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مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة   حول تقریر 
مجلس إدارة الشركة الوطنیة للتبرید المركزي ش.م.عالسادة أعضاء  إلى

مقدمـة 
لشركة") وشركاتھا  ("ا  لشركة الوطنیة للتبرید المركزي ش.م.ع لالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة المرفقة  لقد قمنا بمراجعة  

وحد المختصر كما في بیان المركز المالي المرحلي الم ، والتي تتكون من٢٠٢٢ یونیو  ٣٠التابعة (یشار إلیھا معاً بـ "المجموعة") كما في 
أشھر والستة أشھر ة  لفترتي الثالثألرباح أو الخسائر والدخل الشامل  والبیانات المرحلیة الموحدة المختصرة ذات الصلة ل،  ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠

أشھر   الستةلفترة  لنقدیة  والتدفقات ا  الملكیةلتغیرات في حقوق  لبیانات المرحلیة الموحدة المختصرة ذات الصلة لواالمنتھیتین في ذلك التاریخ  
یة الموحدة المختصرة  المنتھیة في ذلك التاریخ واالیضاحات. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحل 

لمعیار المحاسبة الدولي رقم   المرحلیة    لبیانات المالیةا. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه  المرحلیةإعداد التقاریر المالیة    ٣٤وفقاً 
الموحدة المختصرة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. 

نطاق المراجعة 
ن قبل مدقق الحسابات "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة م ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من موظفي الشركة خاصة الم  . إن مراجعة المعلومات المالیةالمستقل للشركة" سؤولین عن  المرحلیة 
قل كثیرًا عن نطاق  األمور المالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة ی

ن كافة األمور الجوھریة  عنستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ    الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال  التدقیق
لمختصرة. خالل أعمال التدقیق ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة ا 

االستنتاج 
لمرفقة لم یتم إعدادھا، من تقد بأن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ا علمنا أیة أمور تجعلنا نع  إلىبناًء على مراجعتنا، لم یصل 

. ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

مسألة أخرى 
بدى رأیاً غیر  أذي  من قبل مدقق حسابات آخر وال  ٢٠٢١دیسمبر    ٣١لقد تم تدقیق البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتھیة في  

. ٢٠٢٢ فبرایر  ١٤بتاریخ الموحدة متحفظاً حول تلك البیانات المالیة 

من قبل مدقق   ٢٠٢١  یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في    الستةلقد تمت مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة لفترة  
. ٢٠٢١ طسأغس ١٠بتاریخ   المرحلیة الموحدة المختصرة ك البیانات المالیةحسابات آخر والذي أبدى استنتاجاً غیر متحفظاً حول تل
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المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق)األرباح أو الخسائربیان 
(غیر مدققة)2022یونیو 30لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةیونیو 30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2022202120222021

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

الجاریة العملیات 
5555,799511,447975,728869,002إیرادات 

)428,841()472,728()259,260()266,569(تكالیف مباشرة 

289,230252,187503,000440,161إجمالي الربح 

)114,140()126,399()60,735()66,309(أخرى مصاریف مصاریف إداریة و

222,921191,452376,601326,021الربح التشغیلي

)123,769()145,654()61,570()73,173(15تكالیف التمویل 
2,2062873,5171,212إیرادات التمویل 

)2,283(8451431,151، صافي أرباح وخسائر أخرى
8,35012,47518,85524,860والمشاریع المشتركة، صافي الحصة من نتائج الشركات الزمیلة 

161,149142,787254,470226,041الجاریة  الربح من العملیات 
19,785-12,816-الربح من العملیات المتوقفة 

161,149155,603254,470245,826لفترةلربح ال

العائد إلى:
حملة أسھم الشركة األم 
152,157135,147240,368213,714الجاریة  الربح من العملیات 

19,785-12,816-الربح من العملیات المتوقفة 

152,157147,963240,368233,499

الحصص غیر المسیطرة 
8,9927,64014,10212,327الجاریة  الربح من العملیات 

----الربح من العملیات المتوقفة 

8,9927,64014,10212,327

161,149155,603254,470245,826

العائدة الجاریةربحیة السھم األساسیة والمخفضة من العملیات 
0.0540.0480.0850.075إلى حملة األسھم العادیة للشركة األم (درھم) 

ربحیة السھم األساسیة والمخفضة من العملیات المتوقفة العائدة 
0.007-0.005-إلى حملة األسھم العادیة للشركة األم (درھم) 

ربحیة السھم األساسیة والمخفضة العائدة إلى حملة  إجمالي 
70.0540.0530.0850.082للشركة األم (درھم)األسھم العادیة
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بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر (غیر مدقق) 
(غیر مدققة)2022یونیو 30لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في 

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةیونیو 30الثالثة أشھر المنتھیة في 
2022202120222021

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

161,149155,603254,470245,826الربح للفترة 

الدخل الشامل اآلخر  

: إلى األرباح أو الخسائربنود قد ُیعاد تصنیفھا الحقاً 
)313(134)313()973(فروق الصرف عند تحویل عملیات أجنبیة  

207,55933,701) 5,125(59,741صافي الحركة في القیمة العادلة لمشتقات تحوطات التدفقات النقدیة 
الحصة من تغیرات القیمة العادلة لمشتقات تحوطات التدفقات  

10,87523,308)1,866(3,935النقدیة في شركة زمیلة ومشروع مشترك 

218,56856,696)7,304(62,703للفترة الشامل اآلخرالدخل إجمالي

223,852148,299473,038302,522الدخل الشامل للفترة إجمالي

العائد إلى:
حملة أسھم الشركة األم 
214,860127,843458,936270,410من العملیات الجاریة إجمالي الدخل الشامل
19,785-12,816-من العملیات المتوقفة إجمالي الدخل الشامل

214,860140,659458,936290,195

الحصص غیر المسیطرة 
8,9927,64014,10212,327من العملیات الجاریة إجمالي الدخل الشامل 
----من العملیات المتوقفة إجمالي الدخل الشامل 

8,9927,64014,10212,327

223,852148,299473,038302,522
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المرحلي الموحد المختصر الملكیةالتغیرات في حقوق بیان 
(غیر مدققة) 2022یونیو 30في لفترة الستة أشھر المنتھیة

إلى حملة أسھم الشركة األم ةالعائد

رأس المال  
أرباح محتجزةقانونياحتیاطي الخزینةأسھم المصدر 

احتیاطي تحویل  
عمالت أجنبیة

تغیرات متراكمة 
في القیمة العادلة  

اإلجماليللمشتقات 
الحصص غیر  

المسیطرة
حقوق  إجمالي
الملكیة

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

5,164,881710,2895,875,170)94,078()1,480(413,0202,133,906)2,016(2,715,529(مدقق) 2021ینایر 1الرصید في 
233,49912,327245,826--233,499---الربح للفترة 

56,696-57,00956,696)313(-الدخل الشامل اآلخر للفترة 

57,009290,19512,327302,522)313(233,499---الدخل الشامل للفترة إجمالي 

إلى مساھمینمدفوعة توزیعات أرباح  
)156,141(-)156,141(--)156,141(---) 18(إیضاح 

-----)60,345(--60,345) 18منحة (إیضاح إصدار أسھم 
)21,387()21,387(-------أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة توزیعات 

5,298,935701,2296,000,164)37,069()1,793(413,0202,150,919)2,016(2,775,874(غیر مدقق)2021یونیو30الرصید في 

456,6482,460,1472,72153,9705,746,145700,2516,446,396)3,215(2,775,874(مدقق) 2022ینایر 1الرصید في 
240,36814,102254,470--240,368---الربح للفترة 

218,568-134218,434218,568----الدخل الشامل اآلخر للفترة 

240,368134218,434458,93614,102473,038---الدخل الشامل للفترة إجمالي 

إلى المساھمین العادیین مدفوعة توزیعات أرباح  
)166,348(-)166,348(--)166,348(---) 18(إیضاح 

-----)69,306(-)81(69,387) 18(إیضاح أسھم منحة إصدار 
)30,000()30,000(-------توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 

)12,212()12,212(-------) 19استبعاد شركة تابعة (إیضاح 

456,6482,464,8612,855272,4046,038,733672,1416,710,874)3,296(2,845,261(غیر مدقق) 2022یونیو30الرصید في 
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(غیر مدقق)بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر
(غیر مدققة) 2022یونیو 30في لفترة الستة أشھر المنتھیة

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
20222021

ألف درھم ألف درھم إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
254,470226,041الربح من العملیات الجاریة 
19,785-الربح من العملیات المتوقفة 

254,470245,826بما في ذلك العملیات المتوقفة للفترةربح ال

تعدیالت غیر نقدیة:
994,22889,552استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 
11,79111,672استھالك موجودات حق االستخدام 

52,70327,171موجودات غیر ملموسة إطفاء 
)95,113()114,677(10اإلیجار التمویلي عقد إیرادات 

الحصة من نتائج الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة بما في 
)44,645()18,855(ذلك العملیات المتوقفة، صافي 

6,1274,338مكافآت نھایة الخدمة للموظفین مخصص 
)1,212()3,517(إیرادات التمویل 
15145,654123,769تكالیف التمویل

-2,016خسارة من استبعاد شركة تابعة  

429,940361,358التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل
التغیرات في رأس المال العامل: 

)9,780()2,627(المخزون 
39,622)61,410(ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى 
66,99783,514ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

10168,672158,351دفعات إیجار مستلمة 
)2,112()4,278(المدفوعة للموظفین  مكافآت نھایة الخدمة 

597,294630,953صافي التدفقات النقدیة الناتجة من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریة 
)25,754()4,603(9شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

)91,253()80,622(دفعات متعلقة باألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز 
2,7009,306شركات زمیلة ومشاریع مشتركة توزیعات أرباح من 

2,9971,950ایرادات تمویل مستلمة 
)961,762(-صافي النقد المدفوع عند االستحواذ على شركات تابعة  

-)10,596(19صافي النقد المدفوع عند استبعاد شركة تابعة  

)1,067,513()90,124(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة
)8,752()15,790(قروض وسلفیات تحمل فائدة سداد 

-)3,577(سداد ترتیب تمویل إسالمي 
)28,100()25,112(دفعات اإلیجار منالرئیسيالجزء
)53,970()73,787((تمویل مدفوعة تكالیف

)56,673()56,705(ربح على تسھیل إسالمي مدفوع  
)156,141()166,348(18توزیعات أرباح مدفوعة للمساھمین  

)21,387()30,000(توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة 

)325,023()371,319(المستخدمة في األنشطة التمویلیةصافي التدفقات النقدیة 

)761,583(135,851(النقص) في النقد وما في حكمھ الزیادة صافي
1,197,2731,312,894ینایر 1النقد وما في حكمھ في 

111,333,124551,311یونیو30النقد وما في حكمھ في 
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معلومات عامة 1

الشركة الوطنیة للتبرید المركزي ش.م.ع ("تبرید" أو "الشركة") في دولة اإلمارات العربیة المتحدة كشركة مساھمة  تم تسجیل  
مدرجة في سوق  ھي المعدلة) و(بصیغتھ  2015) لسنة  2عامة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. 32444ص ب ھوالمكتب المسجل للشركة إن  دبي المالي. 

نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  المختصرة  تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
"المجموعة"). معاً بـ

تتمثل األنشطة الرئیسیة للمجموعة في تورید المیاه المبردة وتشغیل وصیانة المحطات وإنشاء شبكات ثانویة وتصنیع األنابیب 
التصمیم واإلشراف. فياستشاراتتقدیم واً مسبقالعازلة

).14م إدراج السندات والصكوك غیر القابلة للتحویل للمجموعة في بورصة لندن (إیضاح ت

أساس اإلعداد2

لمعیار المحاسبة الدولي رقم   ، إعداد التقاریر المالیة 34تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً 
المرحلیة. 

لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء األدوات المالیة المشتقة التي یتم قیاسھا اً وفقالمختصرة  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
بالقیمة العادلة.

ة الوظیفیة  عملة العرض للمجموعة والعملو ، وھ(درھم)بالدرھم اإلماراتي  المختصرة  تم عرض البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
القیم إلى أقرب ألف (ألف درھم) ما لم یذكر خالف ذلك. كافةللشركة. تم تقریب 

السنویة الموحدة  المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة  المختصرة كافةال تتضمن البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة إلى جانبمالیة ویجب قراءتھا  لتقاریر العداد اللمعاییر الدولیة إلاً المعدة وفق

بالضرورة  2022یونیو30أشھر المنتھیة في  الستةنتائج فترة  ال تشیر. باإلضافة إلى ذلك،  2021دیسمبر  31المنتھیة في  
. 2022دیسمبر 31النتائج المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في إلى
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ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة  3

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المعتمدة من قبل المجموعة  3.1

إن السیاسات المحاسبیة المعتمدة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ھي نفس تلك المطبقة من قبل المجموعة 
وللسنة المنتھیة في  في بیاناتھا المالیة   كما في  ، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت  2021دیسمبر  31الموحدة 

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر 2022ینایر  1الجدیدة التالیة الفعالة اعتبارًا من  
ولم یصبح فعاًال بعد. 

الشركة التابعة  -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 1اد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي إلعد -
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 

ق باستبعاد المطلوبات  ٪" المتعل10الرسوم في اختبار "الـ –األدوات المالیة 9المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة -
المالیة 

الضریبة على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة 41معیار المحاسبة الدولي رقم -
تكالیف إتمام العقد  -العقود الُمكِلفة -37تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -
اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  -3تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -
االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل -16تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -

لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة. لدى المجموعة النیة في استخدام 
الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق.

غیر فعالة بعدالمعاییر الصادرة ولكنھا 3.2

المالیة   البیانات  إصدار  تاریخ  حتى  بعد  فعالة  غیر  ولكنھا  صدرت  التي  والتفسیرات  المعاییر  المختصرة  إن  الموحدة  المرحلیة 
النیة في اعتماد ھذه المعاییر، في حال إمكانیة التطبیق، عندما تصبح فعالة:المجموعةللمجموعة موضحة أدناه. لدى 

 عقود التأمین 17لیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر الما
 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة
 8تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -تعریف التقدیرات المحاسبیة
 المعاییر الدولیة إلعداد ة ممارسوبیان 1تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم -اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة

2التقاریر المالیة رقم 
عداد  تعدیالت على المعیار الدولي إل-شركة االئتالفبین المستثمر وشركتھ الزمیلة أو  بالموجوداتبیع أو المساھمة ال

28رقمومعیار المحاسبة الدولي10رقملتقاریر المالیةا
 12تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتعدیالت على البیانات المالیة الموحدة المستقبلیة للمجموعة وتعتزم تطبیق ھذه اً تقوم المجموعة حالی 
، عندما تصبح ساریة المفعول.في حال إمكانیة التطبیقالمعاییر،  
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للتقدیرات غیر المؤكدة رئیسیة المصادر ال والھامةحاسبیة المحكام األ4

إعداد   الموحدةالبیاناتیتطلب  المرحلیة  اإلدارة  المختصرةالمالیة  تطبیق وضعمن  على  تؤثر  وافتراضات  وتقدیرات  أحكام 
والمبالغ   المحاسبیة  واإلیرادات  المدرجةالسیاسات  والمطلوبات  ھذه  والمصاریفللموجودات  عن  الفعلیة  النتائج  تختلف  قد   .

التقدیرات.

ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة   كانت األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة  المختصرةعند إعداد  تطبیق السیاسات  أثناء، 
المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ھي نفسھا المطبقة على البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  

. 2021دیسمبر 31في 

اإلیرادات 5

یونیو  30فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

یونیو  30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة) 

2022202120222021
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

540,768492,992946,507832,126اإلیرادات من قطاع تورید المیاه المبردة  
15,03118,45529,22136,876اإلیرادات من قطاع سلسلة األعمال المساندة  

555,799511,447975,728869,002

البضائع والخدمات: توقیت تحویل 
8,5308,95714,12316,926في فترة زمنیة محددة  

547,269502,490961,605852,076بمرور الوقت  

555,799511,447975,728869,002

الموقع الجغرافي: 
525,826491,950926,055834,862داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  
29,97319,49749,67334,140خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة  

555,799511,447975,728869,002
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المعلومات القطاعیة 6

یتم  الذینفیما یلي القطاعین التشغیلیینوحدات أعمال بناًء على منتجاتھا وخدماتھا. ضمنتم تنظیم المجموعة ی، إداریةألغراض 
:إعداد تقاریر لھما 

وتجمیع وتركیب وتشغیل وصیانة أنظمة التبرید والتكییف. باإلضافة إلى ذلك،  وامتالكبإنشاء المیاه المبردةیقوم قطاع -
المیاه المبردة الستخدامھا في أنظمة تبرید المناطق. یقوم القطاع بتوزیع وبیع 

في العدید من األنشطة المساعدة المتعلقة بأعمال المیاه المبردة للمجموعة. تتكون ھذه  سلسلة األعمال المساندةقطاع  یشارك  -
والتجھیزات   األنابیب  أنظمة  تصنیع  من  الساخنة لالستخداماتاً مسبقالعازلةالخدمات  السوائل  وتوزیع  نقل  تتضمن  التي 

كیباتھا في المباني والمنشآت المتخصصة. والباردة، والتصمیم واإلشراف على األنظمة المیكانیكیة والكھربائیة وتر

ویتم قیاسھالخسائرأو  األرباحیتم تقییم األداء القطاعي على أساس   التشغیلیة  األرباح أو الخسائرمع  متسقبشكل  ا التشغیلیة 
. المختصرةالموحدة المرحلیةالمالیة البیاناتللمجموعة في 
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) تتمة (المعلومات القطاعیة6

(غیر مدققة) 2021یونیو30أشھر المنتھیة في الستةفترة  (غیر مدققة) 2022یونیو30أشھر المنتھیة في الستة فترة 

المیاه المبردة 
سلسلة األعمال  

المیاه المبردة اإلجمالي المحذوفات  المساندة 
سلسلة األعمال  

اإلجمالي المحذوفات  المساندة 
ألف درھم درھم ألف  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

إیرادات
869,002- 975,728832,12636,876- 946,50729,221إیرادات خارجیة 

- ) 18,993(18,993- - ) 18,765(18,765- إیرادات بین القطاعات 

869,002) 18,993(975,728832,12655,869) 18,765(946,50747,986اإلیرادات إجمالي 
) 428,841(6,864) 33,187() 402,518() 472,728(9,282) 25,393() 456,617(تكالیف مباشرة   

440,161) 12,129(503,000429,60822,682) 9,483(489,89022,593إجمالي الربح  
) 114,140(7,479) 13,283() 108,336() 126,399(6,590) 11,173() 121,816(أخرى مصاریف مصاریف إداریة و

326,021) 4,650(376,601321,2729,399) 2,893(368,07411,420ي ربح التشغیلال

) 123,769(- ) 431() 123,338() 145,654(- ) 458() 145,196(تكالیف التمویل   
1,212- 3,5171,16151- 3,47740إیرادات التمویل   

) 2,283(- - ) 2,283(1,151- - 1,151أرباح وخسائر أخرى، صافي
24,860- - 18,85524,860- - 18,855الحصة من نتائج الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة، صافي 

226,041) 4,650(254,470221,6729,019) 2,893(246,36111,002الربح من العملیات الجاریة 
19,785- - 19,785- - - الربح من العملیات المتوقفة 

245,826) 4,650(254,470241,4579,019) 2,893(246,36111,002الربح للفترة  
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(تتمة) المعلومات القطاعیة6

اإلیرادات والمصاریف بین القطاعات عند التوحید. یتم استبعاد

(مدققة)2021دیسمبر31(غیر مدققة)2022یونیو30

المیاه المبردة 
سلسلة األعمال  

المیاه المبردة اإلجمالي المساندة 
سلسلة األعمال 

اإلجمالي المساندة
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

14,962,462101,65115,064,11314,673,625159,70214,833,327إجمالي الموجودات 

8,264,48188,7588,353,2398,306,22780,7048,386,931إجمالي المطلوبات 

الربحیة األساسیة والمخّفضة للسھم العائدة إلى حملة أسھم الشركة األم7

حملة األسھم العادیة للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد إلى  العائد  بتقسیم الربح للفترةربحیة السھم األساسیة  احتسابیتم  
: كما یلياألسھم العادیة القائمة خالل الفترة

یونیو  30فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

یونیو  30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
ققة) (غیر مد

2022202120222021
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

األم (ألف درھم) أسھم الشركة العائد إلى حملة الربح 
152,157135,147240,368213,714من العملیات الجاریة -
19,785-12,816-من العملیات المتوقفة -

152,157147,963240,368233,499

المتوسط المرجح لعدد األسھم (باستثناء أسھم الخزینة)  
2,841,9652,841,9652,841,9652,841,965القائمة خالل الفترة (باآلالف)* 

0.0540.0480.0850.075الربحیة األساسیة للسھم من العملیات الجاریة (بالدرھم) 

0.0000.0050.0000.007األساسیة للسھم من العملیات المتوقفة (بالدرھم) الربحیة 

0.0540.0530.0850.082الربحیة األساسیة للسھم (بالدرھم) إجمالي 

ربحیة السھم األساسیة والمخّفضة  ظلتأدوات یمكن أن یكون لھا تأثیر مخّفض على ربحیة السھم. لذلك  ةلیس لدى الشركة أی
. 2021و2022یونیو30دون تغییر للفترتین المنتھیتین في 

69.386.375لتعكس إصدار  2021و2022یونیو30في  للفترتین المنتھیتینة  ض* تم تعدیل ربحیة السھم األساسیة والمخف 
). 18(إیضاح 2022مارس 31ھم منحة فيس
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تبرید االستحواذ على محطة8

اعتبار إجمالي  من مطور عقاري في عمان مقابل  المناطقتبرید  ل، استحوذت المجموعة على محطة  2022ینایر  23من  اً اعتبار
من عملیة المجموعة  وف تنتھيالمحاسبة المؤقتة. سعملیة  على  الموجودات المدرجة. یعتمد صافي  درھمملیون65.4تبلغ قیمتھ

.2022التقییم قبل نھایة عام 

والمعدات والمنشآت الممتلكات 9

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

4,812,7024,437,282في بدایة الفترة / السنة 
4,60320,003إضافات  

65,355265,651) 8االستحواذ على محطة تبرید / من خالل دمج أعمال (إیضاح 
23,444278,145تحویل من أعمال رأسمالیة قید اإلنجاز  

) 188,379() 94,228(مصاریف استھالك 
-) 254(استبعاد شركة تابعة 

4,811,6224,812,702في نھایة الفترة / السنة 

مدینة  التمویلیة الیجار اإلذمم عقود 10

:السنة/فیما یلي الحركة في ذمم عقود اإلیجار التمویلیة المدینة خالل الفترة

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

3,012,2783,108,650السنة/في بدایة الفترة

111,507227,062إیرادات عقود اإلیجار التمویلیة  
) 37,073(3,170دفعات اإلیجار المتغیرة بربط مؤشر أسعار المستھلك 

114,677189,989إجمالي إیرادات عقود اإلیجار التمویلیة 
40,469-عقود اإلیجار التمویلیة الجدیدةلللذمم المدینةاإلدراج المبدئي  

) 326,830() 168,672(دفعات إیجار مستلمة 

2,958,2833,012,278السنة/في نھایة الفترة
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ذمم عقود اإلیجار التمویلیة المدینة (تتمة) 10

تم اإلفصاح عنھا في بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما یلي: 

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

321,707323,588متداولة 
2,636,5762,688,690غیر متداولة  

2,958,2833,012,278

وما في حكمھ النقد 11

البنوك. یمكن ولدى، یتضمن النقد وما في حكمھ النقد في الصندوق  المرحلي الموحد المختصرألغراض بیان التدفقات النقدیة  
مع  المرحلي الموحد المختصركما ھو موضح في بیان التدفقات النقدیة  التقاریر المالیةتسویة النقد وما في حكمھ في نھایة فترة  
ي:على النحو التال المرحلي الموحد المختصرالبنود ذات الصلة في بیان المركز المالي  

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

1,1421,191النقد في الصندوق
330,422353,026األرصدة البنكیة 

1,001,560843,056بنكیة الودائع ال

1,333,1241,197,273في حكمھالنقد وما 

الجغرافي للنقد وما في حكمھ:التركیز فیما یلي 
2021دیسمبر 202231یونیو30

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

1,289,5531,166,399داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
43,57130,874خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

1,333,1241,197,273

ألف درھم. 551,311ما قیمتھ ) ة(غیر مدقق2021یونیو 30حكمھ كما في بلغ النقد وما في  
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تحمل فائدةالتي  سلفیات القروض و ال12

2021دیسمبر 202231یونیو30% معدل الفائدة الفعلي
ألف درھم ألف درھم 

(مدققة) (غیر مدققة)

1,878,0431,873,755لیبور + ھامش 1قرض ألجل 
331,338334,297لیبور + ھامش 2قرض ألجل 
140,890146,474إیبور + ھامش 3قرض ألجل 
110,707115,067% 45.75قرض ألجل 
58,69660,455إیبور + ھامش5قرض ألجل 

2,519,6742,530,048

كما یلي: المرحلي الموحد المختصرالقروض والسلفیات التي تحمل فائدة في بیان المركز المالي اإلفصاح عنیتم 

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

35,65735,014الجزء المتداول 
2,484,0172,495,034الجزء غیر المتداول 

2,519,6742,530,048

:السنة/فیما یلي الحركة في القروض والسلفیات التي تحمل فائدة خالل الفترة

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) الحركة 

2,530,0482,156,407في بدایة الفترة / السنة
391,716-إضافات خالل الفترة / السنة  

) 27,800() 15,790(سداد مبالغ خالل الفترة / السنة  
5,4169,725مطفأة –تكلفة المعامالت 

2,519,6742,530,048في نھایة الفترة / السنة 

متعلق  ملیون درھم)  41.8:  2021دیسمبر  31ملیون درھم (36.4اً بقیمةمبلغفائدةالتي تحمل  والسلفیاتتتضمن القروض  
تكلفة المعامالت غیر المطفأة. ب
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سالمياإلتمویل ال ترتیبات 13

2021دیسمبر 202231یونیو30معدل الفائدة الفعلي % 
ألف درھم ألف درھم 

(مدققة) (غیر مدققة)

634,338632,990لیبور + ھامش 1-ترتیب تمویل إسالمي 
305,851308,422لیبور + ھامش 2-ترتیب تمویل إسالمي 

940,189941,412

تم اإلفصاح عن ترتیبات التمویل اإلسالمي في بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر كما یلي:

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) مدققة) (غیر 

9,5238,418الجزء المتداول 
930,666932,994الجزء غیر المتداول 

940,189941,412

مبلغ بقیمةتتضمن ترتیبات التمویل اإلسالمي  تكلفة متعلق بملیون درھم)  20.7:  2021دیسمبر  31ملیون درھم (18.1اً 
المطفأة. المعامالت غیر 

سندات وصكوك غیر قابلة للتحویل 14

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

1,813,8551,811,894)1سندات غیر قابلة للتحویل (
1,831,8111,831,186)2صكوك غیر قابلة للتحویل (

3,645,6663,643,080
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(تتمة) قابلة للتحویلالصكوك غیر السندات وال14

سندات غیر قابلة للتحویل ) 1(

ملیون دوالر أمریكي وھي مدرجة في  500سبع سنوات بمبلغ  لمدةةبدرجة استثماری، أصدرت المجموعة سندات  2020في  
أكتوبر 31نصف سنوي. یستحق سداد السندات في بشكلسداده% یستحق 2.5بنسبةفائدةبورصة لندن. تحمل السندات معدل 

. تم استخدام متحصالت السندات لسداد القرض ألجل السابق ولتمویل النمو المستقبلي. 2027

ملیون درھم، 22.6السندات بصافي الخصم وتكالیف المعامالت المتكبدة فیما یتعلق بإصدار السندات، والتي تبلغ قیمتھا  تم إدراج
على مدار فترة سداد السندات باستخدام طریقة معدل المرحلي الموحد المختصرفي بیان األرباح أو الخسائر  فاؤھا تم إطوالتي  

الفائدة الفعلي. 

صكوك غیر قابلة للتحویل ) 2(

ملیون دوالر أمریكي 500بمبلغسنوات  7(الصكوك) لمدة  بدرجة استثماریة، أصدرت المجموعة سندات إسالمیة  2018في  
السندات  یستحق سدادبشكل نصف سنوي.  یستحق سداده%  5.5مدرجة في بورصة لندن. تحمل الصكوك معدل ربح بنسبة  ي  وھ
. 2025أكتوبر 31في 

فیما یتعلق بترتیبات الصكوك، والتي تبلغ قیمتھا  بصافي الخصم الصكوك  یتم إدراج ملیون  4.6وتكالیف المعامالت المتكبدة 
على مدار فترة سداد الصكوك باستخدام طریقة  المرحلي الموحد المختصرفي بیان األرباح أو الخسائر تم إطفاؤھا درھم، والتي 

. معدل الفائدة الفعلي

تكالیف التمویل 15

المرحلي الموحد المختصر مما یلي: األرباح أو الخسائرتتكون الفائدة المحملة على بیان 

یونیو  30فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
(غیر مدققة) 

یونیو  30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة) 

2022202120222021
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

17,51313,34937,38027,407تحمل فائدةوسلفیات الفائدة على قروض 
36,66536,65673,46073,451والصكوك الفائدة على السندات 

7,5373,12714,2196,118ترتیبات تمویل إسالمي  الربح على
4,6914,6509,0498,945إطفاء تكالیف معامالت  

3,1853,5926,4807,170مطلوبات عقود اإلیجار  المتعلقة بالتمویل تكلفة 
3,5821965,066678تكالیف تمویل أخرى 

73,17361,570145,654123,769
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محتملة المطلوبات اللتزامات واال16

التزامات رأسمالیة 
ملیون  321ما قیمتھ یتم تكوین مخصص لھا  ولكن لم  2022یونیو 30كما في  الرأسمالیة المعتمدة والمتعاقد علیھا  النفقاتبلغت  

باألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. وھي تتعلقملیون درھم) 195:  2021دیسمبر 31درھم (

مطلوبات محتملة 

2021دیسمبر 202231یونیو30
ألف درھم ألف درھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

100,90496,508حسن التنفیذ ضمانات 
633633ضمانات دفعات مقدمة

5050ضمانات مالیة 

101,58797,191

األطراف ذات العالقة معرصدةاألمعامالت وال17

المشتركة   والمشاریع  الزمیلة  الشركات  العالقة  ذات  األطراف  وموظفي تمثل  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  الرئیسیین  والمساھمین 
تمارس علیھا ھذه األطراف المشتركة أو التي  الخاضعة للسیطرةسیطرة أولاإلدارة العلیا لدى المجموعة والمنشآت الخاضعة ل

المعامالت من قبل إدارة المجموعة. لھذهالتسعیر وأحكامسیاساتیتم اعتماد. جوھریاً نفوذًا 

: المرحلي الموحد المختصرفیما یلي المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة والمدرجة في بیان األرباح أو الخسائر 

في أشھر المنتھیةالستةفترة 
(غیر مدققة) 2021یونیو30(غیر مدققة)2022یونیو30
تكالیف مباشرة إیرادات تكالیف مباشرة إیرادات 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

5,66130,6058,96327,384شركات زمیلة 

-2,344--مشروع مشترك 

-135,683-131,838مساھمي الحصص غیر المسیطرة 
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(تتمة) األطراف ذات العالقةمعرصدةاألمعامالت وال17

: المرحلي الموحد المختصراألطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي مع رصدة األفیما یلي

(غیر مدققة) 2022یونیو30
مدینة  تجاریة ذمم 
مدینة أخرىوذمم

دائنة  تجاریة ذمم 
أخرىدائنةوذمم

ألف درھمألف درھم

7,15526,622شركات زمیلة
-60,304مساھمي الحصص غیر المسیطرة 

67,45926,622

(مدققة) 2021دیسمبر 31
مدینة تجاریة ذمم 
مدینة أخرىوذمم

دائنة  تجاریة ذمم 
أخرىدائنةوذمم

ألف درھم ألف درھم 

9,66626,189شركات زمیلة
-47,857مساھمي الحصص غیر المسیطرة 

57,52326,189

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا 
: كما یليتعویضات موظفي اإلدارة العلیا خالل الفترة كانت 

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
20222021

ألف درھم ألف درھم
(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

4,7704,705قصیرة األجل مكافآت
7986للموظفین مكافآت نھایة الخدمة 

4,8494,791

55عدد موظفي اإلدارة العلیا
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مجلس اإلدارة ومكافآت توزیعات األرباح 18

٪ على المساھمین 2.5وأسھم منحة بنسبة  الواحدفلس للسھم6.0، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بواقع  2022في  
21المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  وافق .  2021دیسمبر  31فیما یتعلق بالسنة المالیة المنتھیة في  

م وت2022مارس31في  سھم منحة  69,386,375على توزیع األرباح وأسھم المنحة. وبناًء علیھ، تم إصدار  2022مارس  
. 2022أبریل 4ملیون درھم في 166.3بقیمةدفع توزیعات أرباح  

لمساھمین على ا٪  2.22بنسبة  وأسھم منحةالواحدفلس للسھم5.75، اقترح مجلس اإلدارة توزیع أرباح نقدیة بواقع  2021في  
21الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  . وافق المساھمون في اجتماع  2020دیسمبر  31فیما یتعلق بالسنة المالیة المنتھیة في  

ملیون درھم، وتم  156.1ما قیمتھعلى توزیعات األرباح وأسھم المنحة. وبناًء علیھ، بلغت األرباح الموزعة2021مارس  
.2021سھم في أبریل 60,345,091تم إصدار أسھم منحة مكونة من كما ، 2021دفعھا في أبریل 

31لسنة المنتھیة في  عن املیون درھم  8.6بقیمةأعضاء مجلس اإلدارة  مكافآتعلى  كذلكفقة  عالوة على ذلك، تمت المواو
أعضاء  آتتمت الموافقة على مكافكما  .  2022مارس  21في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  2021دیسمبر  

السابق  اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي  في  2020دیسمبر  31لسنة المنتھیة في  عن املیون درھم  7.1بقیمةمجلس اإلدارة  
.2021مارس 21لمنعقد في ا

شركة تابعة استبعاد19

إیان بنھام وشركاه شركة٪ في70نسبتھا البالغةحصة مساھمتھا كامل  باستبعادالمجموعة قامت، 2022مایو 20من اً اعتبار
القیمة الدفتریة للموجودات والمطلوبات المستبعدة  فیما یلي  مالیین درھم.  5مقابل  حصصھا غیر المسیطرة الحاليحامل.م.م إلى  ذ

في تاریخ االستبعاد:القابلة للتحدید
ألف درھم

(غیر مدققة) 

25,368الموجودات المتداولة 
26,869الموجودات غیر المتداولة 

52,237إجمالي الموجودات 

30,006المطلوبات المتداولة  
3,003المطلوبات غیر المتداولة  

33,009المطلوبات إجمالي

19,228صافي الموجودات 
) 12,212(ناقصاً: الحصص غیر المسیطرة  

7,016صافي الموجودات العائدة إلى حملة أسھم الشركة األم 
) 5,000(ناقصاً: االعتبار المستلم عند االستبعاد  

2,016الخسارة من االستبعاد  
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(تتمة) شركة تابعةاستبعاد19

للفترة أدناه: إیان بنھام وشركاه ذ.م.مشركةتم عرض نتائج

یونیو 30أشھر المنتھیة في الستةفترة 
20222021

ألف درھم ألف درھم

1,6708,223اإلیرادات 
) 4,494() 1,382(المصاریف  

2883,729إجمالي الربح  

) 3,129(-مصاریف إداریة أخرى 

288600الربح للفترة من العملیات المتوقفة  

فیما یلي صافي التدفقات النقدیة الخارجة المولدة من عملیة البیع:

ألف درھم
مدققة) (غیر 

5,000النقد المستلم من عملیة البیع  
) 15,596(النقد المستبعد كجزء من عملیة البیع 

) 10,596(صافي التدفقات النقدیة الخارجة في تاریخ االستبعاد  

وشركاه ذ.م.م في   شركة إیان بنھام  حیث  بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصرلم یتم فصل نتائج عملیات  إن ، 
. جوھریةالمبالغ غیر 

التشغیلیة العملیات في موسمیة التغیرات ال20

مع متوسط درجات الحرارة في المنطقة.  الطلبیتماشىحیثبسبب الطلب الموسمي على المیاه المبردة، المرحلیةتتقلب النتائج 
بعض  اً تبرید عمومشركةعملیاتتولد بینما تظل  مثل  المصاریفإیرادات أعلى في الصیف بسبب زیادة استھالك العمالء، 

صافي  ال یعدموزعة بشكل متساٍو على مدار السنة المالیة. نتیجة لذلك،  یةمصاریف التشغیلالاالستھالك والفوائد ومصاریف  
صافي األرباح على أساس سنوي.مؤشرًا علىاألرباح المرحلیة 
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قیاس القیمة العادلة 21

المجموعة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر لموجوداتالقیمة العادلة 
. یقدم الجدول التالي تحلیًال لألدوات التقاریر المالیةلمالیة للمجموعة بالقیمة العادلة في نھایة فترة  یتم قیاس بعض الموجودات ا

بناًء على الدرجة التي  3إلى 1المستویات من ضمنحیث تم تجمیعھا المبدئي بالقیمة العادلة، بعد اإلدراجالمالیة التي تم قیاسھا 
.المالیةالموجوداتالقیمة العادلة لھذه تحدیدمعلومات حول كیفیة والحصول علىیمكن عندھا مالحظة القیمة العادلة 

 األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى :
 سواء بشكل المدرجةالمدخالت التي لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة ةكافأخرى حیث یمكن مالحظة أسالیب: 2المستوى ،

مباشر أو غیر مباشر. 
  بیانات السوق تعتمد علىالتي ال  والمدرجةالتي تستخدم مدخالت لھا تأثیر ھام على القیمة العادلة  األسالیب:  3المستوى

ظتھا. التي یمكن مالح 

ت المالیة التالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة:ااحتفظت المجموعة باألدو

القیمة العادلة كما في

2021دیسمبر  202231یونیو 30

التسلسل  
الھرمي للقیمة

العادلة
أسالیب التقییم  

والمدخالت الرئیسیة  

المدخالت  
الجوھریة غیر  

الملحوظة  

عالقة المدخالت  
غیر الملحوظة  
بالقیمة العادلة 

(مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھم  ألف درھم  

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

2المستوى )16.228(191.331موجودات (مطلوبات) مالیة مشتقة  
المدخالت الجوھریة  

ال ینطبق ال یوجد الملحوظة 

خالل الفترة.من المستویاتلم تكن ھناك تحویالت بین كل مستوى

المرحلیة الموحدة المختصرة  المالیة البیانات اعتماد22

. 2022یولیو26بتاریخللمجموعة من قبل مجلس اإلدارة المرحلیة الموحدة المختصرةالمالیة البیاناتإصدار اعتمادتم


