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 يُرسي هذا الفندق الفاخر من فئة اخلمس
جنوم معايري جديدة للضيافة، حيث يقدم 

 للمقيمني والسياح أسلوب حياة فاخر يف
قلب العاصمة أبوظبي.

روزوود أبوظبي

حمطة تربيد

من خالل هذه احملطة، توفر "تربيد" 
حاليًا 43,900 طن تربيد جلميع املشاريع 

القائمة على جزيرة املاريه.

 يف عام 2014، قام ائتالف مكون من شركة "تربيد" و"صندوق إم آي بي"
 باالستحواذ على حمطة تربيد املناطق املوجودة يف جزيرة املاريه يف أبوظبي،

َم  وهو مشروع متعدد االستخدامات ميتد على مساحة 114 هكتارًا ُصمِّ
 ليكون املركز التجاري اجلديد للعاصمة، وضمنت لنا هذه الصفقة احلق
احلصري يف تقدمي خدمات تربيد املناطق جلميع املشاريع على اجلزيرة.

 جزيرة املاريه
أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

تشكل أبراج مربعة سوق أبوظبي العاملي األربعة ومبنى سوق 
 أبوظبي العاملي معًا واجهًة بحريًة أّخاذة، إذ إنها تشكل مركزًا

 جتاريًا قويًا على جزيرة املاريه، كما أنها تضع معايريًا جديدة
للمشاريع العقارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

مربعة سوق أبوظبي العاملي

تضم الغالرييا جمموعة رائعة من أرقى ماركات األزياء 
والعالمات التجارية، باإلضافة إىل مطاعمها الراقية، 

لتشكل بذلك الوجهة اجلديدة للتسوق وأسلوب احلياة 
املميز يف أبوظبي ومنطقة الشرق األوسط. 

الغالرييا

صّممت مستشفى كليفالند كلينك أبوظبي على مستوى عاملي من 
التخصصات املتعددة ليلبي جمموعة من متطلبات الرعاية الصحية 

للحاالت احلرجة لسكان أبوظبي. يوفر املستشفى 364 سريرًا ويقدم 
 أفضل اخلدمات الطبية العاملية ومنوذجًا فريدًا لكليفالند كلينك هنا

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

كليفالند كلينك أبوظبي 



يونيو

فازت "تربيد" بجائزتني فضيتني 
يف الدورة السنوية اخلامسة 
بعد املئة ملؤمتر اجلمعية 

الدولية لطاقة املناطق يف 
سياتل بالواليات املتحدة 

األمريكية.

وقعت "تربيد" اتفاقية جديدة 
مع جامعة اإلمارات توفر 

مبوجبها 17,500 طن تربيد 
تخدم مشاريع اجلامعة 

احلالية واملستقبلية.

يوليو

يف صفقة تفوق قيمتها املليار 
درهم، استحوذ ائتالف مكون 

من "تربيد" و"صندوق إم آي بي" 
على حق امتياز ملدة 30 عامًا 
يكون مبوجبه املزود احلصري 

خلدمات تربيد املناطق يف 
جزيرة املاريه يف أبوظبي.

ارتفع صايف األرباح يف النصف 
 األول مبعدل 17% إىل

149 مليون درهم.

سبتمرب

وقعت "تربيد" عقدًا طويل 
األجل مع شركة "ِمراس 
للرتفيه والتسلية" لتزويد 

45,600 طن تربيد ملشروع 
"دبي باركس آند ريزورتس" 

الواقع يف منطقة جبل علي.

أكتوبر

ارتفع صايف األرباح لألشهر 
التسعة األوىل من العام 

مبعدل 21% إىل 245 مليون 
درهم.

ديسمرب

أكملت الشركة بنجاح إعادة 
متويل ديونها البالغة 2.6 
مليار درهم. وتعكس بنود 
االتفاقية املعدلة بهامش 

فائدة أقل ومدة تسديد أطول، 
مكانة "تربيد" القوية كإحدى 

الشركات الرائدة يف جمال البنية 
التحتية للمرافق.

بلغ صايف األرباح 326 مليون 
درهم، بزيادة قدرها 20% عن 

عام 2013.

نبذة عن عام 2014

يناير

جتاوز التوفري يف الطاقة يف عام 
2013 املليار كيلوواط ساعي 
مايعني القضاء على أكرث من 

نصف مليون طن من انبعاثات 
ثاين أكسيد الكربون.

مارس

صادقت اجلمعية العمومية 
العادية على توزيع أرباح بقيمة 

5 فلس للسهم الواحد عن 
عام 2013.

صادق املساهمون على إعادة 
انتخاب أعضاء جملس إدارة  
"تربيد" لدورة جديدة مدتها 

ثالث سنوات.

انتخب املساهمون أيضًا 
عضوين جديدين يف جملس 

إدارة "تربيد" هما: فهد سعيد 
الرقباين وحممد احلرميل 

الشامسي.

أبريل

 اطلقت "تربيد" تقريرها
السنوي األول للمسؤولية 

اجملتمعية للشركات.

 ارتفع صايف األرباح يف الربع
 األول مبعدل 22% إىل

58 مليون درهم.

مايو

 وقع شريكنا القطري
"قطر كوول" عقدًا إلنشاء 

 احملطة الرابعة لتربيد
املناطق يف قطر.

يونيو

مت جتديد اتفاقية خدمات 
التربيد مع القوات املسلحة 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة  
بقيمة 6 مليارات درهم.

قامت مبادلة بتحويل 134 
مليون درهم إماراتي من 

السندات اإللزامية التحويل إىل 
أسهم، ليصبح جمموع أسهم 

 "تربيد" امُلصدرة 738.5 مليون 
سهم تقريبًا.
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 إضافة 118,273 طن تربيد
توصيالت جديدة للعمالء

 إجمايل توصيالت
التربيد للمجموعة 

957,000 طن تربيد

االستحواذ على حمطة تربيد 
املناطق الواقعة على جزيرة 

املاريه يف أبوظبي

توقيع اتفاقية جديدة مع جامعة اإلمارات 
لتزويدها بــ 17,500 طن تربيد

الفوز بجائزتني فضيتني يف مؤمتر 
اجلمعية الدولية لطاقة املناطق

 توقيع عقد طويل األجل لتوفري
 45,600 طن تربيد ملشروع

"دبي باركس أند ريزورتس" النــدليغو

 صايف األرباح
326 مليون درهم - زيادة بنسبة 20% عن 

عام 2013

بدأ شريكنا القطري يف إنشاء 
احملطة الرابعة لتربيد 

املناطق يف قطر

69 حمطة يف دول جملس 
التعاون اخلليجي

بلغت التدفقات 
النقدية الناجتة 

عن العمليات 
التشغيلية 549 

مليون درهم

جتديد اتفاقية خدمات 
 التربيد مع القوات

املسلحة لدولة اإلمارات 
 العربية املتحدة بقيمة

6 مليارات درهم

أهم إجنازات عام 2014
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إيرادات اجملموعة )مليون درهم(

األرباح التشغيلية لوحدة املياه املرّبدة 
)مليون درهم(

توصيالت التربيد يف دولة اإلمارات 
العربية املتحدة )طن تربيد(

عمالء دولة اإلمارات العربية املتحدة )طن تربيد(

إجمايل توصيالت التربيد للمجموعة )طن تربيد(عدد احملطات

إجمايل األرباح للمجموعة قبل خصم الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالستهالك )مليون درهم(

صايف األرباح )مليون درهم(

1,115 2011

64 2011

1,129 2012

65 2012

1,100 2013

66 2013

1,131 2014

69 2014

حكومية  / غري حكومية 

183 2011

703,000 2011

236 2012

767,000 2012

272 2013

2013839,000

326 2014

 957,000 2014

2011435

502 2012

507 2013

535 2014

274 2011

347 2012

2013348

2014359

705,613 2014

612,045 2012

636,104 2013

2011564,780

275,026
430,587

2014

270,314
294,466

2011

274,227
337,818

2012

274,871
361,233

2013

حملة تاريخية عن أداء الشركة: 
2014 – 2011

متابعًة ملسريتنا يف األعوام املاضية، استمرت "تربيد" خالل عام 2014 يف تنمية 
أعمالها بشكل مستقر ومستدام، حيث حققت نتائج قوية وحسنت أدائها عن 

السنوات السابقة.

تواصل "تربيد" تنفيذ اسرتاتيجية أعمالها، التي ترتكز 
على أدائها الرائد يف جمال عملها األساسي وهو توفري 
املياه املربدة. ففي نهاية عام 2014، شكلت وحدة 

املياه املربدة 93% من إجمايل إيرادات اجملموعة. 
ويعد ذلك دليالً قويًا على جناحنا يف التحول إىل شركة 

رائدة يف قطاع البنية التحتية للمرافق.

ويف عام 2014، بلغت إيرادات اجملموعة 1,130.6 
مليون درهم، حيث حققت إيرادات الشركة من األعمال 

األساسية للمياه املربدة زيادة بنسبة 1% )عن العام 
السابق( لتتجاوز 1,034 مليون درهم.

واألهم من ذلك، حقق صايف الربح زيادة كبرية بلغت 
325.7 مليون درهم )بزيادة قدرها 20% عن عام 

2013(. وال تُعزى هذه الزيادة للتوصيالت اجلديدة التي 
حققناها خالل هذه السنة فحسب، بل إىل التزامنا 

بإدارة أعمالنا بأكرب قدر من الكفاءة، مستفيدين من 
إحدى أهم املزايا التنافسية، وهي اقتصاديات احلجم.

ويعّد األداء املايل القوي نتيجًة مباشرًة لقوة عمليات 
الشركة التشغيلية. فشركة "تربيد" اليوم تختلف إىل 

حٍد كبري عّما كانت عليه منذ أربع سنوات، ويوضح إلقاء 
الضوء على التقدم احملرز يف أدائها التشغيلي، السبب 

وراء قّوة وثبات الشركة.

واليوم، منتلك 69 حمطًة لتربيد املناطق تعمل يف 
5 دول عرب منطقة اخلليج العربي، ما يجعلنا املزود 
الوحيد خلدمة تربيد املناطق يف املنطقة الذي يتمتع 

بحضور قوي يف أسواق خمتلفة.

وتتوزع حمطاتنا بني دولة اإلمارات العربية املتحدة 
)62 حمطة(، وقطر )ثالث حمطات(، واململكة 
العربية السعودية )حمطتان(، وُعمان )حمطة 

واحدة( والبحرين )حمطة واحدة(.

وعلى النحو ذاته، استمرت قدرة التربيد اإلجمالية يف 
الشركة بالنمو حيث وصلت إىل 957,000 طن تربيد يف 
خمتلف أنحاء املنطقة، بزيادة تتجاوز 14% مقارنًة 
بعام 2013. ويف عام 2014، قمنا بإضافة مايتعدى 

31,000 طن تربيد يف اململكة العربية السعودية، 
 بينما قمنا بتوصيل مايزيد عن 16,000 طن تربيد

يف قطر.

يف حني جنحنا يف ترسيخ مكانتنا يف خمتلف أنحاء 
منطقة اخلليج العربي، نواصل الرتكيز على سوقنا 
احمللية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، حيث مت 
توصيل 69,000 طن تربيد للعمالء يف عام 2014.

وال يزال سجل عمالءنا قويًا يف دولة اإلمارات العربية 
 املتحدة، حيث أن نسبة كبرية من قدرة التربيد

متعاقد عليها مع جهات حكومية رائدة.
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حمطة تربيد

من خالل هذه احملطة، توفر "تربيد" 
52,300 طن تربيد جلميع املشاريع 

القائمة على جزيرة ياس.

افُتِتَح ياس مول يف نوفمرب 2014، ليشكل وجهة 
تسوق جديدة ونابضة باحلياة، حيث يتكون من ثالثة 
طوابق تضم أبرز متاجر التجزئة العاملية واإلقليمية 

واملطاعم، فضالً عن 20 شاشة سينما حديثة، 
ومنطقة للرتفيه العائلي. 

ياس مول

مت إطالق ياس ووتروورلد يف يناير 2013، وتعد أول 
حديقة مائية كربى يف دولة اإلمارات العربية املتحدة. 

وتضم احلديقة املائية جمموعة من 43 لعبة 
ومنزلقة مائية وغريها من املرافق الرتفيهية، ومنها 
خمس منزلقات فريدة هي األوىل من نوعها يف العامل.

يستوحي عامل فرياري اسمه من عالمة فرياري التجارية الغنية وإرثها 
اإليطايل العريق. ويعد عامل فرياري منتزهًا ترفيهيًا فريدًا من نوعه، إذ يقدم 

ألعابًا مليئًة باإلثارة، مثل "فورموال روسا"، األفعوانية األسرع يف العامل، 
فضالً عن املطاعم واملتاجر التي حتمل عالمة جتارية فريدة.

ياس ووتروورلد

عامل فرياري

تضم ياس بالزا ستة فنادق رائدة مبا فيها كراون بالزا، روتانا 
جزيرة ياس، سنرتو جزيرة ياس، ستيربيدج سويتس، بارك إن، 

وراديسون بلو.

ال تقتصر روعة هذا الفندق على إطاللته املميزة على حلبة 
مرسى ياس فقط، ولكنه أيضًا أول فندق جديد يف العامل يتم 

 بناؤه فوق حلبة الفورموال1 مباشرًة، ما مينح الضيوف إطاللًة
ال مثيل لها على فعاليات السباق املثرية.

تستقبل حلبة مرسى ياس سباق جائزة االحتاد 
للطريان الكربى للفورموال1 الذي يُقام سنويًا يف 

أبوظبي، وغريه الكثري من الفعاليات املثرية. ويبلغ 
طول هذه احللبة 5.554 كيلومرتًا، ما يجعلها 

سادس أطول حلبة سباقات، كما أن سباق جائزة 
االحتاد للطريان الكربى للفورموال1 هو الوحيد يف 

العامل الذي يُقام عند الشفق.

حلبة مرسى ياس

فنادق ياس بالزا 

ياس فايسروي أبوظبي

يف يوليو 2009، أكملت "تربيد" بناء حمطة تربيد املناطق على جزيرة ياس، التي تعد 
الوجهة األوىل للتسلية والرتفيه يف أبوظبي. وتوفر حمطة التربيد، التي تقع يف اجلزء 

الغربي من جزيرة ياس مبحاذاة شارع الشيخ خليفة، خدمات التربيد جلميع املشاريع 
الكربى احلالية واملستقبلية على اجلزيرة.

 جزيرة ياس
أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة



وليد املقرب املهريي
رئيس جملس اإلدارة

 جنحت "تربيد"
يف حتقيق العديد 

من اإلجنازات 
التشغيلية وواصلت 

تنمية حمفظة 
عمالئها يف خمتلف 

أنحاء الدولة

كلمة رئيس جملس اإلدارة

حققت "تربيد" إجنازات نوعية يف عام 2014، على 
الصعيدين التشغيلي واملايل. فقد وصل صايف الربح 

إىل 326 مليون درهم، بزيادة بلغت 20% عن العام 
السابق، يف حني مت إضافة أكرث من 118,000 طن 
تربيد إىل السعة اإلجمالية للمجموعة والتي تقارب 

املليون طن تربيد حاليًا. 

واليوم، جنحت "تربيد" يف ترسيخ مكانتها كشريك رائد 
للمؤسسات احلكومية واخلاصة يف دول جملس 

التعاون اخلليجي. وتصل خدمات "تربيد" حاليًا إىل عدد 
من املشاريع الوطنية البارزة يف املنطقة، بدءًا من 
إمارتّي أبوظبي ودبي، ووصوالً إىل كٍل من اململكة 

العربية السعودية وقطر.  

أما بالنسبة للسوق احمللي، فقد جنحت "تربيد" يف 
حتقيق العديد من اإلجنازات التشغيلية وواصلت تنمية 

حمفظة عمالئها يف خمتلف أنحاء الدولة. 

ففي أبوظبي، جنحنا بالشراكة مع "صندوق إم آي 
بي" باالستحواذ على حمطة التربيد القائمة يف جزيرة 

املاريه، املركز التجاري املتنامي يف العاصمة أبوظبي، 
يف صفقة بلغت قيمتها 1.05 مليار درهم. كما قمنا 

أيضًا بتجديد اتفاقية خدمات التربيد الرئيسية مع القوات 
املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف صفقة 
بلغت قيمتها 6 مليارات درهم، وتعتز "تربيد" بهذا 

التاريخ الطويل مع القوات املسلحة والذي يعود إىل 
عام 1999 عندما مت تكليفها ببناء أول حمطة تربيد 

مناطق يف منطقة سويحان.

أما يف دبي، عززت الشركة مكانتها من خالل توقيع 
اتفاقية امتياز طويلة األجل مع شركة "ِمراس للرتفيه 

والتسلية" لتزويد مشروع "دبي باركس أند ريزورتس" 
يف جبل علي بـ 45,600 طن تربيد. كما تقوم "تربيد" 

اليوم بتزويد 95,290 طن تربيد من خالل 18 حمطة 
لعمالئها يف دبي، مبا يف ذلك أهم مشاريع البنية التحتية 

مثل مرتو دبي.

ويف قطر، أضفنا أكرث من 16,000 طن تربيد من 
خالل شركة "قطر كوول" التابعة لنا، كما بدأنا بتشييد 

احملطة الرابعة خلدمة عدٍد من املشاريع الرئيسية 
يف البالد. وأيضًا مت توصيل أكرث من 31,000 طن تربيد 

ألهم املشاريع يف اململكة العربية السعودية منها 
مشروع تطوير جبل عمر يف مكة املكرمة.

استمرت "تربيد" ومنذ بداياتها قبل عقد ونصف من 
الزمن، يف تنمية أعمالها حتى أصبحت متتلك وتشغل 

69 حمطة تزود خدمات تربيد املناطق لعدد من أهم 
وأبرز املشاريع احليوية يف املنطقة. ومل يكن لهذا 
النمو الالفت أن يتحقق إال من خالل تفاين وإخالص 
املوظفني يف تأدية عملهم، واللتزام املساهمني 

الراسخ. وأود هنا أن أشكرهم جميعًا على إسهاماتهم 
فيما حققناه من جناح على مدى األعوام املاضية.  
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جاسم حسني ثابت
الرئيس التنفيذي

أصبحت "تربيد" اليوم 
شركة تتمتع باستقرار 

يف األرباح، وتدفقات 
مالية متوقعة وأرباح 

مستدامة، باإلضافة إىل 
توقعات إيجابية تؤهلنا 

جيدًا لتحقيق النمو يف 
املستقبل

كلمة الرئيس التنفيذي

لقد كان عام 2014 عامًا آخرًا قويًا "لتربيد"، واصلنا 
خالله تعزيز مكانة شركتنا كإحدى شركات البنية 

التحتية املستقرة واملربحة. وكما هو احلال يف األعوام 
السابقة، فقد ساهم عام 2014 يف تعزيز قرارنا 

املتمثل يف الرتكيز على أعمال وحدة املياه املرّبدة 
األساسية، حيث قمنا بتوصيل أكرث من 118,000 طن 

تربيد لعمالئنا يف دول جملس التعاون اخلليجي على 
مدار العام. 

وقد حتقق هذا اإلجناز الكبري من خالل النمو الذاتي 
للشركة، واالستحواذات التي قامت بها على حدٍّ سواء. 

 ومن خالل ائتالف مع "صندوق إم آي بي"، جنحنا
يف احلصول على حق امتياز ملدة 30 عامًا تكون "تربيد" 
مبوجبه املزود احلصري خلدمات تربيد املناطق جلميع 

املشاريع على جزيرة املاريه. وأضافت هذه احملطة 
الواقعة يف قلب مركز األعمال التجاري والوجهة 
الرتفيهية اجلديدة الفاخرة يف أبوظبي، أكرث من 
 43,000 طن تربيد إىل قدرة اإلنتاج احلالية، مع

إمكانية إضافة 40,000 طن تربيد أخرى لتزويد 
املشاريع  املستقبلية.

حافظنا أيضًا على زيادة العائدات على األصول 
املوجودة من خالل توصيل املزيد من العمالء 

مبحطات التربيد التي قمنا ببنائها.

وقد جنحنا يف توصيل خدمات التربيد إىل العديد من 
املشاريع اجلديدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 
كأبراج "ذي جيت تاورز" يف جزيرة الرمي وياس مول يف 

أبوظبي. وباملثل، فقد واصلنا تنمية قدراتنا الذاتية يف 
أنحاء املنطقة من خالل توصيل أكرث من 28,000 

طن تربيد ملشروع جبل عمر يف مكة املكرمة، وغريه 
من املشاريع.

وباإلضافة إىل ذلك، واصلنا الرتكيز على تعزيز امليزانية 
العمومية للشركة، حيث اختتمنا العام املاضي بنتائج 

إيجابية بعد االنتهاء من إعادة متويل ديوننا البالغة 
2.6 مليار درهم. ويعكس التحسن امللحوظ الذي 

طرأ على شروط وهوامش االتفاقية اجلديدة، مكانة 
"تربيد" كإحدى الشركات الرائدة يف جمال البنية التحتية 

للمرافق، كما يعد هذا التحسن دليالً آخرًا على القوة 
املالية للشركة وثقة السوق يف مستقبل "تربيد".

ونتيجًة لذلك، أصبحت "تربيد" اليوم شركًة تتمتع 
باستقرار يف األرباح، وتدفقات مالية متوقعة وأرباح 

مستدامة، باإلضافة إىل توقعات إيجابية تؤهلنا جيدًا 
لتحقيق النمو يف املستقبل.

إن هذه اخلطوات الكبرية التي اتخذناها خالل السنوات 
املاضية، وبالتحديد أداء الشركة القوي خالل عام 

2014، هي ثمرة العمل اجلاد الذي يبذله موظفونا 
الذين أود هنا أن أشكرهم على التزامهم وإسهامهم 

يف حتقيق هذا النجاح. كما أود أن أتوجه أيضًا بالشكر 
اجلزيل ألعضاء جملس اإلدارة على توجيهاتهم 

ودعمهم طوال العام.
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حمطات تربيد
من خالل 16 حمطة، توفر "تربيد" 61,570 

طن تربيد جلميع حمطات مرتو دبي.

حمطة تربيد       

حمطة مرتو دبي )اخلط األخضر(   

حمطة مرتو دبي )اخلط األحمر(   

ممتدًا على طول 75 كيلومرتًا، يعد مرتو دبي مشروع البنية التحتية األول من 
نوعه يف شبه اجلزيرة العربية. وباعتبارها أطول شبكة مرتو آيل بدون سائق يف 

العامل، يربط مرتو دبي بني أهم املواقع يف اإلمارة ويسهم يف احلّد من االختناقات 
املرورية، ويوفر يف الوقت نفسه وسيلة نقل عملية بتكلفة معقولة.

 مرتو دبي
دبي، اإلمارات العربية املتحدة



علي سعيد البادي
عضو

شغل علي سعيد البادي الظاهري منصب العضو املنتدب يف شركة أبوظبي للموانئ، اجلهة املطورة 
واملنظمة لعمل املوانئ واملناطق الصناعية يف أبوظبي. قضى البادي أكرث من 20 عامًا يف جمموعة 

 شركات برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك(، شغل خاللها منصب رئيس جملس إدارة وعضو يف جملس
 إدارة عدد من شركات )أدنوك(. وكان البادي ممثل دولة اإلمارات العربية املتحدة يف منظمة )أوبك(

بني عامي 1987 - 1998. يحمل البادي شهادة بكالوريوس يف العلوم اإلدارية من جامعة إنديانا يف 
الواليات املتحدة األمريكية.

خالد صالح الراشدي
عضو

يشغل خالد صالح الراشدي منصب رئيس الشؤون احلكومية يف شركة املبادلة للتنمية، وسبق أن شغل 
مناصب رفيعة يف عدد من كربى املشاريع احلكومية يف أبوظبي، وهو حاليًا رئيس جملس إدارة شركة 

صفوة مارين وشركة أبوظبي لبناء السفن. ويحمل الراشدي شهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال اختصاص 
مالية وتسويق من جامعة كولورادو يف الواليات املتحدة األمريكية.

حممد احلرميل الشامسي
عضو

يشغل حممد احلرميل الشامسي منصب نائب رئيس أول يف وحدة الصناعة يف شركة املبادلة للتنمية، 
حيث يتوىل اإلشراف على استثمارات الشركة يف قطاع املرافق والتي تشمل الطاقة والتربيد املركزي بشمال 
إفريقيا. وقبل انضمامه إىل مبادلة شغل الشامسي منصب مدير إدارة االسرتاتيجيات والسياسات يف مكتب 
رئاسة جملس الوزراء بدولة اإلمارات العربية املتحدة.  كما أنه عضو مبجلس ادارة شركة سويادي تانساي 

احملدودة يف الصني، وشركة أس أم أن القابضة للطاقة يف سلطنة عمان. يحمل الشامسي شهادة 
 ماجستري إدارة أعمال، من "اتش إي سي" كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف باريس، وبكالوريوس

يف إدارة األعمال من اجلامعة األمريكية بالشارقة، بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

إبراهيم أحمد األنصاري
عضو

يشغل إبراهيم أحمد األنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة دولفني للطاقة يف دولة اإلمارات العربية 
املتحدة منذ فرباير 2014. وقبل انضمامه لشركة دولفني للطاقة يف أكتوبر 2003 كنائب الرئيس 

التنفيذي لشؤون املشاريع، عمل األنصاري مديرًا عامًا لشركة االحتاد للماء والكهرباء آنذاك والتي مت 
دجمها يف هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. عمل األنصاري ملدة 18 عامًا بشركة برتول أبوظبي الوطنية 

 )أدنوك(. األنصاري حاصل على شهادة بكالوريوس يف الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا
للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد الرؤوف البيطار
عضو

يشغل عبد الرؤوف البيطار منصب الرئيس التنفيذي جملموعة مصانع مياه املنهل ونستله يف السعودية، 
كما يشغل عضوية العديد من جمالس إدارة الشركات يف الشرق األوسط  منها: مصنع الشرق األوسط 

للكابالت املتخصصة )مسك(، مصنع الينابيع للمرطبات، مصنع الشرق األوسط للقوالب والبالستيك، 
شركة جمموعة العزل اخلليجية، جمموعة شركات شاكر ومصنع إل جي - شاكر، يحمل البيطار درجة 

بكالوريوس علوم يف الهندسة املدنية من جامعة سريكيوز يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية.

وليد املقرب املهريي
رئيس جملس اإلدارة

بحكم منصبه كنائب الرئيس التنفيذي جملموعة مبادلة والرئيس التنفيذي للقطاعات الناشئة 
يتوىل وليد املقرب املهريي مسؤولية تطوير األنشطة التجارية والتشغيلية واالسرتاتيجية للشركة 

ويشرف على مبادلة للرعاية الصحية، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، وحمفظة استثمارات 
مبادلة، باإلضافة إىل وحدة التكنولوجيا وخدمات املشاريع، كما أنه عضو يف جلنة اإلستثمار جملموعة 

مبادلة. يتوىل املهريي منصب رئيس جملس اإلدارة يف مستشفى كليفالند كلينك - أبوظبي، كما 
يشغل عضوية جملس اإلدارة يف كٍل من شركة اإلمارات لالتصاالت املتكاملة "دو"، وشركة مبادلة 

للبرتول، وشركة "مصدر". يحمل املهريي شهادة ماجستري من جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة، 
وبكالوريوس علوم يف اخلدمة اخلارجية من جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة.

خالد عبد اهلل القبيسي
العضو املنتدب

يشغل خالد عبداهلل القبيسي منصب رئيس تنفيذي لوحدة املوارد البشرية جملموعة مبادلة، كما 
أنه عضو يف جلنة اإلستثمار. باإلضافة إىل عضويته يف جملس إدارة شركة أبوظبي لطاقة املستقبل 
"مصدر" و شركة مبادلة للبرتول، ويف عدد من الشركات األخرى تشمل شركة املبادلة لإلستثمارات 
املالية وشركة دار التمويل وشركة أبوظبي إلدارة رياضة السيارات وهيئة الصحة أبوظبي والشركة 

العاملية لألملنيوم. القبيسي حاصل على شهادة بكالوريوس يف اإلدارة املالية والتشغيلية من 
جامعة بوسطن األمريكية، ويحمل درجة املاجستري يف العلوم من جامعة جورج واشنطن يف 

الواليات املتحدة، باإلضافة إىل حصوله على العضوية يف معهد احملللني املاليني املعتمدين 
)CFA(  يف عام 2003.

فهد سعيد الرقباين
عضو

يشغل فهد سعيد الرقباين منصب املدير العام جمللس أبوظبي للتطوير االقتصادي، منذ سبتمرب 
2010. انضم الرقباين إىل جملس أبوظبي للتطوير االقتصادي يف يونيو 2008 بصفته نائب املدير 

العام، ومبساندة كال من القطاع العام واخلاص ومبساعدة فريقه من اجمللس أطلق عدد من 
املبادرات التي تساهم يف حتقيق أهداف وغايات الرؤية االقتصادية 2030 إلمارة أبوظبي. كما أنه عضو 
يف جمالس إدارة العديد من الشركات ومنها الواحة كابيتال وشركة اإلمارات للحديد والشركة القابضة 
العامة )صناعات(. حاز الرقباين على درجة املاجستري يف التمويل وإدارة اخملاطر من كلية ليل لإلدارة 

يف فرنسا، وعلى درجة البكالوريوس يف االقتصاد الدويل من اجلامعة األمريكية يف باريس.

أحمد يحيى اإلدريسي
عضو

يشغل أحمد يحيى اإلدريسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والصناعة، حيث يتوىل 
مسؤولية اإلشراف على استثمارات مبادلة يف قطاعات أشباه املوصالت، واملعادن، والتعدين 

واملرافق العامة، كما أنه عضو يف جلنة اإلستثمار يف مبادلة. ويرتأس اإلدريسي جملس إدارة شركة 
غلوبل فاوندريز، وهو عضو يف جملس إدارة كٍل من شركة "مصدر"، وشركة اإلمارات العاملية 

لألملنيوم، وشركة مبادلة للبرتول، وشركة "إس إم إن" القابضة للطاقة، وشركة "غينيا ألومينا"، 
وشركة "ايه إم دي". يحمل اإلدريسي شهادة البكالوريوس يف الهندسة الصناعية من كلية 

باريس املركزية، وهو حاصل على شهادة ماجستري علوم يف الهندسة امليكانيكية من معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية. 

أعضاء جملس اإلدارة
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التطوير املؤسسي

واصلنا خالل عام 2014 تنمية حمفظة عمالئنا، وأبرمنا عقودًا طويلة األجل مع عدد من املؤسسات احلكومية 
واخلاصة الرائدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.

حققنا إجنازًا بارزًا يف أبوظبي من خالل عملية االستحواذ على حمطة تربيد املناطق املوجودة على جزيرة املاريه 
مع "صندوق إم آي بي"، وهو صندوق متويل استثماري يركز على االستثمار يف البنية التحتية يف الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وتركيا، مع مؤسسات استثمارية يف دول جملس التعاون اخلليجي وآسيا، وذلك يف صفقة بلغت قيمتها نحو 

1.05 مليار درهم. ومبوجب حق االمتياز هذا، والذي ميتد إىل 30 عامًا، سيتم تزويد ما يصل إىل 80,000 طن تربيد 
ملنطقة األعمال املركزية والوجهة الفاخرة اجلديدة على جزيرة املاريه يف العاصمة أبوظبي.

ويف منتصف عام 2014، قمنا بتعزيز تواجدنا يف دبي من خالل توقيع اتفاقية امتياز طويلة األجل مع "ِمراس للرتفيه 
والتسلية" لتوفري 45,600 طن تربيد ملشروع "دبي باركس أند ريزورتس" اجلديد يف جبل علي. حيث يُنتظر من هذا 

املنتزه الفريد من نوعه، الذي يتألف من عدة مراحل. ويتوقع عند استكمال املرحلة األوىل منه عام 2016، أن ميثل 
نقطة جذب سياحية رئيسية ليضع دولة اإلمارات العربية املتحدة يف مركز سياحي رائد.

وعلى نفس القدر من األهمية، قمنا بتجديد اتفاقية اخلدمات الرئيسية مع القوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، 
التي كانت شريكًا اسرتاتيجيًا لـ"تربيد" منذ تأسيسها عام 1998. وبلغت قيمة العقد اجلديد 6 مليارات درهم.

ويف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي مطلع عام 2014، صوت مساهمو "تربيد" إلعادة انتخاب أعضاء جملس 
اإلدارة لتمثيل الشركة للسنوات الثالث املقبلة، باإلضافة إىل انتخاب عضوين جديدين هما: فهد سعيد حممد الرقباين 

وحممد احلرميل الشامسي، ليعود جملس إدارة "تربيد" إىل تشكيلته األصلية املؤلفة من تسعة أعضاء.

وباعتبارها شركة إماراتية، حتمل "تربيد" على عاتقها مسؤولياتها االجتماعية بجدية تامة، حيث أصدرت عام 2014 
أول تقرير لها حول املسؤولية اجملتمعية للشركات. ويوضح التقرير النهج الذي تتبعه "تربيد"، يف املسؤولية 

اجملتمعية، ويوثق مبادراتها الرامية إىل تطوير موظفيها وضمان الصحة والسالمة لهم واالنخراط يف اجملتمع 
وبخاصة مواطني الدولة، باإلضافة إىل حماية البيئة. وقد مثل ذلك خطوة هامة بالنسبة للشركة وسلط الضوء على 

هدفها خلدمة الصالح العام وترك بصمة إيجابية دائمة يف اجملتمع. 

النظرة املستقبلية

جنحنا عام 2014 يف حتقيق العديد من اإلجنازات الهامة، ومواصلة تعزيز مكانتنا يف عدد من أهم األسواق، بدءًا من 
أبوظبي ودبي، وانتهاًء بقطر، واململكة العربية السعودية. وبالنظر إىل املستقبل، سنواصل تركيز اهتمامنا على 

حتقيق احلّد األقصى من العوائد على األصول املوجودة وتوصيل عمالء جدد وحاليني بشبكاتنا.

أما على املستوى العام، فنحن على ثقٍة من أن املنطقة ستواصل منوها، إذ تسعى حكومات دول جملس التعاون 
لتنويع اقتصاداتها وتطوير بنيتها التحتية. ففي هذه املنطقة من العامل، ال يعد التربيد ترفًا، بل عنصرًا ضروريًا للنمو 
االقتصادي. وسوف تتطلب جميع املشاريع اجلديدة خدمات التربيد. ولكون "تربيد" تتمتع بخربة واسعة يف تزويد العديد 

من أهم املشاريع وأكرثها متيزًا يف املنطقة، األمر الذي يجعلها يف وضع جيد لالستفادة من هذا الطلب.

تقرير أعضاء جملس اإلدارة

يسرنا تقدمي تقريرنا عن النتائج املالية واألداء التشغيلي للشركة الوطنية للتربيد املركزي "تربيد" 
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014.

مّثل عام 2014 عامًا قويًا آخرًا لـ "تربيد"، وتأكد ذلك من خالل عزم الشركة على مواصلة تعزيز أعمال وحدة املياه 
 املربدة األساسية واستكمال حتويل الشركة إىل شركة متخصصة يف أعمال البنية التحتية للمرافق. وترتكز الشركة

 اليوم على قوة وصالبة أنشطتها األساسية، التي تتمتع بتدفق مستقر )ومتكرر( لإليرادات تدعمه عقود طويلة
األجل )ميتد معظمها إىل 20 عامًا أو أكرث( مع أبرز اجلهات احلكومية.

املؤشرات املالية

حققت "تربيد" نتائج قوية خالل عام 2014. وفيما يلي بعض أهم مؤشرات األداء املايل:

ارتفع صايف أرباح الشركة الرئيسية بواقع 20% حمققًا 325.7  مليون درهم إماراتي، مقارنًة مع 272.4 مليون   ∆
درهم يف عام 2013. 

ارتفعت األرباح التشغيلية لوحدة املياه امُلرّبدة األساسية بواقع 3% لتصل إىل 359.3 مليون درهم إماراتي،   ∆
مقارنًة مع 347.8 مليون درهم يف عام 2013. 

ارتفعت إيرادات اجملموعة بواقع 3% لتصل إىل 1,130.6 مليون درهم إماراتي، مقارنًة مع 1,100.2 مليون   ∆
درهم يف عام 2013. 

ارتفعت األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك بواقع 5% حمققًة 534.9 مليون درهم إماراتي،   ∆
مقارنًة مع 510.1 مليون درهم يف عام 2013.

إعادة متويل ديونها بقيمة 2.6 مليار درهم بنجاح. وتعكس بنود وأحكام االتفاقية اجلديدة مكانة "تربيد" القوية   ∆
كإحدى الشركات الرائدة يف جمال البنية التحتية للمناطق.

املؤشرات التشغيلية

خطت الشركة خطوات كبرية يف سبيل تعزيز تواجدها يف العديد من األسواق الرئيسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 
واملنطقة. واليوم، تعد "تربيد" شركة تربيد املناطق الوحيدة التي تعمل يف خمتلف دول جملس التعاون اخلليجي. 

 وتشمل أبرز املؤشرات التشغيلية يف عام 2014:

إضافة 118,273 طن تربيد توصيالت جديدة للعمالء من خالل اجملموعة مبا يف ذلك:  ∆

69,509 طن تربيد توصيالت جديدة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة.  ∆  

31,014 طن تربيد توصيالت جديدة يف اململكة العربية السعودية.  ∆  

16,270 طن تربيد توصيالت جديدة يف قطر.  ∆  

1,480 طن تربيد توصيالت جديدة يف مملكة البحرين.  ∆  

بلغ إجمايل توصيالت التربيد للمجموعة 957,000 طن تربيد.  ∆

بلغ إجمايل عدد حمطات تربيد املناطق يف خمتلف أنحاء دول جملس التعاون اخلليجي 69 حمطة.  ∆
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املدينة سنرتال

تعترب املدينة سنرتال قلب جزيرة اللؤلؤة. ويتألف هذا املشروع 
متعدد االستخدامات، والذي تبلغ املساحة اإلجمالية للبناء فيه 
315,000 مرت مربع، من شقق سكنية ومرافق للتجزئة ضمن 

متنزهات مفتوحة باإلضافة إىل مرافق تسوق مغلقة.

يضم املشروع نظام قناة مائية على نطاق واسع، ومساحات للمشاة وساحات 
عامة، ومنازل مبنية على الطراز الريفي على شاطئ البحر، كما سيضم هذا 

اجملمع املصمم على غرار مدينة البندقية، 977 شقة سكنية تقع ضمن 31 برجًا، 
و188 منزالً، و320,000 قدم مربع من مساحات البيع بالتجزئة، و15 جسرًا، مبا 

يف ذلك نسخة طبق األصل من جسر ريالتو يف البندقية.

قناة كارتييه

سيضم مشروع بورتو أرابيا عند إجنازه 31 برجًا، وعددًا من املتاجر رفيعة 
املستوى واملطاعم الفاخرة. كما سيحتضن املشروع املرسى األضخم من 

بني املراسي الثالثة على جزيرة اللؤلؤة، والذي يستوعب 785 قاربًا.

بورتو أرابيا

حمطة تربيد

من خالل هذه احملطة، توفر "قطر كوول" 
حاليًا 88,200 طن تربيد جلميع املشاريع 

القائمة على جزيرة اللؤلؤة.

تُعد"قطر كوول"، شركتنا التابعة يف قطر، املزود احلصري خلدمات تربيد املناطق 
على جزيرة اللؤلؤة التي حتتل موقعًا متميزًا قبالة سواحل الدوحة، وتضم جمموعة 

متنوعة من أماكن اإلقامة السكنية ومنافذ البيع بالتجزئة. وتعد حمطة تربيد 
املناطق التابعة "لقطر كوول" على اجلزيرة، احملطة األكرب يف العامل، حيث ستتمتع 

بالقدرة على تزويد 130,000 طن تربيد جلميع املشاريع على اجلزيرة عند إجنازها.

 جزيرة اللؤلؤة
الدوحة، قطر



جملس إدارة الشركة - )املادة 3 من القرار الوزاري 518(
يحدد النظام األساسي لتربيد املسائل املتعلقة بتعيني جملس اإلدارة واألدوار املنوطة به ومسؤولياته.

انتخب املساهمون يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية املنعقد بتاريخ 24 مارس 2014، جملس إدارة  يتألف من 
تسعة أعضاء وفقًا ملتطلبات النظام األساسي للشركة وقد روعي التناسب يف فئات عضوية اجمللس خالل عام 2014، 
للوفاء باملعايري التي حددها القرار الوزاري 518 فيما يتعلق باألعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني واألعضاء املستقلني. 

إىل جانب املهارات واخلربات والقدرات املناسبة لعضوية اجمللس. 

رئيس جملس اإلدارة - )املادة 4 من القرار الوزاري 518(
ترأس وليد املقرب املهريي اجمللس يف عام 2014، وهو من األعضاء غري التنفيذين واملستقلني ويتمتع بخربة 

واسعة يف اجملاالت احمللية والدولية. 

حرص رئيس جملس اإلدارة على املشاركة الفاعلة للمجلس خالل االجتماعات وأن كل عضو يف اجمللس قد عمل 
مبا يخدم مصالح تربيد ومساهميها. ويقوم رئيس اجمللس بهيكلة ووضع جدول أعمال االجتماعات واإلشراف على 

التواصل بني أعضاء اجمللس واملساهمني وتشجيع العالقات البناءة بني أعضاء اجمللس.

أعضاء جملس اإلدارة - )املادة 5 من القرار الوزاري 518(
يتمتع أعضاء اجمللس مبهارات وخربات متنوعة، وتتمثل مهامهم يف التصرف مبا يخدم املصلحة الفضلى لتربيد 

ومساهميها، والتثبت من قيام اإلدارة بإنشاء أنظمة وإجراءات تهدف إىل التقيد باللوائح والقوانني ومتطلبات التشغيل 
اخلاصة بتربيد.

يتثبت اجمللس من قيام اإلدارة بتزويده باملعلومات الوافية يف الوقت املناسب والتي متكنه من اتخاذ القرارات الصائبة 
التي تؤثر يف توّجه الشركة. يشارك األعضاء يف اجتماعات اجمللس إلبداء اآلراء املستقلة حول القضايا االسرتاتيجية 

والسياسات، واحملاسبة، واملوارد واملبادئ السلوكية املطلوبة كما يتابع اجمللس أداء الشركة مقارنة باألهداف 
االسرتاتيجية املوضوعة.

يقوم أعضاء اجمللس سنويًا بتقدمي ما يثبت استقالليتهم وحفاظهم على السرية وإفصاحهم عن أي تداول يف 
األسهم وتفاصيل املناصب الهامة التي يشغلونها يف الشركات واملؤسسات العامة األخرى.

ممارسات حوكمة الشركة
عملت تربيد على تطوير نظام احلوكمة الذي يعتمد أفضل املمارسات 

احمللية والدولية، ويفي بجميع املتطلبات ذات الصلة التي تنص عليها 
تشريعات دولة اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة باحلوكمة، مبا يف ذلك 

قانون الشركات التجارية والقرار الوزاري رقم 518 لسنة 2009 )بشأن 
ضوابط احلوكمة ومعايري االنضباط املؤسسي( )القرار الوزاري 518(، حيث 

أن هذا القرار يسري على تربيد بصفتها شركة مدرجة يف سوق دبي املايل.

تقوم هيئة األوراق املالية والسلع باإلشراف واملراقبة والتحقق من مدى 
إمتثال تربيد بـالقرار الوزاري 518.

يخضع التقرير التايل ملقتضيات املادة 14 من القرار الوزاري رقم 518  
بصيغته املنصوص عليها من قبل هيئة األوراق املالية والسلع. ويبني هذا 

التقرير مدى امتثال تربيد بأحكام القرار الوزاري رقم 518، ويورد بالتفصيل 
هيكل احلوكمة الشامل الذي أدرجته الشركة يف الفرتة املمتدة من 1 يناير 

2014 إىل 31 ديسمرب 2014.

وتلخص األجزاء التالية كيفية تطبيق الشركة ألحكام القرار الوزاري 518، 
والتزامها بتلك األحكام. 

تقرير حوكمة الشركات
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مدقق احلسابات اخلارجي - )املادة 10 من القرار الوزاري 518(
بناًء على توصيات جلنة التدقيق، عيَّن جملس اإلدارة السادة/ إرنست أند يونغ مدققًا خارجيًا حلسابات تربيد وذلك يف 

اجتماع اجلمعية العمومية العادية السنوي املنعقد عام 2014. ويضمن جملس اإلدارة أن يظل املدقق اخلارجي 
مستقالً عن الشركة، ويتمتع بصالحيات واسعة لرفع التقارير إىل اجلمعية العمومية والهيئات التنظيمية. 

تفويض اجمللس لإلدارة - )املادة 11 من القرار الوزاري 518(
يقدم اجمللس إىل اإلدارة العليا لتربيد اإلرشادات والتوجيهات الرامية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية، ويوكل اليها مهمة 

القيام باألنشطة اليومية. كما يقدم اجمللس توجيهاته من خالل التفويضات التالية التي تشكل جمتمعًة تفويض 
السلطة إىل اإلدارة:

اخلطة اإلسرتاتيجية اخلمسية؛  .1
سياسات تربيد املعتمدة من اجمللس؛  .2

امليزانية السنوية؛  .3
مؤشرات األداء األساسية؛  .4

وثائق تفويض السلطة؛  .5
تقارير دورية لقياس األداء مقارنة باألهداف؛ و  .6

بيان خطي باملهام املطلوبة من اإلدارة واملفصلة يف دليل إجراءات حوكمة الشركات.  .7

حقوق املساهمني - )املادة 12 من القرار الوزاري 518(
يلتزم اجمللس باحلفاظ على أعلى املعايري يف ما يتعلق بحقوق املساهمني. ويرد هذا االلتزام يف دليل إجراءات حوكمة 

الشركات حيث أنشأت تربيد وسيلة للتواصل مع املساهمني وتعاقدت مع بنك أبوظبي الوطني حتقيقًا لذلك. 

إن الغرض من التواصل مع املساهمني ودور بنك أبوظبي الوطني يف هذا االطار هو ضمان حصول كل مساهم على 
التقارير املالية واملعلومات ذات الصلة، واإلخطارات حلضور اجتماعات اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية، 

والتأكد من أن األرباح املوزعة عند اعتمادها تصل إىل كل مساهم يف الوقت احملدد.

ل النظام األساسي لتربيد حقوق املساهمني يف احلصول على املعلومات والتصويت واملشاركة يف االجتماعات  يفصِّ
واالطالع على املعلومات املتعلقة باملرشحني لعضوية اجمللس.

قواعد السلوك املهني - )املادة 13 من القرار الوزاري 518(
توضح مدونة قواعد السلوك املهني اخلاصة بتربيد منط السلوك الذي يتوقع اجمللس أن يلتزم به موظفو تربيد يف 

التعامل مع بعضهم البعض ومع القانون والعمالء واملوردين وأصحاب املصالح واجملتمع. 

مكافآت أعضاء جملس اإلدارة - )املادة 7 من القرار الوزاري 518(
يستحق أعضاء اجمللس بدل حضور عن كل اجتماع جتيزه املادة 34 من النظام األساسي. كما جتيز املادة 58 من 
النظام األساسي إقرار حصة من األرباح كمكافأة ألعضاء اجمللس رهنًا مبوافقة املساهمني خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية السنوية. 

جلان جملس اإلدارة - )املادة 6 من القرار الوزاري 518(
قام اجمللس بتشكيل اللجان األربع التالية:

جلنة التدقيق؛  .1
جلنة الرتشيحات واملكافآت؛  .2

اللجنة املالية؛ و  .3
جلنة املشاريع.  .4

يعترب تشكيل جلنة التدقيق )املفصلة أدناه( وجلنة الرتشيحات واملكافآت إلزاميًا مبوجب قانون دولة اإلمارات العربية 
املتحدة.

تُراجع اللجنة املالية وتصادق على جميع املسائل التي من شأنها أن تُحدث تأثريًا بالغًا على املوارد املالية للشركة 
قبل تقدميها للحصول على موافقة اجمللس. ويشمل ذلك عمليات االقرتاض، وترتيبات التحوط، ودراسات اجلدوى 

للمشاريع الهامة، وإعداد التقارير املالية وامليزانيات.

تتحقق جلنة املشاريع من جدوى املشاريع وتضمن خضوعها ألعلى مستويات التدقيق قبل تقدميها جمللس اإلدارة 
للموافقة عليها. 

جلنة التدقيق - )املادة 9 من القرار الوزاري 518(
قام اجمللس بتشكيل جلنة تدقيق فاعلة، تراجع البيانات املالية، وجتدد وتوصي بالتغيريات على األنظمة املالية لتربيد، 
وتعني وحتافظ على العالقة املناسبة مع مدققي احلسابات اخلارجيني للشركة. كما تشرف اللجنة على نشاط الرقابة 

الداخلية واخملاطر ومسؤولة عن املوافقة على التوصيات التي من شأنها حتسني  الرقابة الداخلية.

الرقابة الداخلية - )املادة 8 من القرار الوزاري 518(
إن مهمة الرقابة الداخلية منوطة باجمللس وتقدم  املشورة املستقلة واملوضوعية واملوثوقة، فضالً عن ضمان 
بيئة ضوابط داخلية للمجلس وجلنة التدقيق واإلدارة العليا بهدف مساعدتهم يف تأدية مهامهم والواجبات املسندة 

إليهم. 

يضمن اجمللس فاعلية الضوابط الداخلية من خالل مراجعة أعمال جلنة التدقيق والتعامل مع قضايا اخملاطر 
والتحكم بها والتأكيد على ضرورة مناقشة قضايا اخملاطر والرقابة الداخلية يف كل اجتماع من اجتماعات اجمللس. 

ويضمن اجمللس أيضًا قيام إدارة الرقابة الداخلية مبراجعات داخلية سنويًا.

 تقرير حوكمة الشركات
)تتّمة(
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يعد مشروع جبل ُعمر أحد أكرب املشاريع التجارية والسكنية التي 
يجري تطويرها والعمل عليها حاليًا يف حميط مكة املكرمة. وقد 

بدأت شركة "تربيد السعودية" بتزويد خدمات تربيد املناطق ملشروع 
جبل ُعمر يف عام 2014.

مشروع جبل ُعمر

حمطتا تربيد

 من خالل  هاتني احملطتني، توفر
"تربيد السعودية" حاليًا 58,000 

طن تربيد ملشاريع متعددة يف 
أنحاء اململكة.

أصبحت شركة أرامكو السعودية من أهم الشركات املصدرة للزيت 
اخلام وسوائل الغاز الطبيعي يف العامل، من خالل تاريخها املمتد 

 لثمانني عامًا، حيث بدأت شركة "تربيد السعودية" بتزويد خدمات
تربيد املناطق ملشاريع خمتلفة لشركة أرامكو منذ عام 2012.

مت تصميم مركز امللك عبد اهلل املايل ليكون مركزًا ماليًا رائدًا على 
مستوى منطقة الشرق األوسط، ليوفر بيئة عمل جذابة للقوة العاملة 

املتزايدة يف القطاع املايل الذي يندرج ضمن برنامج التنوع االقتصادي 
يف اململكة العربية السعودية. وتقدم شركة "تربيد السعودية" حاليًا 

خدمات التشغيل والصيانة ملركز امللك عبد اهلل املايل.

أرامكو السعودية

مركز امللك عبد اهلل املايل

تُعد "تربيد السعودية"، شركتنا التابعة يف اململكة العربية السعودية، أكرب مزود خلدمات 
تربيد املناطق يف اململكة العربية السعودية، وتخدم معظم وأهم مشاريع البنية 

التحتية يف اململكة.

اململكة العربية السعودية



وباعتقادنا أّن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفَر لنا أساسًا لرأينا حول البيانات املالية املوحدة.

الـرأي
يف رأينا أن البيانات املالية املوحدة تعرب بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما 

يف 31 ديسمرب 2014 وعن أدائها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية 
للتقارير املالية.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كذلك نؤكد أّن البيانات املالية املوحدة، يف رأينا، تتضمن، من جميع النواحي املادية، متطلبات قانون الشركات 
التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، وأّن الشركة 

حتتفظ بسجالت حماسبية مالئمة؛ أجري جرد للمخزون وفقًا لألصول املرعية وأّن البيانات الواردة يف تقرير جملس 
اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املوحدة تتفق مع السجالت احملاسبية للشركة. لقد حصلنا على جميع 

املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. وحسب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل السنة أية 
خمالفات ألحكام قانون الشركات التجارية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( أو النظام 

األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثري مادي على نشاط الشركة أو مركزها املايل.

بتوقيع
أندريه كسباريان

شريك
إرنست ويونغ

رقم القيد 365

21 يناير 2015
أبوظبي

تقرير مدققي احلسابات 
املستقلني

تقرير حول البيانات املالية املوحدة
لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للشركة الوطنية للتربيد املركزي - شركة مساهمة عامة 

)"الشركة"( والشركات التابعة لها )"اجملموعة"( والتي تتضمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 ديسمرب 
 2014 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان التغريات يف حقوق املساهمني املوحد

وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخص السياسات احملاسبية الهامة 
واملعلومات األخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إّن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية إلعداد 

التقارير املالية، والنصوص املطبقة من النظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات 
العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته(، ونظام الرقابة الداخلية الذي ترى اإلدارة أنه ضروري لتتمكن من 

إعداد بيانات مالية موحدة خالية من األخطاء املادية سواء كان ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ.

مسؤولية مدققي احلسابات
إّن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استنادًا إىل أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا 

وفقًا ملعايري التدقيق الدولية التي تتطلب منا االلتزام مبتطلبات آداب املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق 
للحصول على تأكيدات معقولة بأّن البيانات املالية املوحدة خالية من أية أخطاء مادية.

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات الالزمة للحصول على أدلة التدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة يف 
البيانات املالية املوحدة. إّن اإلجراءات اخملتارة تعتمد على تقدير مدققي احلسابات وتشمل تقييم خماطر 

األخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة سواء نتيجة الحتيال أو خلطأ. وعند تقييم هذه اخملاطر، يأخذ 
املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية املتعلق بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة لكي 
يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية 

للشركة. ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم مدى مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات 
احملاسبية التي أجرتها اإلدارة، وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية املوحدة.
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.جزء 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 
 الموحد الشامل بيان الدخل

 4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 
 
 

 إيضاح
4102 

 ألف درهم 
 4131 

 ألف درهم 
     

 412.112  433034,  ربح السنة 
     

     الدخل الشامل اآلخر
 (3.511)  (23011) 3 خالل السنة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

إلى أرباح أو خسائر في فترات  الذي لن يصنفف الشامل اآلخر صافي المصرو 
 (7,500)  (23011)  الحقة  

     
 (3.312)  33322  صافي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات النقدية

حصة  في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات النقدية في 
 1.143  (,0,302) 31&34 و شركة إئتالف شركة زميلة

 (11)  (00)  فروقات سعر الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبية
     

صافي المصروف الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى أرباح أو خسائر في فترات 
 الحقة  

 
(23241)  (1,599) 

 455.515  023414,  إجمالي الدخل الشامل للسنة
     
     

     العائد إلى:
 411.454  0130,2,  للشركة األم ةاألسهم العادي حاملي

 (3.323)  43043  حقوق غير مسيطرة
  ,023414  455.515 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الشركة الوطنية للتربيد املركزي - ش.م.ع.
 

بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014

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

 ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.جزء 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 
  الموحد بيان الدخل

 4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 
 

 ضاحاتإي

4102 
 ألف درهم

 

 4131 
 ألف درهم

 
     

 3.311.333  030,13104 4 & 3 اتاإليراد
 (534.343)  (0203141) 4 & 6,1 تكاليف التشغيل

     
 508,061  3024,,0  الربح اإلجمالي

     
 (351.111)  (00230,2) 6,2 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 153.135  023103,  الربح من العمليات
     

 (323.333)  (0,23000) 5 تكاليف التمويل
 2.531  23140  التمويلايرادات 

 (33.131)  - 12 ألصل مصنف لغرض البيعالتغير في القيمة العادلة 
 1.441  (03004) 11&33&33 أخرى و خسائر أرباح

 11.133  303,11 13&12 و شركات ائتالف حصة الشركة من نتائج شركات زميلة
 412.112  433034,  ربح السنة

     
     

     العائد إلى:
 434.153  403102,  للشركة األم حاملي األسهم العادية

 (3.323)  43043  حقوق غير مسيطرة
  ,433034  412.112 
     
     

  العائد على السهم و المخفض  العائد األساسي
 1.13  1312 7 الى حاملي األسهم للشركة األم )درهم(

     

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

 ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.جزء 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 
  الموحد بيان الدخل

 4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة
 
 

 ضاحاتإي

4102 
 ألف درهم

 

 4131 
 ألف درهم

 
     

 3.311.333  030,13104 4 & 3 اتاإليراد
 (534.343)  (0203141) 4 & 6,1 تكاليف التشغيل

     
 508,061  3024,,0  الربح اإلجمالي

     
 (351.111)  (00230,2) 6,2 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى

 153.135  023103,  الربح من العمليات
     

 (323.333)  (0,23000) 5 تكاليف التمويل
 2.531  23140  التمويلايرادات 

 (33.131)  - 12 ألصل مصنف لغرض البيعالتغير في القيمة العادلة 
 1.441  (03004) 11&33&33 أخرى و خسائر أرباح

 11.133  303,11 13&12 و شركات ائتالف حصة الشركة من نتائج شركات زميلة
 412.112  433034,  ربح السنة

     
     

     العائد إلى:
 434.153  403102,  للشركة األم حاملي األسهم العادية

 (3.323)  43043  حقوق غير مسيطرة
  ,433034  412.112 
     
     

  العائد على السهم و المخفض  العائد األساسي
 1.13  1312 7 الى حاملي األسهم للشركة األم )درهم(

     

الشركة الوطنية للتربيد املركزي - ش.م.ع.
 

بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
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 ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.جزء 11إلى  3تشكل اإليضاحات المرفقة من 
 

 
 حدالمو  بيان المركز المالي

 4132 ديسمبر 13كما في 
 

 إيضاحات
4102 

 ألف درهم
 3102 

 ألف درهم
           الموجودات

     الموجودات غير المتداولة
 333.333  0003000 10 التنفيذقيد  رأسماليةأعمال 

 2.333.511  30213111, 11 ممتلكات ومحطات ومعدات
 13.531  03021, 14 موجودات غير ملموسة

 254.423  ,003311 13&12 و شركات إئتالف استثمارات في شركات زميلة
 34.431  043401 31&16 قرض لشركة ائتالف

 3.133.311  2,,430103 17 إيجارات تمويلية مدينة
  030213231  77,7777,7 
     

     المتداولة الموجودات
 13.141  203003  المخزون

 253.542  2113324 33 ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 333.333  4413220 17 إيجارات تمويلية مدينة

 21.413  213232 33 عقود قيد التنفيذ
 131.134  20032,4 41 نقد وودائع 

  030303000  3.141.343� 
 43.155  - 34 مصنف لغرض البيعأصل 

  030303000  1,347,982 
 3.245.435  ,2301,,33  إجمالي الموجودات

     
     حقوق المساهمين والمطلوبات

     حقوق المساهمين 
 153.111  0,33221 43 المال المصدررأس 

 (4.131)  (43101) 44 أسهم الخزينة
 311.451  0143344 41 االحتياطي النظامي

 115.111  0213110  ارباح محتجزة 
 (4.233)  (43003)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

 (51.111)  (023,30)  لتدفق النقديفي تحوطات االتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات المالية 
 2,487,017  4320134,3 43 احتياطي آخر

 1,019,988  2003,21 41 الجزء المدرج في حقوق المساهمين -لتحويلاسندات إلزامية 
 2.531.335  233113021  األسهم للشركة األم يحقوق المساهمين المتعلقة بحامل

 32.453  123220  حقوق غير مسيطرة
 2.153.131  ,232,1302  مالي حقوق المساهمينإج
     

     المطلوبات غير المتداولة
 41.133  0403124 11 ومخصصات ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 3.353.332  431413304 45 قروض وسلفيات تحمل فائدة
 232.151  - 41 اتفاقيات التمويل اإلسالمي
 43.121  013134 43 التزامات إيجارات تمويلية

 251.125  023002, 43 الجزء المدرج في المطلوبات -لتحويلاسندات إلزامية 
 33.353  403043 43 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  2,543,933  4.353.133 
     المطلوبات المتداولة

 512.113  0403,30 11 ومخصصات ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
 31.313  0,3312 42 مًا من أطراف ذات عالقةمبالغ مدفوعة مقد

 315.334  00430,2 45 قروض وسلفيات تحمل فائدة
 44.332  - 41 اتفاقيات التمويل اإلسالمي

 331.353  0123332 43 الجزء المدرج في المطلوبات -لتحويل اسندات إلزامية 
 3.112  03,12 43 التزامات إيجارات تمويلية

  31134,0  332.345 
 1.332.434  32123001,  إجمالي المطلوبات

     
    3.245.435  ,2301,,33  إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

 المهيري أحمد المقربوليد 
 رئيس مجلس اإلدارة

 جاسم حسين ثابت 
 الرئيس التنفيذي

الشركة الوطنية للتربيد املركزي - ش.م.ع.
 

بيان املركز املايل املوحد
كما يف 31 ديسمرب 2014
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 األنشطة 0
 

مسجلة في دولة  ،شركة مساهمة عامةهي الشركة"( ")"تبريد" أو  ش.م.ع – الشركة الوطنية للتبريد المركزي إنّ  
( لسنة 3رقم ) في دولة اإلمارات العربية المتحدة الشركات التجاريةطبقًا الحكام قانون  االمارات العربية المتحدة

ش.م.ع. لشركة مبادلة للتنمية  تابعةلألوراق المالية، وهي ومدرجة في سوق دبي  ،)وتعديالته( 3332
 عتوزي يه  )""المجموعة(لها  لشركات التابعةاو  ية للشركةالرئيس تنشاطاال ان .األم"(الشركة "أو  )"إم.دي.سي."

. تشغيل وصيانة المحطات. بناء شبكات ثانوية. صناعة األنابيب العازلة واالستشارة في التصميم المبردةالمياه 
 للبيانات المالية الموحدة. 3. تم عرض النشاطات الرئيسية للشركات التابعة في إيضاح رقم واالشراف

 
 ربية المتحدة.، دبي، اإلمارات الع14222العنوان المسجل للشركة هو ص.ب.  إنّ  

 
 .  2015يناير  43  تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ

 
 

 أساس اإلعداد 4.0
 

واألصل يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس مشتقات األدوات المالية  
بقيمتها العادلة. لقد تم عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة غرض البيع المصنف ل

. تم اإلفصاح عن جميع القيم إلى اقرب ألف درهم إال إذا أشير إلى مجموعةلل العرض( والتي تمثل عملة "درهم")
 غير ذلك.

 
 االلتزام بيان 
 مجلس عن ةالصادر المالية  لتقاريرعداد اإل الدولية للمعايير وفقاً  ةللمجموع الموحدة المالية البيانات إعداد تم لقد 

 العربية اإلمارات دولة في التجارية الشركات قانونل للشروط المطبقة وفقاً و  ،(IASB) الدولية المحاسبة معايير
 )وتعديالته(. 3332 عام الصادر المتحدة

 
 

 أساس توحيد البيانات المالية 4.4
 

 13في  كما )""المجموعة(لها  والشركات التابعة تبريدلمالية الموحدة البيانات المالية لتضـم البيانات ا 
الناتجة أو يكون لديها الحق في العائدات المتغيرة  ،المجموعة تتعرض يتم تحقيق السيطرة عندما. 4132ديسمبر

من خالل سيطرتها على  لعائداتقدرة على التأثير على تلك االمع الجهة المستثمر فيها، ويكون لها  تعاملهامن 
 . فيها المستثمرالجهة 

 
 وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على الجهة المستثمر فيها في حال، وفقط في حال أن للمجموعة: 

 
 ( األنشطة ذات  القدرة الحالية على توجيه تعطيها، الحقوق الحالية التي أيسيطرة على الجهة المستثمر فيها

 لمستثمر فيها(الصلة للجهة ا
 مع الجهة المستثمر فيها؛ و الناجمة عن تعاملها التعرض، أو الحقوق في العائدات المتغيرة 
 لمستثمر فيها للتأثير على عائداتهاالمقدرة على استخدام سيطرتها على الجهه ا 
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 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 11إلى  3تشكل االيضاحات المرفقة من 

 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 4132 ديسمبر 13المنتهية في  للسنة

 
 

 إيضاحات
 4102  
  ألف درهم 

 4131  
 ألف درهم 

     
     األنشطة التشغيلية

 412.112  433034,  ربح السنة 
     غير النقدية لتسوية ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية:التعديالت 

 323.133  0413102 33 استهالك الممتلكات والمحطات والمعدات   
 (343.341)  (0003103) 17&3 متعلق بعقود إيجارات تمويلية مدينة  إيراد تمويلي  
 (12.314)  (303,11) 13&12 و شركات إئتالفحصة من نتائج شركات زميلة   
 4.114  43423 43 صافي الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 -  03004  أخرى ورسوم إيرادات   
 33.131  - 34 غرض البيعلالتغير في القيمة العادلة ألصل مصنف   
 (2.531)  (23140)  إيرادات الفوائد  
 323.333  0,23000 5 تكاليف التمويل  
     رأس المال العامل:التعديالت في   
 (1.351)  (23004)  المخزون  
 33.322  (013112)  ومبالغ مدفوعة مقدماً  ذمم مدينة  
 3.113  43042  عقود قيد التنفيذ  

 (33.331)  433020  ومخصصات  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
 345.135  4113010 33 دفعات إيجار مستلمة  
 (3.511)  (23011) 3 جلس اإلدارة المدفوعةمكافآت أعضاء م  
     

 533.212  0223200  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     األنشطة االستثمارية
 -  (4043102) 41 ودائع نقدية بتاريخ استحقاق الكثر من ثالثة أشهر

 (1.331)  (,00320) 33 شراء ممتلكات ومحطات ومعدات
 -  03022  كة تابعة و شركة زميلةناتج من بيع شر 

 -  (91,671) 31&34 إئتالفزميلة و شركات في شركات  اتاستثمار 
 22,614  1,,3,, 34 من شركات زميلةموزعة مستلمة أرباح 

 (33.413)  (303012)  مبالغ مدفوعة ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ 
      2.133  23140  فوائد مستلمة

      (13.254)  (2203104)  ستخدم في األنشطة االستثماريةصافي النقد الم
     األنشطة التمويلية

 1.311  023220 25 القروض والسلفيات المستلمة التي تحمل فائدة
 (313.333)  (0003001)  سداد القروض والسلفيات التي تحمل فائدة

 (41.531)  (0243,20) 26 تمويالت إسالميةسداد 
 (341.533)  (0413033) 43  ة مدفوعة على السندات اإللزامية التحويلقسيمة نقدي

 (3.112)  (03412)  الدفعات مقابل التزامات بموجب إيجارات تمويلية
 (311.412)  (0143443)  فوائد مدفوعة

 1.321  -  مساهمة رأسمالية من حقوق غير مسيطرة
 -  (0,3002)  على االقتراض  تكاليف التمويل

 (14.335)  (,4320,)  باح موّزعة لحاملي األسهم العاديةأر 
 (2.132)  (13021)  مدفوعة لحقوق غير مسيطرةأرباح موّزعة 

 (241.333)  (1133310)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
     

 313.315  (0103042)  الزيادة  في النقد وما يعادله )النقص( صافي
      511.233  1013,34  يناير 3دله في النقد وما يعا

 131.134  0103403 20 ديسمبر  0,النقد وما يعادله في 
     

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014

الشركة الوطنية للتربيد املركزي - ش.م.ع.
 

بيان التدفقعات النقدية املوحد
للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2014
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 لمحاسبية واإلفصاحاتالتغيرات في السياسات ا ,.4

 
 4,تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  –تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية  
توضح هذه التعديالت مفهوم "يتمتع حاليًا بالحق القانوني للمقاصة" وفئة آليات التسوية التي ال تتم تلقائيًا ألنظمة  

رجعي. ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة حيث أنه لم  أثرق بالتسوية المركزية للتأهيل للمقاصة وتطب
 .تسوية اتفاقياتالمجموعة أي  شركاتيكن ألي من 

 
 2,تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم   –المشتقات واستمرار محاسبة الحماية  التنازل عن 
تبدال المشتقات التي تم تعيينها كأدوات حماية اس التنازل عنيقدم المعيار اعفاء من وقف محاسبة الحماية عند  

عة أثر رجعي. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على المجموعة حيث لم تقم المجمو بيطبق  نويجب أفئة معينة 
  .ةالسابق الحالية أو اتباستبدال مشتقاتها خالل الفتر 

 
 الضرائب 40تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  
الشركة بإدراج التزام  بأنه يجب علىالضرائب  43جنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم ل ح تفسيريوض 

الضرائب عند حدوث النشاط الذي يستوجب إجراء المدفوعات، كما تم تحديده من قبل التشريعات ذات الصلة. 
يجب عدم توقع االلتزام قبل بلوغ الحد  بالنسبة للضريبة التي تنشأ عند بلوغ حد أدنى محدد، فيوضح التفسير أنه

. ليس للتفسير أي بأثر رجعي 43تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  يتطلب تطبيقاألدنى المحدد. 
 .بما أن الشركة ليست خاضعة للضرائب تأثير على المجموعة

 
  4104-4101دورة التحسينات السنوية  
 للتحسينات السنوية بإصدار سبعة تعديالت على 4134-4131في دورة ة يالمحاسب رالدولي للمعاييمجلس القام  

إن . قياس القيمة العادلة 31معايير، والتي تضمنت تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ستة 
تالي على الفترات التي تبدأ في ، وبالبشكل فوري فعال 31إلعداد التقارير المالية رقم  التعديل على المعيار الدولي

مع عدم  قصيرة األجل والذمم الدائنة الذمم المدينةستنتاجات أن لال كأساس، ويوضح التعديل 4132يناير  3
بمبالغ الفاتورة عندما يكون تأثير الخصم غير مادي. ليس للتعديل على   قابلة للقياسوجود أسعار فائدة معلنة 
 أي تأثير على المجموعة.  31رير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقا

 
  ,410-4100 ةالسنوي اتدورة التحسين 
للتحسينات السنوية أربعة تعديالت على أربعة  4131-4133في دورة المجلس الدولي للمعايير المحاسبية أصدر  

طبيق المعايير الدولية إلعداد ت 3معايير، والتي تضمنت تعدياًل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
، بشكل فوري فعال 3داد التقارير المالية رقم التعديل على المعيار الدولي إلع إن. التقارير المالية للمرة األولى

ختار تطبيق تقد  الشركةستنتاجات أن لالأساس ك، ويوضح  4132يناير  3وبالتالي على الفترات التي تبدأ في 
بعد، ولكن يسمح بالتطبيق المبكر، شريطة أن يكون تطبيق المعيار  إلزامي غيرر جديد أو معيا حالي إما معيار

إلعداد التقارير المالية  ةالدولي للمعايير بيانات مالية تم إعدادها وفقاً مستمرًا طوال الفترات المعروضة في أول 
ي تأثير على المجموعة، بما أن أ 3. ليس للتعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم للشركة

 .إلعداد التقارير الماليةالمالية وفقًا للمعايير الدولية من معدي البيانات المجموعة 
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 )تتمة( أساس توحيد البيانات المالية 4.4

 
لتصويت أو حقوق مماثلة للجهة المستثمر فيها، تقوم المجموعة عندما يكون للمجموعة أقل من غالبية حقوق ا 

ال،  أم لجهة المستثمر فيهاباألخذ باالعتبار كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على ا
 ويشمل ذلك:

 
 االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها 
 تجة من االتفاقيات التعاقدية األخرىالحقوق النا 
 حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة 

 
إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود على جهة مستثمر فيها  ما إذا كانت تسيطرتقوم المجموعة بإعادة تقييم  

المجموعة على  ا تحصلبدأ توحيد شركة تابعة عندمأو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ي تغييرات في واحد
سيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات 

يرادات   الموحد الدخلأو المستبعدة خالل السنة في بيان  ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليهاومطلوبات وا 
ى السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجموعة عن السيطرة على حصل فيه المجموعة علمنذ التاريخ الذي ت

 الشركة التابعة.
 

الشركة األم للمجموعة والحقوق  إلى حاملي أسهمالخسائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر و األرباح  تنسب 
  .مسيطرةالغير الحقوق حتى لو نتج ذلك عن عجز في رصيد  مسيطرة،الغير 

 
، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة بهدف توافق سياساتها المحاسبية مع عند الضرورة 

السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات 
 مل عند التوحيد.والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكا والمصاريف

 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات ,.4

 
للسنة في إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة هي نفس تلك المطبقة  إن السياسات المحاسبية المعتمدة 

التالية والتي المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التعديالت على باستثناء ، 4131ديسمبر  13المنتهية في 
  على البيانات المالية الموحدة: جوهريوالتي ليس لها تأثير  4132يناير  3اعتبارًا من ُطبقت 

 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير  01شركات استثمار )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 (40ومعيار المحاسبة الدولي رقم  04المالية رقم 
تقدم هذه التعديالت استثناء من متطلبات التوحيد للشركات التي تستوفي تعريف شركة استثمار وفقًا للمعيار  

ذلك لبعض يخضع ، و لبيانات المالية الموحدة ويجب أن يطبق بأثر رجعيا 31إلعداد التقارير المالية رقم الدولي 
دلة ات االستثمار احتساب الشركات التابعة بالقيمة العا. يتطلب االستثناء من التوحيد من شركاإلعفاءات االنتقالية
والخسائر. ليس لهذه التعديالت تأثير على المجموعة، حيث أنه ال تتأهل أي شركة من شركات  من خالل األرباح

 . 31المجموعة كشركة استثمار وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
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 )تتمة( رات واالفتراضات المحاسبية الهامةوالتقدي القرارات 4.2

 
 انتهاء استخدامها عند الموجودات ازالة التزامات 
تستخدم المجموعة تقديرها في تقييم ما إذا كانت اتفاقية ما قد اشتملت على التزام قانوني أو ضمني بإزالة المحطة  

عادة األرض إلى حالتها األولى بنهاية االتفاقية التع اقدية أو بنهاية العمر التشغيلي للمحطات التي والمعدات وا 
شيدتها المجموعة والمعدات التي تم تركيبها على األرض المؤجرة من العميل المعني أو من طرف ثالث. قد 

زالة الموجودات عند انتهاء استخدامها نتيجة لعدة عوامل قد تشمل رات التكلفة المتعلقة بالتزامات إتختلف تقدي
 المصاريفلمتطلبات القانونية أو ظهور تقنيات أو ممارسات جديدة في المواقع. وقد تتغير تواريخ التغييرات في ا

المتوقعة، ونتيجة لذلك، قد تكون هناك تعديالت جوهرية في المخصصات المعدة مما قد يؤثر على النتائج المالية 
 المستقبلية.

 
  بالعقود متعلقة مخصصات 
االتفاقيات التي تزيد فيها التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بشكل دوري لتحديد المجموعة جميع عقودها  تراجع 

التكاليف التي ال يمكن  الستفادة منها بموجب العقد. تعكسالمتوقع ا اإلقتصادية المنافعبااللتزامات التعاقدية على 
الوفاء بااللتزامات الواردة بالعقد أو لفة تك تكون إماي تلخروج من العقد، والة لصافيتجنبها بموجب العقد أقل تكلفة 

. وتقدر المجموعة مثل هذا المخصص على أساس عن عدم الوفاء بها أيهما أقلناشئة العقوبات التعويضات أو ال
 الحقائق والظروف المتعلقة بالعقد. 

 
 تحديد الوحدة المولدة للنقد  

 عنمستقلة بدرجة كبيرة  التي تولد تدفقات نقدية تالموجودامن  محددة ر مجموعةأصغ يهالوحدة المولدة للنقد 
يتطلب تحديد الوحدة المولدة للنقد من . مجموعة من الموجودات األخرىموجودات أخرى أو  من التدفقات النقدية

و  الشروط التعاقدية والميزات المادية لألصول مثل أمور اتصال وتبادل قدرات توليد المياه المبردةر ختباإ ةاإلدار 
 طلب أيضا قرارت هامة بخصوص تحديد درجة استقاللية وحدة النقد في توليد التدفقات النقدية.يت
  
 واالفتراضات التقديرات 
لعدم التيقن من االفتراضات،  األخرى الرئيسية المصادر إلى باإلضافة بالمستقبلاالفتراضات الرئيسية المتعلقة  

إجراء تعديالت مادية للقيم جوهرية قد تتسبب في لها مخاطر  كونقد ي والتي ،البيانات الماليةفي تاريخ وذلك 
المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها  تبنت :موضحة أدناه والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة للموجوداتالدفترية 
تراضات حول المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. قد تتغير الظروف الحالية واإلفأساس على 

التطورات المستقبلية نتيجة للتغييرات في السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه 
 عند حدوثها. البيانات المالية الموحدةالتغييرات ضمن 

 
 والمعدات والمحطات للممتلكات اإلنتاجية األعمار 
 االستهالك. يتم تحديدقيمة تلكات والمحطات والمعدات إلحتساب األعمار اإلنتاجية للمم إدارة الشركة بتحديد تقوم 

االستهالك و  األصلبالمقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات لألصل  الحالياالستخدام  بعد تقييم التقديرهذا 
 .سنوياً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة تقوم. الناتج عن االستخدام العادي
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة القرارات 4.2

 
رات وافتراضات من وعمل تقدي قراراتقيام اإلدارة بتبني إصدار  للمجموعة الموحدة المالية البيانات تحضير يتطلب 

 واإلفصاحات المرتبطة بها والمطلوبات والموجودات والمصروفات اإليرادات مبالغ على شأنها أن تؤثر
 من عدم اليقينعوامل  فإنّ  ،مع ذلكو . صدار البيانات الماليةإ تاريخ عند الطارئة المطلوبات عن واإلفصاحات

 المطلوبات أو للموجودات الدفترية للقيم تعديالت مادية تطلبت قد نتائج إلى ؤديي قد والتقديرات االفتراضات هذه
 .فترات مستقبلية في المتأثرة

 
 القرارات 
 بالتقديرات، يتعلق ما باستثناء ،التالية القراراتاإلدارة  اتخذت للمجموعة، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خالل 

 :الموحدة المالية البيانات في متحققةال المبالغ على األهم التأثيرات لها كان والتي
 

 إيجار عقد تتضمن ترتيباتال كانت إذا فيما تحديد -( 2) الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنةتفسير  
 مضمون على بناءً  إيجار دعق تتضمن أو نفسها عقد إيجار هي الترتيبات كانت إذا ما بتحديد اإلدارة تقوم 

أو  صل معينأ استخدام على يتوقف وعما إذا كان من شروط اإليفاء بالتعاقد ا،االتفاق عليه تاريخ منذ الترتيبات
 .الموجودات هذه استخدام في الحق العقد ويمنح موجودات معينة،

 
 إيجار، على تحتوي االتفاقيات كانت إذاولتحديد ما . عمالئها مع)"االتفاقيات"(  تبريد اتفاقيات في الشركة تدخل 

قد احتفظت  الشركة كانت إذا ما لتحديد وذلك( "اإليجارات" 33) رقم للمحاسبة لدوليا المعيار أحكام تطبق
بالمسؤولية عن مخاطر الملكية وأحقية تلقي العوائد بالنسبة للموجودات ذات العالقة أم نقلتها إلى الطرف أو 

 األطراف األخرى. 
 

 مؤشرات اإلنخفاض –غير المالية الموجودات في قيمة  اإلنخفاض 
أو  ،وحدات توليد النقدالنخفاض قيمة  مؤشرات ةأي هناك كان إذا فيما بيان مركز مالي كل تاريخ في اإلدارة حددت 

يؤخذ . للمجموعة الملموسة غير الموجوداتأو  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمالأو  ،الممتلكات والمحطات والمعدات
لمزيد من التفاصيل  .اتالمؤشر  مراجعة عملية من كجزء يةخارجالو  داخليةال عواملنطاق واسع من ال في االعتبار

 .33والتقديرات المطبقة من قبل اإلدارة، راجع اإليضاح  القراراتعن 
 

 الطارئة االلتزامات 
تقييم مثل  الطارئة تحل فقط عند وقوع أو عدم وقوع حدث مستقبلي أو أكثر. إنّ  االلتزاماتبحكم طبيعتها، فإن  

لنتائج األحداث المستقبلية. تستلم المجموعة  األحكام والتقديرات الهامةطوي على قدر كبير من هذه اإللتزامات ين
كجزء من أعمالها القائمة وتسجل مخصصًا بناًء على تقييم إحتمالية وموثوقية  ومورديهامطالبات من عمالئها 

 حدوث تدفقات للموارد االقتصادية خارج المجموعة.
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 )تتمة( والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة القرارات 4.2

 
 )تتمة( المخزون قيمة في االنخفاض 
 لممليون درهم(.  13.1: 4131مليون درهم ) 23.1 بلغ إجمالي المخزون المالي، المركز بيان تاريخ في كما 

 ال شيء 4132 ديسمبر 13 في المنتهية السنة في للمخزون غير القابل لإلستخدام مخصص تكوين يتم
 المتوقع والمبالغ قبليةالمست الفترات في فعلياً  المحققة المبالغ بين فروقات إدراج أية يتم(. شيء ال: 4131)

 .الموحد الدخل بيان في تحقيقها
 

 الهامة المحاسبية السياسات 4.0
 

 في البيانات المالية اإليراداتإدراج  
 ويمكن ، عادة عند استالم البضائع،المشتري الى البضائع ملكية ومنافع مخاطر تنتقل عندما المبيعات قيد يتم 

 المتغيرة والكمياتالكميات المتاحة  إيرادات من المبردةمبيعات المياه  تكونت. بشكل موثوق اإليرادات قيمة قياس
 .الخدمة تقديم عند اإليرادات إدراج ويتم ،للعمالء المقدمة

 
خدمات عقود ب المتعلقة وتدرج اإليراداتاإلشراف.  خدمة تقديم عندمن خدمات عقود اإلشراف  اتاإليراد إدراجيتم  

 رة إلى مرحلة إنجاز العقود عندما: باإلشا والتصميم الدراسة
 ، المجموعة إلى بالعقد المرتبطة اإلقتصادية الفوائد تدفقيرجح  (3
 عمل تقدير موثوق به لتكاليف العقد،  يمكن (4
 .المدرج المبلغ تحصيلواثقة من  المجموعةتكون  (1

 
القيمة التقديرية لمبيعات العقـود شاملة  السنة،قيمة المبيعات لألعمال المنجزة خالل  إجماليالعقود  إيراداتتمثـل  

التكلفـة المتكـبدة حتى  إجمالي إلىتم قياسها بالرجوع يلطريقة نسبة العمل المنجز، والتي  قيد التنفيذ المحتسبة وفقاً 
 .مرجحةأو التزامات  معروفة التكلفة المقدرة للعقد. يتم تكوين مخصصات ألية خسائر إجماليتاريخه على 

 
دفعات اإليجار  على التأجير التمويلي، يتم إدراجمجموعة الى أّن اتفاقًا مع عميل يحتوى عندما تتوصل ال 

كإيرادات تمويل باستخدام نسبة عائد تعطي نسبة عائد على االستثمار دورية ثابتة في كل عام. يتم إدراج  
 .يليةنظرًا لطبيعتها التشغمن مديني التأجير التمويلي ضمن اإليرادات  الفوائدإيرادات 

 
 طريقة باستخدام استحقاقها عند ، بما فيها إيرادات الفوائد على عقود التأجير التمويلي المدينة،الفوائد إيرادات تدرج 

 المتوقعة األعمارتخفض به المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل  الذي المعدل وهوالفائدة الفعلي  سعر
 .المالي ألصللى القيمة الدفترية الصافية بحيث يصل مجموعها إل المالية لألدوات

 
التوصيل العميل إال إذا كانت خدمة  مع عقدمدة ال إدراج رسوم التوصيل على أساس مبدأ القسط الثابت طوال يتم 

 بيان الدخل الموحد.العتراف بها مقدمًا في وتستوفي معايير أخرى لتمثل خدمة منفصلة قابلة للتحديد، 
 

 الموجودات بملكية المتعلقة والفوائد المخاطر جميع بتحويل المجموعة تقوم ال عندما اتيجار اإل تصنيف يتم 
  القيمة الى غيلالتش إيجارات مفاوضة في تكبدها تم التي المباشرة المبدئية التكاليف ةإضاف يتم. كإيجارات تشغيلية
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة القرارات 4.2

 
 المالية لألدوات العادلة القيمة 
المالية المدرجة في بيان المركز المالي من  والمطلوبات للموجوداتالقيمة العادلة  معرفة يكن باإلمكان إذا لم 

القيمة الحالية للتدفقات النقدية نموذج  هابما في نثميالت أساليبر القيمة العادلة باستخدام تقدّ  ،األسواق النشطة
المدخالت لهذه النماذج من األسواق المعلنة عندما يكون ذلك ممكنًا، ولكن عندما ال يكون ذلك  . تؤخذالمستقبلية

 مثل بيانات أن يـوضع في االعتبار القراراتتشمل من القرارات لتحديد القيم العادلة. األمر درجة  يتطلب ممكناً 
قد تؤثر على القيمة  أية تغيرات في افتراض هذه العواملمخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتذبذب األسعار. 

 .لألدوات المالية درجةالعادلة الم
 

 المالية غير الموجوداتفي قيمة  االنخفاض 
 يتطلب مة المستخدمةيلقا إّن تحديدالمستخدمة للوحدات المولدة للنقد.  القيمة تقدير يتطلب اإلنخفاض إختبار إن 

 منتقدير القيمة عند اإلنتهاء و التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،  مبلغ وتوقيت من الشركة أن تقوم بتقدير
معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة  واختيار الموجودات، وتكلفة استكمال بناء استخدام الموجودات

 الحالية للتدفقات النقدية.
 
 :أعاله المذكورة بالتقديرات المتأثرة ماليةال غير للموجودات الدفترية القيم صافي فيما يلي 

 
 4102 4131 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 333.333 0003000 التنفيذ قيد سماليةأالر  األعمال
 4,778,566 30213111, ومعدات ومحطات ممتلكات
 13.531 03021, ملموسةغير  موجودات

 
  
وقروض  مدينة يةتمويل ايجاراتو  ة،أطراف ذات عالق منالمبالغ المستحقة و  المدينة، الذممقيم  في االنخفاض 

 ائتالفلشركة 
من والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة و  المدينة الذمممن  قابلة للتحصيللمبالغ الات لتقدير وضع  يتم 

ويوضع تقدير للمبالغ الفردية . لهذه المبالغ محتمالً ال يكون التحصيل الكامل  عندما التمويلية المدينة يجاراتاإل
والتي استحقت، فتقّيم بشكل إجمالي ويوضع مخصص  جوهرية غيرالأما المبالغ الفردية  كل على حدة. الجوهرية

 .التاريخية االسترداد معدالت وحسب استحقاقها فترة على بناءً في البيانات المالية 
 

و  ،مليون درهم( 424.4: 4131)مليون درهم  412.3 المدينة الذممبلغ إجمالي  ة،المالي البياناتفي تاريخ  كما 
بقيمة  4132ديسمبر  13قد تم إدراج خسارة بسبب إنخفاض القيمة في قائمة الدخل الموحد للسنة المنتهية في 

 .(مليون درهم 1.3: 4131)مليون درهم  3.3
 

 المخزون قيمة في االنخفاض 
يصبح المخزون قديمًا أو غير  عندما. أقل أيهما تحقيقها المتوقع القيمة صافي أو التكلفة بسعر يظهر المخزون 

وضع تقديرات منفردة للمخزون ذي القيم العالية،  يتمف ،المتوقع تحقيقها  القيمة صافي تقدير يتم ،قابل لالستخدام
الستخدام، فيتم تقدير قيمته بشكل أما المخزون ذو القيم المنخفضة أو غير المهم ولكنه قديم أو غير قابل ل

مخصص النخفاض القيمة حسب نوع المخزون ودرجة قدمه أو عدم قابليته لالستخدام وفقًا  ويتم تكوينإجمالي 
 .ألسعار البيع التاريخية
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إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 31 دیسمرب 2014

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

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

 تكاليف تدرج. لإلستخدام اً جاهز  صلاأل صبحي حتىصل األ تكلفة من كجزء( قروضلل المؤقت ستثماراال
 مصاريف ضمنلمشاريع المكتملة أو المعلقة أو التي ال يمكن نسبتها إلى موجودات مؤهلة با المتعلقة االقتراض

 .وذلك عند تكبدها الفترة
 

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

 
 والمعدات والمحطات الممتلكات 
. القيمة في انخفاض يوأ المتراكم االستهالك المخصوم منه التكلفة بسعر والمعدات والمحطات الممتلكات قيد يتم 

 لشروط استيفائها حال في ،التكلفة تلك تكبد عند والمعدات، المحطة من جزء استبدال تكلفة على تكلفةال تشتمل
الممتلكات والمحطات  تكلفة قيمة الفحص ضمن إدراج يتم رئيسي، فحص إجراء عند فإنه وبالمثل،. اإلدراج

 الدخل بيان في األخرى التصليحو  الصيانة تكاليف جميع إدراج يتم. اإلدراج شروط استيفاء حال في والمعدات
 إدراج قيمة استهالك لألراضي. يتم ال. تكبدها عند الموحد

 
 :يلي كما للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط أساس على االستهالك يحتسب 

 
 سنة  11 مدى على المكملة ذات العالقة والموجودات المحطات

 سنة 51مدى  على  المباني
 سنة  51مدى  على التوزيع شبكات

 سنوات 2 إلى 1 مدى على وتركيبات أثاث
 سنوات 2 إلى 1 مدى على مكتبية وأجهزة معدات
 سنوات 5 إلى 2 مدى على  سيارات

 
وطرق االستهالك، ويتم تعديلها بما هو مناسب عند نهاية كل  تشغيليوالعمر ال ألصلل المتبقيةمراجعة القيمة  يتم 

 لية.سنة ما
 

 إدراج يتممن كل اصالح  االنتهاء وعندالمناطق.  تبريد محطات على صالح رئيسيإجراء إب دورياً  المجموعة تقوم 
التكلفة  استوفت إذاويعامل كاستبدال  ،والمعدات المحطاتو  الممتلكات ضمنحسب البند  الدفترية القيمةب تهتكلف

 .صالح الرئيسي القادمحتى تاريخ اإل لفترةا مدى على التكلفة استهالك يتم. اإلدراج متطلبات
 

 مستقبليةاقتصادية  فائدة هناك تكون ال عندما أو بيعها عند والمعدات والمحطات الممتلكات بنود استبعاد يتم 
 يتم)والتي  صلاأل استبعاد عن ناتجة خسائر أو أرباح ةأييتم إدراج . ااستبعاده من أومن استخدامها  متوقعة

 التي السنة في الموحد الدخل بيان في( الدفترية صلاأل وقيمة االستبعاد متحصالت صافي بين رقكالف احتسابها
 .صلاألذلك  استبعاد فيها يتم

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
إدراج  يتم. الدخل من اإليجارات سسأ نفس على العقدمدة  طوال إدراجها مويت جرأالمست ألصلل الدفترية

 التبريد خدمات اتفاقيات نبأ المجموعة تحدد عندما. فيها اكتسابها يتم التي الفترة في كإيرادات يجارات العرضيةاإل
 على بناءً  ظممن أساس على تشغيل عقود يجاراتإك مدفوعات السعةإدراج  يتمفإنه  تشغيل، إيجارات تتضمن
 .السنة خالل للعميل توفيرها تم التي السعة

 
يتم احتساب إيرادات اإليجار الناشئة عن عقود التشغيل على محطات تبريد المياه على مبدأ القسط الثابت طوال  

 مدة عقد اإليجار، وتدرج في بند اإليرادات نظرًا لطبيعتها التشغيلية.
 

 المحليةجنبية بالعملة لعمالت األإدراج ا 
وتعرض بها  األم الشركةبها  تتداولعرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم(، وهي العملة التي  تم 

تمارس الشركة  األساسية حيثفي البيئة اإلقتصادية  مستخدمةالعملة ال العملة المتداولة هي البيانات المالية. إنّ 
ويتم قياس البنود المتضمنة في  العملة المتداولة الخاصة بهاتحديد . تقوم كل شركة في المجموعة بأعمالها

 البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة.
 

 واألرصدة التعامالت)أ(  
 بسعر الصرف السائد عند تاريخ المعاملة. من قبل شركات المجموعة بالعمالت األجنبية مبدئيًا  التعامالتقيد  يتم 

 
باستخدام أسعار  المتداولةبالعمالت األجنبية إلى العملة المدرجة النقدية والمطلوبات  وجوداتالمتحويل  يتم 

 . بيان المركز الماليالصرف السائدة في تاريخ 
 

توفر التي  النقدية البنودبيان الدخل الموحد باستثناء  إلىتحويل جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل  يتم 
يتم  أنإلى في بيان الدخل الشامل  البنود الماليةهذه  إدراج يتم. أجنبية عمليةصافي االستثمار في ل ًا  فعاالً تحوط

 بيان الدخل الموحد.  في ايتم إدراجه وعندهااستبعاد صافي االستثمار 
 

 معدالت مباستخدا األجنبية بالعمالت التاريخية التكلفةعلى أساس  قياسها تم التي النقدية غير البنود تحويل يتم 
 .المبدئي المعامالت تاريخ عند التحويل

 
 المجموعة شركات( ب) 
 الصرف أسعار باستخدام اإلمارات درهم إلى األجنبية لعملياتبا الخاصة والمطلوبات الموجودات ليتحو يتم  

 اللخ المرجح المتوسط الصرف سعر باستخدام الدخل بيانات تحويلو  ،بيان المركز المالي تاريخ في السائدة
 فإنه ،عملية أجنبية استبعاد عندتدرج فروقات سعر الصرف الناتجة عن التحويل في بيان الدخل الشامل. . العام
 في المحددة األجنبية العملية بتلك المتعلقو  المساهمين حقوق ضمن والمدرج المؤجل المتراكم المبلغ إدراج يتم

 .الموحد الدخل بيان
 

 التنفيذأعمال رأسمالية قيد  
المحطات وشبكات لتشييد المتكبدة من قبل المجموعة  التكلفةعلى أساس  التنفيذيتم قـيد األعمال الرأسمالية قيد  

. يتم تحويل األعمـال الرأسمالية قيد الموجوداتالمتعلقة مباشرة ببناء  المخصصة رسملة التكاليف يتمو  التوزيع،
عندما يتم االنتهاء من  المجموعة لسياساتوفقًا  تهالك عليهايتم حساب االسو  المناسب الموجوداتنوع  إلى التنفيذ
 .االستخدامووضعها قيد  الموجوداتبناء 
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 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 )تتمة( وشركات االئتالف الزميلة الشركات في استثمارات 
و السيطرة المشتركة مماثلة لتلك اإلعتبارات المتطلبة أ جوهريإّن اإلعتبارات التي يتم وضعها عند تحديد النفوذ ال 

 لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
 

طريقة حقوق الملكية. وفقًا زميلة وشركات اإلئتالف باستخدام ال اتساب استثمارات المجموعة في الشركتحايتم  
 يتم تعديل  .التكلفةقيمة ب مبدئياً  اإلئتالفأو شركة  الزميلة ةفي الشرك االستثماريتم إدراج ، حقوق الملكية لطريقة

 
القيمة الدفترية لإلستثمار إلدراج التغييرات في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة أو شركة  

يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو شركة اإلئتالف ضمن القيمة الدفترية  اإلئتالف منذ تاريخ الشراء.
ار وال يتم إطفاؤها أو إختبارها بشكل فردي لإلنخفاض في القيمة. يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من لإلستثم

نتائج عمليات الشركات الزميلة و شركات اإلئتالف. يتم عرض أي تغيير في بيان الدخل الشامل اآلخر للجهات 
 المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.

 
، تقوم أو شركة االئتالف الزميلة ةتغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشرك يعندما يتم إدراج أذلك،  باإلضافة إلى 

 يتم. التغييرات في حقوق المساهمين في بيان ًا،مناسب عندما يكونالمجموعة بإدراج حصتها من التغييرات، 
أو شركة  الزميلة ةوالشرك وعةالمجم بين المعامالت من والناتجة محققةال غير والخسائر األرباح استبعاد

 أو شركة االئتالف. الزميلة ةالشرك في المجموعة حصةاالئتالف. وتقتصر األرباح والخسائر المدرجة على 
 

يتم إدراج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة وشركة االئتالف في بيان الدخل الموحد خارج  
 يتمو  أو شركة االئتالف لنفس الفترة المالية للمجموعة، الزميلة ةلشركنات المالية لاألرباح التشغيلية. يتم إعداد البيا

عند  المجموعة سياساتللشركة أو شركة االئتالف مع  المحاسبية السياسات فيقتو  بهدف التعديالت إجراء
  الضرورة.

 
ناتجة عن  خسائر إدراج ضروريال من كان إذا المجموعة فيما تحدد ،المحاسبية الملكية حقوق طريقة تطبيق بعد 

بيان  كل تاريخ عند المجموعة تحدد. أو شركة االئتالف الزميلة ةالشرك في المجموعة ستثماراتقيمة ا انخفاض
أو شركة  زميلةال شركةال في قيمة استثمارها انخفاض إلى يشير موضوعي دليل هناك كانما  إذا مركز مالي
القيمة القابلة لإلسترداد للشركة  بين كالفرق االنخفاض قيمة سابتحاب وعةالمجم تقوم ،الحالة هذه في. االئتالف

 الزميلة أو شركة اإلئتالف وقيمتها الدفترية، ومن ثم تقوم بإدراج في بيان الدخل الموحد.
 

، تقوم المجموعة أو السيطرة المشتركة على شركة اإلئتالف على الشركة الزميلةفقدان النفوذ الجوهري  ةحال في 
دراج االستثمار المتبقي  قياسب إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو ويتم حسب قيمته العادلة. وا 

شركة اإلئتالف، عند فقدان النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة، والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت 
   من االستبعاد في بيان الدخل الموحد.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 التأجير عقود 
 تاريخ عند تفاقيةاال بنود على يعتمد إيجار عالقة تتضمن أو إيجار عن عبارة االتفاقية كانت إذا ما تحديد إنّ  

 االتفاقية أنّ  أو محددة،موجودات  أو محدد أصل استخدام على يتوقف باالتفاقية اإليفاء كان إذا وعما ،بها البدء
 .صلاأل باستخدام الحق تعطي

 
 كمستأجر المجموعة 
 على المستأجر لبندل الرئيسية والفوائد المخاطر التمويلية التي تنقل إلى المجموعة جميع التأجير عقود رسملة يتم 

 يهماأ ،التأجير عقد لمدفوعات األدنى للحد الحالية بالقيمة أو التأجير عقد بداية عند صللأل دلةاالع القيمة أساس
 على ثابتة فائدة لتحقيق التأجير عقد اتمطلوب وتخفيض التمويل تكاليف بين التأجير عقد مدفوعات تقسم. أقل

 .الموحد الدخل بيان في كاليف التمويلتظهر ت. اتللمطلوب المتبقي الرصيد
 

 أيهما العقد، فترةو  صللأل المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الموجودات المؤجرة المرسملة استهالكحساب  يتم 
 .التأجير فترة نهاية في المجموعة إلى الملكية تحولهناك درجة معقولة من اليقين ل يكن لم إذا وذلك أقل،

 
 فترة مدى على الثابت القسط أساس على الموحد الدخل بيان ضمن كمصروف التشغيلية اإليجار دفعاتُتدرج  

 .اإليجار
 

 يةتمويل إيجاراتعقود  –كمؤجر  المجموعة 
 بملكية المتعلقة والفوائد المخاطر بنقل تقوم نحي تمويلي إيجارعلى أنه عقد  تعتبر المجموعة أي اتفاق 

وتسجل المبالغ المستحقة من المستأجر في بيان المركز المالي . للعميل يةالتعاقد الترتيبات خالل من الموجودات
 مخصص احتساب بعد وذلك اتاالستثمار بقيمة صافي  (مدينة تمويلية يجاراتإ)عقود  تمويلية كموجودات
 .اإلنخفاض

 
 تشغيلية إيجارات - كمؤجر المجموعة 
 .تشغيلية إيجارات أنها على الموجودات لملكية الفوائدو  المخاطر جميع تحويل يتم ال التي اإليجارات عقود تصنف 

 
 وشركات االئتالف الزميلة الشركات في استثمارات 
هو المقدرة على المساهمة  الجوهريالنفوذ  . إنّ عليها جوهري بنفوذ المجموعة تتمتع ةشرك هي الزميلة ةالشرك إن 

 يس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.في القرارات المالية والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، ول
 

سيطرة مشتركة على اإلتفاقية التي لها حيث يكون لألطراف  ف هي نوع من اإلتفاقيات المشتركةشركة اإلئتال إنّ  
المشاركة في السيطرة على اتفاقية السيطرة المشتركة هي  شركة اإلئتالف. إنّ في صافي موجودات  حقوق

طراف جماعية من األ نشطة ذات الصلة موافقةً عندما يتطلب اتخاذ القرارات حول األوتوجد فقط ، بموجوب عقد
 التي تتشارك السيطرة.
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 المالية غير موجوداتالقيمة  انخفاض 
إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد  فيمالتحديد  بيان مركز ماليالمجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل  تقوم 

سنوي ل ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار أي من الموجودات. وفي حاقيمة بإنخفاض 
قيمة الموجودات القابلة  القابلة لالسترداد. إنّ  قيمة الموجوداتبتقدير  المجموعةتقوم  ،لموجوداتقيمة انخفاض ال

منها  صوممخ ،أيهما أعلى ،موجودات أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقدللالعادلة قيمة اللالسترداد هي 
  الحالية.والقيمة  االستبعادتكاليف 

 
، إال في حالة عدم توليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة على حدة أصللكل  لالسترداد القابلة القيمةوتحدد 

أو صل لأل. عندما تتجاوز القيمة الدفترية مجموعة من الموجودات األخرىموجودات أخرى أو  بدرجة كبيرة عن
ويتم تخفيض  انخفضت قيمته، صلاأل أنّ يعتبر  ،القيمة القابلة لالستردادتوليد التدفقات النقدية تتجاوز وحدات 

 القيمة المدرجة للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
 

 خصم معدالت باستخدام الحاليةإلى قيمتها  المتوقعة النقدية التدفقات تخفيض يتم فإنه الحاليةتحديد القيمة  عند 
 العادلة القيمة تحديد عند. بالموجودات المتعلقة والمخاطر للنقد الوقتية للقيمة الحالية السوق تقييمات تعكس

وفي حال عدم وجود . تؤخذ في االعتبار معامالت السوق الحديثة في حال وجودها البيع، تكاليف مخصوم منها
ت بمضاعفات تثمين أو أسعار األسهم مناسب. توثق هذه الحسابا تقييممثل هذه المعامالت، يستخدم نموذج 

 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  
والتي تتبع لها الموجودات. إّن هذه الموازنات والتوقعات تغطي األعمار اإلنتاجية وحدة من الوحدات المولدة للنقد 

 للمحطات.
 

 تفيد مؤشرات هناك كان إذا فيما لتحديد بيان مركز مالي كل تاريخ الشهرة في باستثناء للموجودات تقييم إجراء يتم 
 المؤشرات، هذهمثل  وجود حال في. انخفضت أو ،لم تعد قائمة سابقاً  المدرجةفي القيمة  االنخفاض خسائر بأنّ 
 عكس يتم. المتعلقة بالموجودات أو الوحدات المولدة للنقد لالسترداد القابلة المبالغ بتقدير المجموعة تقوم

 القابلة القيمة لتحديد المستخدمة فتراضاتاال في تغير حدوث عند فقط سابقاً  ةالمدرج في القيمة االنخفاض
 المدرجة القيمة زيادة يتم الحالة تلك في عتراف بخسائر انخفاض القيمة في البيانات المالية.ا آخر منذ لالسترداد

بحيث ال تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد أو قيمتها الدفترية بعد خصم االستهالك في حال لم يكن  للموجودات
 اض في القيمة في بيان الدخل الموحد.هناك اعتراف بخسائر في القيمة في األعوام السابقة. ُيعترف بعكس االنخف

 
 الشركة نصيب عن الشراء تكلفة في الزيادة تمثل وهي بالتكلفة مبدئياً  األعمال دمج من كتسبةالم الشهرة قياس يتم 

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة  .المحتملة وااللتزامات المطلوباتو  للموجودات، العادلة القيمة صافي في
 مخصوم منها أية خسائر متراكمة ناجمة عن انخفاض القيمة. بالتكلفة 

 
 .الدفترية القيمة انخفاض إلى الظروف فيها تشير التي الحاالت وفي سنوياً  الشهرةقيمة  انخفاض اختبار يتم 

 
تم  والتي ،للنقد المولدة الوحدات من قابلة لالستردادال القيمة تقييم من خالل الشهرة في االنخفاض تحديد يتم 

إدراج  يتم الدفترية القيمة من قلأ للنقد المولدة للوحدات قابلة لالستردادال القيمة تكون عندما. تخصيص الشهرة لها
. مستقبلية فترات في بالشهرة المتعلقةفي القيمة  االنخفاض خسارة عكس يمكن ال. في القيمة االنخفاض خسارة
 ديسمبر. 13 في السنوي اختبار انخفاض القيمةب الشركة تقوم
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 موجودات غير ملموسة 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي حسب التكلفة. إّن تكلفة  

الموجودات غير الملموسة المكتسبة عند دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف 
بدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة ناجمة عن الم

، باستثناء تكاليف التطوير المرسملة، ال يتم داخلياً االنخفاض في القيمة. والموجودات غير الملموسة المولدة 
يتم فيها اإلنفاق. ويتم تقييم العمر اإلنتاجي رسملتها ويدرج اإلنفاق في بيان الدخل الموحد في السنة التي 

 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  
قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم  لتحديد أي انخفاض في قيمتها عند وجود مؤشر إلى احتمالية انخفاض

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 

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

 
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد، ولكن يتم إخضاعها سنويًا الختبار  

ات توليد النقد. تتم مراجعة وتقييم العمر اإلنتاجي انخفاض القيمة، سواء بشكل فردي أو على مستوى وحد
للموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدد سنويًا لتحديد ما اذا كان التصنيف كغير محدد ما يزال قائمًا. 
في حال لم يكن من الممكن إدراجها بعمر غير محدد، يتم تغيير التصنيف إلى محدد بدءًا من تاريخ تغيير 

 التصنيف.
 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناجمة عن استبعاد أألصل غير ملموس على أساس الفرق بين صافي عائدات  
البيع والقيمة الدفترية األصل، ويتم إدراج الفرق في بيان الدخل الموحد عندما يلغى إدراج األصل في بيان المركز 

 المالي. 
 

 أسهم الخزينة 
التكلفة  على أساس سعرالخزينة(  أسهمشرائها ) ة بالمجموعة والتي تم إعادةالخاصحقوق الملكية  تدرج أدوات 

ال تدرج أية أرباح أو خسائر ذات عالقة بشراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات وتخصم من حقوق المساهمين. 
والقيمة المدفوعة حقوق الملكية الخاصة بالشركة في بيان الدخل الموحد. وتدرج أية فروقات بين القيمة الدفترية 

 .في احتياطيات رأس المال األخرى
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 )تتمة( أخرى مالية وموجودات ستثماراتإ 

 
 ليةالما الموجوداتإلغاء االعتراف ب 
 الموجودات من مجموعةجزء من  أو المالية، الموجودات من جزء)أو  المالية الموجوداتب إلغاء االعتراف يتم 

 :التالية الحاالت في( المشابهة المالية
 

 أو الموجودات؛ من النقدية التدفقات استالم حقوق انتهاء 
 أخذت على عاتقها التزام دفع التدفقات المجموعة حقوق استالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  حّولت

ما قامت بتحويل معظم )أ(  النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير إلى طرف ثالث بموجب اتفاقية تفويض، وا 
لم تحول ولم تحتفظ بمعظم أو جميع مخاطر وفوائد )ب(  أو ،للموجودات المحتملة والفوائد أو كل المخاطر

 .الموجودات على لسيطرةاالموجودات ولكنها قامت بتحويل 
 

أو قيامها بالتوقيع على اتفاقية  الموجودات أحد من النقدية التدفقات استالم حقوق بتحويل المجموعة قيام حال في 
 بتحويل تقم لمكما  بالموجودات المتعلقة الفوائدو  المخاطر جميعمعظم أو ب حتفاظاال أو بتحويل تقم ولم تفويض
المشاركة المستمرة للمجموعة في  ال تتعدى مدى بموجودات جديدة االعتراف يتمدها عن الموجودات، على السيطرة

 المحولة الموجودات قياس يتمو  .بمطلوبات باالعتراف أيضاً  المجموعة تقوم الحالة تلك فيو  الموجودات،
 .المجموعة بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس بشكل بها المتعلقة والمطلوبات

 
على أساس القيمة الدفترية األساسية  المحول، صلعلى األ ضمان شكلالتي تأخذ  المستمرة ةلمشاركا تقاس 

 .أقل أيهماوأعلى مبلغ قد يطلب من المجموعة تسديده،  صللأل
 

 انخفاض القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية  
ادي على أن أحد الموجودات المالية أو مجموعة تقيم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل م 

المالية قد انخفضت قيمتها. ُتعتبر قيمة أحد الموجودات أو مجموعة من الموجودات قد انخفضت  الموجوداتمن 
فقط في حال وجود دليل مادي على انخفاض القيمة كنتيجة لحدث أو أكثر وقع بعد االعتراف المبدئي بهذه 

. ويكون لهذا الحدث الذي أدى إلى خسارة تأثير على تقديرات التدفقات )لى تكبد خسارة"الموجودات )"حدث أدى إ
 النقدية المستقبلية من الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها بشكل موثوق.

 
ين يعانون من صعوبات قد تشمل أدلة االنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أّن المدينين أو مجموعة من المدين 

مادية كبيرة، أو تخلفوا عن السداد أو تأخروا في دفع الفوائد أو أصل المبالغ، أو من المرجح أن يشهروا إفالسهم، 
لى أّن هناك انخفاضًا قاباًل للقياس في تقدير إأو يخضعوا إلعادة تنظيم مالي، وحيث تشير بيانات المراقبة 

 ثل التغيير في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتخلف عن السداد. التدفقات النقدية المستقبلية، م
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 أخرى مالية وموجودات ستثماراتإ 
األرباح  خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية كموجودات ، عند اإلدراج المبدئي،المالية الموجودات تصنيف يتم 

 للبيع متاحة مالية موجوداتأو  وأرصدة مدينة، أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق، قروضأو  والخسائر،
 بالقيمةمبدئيًا  المالية الموجودات إدراج جميع يتم. حسب االقتضاء ،تحوط فعالة أدواتك معينة مشتقات أو

المالي، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة  صلاألإليها مصاريف المعاملة المتعلقة بشراء  ، مضافالعادلة
 رباح والخسائر.بالقيمة العادلة من خالل األ

 
 كل نهاية في التصنيف هذا تقييم بإعادة وتقوم المبدئي، االعتراف عند المالية لموجوداتها اً تصنيف الشركة تحدد 

 .مناسباً  ذلك يكون وحيثما ،به مسموح هو بما مالية سنة
 

 محاسبة تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية 
 فيه تلتزم الذي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ عند العادية لماليةا الموجودات ومبيعات مشتريات جميع إدراج يتم 

 التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات هي العادية البيع أو الشراء طرق إنّ . صلاأل بشراء المجموعة
 .وفقًا ألنظمة وأعراف السوق تحديدها يتم ما عادة فترة ضمن الموجودات سليمت تتطلب

 
 القياس الالحق  
 :ألهداف القياس الالحق للموجودات المالية، يتم تصنيف الموجودات المالية في أربع فئات 

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر؛ ليس لدى المجموعة اي استثمارات متاحة

 .4131و  4132ديسمبر  13للبيع خالل السنوات المنتهية في 
 هي  والذمم المدينةالقروض  إنّ هذه الفئة هي أكثر الفئات تعلقًا بالمجموعة.  والذمم المدينة؛ القروض

بعد القياس غير متداولة في سوق نشط. و  قابلة للتحديدمالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو  موجودات
 ،ليطريقة سعر الفائدة الفعالمبدئي، يتم قياس هذه الموجودات على أساس التكلفة المطفأة، باستخدام 

يتم حساب القيمة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو زيادة عند . مخصومًا منها االنخفاض في القيمة
االستحواذ وأية رسوم أو تكاليف تكون جزءًا أساسيًا من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج إطفاء سعر الفائدة 

يتم إدراج الخسائر الناتجة من اإلنخفاض في القيمة  العائد اإلجارات التمويلية المدينة ضمن اإليرادات.الفعلي 
في بيان الدخل الموحد ضمن تكاليف تمويل القروض وتكاليف البيع أو النفقات التشغيلية األخرى للذمم 

 .المدينة
  اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق؛ ليس لدى المجموعة أي استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق خالل

 . 4131و 4132ديسمبر  13ة في السنوات المنتهي
 13السنوات المنتهية في  لخالمتاحة للبيع ستثمارات اليس لدى المجموعة أي  اإلستثمارات المتاحة للبيع؛ 

 .4131و 4132ديسمبر 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

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

 تلك المصاريف المتكبدة المتعلقة بكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وحالته الحاليين كما يلي:
 

 االستهالكية والمواد الخام، المواد 
 لبيعإلعادة ا المعدة والبضاعة

 .المرجح المتوسط تكلفة أساس على الشراء تكلفة -
   
 تكلفة المواد والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير  -  تنفيذقيد ال أعمال

المباشرة التي يمكن نسبتها إليها على أساس معدل نشاط 
    عادي.

 والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير  المواد تكلفة - الجاهزة البضائع
ليها على أساس معدل نشاط المباشرة التي يمكن نسبتها إ

 عادي.
 

متوقع  إضافيةأية تكاليف  المخصوم منهعلى أساس سعر البيع التقديري  د صافي القيمة الممكن تحقيقهحدّ ي 
 .نجاز والتصرف بهااإلصرفها حتى 

 
 التنفيذ قيد عقود 
 الخسائر مخصص وم منهامخصو  المنسوبة اليها األرباح إليها مضاف التكلفة التنفيذ قيد العقود أعمال تمثل 

 .والمدينة المستلمة االنجاز ودفعات المتوقعة
 

 هيعادل وما النقد 
والودائع قصيرة األجل  ي بيان التدفقات النقدية الموحد يشمل النقدية، األرصدة في البنوكالنقد وما يعادله المبين ف 

 .لدى البنوكات السحب على المكشوف حساب ناقص ،المستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل
 

 غرض البيعمصنفة ل أصول 
 أو القيمة العادلةلبيع وتقاس بالقيمة الدفترية لغرض امحتفظ بها  أصولغير المتداولة ك صولأليتم تصنيف ا 

إذا تم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خالل معاملة بيع وليس من خالل  أيهما أقل ,ناقصا تكاليف البيع
ويكون األصل أو مجموعة  ر لها. و تكون هذه الحاله فقط عندما يكون احتمال البيع كبيراالستخدام المستم

في حالتها الحالية. يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع، ومن المتوقع ان تكتمل عملية البيع  األصول متاحه للبيع فورياً 
 في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف.

 

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 )تتمة( انخفاض القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية 

 
 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
ة على أساس القيمة المطفأة، تقوم المجموعة أواًل بتقييم فردي للموجودات المالية بالنسبة للموجودات المالية المدرج 

تقييم جماعي للموجودات المالية غير المؤثرة بشكل منفرد فيما يتعلق بوجود دليل مادي على انخفاض بالمؤثرة و 
المالية التي تم تقييمها  الموجودات د دليل مادي على انخفاص قيمة أحدقيمتها. فإذا قررت المجموعة أنه ال يوج

إلى مجموعة من الموجودات المالية التي لها نفس  صلفردي سواء كانت مؤثرة أم ال، تضم هذا األ بشكل
الموجودات التي و م هذه الموجودات بشكل جماعي فيما يتعلق بانخفاض القيمة. خصائص الخطر االئتماني وتقيّ 

عتراف بخسارة أو االستمرار في إدراج خسارة ناجمة عن انخفاض تم تقييمها بشكل فردي ونتج عن هذا التقييم ا
 ال يتم ضمها إلى تقييم جماعي النخفاض القيمة. ،القيمة

 
مادي على حدوث خسارة ناجمة عن انخفاض القيمة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين  دليلإذا كان هناك  

ات التدفقات النقدية المستقبلية )مع استبعاد خسائر االئتمان القيم الدفترية للموجودات والقيمة الحالية لتقدير 
والتي لم يتم تكبدها بعد(. يتم تخفيض القيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية  المتوقعةالمستقبلية 
معدل التخفيض  متغير، فإنّ  سعر فائدةالفائدة األصلي الفعلي للموجودات المالية. فإذا كان لقرض  سعرباستخدام 

  الفائدة الفعلي الحالي. سعرالمستخدم لقياس أية خسائر ناجمة عن انخفاض القيمة يكون 
 

الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصصات، وتدرج قيمة الخسارة في بيان  القيمةيتم تخفيض  
الفائدة المستخدم  سعرلمخفضة باستخدام الدخل الموحد. تستمر إيرادات الفوائد في التراكم على القيمة الدفترية ا

 في تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة.
 

ذمم الالقرض او  في في بيان الدخل الموحديرادات اإلو  التمويل يتم تسجيل الدخل من الفوائد كجزء من دخل 
يتم شطب القروض والمخصصات المتعلقة  .ايجارات تمويلية على التواليناتجة من المدينة الذمم المدينة أو في ال

بها عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لتحصيلها في المستقبل، وقد تحققت جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى 
قع المجموعة. فإذا ما حدث في عام تاٍل أن زادت الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة أو زادت بسبب حدث و 

ذا تم تحصيل مبلغ  بعد إدراج انخفاض القيمة، فيتم زيادة أو إنقاص الخسارة بتعديل حساب المخصصات. وا 
 مشطوب في المستقبل، يتم إدراج المبلغ تحت تكاليف التمويل في بيان الدخل.
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 )تتمة( لتحويلا اإللزامية السندات 
ى حقوق ملكية ومدرج تحت عنوان منفصل ضمن حقوق إَن رصيد المبالغ المتحصلة محمل في الجزء المحول إل 

المساهمين. عند التحويل في تاريخ االستحقاق، يتم إدراج القيمة اإلسمية لألسهم العادية ضمن رأس المال 
  المصدر ويدرج أي فائض تحت بند عالوة اإلصدار أو بند األرباح المحتجزة.

 
لتحويل بناًء على القابلة لوق المساهمين للسندات اإللزامية تقسم تكاليف المعامالت على جزئي المطلوبات وحق 

 تقسيم المبالغ المتحصلة من السندات بين جزئي المطلوبات وحقوق الملكية.
 

 إلغاء االعتراف 
يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات الخاصة بهذه المطلوبات أو إلغائها أو انتهاء  

ند استبدال مطلوبات مالية بأخرى من نفس المقرض على أساس شروط شديدة االختالف، أو إذا تم مدتها. وع
تعديل الشروط الخاصة بمطلوبات مالية موجودة بشكل كبير، يتم معاملة االستبدال أو التغيير كإلغاء لالعتراف 

مة الدفترية بين المطلوبين في بيان بالمطلوبات األساسية، ويتم االعتراف بمطلوبات جديدة. ويدرج الفرق في القي
 .الموحد  الدخل

 
عند إصدار أدوات حقوق الملكية بهدف إطفاء جميع أو جزء من المطلوبات المالية )يشار إليها بعقود تبادل الدين  

ذا لم مقابل حقوق الملكية( تدرج أدوات حقوق الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة، إال إ
يكن هنالك إمكانية من قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. يتم إدراج الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق 

. في حال حدوث اتفاقيات تبادل الموحد  الملكية الصادرة والقيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأ في بيان الدخل
أو غير مباشرين، تقوم الشركة بإدراج أدوات حقوق الملكية الدين مقابل حقوق الملكية مع مساهمين مباشرين 

 الصادرة بالقيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأ بحيث ال يدرج أي ربح أو خسارة في بيان الدخل.
 

 المالية األدوات مقاصة 
 الموحد المالي بيان المركز في القيمة صافي إدراج ويتم المالية، والمطلوبات الموجودات عمل مقاصة بين يتم 

قانوني واجب التنفيذ في عمل مقاصة بين المبالغ المدرجة، وأن يكون لدى المجموعة  حق هناك يكون عندمافقط 
ما في تحقيق األصل وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.  النية إما في التسوية على أساس القيمة الصافية، وا 

 
 المخصصات 
تكون ( ناتج عن حدث في الماضي و يأو فعل يلمجموعة التزام )قانونا لدىيتم تكوين مخصصات عندما يكون  

 وقابلة للقياس بشكل موثوق. مرجحةتكلفة تسوية االلتزام 
 

د أكبر قالع ابموجب هذ لتنفيذ اإللتزامات التي ال يمكن تجنبها التكلفة قيمة  كون فيهد تالعقد المكلف هو عقإن 
تساوي هذه التكلفة التي ال يمكن تجنبها أقل صافي تكلفة إلنهاء هذا  و. همن المتوقعةمن المنفعة اإلقتصادية 

 العقدكامل شروط اي تعويض أو غرامة ناتجة من االخالل بتنفيذ و كامل العقد بال تكلفة تنفيذ تتكون منالعقد و 
. تقوم اإلدارة بمراجعة عقود الشركة بشكل سنوي.أيهما أقل
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 المطلوبات المالية 
 االعتراف والقياس المبدئيان 
على أساس القيمة العادلة من خالل  13يتم تصنيف المطلوبات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم  

الربح أو الخسارة، أو القروض والسلفيات أو كمشتقات معينة كأدوات تحوط في عمليات تحوط فعلية، أيهما 
 دد المجموعة تصنيف مطلوباتها المالية عند االعتراف المبدئي.أنسب. تح

 
، السندات اإللزامية التحويلإليها في حالة  العادلة مضافتدرج المطلوبات المالية مبدئيًا على أساس القيمة  

  والقروض طويلة األجل، واتفاقيات التمويل اإلسالمي، تكاليف المعاملة التي يمكن نسبتها إليها مباشرة.
 

ف تشمل المطلوبات المالية للمجموعة الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى، وحسابات السحب على المكشو  
واتفاقيات التمويل اإلسالمي، واألدوات المالية  والقروض طويلة األجل السندات اإللزامية التحويل، و في البنوك
 المشتقة.

 
 الالحق القياس 
 :ت المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناهيعتمد قياس المطلوبا 

 
 ذمم دائنة ومستحقات 
تدرج المطلوبات للمبالغ التي يجب دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة، بصرف النظر عن  

 استالم فاتورة من المورد أم ال.
 

 واتفاقيات التمويل اإلسالمي فائدة تحمل التي والسلفيات القروض 
بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس القروض والسلفيات التي تحمل فائدة واتفاقيات التمويل اإلسالمي في وقت الحق  

 الفائدة الفعلي. سعرعلى أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة 
 

الل عملية يتم إدراج األرباح والخسائر ضمن بيان األرباح والخسائر عند إلغاء االعتراف بااللتزام وكذلك من خ 
الفائدة الفعلي. يتم احتساب قيمة اإلطفاء باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات على الشراء  سعرإطفاء 

الفائدة الفعلي  سعرالفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء  سعروالرسوم أو التكاليف التي تعد جزءًا ال يتجزأ من طريقة 
 .الموحد ركتكاليف تمويل في بيان األرباح والخسائ

 
  لتحويلا اإللزامية السندات 
 على قسم مدرج ضمن حقوق الملكية وقسم مدرج في المطلوبات، :قسمين الى السندات اإللزامية التحويل تنقسم 

 .السندات وأحكام شروط أساس
 

فيض التدفقات ، يتم تحديد القيمة العادلة للجزء المدرج في المطلوبات بتخالسندات اإللزامية التحويلعند إصدار  
يتم تقديره على أساس سند غير قابل للتحويل  سعر فائدةالنقدية المستقبلية المتعلقة بمدفوعات القسيمة باستخدام 

مشابه. يتم اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمطلوبات المشتقة الناتجة عن نطاق غير قابل للتغيير في عدد 
دات على أساس قيمتها العادلة، ويتم إعادة قياسها الحقًا في كل تاريخ األسهم المطلوب إصدارها إلى حاملي السن

  تقرير مع إدراج التغييرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد.
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 )تتمة( والتحوط المالية األدوات مشتقات

 للتحّوط الذي يستوفي المعايير الدقيقة لمحاسبة التحّوط أدناه: وصفتم تقديم  
 

 النقدية التدفقات تحوط 
ن "التغيرات تحت عنوا الشامل الدخل بيان في مباشرة التحوط أداة على والخسارة الربح من الفعال الجزءإدراج  يتم 

 .الموحد الدخل بيان في مباشرة الفعال غير الجزء إدراج يتم بينما للمشتقات"، العادلةفي القيمة 
 

 على لة المتحوط لهاالمعام تؤثر عندما الموحد الدخل بيان إلى الشامل الدخل بيان في المدرجة القيم تحويل يتم 
 متوقعة. بيع عملية حدوث أو المتحوط لها المالية المصاريفإدراج  يتم مثل عندما ،الموحد الدخل بيان

 
عند إعادة هيكلة البند المتحوط له أو إلغاء عالقة تحوط، بالنسبة لتحوط التدفقات النقدية الفعالة، يتم إدراج القيمة  

متحوط له عند تاريخ إعادة الهيكلة في بيان الدخل على مدى العمر المتبقي للبند  األصلي ال العادلة ألداة التحوط
 أو أداة التحوط، أيهما أقصر.

 
 القيم تحويل يتم ، فانهماليةال غير المطلوبات أو ماليةال غير الموجودات تكاليف هو المتحوط له البند يكون عندما 

 .ماليةال غير المطلوبات أو للموجودات المبدئية الدفترية القيم إلى المساهمين حقوق فيالمتراكمة المدرجة 
 

تكرارها )كجزء من استراتيجية  أو استبدالها، دون من التحوط أدوات استخدام أو انتهاء أو إلغاء أو يعب تم إذا 
التحّوط(، أو لم تعد تعتبر كتحوط، أو عندما لم يعد التحّوط يستوفي فئة محاسبة التحّوط، فإّن األرباح أو 

 إلىبشكل منفصل  المساهمين حقوق في تبقى بيان الدخل الشامل اآلخر في سابقاً الخسائر المتراكمة والمدرجة 
 .القاطع بالعملة األجنبية االلتزام أو المتوقعة المعاملة حدوث حين

 
 العادلة القيمةتحوط  
 غيرقاطع  التزام تعيين يتم عندماو  .الموحد الدخل بيان في لها التحوطية للمشتقات العادلة القيمة في التغير يدرج 

 بالمخاطر المتعلقالقاطع  لاللتزام العادلة القيمة في الالحقة المتراكمة التغيرات إدراجيتم  ،متحوط له كبند مدرج
 كذلك يتم. الموحد الدخل بيان فياألرباح أو الخسارة المقابلة  إدراج مع مطلوبات أو موجوداتكالمتحوط لها 

 .الموحد الدخل بيان فيالتحوط  ألداة العادلة القيمة في التغيراتإدراج 
 

 دوات الماليةألا 
 .مالية ومطلوبات مالية موجودات على المالية األدوات تشتمل 

 
 يةتمويل يجاراتوا   وذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى، إئتالف،لشركة  قرض على المالية الموجوداتتشتمل  

جزء المطلوبات والقروض، و  الذمم المدينة. وتشتمل المطلوبات المالية على قصيرة األجل وودائع ونقد مدينة،
 .لتحويل ومطلوبات التأجير التمويليا اإللزامية سنداتلل
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 تمة()ت الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة 
 على المكافآت هذه احتساب عادةً  يتم. الدولة مواطني غير من لموظفيها الخدمة نهاية مكافآت المجموعة تقدم 

 التكاليف تم مراكمةوت. الخدمة فترةمن  األدنى لحدل الموظف إكمال بشرط الخدمة ومدة النهائي الراتب أساس
 .الخدمة فترة مدى على تالمكافآ لهذه المتوقعة

 
 اإلمارات لدولة بالتقاعد المعني للبرنامج اشتراكات بدفع المجموعة تقوم المواطنين، بموظفيها يتعلق فيماأما  

 على البرامج هذه بموجب االلتزامات تقتصر. الموظفين رواتب من نسبةك ااحتسابه يتم يتوال المتحدة العربية
 .استحقاقها عند كمصروفات دتقي والتي المدفوعة االشتراكات

 
 والتحوط المالية األدوات مشتقات

المخاطر المتعلقة  ضد مثل عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط المشتقة المجموعة باستخدام األدوات المالية تقوم 
 خول في عقوداألدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه الد تدرجبتقلبات أسعار الفائدة. 

عندما تكون القيمة العادلة موجبة،  موجوداتالمشتقات ك إدراجالحقًا قياسها بالقيمة العادلة. يتم ويعاد لمشتقات ا
 بينما تدرج كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.

 
 تتأهل ال والتي السنة خالل المشتقات على العادلة القيمة في التغيرات من ناتجة خسائر أو أرباح ةأي إدراج يتم 

 .الموحد الدخل بيان في مباشرة التحوط لمحاسبة
 

 :كاآلتي التحوط أدوات تصنف ،التحوط محاسبة ألغراض 
 

 متعلقة معينة بمخاطر سواء المرتبطة النقدية التدفقات تغيرات مخاطر تغطي والتي النقدية التدفقات تحوط 
 أو ، أو بالتزام قاطع؛به معترف بالتزام أو أصلب

 به معترفقاطع غير  اللتزام العادلة القيمة في التغيرات مخاطر تغطي والتي العادلة القيمة تحوط. 
 

 بتطبيق محاسبة التحوط المجموعة، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق العالقة التي تأمل تحوط عالقةالبدء في  عند 
  .للعمل بالتحوطعليها والهدف من إدارة المخاطر واالستراتيجية 

 
 التحوط منها، يتم التي المخاطر نوعو  ،التحوط لها يتم التي المعاملة أو والبند ،التحوط أداة تحديد التوثيق يتضمن 

 النقدية التدفقات في للتغيرات التعرض مخاطر من الحد في التحوط أداة فعالية مدى بتقييم الشركة ستقوم وكيف
 ذا التحوط كوني أن المتوقع من إنه. االقتضاء حسب التحوط منها ميت التي بالمخاطر المتعلقة العادلة القيمة أو

 بشكل تقييمها ويتم ، حسب االقتضاء،أو القيمة العادلة النقدية التدفقات تقلباتتأثيرات  من للحد عالية فعالية
 .المعنية المالية الفترات خالل عالية فعالية ذات فعالً  كانت ما إذا لتحديد دوري
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 )تتمة( ألدوات الماليةل العادلة القيمة 
بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في حال حدوث  

للمدخالت تحويالت بين المستويات ضمن التراتبية من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناًء على أدنى مستويات 
 .كل فترة تقارير ماليةقياس القيمة العادلة ككل( في نهاية لها تأثير جوهري على  التي

 
متكرر و غير متكرر مثل أصل تقوم اإلدارة بتحديد السياسات و اإلجراءات لقياس القيمة العادلة على اساس و  

رض. األمثل  الجوهريةأشخاص من خارج الشركة لتقييم األصول ب باالستعانةغرض البيع. و تقوم أيضا مصنف ل
لمحافظة على المعايير المهنية. وا االستقاللية ،الحسنة السمعة ،بالسوقويتم اختيار المقيمين على أساس المعرفة 

 مستخدمة تقنيات التقييم والبياناتاإلدارة قرارتها من بعد المباحثات مع المقيمين الخارجيين للمجموعة وتأخذ 
 الحاالت. علقياس جمي

 
مع مصدر  القيمة العادلة لكل أصل والتزامر في يغيكل ت بمقارنةتقوم اإلدارة بالتعاون مع المقيمين الخارجيين  

 ير منطقيا".يذا ما كان التغإخارجي مالئم لتحديد 
 

بالنسبة لطبيعتها.  المطلوباتو  الموجوداتبتحديد فئات من  ةلهدف ايضاح القيمة العادلة لقد قامت المجموعو  
تم تقديم تحليل  .م توضيحها سابقاو مستوى تراتبية القيمة العادلة كما ت مطلوبأو  أصلالمخاطر لكل و  هاصفات

 .11حول كيفية قياسها في إيضاح رقم للقيم العادلة لألدوات المالية ومزيدًا من التفاصيل 
 

 التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول 
 

ر ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناًء على التصنيف المتداول/ غي موجوداتهاتقوم المجموعة بعرض  
 كمتداول عند:  صلالمتداول. يتم تصنيف األ

 
 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 شهرًا بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو 
 اثني عشر شهراً بإستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية مطلوب لفترة  كونه نقدًا أو ما يعادله 

 بعد تاريخ إعداد التقارير الماليةعلى األقل 
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

 ويعتبر المطلوب متداول عندما: 
  عتياديةضمن نطاق الدورة التشغيلية اإلمن المتوقع تسويته 
  لهدف رئيسي وهو المتاجرةاإلحتفاظ به 
 خالل فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو وجوب تسويته 
  لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ إعداد التقارير عدم وجود حق مطلق لتأجيل تسوية المطلوب

 المالية
 

 ات األخرى كمطلوبات غير متداولة.المطلوب جميعتقوم المجموعة بتصنيف  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 قياس القيمة العادلة 
غرض لمصنف الو الموجودات الغير مالية مثل االصل  المشتقات  األدوات المالية مثل تقوم المجموعة بقياس 

و قد تم عرض القيمة العادلة لالدوات المالية المقاسة بتكلفة  كل بيان مركز مالي بالقيمة العادلة بتاريخالبيع 
 .11اإلطفاء في إيضاح رقم 

 
ملة منظمة بين اأو دفعه لتحويل التزام في مع أالصلالقيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع  إنّ  

اإللتزام تحويل أو  صلاألالعادلة بافتراض أن معاملة بيع يعتمد قياس القيمة  السوق بتاريخ القياس. متعاملين في
 تتم إما:

 
  ؛ أوالمطلوبأو  صل لألفي السوق الرئيسي 
 أو المطلوب صللأل في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة. 

 
 السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة. الوصول إلى علىقادرة  المجموعة يجب أن تكون 

 
السوق بإستخدامها  ن فيالمتعاملو يقوم  باستخدام اإلفتراضات التيالمطلوب أو  صللأليتم قياس القيمة العادلة  

 أفضل مصالحهم اإلقتصادية.  بما يحققالسوق  المتعاملين في، بإفتراض تصرف المطلوبأو  صلاألعند تسعير 
 

على تحقيق منافع  في السوق المشاركإلعتبار قدرة إن قياس القيمة العادلة للموجودات الغير مالية تأخذ بعين ا 
 في السوق المشاركينحد ل طريقة ممكنة أو عن طريق بيعه ألإقتصادية عن طريق استخدام األصل في أفض

 استخدام االصل في افضل طريقة ممكنة.  الذي يمكنه
 

قياس القيمة العادلة. عن طريق ل كافيةمعلومات  تتضمنتتناسب مع الظروف و  المجموعة تقنيات للتقييم تستخدم 
 .الغير الملحوظة البياناتتقليل استخدام و  الملحوظة البياناتاستخدام اكبر قدر ممكن من 

 
ت المالية ويتم إدراجها ضمن يتم قياس أو اإلفصاح عن القيمة العادلة لجميع الموجودات والمطلوبات في البيانا 

مة لقياس صف عنها كما يلي، بناًء على أدنى مستويات المعطيات الهابية القيمة العادلة والتي تم تقديم و ترات
 :القيمة العادلة ككل

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

 المماثلة.
 

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

 
 :التي لها تأثير على قياس القيمة العادلة أقل مستوى للمدخالت  حيث يكون طرق تقييم المستوى الثالث

 غير ملحوظة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( الصادرة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ المعايير -التغييرات المستقبلية في السياسات المحاسبية  4.1

 
 المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على تحسينات 
فعالة لارير المالية الدولية االتق الدولية إلعداد معاييرالة تحسينات على يمعايير المحاسبالدولي للمجلس الأصدر  

 على المجموعة.و ال يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري  3108يوليو  0من 
 

  مدفوعات األسهم 4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  دمج األعمال 1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
   يةقطاعات التشغيلال 3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  األصول  13يار المحاسبة الدولي رقم الممتلكات واآلالت والمعدات ومع 31معيار المحاسبة الدولي رقم

 ملموسةغير ال
  األطراف ذات العالقة عن فصاحاإل 42معيار المحاسبة الدولي رقم 
  قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  في الممتلكاتاالستثمار  21معيار المحاسبة الدولي رقم 

 
 .فعالة، عندما تصبح في حال امكانية التطبيقه المعايير والتعديالت، بيق هذتط النية في المجموعة لدى

 
 اإليرادات 6
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

يراداتالمبردة  المياه تزويد  133.313  0,43234 التشغيل وا 
 343.341  0003103 (33)إيضاح  يةتمويل إيجارات اتيرادإ

 432.514  0423202 التشغيل إيجارات ايرادات
 34.333  ,,2131 سلسة األعمال اتيرادإ

 030,13104  3.311.333 
 
 
 القطاعات التشغيلية 4
 

 :كاآلتي وهما وخدماتها منتجاتها الى داً نااست قطاعي أعمال إلى المجموعة تنقسم إدارية، ألهداف 
 

 التبريد أنظمة وصيانة يلوتشغ وتركيب وتجميع وامتالك بناء على عملالذي ي "المبردة المياه" قطاع -
)إيضاح رقم  المناطق تبريد تقنيات أنظمة في هاالستخدام المبردة لمياها وبيع توزيع إلى باإلضافة ،والتكييف

1). 
 المبردة المياه أعمال يشارك في األنشطة اإلضافية المتعلقه بالتوسع فيالذي  "األعمال سلسلة" قطاع -

 .(1)إيضاح رقم  للمجموعة
 

 لربحبشكل مستمر بواسطة ا قاسيو  ةالتشغيلي الخسارة وأ التشغيلي الربح أساس على القطاعات أداء متقيي يتم 
 التمويل تكاليف) المجموعة تمويل أنّ  غير. الموحدة المالية البيانات فيللمجموعة  ةالتشغيلي الخسارة أو التشغيلي
يرادات  .تشغيليةال لقطاعاتل تخصص وال أساس جماعي على داري( الفوائد وا 
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات 4.0

 
 الشركة األم أسهمتوزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي  
أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي األسهم للشركة األم عند  توزيعاتتقوم الشركة بإدراج مطلوب إلجراء  

ال يعود التوزيع حسب رغبة الشركة. وفقًا للقوانين والتشريعات المطبقة في دولة  وعندماإعتماد هذه التوزيعات 
شرة ضمن حقوق اإلمارات العربية المتحدة، يتم إعتماد التوزيع من قبل المساهمين. يتم إدراج قيمة مقابلة مبا

 المساهمين. 
 

يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج القيمة العادلة المعاد  
قياسها مباشرة في حقوق المساهمين. عند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية 

 .الدخل الموحدرجة للموجودات الموزعة في بيان والقيمة المد للمطلوب
 
 

 المعايير الصادرة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ -التغييرات المستقبلية في السياسات المحاسبية  4.1
 

لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة تم  الصادرة، ولكن والتعديالت المعاييرإّن  
 ه:مناقشتها أدنا

 
 األدوات المالية 3 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 الحسابات التنظيمية المؤجلة  32 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
  ينموظفمساهمات الخطط المنافع المحددة:  33تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  
 عقود العمالءاإليرادات من  35ة رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي 
 استحواذ  د: المحاسبة عناالتفاقيات الثنائية 33 تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 الحصص
  طرق المقبولة ال: توضيح 13ومعيار المحاسبة الدولي رقم  31تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 لالستهالك واإلطفاء
 المثمرةالزراعة: النباتات  23 رقم ومعيار المحاسبة الدولي 31يالت على معيار المحاسبة الدولي رقم تعد 
  في البيانات المالية  المساهمين حقوق طريقة احتساب:  43تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم

 المنفصلة
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 )تتمة( معلومات القطاعات 2
 

 تم استبعاد اإليرادات ما بين القطاعات عند التوحيد. 
 

 التشغيلية كاآلتي: للقطاعات ةاإلستهالك المخصصقيم  القطاعاتنتائج  تشمل 
 

  4102     4131   
قطاع المياه  

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
قطاع  المياه   إلجماليا 

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
 اإلجمالي 

             ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 323.133  5.334  324.331  0413102  03002  04132,0 االستهالك

            
 

 :القطاعات ومطلوبات فيما يلي موجودات 
 

 اإلجمالي  غير مخصصة  األعمال قطاع  سلسلة  لمبردةالمياه ا 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

4102:        
 032043313  -  41,3310  ,03422311 موجودات القطاع

 -  -  -  - وجودات مضنفة لغرض البيعم
 529,430  -  -  04232,1 استثمارات في شركات زميلة

 ,,2234  -  -  ,,2234 ات إئتالفاستثمارات في شرك
 1,3424,  1,3424,  -  - موجودات غير مخصصة

 ,2301,,33  1,3424,  41,3310  033403111 إجمالي الموجودات
 0243201  -  143140  1023320 مطلوبات القطاع

 431103011  431103011  -  - مطلوبات غير مخصصة
 32123001,  431103011  143140  1023320 إجمالي المطلوبات

        
410,:        

 7,726,582  -  411.335  7,519,687 موجودات القطاع
 43.155  -  -  43.155 وجودات مضنفة لغرض البيعم

 251.534  -  -  251.534 استثمارات في شركات زميلة
 3.111  -  -  3.111 استثمارات في شركات إئتالف

 445.211  445.211  -  - موجودات غير مخصصة
 3.245.435  445.211  411.335  3.334.331 إجمالي الموجودات

 133.315  -  14.145  133.221 مطلوبات القطاع
 1.134.223  1.134.223  -  - مطلوبات غير مخصصة

 1.332.434  1.134.223  14.145  133.221 إجمالي المطلوبات
 

 ،(ألف درهم 445.211 :4131)ألف درهم  111.434ئع مصرفية بقيمة ودا الموجودات غير المخصصة تمثل 
 .أساس جماعي على الموجودات هذه إدارة حيث يتم

 
: 4131) ألف درهم 4.331.111 بقيمة فائدة تحمل وسلفيات اً قروض غير المخصصة مطلوباتال تمثل 

(، ألف درهم 513.523: 4131) ألف درهم الشيء بقيمة إسالمي تمويل اتفاقيات(، ألف درهم 3.334.331
 إلزامية سندات(، ألف درهم 43.331: 4131) ألف درهم 41.221 بقيمةتمويلية  إيجاراتبموجب  التزامات

 (.درهم ألف 511.412: 4131) ألف درهم 212.123 بقيمة المطلوبات في المدرجالجزء  - لتحويلا
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 )تتمة( معلومات القطاعات 2
 

 
 هالميا قطاع

  المبردة
 قطاع سلسلة

 اإلجمالي  االستبعادات  األعمال 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

69,4        
        اإليرادات
 030,13104  -  2131,2  031,23003 خارجية إيرادات
 -  (003,00)  003,00  - القطاعات بين ما إيرادات
 030,13104  (003,00)  0003,00  031,23003 اإليرادات إجمالي
 (0203141)  ,01331  (023101)  (0,23020) التشغيل تكاليف
 3024,,0  03231  43400,  22233,0 اإلجمالي الربح

        
 023103,  03323  043201  023411, أرباح التشغيل

        
 (0,23000)  -  -  - التمويل تكاليف
 23140  -  -  -  التمويل إيرادات

 -  -  -  - التغير في القيمة العادلة 
 (03004)  -  -  - أخرى )خسائر( إيرادات
 زميلة شركات نتائج من حصة

 663,88  -  -  663,88 ائتالف شركاتو 
       ,433034 
        

410,        
        اإليرادات
 000110044  -  34.333  3.143.133 خارجية إيرادات
 -  (31.352)  31.352   القطاعات بين ما إيرادات
 3.311.333  (31.352)  31.551  3.143.133 اإليرادات إجمالي
 (534.343)  31.313  (53.111)  (523.331) التشغيل تكاليف
 513.113  4.155  43.233  233.433 اإلجمالي الربح

        
 153.135  (3.513)  33.241  123.313 أرباح التشغيل

        
 (323.333)  -  -  - التمويل تكاليف
 2.531  -  -  -  التمويل إيرادات

 (33.131)  -  -  - التغير في القيمة العادلة 
 1.441  -  -  - خرىأ )خسائر( يراداتإ

 زميلة شركات نتائج من حصة
 66,391  -  -  66,391 ائتالف شركاتو 
       412.112 
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 التمويل تكاليف 0
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 323.333  0,23000 إجمالي مصاريف الفائدة للسنة
 -  - خالل السنةالمرسملة ناقص : ألفوائد 

 323.333  0,23000 خالل السنة الموحد  الفائدة المدرجة في بيان الدخل
 
 خالل السنة تشمل:الموحد ان الدخل ائدة المدرجة في بيالف

   

 65,505  143321  فائدة تحمل التي والسلفيات القروض فوائد
 16,309  043100 اإلسالمي التمويل على اتفاقيات رالتأجي رسوم

 24,812  413230 (43نفقات متراكمة على سندات إلزامية التحويل )أيضاح 
 2,978  43233 يةتمويل إيجاراتالتزامات على  الفائدة

 13,786  0,3042 إطفاء تكاليف العمليات
 42.313  443021 تكاليف تمويل أخرى

 0,23000  323.333 
 
 
 التشغيل أرباح 1
 

 تكاليف التشغيل:  1.0
 

 4102  4131  
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 11.215  223103 كمصروفات المدرج المخزون تكلفة
 33  - العقود تكاليف

 322.415  0403033 (33)إيضاح  االستهالك
 431.353  4003214  الخدمات تكاليف

 31.512  323414 (13)ايضاح عالقة  وة من طرف ذالمبردالمياه  شراء
 1.114  3113, المبرد إيجار تكلفة

 21.331  103244 مصاريف أخرى
 0203141  534.343 

 
 

 :أخرى ومصاريف إدارية مصاريف 1.4
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 311.331  00,3003 الموظفين تكاليف
 2.231  23441 (33)إيضاح  االستهالك

 333  03133 ( 33مخصص الديون المشكوك في تحضيلها )إيضاح 
 22.131  213124 أخرى عمومية ومصاريف إدارية مصاريف

 00230,2  351.111 
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 )تتمة( معلومات القطاعات 2
 

 4102  4131 
المياه  

 دةالمبر 
قطاع سلسلة  

 األعمال
المياه   اإلجمالي 

 الباردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
 اإلجمالي 

ألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 درهم

            
            :الرأسمالية المصروفات

 1.331  531  4.111  ,00320  3120,  0432,4 ومعدات ومحطات ممتلكات
 23.151  -  23.151  103213  -  103213 التنفيذ قيد رأسمالية لأعما

و  إستثمارات في شركة زميلة
 -  -  -  203100  -  203100 شركة أئتالف

 
 جغرافيةمعلومات  
 ىعل بناءً  لمجموعةبا المتعلقة واإليرادات المتداولة غير الموجوداتعن  معلوماتال بعض إلى دناهأ الجدول يشير 

 :التشغيلية للقطاعات الجغرافية المواقع
 

 متداولة غير موجودات  اإليرادات       
 4102  4131  4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 1.315.131  1312,3042  3.112.334  031223300 المتحدة العربية اإلمارات
 447,703  ,204324  15.331  03020,  أخرى

 030,13104  1,100,188  132213120  6,552,779 
 

ومحطات ، تتكون الموجودات غير المتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات غرض إعداد هذا الجدولل 
يجارات تمويل  غير ملموسة. وموجودات مدينة يةومعدات وا 

 
 خارجيين عمالء من إيرادات 
 إيرادات من% 31 من بأكثر الذين ساهموا للمجموعة ساسييناأل بالعمالء المتعلقة المعلومات هأدنا الجدول يوفر 

 .المجموعة
 

   4102  410, 
 ألف درهم  ألف درهم   

      :المياه المبردة قطاع
 433.343  42133,2   3 العميل
 413.513  4203204   4 العميل
 311.113  0003,04   1العميل 

   121302,  685,106 
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 )تتمة( األرباح الموزعة على المساهمين ومكافآت مجلس اإلدارة  3
 

 33.3بقيمة  2س إ ت إن الفرق بين األرباح المتعلقة بحاملي السندات اإللزامية التحويل والقيمة الدفترية للسندات 
 تحويله تم قد أسهم 57,605,736 لعدد همدر  1.6856بقيمة التحويل  سعراالعتماد على  يعود إلىمليون درهم 

 .آخر الحتياطي
  
 (.درهممليون  3.5: 4134)ممليون دره 825 قدرهاو  اإلدارة مجلس عضاءأ فآتمكا على المساهمون كما صادق 

 38في اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة المنعقد في  3102ديسمبر  20عن السنة المالية المنتهية في 
 .3108مارس 

 
رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية إلى أعضاء مجلس اإلدارة توصل  3105يناير  30في 

 .3108ديسمبر  20فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية في  5السنوي القادم تقضي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
 
 والشركات التابعة المملوكة جزئيا   التابعة الشركات 2
 

 :اآلتي الجدول في المدرجةلها و  التابعة والشركات للشركة المالية البيانات الموحدة المالية البيانات تتضمن 
 

  الملكية نسبة  
 األنشطة الرئيسية ,410 4102 التسجيل بلد 
     

     قطاع المياه المبردة
 بيع المياه المبردة 311 311 لمتحدةاإلمارات العربية ا رأس الخيمة )ذ.م.م.( -الشركة الوطنية للتبريد المركزي

 المبردةبيع المياه  311 311 المتحدة العربية اإلمارات المناطق لتبريد سمت شركة
 المبردةبيع المياه  31 31 البحرين المناطق لتبريد البحرين شركة

 بيع المياه المبردة 11 11 عمان شركة تبريد عمان )ش.م.ع.م.(
 بيع المياه المبردة 311 311 عمان شركة تبريد )ش.م.م.( عمان
 شركة تبريد لتشغيل وصيانة

 )ذ.م.م.(محطات تبريد المناطق 
 

 المتحدة العربية اإلمارات
 

311 
 

311 
 

 إدارة وصيانة المصانع
     

     قطاع سلسلة األعمال
 وزيع ثانويةبناء شبكات ت 311 311 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( للطاقة الخليج أنظمةشركة 
 تصنيع األنابيب العازلة 11 11 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( المعزولة األنابيب لصناعات اإلمارات مصنع

 تشغيل محطات وخدمات هندسية 311 311 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( 4111شركة انستاليشن انتجريتي 
 خدمات معالجة المياه وبيع المياه المبردة 311 311 اإلمارات العربية المتحدة ()ذ.م.م. لمعالجة المياه إنرجي تيك كول شركة
 االستشارات في التصميم واإلشراف 31 31 االمارات العربية المتحدة شركاهو  بانهام ايان شركة

 عموالت وخدمات هندسية 33 - قطر )ذ.م.م.( 6411 شركة انستاليشن انتجريتي
العمل كوكيل لشركة صحارى كولينغ ليمتد، شركة زميلة  53 53 المتحدة العربية اإلمارات ذ.م.م.() والتكييف للتبريد صحارى

 (34)إيضاح 
     
     

     غير مخصصة-أخرى
 تعمل كشركة قابضة 311 311 البحرين )ذ.م.م.(شركة تبريد القابضة 

 تعمل كشركة قابضة - 311 المتحدة العربية اإلمارات )ذ.م.م.(شركة تبريد المرياح االستثمار 
 

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

إلى  3115قامت الشركة ببيع حصتها من األسهم بشركة تابعة. شركة انستيليشن انتغريتي  السنةخالل  ( أ)
 لم تؤدي يمة الدفترية ومليون درهم. تم إجراء الصفقة بالق 0.0 بقيمة شركة زميلة شركة قطر لتبريد المناطق

 أو خسارة. ربحإلى أي 
 

 المرياح ديستركت كولينج قامت الشركة بتأسيس شركة تابعة مملوكة بالكامل. شركة تبريدخالل السنة.  ( ب)
درهم. إن  300,000لالستثمار شركة ذات مسؤولية محدودة. في إمارة أبوظبي براس مال مصدر قدره 

 يد المناطق بالمياه المبردة في جزيرة المارية في إمارة أبوظبي.النشاط االساسي للشركة هو تزو 
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 األم للشركة األسهم العادية يحاملب المتعلق السهم على والمخفض األساسي العائد 2
 

 المتوسط على األم للشركة حاملي األسهم العاديةب المتعلقة السنة أرباح بتقسيم السهم على األساسي العائد يحتسب 
 تصدر قد التي العادية لألسهم المرجح المتوسط إليها ا"مضاف ،السنة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح

 .(43لتحويل )إيضاح ااإللزامية  سنداتال تحويل عند
 

للشركة األم على  حاملي األسهم العاديةأرباح السنة المتعلقة ب بتقسيميحتسب العائد المخفض على السهم   
اليها المتوسط  ا"سهم، مضافللالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة المستخدمة لحساب العائد األساسي 

لمرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند تحويل األسهم العادية المحتملة المخفضة لربح السهم إلى أسهم ا
 عادية.

 
 :السهم على والمخفض األساسي العائد احتساب المستخدمة في األسهم ربح و بياناتال التالي الجدول يوضح 

 
 4102  4131 
    

 434.153  403102, (ألف درهماألم للعائد األساسي ) للشركة عاديةحاملي األسهم الب المتعلقةأرباح السنة 
    

 153.123  1243134 (ألف) السنةخالل  القائمة )باستثناء أسهم الخزينة( المرجح لألسهم العادية المتوسط
 4.341.123  430113121 (ألف) لتحويلا اإللزامية السندات تأثير

    
 لتأثير والمعدل )باستثناء أسهم الخزينة( العادية المصدرة األسهم لعدد المرجح المتوسط

 1.131.131  32033044, (ألف) لتحويلا اإللزامية السندات  
    

 1.13  1.12 على السهم )درهم( ضالمخف والعائد األساسي 
    

 
 سندات من اإصداره يمكن التي ى لألسهماألقص الحد أساس على السهم على األساسي العائد إحتساب تم 

الشركة ال تملك أي أدوات ممكن أن يكون لها تأثير على العائد المخفض على  (.43)إيضاح  لتحويلا اإللزامية
 السهم عند ممارستها. 

 
 
 األرباح الموزعة على المساهمين ومكافآت مجلس اإلدارة 3
 

همي الشركة العاديين ولحاملي العائدة لمساسهم  لكل فلس 5اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيع أرباح بقيمة  
من قبل وقد تمت المصادقة عليها   .3102ديسمبر  20عن السنة المالية المنتهية في  السندات اإللزامية التحويل

 32و قد تم دفعها في  3108 مارس 38 في المنعقد للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع المساهمون في
 .3108ابريل 

 
 بقيمة مليون درهم لمساهمي الشركة العاديين وتسوية أرباح 2321 بقيمة من دفعة نقدية موزعةال تتألف االرباح 

مستحقة لحاملي السندات اإللزامية التحويل على شكل اصدار شريحة جديدة من سندات  مليون درهم 02021
 ايضاح)  2019أبريل ال تحمل فائدة. قابلة للتحويل إلى أسهم في الشركة بحلول (8 ت إ س)الزامية التحويل 

30) . 
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 )تتمة( والمعدات والمحطات الممتلكات 00
 

 ومحطات أراضي 
  التوزيع شبكة  ومباني

 أثاث
  وتركيبات

 معدات
 وأجهزة
 اإلجمالي  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
410,            
            التكلفة:

 1.252.531  3.415  12.314  34.334  4.412.134  2.323.315 4131ر يناي 3في 
 1.331  34  4.221  443  -  213 اضافات

 تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
 (31)ايضاح التنفيذ 

43.111  4.111  -  -  -  13.113 

 (1.535)  -  -  -  -  (1.535)  عميلتعويض من 
 ض البيعتحويل إلى موجودات مصنفة لغر 

 (21.315) (12ايضاح 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(21.315) 
 (314)  (314)  -  -  -  - استبعادات

            
 1.224.151  3.415  11.534  31.311  4.413.135  2.342.343 4131ديسمبر  13في 
                        

            االستهالك:
 131.352  3.433  43.224  34.133  351.134  233.145 4131يناير  3في 

 323.133  41  4.313  531  24.533  311.131 السنة استهالك
 (314)  (314)  -  -  -  - استبعادات

            
 345.121  3.315  13.131  34.132  333.331  531.313 4131ديسمبر  13في 
            

 مخصص قبل الدفترية القيمة صافي
 1.521.331 4131ديسمبر  13 في كمالقيمة انخفاض ا

 
4.113.124 

 
223 

 
2.314 

 
70 

 
5.133.131 

                        
            :مخصص انخفاض القيمة

 ديسمبر 13و4131 يناير 3 في
4131 231.433 

 
155.223 

 
- 

 
- 

 
- 

 
313.323 

            
 مخصص صافي القيمة الدفترية بعد

 1.111.233 4131ديسمبر  13 في مامة كانخفاض القي
 

3.334.532 
 

223 
 

2.314 
 

70 
 

2.333.511 
            

 
 مصاريف استهالك السنة على النحو التالي: إدراجتم  

 
 4102 

 ألف درهم
 4131 

 ألف درهم
    

 322.415  0403033 (1.3)إيضاح  التشغيل تكاليف ضمن ةمدرج
 2.231  23441 (1.4)إيضاح  األخرى والمصاريف اإلدارية المصاريف ضمن ةمدرج

 0413102  323.133 
 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 يذالتنفسمالية قيد أاألعمال الر  01
 

 :السنة خالل التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال حركةفيما يلي  
 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 313.531  0013024 يناير 3 في الرصيد
 23.151  103213 السنة خالل اإلضافات

 (31,639)  (03202,) (33)إيضاح  والمعدات والمحطات الممتلكات إلى تحويل
 (15,732)  - تحويل من األعمال الرأسمالية  قيد التنفيذ إلى شركة ائتالف 

 0213040  331.334 
 3.533  013221 دفعات مقدمة للمقاولين

 333.333  0003000 رديسمب 13 في الرصيد
 

 وحدات توليد النقد.لانخفاض القيمة لمزيد من المعلومات عن مؤشرات واختبار  33طالع على إيضاح الرجاء اال 
 

 والمعدات والمحطات الممتلكات 00
 

 
 ومحطات أراضي
  التوزيع شبكة  ومباني

 أثاث
  وتركيبات

 وأجهزة معدات
 اإلجمالي  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ف درهمأل  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
4102            
            التكلفة:

 ,13224310  03410  13004,  ,,0,30  434103100  230423043 4132يناير  3في 
 ,00320  ,3  23040  01,  03123  2033,2 اضافات

 تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
 03202,  -  -  -  33,21  ,42303 (31)ايضاح التنفيذ 
موجودات مصنفة لغرض  من تحويل
 403100  -  -  -  -  403100  (12)إيضاح البيع

 (034103032)  -  -  -  (,21323,)  (3013310) ( 33)إيضاح  االستبعاد بسبب اعادة التقييم
 (023440)  -  -  -  -  (023440) أصل مشطوب

 (123)  (04)  (002)  (00)  -  - (3)ايضاح مستبعدة  شركة زميلة
 (43310)  (000)  -  (43012)  -  - استبعادات

 034003124  03102  213031  013023  0333,3201  13002,,3, 4132ديسمبر  13في 
            

            االستهالك:
 3403,21  030,0  03101,  043132  ,023320  03132,3 4132يناير  3في 

 0413102  00  03100  12,  ,40311  213202 السنة استهالك
تحويل الى إيجارات تمويلية  مدينة 

 (3024,,4)  -  -  -  (203024)  (0313401) ( 33)إيضاح 
 (232)  (2)  (220)  (22)  -  - (3مستبعدة )ايضاح  شركة زميلة

 (124)  -  -  -  -  (124) أصل مشطوب
 (43310)  (000)  -  (43012)  -  - استبعادات

 00,3041  220  43321,  013420  0033222  2213201 4132ديسمبر  13في 
            

 مخصص قبل الدفترية القيمة صافي
 230033044  13  03,21  ,01  030123234  433203442 4132ديسمبر  13 في كماانخفاض القيمة 

            
            :مخصص انخفاض القيمة

 838,747  -  -  -  003223,  23,3422  4132 يناير 3 في
 179,375  -  -  -  ,012310  003,14 أنخفاض القيمة للفترة 

 1,018,122  -  -  -  2023210  0033110 4132كما في ديسمبر 
            

 مخصص صافي القيمة الدفترية بعد
 30213111,  13  03,21  ,01  034203040  434313013 4132ديسمبر  13 في ماانخفاض القيمة ك

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014
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 زميلة شركات في االستثمار 04

 
 :التالية الزميلة الشركات في اراتاستثم الشركة لدى إنّ  

 
 الملكيـة التسجيل دولة 
  4102 4131 

    
 %41 %41 المتحدة العربية اإلمارات للتبريد الصناعية المدينة شركة
 %22 %22 قطر (ش.م.ع.) المركزي للتبريد قطر شركة
 %45 %40 السعودية العربية المملكة )السعودية( المناطق تبريد شركة
 %21 %21 المتحدة العربية اإلمارات كولينغ ليمتد صحارى شركة
 %23 - قطر قطر تك كول

 
دام طريقة حقوق المساهمين. فيما يعرض حق المجموعة في الشركات الزميلة في البيانات المالية الموحدة باستخ 

 :الزميلة الشركات في االستثمارات في الحركة بيانيلي 
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 همألف در 

    
 213.233  450,582 يناير  3 في

 15.133  79,783 السنة أرباح من الحصة
 -  3401,, اضافات خالل السنة

 -  (03310) إستبعادات
 (44.132)  (33,336) أرباح موزعة مستلمة

  للتحوطالتغييرات المتراكمة في القيمة العادلة  من الحصة
 932 الفعال للتدفقات النقدية

 
1.143 

 251.534  529,430 ديسمبر 13 في
 

، بإستثناء كول تيك قطر التي تشارك في بيع معدات تبريد شركة نشاط بنفس مرتبط الزميلة الشركاتنشاط  نّ إ
 المالية السنة لتاريخ مطابقة الزميلة للشركات المالية السنة تواريخ نّ إ التبريد البخاري والمنتجات ذات الصلة.

 .تبريد لشركة
 

شركة زميلة أخرى إلى قامت الشركة ببيع حصتها من األسهم بشركة زميلة. شركة كول تيك قطر  السنةخالل 
أو  ربحإلى أي  لم تؤدي مليون درهم. تم إجراء الصفقة بالقيمة الدفترية و 0.4 بقيمة شركة قطر لتبريد المناطق

 خسارة.
 

 المناطق في شركة تبريدمليون درهم  11.1ة بقيم في شركة زميلةإضافي  إستثمارب السنةالشركة خالل  قامت
 (.السعودية)
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 )تتمة( والمعدات والمحطات الممتلكات 00
 

جانب  مليون درهم(، إلى 351: 4131درهم ) مليون 344تبلغ  قيمة دفتريةبومعدات ومحطات  ممتلكاتتم رهن 
التمويل  وسلفيات تحمل فائدة واتفاقيات قروض أرصدة العمالء المدينة المتعلقة بهذه المحطات كضمان مقابل

 (. 45 إيضاحاإلسالمي )
 

تحت عقد تأجير  ليون درهم(م 13.3: 4131) مليون درهم 13.4تبلغ محطة بقيمة دفترية صافية و تم إدراج  
  (.43)إيضاح  ذي العالقة تمويلي إيجارتمويلي. تم رهن الموجودات المؤجرة كضمان مقابل اإللتزام بموجب 

 
تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة استراتيجية سنوية على جميع مشاريعها بالنظر الى تقييم األثر ألي عوامل داخلية أو  

 خارجية على القيمة القابلة لإلسترداد للممتلكات والمحطات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
 

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

 اإلدارة.
 

 يتأثر حساب القيمة االستعمالية باألحكام والفرضيات التالية: 
 

 ؛تحديد الوحدات المولدة للنقد 
 ( العمر اإلنتاجي المقدر للمحطة الذي يقاس بطريقة الحمولة الكاملةEFLH)  والمعرفة على أنها عدد

 الساعات الالزمة لكل طن تبريد فعلي مقسوم على سعة التبريد المصممة بالطن؛
  حجم وتوقيت اإليرادات المتعلقة بسعة المحطة؛ 

 ة السنة وتم التعاقد عليها ولكن لم يتم التوصيل حتى نهاي أ.
 لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة ب.

 ( إلستقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة االتفاقية المبدئية مع العميل 1معدل التضخم المستخدم )%
 المعني؛

  تكلفة التشييد المتعلقة بالمحطة والمعدات قيد االنشاء بناًء على عقود موقعة حتى تاريخه وتوقع التكلفة
 حتى اإلنجاز؛ المطلوبة

  4131% )3.5 تكلفة رأس المال المرجح للشركة البالغمتوسط معدل التخفيض بناًء على معدل :
 %(؛ و3.5

  القيمة النهائية لشبكات التوزيع والمباني 
 

تعتمد توقعات اإليرادات على المناقشات مع العمالء الحاليين والمرجحين. يتم توقع التدفقات النقدية بناًء على  
 قود الحالية مع العمالء المعنيين ويتم تمديدها للعمر االفتراضي للمحطة. الع
 

 والمعدات والمحطات الممتلكات شطبانخفاض القيمة و  ( أ)
 

غير المسبوقة التي أحدثتها األزمة المالية العالمية الالقطاع العقاري في البحرين حتى اآلن من األحداث لم يتعافى  
بتوقيع تمديد  الشركة قامتباالضافة الى ذلك.  .يل مشاريع عقارية رئيسيةوقد تم تأج 3101إلى  3110من 

انخفاض في القيمة القابلة  اإلدارةونتيجة لذلك، سجلت . وفقا للتطوراتللعقد و الذي يؤدي إالى ترشيد األحمال 
 ديسمبر 20لتعرض أفضل تقدير كما في  للممتلكات والمحطات والمعدات لالسترداد مقابل القيمة الدفترية

 و أرباحتم تسجيلها في بيان الدخل الشامل الموحد تحت بند  الشطبان انخفاض القيمة وتكاليف  .3108
إن كامل االنخفاض في القيمة المسجل في قائمة الدخل الشامل الموحد تتعلق بقطاع المياه  .أخرى خسائر
 المبردة.
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 ائتالف شركات في االستثمار ,0

 :ائتالف شركات في التالية االستثمارات الشركة تمتلك 
 

 التملك نسبة التسجيل دولة 
  4102 4131 

    
 %53 %00 المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة
 %51 %01 المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ المناطق لتبريد كول  S&T شركة

 - %01 المتحدة العربية اإلمارات م.م.ذ ستثمارلإل كولينج ديستركت بيزنيس 
 

 ندسة،اله مجال في تعمل محدودة، مسؤولية ذات شركة وهي ،.م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة 
دارة واإلنشاءات والمشتريات   SNC يحتسب حق المجموعة في شركة. المناطق تبريد مجال في اإلنشاءات وا 

 الفالين في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق المساهمين.
 

 مارسوت أبوظبي إمارة في تأسست ،محدودة مسؤولية ذات شركة هي.، م.م.ذ كول لتبريد المناطق S&T شركة 
كول لتبريد المناطق في البيانات المالية   S&T يحتسب حق المجموعة في شركة .تبريد شركة نشاط نفس

 الموحدة باستخدام طريقة حقوق المساهمين.
 

عبر  م.م.ذ ستثمارلإل كولينج ديستركت بيزنيسمع شركة إئتالف بتأسيس شركة قامت ال، 3108 يونيو 21 في
. تم تسجيل هذه الشركة كشركة ائتالف وفقا طرفمن كل  مليون درهم 5428 ضخ حقوق ملكية مبدئية بقيمة

 حقوق مساوية لصافي األصول.لطريقة حقوق الملكية. وتقوم الشركتين بالتحكم بشركة االئتالف ويملكون 
 
 االئتالف مطابق لتاريخ السنة المالية لشركة تبريد. لشركاتالسنة المالية  تاريخ نّ إ 

 
 :االئتالف شركات استثمارات في التغييراتلتالي يوضح الجدول ا 

 
 4102 

 ألف درهم
 4131 

 ألف درهم
    
 3.243  03111 يناير 3 في كما

 -  033,20 االضافات خالل السنة
 (553)  3132, السنة أرباح من حصة

حصة  في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات 
 (023040) إئتالفة النقدية في شرك

 
- 

 331  ,40 تعديالت للمعامالت الداخلية للمجموعة
     3.111  ,,2234 ديسمبر 13 في كما

    ئتالفاال شركات وأرباح إيرادات من حصة
     41.413  143041 اإليرادات
 (133)  3132, للسنة (ةخسار الالربح )

 
 .ئتالفاال شركات في تبريد ثماراتاست حول معلومات باختصار التالي الجدول يوضح
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 )تتمة( زميلة شركات في االستثمار 04
 

 :الزميلة الشركات في تبريد شركة استثمارات حول معلومات باختصار التالي الجدول يوضح
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
    :الزميلة للشركات المالي المركز بيان في الحصة

 411.333  222,275 المتداولة الموجودات  
 3.131.353  1,027,564 المتداولة غير الموجودات  
 (421.433)  (406,525) المطلوبات المتداولة  
   `  (543.153)  (313,884) المطلوبات غير المتداولة  

 251.534  04232,1 الموجودات صافي
    

    :الزميلة الشركات ونتائج إيرادات في الحصة
 413.333  4,13041 اإليرادات

 1.143  2,4 الدخل الشامل اآلخر 
 والشركات الشركة بين عامالتتال عن الناتج للربح)معدلة  النتائج

 343434 مليون درهم(( 3.1: 4131) درهم مليون 4.5 والبالغ الزميلة  
 

11.331 
 

 للشركات المالية للمشتقات السلبية العادلة القيمة من كةالشر  حصة يتضمن الزميلة الشركات موجودات صافي إنّ  
 (.درهم مليون 34.2: 4131) درهم مليون  33.5 والبالغ الزميلة

 
 فيما يلي جدول يوضح البيانات المختصرة لشركة قطر للتبريد المركزي التي تعتبر شركة زميلة ذات أهمية مادية: 

 
 4102 

 ألف درهم
 4131 

 ألف درهم
    
    ن الدخل المختصربيا

  315,814  23202,, األيرادات
 (170,511)  (0043231) تكاليف التشغيل

 (21,610)  (233,4,) مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
     (14,633)  (013012) صافي تكاليف التمويل 

 109,060   0013123 ربح السنة
 21.134  223122 حصة تبريد نتائج السنة الحالية

    ان المركز المالي المختصربي
 113.132  4243040 المتداولة الموجودات
 3.411.112  034213204 المتداولة غير الموجودات
 (433.335)  (003010) المتداولة المطلوبات
     (124.421)  (0123032) المتداولة غير المطلوبات

 675,963  0003,14 صافي الموجودات
 433.242  ,1300,, الموجوداتحصة تبريد في صافي 

 32.133  013102 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة
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 )تتمة( الشهرة قيمة انخفاض اختبار 00
 

 وشركاه بنهـام إيـان شركة
 وذلك قيمة اإلستخدام، بناًء على احتساب اهوشركيان بنهام إشركة  لوحدةسترداد التحديد القيمة القابلة ل تم 

 سنوات خمس فترة لتشمل اإلدارة مجلس قبل من لإليرادات والتكاليف المعتمدةالتدفقات النقدية  توقعاتباستخدام 
: 4131% )25 المتوقعة النقدية التدفقات على المطبق تخفيضال معدل بلغ. 2019ديسمبر  13 في تنتهي

نموذج  فيمن عقود اإلشراف على المشاريع والدراسات والتصميم. تعكس اإليرادات تكتسب اإليرادات (. %45
 أساسية بصفة العقود تكاليف تمثل بشكل متحفظ.اإلدارة لإليرادات  توقعاتالتدفقات النقدية لمدة خمس سنوات 

 التكاليف هذهتّم تضمين . األخرى اإلدارية والتكاليف كالمهندسين الفنيين بالموظفين المتعلقة والمكافآت الرواتب
للقيمة النهائية  تقديراً  النقدية التدفقات توقعات تتضمن .المتوقعة لحاليةا السوق توجهات على بناءً  النموذج في

 (.%1: 4131) %3بناء على معدل نمو التضخم 
 

 وحدة القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة المولدة للنقد
 على بناءً  لوحدة القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة المولدة للنقد ستردادالل ابلةالق القيمة تحديد يتم 

 النقدية التدفقات توقعات في المتضمنة اإليرادات تحدد. النقدية التدفقات وقعاتباستخدام ت حساب قيمة اإلستخدام
 . إنّ سنة 20العقد الموقع مع العميل على فترة  القدرة اإلنتاجية المتاحة واإلنتاج المتغير بناًء على أساس على

التكاليف  شمل. تللمحطاتمع العميل للفترة المتبقية للعمر اإلنتاجي الحالي اإلدارة واثقة من أنه سيتم تمديد العقد 
والرواتب ومكافآت الموظفين ذات  المحطات في وحدة تدفق النقدالتشغيلية بصفة أساسية تكلفة مرافق تشغيل 

على توقعات  التخفيض المستخدمقة ويتم تحديدها بناًء على توقعات اإلدارة المالية المعتمدة. بلغ معدل العال
 وسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركة.مت%( ويمثل ال3.5: 4131(% 3.5التدفقات النقدية 

 
 والتكلفة اإليرادات في المعقولة تالتغيراتعتقد اإلدارة بأّن  النقدية، دفقاتتال توقعات في للمساحة المتروكة نظراً  

 لن تؤدي إلى انخفاض القيمة الدفترية للشهرة. تخفيضال معدل في واالفتراضات
 
 

 ائتالف ةلشرك قرض 01
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

     34.431  043401 ائتالف لشركة قرض
 

 
كول لتبريد المناطق  S&Tلشركة درهم  مليون 34.1مة بقي يحمل فائدة وبدون ضمان ال منحت الشركة قرضا

  .البيانات المالية تاريخ من شهراً  عشر ياثن خالل القرض هذاسداد  الشركة تتوقع الذ.م.م.، شركة إئتالف. 
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 )تتمة( ائتالف شركات في االستثمار ,0

 
 :االئتالف شركات في والمطلوبات الموجودات من تبريد حصة 

 
 4102 

 ألف درهم
 4131 

     ألف درهم
 31.133  31,0,,0 المتداولة الموجودات
 331.513  1243203 المتداولة غير الموجودات

 
 0013112  421.533 
    

 (11.231)  (0043000) المتداولة المطلوبات
 (311.415)  (,0243,4) المتداولة غير المطلوبات

 (34.431)  (043401) (31)ايضاح  المساهمين من قرض
 

     3.111  ,,2234 صافي الموجودات إجمالي
 

 دلة للمشتقات المالية من شركةحصة الشركة في القيمة العا االئتالف شركات فيصافي الموجودات  يتضمن 
 .: ال شيء(4131)مليون درهم  32.3بقيمة  ائتالف

 
 ليس هناك شركة ائتالف ذات أهمية جوهرية للعرض بمفردها بالنسبة للمجموعة.

 
 ملموسةغير  موجودات 02

 الشهرة 
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 13.531   03021, ديسمبر 13يناير و 3في  الرصيد

    
 

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار 00
 

 :للنقد المولدة الوحدات من لكل الموزعة للشهرة المدرجة القيمة فيما يلي 
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 43.333  403000 وشركاه بنهام إيان شركة

 3.334  23004 القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة
 331  ,00 أخرى

 13.531  03021, إجمالي
 

 االنخفاض اختبار بغرض التالية للنقد المولدة الوحدات على األعمال دمج خالل من المكتسبة الشهرة توزيع تم 
 :القيمة في

 
 شركة  في االستحواذ على حق الملكية عن الناتجة بالشهرة تتعلق للنقد مولدة وحدة وشركاه، بنهام إيان شركة

 و اه؛وشركإيان بنهام 
 االستحواذ على  عن الناتجة لشهرةبا تتعلق للنقد مولدة وحدة ،القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة 

  .للطاقة الخليج أنظمة شركة
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 )تتمة( مدينة يةتمويل إيجارات 00
 

 :مستحقةال غير اإليرادات فيما يلي بيان حركة  ( أ)
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
 4.331.333  431123,20 يناير 3 في

 -  0013014 جديدة يةتمويل بإيجارات متعلقة
 (343.341)  (0003103) (1)إيضاح  السنة خالل أدرجت

 4.112.133  0,,431123 ديسمبر 13 في
 

 .ات الحسابية أعالهلم يتم افتراض وجود قيمة متبقية غير مضمونة لصالح المؤجر في العملي
 

. وتتضمن عميل"( مع معدلةالرئيسية للتبريد)"اتفاقية  االتفاقية، وقعت الشركة تعديل على  السنة خالل ( ب)
المعدلة تعديالت متعددة على بنود االتفاقية الرئيسية على محطات محددة و شبكات التوزيع التابعة  االتفاقية

 لها.
 

التفاقية المعدلة و للتزويد العميل بخدمة التبريد عبر محطات معينة وفقا  ةيقامت اإلدارة بإعادة تقييم االتفاق
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. و خلصت الى ان االتفاقية تتضمن ايجار تمويلي فيما يتعلق 

ع لهذه المحطات المحددة  تقوم بنقل كافة المخاطر و المنافبما أنها بمحطات معينة و شبكات التوزيع التابعة لها 
 إلى ملكية العميل.

 
درهم مليون  02128البالغة قيمتها  التابعة لهاالتوزيع  اتوشبك ةمحدد لمحطات القيمة الدفترية ، تم استبعادوكنتيجة

تأسيس االتفاقية  عندبالقيمة العادلة  ةمدين ةتمويلي اتايجار تم تسجيل و والمعدات  والمحطاتمن الممتلكات 
 مجموعةسجلت ال خالل السنةمليون درهم.  385و أدى ذلك الى ربح بقيمة  .مليون درهم 02341لة بقيمة المعد

المكلف مع شركة زميلة لعقود شراء المياه المبردة من  مليون درهم على العقد 013بقيمة  مخصصات اضافية
 خسائرو  أرباحالموحد تحت بند  ملالشاالمحطات المشمولة باتفاقية المعدلة. و قدم تم تسجيله في بيان الدخل 

 (.21)إبضاح  ذمم دائنة ومخصصاتو قد تم تسجيل رصيد المخصصات ضمن أخرى. 
 

 
 مقدما   مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم 03
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
    

 230,257  4043201 الذمم التجارية المدينة
 176,311  0013424 (13 )إيضاح عالقة ذات طرافأ من مستحقة مبالغ
 33.333  4,3013 وموظفين لمقاولين مقدماً  مدفوعة مبالغ
 43.141  443002 آخرون ومدينون ودائع
 34.114  003343 مقدماً  مدفوعة مبالغ

 2113324  253.542 
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 مدينة  يةتمويل إيجارات 00
 

 :السنة خالل المدينة يةالتمويل يجاراتاإل على الحركةفيما يلي  
 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
 3.321.113  ,030,1312 يناير 0 في

 -  034313212 (ب) السنة خالل المدينة التمويلية االيجارات بتسجيل االعتراف المبدئي
 121,720  0003103 (1ية )إيضاح التمويل يجاراتاإل ايرادات

 (345.135)  (4113010)  مستلمةإيجارات 
 3.311.131  432343400 ديسمبر 13 في كما

 
 المالي الموحد كاآلتي: المركز بيان في تحليلها تم 

 
 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 333.333  4413220 المتداولة الموجودات
 3.133.311  2,,430103 المتداولة غير الموجودات

 432343400  3.311.131 
 

 للذمم األدنىوالقيمة الحالية لصافي الحد  يةإليجارات التمويلللمستقبلية المدينة ا للذممبيان الحد األدنى  فيما يلي 
 :يةالتمويل إليجاراتل المدينة

 
 4102  4131 
 األدنى الحد 

 المدينة للقيمة
 لإليجارات
 ألف درهم

 الحالية القيمة 
 األدنى للحد

 المدينة للقيمة
 لإليجارات 

 ألف درهم

 األدنى الحد 
 المدينة للقيمة
 اراتلإليج

 ألف درهم

 الحالية القيمة 
 األدنى للحد

 المدينة للقيمة
 لإليجارات 

 ألف درهم
        

 333.333  344.313  4413220  4433430 سنة واحدة  خالل
 233.115  535.133  0213012  2043122 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 3.413.113  1.311.353  032123010  232003430 سنوات خمس عن تزيد
 030203101  432343400  1.313.132  3.311.131 

 -  (4.112.133)  -  (0,,431123) ( أ)إيضاح  مستحقة غير إيرادات
 432343400  432343400  3.311.131  3.311.131 
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 ودائع ال و النقد 41
 

 المركز بيان في المدرجة التالية األرصدة على الموحد النقدية التدفقات انبي في المدرج يعادله وما النقد يشمل 
 :الموحد المالي

 
  4102   4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 222.334  0023121  ونقد البنوك لدى أرصدة
 445.211  1,3424, مصرفية ودائع

 20032,4  131.134 
 -  (4043102) ألكثر من ثالثة أشهر مصرفية بتاريخ استحقاق ناقص: ودائع

 131.134  0103403 ديسمبر 13و الودائع كما في  النقد
 

 -% 1.45: 4131) سنوياً % 4.1 -% 1.41 بين ماتتراوح  ثابتة بمعدالت فوائد المصرفية الودائع تحمل
   (سنوياً % 2.1%

 
 العملية الغير نقدية في بيان التدفقات النقدية:

)ايضاح بيان التدفقات النقدية من  اتفاقيات التمويل اإلسالمي وض والسلفيات التي تحمل فائدة والقر  تم استبعاد
45.) 

 
 :والودائع للنقد الجغرافي التركيزفيما يلي  

 
 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 154.153  2123220 المتحدة العربية اإلمارات داخل
 33.141  0,32,0 تحدةالم العربية اإلمارات خارج

 20032,4  131.134 
 
 

 رأس المال المصدر 40
 

  4102 
 ألف درهم 

  4131 
 ألف درهم 

    
    بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح المال رأس

 ) 153.111.223: 4131) 313.233.123عادية  سهمأ
 0,33221 للسهم واحد درهم بقيمة  

 
153.111 

 
مليون درهم إلى  02221الذي تبلغ قيمته  "(8التحويل )س إ ت " السند اإللزامي تحويل تم. 3108 يوليوفي 

 .(30)إيضاح رقم  درهم لكل سهم 0 بقيمة سهم 79,426,201ادية و قد بلغ عدد األسهم أسهم ع
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 )تتمة( مقدما   مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم 03
 

مليون  33.3 :4131مليون درهم ) 33.3م التجارية المدينة للذمة سمياإل قيمةال، بلغت 4132ديسمبر  13في  
 ةالتجاريالذمم  قيمة في االنخفاض مخصص في الحركات كانت. بالكامل لها مخصص تكوين تم وقد درهم(
 :كاآلتي ةالمدين

 
 4102 

 ألف درهم
 4131 

 ألف درهم
    

 35.551  003211 يناير 3في 
 333  03133 (1.4المخصص للسنة )إيضاح 

 (2.513)  (03001)  المشطوبة المبالغ
 33.311  0032,4 ديسمبر  13 في

 
 عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغمدة االستدانة للذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها  تحليل كان
 ديسمبر كاآلتي: 13 في

 
  لم تنخفض قيمته من فترة طويلة ولكن الدفع مستحق   

 إجمالي 

 الدفع مستحقغير 
وغير منخفض 

 القيمة
 11 من أقل
 يوماً 

 11-11 بين
 يوماً 

 31-11 بين
 يوماً 

-31 بين
 يوماً  341

 -341 بين
 يوماً  115

 115 من أكثر
 يوماً 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

4102 2123024 022301, ,03201 23023 003202 33413 ,33003 0123100 
4131  211.513 331.125 15.213 35.251 33.235 3.334 32.113 31.131 

 
 المجموعة عادة من ليس. السابقة الخبرة على بناءً القيمة  منخفضةال غير ةالمدينالذمم  قيمة استرداد المتوقع من 

 .ةالمدين الذمم من العظمى الغالبية انضم يتم ال فإنه وبالتالي ،ةمدينذمم اللل ضمانات على الحصول
 
 واألحكام لشروط. إّن ايوماً  11 -11 فترة خالل عادةالسداد  ويتم فائدة، تحمل ال ةالمدين ةالتجاريالذمم  إنّ 

 13 إليضاحا مشار اليها في عالقةال ذات األطراف من مستحقة بمبالغ المتعلقة
 
 

 التنفيذ قيد عقود 02
 

  4102 
 ألف درهم 

  4131 
 ألف درهم 

    
    

 52,276  2,3413 يناير  3الرصيد كما في 
 79  -  الربح المتعلق بها زائد التكلفة

 (9,147)  (43042)     دفعات اإلنجاز المستلمة والمدينة
 43,208  213232 ديسمبر  13الرصيد كما في 
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 )تتمة( فائدة تحمل وسلفيات قروض 40
 

 الموحد: ضمن بيان المركز المالي فيما يلي تصنيف القروض 
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
 315.334  00430,2 الجزء المتداول

 3.353.332  431413304 غير المتداولء الجز 
 4300,3111  3.334.331 

 
 ) تسهيل أ و ب( 0ألجل  القرض ( أ)

 
التمويل اإلسالمي )معا "القروض  ترتيباتالقروض التي تحمل  فائدة و  عادة تمويلبإ ت الشركةقام، السنةخالل  

 مليون درهم.  251يمة للمجموعة بقمتجددة مليار درهم وتمديد تسهيالت  4.32القائمة"( بقيمة 
 

مليار  3.25درهم ومليون  134بشكل تسهيالت قروض آجلة "أ" و "ب" تبلغ  القروض القائمة تمويل  إعادة تتم 
 باإلضافة إلى هامش. EIBORسعر فائدة بقيمة تسهيالت اللتوالي. تحمل كل من هذه ادرهم على 

 
ديسمبر  13إبتداًء من   للدفعة مليون درهم 31.3ة دفعة نصف سنوية متساوية بقيم 3يسدد التسهيل "أ" على  

دفعة نصف سنوية  31على يسدد التسهيل "أ"  كان :4131) 4133ديسمبر  13وتستحق آخر دفعة في  4132
 .(4133مارس  13وتستحق آخر دفعة في  4134ديسمبر  13إبتداًء من مليون درهم  31.3متساوية بقيمة 

 
يونيو  11 من إبتداءً مليون درهم  31.3نصف سنوية متساوية  بقيمة  اتفعد 2 يتم سداد التسهيل "ب" على 

سداد التسهيل "ب" على دفعة  كان:  4131) 4143مارس  13و يتم سداد المتبفي بدفعة واحدة في  4133
 (.4133مارس  13واحدة في 

 
الت المتجددة الحالية بقيمة مليون درهم للمجموعة وتستبدل التسهي 251بقيمة متجددة كذلك تمديد تسهيالت   تم 

مليون درهم. سيتم استخدام تسهيالت االئتمان المتجددة  351بقيمة  ةيون درهم وتسهيالت اعتماد مستنديمل 331
وسحوبات نقد مدفوعة مقدمًا. يحمل التسهيل المتجدد فائدة  ةشكل اصدار تسهيالت اعتماد مستنديالجديدة في 

لم تقم الشركة  . 4132ديسمبر  13كما في  .4143مارس  13سداد في زائد هامش ويستحق ال EIBOR بمعدل
 بأية سحوبات من التسهيالت المتجددة.

  
 . 4132ديسمبر  13. كما في القرض أعاله مستحقة الدفع نقدًا على أساس ربع سنويتسهيالت إّن الفائدة على  

 (.33المدينة )إيضاح رقم  وهذه التسهيالت مضمونة مقابل المحطات والمعدات والذمم التجارية
 

 4)ب( قرض ألجل 
 .4113دفعة نصف سنوية اعتبارًا من  44شركة تابعة مستحق الدفع على المتعلق ب 4إّن القرض ألجل  

 
 1)ج( قرض ألجل 

 تم إعادة تمويله خالل السنة مع القروض السابقة.شركة تابعة المتعلق ب 1إّن القرض ألجل 
 

. دفعة متساوية على أساس ربع سنوي 21على  مستحقة الدفعمليون درهم و  3425قيمة التسهيل الجديدة إّن 
مليون درهم من التسهيل المتاح. 3028قامت الشركة بسحب   3108ديسمبر  20كما في و 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 الخزينة أسهم 44

 ، وساهمت أيضاً 4111 ديسمبر 33 بتاريخلموظفين بموجب قرار مجلس اإلدارة لالشركة برنامج حوافز  وضعت 
عطائها شراء األسهم العادية للشركةفي  تحتفظ الشركة . و تلك األسهم على اً ألحد المساهمين بحيث يكون وصي وا 

 المتعلقة بهذه األسهم. الهامة بالمخاطر والفوائد
 

 ياتاالحتياط ,4
 

 اإلحتياطي النظامي 
)وتعديالته( والنظام األساسي  3332ت العربية المتحدة لعام وفقًا لمتطلبـات قانون الشركات التجارية لدولة االمارا 

هذه التحويالت  إيقاف. يجوز للشركة النظامياالحتياطي  إلى السنة أرباحمن صافي  31للشركة، يتم تحويل %
 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. من رأس المال. إنّ  51بلغ رصيد االحتياطي %ـعندما ي

 
 إحتياطي آخر 
مايو  01بتاريخ " 14"س إ ت لتحويل الزامية اإلا اإلحتياط القيمة المحولة من إعادة شراء السندات يمثل هذ 

األجزاء مليون درهم الفرق بين إجمالي  1,145.2سهم. يمثل مبلغ  415,683,447من خالل تسليم  3100
ألف  4.500حتياطي مبلغ وحقوق المساهمين المطفأة واألسهم الصادرة. كذلك يشمل اإل المدرجة في المطلوبات

  .3103لتحويل في عام ا درهم نتج عن تحويل القرض الثانوي شريحة )ب( إلى سندات إلزامية
 

من مليون درهم(  02221: 3102) مليون درهم  137.8، قرر مجلس إدارة الشركة تحويل مبلغ السنة خالل  
 (.30)إيضاح  رباح المحتجزةاإلحتياطي اآلخر لأل

 
مليون درهم  52.2( تم تحويل مبلغ 2–)س إ ت تيجة لتحويل شريحة من السندات اإللزامية التحويل خال السنة ن

( و القيمة المخصصة لرأس المال 2–)س إ ت إلى اإلحتياطي اآلخر و الذي يمثل الفرق بين القيمة الدفترية ل 
 المصدر. 

 
 عالقة ذات أطراف من مقدمة دفعات 42
 

تتعلق بالدعم التمويلي لبناء شركة زميلة لمساهم رئيسي عة مقدمًا، مبالغ مستلمة من تمثل هذه المبالغ المدفو  
 (. 13الممتلكات والمحطات والمعدات )ايضاح 

 
 فائدة تحمل وسلفيات قروض 40
 

 % الفعلي الفائدة سعر 
4102 

  ألف درهم
 4131 

  ألف درهم
     

 -  0313410 + هامش EIBOR 1)إيضاح (تسهيل "أ"  3 ألجل قرض
 -  032003301 + هامش EIBOR 1)إيضاح (تسهيل "ب"  3 ألجل قرض
 631,879  - + هامش EIBOR 1)إيضاح (تسهيل "أ"  3 ألجل قرض
 1,197,989  - + هامش EIBOR 1)إيضاح (تسهيل "ب"  3 ألجل قرض
 150,095  0243033 + هامش EIBOR 4 ألجل قرض
 6,060  - 1% 1 ألجل قرض
 5,217  - 1%  1ألجل  قرض
 1,746  - 1% 1 ألجل قرض
 -  403210 2.5% 1 ألجل قرض

  4300,3111  3.334.331 

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014
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 التحويل )تتمة(السندات اإللزامية  40
 

بعد  مليون درهم( 413: 4131) مليون درهم 334الغ والب أ"(3-)"س إ ت في الجزء المدرج في المطلوباتيمثل 
 سوقيةبنسبة  فضةاالستحقاق، مخ حتىالدفع  المستحقةالحالية للقسيمة النقدية القيمة خصم تكاليف المعاملة، 

 اإللزامي شرطوجود ال، ولكن دون مشابهة شروط وأحكامبعلى سندات بناًء  والتي يتم تحديدهاعند إصدارها  2%
 .االستردادأسهم عادية عند  إلى للتحويل

 
مليون  333: 4131مليون درهم ) 333البالغة "(أ3-ت إ)"س  .عند إصدارها. ما تبقى من عائدات تصنيفتم  

 .مدرج في حقوق المساهمين  كجزء ،المعاملةبعد خصم تكاليف  درهم(،
 

 ب(0 –لتحويل )س إ ت ا السند اإللزامي 
 

شهادات ثقة بقيمة إجمالية  على شكل 4133أبريل  3ب( في 3 –س إ ت تم إصدار سندات إلزامية التحويل ) 
 .4133مليون درهم، ويستحق في مارس  3.115تبلغ 

 
وحتى االستحقاق ويتم دفعها بأثر  4131يناير  3% في السنة من 2ب قسيمة نقدية بقيمة 3 –يحمل س إ ت  

 رجعي ربع سنويًا.
 

إلى أسهم عادية للشركة مبنية على نسبة تبادل ثابتة تبلغ ب عند االستحقاق 3 – وسيتم تحويل س إ ت 
 . وتخضع السندات بما يتعلق بحق الدفع لمطالبات دائني الشركة.3453,3

 
 مليون درهم. 33.4ب مبلغ 3 –الخاصة بإصدار س إ ت  المعاملةتبلغ تكاليف  

 
مليون درهم( بعد خصم  441: 4131مليون درهم ) 334ب يبلغ 3 –في س إ ت  الجزء المدرج في المطلوبات 

إلى  4131يناير  3، ويمثل القيمة الحالية للقسيمة النقدية المستحقة الدفع خالل الفترة من المعاملةتكاليف 
وتحدد على أساس سندات لها نفس الشروط واألحكام، عند إصدارها % 2 سوقيةاالستحقاق، ومخصومة بنسبة 

 أسهم عادية عند االسترداد.إلى لتحويل لشرط إلزامي وجود دون ولكن 
 

مليون درهم(  341: 4131مليون درهم ) 341ب( والذي بلغ 3 –)س أ ت  .عند إصدارها. المتبقي من عوائد 
، تم إدراجه في حقوق المساهمين وتعديله ليشمل التسوية العينية للقسيمة والتي بلغت المعاملةبعد خصم تكاليف 

 .4134ديسمبر  13 حتىمن تاريخ اإلصدار مليون درهم  332.3
 

 ج"(0 -ت إ)"س لتحويل السند اإللزامي ا 
شكل شهادات ثقة بقيمة  علىج"( 3 -)"س إ ت لتحويلا سند إلزاميباصدار  المجموعةقامت . 4134خالل  

 .4133مارس  تستحق في ،مليون درهم 341إجمالية بلغت 
 

واجبة السداد ، 4133مارس  13إلى  4131ر يناي 3سنويًا، من  %2 قسيمة نقدية بنسبةج" 3 -"س إ تحمل ي 
 .3.3453 ثابتة تبلغ  سيتم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة على أساس نسبة تبادلو ، اً ربع سنوي بأثر رجعي

 .لشركةامطالبات دائني ل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع
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 اإلسالمي التمويل اتفاقيات 41
 

 
 الربح %  تكلفة

4102 
  ألف درهم

 4131 
  ألف درهم

     
     

 332.211  - + هامش EIBOR  التسهيل أ 3 سالمياإل التمويل إتفاقيات
 131.332  - + هامش EIBOR  التسهيل ب 3 اإلسالمي التمويل إتفاقيات

  -  513.523 
 

 (52ترتيبات التمويل اإلسالمي )إيضاح  عادة تمويلبإت الشركة قام، السنةخالل 
 

 ضمن بيان المركز المالي الموحد: االتفقياتفيما يلي تصنيف 
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
 44.332  - الجزء المتداول

 232.151  - الجزء غير المتداول
 -  513.523 

 
 لتحويلاالسندات اإللزامية  40
 

 .لتحويلاصادرة من السندات اإللزامية  مجموعاتللمجموعة أربعة  
 

 أ(0 –التحويل )س إ ت  السند اإللزامي 
 أ صادران:3السندات س إ ت  لدى المجموعة اثنان من 

 
  شهادات ثقة بمبلغ إجمالي  على شكل 4133أبريل   1أ( في3 –التحويل )س إ ت  سند إلزاميتم إصدار

 و؛ 4133، ويستحق في مارس مليون درهم 115قدره 
  شهادات ثقة بقيمة  على شكل 4134ديسمبر  13أ( في 3-)س إ ت تم إصدار سند إلزامي التحويل

كتسوية للقرض الثانوي  السند. تم إصدار هذا 4133مليون درهم، ويستحق في مارس  233 إجمالية قدرها
 الشريحة ب.

 
إلى تاريخ االستحقاق، ويتم الدفع بأثر  4131يناير  3% سنويًا من 2أ( قسيمة نقدية بقيمة 3-يحمل )س إ ت  

 رجعي ربع سنويًا.
 

وتخضع  3.3453تبلغ  ثابتة نسبة تبادلبية للشركة عند االستحقاق إلى أسهم عاد أ"3-"س إ تسيتم تحويل  
 لمطالبات دائني الشركة.السندات فيما يتعلق بحق الدفع 

 
 .مليون درهم 31.3 في تاريخ اإلصدار أ"(3-)"س إ تبلغت تكاليف إصدار  
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 )تتمة( لتحويلاالسندات اإللزامية  40
 

 –ج( و )س إ ت 3 –ب(. )س إ ت 3 –أ(. )س إ ت 3 –لسندات اإللزامية التحويل )س إ ت وقد تم اصدار ا 
 ( بدون أي تعهد أو ضمان.2

 
 التسوية بين القيم المقدمة في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي:فيما يلي  

 
 أ(0ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
ج في الجزء المدر  

 حقوق المساهمين
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 3.133.232  870,575  413.333 4132يناير  3الرصيد في 
 3.353  -  3.353 المصروف التراكمي

 143  -  143 إطفاء تكاليف العملية
 (22.531)  -  (22.531) قسائم نقدية مدفوعة

 031243200�  3013000  0043211� 4102ديسمبر  0,الرصيد في 
 

 (ب0س إ ت ل )لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 حقوق المساهمين
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 3.324.341  922,612  441.333 4132يناير  3الرصيد في 
 3.431  -  3.431 المصروف التراكمي

 523  -  523 إطفاء تكاليف العملية
 (23.333)  -  (23.333) قسائم نقدية مدفوعة

 030123422  2443104  0303134 4102ديسمبر  0,الرصيد في 
 

 (ج0س إ ت ل )لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 حقوق المساهمين
 

 ياإلجمال
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 132.325  559,951  312.332 4132يناير  3الرصيد في 
 5.132  -  5.132 المصروف التراكمي

 335  -  335 إطفاء تكاليف العملية
 (43.333)  -  (43.333) قسائم نقدية مدفوعة

 1013000  0023200  0013011 4102ديسمبر  0,الرصيد في 
 

 (2ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندلا 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 حقوق المساهمين
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 311.333  311.333  - 3108 يناير 0الرصيد في 
 33.311  33.311  -  السنةاإلصدارات خالل 

 (311.333)  (311.333)  - تحويل إلى أسهم عادية 
 203011  203011  - 4102ديسمبر  0,الرصيد في 

 
 432023331  4320134,3  2123123 4102ديسمبر  0,مجموع السندات اإللزامية التحويل في 

 511.412 4131ديسمبر  13مجموع السندات اإللزامية التحويل في 
 

4.233.133 
 

1.151.443 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 )تتمة( السندات اإللزامية القابلة للتحويل 40
 

، مليون درهم( 312: 4131) مليون درهم 333غ البوالج"(  3-)"س إ تمن  رج في المطلوباتالجزء المديمثل 
بنسبة والمخفضة وحتى االستحقاق،  4131يناير  3خالل الفترة من الدفع  المستحقةالقيمة الحالية للقسيمة النقدية 

شرط إلزامي وجود كن دون ، ولمشابهة شروط وأحكامبسندات بناًء على والتي تم تحديدها  عند اصدارها 2%
 .االستردادلتحويل إلى أسهم عادية عند ل

 
 511: 4131)مليون درهم  511والبالغة ج"(  3-)"س إ ت في .عند إصدارها. وتم تصنيف المبالغ المتبقية 

 .ج"( 3-)"س إ ت ضمن حقوق المساهمين لـ ، مليون درهم(
 

 (2 -ت إ)س السند اإللزامي التحويل  
 

على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية قدرها  4131مايو  44( في 2-د إلزامي التحويل )س إ تتم إصدار سن 
 .4133( تستحق في أبريل 3يضاح إمليون درهم ) 133.879

 
إلى أسهم  4133قسيمة. واألداة قابلة للتحويل في أي وقت من اآلن وحتى االستحقاق في  2 -ال يحمل س إ ت 

مطالبات ل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع .1351,3تحويل ثابتة قدرها  عادية للشركة بناء على نسبة
 كأداة حقوق مساهمين. بالكامل ( 2 –وبناء على ذلك تم إدراج )س إ ت . لشركةا دائني

 
على إصدار  المساهمون . صادق3108 مارس 38 بتاريخ المنعقد للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع في 

قيمة  احتسابتم  .3101في صورة شهادات ثقة تستحق في أبريل  8 التحويل االلزاميةة  للسندات  شريحة جديد
 المعدل قيمة على بناء احتسابه تم ثابت تحويل معدل أساس على مليون درهم 1020الشريحة الجديدة  وقدرها 

 8 التحويل االلزامية سنداتلل األخرى األحكام كل. 3108مايو  0 في كما أسبوع خالل في السهم لسعر المرجح
 .حالياً  الصادرة 8 التحويل االلزامية للسندات مشابهة

 
  4102  3102 
    

 2,677,584  2,757,010 (ألف) التحويل اإللزامية للسندات المعدل األسهم عدد
    

 ,6,,62, (درهم ألف) سهم لكل فلس 5 بقيمة  -عليها موافق أرباح
 

133,879 

 2.3930 (درهم) أسبوع خالل في السهم لسعر لمرجحا المعدل قيمة
 

1.6856 
 79,426  57,606 (ألف) أرباح توزيع عن عوضا المصدرة األسهم

  1.6856 (درهم)  4 التحويل االلزامية السندات اتفاقية بحسب التحويل سعر
1.6856 

    
 133,879  97,100 (درهم ألف) الفترةخالل  الصادرة 4 التحويل االلزامية السندات قيمة

    
 

مليون درهم إلى أسهم  02221الذي تبلغ قيمته  "(8التحويل )س إ ت " السند اإللزامي تم تحويل 3108 يوليوفي 
   (.30)إيضاح  درهم لكل سهم 0 بقيمة سهم 79,426,201ادية و قد بلغ عدد األسهم ع
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 )تتمة( يةتمويل إيجارات تالتزاما 43
 

 4102  4131 
 األدنى الحد 

 من دفعات
  إليجارا

 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

 األدنى الحد 
 من دفعات

  إليجارا
 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

        
 3.112  3.323  03,12  03022 سنة واحدة  خالل

 43.121  43.355  013134  ,41311 سنوات خمس تزيد عن ال ولكن سنة بعد
 -  -  -  - سنوات خمس عن تزيد
 403004  4,3221  15.512  43.331 

 -  (1.332)  -  (23,11) التمويل تكاليف تمثل مبالغ: ناقص
 43.331  43.331  4,3221  4,3221 اإليجار دفعات ألدنى الحالية القيمة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في ات تمويليةإيجار اإللتزامات بموجب  تصنيف فيما يلي 

 
    
 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3.112  03,12 الجزء المتداول
 43.121  013134 الجزء غير المتداول

 4,3221  43.331 
 
 

 دمة للموظفيننهاية الخ آتمكاف 42
 

 فيما يلي. الخاصة بهموفقًا لعقود العمل الوافدين نهاية الخدمة للموظفين  آتتقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكاف 
 :الموحد المالي المركز بيانفي  المدرج الحركة على المخصص

 
 4102  4131  
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 33.523  023300 يناير 3 في الرصيد
 4.114  03100 السنةخالل  الحركة يصاف

 19,851  403043 ديسمبر 13الرصيد في 
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 )تتمة( لتحويلاالسندات اإللزامية  40
 

 مخصص للسندات كالتالي:
 
 ل )س إ ت(لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 حقوق المساهمين
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

سهم بقيمة درهم للسهم   989,944,912تمثل (أ3-ت إ)س 
 870,575  172,400 الواحد

 
1,042,975 

سهم بقيمة درهم   1,047,776,962"ب"( تمثل3-)س إ ت
 333.134 للسهم الواحد

 
344.134 

 
3.312.432 

سهم بقيمة درهم للسهم  113.314.253"ج"( تمثل 3-)س إ ت
 331.511 الواحد

 
533.353 

 
131.533 

سهم بقيمة درهم للسهم  53.115.311( تمثل 2-)س إ ت
 - )أ( الواحد

 
33.311 

 
33.311 

 2123123 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد 430,030213112 مجموع
 

4320134,3 
 

432023331 
 

 لتحويل في بيان المركز المالي الموحد:ا المدرج في المطلوبات للسندات اإللزامية الجزءفيما يلي تحليل  
 

 ديسمبر 0,في  
4102 

 ديسمبر 13في  
4131 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 331.353  0123332 متداولالجزء ال
 251.125  023002, متداولال غيرالجزء 

 2123123  511.412 
 

 
 يةتمويل إيجارات التزامات 43
 

عادة تأجير مع طرف ثالث  4111 عام دخلت الشركة خالل  )إيضاح  لمحطاتا ببعض تتعلقفي اتفاقية بيع وا 
على دفعات شهرية  سداده ويتم % سنوياً 3.5مليون درهم. يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ  55.3 بقيمة( 33

 سنة. 34 فترة خالل
 

 إيجارات لدفعات الحالية القيمة مع التمويل إيجارات تحت المستقبليةالتأجير  لدفعاتدني الحد األ فيما يلي 
 :التمويل
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 )تتمة( عالقةمعامالت مع أطراف ذات  0,
 

 :يلي كما هي الموحد الدخل بيان في المدرجة عالقةال ذات األطراف مع المعامالت نّ إ 
 
 4102  4131 

 إيرادات 
 تكاليف 

 التشغيل 
 مصاريف 

 الفوائد
 إيرادات 

 خرىأ
 

 إيرادات
 تكاليف 

 التشغيل 
 مصاريف 

 الفوائد
 إيرادات 

 اخرى
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم 

 
 2.431  -  31.512  -  23,00  -  323414  - زميلة شركات
 -  42.334  -  331  -  413230  -  -  رئيسي مساهم

ميلة لمساهم شركة ز 
 0003312 رئيسي

 
-  -  -  312.133  -  -  - 

إدارات ومؤسسات 
 3233,, عالقة حكومية ذات

 
0413400 

 
413010 

 
- 

 
11.551 

 
332.535 

 
43.112 

 
- 

 
 :الموحد المالي المركز بيان في المدرجةو  العالقة ذات األطراف مع األرصدة فيما يلي 

 
 4131 

 مدين قرض 
 إلزامية سندات 

  لتحويلا
 

 مدينة ذمم
 ودفعاتدائنة  ذمم 

 مقدمة
 

 قروض تحمل فائدة 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 -  14.313  41.141  -  - زميلة شركات
 -  -  3.131  -  34.431 ائتالف ةشرك

 -  -  441  1.151.443  - (30إيضاح ) رئيسي مساهم
 -  31.313  313.113  -  - لمساهم رئيسي ةزميلشركة 

 311.131  1.224  31.221  -  - ةعالق حكومية ذاتإدارات ومؤسسات 
 34.431�  1.151.443  331.133  331.333  311.131 

 
 

 4102 

 مدين قرض 
سندات إلزامية  

 لتحويل ا
 

 ذمم مدينة
دائنة ودفعات  ذمم 

  مقدمة 
 

 قروض تحمل فائدة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          

 -  403221  413100  -  - زميلة شركات
 -  -  003000  -  043401 ائتالف ةشرك

 -  -  -  432023331  - (30إيضاح ) رئيسي مساهم
 -  0,3312  0413221  -  - لمساهم رئيسي ةزميلشركة 

 031203141  ,312,  3213,  -  - عالقة حكومية ذاتإدارات ومؤسسات 
 043401  432023331  0013424  01,3014  031203141 
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 الدفعومبالغ مستحقة  دائنة ذمم 1,

 
 4102 

 ألف درهم
 4131  

 ألف درهم
    

    متداولة غير مطلوبات
    محتجزات دائنة متعلقة بإنفاق غير رأسمالي

 41.133  0403124 )أ( ذمم دائنة أخرى
    

    متداولة مطلوبات
    :الرأسمالي نفاقباإل متعلقة مبالغ
 12.115  013111 ومحتجزات للمقاولين دائنة مبالغ

 32.331  203342 ومخصصات مستحقة مصاريف
 2132,1  313.533 

    :أخرى
 52,686  013241 دائنة ذمم

 36,310  ,,4231 (13)إيضاح  شركات زميلة – عالقةمستحقة ألطراف ذات  مبالغ
 353.131  0113021 الدفع مستحقة مصاريف

 335.131  03,3304 ومخصصات ىآخر  ةدائنذمم 
 2423200  245.133 
 0403,30  512.113 

 
  

 :المالية المطلوبات وشروط حكامأ فيما يلي 
 

 .يوماً  11 فترة خالل عادة تسويتها ويتم فائدة تحمل ال أخرى مالية ومطلوبات دائنة ذمم 
 

 المحتجزات المستحقة الدفع ال تحمل فائدة، ويتم تسويتها عادة وفقًا لشروط العقود.  إنّ  
 

 .31 يضاحإلى اإل انظر عالقة، ذات بأطراف المتعلقة والشروط لألحكام بالنسبة 
 
 

 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  0,
 

 شركاتحكومة أبوظبي والدوائر والمؤسسات ذات العالقة )مالك حصة األغلبية( وال عالقةتمثل األطراف ذات ال 
 ،عليها المسيطروالشركات  ،في الشركة الرئيسييناإلدارة  موظفيو  والمساهم الرئيسي ئتالفاال وشركات زميلة،ال

سياسات التسعير  داعتما. يتم األطراف هذه قبل منسيطرة جوهرية  تحت تقع أو المشتركة السيطرة وذات
 لشركة.ا إدارةمن قبل  المعامالتالمتعلقة بهذه  والشروط
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 )تتمة( الطارئة ماتاإللتزا 4,
 

 )تتمة( ضمانات مصرفية 
مليون درهم  1 ما قيمته 4132ديسمبر  13في  الشركات الزميلة في الطارئة اإللتزماتنصيب الشركة من  بلغ 
لم يتم تكوين مخصص  أن يتم دفع أي من هذه اإللتزامات و كذلك. ال تتوقع الشركة (مليون درهم 4: 4131)

 .مالية الموحدةيقابلها في البيانات ال
 
 

 اتااللتزام ,,
 

 التزامات رأسمالية 
، والتي ليس لها مخصص في البيانات 4132ديسمبر  13بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في 

المتعاقد  مليون درهم(. بلغت حصة الشركة من المصروفات الرأسمالية 53: 4131مليون درهم ) 114المالية 
مليون  11: 4131مليون درهم ) 314، 4132ديسمبر  13لزميلة وشركات االئتالف كما في للشركات ا عليها

 درهم(.
 

 كمؤجر - التشغيل إيجاراتبموجب  لتزاماتا 
تستوفي  االتفاقيات. بعض هذه المبردةالمياه ب همخدمات التبريد مع عمالئها لتزويد اتفاقياتالشركة في  تدخل 

ويتم احتسابها على أنها  2لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  فسيرتبموجب شروط التصنيف كإيجارات 
 التملك فعلياً  زايابتحويل مخاطر وم تقم لمالشركة  أنّ  حيث 33إيجارات تشغيل وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 للعمالء.
 

 االتفاقيات هذه جميع تتضمن. عاماً  45و 35ين قابلة لإللغاء، تتراوح بالغير إّن الفترات المتبقية لهذه االتفاقيات،  
 .السوق في السائدة للظروف وفقاً  وذلك دوري أساس على اإليجار زيادة إلمكانية اً بنود

 
 القابلة غير التشغيل إيجارات اتفاقيات بموجب لإليجارات المستقبلية المدينة للقيم األدنى الحد بيان فيما يلي 

 ديسمبر: 13 في كما لإللغاء
 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
 445.113  04230,2 سنة واحدة  خالل

 1,174,774  01,30,1 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 2,386,086  ,03,0,302 سنوات خمس تزيد عن

 43411340,  3,786,199� 
 

لشركة تابعة لمساهم رئيسي. طرف  مليون درهم 333مبلغ  بموجب عقود ايجارات التشغيلمن ضمن االلتزامات  
 مليون درهم(. 3.133: 4131عالقة ) ذو
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 0,
 

 أحكام وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة
يما يلي يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة وفق شروط وأحكام متفق عليها ومعتمدة من قبل اإلدارة، وف 

 تحليل لهذه الشروط واألحكام:
 

 4131 4102 الشروط واألحكام 
 درهمألف  درهمألف   
    

 34.431 043401 بدون فائدة، بدون ضمان، والتسوية نقداً  قرض لشركة إئتالف
 3.133.232 031243200  نقدا" تحمل فوائد، بدون ضمان، قسيمة مسددة أ"3"لتحويل االسند اإللزامي 

 3.324.341 030123422 نقدا"ً تحمل فوائد، بدون ضمان، قسيمة مسددة  "ب"3لتحويل اد اإللزامي السن
 132.325 1013000 نقداتحمل فوائد، بدون ضمان، قسيمة مسددة  "ج"3لتحويل السند اإللزامي ا
 311.333 203011 بدون ضمان 2لتحويل السند اإللزامي ا

 ذمم مدينة
حسب شروط  التسويةبدون فوائد، بدون ضمان، 

 315.313 0013424 الدفع المتفق عليها
 شركة زميلة لمساهم رئيسيذمم مدينة من 

 شروط الدفع كما  بدون فوائد، بدون ضمان،
 313.113 0413221 اتفق عليها

 ذمم دائنة
ضمن مدة بدون فوائد، بدون ضمان، التسوية 

 14.313 403221 اإلئتمان العادية
 31.313 0,3312 بدون فوائد، بدون ضمان، على أساس صافي عالقة ومن طرف ذمبلغ مدفوع مقدمًا 

 قروض تحمل فائدة واتفاقات تمويل اسالمية
 عالقة حكومية ذاتمؤسسات مع   

حسب شروط ضمان، التسويةببدون فوائد، 
 906,690 031203141 اتفاقية القرض

 حكومية ذاتإدارات ومؤسسات مع  ذمم مدينة
 عالقة

ضمن مدة ائد، بدون ضمان، التسوية بدون فو 
 10,443 3213, اإلئتمان العادية

 حكومية ذاتإدارات ومؤسسات مع  ذمم دائنة
 عالقة

ضمن مدة بدون فوائد، بدون ضمان، التسوية 
 3,442 ,312, اإلئتمان العادية

 
. لم يسجل أي لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي مبلغ دائن أو مدين مع أطراف ذات عالقة

يتعلق بمبالغ مستحقة من أطراف  4132ديسمبر  13: ال شيء( للسنة المنتهية في 4131انخفاض في القيمة )
العالقة، والسوق  والمالي للطرف ذ الوضعذات عالقة. ويجري هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل دراسة 

 الذي يعمل فيه.
 

 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت 
 :السنة خالل موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآتا يلي بيان بفيم 

 4102  4131 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 33.314  413100 األجل قصيرة مكافآت
 113  010 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

 403,32  33.523� 
 33  03 الرئيسيين اإلدارة موظفي عدد

 
 ارئةالط لتزاماتاإل  4,
 

 ضمانات مصرفية 
 :يلي كمالمجموعة ل اتبنوك ضمانال أصدرت 

 4102 
 ألف درهم

 4131 
 ألف درهم

    
 333.152  0403241 حسن التنفيذ ضمانات

 4.111  431,1 ت مقابل مبالغ مدفوعة مقدمًا ضمانا
 4.531  43031 مالية ضمانات

 0,431,1  342.431� 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 0,
 

 )تتمة( السوق مخاطر
 :الحساسية تحليالتوضعت االفتراضات التالية عند حساب  وقد 

 
 المالية األدوات بمشتقات المالي المركز بيان حساسية تتعلق. 
 على بناءً  ذلكو  .المعنية األسواق مخاطر في المفترضة تغيراتمن ال الدخل ببيان المتعلقة الحساسية تنتج 

 عن الناتج التأثير ضمنها ومن .4131و 4132ديسمبر  13 في كما المالية والمطلوبات الموجودات
 .تحوطال محاسبة

 
 الفائدة أسعار مخاطر 
 قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية لتدفقاتا أو العادلة القيم غيراتت مخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر إنّ  

 .السوقالفائدة في  أسعار في التقلبات عن تنتج
 

 الديون بالتزاماتبشكل أساسي  الفائدة أسعار في التغيرات لمخاطر لمجموعةل التدفق المالي  تعرض يتعلق 
  .المتغيرة الفائدة بأسعار والودائع

 
 في تدخل الشركة ،االقتراض على المتغيرة الفائدة نتيجة لمجموعةل يتعرض لها التدفق المالي التي المخاطر دارةإل 

 المحسوبة والمتغيرة الثابتة الفائدة معدالت قيم بين الفرق مبادلة على توافق حيث الفائدة،سعر  لتبادل اتفاقيات
 ديون لتحوط هذه التبادل اتفاقيات تعيين يتم. في فترات محددة عليها المتفق األساسية فتراضيةاال للقيمة بالرجوع

 الفائدة، أسعار تبادل اتفاقيات تأثير االعتبار في األخذ بعد، 4132ديسمبر  13 في كما. األساسية االلتزامات
 .%(53: 4131) ثابتة فائدةبأسعار  هي المجموعةقروض  من تقريباً  %14نسبة  فإنّ 

 
 لفائدةا أسعار معدل حساسية 
، مع إبقاء الفائدة أسعار ات محتملة معقولة فيلتغير ربح المجموعة لسنة واحدة الجدول التالي حساسية  يعرض 

 (.والسلفيات القروض من المتحوط له غير والجزء الودائع على األثر خالل منجميع المتغيرات األخرى ثابتة )
 

 على الربح  التأثير 
 ألف درهم 
  

4102  
 (7,594) أساسية ادة نقطةزي 311+
 7,594 أساسية  ةنقط نقص 311-
  

410,  
 (3.131) أساسية زيادة نقطة 311+
 3.131  أساسية ةنقط نقص 311-

 
 غيابعلى حقوق المساهمين المتعلق بالمشتقات المعينة كتحوط فعال للتدفقات النقدية في  األثر تحديد ال يمكن
  طرف اآلخر في المعاملة.التي هي ال بنوك ال من معلومات
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 أصل مصنف لغرض البيع 2,
 

أصل قطعة أرض مملوكة من قبل المجموعة  في سلطنة عمان من  إعادة تصنيفقامت المجموعة خالل السنة ب
من ر  القيمة الدفترية لأل استردادإلدارة قررت ا أن بعد ممتلكات ومحطات ومعداتالى  مصنف لغرض البيع

 البيع. بدال منالمستمر   استخدام خالل
مليون درهم نتيجة تخفيض القيمة الدفترية الى القيمة  33.3. قامت الشركة بتسجيل خسارة بقيمة 4131خالل  

 العادلة.
 

 المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 0,
 

 فائدة تحمل التي والسلفيات القروض من المالية، المشتقات بخالف للمجموعة، يةالرئيس المالية المطلوبات تتكون 
 الجزء - لتحويلا لزاميةاإل وسندات البنوك لدى يةالتمويل يجاراتبموجب اإل والتزامات اإلسالمي التمويل واتفاقيات

 من الرئيسي الهدف إنّ . قةعال ذات أطراف إلى مستحقة ومبالغ والذمم التجارية الدائنة – لمطلوباتا في المدرج
 موجودات عدة المجموعة لدى. البناء ونشاط المجموعة لعملياتالالزم  التمويل إيجاد هو المالية المطلوبات هذه

 والنقد ،عالقة ذات أطراف من مستحقة ومبالغ والذمم التجارية المدينة، ،المدينة التمويل إيجاراتمثل  مالية
 .عملياتها من مباشرة تنتج يالت األجل، القصيرة والودائع

 
 إنّ  .المجموعةالمشتقات بهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناتجة من موارد تمويل  في تعامالت المجموعة تدخل 

 .المالية المشتقات في المتاجرة عدم على تنص 4131و 4132 عامي في المجموعة سياسة
 

 بالمراجعة اإلدارة مجلس يقوم. السيولة ومخاطر اناإلئتم ومخاطر السوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض 
 .أدناه تلخيصها تم التي المخاطر هذه من كل إلدارة السياسات على والموافقة

 
 السوق مخاطر 
 قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيمفي  تغيراتحدوث  مخاطر هي السوق مخاطر إنّ  

 مخاطرو  الفائدة سعر مخاطر: التالية األنواع السوق مخاطر وتشمل. السوق أسعار في التقلبات عن تنتج
 .العمالت

 
، إيجارات تمويل مدينة، إيجارات والودائع والسلفيات القروض السوق أسعار بمخاطر المتأثرة المالية األدوات تشمل 

 .المالية األدوات ومشتقات تمويل دائنة،
 

 .4131و 4132ديسمبر  13 في كما في األقسام التالية تتعلق بالوضع وضحةالم الحساسية تحليالت إنّ  
 

 إلى الثابتة الفائدة معدالت ونسبة الدين صافي مبلغ من كالً أّن  أساس على الحساسية تحليالت تحضير تم 
 ضافة إلى أخذكلها ثابتة باإل األجنبية العمالتب المالية األدوات ونسب المالية والمشتقات الديون على المتغيرة

 .4131و 4132ديسمبر  13 في كما بعين االعتبار التحوط أدوات كافة
 

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014
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 )تتمة( سات إدارة المخاطر الماليةأهداف وسيا 0,
 

 )تتمة( مخاطر السيولة 
بناًء على  4132ديسمبر  13يلخص الجدول التالي جدول استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  

 المدفوعات التعاقدية غير المخفضة وأسعار الفائدة الحالية في السوق:
 

  عند الطلب 
 1أقل من 

  أشهر
 34إلى  1من 
  شهر

 5من سنة إلى 
  سنوات

 5أكثر من 
 إجمالي  سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

            4102ديسمبر  0,كما في 
 0043222  -  203200,  213220  13020,  - لتحويلاالسندات اإللزامية 

 431003004  030133130  034003143  40,32,3  043010  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 403004  -  ,41311  03304  032,0  - إلتزامات إيجارات تمويلية

ذمم ومحتجزات دائنة، مبالغ مستحقة 
 لألطراف ذات العالقة
 303101,  -  -  4213100  ,020300  - ومطلوبات مالية أخرى

 -  0213023  0223023  031323024  030133130  ,3020300, 
            
            

            ,410ديسمبر  0,كما في 
 111.131  11.323  234.153  31.223  11.323  - لتحويلاالسندات اإللزامية 

 4.433.131  3.135.144  333.323  333.353  32.221  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 15.512  -  43.355  5.334  3.313  - ليةإلتزامات إيجارات تموي

 122.145  243.334  331.322  13.111  2.111  - اتفاقيات التمويل اإلسالمي
 ذمم ومحتجزات دائنة، مبالغ مستحقة

 لألطراف ذات عالقة ومطلوبات
 245.343  -  -  431.533  312.553  - مالية اخرى

 
 

 335.351  112.132  3.231.333  3.313.353  2.143.231 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 0,
 

 األجنبية العمالت مخاطر 
 المستقبلية النقديةالتدفقات  أوالعمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة  مخاطرإّن  

 .جنبيةاأل العمالت صرف أسعار تغييراتبسبب  مالية ألية أداة
 

، أو بعمالت مربوطة بالدوالر غالبية المعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي إنّ  
بالدوالر األمريكي ال  األرصدة، فإّن الدوالر األمريكيمرتبط بسعر  يسعر الدرهم اإلمارات نّ أ وحيث .األمريكي

 هامة للعمالت األجنبية. مخاطر تمثل
 

 اإلئتمان مخاطر 
تشير مخاطر اإلئتمان إلى المخاطر الناشئة عن عدم وفاء أحد األطراف بإلتزاماته بموجب األداة المالية أو عقود  

تؤدي إلى خسارة مالية. قد تتعرض المجموعة إلى مخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية التي العمالء 
يجارات التمويل المدينة(  ، ومبالغالذمم التجارية المدينة)بصفة أساسية  مستحقة من األطراف ذات العالقة وا 

 األخرى. الماليةوأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع في البنوك والمؤسسات المالية واألدوات 
 

تقوم المجموعة بالمتاجرة فقط مع أطراف ثالثة معروفة وموثوقة. إّن سياسة المجموعة تنص على إخضاع جميع  
لذين يرغبون في المتاجرة على أساس فترات االئتمان إلجراءات تحقق متعلقة باإلئتمان. باإلضافة إلى العمالء ا

يجارات التمويل  بذمم مدينةالمتعلق  قصى األ تعرضالذلك، فإنه يتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل مستمر. إّن  وا 
يضاح  33هو القيمة الدفترية كما أفصح عنه في إيضاح  المدينة للمجموعة من  . يمثل أكبر ثالثة عمالء33وا 

كما في  من أطراف ذات عالقة المستحقة والمبالغ %  من الذمم المدينة13حوالي  عالقة وبينهم حساب طرف ذ
(. أما المبالغ المستحقة عن إيجارات التمويل المدينة هي من %54 -عمالء 1: 4131) 4132ديسمبر  13
 (.ين: عميل4131)لين عمي

 
ما يتعلق بمخاطر االئتمان التي تنشأ عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقد أما في 

والودائع، وبعض أدوات المشتقات المالية، فإنها تنتج عن مخاطر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة 
تسعى المجموعة للحد من المخاطر بتخلف الطرف اآلخر، بتعرض أقصى مساٍو للقيمة الدفترية لهذه األدوات. 

 .الحسنةاإلئتمانية للبنوك بالتعامل مع البنوك ذات السمعة 
 

 مخاطر السيولة 
تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في التمويل باستخدام نموذج التدفقات النقدية. تأخذ هذه األداة بعين  

المدينة، إيجارات التمويل المدينة  التجارية مثال: الذمماالعتبار تواريخ استحقاق الموجودات المالية )على سبيل ال
 وموجودات مالية أخرى( والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات والمشاريع الرأسمالية.

 
 . ألجل تهدف المجموعة إلى المحافظة على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام القروض ا 

 

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014



التقرير السنوي 2014  |  101 100  |  التقرير السنوي 2014

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 4132ديسمبر  13

 

 
 قياس القيمة العادلة 1,
 

 لألدوات المالية القيم العادلـة 1.0,
 

لمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما المالية ل للموجودات و المطلوباتإّن القيم العادلة  
لتحويل والتزامات إيجارات افي تاريخ بيان المركز المالي، باستثناء اإليجارات التمويلية المدينة والسندات اإللزامية 
 األدوات: تمويلية ذات أسعار فائدة ثابتة. ُمدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه

 
 القيمة العادلة   القيمة الدفترية  
 4102  4131  4102  4131 
 ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم 
        
        ماليةالموجودات ال

 1,957,008  3,279,680  3.311.131  432343400 إيجارات تمويلية مدينة
        المطلوبات المالية

 27,528  27,337  43.331  4,3221 ةتمويلي تاإلتزامات إيجار 
الجزء  - السندات اإللزامية التحويل

 2123123 المدرج في المطلوبات
 

511.412 
 

420,603 
 

532,354 
 

 القيمة العادلة تراتبية 1.4,
 

 ، كانت تراتبية قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة على النحو4132ديسمبر  13كما في   
 التالي:

 
  4102  4131 

 تاريخ التقييم 
 ديسمبر 0,

4102   
المستوى 

  األول
المستوى 

  الثاني
المستوى 

  الثالث
ديسمبر  13

4131  
المستوى 

   األول
المستوى 

  الثاني
المستوى 

 الثالث

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
ت مالية مدرجة بالقيمة موجودا

                  العادلة

 -  21,055   -  21,055  -  -  -  - 20/03/3102 أصل مصنف لغرض البيع
                  

 مطلوبات مالية مدرجة 

                  بالقيمة العادلة

 -  23.214   -  23.214  -  ,01302  -  ,01302 13/34/4132 اتفاقيات تبادل أسعار الفائدة
                  
                  

الموجودات التي تم االفصاح 
                  عن قيمتها العادلة

 3.353.113  -   -  3.353.113  3,279,680  -  -  3,279,680 13/34/4132 ايجارات تمويلية مدينة

                  
المطلوبات التي تم االفصاح عن 

                  يمتها العادلةق

 43.543  -   -  43.543  0,,403  -  -  0,,403 13/34/4132 التزامات إيجارات تمويلية 
الجزء  –سندات إالزامية التحويل 
 532,354  -   -  532,354  ,241311  -  -  ,241311 13/34/4132 المدرج في المطلوبات

  8800181  -  -  8800181  553.334  -   -  553.334 
                  

 
أية تحويالت بين قياسات  لم يكن هناك، 4131ديسمبر  13و 4132ديسمبر  13خالل السنوات المنتهية في  

لى قياسات القيمة العادلة  القيمة العادلة في المستوى األول والمستوى الثاني، كما لم يتم عمل أية تحويالت من وا 
 .في المستوى الثالث
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 )تتمة( أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 0,
 

 إدارة رأس المال 
ونسب رأسمالية صحية  تقييم ائتماني قويإّن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو الوصول إلى  

 بهدف دعم أعمالها وزيادة القيمة للمساهمين.
 

جراء التعديالت عليه في ظل التغيرات في الظروف االقتصادية. ال تقوم المجموعة بإدارة هيكلها ا  لرأسمالي وا 
 لم تف به المجموعة.المال توجد متطلبات تنظيمية مفروضة على مستوى رأس 

 
على مجموع رأس المال زائد صافي  الديونتراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة اإلقراض، وتمثل صافي  

، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، واتفاقيات التمويل اإلسالمي، الديونة ضمن صافي . تدرج المجموعالديون
الجزء المدرج في المطلوبات، والتزامات بموجب إيجار تمويلي ناقص النقد والودائع -لتحويل اوالسندات اإللزامية 

طرة ناقص التغييرات المتراكمة غير المسيالقصيرة األجل. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين بدون الحقوق 
 في القيمة العادلة للمشتقات المالية.

 
  4102   4131 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 3.334.331  4300,3111 القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 513.523  - اتفاقيات التمويل اإلسالمي

 511.412  2123123 الجزء المدرج في المطلوبات –لتحويل االسندات اإللزامية 
 43.331  4,3221 التزامات بموجب إيجارات تمويلية

 431103011  1.134.223 
 (131.134)  (417,932) والودائعناقص: النقد 

 4.244.115  4342,3013 الدينصافي 
    

 2.531.335  233113021 حقوق المساهمين
 قاتتعديالت للتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشت

 51.111  023,30 المالية 
 2.141.353  232023230 إجمالي رأس المال

 3.123.331  7,158,749 الدينرأس المال وصافي 
 %12  %0, معدل اإلقراض 
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة 1,
 

 )تتمة( القيمة العادلة تراتبية 1.4,
 

بين  تبادلعمليات ضمن استبدالها  تدرج بالقيمة التي يمكنالقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية  إن 
 أو التصفية. القهريعمليات البيع  غيرأطراف راغبة، 

 
المطلوبات المقاسة بالقيمة للموجودات و  تم استخدامها في تقدير القيمة العادلةاالفتراضات التي فيما يلي الطرق و  

 :العادلة
 

 تطبيق  وفقًا لمقيم خارجي ما معتمد، مستقل عن طريقتم تقييمه يرض( األغرض البيع )األصل المصنف ل
 من لجنة المعايير التقييم الدولية.نموذج تقييم موصى به 

 ائتمانية من الدرجة  مشتقة مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة مع تصنيفاتة ماليدوات تدخل المجموعة في ا
التي يمكن  ناتجة عن البيانات السوقيةتقييم لمقيمة من خالل استخدام تقنيات المشتقات ا االستثمارية. إن

ات التبادل تتضمن اتفاقي ،التقنية االكثر استخداما للتقييم إن. هي اتفاقيات تبادل اسعار الفائدةمالحظتها 
ومن بينها الدرجة االئتمانية  طريقة التقييم عدة مدخالتتشمل . و القيمة الحالية عن طريق احتسابوذلك 

 .ةلالطراف المتقابلة. منحنيات سعر الفائدة و منحنيات سعر الصرف اآلجل للسلع
 

 أنشطـة التحوط 
 

 تحوط التدفقات النقدية 
 في التدفقات النقدية للفوائد على القروض التي تحمل فائدة،  قبلمعرضة للفروقات في المستإّن المجموعة  

 التي تحمل فائدة بمعدل متغير.والسلفيات
 

مبادلة عقود بهدف تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل ، دخلت الشركة في  
المبلغ  سحبالنقدية بمبالغ إسمية تعكس جداول ألسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك كتحوط فعال للتدفقات 

 4132ديسمبر  13مليون درهم كما في  4.111ويبلغ  العقوداألصلي والسداد للقروض. إّن المبلغ اإلسمي لهذه 
 (.مليون درهم 4.115: 4131)

 
 ديسمبر: 13الخاص بالموجودات والمطلوبات المتعلقة بالمشتقات في  االستحقاقفيما يلي جدول  

 
 إجمالي  سنوات 3-1من   سنوات 1-3من   خالل سنة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

4102:        
 032,2  43021  3,22,  - التدفقات النقدية المستلمة )الموجودات(
 (033324)  (003441)  (013201)  (413011) التدفقات النقدية المدفوعة )المطلوبات(

 (043213)  (043131)  (0,3044)  (413011) لتدفقات النقديةصافي ا
        
        

4131:        
 34.133  31.312  3.345  - التدفقات النقدية المستلمة )الموجودات(
 (25.155)  (1,404)  (25,522)  (33.243) التدفقات النقدية المدفوعة )المطلوبات(

 (14.111)  9,360  (23,597)  (33.243) صافي التدفقات النقدية
        

 
   عقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

الشركة الوطنیة للتربید املركزي - ش.م.ع.
 

إیضاحات حول البیانات املالیة املوحدة
31 دیسمرب 2014


