجموعة.

تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة اإلقراض ،وتمثل صافي الديون على مجموع رأس المال زائد صافي الديون .تدرج المجموعة

كما في  31ديسمبر 2018
القروض والسلفيات التي تحمل

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
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-

117,699

352,078

14,079

-

483,856

165,105

787,208

2,202,594

1,094,245

4,249,152

ضمن صافي الديون ،القروض والسلفيات التي تحمل فائدة ،والسندات اإللزامية التحويل -الجزء المدرج في المطلوبات ،والتزامات بموجب

إيجار تمويلي ناقص النقد والودائع قصيرة األجل .يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين بدون الحقوق الغير المسيطرة ناقص التغييرات
المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات المالية.

2018
ألف درهم
القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
ترتيبات تمويل إسالمية
صكوك غير قابلة للتحويل
التزامات بموجب إيجارات تمويلية
ناقص :النقد والودائع
صافي الدين
حقوق المساهمين العائدة إلى حملة أسهم الشركة األم
تعديالت للتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
المالية
إجمالي رأس المال
رأس المال وصافي الدين
نسبة اإلقراض

2,009,079
1,155,172
4,374
3,168,625
)(418,280
2,750,345

4,670,006

4,725,935

20,886
4,690,892
7,431,324
%37

37,774
4,763,709
7,514,054
%37
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ألف درهم
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -ش.م.ع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2018
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قياس القيمة العادلة
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قياس القيمة العادلة (تتمة)

32.1

القيم العادلـة لألدوات المالية

32.2

تراتبية القيمة العادلة (تتمة)
فيما يلي الطرق واالفتراضات التي تم استخدامها في تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:

إن القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما في تاريخ بيان المركز

المالي ،باستثناء اإليجارات التمويلية المدينة والسندات اإللزامية التحويل والقرض ذو المعدل الثابت والتزامات إيجارات تمويلية ذات أسعار



فائدة ثابتةُ .مدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه األدوات:

القيمة الدفترية
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم
الموجودات المالية

إيجارات تمويلية مدينة
المطلوبات المالية

صكوك غير قابلة للتحويل

إلتزامات إيجارات تمويلية
32.2

القيمة العادلة
2017
2018
ألف درهم
ألف درهم

2,869,966

2,957,744

3,156,812

3,570,822

1,828,794

-

1,917,581

-

-

-

4,374

4,838

2018
 31ديسمبر
2018
ألف درهم

ألف درهم

الثاني

المستوى الثالث

 31ديسمبر

المستوى

المستوى

المستوى

2017

األول

الثاني

الثالث

ألف
درهم

ألف
ألف درهم

ألف درهم

درهم

ألف درهم

ألف درهم

مطلوبات مالية مدرجة
بالقيمة العادلة
-

()796

-

10,770

-

10,770

-

الموجودات التي تم االفصاح
عن قيمتها العادلة
ايجارات تمويلية مدينة
المطلوبات التي تم االفصاح
عن قيمتها العادلة

صكوك غير قابلة للتحويل

التزامات إيجارات تمويلية

1,917,581
1,917,581

إن التقنية االكثر استخداما للتقييم ،تتضمن اتفاقيات التبادل وذلك عن طريق احتساب القيمة الحالية .وتشمل طريقة التقييم عدة

مدخالت ومن بينها الدرجة االئتمانية لالطراف المتقابلة ,منحنيات سعر الفائدة و منحنيات سعر الصرف اآلجل للسلعة.
32.3

أنشطـة التحوط
إن المجموعة معرضة للفروقات في المستقبل في التدفقات النقدية للفوائد على القروض التي تحمل فائدة ،والسلفيات التي تحمل فائدة

بمعدل متغير.

-

1,917,581

1,917,581

مجموعة من البنوك كتحوط فعال للتدفقات النقدية بمبالغ إسمية تعكس جداول سحب المبلغ األصلي والسداد للقروض .إن المبلغ اإلسمي
لهذه العقود يبلغ  164مليون درهم كما في  31ديسمبر  1,820 :2017( 2018مليون درهم).
فيما يلي جدول االستحقاق الخاص بالموجودات والمطلوبات المتعلقة بالمشتقات في  31ديسمبر:

2017
المستوى

المستوى األول

3,156,812

المشتقات المقيمة من خالل استخدام تقنيات تقييم ناتجة عن البيانات السوقية التي يمكن مالحظتها هي اتفاقيات تبادل اسعار الفائدة.

بهدف تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل فائدة ،دخلت الشركة في عقود مبادلة ألسعار الفائدة مع

كما في  31ديسمبر  2018و  ،2017كانت تراتبية قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة على النحو التالي:

اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة

تدخل المجموعة في ادوات مالية مشتقة مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة مع تصنيفات ائتمانية من الدرجة االستثمارية .إن

تحوط التدفقات النقدية

تراتبية القيمة العادلة

()796



األصل المصنف لغرض البيع (األرض) يتم تقييمه وفقاً لمقيم خا رجي ما معتمد ،مستقل عن طريق تطبيق نموذج تقييم موصى به
من لجنة المعايير التقييم الدولية.

-

-

3,156,812

-

3,570,822

4,838
4,838

-

-

-

-

-

-

:2018
التدفقات النقدية المستلمة (الموجودات)
التدفقات النقدية المدفوعة (المطلوبات)

خالل سنة
ألف درهم

من  3-1سنوات
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

4,879
)(5,345

9,981
)(9,918

14,860
)(15,263

صافي التدفقات النقدية

)(466

63

)(403

:2017
التدفقات النقدية المستلمة (الموجودات)
التدفقات النقدية المدفوعة (المطلوبات)
صافي التدفقات النقدية

35,479
)(48,584
)(13,105

75,983
)(80,915
)(4,932

111,462
)(129,499
)(18,037

3,570,822

-

عقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

4,838
4,838

خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر  2018و  31ديسمبر  ،2017لم يكن هناك أية تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى

األول والمستوى الثاني ،كما لم يتم عمل أية تحويالت من وإلى قياسات القيمة العادلة في المستوى الثالث.

إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تدرج بالقيمة التي يمكن استبدالها ضمن عمليات تبادل بين أطراف راغبة ،غير عمليات
البيع القهري أو التصفية.
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