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18 عامًا
من حلول التربيد املبتكرة

التي تعزز التنمية املستدامة



صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة

الفريق أول سمو الشيخ حممد بن زايد آل نهيان
ويل عهد أبو ظبي ونائب القائد األعلى للقوات املسلحة

صاحب السمو الشيخ حممد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس الدولة رئيس جملس الوزراء - حاكم دبي



أن نكون الشركة الرائدة يف تقدمي خدمات التربيد بإستخدام حلول 
طاقة مستدامة، موثوقة وعالية الكفاءة من حيث التكلفة.

خلق قيمة مضافة من خالل حتقيق املستوى األمثل من اإلبتكار 
والسعي للتمُيز التشغيلي لنتجاوز توقعات شركائنا، يف الوقت الذي 

نحرص فيه على حماية موظفينا وممتلكاتنا وبيئتنا.
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 حملة عامة
مسرية 18 عامًا من التميز
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أبرز إجنازات العام 2016 
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 نظرة عامة على أهم
األحداث التاريخية ألداء الشركة

شّكل العام 2016  فرتة متميزة بالنسبة لشركة "تربيد” حيث 
مت استكمال مشروعات هامة، وواصلت الشركة الرتكيز على 
حتقيق التميز يف جانب العمليات. فقد أضفنا توصيالت بحجم 

74 ألف طن تربيد مما ساهم يف منو إجمايل اإليرادات ومنو صايف 
الدخل للشركة. كما واصلت أعمال تربيد املياه األساسية لدينا 

حتقيق عائدات مستدامة. 

واستمرت "تربيد” يف الرتكيز على إدارة أعمالها بشكل كفؤ على 
قدر املستطاع، مما ساهم يف حتقيق الشركة معدالت منو يف 
اإليرادات وصايف الدخل خالل عام 2016 هي األعلى يف تاريخها 
على مدار 18 عامًا. وقد أدى الرتكيز املتواصل على النموذج 

األساسي ألعمالنا يف زيادة مساهمة خدمات تربيد املياه يف 
 إيرادات الشركة وأرباحها الصافية، مبعدل 91% و%96

على التوايل. 

وارتفعت إيرادات اجملموعة لتصل إىل مليار و280 مليون درهم 
إماراتي خالل العام 2016، بزيادة نسبتها  6% مقارنة بالعام 

2015، ويعود السبب الرئيسي يف ذلك إىل إضافة توصيالت جديدة 
بأعمال الشركة يف منطقة جملس التعاون اخلليجي. 

 وسجلت العائدات من قطاع املياه املربدة منوًا بنسبة %6
لتصل قيمتها إىل مليار و168 درهم اماراتي، كما سجلت 

العائدات من قطاع سلسلة االعمال منوًا بنسبة 1% لتصل 
قيمتها إىل 112 مليون درهم اماراتي. 

 وزادت األرباح الصافية للشركة بنسبة 6% لتتجاوز قيمتها
367 مليون درهم إماراتي، مدعومة بأعمال تربيد املياه 

وارتفاع املساهمات من الشركات التابعة و الزميلة 
 واملشروعات املشرتكة. كما زادت العائدات على السهم

 خالل الفرتة نفسها بنسبة 21% مدعومة بصفقة إعادة
شراء السندات اإللزامية يف شهر يوليو 2015. 

وخالل العام 2016، أصبحنا املزّود خلدمات التربيد ملشروع 
"دبي باركس آند ريزورتس”، أكرب حديقة ترفيهية متكاملة يف 
املنطقة، وبدأ العمل باحملطة خالل النصف الثاين من العام. 

 كما وّطدنا عالقتنا بشركة "إنرتناشيونال كابيتال تريدينج”
)آي سي تي( وذلك من خالل الشراكة التي أبرمناها لالستحواذ 
على نسبة 75% من حمط التربيد التابعة للشركة والتي توفر 

خدماتها ملشروع نيشن تاورز يف أبوظبي. 

شهدت إيرادات أعمال تربيد املياه التابعة للشركة منوًا بقيمة 
65 مليون درهم إماراتي خالل العام 2016 بزيادة نسبتها %6 

عن العام 2015، تعكس األداء املايل القوي  ويتوقع أن توفر 
عائدات مستقرة على املدى الطويل. وقد أثمر ذلك عن حتقيق 

منو سنوي بنسبة 4% منذ العام 2013. وارتفعت األرباح من 
عمليات تربيد املياه لتصل إىل 387 مليون درهم إماراتي، أي ما 

يشّكل زيادة بنسبة 5% عن العام 2015، وذلك بفضل إضافة 
طاقة استيعابية جديدة والرتكيز املستمر على ضبط التكلفة 

وكفاءة العمليات. 

كذلك ساهمت أعمال تربيد املياه يف تعزيز قدرات حتقيق 
 العائدات النقدية، ووصلت قيمة التدفقات النقدية من
العمليات إىل 554 مليون درهم إماراتي يف عام 2016. 

وأخريًا، واصلت عائدات اجملموعة قبل خصم الفوائد والضرائب 
واالهالك واالستهالك ارتفاعها مبعدالت ثابتة مقارنة باألعوام 
األربعة املاضية. فقد بلغت قيمة هذه العائدات 507 ماليني 

درهم إماراتي. وبحلول العام 2016، بلغت هذه القيمة 
مستوى مستقرًا عند 583 مليون درهم. 

حققت الشركة متيزًا من حيث العمليات واألداء خالل العام 
2016 وذلك اعتمادًا على مستوى متصاعد شهدته الشركة 

خالل األعوام األربعة املاضية، مدفوعًا مبواصلة النمو كشركة 
متميزة يف جمال املرافق. 

ومنذ العام 2013، أضفنا أكرث من 200 ألف طن تربيد على 
امتداد منطقة جملس التعاون اخلليجي، مبا يعادل منوًا 

سنويًا بنسبة 8%. وتشمل هذه التوصيالت 5 حمطات جديدة، 
وإضافة توصيالت جديدة للمحطات القائمة. واليوم متتلك 

"تربيد” 71 حمطة موزعة يف خملتف دول جملس التعاون 
اخلليجي، منها 63 حمطة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

وثالث حمطات يف دولة قطر، وحمطتان يف اململكة العربية 
السعودية، وحمطتان يف سلطنة ُعمان، وحمطة واحدة  يف 

مملكة البحرين. 

وشهد العام 2016 إجنازًا هاما بعدما جتاوز إجمايل حجم 
التوصيالت مليون طن ليعكس القدرة اإلنتاجية القوية 

للمجموعة، ويصل إىل 1,048,000 طن تربيد. وقد حققت 
الشركة هذه النتائج من حيث العائدات والتدفقات النقدية 

بفضل العقود طويلة األجل )25 عامًا( مع عمالئنا يف منطقة 
اخلليج، والذين تشكل اجلهات احلكومية نسبًة كبريًة منهم. 

وبنهاية العام 2016، كانت حصة اجلهات احلكومية يف دولة 
اإلمارات 50% من تعاقدات الشركة. 
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إيرادات اجملموعة )مليون درهم(

صايف األرباح )مليون درهم(

هامش األرباح للمجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

إجمايل األرباح للمجموعة قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك

األرباح من العمليات )مليون درهم(

السعة )كيلو واط ساعي(

السعة يف اإلمارات العربية املتحدة )كيلو واط ساعي(

إجمايل عدد احملطات

السعة يف منطقة اخلليج العربي )كيلو واط ساعي(

االستخدام من قبل حكومة اإلمارات العربية املتحدة )كيلو واط ساعي(
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بعد النجاحات واإلجنازات التي حتققت خالل العام املاضي، 
تستمر الشركة الوطنية للتربيد املركزي "تربيد” هذا العام يف 
تقدمي عوائد جمدية للمساهمني، فيما تعمل على توسيع 

نطاق حضورها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة وخمتلف دول 
جملس التعاون اخلليجي. وعلى الرغم من احلالة االقتصادية 

الراهنة، واصلت شركة تربيد تنمية أعمالها وحتقيق عوائد ثابتة، 
حيث بلغت األرباح الصافية للعام 367 مليون درهم، وارتفع 

العائد على السهم بنسبة 21% ، ما يعكس جناح االسرتاتيجية 
التي تنتهجها الشركة منذ سنوات يف الرتكيز على أعمال وحدة 

املياه املربدة. 

 واليوم، جتاوزت الشركة املليون طن تربيد من التوصيالت
على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي، ما يُعدُّ إجنازًا 
هامًا مت حتقيقه يف العام 2016 بفضل املشاريع اجلديدة، 

وعمليات االستحواذ التي قمنا بها يف دولة اإلمارات العربية 
 املتحدة. ومتتلك شركة تربيد حالًيا 71 حمطة لتربيد

املناطق موزعة يف خمتلف دول جملس التعاون اخلليجي. 

وتلعب عملياتنا التشغيلية يف خمتلف دول جملس التعاون 
اخلليجي دورًا أساسيًا يف جناح الشركة وتنمية أعمالها على 

املدى الطويل. كما تؤكد قائمة املشاريع البارزة مثل مطار 
امللك خالد الدويل، ومشروع جبل عمر باململكة العربية 

السعودية، وأيضًا بناء حمطتنا الثالثة يف اخلليج الغربي يف 
 الدوحة - قطر، على حضورنا اإلقليمي القوي، حيث إننا

 الشريك األمثل للجهات احلكومية واخلاصة فضالً عن
املشاريع السكنية والتجارية. 

شهدت الشركة منوًا كبريًا بعد ُمضي ثمانية عشر عامًا على 
تأسيسها حني بدأت العمل يف أول حمطة تربيد مناطق مت 

إنشاؤها يف منطقة سويحان بأبوظبي لتوفري خدمات التربيد 
للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة، لتصبح 

اآلن شركة مرافق رائدة، وشريكًا هامًا للمؤسسات احلكومية 
واخلاصة على حدٍّ سواء؛ تؤثر خدماتها يف حياة املاليني من 

الناس يف املنطقة.

ونحن إذ نتطلع إىل عاٍم آخر مليٍء باإلجنازات، سنعمل جاهدين 
على اغتنام الفرص املتاحة أثناء تنفيذ املشاريع القائمة، 

 معتمدين بذلك على خرباتنا املمتدة حلوايل عقدين من
الزمن، فضالً عن حمفظة عقود طويلة األجل وفريق اإلدارة 

املتمرس، ما سيؤهل شركة تربيد من املضي قدًما يف طريق 
التقدم والنمو املستدام. 

نيابًة عن كافة أعضاء جملس اإلدارة، أوّد أن أعرب عن امتناين 
ملساهمي شركة تربيد على ثقتهم الدائمة ودعمهم 

املستمر، وأتوّجه أيضًا بالشكر لفريق إدارة شركة "تربيد” 
وموظفيها جلهودهم القّيمة التي أدت إىل حتقيق مثل هذا 

األداء القوي، الذي شهدته الشركة خالل العام 2016.

وليد املقرب املهريي

يسرين إعالمكم بأن الشركة الوطنية للتربيد املركزي "تربيد” 
قد حققت جمددًا أداًء قويًا خالل العام 2016، حيث بلغت 

األرباح الصافية يف نهاية العام 376 مليون درهم، األمر الذي عّزز 
مكانتنا كشركة رائدة يف قطاع تربيد املناطق على مستوى دول 

جملس التعاون اخلليجي. إنَّ مقياس هذا النجاح يُعدُّ دليالً 
على جدوى االسرتاتيجية التي تنتهجها الشركة، وقوة منوذج 

أعمالها وتركيزها على تقدمي خدمات تربيد موثوقة وذات 
كفاءة عالية.

أيضًا، شهدت شركة "تربيد” يف العام 2016 حتقيق إجنازاٍت 
جديــدة، حيــث جتاوزت توصيالت التربيــد للمجموعة املليون طن 

يف خمتلف أنحاء جملس التعاون اخلليجي، وذلك نتيجًة لتوصيل 
أكرث من 30 ألف طن تربيد ملشروع "دبي باركس أند ريزورتس”. 

أيضًا، استحوذت الشركة على حمطة تربيد املناطق اخلاصة 
بشركة إنرتناشيونال كابيتال تريدجن يف أبوظبي، ما ساهم يف 

 تعزيز وتوسيع حضورها يف دولة اإلمارات العربية املتحدة،
حيث متتلك وتشّغل 63 حمطة لتربيد املناطق.

بلغ إجمايل التوصيالت 74,034 طن تربيد يف العام 2016 من 
خالل مشاريع التوسعة التي كان بعضها خارج دولة اإلمارات 

العربية املتحدة، مثل مشروع تطوير جبل عمر يف مدينة مكة 
املكرمة، ومطار امللك خالد الدويل يف الرياض باململكة العربية 

السعودية، وقد ساهم كال املشروعني يف توسيع حضورنا يف 

دول جملس التعاون اخلليجي، وأُضيفا إىل حمفظة قوية من 
األصول يف كل من دولة قطر، ومملكة البحرين، وسلطنة ُعمان 

واململكة العربية السعودية.

ومن خالل التكنولوجيا املبتكرة واخلربة الواسعة، استمرت 
شركة تربيد يف إظهار الفوائد االقتصادية والبيئية لنظام تربيد 
املناطق لكافة عمالئها. وحيث ال تزال دول جملس التعاون 

اخلليجي وجهة جذب لالستثمار نظًرا للنمو السكاين الذي 
 تشهده ومشاريع البنية التحتية التي يتّم تنفيذها، فإنَّ

 شركة "تربيد” يف وضع جيد يؤهلها لالستفادة من فرص
النمو املتاحة وملساعدة عمالئها على خفض التكاليف 

واحلفاظ على البيئة يف الوقت نفسه.

إنَّ شركة تربيد اليوم أقوى من أي وقت مضى. وستسمر 
يف حتقيق املزيد من النجاحات بفضل امليزات التنافسية 

االستثنائية التي تتمتع بها.

أخريًا، أغتنم هذه الفرصة ألتوجه بالشكر إىل موظفي شركة 
"تربيد” لدعمهم املتواصل وتفانيهم الذي كان عامالً أساسيًا 

 يف جعل تربيد شركة رائدة يف قطاع تربيد املناطق على
 مستوى املنطقة. كما أود أن أشكر أعضاء جملس اإلدارة

 على توجيهاتهم القيمة، وجهودهم املستمرة التي ساعدت
يف دفع شركة "تربيد” إىل احتالل مكانة عالية.

جاسم حسني ثابت

كلمة الرئيس التنفيذيكلمة رئيس جملس اإلدارة
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أعضاء جملس اإلدارة

يتوىل وليد املقرب املهريي بحكم منصبه كنائب الرئيس التنفيذي جملموعة مبادلة، والرئيس 
التنفيذي للقطاعات الناشئة مسؤولية تطوير األنشطة التجارية والتشغيلية واالسرتاتيجية 
للشركة، ويشرف على مبادلة للرعاية الصحية، ومبادلة للعقارات والبنية التحتية، وحمفظة 

استثمارات مبادلة، إضافًة إىل وحدة التكنولوجيا وخدمات املشاريع. وباإلضافة إىل عضويته يف 
جلنة االستثمار جملموعة مبادلة يرتأس املهريي جملس إدارة مستشفى كليفالند كلينك 

- أبوظبي، ويشغل منصب نائب الرئيس يف الدار العقارية ش.م.ع.، كما يشغل عضوية جملس 
إدارة شركة مبادلة للبرتول، وشركة أبوظبي لطاقة املستقبل "مصدر”، وشركة طموح 

لإلستثمار، وانفستكورب بنك وشركة "متكني”. يحمل املهريي شهادة ماجستري من جامعة 
هارفارد يف الواليات املتحدة، وبكالوريوس علوم يف اخلدمة اخلارجية من جامعة جورج تاون يف 

الواليات املتحدة.

وليد املقرب املهريي | رئيس جملس اإلدارة

يشغل خالد عبداهلل القبيسي منصب رئيس املوارد البشرية جملموعة مبادلة، ويتوىل مسؤولية 
تنمية املسرية املهنية للموظفني، واستقطاب املواهب، والتدريب والتطوير، والتوطني وإدارة 
األداء. قبل التحاقه مببادلة، توىل منصب رئيس إدارة االستثمار يف شركة إنرتناشونال كابيتال، كما 

ترأس إدارة التمويل والتطوير يف بنك أبوظبي الوطني، حيث رّكز على تطوير اخلدمات املصرفية 
االستثمارية للبنك. ويتوىل القبيسي أيضًا عضوية جملس إدارة شركة أبوظبي لطاقة املستقبل 

"مصدر”، وشركة اإلمارات العاملية لألملنيوم، وشركة مبادلة للبرتول، وغلوبل فاوندريز ودار 
التمويل. يحمل القبيسي شهادة بكالوريوس يف اإلدارة املالية والعمليات من جامعة بوسطن 

األمريكية، ودرجة املاجستري يف العلوم من جامعة جورج واشنطن يف الواليات املتحدة، باإلضافة 
إىل حصوله على عضوية معهد احملللني املاليني املعتمدين )CFA( يف عام 2003.

خالد عبد اهلل القبيسي | نائب رئيس جملس اإلدارة

شغل فهد سعيد الرقباين منصب املدير العام جمللس أبوظبي للتطوير االقتصادي منذ 
سبتمرب 2010. وقد انضم الرقباين إىل جملس أبوظبي للتطوير االقتصادي يف يونيو 2008 
بصفته نائب املدير العام، ومبساندة كل من القطاع العام واخلاص ومبساعدة فريقه يف 

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 منها الواحة 
كابيتال، وشركة حديد اإلمارات والشركة القابضة العامة )صناعات(. حصل 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.

فهد سعيد الرقباين | عضو جملس اإلدارة

يشغل أحمد يحيى اإلدريسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا والصناعة يف شركة 
املبادلة للتنمية )مبادلة(، ويتوىل مسؤولية اإلشراف على استثمارات "مبادلة” يف قطاعات 

أشباه املوصالت، واملعادن والتعدين، واملرافق العامة، باإلضافة إىل عضويته يف جلنة االستثمار 
جملموعة مبادلة. ويرتأس اإلدريسي جملس إدارة شركة غلوبل فاوندريز، وشركة تي أم ماينيغ 
فانتشرز، وهو عضو يف جملس إدارة كٍل من شركة أبوظبي لطاقة املستقبل "مصدر”، وشركة 

اإلمارات العاملية لألملنيوم، وشركة مبادلة للبرتول، وشركة "إس إم إن” القابضة للطاقة، 
وشركة غينيا ألومينا وشركة "إيه إم دي”. يحمل اإلدريسي شهادة البكالوريوس يف الهندسة 

الصناعية من كلية باريس املركزية يف فرنسا، وهو حاصٌل أيَضا على شهادة ماجستري العلوم يف 
الهندسة امليكانيكية من معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا” يف الواليات املتحدة األمريكية.

أحمد يحيى اإلدريسي | عضو جملس اإلدارة

شغل إبراهيم أحمد األنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة دولفني للطاقة يف دولة 
اإلمارات العربية املتحدة. وقبل انضمامه لشركة دولفني للطاقة يف أكتوبر 2003، كنائب 

للرئيس التنفيذي لشؤون املشاريع، عمل األنصاري مديرًا عامًا لشركة االحتاد للماء والكهرباء 
التي مت دجمها الحقًا مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وعمل األنصاري أيضًا ملدة 18 عامًا 

يف شركة برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. يحمل األنصاري شهادة بكالوريوس يف الهندسة 
الكهربائية من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا بالواليات املتحدة األمريكية.

إبراهيم أحمد األنصاري | عضو جملس اإلدارة

شغل علي سعيد البادي الظاهري منصب العضو املنتدب يف شركة أبوظبي للموانئ، اجلهة 
املطورة واملنظمة لعمل املوانئ واملناطق الصناعية يف أبوظبي. وأمضى أكرث من 20 عامًا 
يف جمموعة شركات برتول أبوظبي الوطنية )أدنوك( شغل خاللها منصب رئيس جملس إدارة 

وعضو جملس إدارة لعدد من شركات أدنوك، وقد كان ممثًلا لدولة اإلمارات العربية املتحدة يف 
منظمة أوبك بني عامي 1987 - 1998 ويحمل البادي شهادة بكالوريوس يف العلوم اإلدارية 

من جامعة إنديانا يف الواليات املتحدة األمريكية.

علي سعيد البادي | عضو جملس اإلدارة

يشغل خالد صالح الراشدي منصب مدير إدارة الشؤون احلكومية للمجموعة يف شركة املبادلة 
للتنمية، ويتوىل مسؤولية إدارة التنسيق والتواصل مع حكومة إمارة أبوظبي واملسؤولني 

املعنيني فيها، باإلضافة إىل اجلهات ذات العالقة، واملؤسسات التشريعية والتنظيمية األخرى 
يف دولة اإلمارات العربية املتحدة واخلارج. انضم الراشدي للعمل يف مبادلة منذ تأسيسها 

يف العام 2002، حيث عمل على نطاق واسع يف جمال الشؤون احلكومية احمللية والدولية. 
ويرتأس الراشدي جملس إدارة شركة صفوة مارين، وعضوية جملس إدارة شركة أبوظبي لبناء 

السفن، وشركة غينيا ألومينا. يحمل الراشدي شهادة بكالوريوس يف إدارة األعمال اختصاص 
مالية وتسويق من جامعة كولورادو- دنفر يف الواليات املتحدة األمريكية.

خالد صالح الراشدي | عضو جملس اإلدارة

يشغل حممد احلرميل الشامسي منصب نائب رئيس أول يف وحدة الصناعة يف شركة املبادلة 
للتنمية، ويتوىل اإلشراف على استثمارات الشركة يف قطاع املرافق والتي تشمل حمطات الطاقة، 

وتربيد املناطق يف الشرق األوسط وشمال إفريقيا. يحمل الشامسي شهادة ماجستري إدارة 
أعمال من "اتش إي سي” كلية الدراسات العليا إلدارة األعمال يف باريس، وبكالوريوس إدارة 

أعمال من اجلامعة األمريكية يف الشارقة بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

حممد احلرميل الشامسي | عضو جملس اإلدارة

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: 

تربيد السعودية، ومصنع الشرق األوسط للكابالت املتخصصة )مسك(، ومصنع الينابيع 
للمرطبات، ومصنع الشرق األوسط للقوالب والبالستيك، وشركة جمموعة العزل اخلليجية، 

وجمموعة شركات شاكر ومصنع إل جي - شاكر. ويحمل البيطار درجة بكالوريوس علوم يف 
الهندسة املدنية من جامعة سريكيوز يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية.

عبد الرؤوف البيطار | عضو جملس اإلدارة
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تقرير أعضاء جملس اإلدارة

حملة عامة عن األداء املايل

 واصلت تربيد أداءها املايل القوي الذي جنحت يف حتقيقه
خالل األعوام األخرية. وشملت أبرز النتائج املالية ما يلي:

 ارتفاع يف صايف أرباح الشركة األم بنسبة 6% إىل •
 367.4 مليون درهم، مقارنة بـ 345.3 مليون درهم

يف العام 2015.
ارتفاع ربحية السهم بنسبة 21% إىل 0.14 درهم متاشيًا  •

مع منو صايف األرباح.
ارتفاع حصة الشركة يف نتائج الشركات واملشاريع  •

املشرتكة بنسبة 19% مسجلة 116.95 مليون درهم 
مقارنًة مع 98.6 مليون درهم يف عام 2015

ارتفاع أرباح وحدة املياه املربدة األساسية بنسبة %4.6  •
إىل 387.3 مليون درهم مقارنة مع 370.4 مليون درهم 

يف العام 2015.
 ارتفاع إيرادات اجملموعة بنسبة 6% إىل مليار •

و279.9 مليون درهم مقارنة مع مليار و204 ماليني 
درهم يف العام 2015.

ارتفاع األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب واإلهالك  •
 واالستهالك بنسبة 7% إىل 583.2 مليون درهم،
مقارنة مع 544.7 مليون درهم يف العام 2014.

 األداء التشغيلي

 شهد العام 2016 إجنازًا هامًا بعدما تخطى إجمايل حجم 
توصيالت اجملموعة حاجز املليون طن تربيد. وبلغ حجم 
التوصيالت اجلديدة 74,034 طن تربيد ليصل اإلجمايل إىل 

 1,048,411 طن تربيد. وبلغ حجم النمو الذي حتقق خالل
العام 7%، ومثلت أبرز التوصيالت اجلديدة: 

يسعدنا تقدمي تقرير األداء املايل للشركة الوطنية للتربيد املركزي 
)ش.م.ع( "تربيد”، للسنة املنتهية يف 31 ديسمرب 2016.

 تستمر "تربيد” يف أدائها القوي معتمدة على مكانتها كواحدة من شركات البنية التحتية، ملا حتققه من نتائج 
 مستدمية عام بعد عام. وعلى مستوى التشغيل، استمرت الشركة يف ربط عمالء عدة، أكرثهم جهات حكومية

 وخاصة كبرية، حملطاتنا البالغ عددها 71 حمطة موزعة يف دول جملس التعاون اخلليجي، وزيادة الطاقة
اإلنتاجية املتعاقد عليها إىل أكرث من مليون طن تربيد.

أكرث من 33,000 طن تربيد، من حمطة تربيد مشروع  •
"دبي باركس آند ريزورتس” التابعة لنا والتي بدأت العمل 

يف الربع الثالث من عام 2016.
حمطة جديدة خلدمة مشروع أبراج نيشن على كورنيش  •

أبوظبي، بطاقة إنتاجية 11,500 طن تربيد.
29,000 طن تربيد إضافية من حمطات وتوصيالت جديدة • 

يف أنحاء املنطقة، منها 9,882 طن تربيد يف دولة اإلمارات 
و10,814 طن تربيد يف اململكة العربية السعودية 

و4,417 طن تربيد يف دولة قطر.

 وارتفع عدد حمطات تربيد املناطق التابعة للشركة من 69
إىل 71 حمطة يف نهاية العام 2016.

ويعد بدء توصيل مياه التربيد إىل مشروع "دبي باركس آند 
ريزورتس” يف الوقت احملدد ويف حدود املوازنة، من أهم 

الفعاليات املوجودة يف أجندة تربيد للعام 2016، ومت افتتاح 
مشروع "دبي باركس آند ريزورتس” يف الربع الرابع من العام 

2016، وهو أكرب املتنزهات ومدن املالهي يف املنطقة، 
ويستضيف أربعًا من أشهر مدن املالهي العاملية وهي 

"موشن جييت دبي” و"ليجوالند دبي” و"حدائق بوليوود دبي” 
و"6 فالجز دبي” واملتوقع افتتاحها يف آواخر العام 2019 

 بالتزامن مع افتتاح حديقة ليجوالند املائية، وسيتم ربط
جميع املتنزهات داخل املشروع من خالل "ريفرالند دبي”.

ويف العام 2016 عملنا على تخفيض الطاقة املستخدمة يف 
التربيد على مستوى دول جملس التعاون اخلليجي مبقدار 

 1.4 مليار كيلووات يف الساعة، وهي طاقة كافية إلنارة
47,500 منزل يف دولة اإلمارات كل عام.

 وحتقق هذا االنخفاض من خالل استخدام تربيد املناطق 
عوضًا عن مكيفات الهواء التقليدية، وهو ما ساعد على خفض 

 انبعاثات غاز ثاين أوكسيد الكربون مبقدار 700 ألف طن، أي
ما يعادل القضاء على االنبعاثات من 142 ألف سيارة سنويا.

 التطورات املؤسسية

وزعت الشركة يف شهر أبريل أرباحًا قدرها 6% عن السنة املالية 
2015، بزيادة 20% عن أرباح العام السابق والتي بلغت نسبتها 

5%، وهو ما يشكل معدل توزيع أرباح يناهز 54%، ويجعل 
"تربيد” ضمن الشركات األعلى يف معدل توزيع األرباح على 

مستوى سوق دبي املايل.

ومع إدراك احتمال حدوث تقلبات يف األرباح، يستمر معدل توزيع 
األرباح السنوية يف عكس رؤية جملس اإلدارة لتوقعات األرباح يف 
خمتلف مراحل دورة االستثمار، بعد تلبية االلتزامات ومتطلبات 

االستثمار اخلاصة بالشركة.

ويهدف جملس اإلدارة إىل االستمرار يف حتقيق التوازن بني 
مصالح األعمال والدائنني واملساهمني، خالل إقرار توزيعات 

األرباح السنوية واالسرتاتيجية املالية العامة.

واستحوذت الشركة على حمطة لتربيد املناطق تخدم تخدم 
مشروع نيشن تاورز التابع لشركة إنرتناشيونال كابيتال تريدجن 

والواقع على كورنيش أبوظبي، والذي يعترب من املعامل البارزة 
يف أفق إمارة أبوظبي، ويشمل التطوير: مركز تسوق نيشن 

جالرييا ومكاتب نيشن تاورز والوحدات السكنية يف نيشن تاورز 
ونادي نيشن ريفريا الشاطئي وفندق سانت ريجز أبوظبي.

ومتلك حمطة تربيد املناطق شركة برامي ديسرتيكت كولينج 
"برامي”، التي تأسست مبوجب شراكة بني "تربيد” وإنرتناشيونال 
كابيتال تريدجن لالستحواذ على احملطة. ومتتلك "تربيد" %75 

من شركة "برامي” فيما تعود ملكية 25% منها إىل شركة 
إنرتناشيونال كابيتال تريدجن. وجرى متويل صفقة االستحواذ 

من خالل قرض بقيمة 80 مليون درهم مدته 15 عامًا حصلت 
عليه الشركتان من بنك اخلليج األول يف أبوظبي.

مستقبل عمليات الشركة

 كان 2016 عامًا مميزا لـ"تربيد” وسنواصل النظر إىل العام 
اجلديد بالتفاؤل نفسه.

وأصبحت "تربيد” اليوم، شركة قوية ومستقرة ماليًا، معتمدة 
على عقود طويلة األجل مع شركات كبرية، ومنتلك اليوم قاعدة 

عمالء متنوعة يف خمتلف أنحاء دول جملس التعاون اخلليجي 
يف القطاعني العام واخلاص، ونقوم بتزويد خدماتنا ملشاريع 

كبرية ومؤثرة يف منو هذه البالد ونثق يف قدرتنا على حتقيق أداء 
قوي ومنو مستدام.
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 تقرير حوكمة الشركات
للعام املنتهي يف 31 ديسمرب 2016

 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 الصادر عن رئيس جملس إدارة هيئة األوراق املالية 
والسلع رقم )7/ر.م( لسنة 2016 بشأن معايري اإلنضباط 

املؤسسي وحوكمة الشركات املساهمة العامة )قرار الهيئة 
)7 ر/م((، 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 بقرار 

الهيئة )7 ر/م(.

 يخضع تقرير احلوكمة ملقتضيات املادة 50 من قرار الهيئة
)7 ر/م( بصيغته املنصوص عليها من قبل هيئة األوراق 

املالية والسلع. ويبني هذا التقرير مدى امتثال تربيد بأحكام 
هذا القرار، ويورد بالتفصيل هيكل احلوكمة الشامل الذي 

 أدرجته الشركة يف الفرتة املمتدة من 1 يناير 2016 إىل
31 ديسمرب 2016.

 وتلخص األجزاء التالية كيفية تطبيق تربيد ألحكام قرار
الهيئة )7 ر/م(، والتزامها بتلك األحكام. 

 جملس إدارة الشركة
)املادة 3 من قرار الهيئة )7 ر/م((

يحدد النظام األساسي لتربيد  املسائل املتعلقة بتعيني 
جملس اإلدارة واألدوار املنوطة به ومسؤولياته.

روعي التناسب يف فئات عضوية اجمللس للوفاء باملعايري 
التي حددها قرار الهيئة )7 ر/م( خالل العام 2016 وذلك 

يف ما يتعلق باألعضاء التنفيذيني وغري التنفيذيني واألعضاء 
املستقلني. إىل جانب املهارات واخلربات والقدرات املناسبة 

لعضوية اجمللس.

 رئيس جملس اإلدارة
)املواد 4 و42 من فرار الهيئة )7 ر/م((

ترأس سعادة وليد املقرب املهريي اجمللس يف عام 2016، 
وهو من األعضاء غري التنفيذين واملستقلني ويتمتع بخربة 

واسعة يف الشركات واجملاالت احمللية والدولية. 

حرص رئيس جملس االدارة على املشاركة الفاعلة للمجلس 
خالل االجتماعات وعلى أن يعمل كل عضو يف اجمللس بشكل 

يخدم مصالح تربيد ومساهميها. ويقوم رئيس اجمللس 
بالنظر يف ووضع جدول أعمال إجتماعات جملس االدارة 

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

 أعضاء جملس اإلدارة
)املواد 11، 40، 43، 44 و45 من قرار الهيئة )7 ر/م((

يتمتع أعضاء اجمللس مبهارات وخربات متنوعة، وتتمثل 
مهامهم يف التصرف مبا يخدم املصلحة العليا 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، 

والشؤون احملاسبية، واملوارد واملبادئ السلوكية املطلوبة 
كما يتابع اجمللس أداء الشركة من خالل النظر يف األهداف 

االسرتاتيجية املوضوعة.

يقوم أعضاء اجمللس سنويًا بتقدمي ما يثبت استقالليتهم 
وحفاظهم على سرية املعلومات وإفصاحهم عن أي تداول 

يف األسهم وتفاصيل املناصب التي يشغلونها يف الشركات 
املساهمة العامة واملؤسسات األخرى.

 مكافآت رئيس وأعضاء جملس اإلدارة
)املادة 21 من الهيئة )7 ر/م((

يجيز النظام األساسي إقرار حصة من األرباح كمكافأة ألعضاء 
اجمللس رهنًا مبوافقة املساهمني خالل اجتماع اجلمعية 

العمومية السنوية. 

 جلان جملس اإلدارة
)املادة 46 من قرار الهيئة )7 ر/م((

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 قرار الهيئة )7 ر/م(.

تُراجع اللجنة املالية وتصادق على جميع املسائل التي من 
شأنها أن تُحدث تأثريًا بالغًا على املوارد املالية لتربيد وذلك 
قبل تقدمي تلك املسائل 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 49 من قرار الهيئة )7 ر/م((

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 50 من قرار الهيئة )7 ر/م((

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.

 مدقق احلسابات اخلارجي
)املادة 36 من قرار الهيئة )7 ر/م((

بناًء على توصيات جلنة التدقيق وجملس اإلدارة عينت اجلمعية 
العمومية السادة/ ديلويت آند توش مدققًا خارجيًا حلسابات 

 تربيد وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية السنوي املنعقد

عام 2016. ويعمل جملس اإلدارة على أن يظل املدقق 
 اخلارجي مستقالً عن الشركة، ويتمتع بصالحيات واسعة

لرفع التقارير إىل اجلمعية العمومية والهيئات التنظيمية. 

 تفويض اجمللس لإلدارة 
)املادة 9 من قرار الهيئة )7 ر/م((

يقدم اجمللس إىل االدارة 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؛ أ . 

سياسات تربيد املعتمدة من اجمللس؛ ب . 
امليزانية السنوية؛ ت . 

مؤشرات األداء األساسية؛ ث . 
وثائق تفويض السلطة؛ ج . 

تقارير دورية لقياس األداء مقارنة باألهداف؛ و ح . 
بيان خطي باملهام املطلوبة من اإلدارة  خ . 

واملفصلة يف دليل إجراءات حوكمة الشركات.

 حقوق املساهمني
)املواد 33 و 34 من قرار الهيئة )7 ر/م((

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 سوق دبي املايل الذي يتوىل

توزيع األرباح على املساهمني كما تعاقدت مع بنك أبوظبي 
 الوطني الذي يتوىل مهمة التواصل مع املساهمني عند

انعقاد اجلمعيات العمومية. 

إن الغرض من التواصل مع املساهمني ودور كل من سوق 
دبي املايل وبنك أبوظبي الوطني يف هذا االطار هو ضمان 

حلصول كل مساهم على التقارير املالية واملعلومات ذات 
الصلة، واإلخطارات حلضور اجتماعات اجلمعيات العمومية، 

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

ل النظام األساسي لتربيد حقوق املساهمني يف احلصول  يفصِّ
على املعلومات والتصويت واملشاركة يف االجتماعات واالطالع 

على املعلومات املتعلقة باملرشحني لعضوية اجمللس.

 قواعد السلوك املهني
)املادة 34 من قرار الهيئة )7 ر/م((

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. 
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إىل السادة املساهمني احملرتمني
الشركة الوطنية للتربيد املركزي - شركة مساهمة عامة 

أبوظبي، اإلمارات العربية املتحدة

تقرير مدقق احلسابات 
املستقل

تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة للشركة الوطنية 
للتربيد املركزي - شركة مساهمة عامة

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة للشركة الوطنية للتربيد 
املركزي - شركة مساهمة عامة )"الشركة’’( وشركاتها 

التابعة )ويشار إليها معًا بـ"اجملموعة’’( والتي تشمل بيان 
 املركز املايل املوحد كما يف 31 ديسمرب 2016، وكل من

بيانات الربح أو اخلسارة، الدخل الشامل اآلخر املوحد، التغريات 
يف حقوق املساهمني املوحد والتدفقات النقدية املوحد 

للسنة املنتهية بذلك التاريخ وملخص للسياسات احملاسبية 
الهامة ومعلومات ايضاحية أخرى.

يف رأينا، إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة 
عادلة، من جميع النواحي اجلوهرية املركز املايل املوحد 

للمجموعة كما يف 31 ديسمرب 2016 وأدائها املايل املوحد 
وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ 

وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

أساس الـرأي

لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق. إن 
مسؤولياتنا مبوجب تلك املعايري موضحة يف فقرة مسؤولية 

مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة من 
تقريرنا. كما أننا مستقلون عن اجملموعة وفق معايري 

السلوك الدولية جمللس احملاسبني "قواعد السلوك 
للمحاسبني املهنيني’’ وقواعد السلوك املهني واملتعلقة 
بتدقيقنا للبيانات املالية للمجموعة يف دولة اإلمارات العربية 

املتحدة، وقد التزمنا مبسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا لهذه 
املتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبني املهنيني الصادرة عن 

جملس املعايري األخالقية الدولية للمحاسبني. ونعتقد بأن 
بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر 

أساسًا لرأينا.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية مبوجب تقديرنا املهني، هي األكرث 
أهمية يف تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفرتة املالية 

احلالية. لقد قمنا مبناقشة أمور التدقيق الرئيسية مع جلنة 
التدقيق، ولكنها ال تشمل جميع األمور التي مت حتديدها من 

خالل تدقيقنا والتي مت مناقشتها مع اللجنة. يف الصفحات 
 التالية، مت توضيح أمور التدقيق الرئيسية التي حددناها

 وكذلك ملخص بإجراءات التدقيق التي قمنا بها للتعاطي
مع هذه األمور. 

ومت تناول هذه االمور يف سياق تدقيقنا للبيانات املالية 
املوحدة ككل، ويف تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيا منفصالً 

بشأن هذه األمور.

 القيمة املدرجة للممتلكات واحملطات واملعدات واملوجودات
غري امللموسة، مبا يف ذلك الشهرة

لدى اجملموعة ممتلكات وحمطات ومعدات بقيمة تبلغ 
3,845,225 ألف درهم كما هو مبني يف إيضاح 11 وموجودات 
غري ملموسة بقيمة تبلغ 27,710 ألف درهم كما هو مبني يف 

إيضاح 14 التي متثل األرصدة الهامة املدرجة يف بيان املركز 
املايل املوحد.

يتطلب تقييم القيمة القابلة لالسرتداد لهذه املوجودات 
تقديرات هامة كما هو مبني يف إيضاح 5/2 يف حتديد االفرتاضات 

الرئيسية لدعم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة 
لألعمال واالستفادة من املوجودات ذات العالقة.

كجزء من إجراءات التدقيق قمنا بـ:
اإلستعانة بخرباء التقييم الداخلي وفريق  •

اإلستشارات احملاسبية التقنية الداخلي لدينا؛
تقييم فيما إذا كان النموذج املستخدم من قبل  •

اإلدارة إلحتساب القيمة يف اإلستخدام لكل وحدة 

منتجة للنقد يتوافق مع املعيار احملاسبي الدويل 
رقم 36 إنخفاض يف قيمة املوجودات؛

احلصول على وحتليل التقييم املايل إلنخفاض  •
القيمة املعد من قبل اإلدارة لكل أصل لتحديد فيما 

إذا كان معقول وموثق؛
حتليل معدالت اخلصم ومتوسط التكلفة املرجح  •

لرأس املال احملتسبة من قبل اإلدارة للمقارنة 
والتحقق من إحتسابات اإلدارة؛

مراجعة معقولية معدالت النمو؛ •
تقييم معقولية االفرتاضات الرئيسية للتدفق  •

النقدي؛ و
قمنا بتحليل احلساسية حول االفرتاضات الرئيسية  •

املستخدمة من قبل اإلدارة للتأكد من مدى التغيري 
يف تلك االفرتاضات الذي سوف يكون مطلوب نتيجة أية 
تغيريات إضافية يف إنخفاض القيمة إما بشكل فردي 

أو بشكل جماعي.

تصنيف موجودات احملطة كعقد إيجار متويلي

 خالل السنة، قامت الشركة ببناء حمطة تربيد جديدة لعميل
قائم. وقعت الشركة اتفاقية تربيد مع هذا العميل ملدة 

تعاقدية قدرها 20 سنة. مبا أن اإلتفاقية حتول بشكل جوهري 
كافة اخملاطر واملنافع املرتبطة مبلكية احملطة احملددة إىل 

 العميل، فقد قامت اإلدارة بالتقييم واإلستنتاج بأن هذا الرتتيب
هو عقد إيجار متويلي كما هو مبني يف إيضاح رقم 16 حول 

البيانات املالية املوحدة.

 نتيجًة ألهمية هذا احلكم، فقد مت إعتباره هذه كأمر
تدقيق رئيسي.

كجزء من إجراءات التدقيق قمنا بـ:
اإلستعانة بخرباء التقييم الداخلي لدينا؛ •
مراجعة اإلتفاقية املنفذة مع العميل لتقدمي  •

خدمات التربيد املطلوبة؛
مراجعة متطلبات تفسري جلنة تفسريات املعايري  •

الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 4، "حتديد فيما 
إذا كان الرتتيب يحتوي على عقد إيجار’’.

تقييم تصنيف عقد اإليجار يف الرتتيب من خالل  •
مراجعة شروط عقد اإليجار وتقرير تقييم طرف ثالث؛

حتليل الفائدة الضمنية ومعدل اخلصم الذي مت  •
إحتسابه من قبل اإلدارة؛

مراجعة إحتساب احلد األدنى ملدفوعات اإليجار؛ •
تقييم مدى معقولية االفرتاضات الرئيسية  •

املستخدمة يف إحتساب احلد األدنى ملدفوعات 
اإليجار؛ و

تقييم مدى مالئمة املكسب املعرتف به عند  •
االعرتاف بعقد تأجري متويلي؛

خمصص عقود مكلفة

 أبرمت اجملموعة ترتيبات تعاقدية تخضع لتعديل "مؤشر
سعر املستهلك’’ الذي ميكن أن يؤثر على تطبيق ربحية هذه 

الرتتيبات. قامت اإلدارة بتقييم فيما إذا كان تأثري هذه العوامل 
على العقود قد يجعلها مكلفة.

تقوم اإلدارة بعمل تقييم سنوي ملعرفة تأثري مؤشر سعر 
املستهلك على هذه الرتتيبات وتسجيل اخملصص وفقًا لذلك.

 مت إدراج إفصاحات اإلدارة فيما يتعلق مبخصص العقود
املكلفة يف إيضاح 27 حول البيانات املالية املوحدة.

تتضمن إجراءات التدقيق التي قمنا بها:
اختبار حتديد واكتمال العقود املكلفة من خالل  •

مناقشات مع االدارة، اإلطالع على حماضر جملس 
اإلدارة، احلصول على وقراءة العقود الهامة 

اجلديدة خالل السنة واختبار افرتاضات االدارة 
جلميع العقود التي جتاوزت فيها التكاليف االيرادات 

لتحديد فيما إذا كانت العقود مكلفة؛
اختبار تقييم خمصصات العقود املكلفة من  •

خالل تقييم فيما إذا كان قد مت تطبيق األحكام 
واالفرتاضات بشكل مناسب يف حتديد التكاليف التي 

ال ميكن جتنبها ملقابلة اإللتزام وتقدير املنافع 
املتوقع إستالمها مبوجب العقد؛

القيام بإجراءات التدقيق على منوذج التدفق النقدي  •
املعد من قبل اإلدارة وذلك لتقييم مدى دقة 

اخملصص. لقد قمنا مبراجعة وفحص االفرتاضات 
الرئيسية املستخدمة يف إعداد النموذج؛ و

مراجعة آلية التسعري يف العقود مع العميل  •
لإلطالع على مزيد من اإلثباتات للمدخالت 

واالفرتاضات املستخدمة يف منوذج التدفق النقدي.

معلومات أخرى

إن جملس اإلدارة هو املسؤول عن املعلومات األخرى. تتكون 
املعلومات األخرى من تقرير جملس اإلدارة الذي حصلنا عليه 

قبل تاريخ تقرير مدقق احلسابات باإلضافة إىل تقرير اإلجنازات 
الرئيسية لسنة 2016، نظرة عامة حول سنة 2016 وتقرير 
القّيمني على احلوكمة التي نتوقع احلصول عليها بعد ذلك 

 التاريخ. إن املعلومات األخرى ال تتضمن البيانات املالية
املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها. 

إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات 
األخرى، وال نعرب بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
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أن املعلومات املالية الواردة بتقرير جملس   .4
اإلدارة تتوافق مع الدفاتر احلسابية للشركة؛
كما هو مبني يف إيضاح 9 و 13 حول البيانات   .5

 املالية املوحدة، قامت اجملموعة باإلستثمار
يف شركة تابعة وشركة إئتالف خالل السنة املالية 

املنتهية يف 31 ديسمرب 2016؛
يبني اإليضاح رقم 28 اإلفصاحات املتعلقة   .6

باملعامالت مع األطراف ذات العالقة واألحكام 
التي مت مبوجبها إبرام هذه املعامالت؛ و

أنه، طبقًا للمعلومات التي توفرت لنا، مل يلفت   .7
 إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن اجملموعة

 قد إرتكبت خالل السنة املالية املنتهية يف
31 ديسمرب 2016 أي خمالفات لألحكام السارية 
للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة 

رقم )2( لسنة 2015 أو لعقد الشركة أو لنظامها 
األساسي مما قد يؤثر جوهريًا على أنشطتها أو 

مركزها املايل كما يف 31 ديسمرب 2016.

تقرير مدقق احلسابات املستقل
)يتبع(

تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات املالية 
 املوحدة يف االطالع على املعلومات األخرى، ويف سبيل ذلك

 نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه املعلومات األخرى غري
متوافقة جوهريًا مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات 

التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو إذا اتضح 
بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطاًء جوهرية. 

 إذا استنتجنا وجود أي أخطاء جوهرية يف املعلومات األخرى،
 فإنه يتعني علينا اإلفصاح عن ذلك، استناًدا إىل األعمال التي
 قمنا بها فيما يتعلق بهذه املعلومات األخرى التي حصلنا

 عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما نُفِصح عنه يف
هذا الشأن. 

إذا إستنتجنا وجود أخطاء جوهرية يف تقرير اإلجنازات الرئيسية 
 لسنة 2016، نظرة عامة حول سنة 2016 وتقرير القّيمني
على احلوكمة، عند اإلطالع عليها، فإنه يتعني علينا إخطار 

 القّيمني على احلوكمة بذلك وحتديد ما إذا كانت هناك
خمالفات ينبغي اإلفصاح عنها وفًقا ملعايري التدقيق. 

مسؤوليات االدارة والقيمني على احلوكمة يف اعداد البيانات 
املالية املوحدة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة 
وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية 

وطبقًا لنظامها األساسي ولألحكام السارية للقانون االحتادي 
لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، وكذلك 

من وضع نظام الرقابة الداخلية التي جتدها اإلدارة ضرورية 
لتمكنها من اعداد البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة خالية 

من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

عند إعداد البيانات املالية املوحدة، ان اإلدارة مسؤولة عن 
تقييم قدرة اجملموعة على االستمرار كمجموعة مستمرة 

واالفصاح متى كان مناسبًا، عن املسائل املتعلقة 
 باالستمرارية واعتماد مبدأ االستمراريـة احملاسبي، ما مل

تنوي اإلدارة تصفية اجملموعة أو وقف عملياتها، أو ال يوجد 
لديها بديل واقعي اال القيام بذلك.

مسؤوليات مدقق احلسابات حول تدقيق البيانات املالية 
املوحدة

إن غايتنا تتمثل باحلصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت 
البيانات املالية املوحدة خالية بصورة عامة من أخطاء 

جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ، وإصدار 
تقرير املدقق الذي يشمل رأينا. ان التأكيد املعقول هو 

مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي 
مّتت وفقًا للمعايري الدولية للتدقيق سوف تكشف دائمًا أي 

خطأ جوهري يف حال وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال 
أو عن اخلطأ، وتعترب جوهرية بشكل فردي أو جممع فيما إذا 

كان من املتوقع تأثريها على القرارات االقتصادية املتخذة من 
قبل املستخدمني بناًء على هذه البيانات املالية املوحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايري التدقيق الدولية، فإننا 
منارس التقدير املهني ونحافظ على الشك املهني طوال فرتة 

التدقيق. كما نقوم أيضا:
بتحديد وتقييم خماطر االخطاء اجلوهرية يف  •

البيانات املالية املوحدة، سواء كانت ناشئة عن 
احتيال أو عن خطأ، بالتصميم والقيام بإجراءات 

التدقيق مبا ينسجم مع تلك اخملاطر واحلصول 
على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا 

لرأينا. ان خماطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناجت 
عن االحتيال تفوق تلك الناجتة عن اخلطأ، حيث 

يشمل االحتيال التواطؤ، التزوير، احلذف املتعمد، 
سوء التمثيل أو جتاوز نظام الرقابة الداخلي. 

باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة  •
بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة 

حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول 
فعالية الرقابة الداخلية. 

بتقييم مالءمة السياسات احملاسبية املتبعة  •
ومعقولية التقديرات احملاسبية وااليضاحات 

املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.
باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ  •

االستمرارية احملاسبي، وبناًء على أدلة التدقيق 
التي مت احلصول عليها، يف حال وجود حالة 

جوهرية من عدم اليقني متعلقة بأحداث أو 
ظـــروف قد تثري شكوكا جوهرية حول قدرة 

اجملموعة على االستمرار. ويف حال االستنتاج 
بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن، يتوجب 

علينا لفت االنتباه يف تقريرنا إىل اإليضاحات ذات 
الصلة الواردة يف البيانات املالية املوحدة، أو، يف 

حال كانت هذه اإليضاحات غري كافية يتوجب علينا 
تعديل رأينا. هذا ونعتمد يف استنتاجاتنا على 

أدلة التدقيق التي مت احلصول عليها حتى تاريخ 
تقريرنا. ومع ذلك، قد تؤدي االحداث أو الظروف 
املستقبلية إىل توقف أعمال اجملموعة على 

أساس مبدأ االستمرارية.
تقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة  •

وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، مبا يف 
ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات املالية 

املوحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العالقة 
بطريقة حتقق العرض العادل.

باحلصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما  •
يتعلق باملعلومات املالية من املنشآت أو 

أنشطة األعمال إلبداء الرأي حول البيانات املالية 
املوحدة. إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف 

والقيام بأعمال التدقيق للمجموعة ونتحمل 
كامل املسؤولية عن رأينا حول التدقيق. 

نقوم بالتواصل مع القيمني على احلوكمة فيما يتعلق على 
سبيل املثال ال احلصر بنطاق وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة، 

مبا يف ذلك أي خلل جوهري يف نظام الرقابة الداخلي يتبني لنا 
من خالل تدقيقنا.

كما نقوم باطالع القيمني على احلوكمة ببيان يظهر امتثالنا 
لقواعد السلوك املهني املتعلقة باالستقاللية، والتواصل 

معهم بخصوص جميع العالقات وغريها من املسائل التي 
يحتمل االعتقاد أنها قد تؤثر تأثريًا معقوالً على استقالليتنا 

وإجراءات احلماية ذات الصلة متى كان مناسبًا. 

من األمور التي مت التوصل بشأنها مع القيمني على احلوكمة، 
نقوم بتحديد هذه االمور التي كان لها األثر األكرب يف تدقيق 

البيانات املالية املوحدة للفرتة احلالية، والتي تعد أمور تدقيق 
رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور يف تقريرنا حول التدقيق 

إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها، أو 
عندما نقرر يف حاالت نادرة للغاية، ان ال يتم اإلفصاح عن امر 

معني يف تقريرنا يف حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية 
قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

أمر آخر

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية 
يف 31 ديسمرب 2015، من قبل مدقق حسابات آخر الذي كان 

تقريره حولها املؤرخ يف 31 يناير 2016 غري معدل.

افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية

عالوة على ذلك، ووفقًا ملتطلبات القانون االحتادي لدولة 
اإلمارات العربية املتحدة رقم )2( لسنة 2015، نفيد بأن:
أننا قد حصلنا على كافة املعلومات التي رأيناها   .1

ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
مت إعداد البيانات املالية املوحدة، من جميع   .2

جوانبها اجلوهرية مبا يتطابق مع األحكام 
السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية 

املتحدة رقم )2( لسنة 2015؛
أن الشركة قد احتفظت بدفاتر حماسبية نظامية؛  .3

بتوقيع
راما بادمانابها أشاريا

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
رقم القيد 701

29 يناير 2017 | أبوظبي
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 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا 33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 إيضاحات

2016 
 ألف درهم

 

 2015 
 ألف درهم

 
     

 1,204,008  1,279,853 4و  3 اإليرادات
 (643,393)  (681,979) 6.1و 4 تكاليف التشغيل

     
 560,615  597,874  الربح اإلجمالي

     
 (177,918)  (192,543) 6.2 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 

 382,697  405,331  الربح التشغيلي
     

 (138,987)  (155,959) 5 تكاليف التمويل
 1,438  394  التمويلايرادات 

 4,203  4,986 24و  18، 16 ، 14 أخرى  و خسائر أرباح
 98,660  116,950 13و  12 حصة الشركة من نتائج شركات زميلة و شركات ائتالف

 348,011  371,702  ربح السنة
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  الموحد الربح أو الخسارةبيان 
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 حدالمو  بيان المركز المالي
 2016 ديسمبر 31كما في 

 
 إيضاحات

2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

           الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 304,723  117,775 10 التنفيذقيد  رأسماليةأعمال 
 3,498,466  3,845,225 11 ممتلكات ومحطات ومعدات

 37,596  27,710 14 موجودات غير ملموسة
 641,178  826,096 13و  12 في شركات زميلة و شركات إئتالفاستثمارات 

 72,276  - 28و  15 قرض لشركة ائتالف
 2,736,692  2,782,567 16 إيجارات تمويلية مدينة

  7,599,373  7,290,931 
     

     المتداولة الموجودات
 37,813  32,026  المخزون 

 409,506  409,115 17 مدفوعة مقدماً  ومصاريفذمم مدينة 
 226,404  230,918 16 إيجارات تمويلية مدينة

 176,969  389,961 19 ألجلنقد وودائع 
  1,062,020  850,692 

 91,201  - 18 مجموعة مستبعدة وأصل محتفظ بهما للبيع
  1,062,020  941,893 

 8,232,824  8,661,393  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوبات المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 738,490  738,490 20 رأس المال المصدر
 (2,016)  (2,016) 21 أسهم الخزينة

 197,356  234,092 22 االحتياطي النظامي
 720,667  888,361   محتجزةارباح 

 (2,573)  (2,715)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 (32,119)  (29,551)  تحوطات التدفق النقدي للمشتقات المالية فيالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 1,772,476  1,772,476 24 المساهمينالجزء المدرج في حقوق  -سندات إلزامية التحويل
 768,086  768,086 22 احتياطي آخر

 4,160,367  4,367,223  األملشركة ا سهمأ يالمساهمين المتعلقة بحاملحقوق 
 65,399  70,868  مسيطرةحقوق غير 

 4,225,766  4,438,091  المساهمينحقوق  إجمالي
     

     المطلوبات غير المتداولة
 128,546  133,110 27 ومخصصات اتمستحق ،ذمم دائنة

 2,808,286  2,887,187 23 قروض وسلفيات تحمل فائدة
 10,320  3,979 25 إيجارات تمويلية بموجب التزامات

 173,908  97,729 24 الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل
 20,625  22,649 26 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  3,144,654  3,141,685 
     المطلوبات المتداولة

 568,001  643,663 27 ومخصصات اتمستحق ،ذمم دائنة
 189,021  342,712 23 قروض وسلفيات تحمل فائدة

 84,909  84,909 24 الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل 
 7,364  7,364 25 إيجارات تمويلية بموجب التزامات

  1,078,648  849,295 
 16,078  - 18 محتفظ بها للبيع لبأصو مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 

  1,078,648  865,373 
 4,007,058  4,223,302  المطلوبات مجموع

        8,232,824  8,661,393  والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
 المهيري  المقرب أحمد وليد

 رئيس مجلس اإلدارة
 ثابت حسين جاسم 

 التنفيذي الرئيس
 ريدلينجتون  جون  ستيفن 

 التنفيذي يالمال الرئيس
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 حدالمو  بيان المركز المالي
 2016 ديسمبر 31كما في 

 
 إيضاحات

2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

           الموجودات
     الموجودات غير المتداولة

 304,723  117,775 10 التنفيذقيد  رأسماليةأعمال 
 3,498,466  3,845,225 11 ممتلكات ومحطات ومعدات

 37,596  27,710 14 موجودات غير ملموسة
 641,178  826,096 13و  12 في شركات زميلة و شركات إئتالفاستثمارات 

 72,276  - 28و  15 قرض لشركة ائتالف
 2,736,692  2,782,567 16 إيجارات تمويلية مدينة

  7,599,373  7,290,931 
     

     المتداولة الموجودات
 37,813  32,026  المخزون 

 409,506  409,115 17 مدفوعة مقدماً  ومصاريفذمم مدينة 
 226,404  230,918 16 إيجارات تمويلية مدينة

 176,969  389,961 19 ألجلنقد وودائع 
  1,062,020  850,692 

 91,201  - 18 مجموعة مستبعدة وأصل محتفظ بهما للبيع
  1,062,020  941,893 

 8,232,824  8,661,393  إجمالي الموجودات
     

     والمطلوبات المساهمينحقوق 
      المساهمينحقوق 

 738,490  738,490 20 رأس المال المصدر
 (2,016)  (2,016) 21 أسهم الخزينة

 197,356  234,092 22 االحتياطي النظامي
 720,667  888,361   محتجزةارباح 

 (2,573)  (2,715)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
 (32,119)  (29,551)  تحوطات التدفق النقدي للمشتقات المالية فيالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 

 1,772,476  1,772,476 24 المساهمينالجزء المدرج في حقوق  -سندات إلزامية التحويل
 768,086  768,086 22 احتياطي آخر

 4,160,367  4,367,223  األملشركة ا سهمأ يالمساهمين المتعلقة بحاملحقوق 
 65,399  70,868  مسيطرةحقوق غير 

 4,225,766  4,438,091  المساهمينحقوق  إجمالي
     

     المطلوبات غير المتداولة
 128,546  133,110 27 ومخصصات اتمستحق ،ذمم دائنة

 2,808,286  2,887,187 23 قروض وسلفيات تحمل فائدة
 10,320  3,979 25 إيجارات تمويلية بموجب التزامات

 173,908  97,729 24 الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل
 20,625  22,649 26 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  3,144,654  3,141,685 
     المطلوبات المتداولة

 568,001  643,663 27 ومخصصات اتمستحق ،ذمم دائنة
 189,021  342,712 23 قروض وسلفيات تحمل فائدة

 84,909  84,909 24 الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل 
 7,364  7,364 25 إيجارات تمويلية بموجب التزامات

  1,078,648  849,295 
 16,078  - 18 محتفظ بها للبيع لبأصو مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 

  1,078,648  865,373 
 4,007,058  4,223,302  المطلوبات مجموع

        8,232,824  8,661,393  والمطلوبات الملكيةإجمالي حقوق 
 المهيري  المقرب أحمد وليد

 رئيس مجلس اإلدارة
 ثابت حسين جاسم 

 التنفيذي الرئيس
 ريدلينجتون  جون  ستيفن 

 التنفيذي يالمال الرئيس

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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  الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 إيضاحات

2016 
 ألف درهم

 

 2015 
 ألف درهم

 
     

 1,204,008  1,279,853 4و  3 اإليرادات
 (643,393)  (681,979) 6.1و 4 تكاليف التشغيل

     
 560,615  597,874  الربح اإلجمالي

     
 (177,918)  (192,543) 6.2 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 

 382,697  405,331  الربح التشغيلي
     

 (138,987)  (155,959) 5 تكاليف التمويل
 1,438  394  التمويلايرادات 

 4,203  4,986 24و  18، 16 ، 14 أخرى  و خسائر أرباح
 98,660  116,950 13و  12 حصة الشركة من نتائج شركات زميلة و شركات ائتالف

 348,011  371,702  ربح السنة
     
     

     عائد إلى:
 345,345  367,362  حاملي االسهم العادية للشركة األم

 2,666  4,340  مسيطرةالغير الملكية حقوق 
  371,702  348,011 
     
     

 للسهم  والمخفضالعائد األساسي 
 0.11  0.14 7 إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم )درهم( العائد
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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 .الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالية 33 إلى 1تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 إيضاحات
 2016  
  ألف درهم 

 2015  
 ألف درهم 

     األنشطة التشغيلية
 348,011  371,702  ربح السنة 

     لتسوية ربح السنة مع صافي التدفقات النقدية: نقديةغير  تعديالت
 119,900  129,423 11 استهالك ممتلكات ومحطات ومعدات   
 -  9,886   إنخفاض قيمة الشهرة  
 (187,994)  (185,587) 16و  3 عقود إيجارات تمويلية اتإيراد  
 (98,660)  (116,950) 13و  12 إئتالف و شركاتنتائج شركات زميلة  حصة من  
 (452)  1,573 26 صافي الحركة في مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 (4,203)  (38,297)  أخرى  أرباح وخسائر
 -  14,200  مخصص مخزون بطيء الحركة  
 (1,438)  (394)  الفوائدإيرادات   
 138,987  155,959 5 تمويلتكاليف   

     في رأس المال العامل: تعديالت
 (2,111)  (2,534)  المخزون   
 79,675  10,800  مدفوعة مقدماً  ومصاريف ذمم مدينة  
 (9,728)  (23,150)   ومخصصات ، مستحقاتذمم دائنة  
 230,069  234,002 16 دفعات إيجار مستلمة  
 (7,125)  (7,125) 8 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  
     

 604,931  553,508  من األنشطة التشغيلية التدفقات النقديةصافي 
     

     األنشطة االستثمارية
 252,674  - 19 أشهر ثالثة من الكثر استحقاق بتاريخ نقدية ودائع

 (112,957)  (132,598) 11 شراء ممتلكات ومحطات ومعدات
 -  (91,837) 13و  12 إئتالفشركات في  اتاستثمار 

 -  29,000  أرباح موزعة من شركة ائتالف
 33,476  47,257 12 زميلة شركة منموزعة  أرباح

 (176,738)  (63,053)  ألعمال رأسمالية قيد التنفيذ  دفعات
 1,311  345  مستلمةفوائد 

      11,429  11,224 18 للبيعمحتفظ به  متحصالت من إستبعاد موجودات
 9,195  (199,662)  األنشطة االستثمارية من /(في ةالنقدية )المستخدم التدفقاتصافي 

     
     األنشطة التمويلية
 1,035,274  455,540 23 تحمل فائدة مستلمة قروض وسلفيات 

 (209,668)  (232,593)  تحمل فائدة قروض وسلفياتتسديد 
 (1,000,000)  - 24 ب 1 التحويل اإللزامية سندات شراء إعادة

 (103,517)  (86,444) 24 قسيمة نقدية مدفوعة على السندات اإللزامية التحويل 
 (5,762)  (6,341)  تمويلية إيجاراتبموجب  مقابل التزاماتالدفعات 

 (108,688)  (121,469)  مدفوعةفوائد 
 (12,629)  (4,221)  مدفوعة اتفاقيات رسوم

 -  7,588  مسيطرةالمن قبل أطراف غير  مدفوع رأس مال إضافي
 (173,684)  (162,932) 8 أرباح موّزعة لحاملي األسهم العادية

 (7,264)  (6,459)  والمساهمين المسيطرةلحقوق غير موّزعة أرباح 
 (585,938)  (157,331)  النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

     
 28,188  196,515  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

 165,258  193,446  يناير 1النقد وما يعادله في 
     

 193,446  389,961 19 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
      

 .28في إيضاح مبينة المعامالت غير النقدية 

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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 من هذه البيانات المالية الموحدة. جزًءا 33إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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  الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 2016 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

 إيضاحات

2016 
 ألف درهم

 

 2015 
 ألف درهم

 
     

 1,204,008  1,279,853 4و  3 اإليرادات
 (643,393)  (681,979) 6.1و 4 تكاليف التشغيل

     
 560,615  597,874  الربح اإلجمالي

     
 (177,918)  (192,543) 6.2 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 

 382,697  405,331  الربح التشغيلي
     

 (138,987)  (155,959) 5 تكاليف التمويل
 1,438  394  التمويلايرادات 

 4,203  4,986 24و  18، 16 ، 14 أخرى  و خسائر أرباح
 98,660  116,950 13و  12 حصة الشركة من نتائج شركات زميلة و شركات ائتالف

 348,011  371,702  ربح السنة
     
     

     عائد إلى:
 345,345  367,362  حاملي االسهم العادية للشركة األم

 2,666  4,340  مسيطرةالغير الملكية حقوق 
  371,702  348,011 
     
     

 للسهم  والمخفضالعائد األساسي 
 0.11  0.14 7 إلى حاملي األسهم العادية للشركة األم )درهم( العائد
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 األنشطة 1
 

 مسجلة في دولة االمارات العربية المتحدة ،شركة مساهمة عامةهي الشركة"( ")"تبريد" أو  ش.م.ع – الشركة الوطنية للتبريد المركزي  إنّ  
 تابعةلألوراق المالية، وهي ومدرجة في سوق دبي  ، 2015لسنة  (2رقم ) في دولة اإلمارات العربية المتحدةبالقانون اإلتحادي  عمال

 يه )""المجموعة(لها  لشركات التابعةاو  ية للشركةالرئيس تنشاطاال ان .األم"(الشركة "أو  ش.م.ع. )"إم.دي.سي."لشركة مبادلة للتنمية 
. تم عرض , تشغيل وصيانة المحطات, بناء شبكات ثانوية, صناعة األنابيب العازلة واالستشارة في التصميم واالشرافالمبردةالمياه  توزيع

 للبيانات المالية الموحدة. 9النشاطات الرئيسية للشركات التابعة في إيضاح رقم 
 

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

 )" قانون الشركات"( 2015لسنة  2ليتوافق مع القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي 
من قبل المساهمين في على التعديل األول تمت الموافقة وقد . ممارسات التنظيمية الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلعالأفضل مع و 

المساهمين في ، فيما تمت الموافقة على التعديالت األخرى من قبل 2016مارس  2 تاريخ  اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في
 .2017 يناير 15 تاريخ  فيالمنعقد  العموميةالجمعية اجتماع 

 
 لم تقم المجموعة بأية مساهمات إجتماعية خالل السنة. 

 
 .  2017يناير  29 تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ

 
 

 أساس اإلعداد 2.1
 

 معايير مجلس عن ةالصادر  (”IFRS“) المالية لتقاريرعداد اإل الدولية للمعايير وفقاً  للمجموعة الموحدة المالية البيانات إعداد تم لقد 
 . المتحدة العربية اإلمارات دولة في للقوانين للشروط المطبقة  وفقاً و  ،(IASB) الدولية المحاسبة

 
. لقد تم و التي تم قياسها بالقيمة العادلة مشتقات األدوات المالية باستثناءيتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية  

ن جميع . تم اإلفصاح عمجموعةلل الوظيفيةالعملة ( والتي تمثل "درهم"عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )
 القيم إلى اقرب ألف درهم إال إذا أشير إلى غير ذلك.

 
 

 أساس توحيد البيانات المالية 2.2
 

يتم تحقيق السيطرة . 2016 ديسمبر 31في  كما )""المجموعة(لها  والشركات التابعة تبريدتضـم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية ل 
قدرة على المع الجهة المستثمر فيها، ويكون لها  تعاملهاالناتجة من أو يكون لديها الحق في العائدات المتغيرة  ،المجموعة تتعرض عندما

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

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

 فيها(
 مع الجهة المستثمر فيها؛ و الناجمة عن تعاملها التعرض، أو الحقوق في العائدات المتغيرة 
 مستثمر فيها للتأثير على عائداتهالالمقدرة على استخدام سيطرتها على الجهه ا 
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 )تتمة( أساس توحيد البيانات المالية 2.2
 

لدعم هذا االفتراض، وعندما يكون للمجموعة أقل من أغلبية . تؤدي إلى السيطرةافتراض بأن أغلبية حقوق التصويت  يوجد، عموماً  
تقييم ما إذا  في االعتبار عندوالظروف ذات الصلة  كافة الحقائق تأخذ المجموعةالمستثمر فيها،  في الجهةالتصويت أو حقوق مماثلة 

 :ذلك ويشملالمستثمر فيها،  سلطة على الجهة لها صالحيةكان 
 االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الجهة المستثمر فيها 
  الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى 
  وحقوق التصويت المحتملةحقوق تصويت المجموعة 

 
أو  إذا أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغييرات في واحدعلى جهة مستثمر فيها  ما إذا كانت تسيطرتقوم المجموعة بإعادة تقييم  

ما تفقد المجموعة على سيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عند بدأ توحيد شركة تابعة عندما تحصلأكثر من عناصر السيطرة الثالثة. ي
أو المستبعدة  ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليهاالمجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج موجودات ومطلوبات وإيرادات 

المجموعة حصل فيه المجموعة على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه منذ التاريخ الذي ت الموحد الربح أو الخسارةخالل السنة في بيان 
 عن السيطرة على الشركة التابعة.

 
حتى لو  مسيطرة،الغير الشركة األم للمجموعة والحقوق  إلى حاملي أسهمالخسائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر و األرباح  تنسب 

للشركات التابعة بهدف  عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية .مسيطرةالغير الحقوق نتج ذلك عن عجز في رصيد 
توافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين واإليرادات 

 والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد. والمصاريف
 

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

غير  الحقوق ، والمطلوبات، (بما في ذلك الشهرة)موجودات ذات الصلة الإذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تستبعد  
يتم إدراج أي . األرباح أوة الخسائرأي أرباح أو خسائر ناتجة في  جإدرا، في حين يتم حقوق الملكيةالمسيطرة والمكونات األخرى من 
 .استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة

 
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2.3

 
 دمج األعمال والشهرة 
إجمالي االعتبار المحول والذي يتم قياسه بالقيمة العادلة . يتم قياس تكلفة االستحواذ كاالستحواذدمج األعمال باستخدام طريقة احتساب يتم  

 الحقوق قياس  باختيار إماالمجموعة  تقومأعمال،  دمجلكل في تاريخ االستحواذ ومبلغ أي حقوق غير مسيطرة في الجهة المستحوذ عليها. 
. المستحوذ عليها للجهة القابلة للتحديدوجودات عليها بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة في صافي الم الجهة المستحوذغير المسيطرة في 

 .في المصاريف اإلدارية ويتم إدراجهايتم تحميل التكاليف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدها 
 

عندما تقوم المجموعة باســــــتحواذ أعمال، تقوم بتقييم الموجودات المالية والمطلوبات المفترضــــــة لغرض التصــــــنيف والتعيين المناســــــب بما  
يتوافق مع الشـــروط المتعاقد عليها والظروف االقتصـــادية والظروف المتعلقة بها كما في تاريخ االســـتحواذ. يتضـــمن هذا فصـــل المشـــتقات 

 من قبل الشركة المستحوذة.  الضمنية في العقود
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( 2.3
 

 دمج األعمال والشهرة )تتمة( 
 

مســــــيطرة( وأي حقوق الغير المحولة والمبلغ المدرج للحقوق بالتكلفة، )وهي إجمالي الزيادة في اعتبارات الشــــــراء  ايتم قياس الشــــــهرة مبدئيً  
إذا كانت القيمة العادلة لصـــافي الموجودات ســـابقة محتفظ بها على صـــافي الموجودات المســـتحوذة القابلة للتحديد وااللتزامات المفترضـــة. 

 المســــــــتحوذةجميع الموجودات  ت قد قامت بتحديدإعادة تقييم ما إذا كانتقوم المجموعة ب، االعتبار المحول تزيد عن إجمالي المســــــــتحوذة
إذا . في تاريخ االســــتحواذ المبالغ التي ســــيتم إدراجهااإلجراءات المســــتخدمة لقياس  المفترضــــة وتراجع بشــــكل صــــحيح وجميع المطلوبات

عندها يتم ، إجمالي االعتبار المحولعلى  الموجودات المســـــــتحوذةالقيمة العادلة لصـــــــافي  زيادة فيؤدي إلى ت ال تزالتقييم الإعادة  كانت
 .أو الخسارة الربحفي  ج الربحإدرا

 
بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس الشــهرة بالتكلفة ناقصــًا أي خســائر انخفاض في القيمة متراكمة. وبهدف إختبار االنخفاض في القيمة، يتم  

نقد والتي من تخصــــــــيص الشــــــــهرة المســــــــتحوذة من دمج األعمال، منذ تاريخ االســــــــتحواذ، على كل وحدة من وحدات المجموعة المولدة لل
إذا ما تم تعيين موجودات ومطلوبات الجهة المســــــــــــــتحوذ عليها األخرى لهذه عن المتوقع أن تســــــــــــــتفيد من عملية الدمج، بغض النظر 

 الوحدات.
 

بالعمليات حيث يتم تخصيص الشهرة للوحدة المولدة للنقد ويتم استبعاد جزء من العمليات ضمن تلك الوحدة، فيتم إدراج الشهرة المرتبطة  
المســــتبعدة ضــــمن القيم الدفترية للعمليات عند تحديد األرباح أو الخســــائر على االســــتبعاد. يتم قياس الشــــهرة المســــتبعدة في هذه الظروف 

 بناًء على القيم النسبية للعملية المستبعدة والجزء المتبقي من الوحدة المولدة للنقد.
 

  اإليراداتإدراج  
بشكل  اإليرادات قيمة قياس ويمكن ، عادة عند استالم البضائع،المشتري  الى البضائع ملكية ومنافع مخاطر تنتقل عندما المبيعات قيد يتم 

 تقديم عند اإليرادات إدراج ويتم ،للعمالء المقدمة المتغيرة والكمياتالكميات المتاحة  إيرادات من المبردةمبيعات المياه  تتكون . موثوق 
 .الخدمة

 
 استيفاء معايير اإلدراج المحددة والمشروحة أدناه قبل إدراج اإليرادات.يجب أن يتم  

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

 باإلشارة إلى مرحلة إنجاز العقود عندما: 
 ، المجموعة إلى بالعقد المرتبطة اإلقتصادية الفوائد تدفقيرجح  (1
 عمل تقدير موثوق به لتكاليف العقد،  يمكن (2
 .المدرج المبلغ تحصيلواثقة من  المجموعةتكون  (3

 
 عندما تتوصل المجموعة الى أّن اتفاقًا مع عميل يحتوى على التأجير التمويلي، يتم إدراج دفعات اإليجار كإيرادات تمويل باستخدام نسبة 

من مديني التأجير التمويلي ضمن اإليرادات  الفوائدعائد تعطي نسبة عائد على االستثمار دورية ثابتة في كل عام. يتم إدراج  إيرادات 
 .لطبيعتها التشغيليةنظرًا 
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 الفائدة إيرادات 
 وهوسعر الفائدة الفعلي  طريقة باستخدام استحقاقها عند ، بما فيها إيرادات الفوائد على عقود التأجير التمويلي المدينة،الفوائد إيرادات تدرج 

بحيث يصل مجموعها إلى القيمة  المالية لألدوات المتوقعة األعمارتخفض به المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل  الذي المعدل
 .الدفترية الصافية لألصل المالي

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

 الموحد. الربح أو الخسارةالعتراف بها مقدمًا في بيان وتستوفي معايير أخرى لقابلة للتحديد، 
           

 اإليجار عقود إيجارات
 ةإضاف يتم. تشغيليةكإيجارات  الموجودات بملكية المتعلقة والفوائد المخاطر جميع بتحويل المجموعة تقوم ال عندما يجاراتاإل تصنيف يتم 

 العقدمدة  طوال إدراجها ويتم جرأالمست لألصل الدفترية القيمة الى التشغيل إيجارات مفاوضة في تكبدها تم التي المباشرة المبدئية التكاليف
 المجموعة تحدد عندما. فيها اكتسابها يتم التي الفترة في كإيرادات يجارات العرضيةإدراج اإل يتم. الدخل من اإليجارات سسأ نفس على

 على بناءً  منظم أساس على تشغيل عقود يجاراتإك مدفوعات السعةإدراج  يتمفإنه  تشغيل، إيجارات تتضمن التبريد خدمات اتفاقيات نبأ
على مبدأ يتم احتساب إيرادات اإليجار الناشئة عن عقود التشغيل على محطات تبريد المياه  .السنة خالل للعميل توفيرها تم التي السعة

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

 العمالت األجنبية  
وتعرض بها البيانات المالية. إّن  األم الشركةبها  تتداولعرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم(، وهي العملة التي  تم 

. تقوم كل شركة في المجموعة بتحديد تمارس الشركة أعمالها األساسية حيثفي البيئة اإلقتصادية  مستخدمةالعملة ال العملة المتداولة هي
تستخدم المجموعة الطريقة  عملة.ويتم قياس البنود المتضمنة في البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك ال العملة المتداولة الخاصة بها

ام المباشرة للتوحيد وعند استبعاد عملية أجنبية، يعكس الربح أو الخسارة المعاد تصنيفها في األرباح أو الخسائر المبلغ الناتج من استخد
 تلك الطريقة.

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

 
بيان باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ  المتداولةبالعمالت األجنبية إلى العملة النقدية المدرجة والمطلوبات  الموجوداتتحويل  يتم 

 . المركز المالي
 

توفر تحوطًا  فعااًل التي  النقدية البنودالموحد باستثناء  الربح أو الخسارةبيان  إلىويل تحويل جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التح يتم 
يتم  وعندهايتم استبعاد صافي االستثمار  أنإلى في بيان الدخل الشامل  البنود الماليةهذه  إدراج يتم. أجنبية عمليةلصافي االستثمار في 

 الموحد.  الربح أو الخسارةبيان  في اإدراجه
 

 تاريخ عند التحويل معدالت باستخدام األجنبية بالعمالت التاريخية التكلفةعلى أساس  قياسها تم التي النقدية غير البنود تحويل يتم 
 الصرف السائدة في معدالت أجنبية باستخدام العادلة بعملة بالقيمة النقدية التي يتم قياسها غير يتم تحويل البنود .المبدئي المعامالت

 .تحديد القيمة العادلة التاريخ الذي تم فيه
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 العمالت األجنبية )تتمة( 
 

 )تتمة( واألرصدة )أ( التعامالت 
الربح أو  إدراجمع بما يتماشى يتم التعامل مع الربح أو الخسارة الناتجة عن تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  

الدخل العادلة في  قيمتهاأو خسائر  يتم إدراج أرباحالخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة للبند )أي فروق التحويل على البنود التي 
 لى التوالي(.أو الربح أو الخسارة، ع ويتم إدراجها كذلك في الدخل الشامل اآلخرأو الربح أو الخسارة  الشامل اآلخر

 
 المجموعة شركات)ب(  
بيان المركز  تاريخ في السائدة الصرف أسعار باستخدام اإلمارات درهم إلى األجنبية لعملياتبا الخاصة والمطلوبات الموجودات ليتحو يتم  

الناتجة عن التحويل في تدرج فروقات سعر الصرف . العام خالل المرجح المتوسط الصرف سعر باستخدام الدخل بيانات تحويلو  ،المالي
 المتعلقو  المساهمين حقوق  ضمن والمدرج المؤجل المتراكم المبلغ إدراج يتم فإنه ،عملية أجنبية استبعاد عند. الموحد بيان الدخل الشامل

 .الموحد الربح أو الخسارة بيان في المحددة األجنبية العملية بتلك
 

 والمطلوبات الدفترية للموجودات عادلة للقيمةال قيمةفي ال تعديالت وأي أجنبية عملية علىاالستحواذ  ناتجة عن أي شهرةيتم التعامل مع  
 .التقارير الماليةفي تاريخ  الصرف السائد معدلحسب  األجنبية ويتم تحويلها العمليةمطلوبات كموجودات و عملية االستحواذ الناتجة عن

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

يتم حساب و  نوع الموجودات المناسب إلى التنفيذ. يتم تحويل األعمـال الرأسمالية قيد الموجوداتالمتعلقة مباشرة ببناء  المخصصة التكاليف
 .االستخدامووضعها قيد  الموجوداتالمجموعة عندما يتم االنتهاء من بناء  لسياساتوفقًا  تهالك عليهااالس

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

لمشاريع المكتملة أو المعلقة با المتعلقة االقتراض تكاليف تدرج. لإلستخدام اً جاهز  األصل صبحي حتىاألصل  تكلفة من كجزء( قروضلل
 .وذلك عند تكبدها الفترة مصاريف ضمنأو التي ال يمكن نسبتها إلى موجودات مؤهلة 

 
 الالزمة األنشطة جميع تكتمل عندما ،تعمل جزئياً التي  التوزيعوموجودات  للمحطات بالنسبة اإلقتراض تكاليف رسملة عن الشركة تتوقف 

 .الفعلي الستخدامها الموجودات إلعداد
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 معداتو  محطاتو  ممتلكات 
 في انخفاض يوأ المتراكم االستهالك المخصوم منه التكلفة بسعر والمعدات والمحطات الممتلكاتأعمال اإلنشاء قيد التنفيذ و  قيد يتم 

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

 إدراج قيمة استهالك لألراضي. يتم ال. تكبدها عند الموحد الربح أو الخسارة بيان في األخرى  والتصليح الصيانة تكاليف جميع إدراج
 :يلي كما للموجودات المقدرة اإلنتاجية األعمار مدى على الثابت القسط أساس على االستهالك يحتسب

 
 سنة  30 مدى على العالقة المكملة ذات والموجودات المحطات

 سنة 50مدى  على  المباني
 سنة  50مدى  على التوزيع شبكات

 سنوات 4 إلى 3 مدى على وتركيبات أثاث
 سنوات 4 إلى 3 مدى على مكتبية وأجهزة معدات
 سنوات 5 إلى 4 مدى على  سيارات

 
بأثر ، ويتم تعديلها للممتلكات والمحطات والمعدات في نهاية كل سنة مالية وطرق االستهالك اإلنتاجيوالعمر  المتبقيةمراجعة القيمة  يتم 

 .مستقبلي، إذا كان ذلك ممكناً 
 

 الدفترية القيمةب تهتكلف إدراج يتممن كل اصالح  االنتهاء وعندالمناطق.  تبريد محطات على إجراء إصالح رئيسيبدوريًا  المجموعة تقوم 
 مدى على التكلفة استهالك يتم. اإلدراج متطلباتالتكلفة  استوفت إذاويعامل كاستبدال  ،والمعدات اتالمحطو  الممتلكات ضمنحسب البند 

 .حتى تاريخ اإلصالح الرئيسي القادم الفترة
 

اقتصادية  فائدة هناك تكون  ال عندما أو بيعها عندوأي جزء جوهري تم إدراجه سابقًا  والمعدات والمحطات الممتلكات بنود استبعاد يتم 
 كالفرق  احتسابها يتم)والتي األصل  استبعاد عن ناتجة خسائر أو أرباح ةأييتم إدراج . ااستبعاده من أومن استخدامها  متوقعة مستقبلية

 .ذلك األصل استبعاد فيها يتم التي السنة في الموحد الربح أو الخسارة بيان في( الدفترية األصل وقيمة االستبعاد متحصالت صافي بين
 

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

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

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

 تكاليف بين التأجير عقد مدفوعات تقسمأقل.  يهماأ ،التأجير عقد لمدفوعات األدنى للحد الحالية بالقيمة أو التأجير عقد بداية عند لألصل
الربح أو  بيان في تظهر تكاليف التمويل. اتللمطلوب المتبقي الرصيد على ثابتة فائدة لتحقيق التأجير عقد اتمطلوب وتخفيض التمويل
 .الموحد الخسارة

 
هناك  يكن لم إذا وذلك أقل، أيهما العقد، فترةو  لألصل المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الموجودات المؤجرة المرسملة استهالكحساب  يتم 

 .التأجير فترة نهاية في المجموعة إلى الملكية تحولدرجة معقولة من اليقين ل
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 )تتمة( التأجير عقود 
 )تتمة( كمستأجر المجموعة 
 .اإليجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على الموحد الربح أو الخسارة بيان ضمن كمصروف التشغيلية اإليجار دفعاتُتدرج  

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

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

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

 
 وشركات االئتالف الزميلة الشركات في استثمارات 
. إّن النفوذ الجوهري هو المقدرة على المساهمة في القرارات المالية عليها جوهري  بنفوذ المجموعة تتمتع ةشرك هي الزميلة ةالشرك إن 

 على هذه السياسات.والتشغيلية للجهة المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة 
 

إّن شركة اإلئتالف هي نوع من اإلتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على اإلتفاقية حقوق في صافي  
موجودات شركة اإلئتالف. إّن السيطرة المشتركة هي المشاركة في السيطرة على اتفاقية بموجوب عقد، وتوجد فقط عندما يتطلب اتخاذ 

 رارات حول األنشطة ذات الصلة موافقًة جماعية من األطراف التي تتشارك السيطرة.الق
 

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

 
يتم ، حقوق الملكية طريقة حقوق الملكية. وفقًا لطريقةزميلة وشركات اإلئتالف باستخدام ال اتلشركساب استثمارات المجموعة في اتحايتم  

يتم تعديل القيمة الدفترية لإلستثمار إلدراج التغييرات في حصة  .التكلفةقيمة ب مبدئياً  أو شركة اإلئتالف الزميلة ةفي الشرك االستثمارإدراج 
يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو شركة  الزميلة أو شركة اإلئتالف منذ تاريخ الشراء. المجموعة من صافي موجودات الشركة

 الربح أو الخسارةاإلئتالف ضمن القيمة الدفترية لإلستثمار وال يتم إطفاؤها أو إختبارها بشكل فردي لإلنخفاض في القيمة. يعكس بيان 
لزميلة وشركات اإلئتالف. يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل اآلخر للجهات المستثمر حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركات ا

 فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة.
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 وشركات االئتالف )تتمة( الزميلة الشركات في استثمارات 
 

، تقوم المجموعة بإدراج أو شركة االئتالف الزميلة ةتغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشرك يعندما يتم إدراج أباإلضافة إلى ذلك،  
 والناتجة محققةال غير والخسائر األرباح استبعاد يتم. التغييرات في حقوق المساهمين في بيان ًا،مناسب عندما يكون حصتها من التغييرات، 

 ةالشرك في المجموعة حصةشركة االئتالف. وتقتصر األرباح والخسائر المدرجة على أو  الزميلة ةوالشرك المجموعة بين المعامالت من
 أو شركة االئتالف. الزميلة

 
الموحد خارج األرباح التشغيلية.  الربح أو الخسارةيتم إدراج حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الزميلة وشركة االئتالف في بيان  

 السياسات فيقتو  بهدف التعديالت إجراء يتمو  أو شركة االئتالف لنفس الفترة المالية للمجموعة، الزميلة ةلشركليتم إعداد البيانات المالية 
  عند الضرورة. المجموعة سياساتللشركة أو شركة االئتالف مع  المحاسبية

 
 ستثماراتقيمة ا انخفاضناتجة عن  خسائر إدراج الضروري  من كان إذا المجموعة فيما تحدد ،المحاسبية الملكية حقوق  طريقة تطبيق بعد 

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

 الموحد. الربح أو الخسارةالقيمة القابلة لإلسترداد للشركة الزميلة أو شركة اإلئتالف وقيمتها الدفترية، ومن ثم تقوم بإدراج في بيان 
 

وإدراج االستثمار  قياس، تقوم المجموعة بأو السيطرة المشتركة على شركة اإلئتالف على الشركة الزميلةفقدان النفوذ الجوهري  ةحال في 
إدراج الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو شركة اإلئتالف، عند فقدان النفوذ الجوهري أو السيطرة ويتم حسب قيمته العادلة. المتبقي 

   الموحد. الربح أو الخسارةالمشتركة، والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في بيان 
 

 موجودات غير ملموسة 
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل عند االعتراف المبدئي حسب التكلفة. إّن تكلفة الموجودات غير الملموسة  

الملموسة المكتسبة عند دمج األعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ. بعد االعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير 
، باستثناء داخلياً بالتكلفة ناقص أي إطفاء متراكم وأية خسائر متراكمة ناجمة عن االنخفاض في القيمة. والموجودات غير الملموسة المولدة 

الموحد في السنة التي يتم فيها اإلنفاق. ويتم تقييم  الربح أو الخسارةتكاليف التطوير المرسملة، ال يتم رسملتها ويدرج اإلنفاق في بيان 
 العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة على أساس أنه محدد أو غير محدد.

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

شر إلى احتمالية انخفاض قيمة الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير عند وجود مؤ 
الملموسة ذات األعمار المحددة على األقل في نهاية كل سنة مالية. يتم احتساب التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو النمط المتوقع 

ة المستقبلية المتضمنة في األصل عن طريق تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء، بما هو مناسب، وتعامل على أنها الستهالك الفوائد االقتصادي
 تغييرات في التقديرات المحاسبية. 
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياساتملخص  2.3
 

 موجودات غير ملموسة )تتمة( 
جي غير المحدد، ولكن يتم إخضاعها سنويًا الختبار انخفاض القيمة، سواء بشكل ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتا 

فردي أو على مستوى وحدات توليد النقد. تتم مراجعة وتقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة ذات العمر غير المحدد سنويًا 
كن من الممكن إدراجها بعمر غير محدد، يتم تغيير التصنيف إلى لتحديد ما اذا كان التصنيف كغير محدد ما يزال قائمًا. في حال لم ي

 محدد بدءًا على أساس مستقبلي.
 

ملموس على أساس الفرق بين صافي عائدات البيع والقيمة الدفترية اليتم قياس األرباح أو الخسائر الناجمة عن استبعاد أألصل غير  
 الموحد عندما يتم استبعاد األصل.  الربح أو الخسارةألصل، ويتم إدراج الفرق في بيان ل

 
 أسهم الخزينة 
التكلفة وتخصم من حقوق  على أساس سعرالخزينة(  أسهمشرائها ) الخاصة بالمجموعة والتي تم إعادةحقوق الملكية  تدرج أدوات 

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

 
 المالية غير موجوداتالقيمة  انخفاض 
أي من الموجودات. قيمة إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بإنخفاض  فيمالتحديد  بيان مركز ماليالمجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل  تقوم 

قيمة بتقدير  المجموعةتقوم  ،لموجوداتقيمة انخفاض سنوي الوفي حال ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار 
 ،موجودات أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقدالعادلة للقيمة القيمة الموجودات القابلة لالسترداد هي  القابلة لالسترداد. إنّ  الموجودات
 قيد االستخدام. والقيمة  االستبعادتكاليف مخصوم منها  ،أيهما أعلى

 
موجودات  وليد الموجودات لتدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن، إال في حالة عدم تلكل أصل على حدة لالسترداد القابلة القيمةوتحدد 

القيمة القابلة لألصل أو تتجاوز وحدات توليد التدفقات النقدية . عندما تتجاوز القيمة الدفترية مجموعة من الموجودات األخرى أخرى أو 
 ودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.ويتم تخفيض القيمة المدرجة للموج أّن األصل انخفضت قيمته،يعتبر  ،لالسترداد

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

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

 لعادلة األخرى المتاحة.بمضاعفات تثمين أو أسعار األسهم المدرجة للشركات التابعة المطروحة في األسواق المالية، أو مؤشرات القيمة ا
 

تستخدم المجموعة عند احتساب االنخفاض في القيمة موازنات وتوقعات مفصلة، ويتم إعدادها بشكل منفصل لكل وحدة من الوحدات  
 المولدة للنقد والتي تتبع لها الموجودات. إّن هذه الموازنات والتوقعات تغطي األعمار اإلنتاجية للمحطات.
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 )تتمة( الهامة المحاسبية ساتالسياملخص  2.3
 

 )تتمة( المالية غير موجوداتالقيمة  انخفاض 
 

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

 فتراضاتاال في تغير حدوث عند فقط سابقاً  ةالمدرج في القيمة االنخفاض عكس يتم. المتعلقة بالموجودات أو الوحدات المولدة للنقد
 القيمة زيادة يتم الحالة تلك في خفاض القيمة في البيانات المالية.اعتراف بخسائر ان آخر منذ لالسترداد القابلة القيمة لتحديد المستخدمة

بحيث ال تزيد عن قيمتها القابلة لالسترداد أو قيمتها الدفترية بعد خصم االستهالك في حال لم يكن هناك اعتراف  للموجودات المدرجة
 الموحد. الربح أو الخسارةبخسائر في القيمة في األعوام السابقة. ُيعترف بعكس االنخفاض في القيمة في بيان 

 
 العادلة القيمة صافي في الشركة نصيب عن الشراء تكلفة في الزيادة تمثل وهي التكلفةب مبدئياً  األعمال دمج من كتسبةالم الشهرة قياس يتم 

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة مخصوم منها أية خسائر متراكمة ناجمة  .المحتملة وااللتزامات المطلوباتو  للموجودات،
 .الدفترية القيمة انخفاض إلى الظروف فيها تشير التي الحاالت وفي سنوياً  الشهرةقيمة  انخفاض اختبار يتمعن انخفاض القيمة. 

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

 خسارة عكس يمكن ال. في القيمة االنخفاض خسارةإدراج  يتم الدفترية القيمة من قلأ للنقد المولدة للوحدات قابلة لالستردادال القيمة تكون 
 ديسمبر. 31 في السنوي  اختبار انخفاض القيمةب الشركة تقوم. مستقبلية فترات في بالشهرة المتعلقةفي القيمة  االنخفاض

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

حسب  ،تحوط فعالة أدواتك معينة مشتقات أو للبيع متاحة مالية موجوداتأو  وأرصدة مدينة، أو استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق،
، مضاف إليها مصاريف المعاملة المتعلقة بشراء األصل المالي، في العادلة مةبالقيمبدئيًا  المالية الموجودات إدراج جميع يتم. االقتضاء

 حالة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 

 مسموح هو بما مالية سنة كل نهاية في التصنيف هذا تقييم بإعادة وتقوم المبدئي، االعتراف عند المالية لموجوداتها اً تصنيف الشركة تحدد 
 .مناسباً  ذلك يكون  وحيثما ،به

 
 محاسبة تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية 
. األصل بشراء المجموعة فيه تلتزم الذي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ عند العادية المالية الموجودات ومبيعات مشتريات جميع إدراج يتم 

 تحديدها يتم ما عادة فترة ضمن الموجودات سليمت تتطلب التي المالية الموجودات مبيعات أو مشتريات هي العادية البيع أو الشراء طرق  إنّ 
 .وفقًا ألنظمة وأعراف السوق 
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياساتملخص  2.3
 

 )تتمة( أخرى  مالية وموجودات ستثماراتإ 
 

 القياس الالحق  
 :المالية، يتم تصنيف الموجودات المالية في أربع فئاتألهداف القياس الالحق للموجودات  

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

 .2015 و 2016ديسمبر  31في 
 مالية غير مشتقة  موجوداتهي  والذمم المدينةالقروض  إنّ بالمجموعة.  هذه الفئة هي أكثر الفئات تعلقاً  والذمم المدينة؛ القروض

بعد القياس المبدئي، يتم قياس هذه الموجودات على أساس التكلفة غير متداولة في سوق نشط. و  قابلة للتحديدذات مدفوعات ثابتة أو 
يتم حساب القيمة المطفأة باألخذ في االعتبار . قيمةمخصومًا منها االنخفاض في ال ،طريقة سعر الفائدة الفعليالمطفأة، باستخدام 

أي خصم أو زيادة عند االستحواذ وأية رسوم أو تكاليف تكون جزءًا أساسيًا من سعر الفائدة الفعلي. ويتم إدراج إطفاء سعر الفائدة 
الربح من اإلنخفاض في القيمة في بيان  جارات التمويلية المدينة ضمن اإليرادات. يتم إدراج الخسائر الناتجةياإلإلى العائد الفعلي 

 .الموحد ضمن تكاليف تمويل القروض وتكاليف البيع أو النفقات التشغيلية األخرى للذمم المدينة أو الخسارة
  31اإلستثمارات المحتفظ بها لإلستحقاق؛ ليس لدى المجموعة أي استثمارات محتفظ بها لإلستحقاق خالل السنوات المنتهية في 

 . 2015 و 2016ديسمبر 
 2015 و 2016ديسمبر  31السنوات المنتهية في  لخالمتاحة للبيع ستثمارات اليس لدى المجموعة أي  اإلستثمارات المتاحة للبيع؛. 

 
 المالية الموجوداتإلغاء االعتراف ب 
 الحاالت في( المشابهة المالية الموجودات من مجموعةجزء من  أو المالية، الموجودات من جزء)أو  المالية الموجوداتب إلغاء االعتراف يتم 

 :التالية
 

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

 ،للموجودات المحتملة والفوائد قامت بتحويل معظم أو كل المخاطر)أ(  اتفاقية تفويض، وإمادون تأخير إلى طرف ثالث بموجب 
 .الموجودات على السيطرةلم تحول ولم تحتفظ بمعظم أو جميع مخاطر وفوائد الموجودات ولكنها قامت بتحويل )ب(  أو

 
 بتحويل تقم ولم أو قيامها بالتوقيع على اتفاقية تفويض الموجودات أحد من النقدية التدفقات استالم حقوق  بتحويل المجموعة قيام حال في
 االعتراف يتمعندها  الموجودات، على السيطرة بتحويل تقم لمكما  بالموجودات المتعلقة الفوائدو  المخاطر جميعمعظم أو ب حتفاظاال أو

 .بمطلوبات باالعتراف أيضاً  المجموعة تقوم الحالة تلك فيو  المشاركة المستمرة للمجموعة في الموجودات، ال تتعدى مدى بموجودات جديدة
 .المجموعة بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق  يعكس بشكل بها المتعلقة والمطلوبات المحولة الموجودات قياس يتمو 
 

على أساس القيمة الدفترية األساسية لألصل وأعلى مبلغ قد يطلب  المحول، على األصل ضمان شكلالتي تأخذ  المستمرة ةالمشارك تقاس
 .أقل أيهمامن المجموعة تسديده، 
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 )تتمة( أخرى  مالية وموجودات ستثماراتإ 
 

 القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية  انخفاض 
المالية  الموجوداتتقيم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما إذا كان هناك أي دليل مادي على أن أحد الموجودات المالية أو مجموعة من  

قد انخفضت قيمتها. ُتعتبر قيمة أحد الموجودات أو مجموعة من الموجودات قد انخفضت فقط في حال وجود دليل مادي على انخفاض 
. ويكون لهذا الحدث الذي أدى )أكثر وقع بعد االعتراف المبدئي بهذه الموجودات )"حدث أدى إلى تكبد خسارة" القيمة كنتيجة لحدث أو

شكل إلى خسارة تأثير على تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات المالية أو مجموعة الموجودات المالية والتي يمكن تقديرها ب
 موثوق.

 
قد تشمل أدلة االنخفاض في القيمة مؤشرات إلى أّن المدينين أو مجموعة من المدينين يعانون من صعوبات مادية كبيرة، أو تخلفوا عن  

 السداد أو تأخروا في دفع الفوائد أو أصل المبالغ، أو من المرجح أن يشهروا إفالسهم، أو يخضعوا إلعادة تنظيم مالي، وحيث تشير بيانات
لى أّن هناك انخفاضًا قاباًل للقياس في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية، مثل التغيير في المتأخرات أو الظروف االقتصادية التي إالمراقبة 

 ترتبط بالتخلف عن السداد. 
 

 الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
تقوم المجموعة أواًل بتقييم فردي للموجودات المالية المؤثرة وبتقييم جماعي بالنسبة للموجودات المالية المدرجة على أساس القيمة المطفأة،  

للموجودات المالية غير المؤثرة بشكل منفرد فيما يتعلق بوجود دليل مادي على انخفاض قيمتها. فإذا قررت المجموعة أنه ال يوجد دليل 
كل فردي سواء كانت مؤثرة أم ال، تضم هذا األصل إلى مجموعة من مادي على انخفاص قيمة أحد الموجودات المالية التي تم تقييمها بش

الموجودات المالية التي لها نفس خصائص الخطر االئتماني وتقّيم هذه الموجودات بشكل جماعي فيما يتعلق بانخفاض القيمة. والموجودات 
ي إدراج خسارة ناجمة عن انخفاض القيمة، ال يتم ضمها التي تم تقييمها بشكل فردي ونتج عن هذا التقييم اعتراف بخسارة أو االستمرار ف

 إلى تقييم جماعي النخفاض القيمة.
 

إذا كان هناك دليل مادي على حدوث خسارة ناجمة عن انخفاض القيمة، يقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيم الدفترية للموجودات  
لية )مع استبعاد خسائر االئتمان المستقبلية المتوقعة والتي لم يتم تكبدها بعد(. يتم تخفيض والقيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقب

ائدة القيمة الحالية لتقديرات التدفقات النقدية المستقبلية باستخدام سعر الفائدة األصلي الفعلي للموجودات المالية. فإذا كان لقرض سعر ف
  أية خسائر ناجمة عن انخفاض القيمة يكون معدل الفائدة الفعلي الحالي. متغير، فإّن معدل التخفيض المستخدم لقياس

 
الموحد.  الربح أو الخسارةيتم تخفيض القيمة الدفترية للموجودات من خالل استخدام حساب مخصصات، وتدرج قيمة الخسارة في بيان  

سعر الفائدة المستخدم في تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية  تستمر إيرادات الفوائد في التراكم على القيمة الدفترية المخفضة باستخدام
 بغرض قياس الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة.

 
و الذمم المدينة أو من ايجارات ألقرض لالموحد  الربح أو الخسارةيتم تسجيل الدخل من الفوائد كجزء من دخل التمويل واإليرادات في بيان  

شطب القروض والمخصصات المتعلقة بها عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لتحصيلها في المستقبل، وقد  تمويلية على التوالي. يتم
تحققت جميع الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة. فإذا ما حدث في عام تاٍل أن زادت الخسارة الناجمة عن انخفاض القيمة أو زادت 

زيادة أو إنقاص الخسارة بتعديل حساب المخصصات. وإذا تم تحصيل مبلغ مشطوب  بسبب حدث وقع بعد إدراج انخفاض القيمة، فيتم
 .الربح أو الخسارة الموحدفي المستقبل، يتم إدراج المبلغ تحت تكاليف التمويل في بيان 
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  )تتمة( انخفاض القيمة وعدم إمكانية تحصيل الموجودات المالية 
 

 المالية المتاحة للبيع الموجودات 
ما إذا كان هناك دليل موضوعي بأن استثمار أو  تقارير ماليةبالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع، تقوم المجموعة بتقييم بتاريخ كل  

 .امجموعة من االستثمارات قد انخفضت قيمته
 

أو لفترات طويلة  جوهري المصنفة كاستثمارات متاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض االستثمارات في حقوق الملكية في حالة  
" لفترة طويلة" االنخفاضمقابل التكلفة األصلية لالستثمار و " جوهري "االنخفاض  يتم تقييم. في القيمة العادلة لالستثمار إلى أقل من تكلفته

الخسارة  تتم إزالةعندما يكون هناك دليل على انخفاض القيمة، . مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلة أقل من التكلفة األصلية
في  سابقاً  المدرجستثمار االانخفاض في قيمة خسارة أي  ناقصاً  المقاسة كالفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية –المتراكمة 

ال يتم عكس خسائر االنخفاض . الربح أو الخسارة الموحدبيان من الدخل الشامل اآلخر ويتم إدراجها في  –الموحد الربح أو الخسارةبيان 
 االنخفاض في القيمةالعادلة بعد  القيمةفي  اتالزياد إدراجيتم و من خالل الربح أو الخسارة؛  حقوق  الملكيةفي قيمة االستثمارات في 

 .ل الشامل اآلخرضمن الدخ
 

، فإن المجموعة تقوم بتقييم، من بين عوامل أخرى، وعند إجراء الحكم. حكمال درجة من" لفترات طويلة"أو " جوهري "تحديد ما هو ب ليتط 
 .القيمة العادلة لالستثمار أقل من تكلفته تكون  مدىألي مدة أو 

 
إلى نفس المعايير كموجودات مالية مدرجة بالتكلفة  القيمة استناداً في نخفاض يتم تقييم اال، كمتاحة للبيعفي حالة أدوات الدين المصنفة  

القيمة هو الخسائر المتراكمة التي يتم قياسها بالفرق بين التكلفة المطفأة والقيمة في نخفاض الل المدرجومع ذلك، فإن المبلغ . المطفأة
 .بيان الربح أو الخسارة الموحدفي  اسابقً  المدرجستثمار االعلى قيمة الانخفاض في خسارة أي  العادلة الحالية، ناقصاً 

 
، وذلك باستخدام معدل الفائدة المستخدم لخصم لألصلعلى أساس القيمة الدفترية المخفضة  يةالفائدة المستقبل يستمر استحقاق إيرادات 

إذا، في سنة . إيرادات الفوائد كجزء من إيرادات التمويل إدراجيتم . القيمةفي نخفاض االالتدفقات النقدية المستقبلية لغرض قياس خسارة 
القيمة في في نخفاض االخسارة إدراج حدث وقع بعد ب بشكل موضوعي مرتبطةالزيادة كانت دوات الدين و ألالقيمة العادلة  زادتالحقة، 

 .أو الخسارة الموحدبيان الربح القيمة من خالل في نخفاض اال، يتم عكس خسارة بيان الربح أو الخسارة الموحد
 

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

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

 والبضاعة االستهالكية والمواد الخام، المواد 
 لبيعإلعادة ا المعدة

 .المرجح المتوسط تكلفة أساس على الشراء تكلفة -

   
 تكلفة المواد والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة  -  تنفيذقيد ال أعمال

 التي يمكن نسبتها إليها على أساس معدل نشاط عادي.
   
 والعمالة المباشرة باإلضافة إلى المصاريف غير المباشرة  المواد تكلفة - الجاهزة البضائع

 التي يمكن نسبتها إليها على أساس معدل نشاط عادي.
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 )تتمة( المخزون  
اإلنجاز  على تكبدهامتوقع  إضافيةأية تكاليف  المخصوم منهد صافي القيمة الممكن تحقيقه على أساس سعر البيع التقديري حدّ ي 

 .واالستبعاد
 

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

 .والمدينة المستلمة
 

 والودائع قصيرة األجل النقد 
 استحقاقفترة وودائع قصيرة األجل ذات وك وفي الصندوق النقد لدى البنالموحد في بيان المركز المالي  قصيرة األجليشمل النقد والودائع  

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

ثة النقد وما يعادله المبين في بيان التدفقات النقدية الموحد يشمل النقدية، األرصدة في البنوك والودائع قصيرة األجل المستحقة خالل ثال 
 .ال يتجزأ من إدارة نقد المجموعة حيث تعتبر جزءاً  حسابات السحب على المكشوف لدى البنوك ناقصأشهر أو أقل، 

 
 لبيعل محتفظ بهمصنف كأصل  
إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية  لبيعلمحتفظ بها  كأصول استبعادتقوم المجموعة بتصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات  

المصنفة  دالمستبعدة مجموعاتالغير المتداولة و  الموجوداتيتم قياس هذه . من االستخدام المستمر بدالً  البيعرئيسي من خالل بشكل 
 مباشرةً  العائدةهي التكاليف اإلضافية  البيعتكاليف إن . ، أيهما أقلتكاليف البيع قيمتها الدفترية والقيمة العادلة ناقصاً ب لبيعلبها  محتفظك

 .، باستثناء تكاليف التمويل ومصروف ضريبة الدخلالبيعإلى 
 

المستبعدة مجموعة اليكون األصل أو و  محتماًل بدرجة كبيرة البيعيكون عندما فقط  مستوفاة للبيع كمحتفظ بهامعايير التصنيف  تعتبر 
تغييرات  أنه من غير المحتمل إجراء إلى البيعاإلجراءات المطلوبة الستكمال يجب أن تشير . في حالتها الحاليةالفوري  للبيع ةمتاح

 .المتوقع في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف بالبيعيجب أن تكون اإلدارة ملتزمة . البيعقرار سيتم سحب أو  بيع على جوهرية
 

 .للبيعكمحتفظ بها  عند تصنيفهاالممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة أو إطفاء ال يتم استهالك  
 

 .في بيان المركز المالي متداولةبنود كبشكل منفصل  للبيعمحتفظ بها ك المصنفةموجودات والمطلوبات يتم عرض ال 
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 )تتمة( الهامة المحاسبية السياساتملخص  2.3
 
 )تتمة( أصل مصنف كمحتفظ به للبيع 

 :لبيع، ول محتفظ بهاك تصنيفها، أو استبعادهاقد تم  إمامنشأة الأحد مكونات  تمتوقفة إذا كانكعملية  جاري استبعادهامجموعة  تتأهل
 
 لعمليات؛لأو منطقة جغرافية  أعمال رئيسي ومنفصلمثل خط ت 
 لعمليات؛ أولأو منطقة جغرافية  ومنفصل أعمال رئيسيخط  الستبعادجزء من خطة منسقة واحدة  يه 
 إعادة البيعحصريًا لغرض مستحوذ عليها تابعة شركة  هي. 

 
 المطلوبات المالية 
 االعتراف والقياس المبدئي 
على أساس القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، أو  39 يتم تصنيف المطلوبات المالية في نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

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

 
اف إليها في حالة السندات اإللزامية التحويل، والقروض طويلة األجل، تدرج المطلوبات المالية مبدئيًا على أساس القيمة العادلة مض 

  تكاليف المعاملة التي يمكن نسبتها إليها مباشرة.
 

تشمل المطلوبات المالية للمجموعة الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى، وحسابات السحب على المكشوف في البنوك، والسندات  
 واألدوات المالية المشتقة. والقروض طويلة األجل اإللزامية التحويل

 
 الالحق القياس 
 :يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه 

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

 أم ال.
 

  فائدة تحمل التي والسلفيات القروض 
 معدلبعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس القروض والسلفيات التي تحمل فائدة في وقت الحق على أساس التكلفة المطفأة باستخدام طريقة  

 الفائدة الفعلي.
م يتم إدراج األرباح والخسائر ضمن األرباح والخسائر عند إلغاء االعتراف بااللتزام وكذلك من خالل عملية إطفاء سعر الفائدة الفعلي. يت 

احتساب قيمة اإلطفاء باألخذ في اإلعتبار أية خصومات أو عالوات على الشراء والرسوم أو التكاليف التي تعد جزءًا ال يتجزأ من طريقة 
 .الموحد الربح أو الخسارةلفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان سعر ا
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 )تتمة(المطلوبات المالية 
 

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

 .السندات
 

متعلقة عند إصدار السندات اإللزامية التحويل، يتم تحديد القيمة العادلة للجزء المدرج في المطلوبات بتخفيض التدفقات النقدية المستقبلية ال 
سند غير قابل للتحويل مشابه. يتم اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمطلوبات  بمدفوعات القسيمة باستخدام سعر فائدة يتم تقديره على أساس

المشتقة الناتجة عن نطاق غير قابل للتغيير في عدد األسهم المطلوب إصدارها إلى حاملي السندات على أساس قيمتها العادلة، ويتم إعادة 
  .الموحد الربح أو الخسارةقيمة العادلة في بيان قياسها الحقًا في كل تاريخ تقرير مع إدراج التغييرات في ال

 
إَن رصيد المبالغ المتحصلة محمل في الجزء المحول إلى حقوق ملكية ومدرج تحت عنوان منفصل ضمن حقوق المساهمين. عند التحويل  

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

 
تقسم تكاليف المعامالت على جزئي المطلوبات وحقوق المساهمين للسندات اإللزامية القابلة للتحويل بناًء على تقسيم المبالغ المتحصلة  

 من السندات بين جزئي المطلوبات وحقوق الملكية.
 

 عقود الضمانات المالية 
لتعويض حاملها عن الخسارة التي  إجراء المدفوعاتالضمانات المالية الصادرة عن المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب  عقودإن  

كالتزام  يتم إدراج عقود الضمانات المالية مبدئياً . لشروط أداة الدين دفعة عند استحقاقها وفقاً  في سداديتكبدها بسبب فشل مدين محدد 
أفضل تقدير ب االلتزامبعد ذلك، يتم قياس . الضمان إصدارإلى  تكاليف المعامالت التي يمكن أن تنسب مباشرةً ل دلةالمعبالقيمة العادلة، 

 .والمبلغ المدرج ناقصًا اإلطفاء المتراكم، أيهما أعلى التقارير الماليةللنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ 
 

 إلغاء االعتراف 
طلوبات يتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزامات الخاصة بهذه المطلوبات أو إلغائها أو انتهاء مدتها. وعند استبدال م 

مالية بأخرى من نفس المقرض على أساس شروط شديدة االختالف، أو إذا تم تعديل الشروط الخاصة بمطلوبات مالية موجودة بشكل 
عاملة االستبدال أو التغيير كإلغاء لالعتراف بالمطلوبات األساسية، ويتم االعتراف بمطلوبات جديدة. ويدرج الفرق في القيمة كبير، يتم م

 .الموحد الربح أو الخسارةالدفترية بين المطلوبين في بيان 
 

ها بعقود تبادل الدين مقابل حقوق الملكية( عند إصدار أدوات حقوق الملكية بهدف إطفاء جميع أو جزء من المطلوبات المالية )يشار إلي 
دلة تدرج أدوات حقوق الملكية مبدئيًا بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة، إال إذا لم يكن هنالك إمكانية من قياس القيمة العا

الربح أو فترية لاللتزام المالي المطفأ في بيان بشكل موثوق. يتم إدراج الفرق بين القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة والقيمة الد
. في حال حدوث اتفاقيات تبادل الدين مقابل حقوق الملكية مع مساهمين مباشرين أو غير مباشرين، تقوم الشركة بإدراج الموحد الخسارة

 .الموحد الربح أو الخسارةو خسارة في بيان أدوات حقوق الملكية الصادرة بالقيمة الدفترية لاللتزام المالي المطفأ بحيث ال يدرج أي ربح أ
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 المالية األدوات مقاصة
 حق هناك يكون  عندمافقط الموحد  بيان المركز المالي في القيمة صافي إدراج ويتم المالية، والمطلوبات الموجودات عمل مقاصة بين يتم 

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

 
 المخصصات 
 عام 
موارد النتيجة لحدث سابق، من المحتمل تدفق ( استنتاجيقانوني أو )المجموعة التزام حالي  علىالمخصصات عندما يكون  إدراجيتم  

أن يتم استرداد بعض أو عندما تتوقع المجموعة . تقدير موثوق لمبلغ االلتزاميمكن إجراء لتزام و االلتسوية  ةً كون مطلوبتس التي قتصاديةاال
. اً مؤكد يكون هذا االستردادفقط عندما  كأصل منفصل، ولكن االسترداد يتم إدراج، على سبيل المثال، بموجب عقد التأمين، كل المخزون 

 .من أي سداد اً صافي بيان الربح أو الخسارة الموحدفي  بالمخصص المصروف المتعلق يتم عرض
 

، اللزوم، يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس، عند جوهرياً  للمالإذا كان تأثير القيمة الزمنية  
 .كتكلفة تمويلمرور الوقت  الناتجة عن المخزون ، يتم إدراج الزيادة في يتم استخدام الخصمعندما . المخاطر المحددة لذلك االلتزام

 
ة إن العقد المكلف هو عقد تكون فيه قيمة التكلفة التي ال يمكن تجنبها  لتنفيذ اإللتزامات بموجب هذا العقد أكبر من المنفعة اإلقتصادي
اي المتوقعة منه. و تساوي هذه التكلفة التي ال يمكن تجنبها أقل صافي تكلفة إلنهاء هذا العقد و تتكون من تكلفة تنفيذ العقد بالكامل و 

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

 صاتالمخص هيكلةإعادة 
أو  ألعماللوهو عندما تحدد خطة رسمية مفصلة ، استنتاجيفقط عندما يكون لدى المجموعة التزام  المخصصاتهيكلة إعادة يتم إدراج 

يتم للتكاليف المرتبطة بها، والجدول الزمني المناسب، و  تقدير مفصلو ، المتأثرينجزء من األعمال المعنية، والموقع وعدد من الموظفين 
 الرئيسية للخطة. بالمواصفات رينثالمتأالموظفين إخطار 

 
 تشغيلالوقف  التزام

تكاليف وقف ل تكوين مخصص. يتم نعة للحريقماإلنتاج مواد  أحد مرافق التصنيعمخصص لتكاليف وقف تشغيل بإدراج  تقوم المجموعة
الصلة.  ذوكجزء من تكلفة األصل  ويتم إدراجها المقدرةااللتزام باستخدام التدفقات النقدية  لتسويةلقيمة الحالية للتكاليف المتوقعة باتشغيل ال

التعويض عن  صرف. يتم إيقاف التشغيليتم خصم التدفقات النقدية بمعدل ما قبل الضريبة الحالي الذي يعكس المخاطر المحددة اللتزام 
ويتم  تم مراجعة التكاليف المستقبلية إليقاف التشغيل سنوياً تتكلفة تمويل. ك سارة الموحدبيان الربح أو الخفي  ويتم إدراجه عند تكبده الخصم
 التغيرات في التكاليف المستقبلية المقدرة، أو في معدل الخصم المطبق، من تكلفة األصل.يتم إضافة أو خصم . كما هو مناسبتعديلها 
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 )تتمة( المخصصات 
 

 دمج األعمال المعترف بها عند المطلوبات الطارئة
اإلعتراف المبلغ الذي سيتم ب يتم قياسهاالعادلة. وفي وقت الحق،  بقيمتها في دمج األعمال مبدئياً  المدرجةيتم قياس المطلوبات الطارئة 

 إدراجلمتطلبات  وفقاً  المعترف به( اإلطفاء المتراكم اللزوم)عند  ناقصاً  مبدئياً  المعترف بهأو المبلغ  أعاله المخصصلمتطلبات  وفقاً  به
 ، أيهما أعلى.اإليرادات

 
 للموظفين الخدمة نهاية مكافأة 
 النهائي الراتب أساس على المكافآت هذه احتساب عادةً  يتم. الدولة مواطني غير من لموظفيها الخدمة نهاية مكافآت المجموعةتمنح   

 .الخدمة فترة مدى على المكافآت لهذه المتوقعة التكاليف تم مراكمةوت. الخدمة فترةمن  األدنى لحدل الموظف إكمال بشرط الخدمة ومدة
 

 يتم يتوال المتحدة العربية اإلمارات لدولة بالتقاعد المعني للبرنامج اشتراكات بدفع المجموعة تقوم المواطنين، بموظفيها يتعلق فيماأما  
 عند كمصروفات تقيد والتي المدفوعة االشتراكات على البرامج هذه بموجب االلتزامات تقتصر. الموظفين رواتب من نسبةك ااحتسابه

 .استحقاقها
 

  
 

 والتحوط المالية األدوات مشتقات
 

 اإلدراج المبدئي والقياس الالحق
المخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة.  ضد مثل عقود تبادل أسعار الفائدة للتحوط المشتقة المجموعة باستخدام األدوات المالية تقوم 

الحقًا قياسها بالقيمة العادلة. يتم ويعاد لمشتقات ا األدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه الدخول في عقود تدرج
 لعادلة موجبة، بينما تدرج كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة.عندما تكون القيمة ا موجوداتالمشتقات ك إدراج

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

 .الموحد الربح أو الخسارة بيان في
 

 :كاآلتي التحوط أدوات تصنف ،التحوط محاسبة ألغراض 
 

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

 به معترفقاطع غير  اللتزام العادلة القيمة في التغيرات مخاطر تغطي والتي العادلة القيمة تحوط. 
 تحوط صافي االستثمار في عملية أجنبية 

 
عليها والهدف من إدارة  بتطبيق محاسبة التحوط المجموعة، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق العالقة التي تأمل تحوط عالقةالبدء في  عند 

 . للعمل بالتحوطالمخاطر واالستراتيجية 
 

 الشركة ستقوم وكيف التحوط منها، يتم التي المخاطر نوعو  ،التحوط لها يتم التي المعاملة أو والبند ،التحوط أداة  تحديد التوثيق يتضمن 
 يتم التي بالمخاطر المتعلقة العادلة القيمة أو النقدية التدفقات في للتغيرات التعرض مخاطر من الحد في التحوط أداة  فعالية مدى بتقييم

، أو القيمة العادلة النقدية التدفقات تقلباتتأثيرات  من للحد عالية فعالية ذا التحوط كون ي أن المتوقع من إنه. االقتضاء حسب التحوط منها
 .المعنية المالية الفترات خالل عالية فعالية ذات فعالً  كانت ما إذا لتحديد دوري  بشكل تقييمها ويتم حسب االقتضاء،
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 والتحوط )تتمة( المالية األدوات مشتقات
 

 اإلدراج المبدئي والقياس الالحق )تتمة(
 للتحّوط الذي يستوفي المعايير الدقيقة لمحاسبة التحّوط أدناه: وصفتم تقديم  

 
 النقدية التدفقات تحوط 
 العادلةتحت عنوان "التغيرات في القيمة  الموحد الشامل الدخل بيان في مباشرة التحوط أداة  على والخسارة الربح من الفعال الجزءإدراج  يتم 

 .الموحد الربح أو الخسارة بيان في مباشرة الفعال غير الجزء إدراج يتم بينما للمشتقات"،
 

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

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

على مدى العمر المتبقي للبند األصلي المتحوط له أو أداة التحوط، أيهما  الموحد الربح أو الخسارةبيان عند تاريخ إعادة الهيكلة في 
 أقصر.

 
 فيالمتراكمة المدرجة  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 إلىالموحد  المساهمين حقوق يان التغيرات في ب

 
تكرارها )كجزء من استراتيجية التحّوط(، أو لم تعد تعتبر  أو استبدالها، دون  من التحوط أدوات استخدام أو انتهاء أو إلغاء أو بيع تم إذا 

بيان الدخل الشامل  في سابقاً كتحوط، أو عندما لم يعد التحّوط يستوفي فئة محاسبة التحّوط، فإّن األرباح أو الخسائر المتراكمة والمدرجة 
 .القاطع بالعملة األجنبية االلتزام أو توقعةالم المعاملة حدوث حين إلىبشكل منفصل  المساهمين حقوق  في تبقى الموحد اآلخر

 
 العادلة القيمةتحوط  
 كبند مدرج غيرقاطع  التزام تعيين يتم عندماو  .الموحد الربح أو الخسارة بيان في التحوطية لها للمشتقات العادلة القيمة في التغير يدرج 

 مطلوبات أو موجوداتكالمتحوط لها  بالمخاطر المتعلقالقاطع  لاللتزام العادلة القيمة في الالحقة المتراكمة التغيرات يتم إدراج ،متحوط له
 بيان فيالتحوط  ألداة  العادلة القيمة في التغيراتإدراج  كذلك يتم. الموحد الربح أو الخسارة بيان فياألرباح أو الخسارة المقابلة  إدراج مع

 .الموحد الربح أو الخسارة
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 قياس القيمة العادلة 
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية مثل المشتقات  و الموجودات الغير مالية مثل االصل المصنف لغرض البيع بالقيمة العادلة بتاريخ  

 .32في إيضاح رقم كل بيان مركز مالي و قد تم عرض القيمة العادلة لالدوات المالية المقاسة بتكلفة اإلطفاء 
 

السوق بتاريخ  متعاملين فيملة منظمة بين اأو دفعه لتحويل التزام في معأالصل القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه لبيع  إنّ  
 يعتمد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل اإللتزام تتم إما: القياس.

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

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

 
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو المطلوب باستخدام اإلفتراضات التي يقوم المتعاملون في السوق بإستخدامها عند تسعير األصل أو  

 المطلوب، بإفتراض تصرف المتعاملين في السوق بما يحقق أفضل مصالحهم اإلقتصادية. 
 

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

 ممكنة. 
 

قياس القيمة العادلة, عن طريق استخدام اكبر قدر ممكن تستخدم المجموعة تقنيات للتقييم تتناسب مع الظروف وتتضمن معلومات كافية ل 
 من البيانات الملحوظة و تقليل استخدام البيانات الغير الملحوظة.

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

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

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

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

 
 :طرق تقييم حيث يكون أقل مستوى للمدخالت التي لها تأثير على قياس القيمة العادلة غير ملحوظة.  المستوى الثالث 
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 )تتمة( العادلة القيمةقياس  
، على أساس متكرر، تحدد المجموعة في حال حدوث تحويالت بين الموحدة بالنسبة للموجودات والمطلوبات المدرجة في البيانات المالية 

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

 
اإلجراءات لقياس القيمة العادلة على اساس متكرر و غير متكرر مثل أصل مصنف لغرض البيع. و م اإلدارة بتحديد السياسات و وتقو  

ى أساس المعرفة بالسوق، تقوم أيضا باالستعانة بأشخاص من خارج الشركة لتقييم األصول الجوهرية مثل األرض. ويتم اختيار المقيمين عل
وعة السمعة الحسنة، االستقاللية والمحافظة على المعايير المهنية. وتأخذ اإلدارة قرارتها من بعد المباحثات مع المقيمين الخارجيين للمجم

 مستخدمة تقنيات التقييم والبيانات لقياس جميع الحاالت.
 

نة كل تغيير في القيمة العادلة لكل أصل والتزام مع مصدر خارجي مالئم لتحديد إذا ما تقوم اإلدارة بالتعاون مع المقيمين الخارجيين بمقار  
 .كان التغيير منطقياً 

 
و إعادة تقييمها وفقًا لمطلوبات المطلوب إعادة قياسها أبتحليل التحركات في قيم الموجودات وا اإلدارةفي كل تاريخ تقارير مالية، تقوم  

التحليل، تقوم اإلدارة بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم عن طريق  هذاللسياسات المحاسبية للمجموعة. من أجل 
 لعقود والوثائق األخرى ذات الصلة.في حساب التقييم ل الموافقة على المعلومات 

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

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

 
 المتداول مقابل التصنيف غير المتداولالتصنيف  
ومطلوباتها في بيان المركز المالي بناًء على التصنيف المتداول/ غير المتداول. يتم تصنيف األصل  موجوداتهاتقوم المجموعة بعرض  

 كمتداول عند: 
 

 توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو إستخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية اإلعتيادية 
  اإلحتفاظ به لهدف رئيسي وهو المتاجرة 
  توقع تحقيقه خالل فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو 
  بعد تاريخ إعداد على األقل  اثني عشر شهراً كونه نقدًا أو ما يعادله بإستثناء النقد المقيد من التبادل أو المستخدم لتسوية مطلوب لفترة

 ةالتقارير المالي
 

 يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة. 
 

 ويعتبر المطلوب متداول عندما: 
  ضمن نطاق الدورة التشغيلية اإلعتياديةمن المتوقع تسويته 
  لهدف رئيسي وهو المتاجرةاإلحتفاظ به 
 خالل فترة اثني عشر شهرًا بعد تاريخ إعداد التقارير المالية، أو وجوب تسويته 
 التي ، اإللتزامشروط إن . لفترة اثني عشر شهرًا على األقل بعد تاريخ التقارير الماليةم وجود حق مطلق لتأجيل تسوية المطلوب عد

 ؤثر على تصنيفها.تال  أدوات حقوق مساهمين إصدارؤدي إلى تسوية من خالل أن تالطرف المقابل،  خيارحسب يمكن 
 

 األخرى كمطلوبات غير متداولة.تقوم المجموعة بتصنيف جميع المطلوبات 
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 توزيعات أرباح نقدية وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي أسهم الشركة األم 
لشركة األم عند إعتماد هذه التوزيعات. وتوزيعات غير نقدية إلى حاملي أسهم ا أرباح نقدية توزيعاتإلجراء  إلتزامبإدراج  المجموعةتقوم  

ة مباشرة وفقًا للقوانين والتشريعات المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، يتم إعتماد التوزيع من قبل المساهمين. يتم إدراج قيمة مقابل
 ضمن حقوق المساهمين. 

 
وق يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات التي سيتم توزيعها مع إدراج القيمة العادلة المعاد قياسها مباشرة في حق 

 المساهمين. عند توزيع الموجودات غير النقدية، يتم إدراج أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوب والقيمة المدرجة للموجودات الموزعة في
 الموحد. الربح أو الخسارةان بي

 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير تطبيق  2.4

 
 1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصبحت سارية المفعول 

السنة في المدرجة  مهم على المبالغتأثير الجديدة والمعدلة أي عن تطبيق هذه المعايير  ينتجلم  المالية.في هذه البيانات  2016يناير 
 .أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية الحالية

 
 الحسابات التنظيمية المؤجلة 14المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي  •
 
 عرض البيانات المالية المتعلقة بمبادرة اإلفصاح 1الت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تعدي •
 
 المتعلق بمحاسبة اإلستحواذ على حصة في عمليات المشتركة الترتيبات - 11المالية رقم  للتقاريرالمعيار الدولي تعديالت على  •

 مشتركة
 
الموجودات غير  38والمعيار المحاسبي الدولي رقم  كات وآالت ومعداتممتل 16الدولي رقم المحاسبي المعيار تعديالت على  •

 الملموسة المتعلق بتوضيح إستخدام أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء
 
الزراعة: النباتات  -41ممتلكات وآالت ومعدات والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 المثمرة
 
البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة بمحاسبة االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة  27المعيار المحاسبي الدولي رقم  •

 والشركات الزميلة، بأن تتم المحاسبة اختياريًا باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة
 
اإلفصاح  12البيانات المالية الموحدة والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  10لتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي ل •

استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة لتوضيح بعض  28عن الحصص في منشآت أخرى والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ثمار.الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلست

 
على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية للتقارير  2014 - 2012التحسينات السنوية  •

 .34و  19، والمعايير المحاسبية الدولية أرقام 7و  5المالية أرقام 
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة القرارات 2.5
 

 على وعمل تقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر قراراتقيام اإلدارة بتبني إصدار  للمجموعة الموحدة المالية البيانات تحضير يتطلب 
صدار إ تاريخ عند الطارئة المطلوبات عن واإلفصاحات واإلفصاحات المرتبطة بها والمطلوبات والموجودات والمصروفات اإليرادات مبالغ

 للقيم تعديالت مادية تتطلب قد نتائج إلى ؤديي قد والتقديرات االفتراضات هذه من عدم اليقينعوامل  فإنّ  ،مع ذلكو . البيانات المالية
 .فترات مستقبلية في المتأثرة المطلوبات أو للموجودات الدفترية

 
 تتضمن اإلفصاحات المتعلقة بتعرض المجموعة للمخاطر والشكوك ما يلي: 

 
 31إيضاح  إدارة رأس المال 
 31إيضاح  إدارة وسياسات مخاطر األدوات المالية 
 31إيضاح  إفصاحات تحليل الحساسية 

 
 القرارات 
 التأثيرات لها كان والتي بالتقديرات، يتعلق ما باستثناء ،التالية القراراتاإلدارة  اتخذت للمجموعة، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خالل 

 :الموحدة المالية البيانات في متحققةال المبالغ على األهم
 

 إيجار عقد تتضمن ترتيباتال كانت إذا فيما تحديد -( 4) الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنةتفسير  
االتفاق  تاريخ منذ الترتيبات مضمون  على بناءً  إيجار دعق تتضمن أو نفسها عقد إيجار هي الترتيبات كانت إذا ما بتحديد اإلدارة تقوم 

 هذه استخدام في الحق العقد ويمنح أو موجودات معينة، صل معينأ استخدام على يتوقف وعما إذا كان من شروط اإليفاء بالتعاقد عليها،
 .الموجودات

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

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

 
 مؤشرات اإلنخفاض –غير المالية الموجودات في قيمة  اإلنخفاض 
أو الممتلكات والمحطات  ،وحدات توليد النقدالنخفاض قيمة  مؤشرات ةأي هناك كان إذا فيما ماليبيان مركز  كل تاريخ في اإلدارة تحدد 

 داخليةال عواملنطاق واسع من ال يؤخذ في االعتبار. للمجموعة الملموسة غير الموجوداتأو  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمالأو  ،والمعدات
 .11والتقديرات المطبقة من قبل اإلدارة، راجع اإليضاح  القراراتلمزيد من التفاصيل عن  .اتالمؤشر  مراجعة عملية من كجزء خارجيةالو 

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

كجزء من أعمالها  ومورديهالنتائج األحداث المستقبلية. تستلم المجموعة مطالبات من عمالئها  والتقديرات الهامةاألحكام على قدر كبير من 
 القائمة وتسجل مخصصًا بناًء على تقييم إحتمالية وموثوقية حدوث تدفقات للموارد االقتصادية خارج المجموعة.

 
  الموجودات تقاعد التزامات 
رض تستخدم المجموعة تقديرها في تقييم ما إذا كانت اتفاقية ما قد اشتملت على التزام قانوني أو ضمني بإزالة المحطة والمعدات وإعادة األ 

لى إلى حالتها األولى بنهاية االتفاقية التعاقدية أو بنهاية العمر التشغيلي للمحطات التي شيدتها المجموعة والمعدات التي تم تركيبها ع
ها األرض المؤجرة من العميل المعني أو من طرف ثالث. قد تختلف تقديرات التكلفة المتعلقة بالتزامات إزالة الموجودات عند انتهاء استخدام

 المصاريفنتيجة لعدة عوامل قد تشمل التغييرات في المتطلبات القانونية أو ظهور تقنيات أو ممارسات جديدة في المواقع. وقد تتغير تواريخ 
 . ومع ذلك، فإن المجموعة تتوقع أن يكون التأثير المالي لمثل تلك العوامل طفيفًا.المتوقعة
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 القرارات )تتمة( 
 

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

لخروج ة لصافيالتكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد أقل تكلفة  الستفادة منها بموجب العقد. تعكسالمتوقع ا اإلقتصادية المنافععلى 
. وتقدر عن عدم الوفاء بها أيهما أقلناشئة العقوبات التعويضات أو زامات الواردة بالعقد أو الالوفاء بااللتتكلفة  تكون إماي تمن العقد، وال

 المجموعة مثل هذا المخصص على أساس الحقائق والظروف المتعلقة بالعقد. 
 

 تحديد الوحدة المولدة للنقد  
 من التدفقات النقدية عنمستقلة بدرجة كبيرة  التي تولد تدفقات نقدية الموجوداتمن  محددة ر مجموعةأصغ يهالوحدة المولدة للنقد 
الشروط التعاقدية والميزات ر ختباإ ةاإلدار يتطلب تحديد الوحدة المولدة للنقد من . مجموعة من الموجودات األخرى موجودات أخرى أو 

لب أيضا قرارت هامة بخصوص تحديد درجة استقاللية وحدة و يتط المادية لألصول مثل أمور اتصال وتبادل قدرات توليد المياه المبردة
 النقد في توليد التدفقات النقدية.

 
 واالفتراضات التقديرات 
البيانات في تاريخ لعدم التيقن من االفتراضات، وذلك  األخرى  الرئيسية المصادر إلى باإلضافة بالمستقبلاالفتراضات الرئيسية المتعلقة  

والمطلوبات خالل السنة المالية  للموجوداتإجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية جوهرية قد تتسبب في لها مخاطر  قد يكون  والتي ،المالية
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. قد تتغير أساس على المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها  تبنت :موضحة أدناه القادمة

الظروف الحالية واإلفتراضات حول التطورات المستقبلية نتيجة للتغييرات في السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. يتم 
 عند حدوثها.البيانات المالية الموحدة عكس هذه التغييرات ضمن 

 
 والمعدات والمحطات للممتلكات تاجيةاإلن األعمار 
 بعد تقييم التقديرهذا  االستهالك. يتم تحديدقيمة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمحطات والمعدات إلحتساب  إدارة الشركة بتحديد تقوم 

 بمراجعة اإلدارة تقوم. االستخدام العادياالستهالك الناتج عن و  األصلبالمقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات لألصل  الحالياالستخدام 
 .سنوياً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة

 
 المالية لألدوات العادلة القيمة 
ر القيمة تقدّ  ،المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة والمطلوبات للموجوداتالقيمة العادلة  معرفة يكن باإلمكان إذا لم 

المدخالت لهذه النماذج من األسواق  . تؤخذالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبليةنموذج  هابما في ثمينالت أساليبالعادلة باستخدام 
أن  لقراراتاتشمل من القرارات لتحديد القيم العادلة. األمر درجة  يتطلب ممكناً المعلنة عندما يكون ذلك ممكنًا، ولكن عندما ال يكون ذلك 

قد تؤثر على  أية تغيرات في افتراض هذه العواملمثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتذبذب األسعار.  بيانات يـوضع في االعتبار
 لألدوات المالية. درجةالقيمة العادلة الم

 
 المالية غير الموجوداتفي قيمة  االنخفاض 
مة يالق إّن تحديدالمستخدمة للوحدات المولدة للنقد.  العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع والقيمة القيم تقدير يتطلب اإلنخفاض إختبار إن 

 منتقدير القيمة عند اإلنتهاء و التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،  مبلغ وتوقيت من الشركة أن تقوم بتقدير يتطلب القابلة للتحصيل
 معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية. واختيار الموجوداتاء ، وتكلفة استكمال بناستخدام الموجودات
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 والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة( القرارات 2.5
 

 القرارات )تتمة( 
 

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

لخروج ة لصافيالتكاليف التي ال يمكن تجنبها بموجب العقد أقل تكلفة  الستفادة منها بموجب العقد. تعكسالمتوقع ا اإلقتصادية المنافععلى 
. وتقدر عن عدم الوفاء بها أيهما أقلناشئة العقوبات التعويضات أو زامات الواردة بالعقد أو الالوفاء بااللتتكلفة  تكون إماي تمن العقد، وال

 المجموعة مثل هذا المخصص على أساس الحقائق والظروف المتعلقة بالعقد. 
 

 تحديد الوحدة المولدة للنقد  
 من التدفقات النقدية عنمستقلة بدرجة كبيرة  التي تولد تدفقات نقدية الموجوداتمن  محددة ر مجموعةأصغ يهالوحدة المولدة للنقد 
الشروط التعاقدية والميزات ر ختباإ ةاإلدار يتطلب تحديد الوحدة المولدة للنقد من . مجموعة من الموجودات األخرى موجودات أخرى أو 

لب أيضا قرارت هامة بخصوص تحديد درجة استقاللية وحدة و يتط المادية لألصول مثل أمور اتصال وتبادل قدرات توليد المياه المبردة
 النقد في توليد التدفقات النقدية.

 
 واالفتراضات التقديرات 
البيانات في تاريخ لعدم التيقن من االفتراضات، وذلك  األخرى  الرئيسية المصادر إلى باإلضافة بالمستقبلاالفتراضات الرئيسية المتعلقة  

والمطلوبات خالل السنة المالية  للموجوداتإجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية جوهرية قد تتسبب في لها مخاطر  قد يكون  والتي ،المالية
المؤشرات المتاحة عند إعداد البيانات المالية الموحدة. قد تتغير أساس على المجموعة إفتراضاتها وتقديراتها  تبنت :موضحة أدناه القادمة

الظروف الحالية واإلفتراضات حول التطورات المستقبلية نتيجة للتغييرات في السوق أو الظروف التي تنشأ خارج سيطرة المجموعة. يتم 
 عند حدوثها.البيانات المالية الموحدة عكس هذه التغييرات ضمن 

 
 والمعدات والمحطات للممتلكات تاجيةاإلن األعمار 
 بعد تقييم التقديرهذا  االستهالك. يتم تحديدقيمة األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمحطات والمعدات إلحتساب  إدارة الشركة بتحديد تقوم 

 بمراجعة اإلدارة تقوم. االستخدام العادياالستهالك الناتج عن و  األصلبالمقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات لألصل  الحالياالستخدام 
 .سنوياً  اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة

 
 المالية لألدوات العادلة القيمة 
ر القيمة تقدّ  ،المالية المدرجة في بيان المركز المالي من األسواق النشطة والمطلوبات للموجوداتالقيمة العادلة  معرفة يكن باإلمكان إذا لم 

المدخالت لهذه النماذج من األسواق  . تؤخذالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبليةنموذج  هابما في ثمينالت أساليبالعادلة باستخدام 
أن  لقراراتاتشمل من القرارات لتحديد القيم العادلة. األمر درجة  يتطلب ممكناً المعلنة عندما يكون ذلك ممكنًا، ولكن عندما ال يكون ذلك 

قد تؤثر على  أية تغيرات في افتراض هذه العواملمثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتذبذب األسعار.  بيانات يـوضع في االعتبار
 لألدوات المالية. درجةالقيمة العادلة الم

 
 المالية غير الموجوداتفي قيمة  االنخفاض 
مة يالق إّن تحديدالمستخدمة للوحدات المولدة للنقد.  العادلة مطروحًا منها تكاليف البيع والقيمة القيم تقدير يتطلب اإلنخفاض إختبار إن 

 منتقدير القيمة عند اإلنتهاء و التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة،  مبلغ وتوقيت من الشركة أن تقوم بتقدير يتطلب القابلة للتحصيل
 معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية. واختيار الموجوداتاء ، وتكلفة استكمال بناستخدام الموجودات
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 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد. التالية الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة المعايير بشكل مبكر بتطبيق المجموعةتقم لم  
   

  لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

المعايير الدولية للتقارير على   2016-2014التحســـــــــينات الســـــــــنوية دورة 
أرقام  لتقارير الماليةلعلى المعايير الدولية التي تتضــــــمن التعديالت المالية 

 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  12و  1

 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على إن التعديالت  
يسري تطبيقها للفترات  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

، وأن التعديل 2018يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 
يسري تطبيقه  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على 

 .2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
   
البيانات المالية  10عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ت

استثمارات في شركات زميلة  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة
بيع أو المساهمة في األصول ( المتعلقة بمعالجة 2011)ومشاريع مشتركة 

 بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 سريان التطبيق إلى أجل غير مسمىتأجيل  

   
: األدوات المـــاليـــة 7تعـــديالت على المعيـــار الـــدولي للتقـــارير المـــاليـــة رقم 

المتعلقة باالفصــــــــاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي  االفصــــــــاحات
 .9للتقارير المالية رقم 

 9عنــدمــا يتم تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 للمرة األولى. 

   
اضــــافية  افصــــاحات: األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( ناتجة من تقديم فصــل مترتبة على ذلكحول محاســبة التحوط )وتعديالت 

 .9لية رقم حول محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير الما

 9عنــدمــا يتم تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 للمرة األولى. 

   
المتعلق  ضريبة الدخل – 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لخسائر غير المحققة.على اباإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 
 2017يناير  1 

   
 بيان التدفقات النقدية - 7تعديالت على المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم 

تقييم من البيانات المالية  يتمكن مســــــــــــــتخدم ياإلفصــــــــــــــاحات الت لتوفير
 .يةنشطة التمويلاالالمطلوبات الناتجة عن  يالتغيرات ف

 2017يناير  1 

   
 22المالية رقم  التقارير إلعداد الدولية المعايير لجنة تفسيرات تفسير

 معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدماً 
 2018يناير  1 

المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت  التفسير يتناول
 :عندما

 
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ •
بإلتزام الدخل المؤجل تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدماً أو  •

المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف 
 أو الدخل؛ و

 يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي. •

  

   
 أساس على دفعات 2 رقم المالية للتقارير الدولي تعديالت على المعيار

 باألسهم الدفع معامالت وقياس بتصنيف المتعلق األسهم
 2018يناير  1 

   
 المتعلق: التأمين عقود 4 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 عقود ومعيار 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المختلفة التطبيق بتواريخ
 .القادم الجديد التامين

 2018يناير  1 

   
: تعدل إســـــــتثمار عقاري  40المعيار المحاســـــــبي الدولي رقم تعديالت على 

لتوضــــــــــح أنه ينبغي على المنشــــــــــأة تحويل الملكية إلى، أو من،  57الفقرة 
على وجود تغيير عندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل اإلستثمار العقاري 

في اإلســــــــتخدام. يحدث التغيير في اإلســــــــتخدام إذا كان العقار يفي، أو لم 
في نوايا اإلدارة الســـتخدام  بتعريف اإلســـتثمار العقاري. إن التغييريعد يفي 

تم  ســـــــتخدام.اإلير في يعلى حدوث تغ حد ذاته دليالً في  ال يشـــــــكل العقار
 تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

 2018يناير  1 
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يسري تطبيقه  12المعيار الدولي للتقارير المالية رقم على 

 .2017يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
   
البيانات المالية  10عديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ت

استثمارات في شركات زميلة  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة
بيع أو المساهمة في األصول ( المتعلقة بمعالجة 2011)ومشاريع مشتركة 

 بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

 سريان التطبيق إلى أجل غير مسمىتأجيل  
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اضــــافية  افصــــاحات: األدوات المالية 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
( ناتجة من تقديم فصــل مترتبة على ذلكحول محاســبة التحوط )وتعديالت 

 .9لية رقم حول محاسبة التحوط في المعيار الدولي للتقارير الما

 9عنــدمــا يتم تطبيق المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 للمرة األولى. 

   
المتعلق  ضريبة الدخل – 12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لخسائر غير المحققة.على اباإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة 
 2017يناير  1 

   
 بيان التدفقات النقدية - 7تعديالت على المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم 

تقييم من البيانات المالية  يتمكن مســــــــــــــتخدم ياإلفصــــــــــــــاحات الت لتوفير
 .يةنشطة التمويلاالالمطلوبات الناتجة عن  يالتغيرات ف

 2017يناير  1 

   
 22المالية رقم  التقارير إلعداد الدولية المعايير لجنة تفسيرات تفسير

 معامالت بالعمالت األجنبية والبدل المدفوع مقدماً 
 2018يناير  1 

المعامالت بالعمالت األجنبية أو أجزاء من المعامالت  التفسير يتناول
 :عندما

 
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ •
بإلتزام الدخل المؤجل تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل المدفوع مقدماً أو  •

المتعلق بهذا البدل، قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف 
 أو الدخل؛ و

 يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي. •

  

   
 أساس على دفعات 2 رقم المالية للتقارير الدولي تعديالت على المعيار

 باألسهم الدفع معامالت وقياس بتصنيف المتعلق األسهم
 2018يناير  1 

   
 المتعلق: التأمين عقود 4 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديالت
 عقود ومعيار 9 رقم المالية للتقارير الدولي للمعيار المختلفة التطبيق بتواريخ
 .القادم الجديد التامين

 2018يناير  1 

   
: تعدل إســـــــتثمار عقاري  40المعيار المحاســـــــبي الدولي رقم تعديالت على 

لتوضــــــــــح أنه ينبغي على المنشــــــــــأة تحويل الملكية إلى، أو من،  57الفقرة 
على وجود تغيير عندما، وفقط عندما، يكون هناك دليل اإلستثمار العقاري 

في اإلســــــــتخدام. يحدث التغيير في اإلســــــــتخدام إذا كان العقار يفي، أو لم 
في نوايا اإلدارة الســـتخدام  بتعريف اإلســـتثمار العقاري. إن التغييريعد يفي 

تم  ســـــــتخدام.اإلير في يعلى حدوث تغ حد ذاته دليالً في  ال يشـــــــكل العقار
 تعديل الفقرة لتوضح أن قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

 2018يناير  1 
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 )تتمة( والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة  2.6
   

  لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)النســــــــــخ المعدلة في  األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (2014و  2013، 2010، 2009السنوات 

 2018يناير  1 

   
األدوات المالية الصــــــــــــــادر في  9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

متطلبات جديدة حول تصـــــــنيف وقياس الموجودات المالية.  2009نوفمبر 
 2010في أكتوبر الحقـًا  9تم تعـديل المعيـار الدولي للتقـارير المـاليـة رقم 

ليتضــــــــــــــمن متطلبــات حول تصــــــــــــــنيف وقيــاس المطلوبــات المــاليــة وإلغــاء 
ليتضمن متطلبات جديدة حول محاسبة  2013االعتراف بها، وفي نوفمبر 

التحوط العامة. تم إصــــــــــــــدار نســــــــــــــخة أخرى معدلة حول المعيار الدولي 
ليتضــــــــــمن بشــــــــــكل أســــــــــاســــــــــي أ(  2014في يوليو  9للتقارير المالية رقم 

ت إنخفـــاض القيمـــة للموجودات المـــاليـــة و ب( تعـــديالت محـــدودة متطلبـــا
لمتطلبات التصــــــــــــــنيف والقياس من خالل تقديم قياس "القيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر" على أدوات دين معينة بسيطة.

  

   
والتي  9تم إصــــــــــدار النســــــــــخة النهائية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تشــــــــــــــمل متطلبات محاســــــــــــــبة األدوات المالية، والتي تحل محل المعيار 
. يتضـــــــــمن األدوات المالية: اإلعتراف والقياس 39المحاســـــــــبي الدولي رقم 

 المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

  

   
 نموذج بالرجوع إلى المالية  الموجوداتتصنيف يتم : التصنيف والقياس

وخصائص التدفقات النقدية المتعاقد  المحتفظ بها من خالله األعمال
في نسخته الصادرة  9يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم . عليها

 الدخل الشامل اآلخر"من خالل العادلة القيمة " فئة 2014في سنة 
بطريقة مماثلة المطلوبات المالية  تصنيف يتم. أدوات الدينلبعض 

في  إختالفاتهناك  ولكن، 39المعيار المحاسبي الدولي رقم  ضمن
 .الخاصة بالمنشأةمتطلبات تطبيق قياس مخاطر االئتمان 

  

   
 من المعيار الدولي للتقارير المالية  2014: تقدم نسخة إنخفاض القيمة

لقياس إنخفاض قيمة الموجودات نموذج "خسارة إئتمان متوقعة"  9رقم 
المالية، لذلك لم يعد ضروريًا حصول حدث إئتماني قبل اإلعتراف 

 بخسارة اإلئتمان.

  

   
 هي تم تصميمذيقدم نموذج محاسبة تحوط جديد ال: محاسبة التحوط 

متماشيًا مع أنشطة إدارة المخاطر لدى المنشآت عند التحوط كون يل
 .الماليةللمخاطر المالية وغير 

  

   
 بالموجودات  إدراج متطلبات إلغاء اإلعتراف : تمإلغاءاإلعتراف

 .39 المعيار المحاسبي الدولي رقموالمطلوبات المالية من 
  

   
إيرادات من عقود مع  15المعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير المـــاليـــة رقم 

 العمالء
 2018يناير  1 

   
، تم إصــــــــــــــدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

الذي أصــــدر نموذج شــــامل واحد للمنشــــآت الســــتخدامه في المحاســــبة  15
لإليرادات الناتجة من العقود المبرمة مع العمالء. ســـــــــــــيحل المعيار الدولي 

ح فعالة، والتفسيرات المتعلقة به عندما تصب 15إلعداد التقارير المالية رقم 
محل اإلرشاد الحالي لإلعتراف باإليرادات المتضمن في المعيار المحاسبي 

عقود  11؛ والمعيـــار المحـــاســــــــــــــبي الـــدولي رقم اإليرادات 18الـــدولي رقم 
 .المقاوالت
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2.6
   

  المالية الجديدة والمعّدلةلتقارير لالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

هو أنه  15لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل األســـاســـي المبدأإن 
 الخدمات أو الســـــــلع تحويل لتصـــــــف باإليرادات اإلعتراف على المنشـــــــأة

 تتوقع المنشــــأة الذي المقابلالبدل  يعكس بمبلغ العمالء إلى عليها المتفق
منهاج من  يقدم المعيار .الخدمات أو الســـــــلع تلك مقابل عليه الحصـــــــول

 :خطوات لإلعتراف باإليرادات خمس

  

   
  الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالء؛   
  الخطوة الثانية: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛   
  الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛   
  الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في

 العقد؛ 
  

  الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي
 المنشأة أداء اإللتزام 

  

   
عندما )أو  تعترف المنشأة، 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  بموجب

أو الخدمات  على السلع "سيطرة"ال تحويل ، أي عنداإللتزامأداء متى( تلبي 
أكثر في إرشــــادي إلى العميل. تمت إضــــافة توجيه  اإللتزامداء أل الضــــمنية

لتعامل مع ســــــــــــــيناريوهات محددة. ل 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
 15ارير المــاليــة رقم لتقــلالمعيــار الــدولي  يتطلــبذلــك،  إلى بــاإلضـــــــــــــــافــة

 .إيضاحات شاملة

  

   
   عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كيفيــة اإلعتراف، القيــاس،  16المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم يحــدد 
، ي واحدالمعيار نموذج محاسب يقدم عقود اإليجار.العرض واإلفصاح عن 

ـــب ي جميع عقود  بموجودات ومطلوبـــات اإلعترافالمســــــــــــــتـــأجرين من تطل
األصـــــــــل  أن أو أقل أو شـــــــــهراً  12 عقد اإليجاراإليجار إال إذا كانت مدة 

عقود تصــــــــنيف يســــــــتمر المؤجرين ب .منخفضــــــــة قيمة ذات موضــــــــوع العقد
المعيار الدولي للتقارير مفهوم  ضــــــــــــمن، تمويليةتشــــــــــــغيلية أو كاإليجارات 
المعيار عن  جوهري ون تغيير لمؤجر دبالمحاسبة ل المتعلق 16المالية رقم 

 .17رقم المحاسبي الدولي السابق 

 2019يناير  1 

 
أو عندما يتم تطبيقها،  كما في للمجموعة المالية البيانات سيتم تطبيقها في والتعديالتتتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات  

المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء 
في فتـرة التطبيق  للمجموعة الموحدة يةتأثيرًا جوهريًا على البيـانات المال اقد ال يـكون له ،16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15رقم 

 .األولي
 

الموحدة  في البيانات المالية سيتم تطبيقهما 9المالية رقم  والمعيار الدولي للتقارير 15للتقارير المالية رقم الدولي  المعيار أنبتتوقع اإلدارة  
سيتم تطبيقه في البيانات المالية  16المالية رقم  للتقاريرالدولي  المعياروأن  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  للمجموعة

 للتقاريرالدولي  والمعيار 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق إن . 2019يناير  1للفترة السنوية التي تبدأ في  الموحدة للمجموعة
باإليرادات  فيما يتعلق الموحدة للمجموعةفي البيانات المالية  ةالمدرجمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير  مايكون لهقد  9المالية رقم 

يكون له قد  16رقم  المالية وأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير للمجموعةالمالية  والمطلوباتالمالية  من العقود مع العمالء والموجودات
 . للمجموعةفيما يتعلق بعقود اإليجار حدة المو المالية  في البيانات المدرجةمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير 

 
 بمراجعة مفصلة. المجموعةتقوم حتى هذه المعايير ومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

- 40 - 

 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2.6
   

  المالية الجديدة والمعّدلةلتقارير لالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

هو أنه  15لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل األســـاســـي المبدأإن 
 الخدمات أو الســـــــلع تحويل لتصـــــــف باإليرادات اإلعتراف على المنشـــــــأة

 تتوقع المنشــــأة الذي المقابلالبدل  يعكس بمبلغ العمالء إلى عليها المتفق
منهاج من  يقدم المعيار .الخدمات أو الســـــــلع تلك مقابل عليه الحصـــــــول

 :خطوات لإلعتراف باإليرادات خمس

  

   
  الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالء؛   
  الخطوة الثانية: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛   
  الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛   
  الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في

 العقد؛ 
  

  الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي
 المنشأة أداء اإللتزام 

  

   
عندما )أو  تعترف المنشأة، 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  بموجب

أو الخدمات  على السلع "سيطرة"ال تحويل ، أي عنداإللتزامأداء متى( تلبي 
أكثر في إرشــــادي إلى العميل. تمت إضــــافة توجيه  اإللتزامداء أل الضــــمنية

لتعامل مع ســــــــــــــيناريوهات محددة. ل 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
 15ارير المــاليــة رقم لتقــلالمعيــار الــدولي  يتطلــبذلــك،  إلى بــاإلضـــــــــــــــافــة

 .إيضاحات شاملة

  

   
   عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كيفيــة اإلعتراف، القيــاس،  16المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم يحــدد 
، ي واحدالمعيار نموذج محاسب يقدم عقود اإليجار.العرض واإلفصاح عن 

ـــب ي جميع عقود  بموجودات ومطلوبـــات اإلعترافالمســــــــــــــتـــأجرين من تطل
األصـــــــــل  أن أو أقل أو شـــــــــهراً  12 عقد اإليجاراإليجار إال إذا كانت مدة 

عقود تصــــــــنيف يســــــــتمر المؤجرين ب .منخفضــــــــة قيمة ذات موضــــــــوع العقد
المعيار الدولي للتقارير مفهوم  ضــــــــــــمن، تمويليةتشــــــــــــغيلية أو كاإليجارات 
المعيار عن  جوهري ون تغيير لمؤجر دبالمحاسبة ل المتعلق 16المالية رقم 

 .17رقم المحاسبي الدولي السابق 

 2019يناير  1 

 
أو عندما يتم تطبيقها،  كما في للمجموعة المالية البيانات سيتم تطبيقها في والتعديالتتتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات  

المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء 
في فتـرة التطبيق  للمجموعة الموحدة يةتأثيرًا جوهريًا على البيـانات المال اقد ال يـكون له ،16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15رقم 

 .األولي
 

الموحدة  في البيانات المالية سيتم تطبيقهما 9المالية رقم  والمعيار الدولي للتقارير 15للتقارير المالية رقم الدولي  المعيار أنبتتوقع اإلدارة  
سيتم تطبيقه في البيانات المالية  16المالية رقم  للتقاريرالدولي  المعياروأن  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  للمجموعة

 للتقاريرالدولي  والمعيار 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق إن . 2019يناير  1للفترة السنوية التي تبدأ في  الموحدة للمجموعة
باإليرادات  فيما يتعلق الموحدة للمجموعةفي البيانات المالية  ةالمدرجمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير  مايكون لهقد  9المالية رقم 

يكون له قد  16رقم  المالية وأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير للمجموعةالمالية  والمطلوباتالمالية  من العقود مع العمالء والموجودات
 . للمجموعةفيما يتعلق بعقود اإليجار حدة المو المالية  في البيانات المدرجةمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير 

 
 بمراجعة مفصلة. المجموعةتقوم حتى هذه المعايير ومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق  
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 )تتمة( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2.6
   

  المالية الجديدة والمعّدلةلتقارير لالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

هو أنه  15لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل األســـاســـي المبدأإن 
 الخدمات أو الســـــــلع تحويل لتصـــــــف باإليرادات اإلعتراف على المنشـــــــأة

 تتوقع المنشــــأة الذي المقابلالبدل  يعكس بمبلغ العمالء إلى عليها المتفق
منهاج من  يقدم المعيار .الخدمات أو الســـــــلع تلك مقابل عليه الحصـــــــول

 :خطوات لإلعتراف باإليرادات خمس

  

   
  الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العمالء؛   
  الخطوة الثانية: تحديد أداء اإللتزامات في العقد؛   
  الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة؛   
  الخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على أداء اإللتزامات في

 العقد؛ 
  

  الخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي
 المنشأة أداء اإللتزام 

  

   
عندما )أو  تعترف المنشأة، 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي  بموجب

أو الخدمات  على السلع "سيطرة"ال تحويل ، أي عنداإللتزامأداء متى( تلبي 
أكثر في إرشــــادي إلى العميل. تمت إضــــافة توجيه  اإللتزامداء أل الضــــمنية

لتعامل مع ســــــــــــــيناريوهات محددة. ل 15لتقارير المالية رقم لالمعيار الدولي 
 15ارير المــاليــة رقم لتقــلالمعيــار الــدولي  يتطلــبذلــك،  إلى بــاإلضـــــــــــــــافــة

 .إيضاحات شاملة

  

   
   عقود اإليجار 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كيفيــة اإلعتراف، القيــاس،  16المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم يحــدد 
، ي واحدالمعيار نموذج محاسب يقدم عقود اإليجار.العرض واإلفصاح عن 

ـــب ي جميع عقود  بموجودات ومطلوبـــات اإلعترافالمســــــــــــــتـــأجرين من تطل
األصـــــــــل  أن أو أقل أو شـــــــــهراً  12 عقد اإليجاراإليجار إال إذا كانت مدة 

عقود تصــــــــنيف يســــــــتمر المؤجرين ب .منخفضــــــــة قيمة ذات موضــــــــوع العقد
المعيار الدولي للتقارير مفهوم  ضــــــــــــمن، تمويليةتشــــــــــــغيلية أو كاإليجارات 
المعيار عن  جوهري ون تغيير لمؤجر دبالمحاسبة ل المتعلق 16المالية رقم 

 .17رقم المحاسبي الدولي السابق 

 2019يناير  1 

 
أو عندما يتم تطبيقها،  كما في للمجموعة المالية البيانات سيتم تطبيقها في والتعديالتتتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات  

المعيار الدولي للتقارير المالية  ،9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت، باستثناء 
في فتـرة التطبيق  للمجموعة الموحدة يةتأثيرًا جوهريًا على البيـانات المال اقد ال يـكون له ،16والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15رقم 

 .األولي
 

الموحدة  في البيانات المالية سيتم تطبيقهما 9المالية رقم  والمعيار الدولي للتقارير 15للتقارير المالية رقم الدولي  المعيار أنبتتوقع اإلدارة  
سيتم تطبيقه في البيانات المالية  16المالية رقم  للتقاريرالدولي  المعياروأن  2018يناير  1للفترات السنوية التي تبدأ في  للمجموعة

 للتقاريرالدولي  والمعيار 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تطبيق إن . 2019يناير  1للفترة السنوية التي تبدأ في  الموحدة للمجموعة
باإليرادات  فيما يتعلق الموحدة للمجموعةفي البيانات المالية  ةالمدرجمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير  مايكون لهقد  9المالية رقم 

يكون له قد  16رقم  المالية وأن تطبيق المعيار الدولي للتقارير للمجموعةالمالية  والمطلوباتالمالية  من العقود مع العمالء والموجودات
 . للمجموعةفيما يتعلق بعقود اإليجار حدة المو المالية  في البيانات المدرجةمبالغ واإلفصاحات العلى  هاماً تأثير 

 
 بمراجعة مفصلة. المجموعةتقوم حتى هذه المعايير ومع ذلك، من غير الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق  
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية 4
 

 تم استبعاد اإليرادات ما بين القطاعات عند التوحيد. 
 

 التشغيلية كاآلتي: للقطاعات ةالمخصص واإلطفاء اإلستهالكقيم  القطاعاتنتائج  تشمل 
 

 2016  2015 
قطاع المياه  

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
قطاع  المياه   اإلجمالي 

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
 اإلجمالي 

             ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 119,900  3,076  116,824  129,423  6,986  122,437 االستهالك

            
إطفاء إيجارات 

 42,075  -  42,075  48,415  -  48,415 تمويلية
            

 
 :القطاعات ومطلوبات فيما يلي موجودات 

 
 2016  2015 
 المياه 

 قطاع   المبردة 
 غير سلسلة األعمال

 اإلجمالي  مخصصة 
 المياه 

 المبردة 
 قطاع  

 سلسلة األعمال
 غير

 اإلجمالي  مخصصة 
 ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                

 7,478,445  -  129,744  7,348,701  7,822,177  -  187,615  7,634,562 موجودات القطاع
مجموعة مستبعدة وأصل محتفظ  

 91,201  -  70,146  21,055  -  -  -  - بهما للبيع
 590,178  -  -  590,178  640,516  -  -  640,516 استثمارات في شركات زميلة

 51,000  -  -  51,000  185,580  -  -  185,580 استثمارات في شركات إئتالف
 22,000  22,000  -  -  13,120  13,120  -  - موجودات غير مخصصة

                
 8,232,824  22,000  199,890  8,010,934  8,661,393  13,120  187,615  8,460,658 إجمالي الموجودات

                
 717,172  -  43,334  673,838  799,422  -  46,108  753,314 مطلوبات القطاع

مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
 16,078  -  16,078  -  -  -  -  - بأصل محتفظ به للبيع
 3,273,808  3,273,808  -  -  3,423,880  3,423,880  -  - مطلوبات غير مخصصة

                
 4,007,058  3,273,808  59,412  673,838  4,223,302  3,423,880  46,108  753,314 إجمالي المطلوبات

                

 الموجودات هذه إدارة حيث يتم ،(درهم مليون  22.0 :2015)درهم  مليون  13.1 ودائع مصرفية بقيمة الموجودات غير المخصصة تمثل 
 .أساس جماعي على

 
 التزامات(، درهم مليون  2,997.3: 2015) درهم مليون  3,229.9 بقيمة فائدة تحمل وسلفيات اً قروض غير المخصصة مطلوباتال تمثل 

 المطلوبات في المدرجالجزء  - لتحويلإلزامية ا سندات(، درهم مليون  17.7: 2015) درهم مليون  11.3 بقيمةتمويلية  إيجاراتبموجب 
 درهم(. مليون  258.8: 2015) درهم مليون  182.6 بقيمة

  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 )تتمة( القطاعات التشغيلية 4
 

 تم استبعاد اإليرادات ما بين القطاعات عند التوحيد. 
 

 التشغيلية كاآلتي: للقطاعات ةالمخصص واإلطفاء اإلستهالكقيم  القطاعاتنتائج  تشمل 
 

 2016  2015 
قطاع المياه  

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
قطاع  المياه   اإلجمالي 

 المبردة
قطاع سلسلة  

 األعمال
 اإلجمالي 

             ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
 119,900  3,076  116,824  129,423  6,986  122,437 االستهالك

            
إطفاء إيجارات 

 42,075  -  42,075  48,415  -  48,415 تمويلية
            

 
 :القطاعات ومطلوبات فيما يلي موجودات 

 
 2016  2015 
 المياه 

 قطاع   المبردة 
 غير سلسلة األعمال

 اإلجمالي  مخصصة 
 المياه 

 المبردة 
 قطاع  

 سلسلة األعمال
 غير

 اإلجمالي  مخصصة 
 ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                

 7,478,445  -  129,744  7,348,701  7,822,177  -  187,615  7,634,562 موجودات القطاع
مجموعة مستبعدة وأصل محتفظ  

 91,201  -  70,146  21,055  -  -  -  - بهما للبيع
 590,178  -  -  590,178  640,516  -  -  640,516 استثمارات في شركات زميلة

 51,000  -  -  51,000  185,580  -  -  185,580 استثمارات في شركات إئتالف
 22,000  22,000  -  -  13,120  13,120  -  - موجودات غير مخصصة

                
 8,232,824  22,000  199,890  8,010,934  8,661,393  13,120  187,615  8,460,658 إجمالي الموجودات

                
 717,172  -  43,334  673,838  799,422  -  46,108  753,314 مطلوبات القطاع

مطلوبات مرتبطة بشكل مباشر 
 16,078  -  16,078  -  -  -  -  - بأصل محتفظ به للبيع
 3,273,808  3,273,808  -  -  3,423,880  3,423,880  -  - مطلوبات غير مخصصة

                
 4,007,058  3,273,808  59,412  673,838  4,223,302  3,423,880  46,108  753,314 إجمالي المطلوبات

                

 الموجودات هذه إدارة حيث يتم ،(درهم مليون  22.0 :2015)درهم  مليون  13.1 ودائع مصرفية بقيمة الموجودات غير المخصصة تمثل 
 .أساس جماعي على

 
 التزامات(، درهم مليون  2,997.3: 2015) درهم مليون  3,229.9 بقيمة فائدة تحمل وسلفيات اً قروض غير المخصصة مطلوباتال تمثل 

 المطلوبات في المدرجالجزء  - لتحويلإلزامية ا سندات(، درهم مليون  17.7: 2015) درهم مليون  11.3 بقيمةتمويلية  إيجاراتبموجب 
 درهم(. مليون  258.8: 2015) درهم مليون  182.6 بقيمة

  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 )تتمة( معلومات القطاعات 4
 

 إفصاحات القطاعات األخرى: 
 

  2016   2015 

 
المياه 
  المبردة

قطاع سلسلة 
  اإلجمالي  األعمال

المياه 
  المبردة

قطاع 
سلسلة 
 اإلجمالي  األعمال

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

            :الرأسمالية المصروفات
 112,957  3,666  109,291  126,825  4,306  122,519 ومعدات ومحطات ممتلكات

 191,702  -  191,702  198,750  -  198,750 التنفيذ قيد رأسمالية أعمال
 إستثمارات في شركة زميلة

 -  -  -  91,837  -  91,837 و شركة أئتالف  
 

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

 :التشغيلية للقطاعات
 

 متداولة غير موجودات  اإليرادات       
 2016  2015  2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

 6,116,684  6,339,296  1,160,345  1,208,003 المتحدة العربية اإلمارات
 460,793  433,981  43,663  71,850  أخرى 

 1,279,853  1,204,008  6,773,277  6,577,477 
 

 يةومعدات وإيجارات تمويلومحطات ، تتكون الموجودات غير المتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات غرض إعداد هذا الجدولل 
 غير ملموسة. وموجودات مدينة

 
 خارجيين عمالء من إيرادات 
و أ 2016في  المجموعة اتإيراد من 10% من بأكثر الذين ساهموا للمجموعة ساسييناأل بالعمالء المتعلقة المعلومات أدناه الجدول يوفر 

2015. 
 

   2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم   

      :المياه المبردة قطاع
 302,077  305,821   1 العميل
 249,647  260,445   2 العميل

 112,315  118,191   3العميل 
   684,457  664,039 
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 التمويل تكاليف 5
 

 2016  2015 
 درهم ألف  ألف درهم 
    

 138,987  157,356 إجمالي مصاريف الفائدة للسنة
 -  (1,397) ناقص : ألفوائد المرسملة خالل السنة

 138,987  155,959 الموحد خالل السنة الربح او الخسارةالفائدة المدرجة في بيان 
 
 خالل السنة تشمل: الربح أو الخسارةالمدرجة في بيان  ائدةالف

   

 100,848  123,027  فائدة تحمل التي والسلفيات القروض فوائد
 14,735  9,214 (24يضاح إنفقات متراكمة على سندات إلزامية التحويل )

 1,990  1,412 يةتمويل إيجاراتعلى التزامات  الفائدة
 14,036  15,768 إطفاء تكاليف العمليات

 7,378  6,538 تكاليف تمويل أخرى 
 155,959  138,987 

 
 التشغيل أرباح 6
 

 تكاليف التشغيل:  6.1
 2016  2015  
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 53,974  48,554 كمصروفات المدرج المخزون  تكلفة
 115,193  123,880 (11)إيضاح  االستهالك

 313,518  338,077  الخدمات تكاليف
 99,260  101,001 (28)ايضاح ة من طرف ذو عالقة المبردالمياه  شراء

 61,448  70,467 تكاليف الموظفين ومصاريف أخرى 
 681,979  643,393 

 
 

 :أخرى  ومصاريف إدارية مصاريف 6.2
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 120,088  125,059 الموظفين تكاليف
 4,707  5,543 (11)إيضاح  االستهالك

 4,331  5,694 (17)إيضاح يلها صتحمخصص الديون المشكوك في 
 48,792  56,247 أخرى  عمومية ومصاريف إدارية مصاريف

 192,543  177,918 
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 األسهم العادية للشركة األم يبحامل المتعلقالعائد األساسي والمخفض على السهم  7
 

األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم  بحاملي المتعلقة السنةيتم إحتساب العائد األساسي للسهم بتقسيم أرباح  
)إيضاح ، مضاًفا إليها المتوسط المرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند تحويل السندات اإللزامية التحويل السنةالعادية القائمة خالل 

20.) 
 

األسهم العادية للشركة األم على المتوسط المرجح لعدد  بحاملي المتعلقة السنةيتم إحتساب العائد المخفض على السهم بتقسيم أرباح   
ل األسهم العادية القائمة المستخدمة لحساب العائد األساسي للسهم، مضاًفا إليها المتوسط المرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند تحوي

 .األسهم العادية المحتملة الُمخِفضة لربح السهم إلى أسهم عادية
 

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

 2016  2015 
    

 345,345  367,362 األساسي )ألف درهم( للعائداألسهم العادية للشركة األم  بحاملي المتعلقة السنة أرباح
    

 736,474  736,474 (ألف) السنةخالل  القائمة )باستثناء أسهم الخزينة( المرجح لألسهم العادية المتوسط
 2,352,999  1,977,039 (ألف) لتحويلا اإللزامية السندات تأثير

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

 3,089,473  2,713,513 (ألف) لتحويلا اإللزامية السندات  
    

 0.11  0.14 على السهم )درهم( ضالمخفو العائد األساسي 
    

 
 لتحويلا اإللزامية سنداتال مقابل اإصداره يمكن التي سهماأللعدد ى األقص الحد أساس على السهم على األساسي العائد إحتساب تم 

 الشركة ال تملك أي أدوات ممكن أن يكون لها تأثير على العائد المخفض على السهم عند ممارستها.  (.24)إيضاح 
 

سهم عادي محتمل نتيجًة إلعادة شراء جزء من السندات اإللزامية التحويل )سندات  758,150,113، تم إستبعاد 2015يونيو  30في  
 ب(.  1 -إلزامية التحويل

 
 
 مجلس اإلدارة المساهمين ومكافآتاألرباح الموزعة على  8
 

توصل أعضاء مجلس اإلدارة الى رفع توصية للمساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي القادم تقضي بتوزيع  2017يناير  29في 
 .2016ديسمبر  31فلس للسهم الواحد عن السنة المنتهية في  6.5بقيمة  القابلة للتحويل السندات اإللزامية يللمساهمين وحامل أرباح نقدية

 
فلس للسهم  6توزيع أرباح نقدية بقيمة على  2016 مارس 2 في المنعقد للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع المساهمون في صادق 

. تتكون 2015ديسمبر  31الواحد لحاملي األسهم العادية وحاملي السندات اإللزامية القابلة للتحويل فيما يتعلق بالسنة المالية المنتهية في 
وقد تم  ،اإللزامية القابلة للتحويل مليون درهم لحاملي السندات 118.6مليون درهم لحاملي األسهم العادية و  44.3من األرباح الموزعة 
  .2016دفعها في أبريل 

 
 ديسمبر 31 في المنتهية المالية فلس للسهم الواحد فيما يتعلق بالسنة 5بقيمة  نقدية توزيع أرباح اإلدارة مجلس ، اقترح2015في سنة 
تتكون  .2015 مارس 11 في المنعقد السنوية العمومية الجمعية اجتماع في . تمت الموافقة على توزيع أرباح من قبل المساهمين2014

 ،مليون درهم لحاملي السندات اإللزامية القابلة للتحويلدرهم  136.7 ولحاملي األسهم العادية مليون درهم  36.9األرباح الموزعة من 
 .2015وقد تم دفعها في أبريل 
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 )تتمة( ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة األرباح الموزعة على المساهمين 8
 

خالل السنة، قامت اإلدارة بإعادة تقييم السياسة المحاسبية فيما يتعلق بمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وقررت بأنه يجب إدراجها في بيان  
الرصيد االفتتاحي لألرباح المستبقاة الربح أو الخسارة. بناًء على ذلك، تم قيدها كمستحق ومصروف في السنة الحالية. لم يتم إعادة بيان 

 .مليون درهم حيث اعتبر المبلغ غير مادي 7.1 بقيمة 2015عن سنة  اإلدارة مجلس أعضاء لعكس مكافأة
 
 والشركات التابعة المملوكة جزئيا   التابعة الشركات 9
 

 :اآلتي الجدول في المدرجةو لها  التابعة والشركات للشركة المالية البيانات الموحدة المالية البيانات تتضمن 
 
  الملكية نسبة  
 األنشطة الرئيسية 2015 2016 التسجيل بلد 
     

     قطاع المياه المبردة
 بيع المياه المبردة 100 100 اإلمارات العربية المتحدة رأس الخيمة )ذ.م.م.( -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 

 المبردةبيع المياه  100 100 المتحدة العربية اإلمارات المناطق لتبريد سمت شركة
 المبردةبيع المياه  90 90 البحرين المناطق لتبريد البحرين شركة

 بيع المياه المبردة 60 60 عمان شركة تبريد عمان )ش.م.ع.م.(
 بيع المياه المبردة 100 100 عمان شركة تبريد )ش.م.م.( عمان
 شركة تبريد لتشغيل وصيانة

 )ذ.م.م.(محطات تبريد المناطق 
 

 100 المتحدة العربية اإلمارات
 

100 
 

 إدارة وصيانة المصانع
 بيع المياه المبردة 100 100 المتحدة العربية اإلمارات ش.ذ.م.م ثمارتتبريد باركس لإلس

 بيع المياه المبردة - 75 المتحدة العربية اإلمارات شركة برايم لتبريد المناطق )أ(
     

     قطاع سلسلة األعمال
 بناء شبكات توزيع ثانوية 100 100 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( للطاقة الخليج أنظمةشركة 
 تصنيع األنابيب العازلة 60 60 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( المعزولة األنابيب لصناعات اإلمارات مصنع

 تشغيل محطات وخدمات هندسية 100 100 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( 2000شركة انستاليشن انتجريتي 
 خدمات معالجة المياه وبيع المياه المبردة 100 100 اإلمارات العربية المتحدة )ذ.م.م.( لمعالجة المياه إنرجي تيك كول شركة
 التصميم واإلشرافاالستشارات في  70 70 االمارات العربية المتحدة شركاهو  بانهام ايان شركة

العمل كوكيل لشركة صحارى كولينغ ليمتد، شركة زميلة  51 51 المتحدة العربية اإلمارات )ذ.م.م.( والتكييف للتبريد صحارى 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

- 47 - 

 يذالتنفسمالية قيد أاألعمال الر  10
 

 :السنة خالل التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال حركةفيما يلي  
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 140,121  292,795 يناير 1 في الرصيد
 191,702  198,750 السنة خالل اإلضافات

 (16,132)  (319,689) (11)إيضاح  والمعدات والمحطات الممتلكات إلى تحويل
 (22,896)  (62,115) ( 16تحويل إلى عقود إيجار )إيضاح 

 109,741  292,795 
 11,928  8,034 للمقاوليندفعات مقدمة 

 304,723  117,775 رديسمب 31 في الرصيد
 

 وحدات توليد النقد.انخفاض القيمة للمزيد من المعلومات عن مؤشرات واختبار  11الرجاء االطالع على إيضاح  
 
 

 معداتو  محطاتو  ممتلكات 11
 

 
 ومحطات أراضي
  التوزيع شبكة  ومباني

 أثاث
  وتركيبات

 وأجهزة معدات
 اإلجمالي  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
2016            
            التكلفة:

 5,256,108  523  41,185  11,507  2,001,335  3,201,558 2016يناير  1في 
 126,825  103  7,540  869  20,349  97,964 اضافات

 األعمال الرأسمالية قيدتحويل من 
 (10)ايضاح التنفيذ 

139,037  180,652  -  -  -  319,689 

 موجودات محتفظ بها للبيع  من تحويل
  (18إيضاح   

69,678  -  438  4,684  536  75,336 

 (17,582)  (85)  (10,494)  (4,865)  -  (2,138) إستبعادات
 5,760,376  1,077  42,915  7,949  2,202,336  3,506,099 2016ديسمبر  31في 
            

            االستهالك:
 781,391  484  31,465  10,074  218,492  520,876 2016يناير  1في 

 129,423  51  4,472  557  43,522  80,821 السنة استهالك
 إلى موجودات محتفظ بها للبيع  تحويل

  (18إيضاح   
40,480  -  438  4,228  522  45,668 

 (17,582)  (85)  (10,494)  (4,865)  -  (2,138) إستهالك متعلق بإستبعادات
 938,900  972  29,671  6,204  262,014  640,039 2016ديسمبر  31في 
            

انخفاض القيمة  قبل المدرجة القيمة صافي
 4,821,476  105  13,244  1,745  1,940,322  2,866,060 2016ديسمبر  31 فيالمتراكمة 

            
            :مخصص انخفاض القيمة

 976,251  -  -  -  461,320  514,931  2016 يناير 1 في
 -  -  -  -  -  -  للسنةنخفاض القيمة إ

 976,251  -  -  -  461,320  514,931 2016ديسمبر  31في 
            

 انخفاض القيمة بعد المدرجةصافي القيمة 
 3,845,225  105  13,244  1,745  1,479,002  2,351,129 2016ديسمبر  31 في المتراكمة

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ()تتمة ومعدات ومحطات ممتلكات 11
 

 
 ومحطات أراضي
  التوزيع شبكة  ومباني

 أثاث
  وتركيبات

 وأجهزة معدات
 اإلجمالي  سيارات  مكتبية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
2015            
            التكلفة:

 5,223,410  1,059  40,180  10,748  1,883,476  3,287,947 2015يناير  1في 
 112,957  -  2,874  997  108,273  813 اضافات

 تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
 16,132  -  2,815  200  9,586  3,531 (10)ايضاح التنفيذ 

 للبيع  امحتفظ به موجوداتتحويل إلى 
 (96,391)  (536)  (4,684)  (438)  -  (90,733)  (18إيضاح   

 5,256,108  523  41,185  11,507  2,001,335  3,201,558 2015ديسمبر  31في 
            

            االستهالك:
 707,159  991  32,840  10,245  176,635  486,448 2015يناير  1في 

 119,900  15  2,853  267  41,857  74,908 السنة استهالك
 للبيع  امحتفظ به موجوداتتحويل إلى 

 (45,668)  (522)  (4,228)  (438)  -  (40,480) (18إيضاح   
 781,391  484  31,465  10,074  218,492  520,876 2015ديسمبر  31في 
            

انخفاض القيمة  قبل المدرجة القيمة صافي
 4,474,717  39  9,720  1,433  1,782,843  2,680,682 2015ديسمبر  31 فيالمتراكمة 

            
            :مخصص انخفاض القيمة

 976,251  -  -  -  461,320  514,931  2015 يناير 1 في
 -  -  -  -  -  -  للسنةنخفاض القيمة إ

 976,251  -  -  -  461,320  514,931 2015ديسمبر  31في 
            

انخفاض القيمة  بعد المدرجة القيمة صافي
 3,498,466  39  9,720  1,433  1,321,523  2,165,751 2015ديسمبر  31 فيالمتراكمة 
 

 مصاريف استهالك السنة على النحو التالي: إدراجتم  
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 115,193  123,880 (6.1)إيضاح  التشغيل تكاليف ضمن ةمدرج
 4,707  5,543 (6.2)إيضاح  األخرى  والمصاريف اإلدارية المصاريف ضمن ةمدرج

 129,423  119,900 
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 4,474,717  39  9,720  1,433  1,782,843  2,680,682 2015ديسمبر  31 فيالمتراكمة 
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 )تتمة( ومعدات محطاتو  ممتلكات 11
 

: 2015درهم ) مليون  4,427تبلغ قيمة بأرصدة العمالء المدينة المتعلقة بهذه المحطات جانب  ومعدات إلىومحطات  ممتلكاتتم رهن 
 (. 23 إيضاح) كضمان مقابل قروضمليون درهم(،  4,411

 
تحت عقد تأجير تمويلي. تم رهن الموجودات  ليون درهم(م 36.6: 2015) مليون درهم 35وتم إدراج محطة بقيمة دفترية صافية تبلغ  

  (.25)إيضاح  ذي العالقة تمويلي إيجارمان مقابل اإللتزام بموجب المؤجرة كض
 

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة استراتيجية سنوية على جميع مشاريعها بالنظر الى تقييم األثر ألي عوامل داخلية أو خارجية على القيمة  
 التنفيذ. القابلة لإلسترداد للممتلكات والمحطات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد

 
محطات تقوم الشركة بتطبيق منهج القيمة االستعمالية باستخدام توقعات التدفقات النقدية بهدف تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للممتلكات وال

 والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة.
 

 لية باألحكام والفرضيات التالية:يتأثر حساب القيمة االستعما 
 

 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؛
 عة المحطة؛ حجم وتوقيت اإليرادات المتعلقة بس 

 تم التعاقد عليها ولكن لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة و أ.
 لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة ب.

 ( إلستقراء التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة االتفاقية المبدئية مع العميل المعني؛3%معدل التضخم المستخدم ) 
 نشاء بناًء على عقود موقعة حتى تاريخه وتوقع التكلفة المطلوبة حتى اإلنجاز؛تكلفة التشييد المتعلقة بالمحطة والمعدات قيد اال 
  (؛ %9.2 – 8.5%: 2015)% 9.2 – 8.5%بناًء على معدل متوسط تكلفة رأس المال المرجح للشركة البالغ  الخصممعدل

 و
  القيمة النهائية لشبكات التوزيع والمباني 

 
. يتم توقع التدفقات النقدية بناًء والشحنات المستقبلية المتوقعة المناقشات مع العمالء الحاليين والمرجحينتعتمد توقعات اإليرادات على  

 . لفترة االستخدام المتوقع للمحطةعلى العقود الحالية مع العمالء المعنيين ويتم تمديدها 
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 زميلة شركات في االستثمار 12
 

 :التالية الزميلة الشركات في استثمارات الشركة لدى إنّ  
 

 الملكيـة التسجيل دولة 
  2016 2015 

    
 20% 20% المتحدة العربية اإلمارات للتبريد الصناعية المدينة شركة
 44% 44% قطر (ش.م.ع.) المركزي  للتبريد قطر شركة
 25% 25% السعودية العربية المملكة )السعودية( المناطق تبريد شركة
 40% 40% المتحدة العربية اإلمارات ليمتدكولينغ  صحارى  شركة

 
 في الحركة بيان. فيما يلي ملكيةالحق المجموعة في الشركات الزميلة في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق  يعرض 

 :الزميلة الشركات في االستثمارات
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 529,430  590,178 يناير  1 في

 89,581  95,227 )أ( السنة أرباح من الحصة
 (33,476)  (47,257) أرباح موزعة مستلمة

  للتحوطالتغييرات المتراكمة في القيمة العادلة  من الحصة
 2,368 الفعال للتدفقات النقدية 

 
4,643 

 590,178  640,516 ديسمبر 31 في
 

 لشركة المالية السنة لتاريخ مطابقة الزميلة للشركات المالية السنة تواريخ نّ إ .تبريد شركة نشاط بنفس مرتبط الزميلة الشركاتنشاط  نّ إ 
 .تبريد

 
 مليون درهم( 1.3: 2015) درهم مليون  1.9 والبالغ الزميلة والشركات الشركة بين عامالتتال عن الناتج لربحبا تم تعديلها )أ( 
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 )تتمة( زميلة شركات في االستثمار 12

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

 
شركة قطر للتبريد  

  المركزي ش,م,ع
 المناطق تبريد شركة

 اإلجمالي  أخرى   )السعودية(
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

2016        
  809,365   94,635           380,735           333,995       الموجودات المتداولة  
 3,556,411   407,763         1,614,732        1,533,916 الموجودات غير المتداولة  
 (553,774)   (39,416)        (225,347)         (289,011)  المطلوبات المتداولة  
 (2,018,548)      (266,166)      (1,055,123)      (697,259)  المطلوبات غير المتداولة   
        

  1,793,454          196,816         714,997           881,641 صافي الموجودات
حصة تبريد من صافي 

   73,845           178,749           387,922         الموجودات
          

640,516  
        

2015        
 833,708  100,834  490,234  292,640 المتداولة الموجودات  
 3,051,985  423,903  1,328,691  1,299,391 المتداولة غير الموجودات  
 (573,415)  (51,898)  (256,986)  (264,531) المتداولة المطلوبات  
 (1,712,788)  (290,194)  (913,371)  (509,223) المتداولة غير المطلوبات  
        

 1,649,490  182,645  648,568  818,277 صافي الموجودات
حصة تبريد من صافي 

 67,994  162,142  360,042 الموجودات
 

590,178 
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 )تتمة( زميلة شركات في االستثمار 12
 

 
شركة قطر للتبريد 

  المركزي ش,م,ع
 المناطق تبريد شركة

 اإلجمالي  أخرى   )السعودية(
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2016        
 678,642   113,701    220,713           344,228         اإليرادات  
 (273,975)  (52,065)    (77,514)           (144,396)       تكلفة المبيعات  
مصاريف إدارية ومصاريف   

 (113,430)  (3,060)       (23,877)           (86,493)         أخرى 

 61,929   340             61,589            - إيرادات أخرى   
 (62,921)       (12,510)     (41,723)           (8,688)           صافي تكلفة التمويل  
 (2,620)    -  -  (2,620)           تكاليف أخرى   

  287,625   46,406   139,188  102,031 الربح للسنة   
 97,156  17,465  34,797  44,894 حصة تبريد من النتائج للسنة

        
2015        

 649,308  114,598  181,888  352,822 اإليرادات  
 (273,215)  (57,630)  (66,370)  (149,215) تكلفة المبيعات  
مصاريف إدارية ومصاريف   

 (116,513)  (1,585)  (26,211)  (88,717) أخرى 
 72,982  -  72,982  - إيرادات أخرى   
 (53,300)  (13,454)  (29,273)  (10,573) صافي تكلفة التمويل  
 (20,000)  -  (20,000)  - تكاليف أخرى   

 259,262  41,929  113,016  104,317 الربح للسنة   
 90,890  16,736  28,254  45,900 حصة تبريد من النتائج للسنة

 
تقات الشركات الزميلة بقيمة شات الزميلة حصة الشركة من القيمة العادلة السالبة لمكيتضمن صافي موجودات الشر  

المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في  تعديلتم  مليون درهم(. 6.8: 2015مليون درهم ) 4.5
 بين الشركات.ما الشركات الزميلة للمعامالت 

 
 ائتالف شركات في االستثمار 13

 :ائتالف شركات في التالية االستثمارات الشركة تمتلك 
 

 التملك نسبة التسجيل دولة 
  2016 2015 

    
 %51 %51 المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة
 %50 %50 المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ المناطق لتبريد كول  S&T شركة

 %50 %50 المتحدة العربية اإلمارات م.م.ذ ستثمارلإل كولينج ديستركت بيزنيس 
 

 وإدارة واإلنشاءات والمشتريات الهندسة، مجال في تعمل محدودة، مسؤولية ذات شركة وهي ،.م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة 
باستخدام طريقة حقوق الفالين في البيانات المالية الموحدة   SNC المجموعة في شركة حقحتسب ي. المناطق تبريد مجال في اإلنشاءات

 .المساهمين لديهم سيطرة مشتركة وحقوق متساوية في صافي األصول حيث أن كالالملكية 
  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
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المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في  تعديلتم  مليون درهم(. 6.8: 2015مليون درهم ) 4.5
 بين الشركات.ما الشركات الزميلة للمعامالت 

 
 ائتالف شركات في االستثمار 13

 :ائتالف شركات في التالية االستثمارات الشركة تمتلك 
 

 التملك نسبة التسجيل دولة 
  2016 2015 

    
 %51 %51 المتحدة العربية اإلمارات .م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة
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 .تبريد شركة نشاط نفس وتمارس أبوظبي إمارة في تأسست ،محدودة مسؤولية ذات شركة هي.، م.م.ذ كول لتبريد المناطق S&T شركة 
 .ملكيةكول لتبريد المناطق في البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق ال  S&T يحتسب حق المجموعة في شركة

 
 االئتالف مطابق لتاريخ السنة المالية لشركة تبريد. لشركاتالسنة المالية  تاريخ نّ إ 

 
 :االئتالف شركات في ستثماراتاال فيما يلي حركة 

 
 2016 

 ألف درهم
 2015 

 ألف درهم
    
 49,233  51,000 يناير 1 في

 -  91,837 مساهمة إضافية إلى شركة إئتالف )أ(
 -  72,276 (15إستثمار )إيضاح تحويل قرض إلى 

 7,770  19,794 السنة أرباح من حصة
 -  (29,000) موزعةأرباح 

 (8,274)  593 الفعالحصة في التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لتحوط التدفقات النقدية 
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    :ئتالفاال شركات وأرباح إيرادات من حصة
 104,789  79,278 اإليرادات

    
 7,770  19,794 للسنة الربح 

 
. تم تسجيل م.م.ذ ستثمارلإل كولينج ديستركت بيزنيس درهم مليون  91.8بقيمة ستثمار إضافي بإالشركة،  قامت، 2016 سنة( في )أ 

 صافي األصول.في ساوية تم وحقوق مشتركة  لديهم سيطرةلمساهمين ا حيث أن كال ملكيةالطريقة حقوق ل وفقاً  إئتالف كشركةاالستثمار 
 

 :االئتالف شركات في المجموعة استثمار حول معلومات باختصار التالي الجدول يوضح 
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 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    

 اإليرادات
       

158,093 
 

 203,537 

 تكلفة المبيعات
      

(88,154) 
 

(168,820) 

 مصاريف إدارية ومصاريف أخرى 
       

(10,431) 
 

(8,151) 
              إيرادات أخرى 

216 
   

222 

 صافي تكلفة التمويل
    

(20,006) 
 

(11,275) 
     15,513   39,718 الربح للسنة  

 7,770   19,794 النتائج للسنة منتبريد  حصة
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 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    

 المتداولة الموجودات
      

142,674    284,660 
 1,246,040    1,276,807 المتداولة غير الموجودات

 المتداولة المطلوبات
   

(142,027)  (225,437) 

 المتداولة غير المطلوبات
   

(906,875)  (1,130,989) 
 (72,276)  - (15)إيضاح  المساهمين من قرض

 101,998   370,579 صافي الموجودات إجمالي
    

 51,000   185,580 حصة تبريد من صافي الموجودات
    

 
 21.8بقيمة  ائتالف للمشتقات المالية من شركة السالبة حصة الشركة في القيمة العادلة االئتالف شركات فييتضمن صافي الموجودات  

للمعامالت  ائتالفتم تعديل المعلومات المالية الملخصة الستثمارات المجموعة في شركات  مليون درهم(. 22.4: 2015مليون درهم )
 ما بين الشركات

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

 
 

 ملموسةغير  موجودات 14
 

 الشهرة 
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 37,596  37,596 يناير 1في 
 -  (9,886) خسائر إنخفاض القيمة المتراكمة

 27,710  37,596 
 

 الشهرة قيمة انخفاض اختبار 
 :للنقد المولدة الوحدات من لكل الموزعة للشهرة المدرجة القيمة فيما يلي 

 
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 27,711  27,710 وشركاه بنهام إيان شركة

 9,712  - القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة
 173  - أخرى 

 37,596  27,710 إجمالي
 

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

 و وشركاه؛شركة إيان بنهام  في االستحواذ على حق الملكية عن الناتجة بالشهرة تتعلق للنقد مولدة وحدة وشركاه، بنهام إيان شركة 
 للطاقة الخليج أنظمة شركة االستحواذ على  عن الناتجة لشهرةبا تتعلق للنقد مولدة وحدة ،القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة.  
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 )تتمة( ملموسةغير  موجودات 14
 

 )تتمة( الشهرة قيمة انخفاض اختبار 
 

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

 تخفيضال معدل بلغ. 2021ديسمبر  31 في تنتهي سنوات خمس فترة لتشمل اإلدارة مجلس قبل من لإليرادات والتكاليف المعتمدةالنقدية 
تكتسب اإليرادات من عقود اإلشراف على المشاريع والدراسات والتصميم. (. %25: 2015) %25 المتوقعة النقدية التدفقات على المطبق

 أساسية بصفة العقود تكاليف تمثل بشكل متحفظ.اإلدارة لإليرادات  توقعاتنموذج التدفقات النقدية لمدة خمس سنوات  فيتعكس اإليرادات 
 على بناءً  النموذج في التكاليف هذهتّم تضمين . األخرى  اإلدارية والتكاليف كالمهندسين الفنيين بالموظفين المتعلقة والمكافآت الرواتب
: 2015) %3للقيمة النهائية بناء على معدل نمو التضخم  تقديراً  النقدية التدفقات توقعات تتضمن .المتوقعة لحاليةا السوق  توجهات

3%.) 
 

 وحدة القوات المسلحة لدولة اإلمارات العربية المتحدة المولدة للنقد
وبما ان شركة انظمة الخليج لم تعد مرتبطة بشكل كبير بأي من نشاطات العمل الرئيسية, قررت اإلدارة بتخفيض قيمة الشهرة بمبلغ قيمته  

   مليون درهم, وقامت بإدراجه ضمن مكاسب وخسائر أخرى في بيان الربح أو الخسارة الموحد. 9.9
 

 ائتالف ةلشرك قرض 15
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 72,276  - ائتالف لشركة قرض
    

 
كول لتبريد  S&Tلشركة  سابقاً  تم تقديمهمليون درهم  72 بقيمةقرض  لمعاملة إئتالفالشركة إلى اتفاق مع شريك  توصلت، السنةخالل 

 (.12)إيضاح في رأس المالكمساهمة إضافية المناطق ذ.م.م.، 
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 مدينة  يةتمويل إيجارات 16
 

 :السنة خالل المدينة يةالتمويل يجاراتاإل على الحركةفيما يلي  
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
 2,982,275  2,963,096 يناير 1 في

 22,896  98,804 (أ) السنة خالل المدينة التمويلية االيجارات بتسجيل االعتراف المبدئي
 187,994  185,587 (3ية )إيضاح التمويل يجاراتاإل ايرادات

 (230,069)  (234,002)  مستلمةإيجارات 
 2,963,096  3,013,485 ديسمبر 31 في كما

 
 المالي الموحد كاآلتي: المركز بيان في تحليلها تم 

 
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 226,404  230,918 المتداولة الموجودات
 2,736,692  2,782,567 المتداولة غير الموجودات

 3,013,485  2,963,096 
 

 إليجاراتل المدينة للذمم األدنىوالقيمة الحالية لصافي الحد  يةإليجارات التمويللالمدينة المستقبلية  للذممبيان الحد األدنى  فيما يلي 
 :يةالتمويل

 
 2016   2015 
 

 األدنى الحد
 المدينة للقيمة

  لإليجارات

 الحالية القيمة
 األدنى للحد

 المدينة للقيمة
   لإليجارات 

 األدنى الحد
 المدينة للقيمة

  لإليجارات

 الحالية القيمة
 األدنى للحد

 المدينة للقيمة
 لإليجارات 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 
         

 226,404  234,003   230,918  243,899       سنة واحدة  خالل
ال تزيد  ولكن سنة بعد
 813,471  981,812    842,428      1,034,542 سنوات خمس عن
 1,923,221  4,187,306    1,940,139   4,058,418    سنوات خمس عن تزيد
 5,336,859  3,013,485   5,403,121  2,963,096 

 -  (2,440,025)   -  (2,323,374) مستحقة غير إيرادات
 3,013,485  3,013,485   2,963,096  2,963,096 
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 مدينة )تتمة( يةتمويل إيجارات 16
 

 :المستحقة غير اإليرادات حركة بيان يلي فيما  
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
 2,609,335  2,440,025 يناير 1 في

 18,684  68,936 جديدة يةتمويل بإيجارات متعلقة
 (187,994)  (185,587) (3)إيضاح  السنة خالل أدرجت

 2,440,025  2,323,374 ديسمبر 31 في
 

 لم يتم افتراض وجود قيمة متبقية غير مضمونة لصالح المؤجر في العمليات الحسابية أعاله.
 

 .مع هذا العميل"( االتفاقية)"وقعت الشركة اتفاقية تبريد رئيسية . خالل السنة، قامت الشركة ببناء محطة تبريد جديدة لعميل قائم (أ)
معايير الومتطلبات  يةلشروط االتفاق وفقاً  ةمحطاللتوفير خدمات التبريد للعميل من خالل  لالتفاقيةقامت اإلدارة بإجراء تقييم 

 بالمحطةحتوي على عقد إيجار تمويلي فيما يتعلق ت االتفاقيةإلى أن  تلتقارير المالية ذات الصلة، وخلصلدولية إلعداد اا
 .لعميلإلى ا المحطةالمترتبة على ملكية  والمنافعنقل بشكل جوهري كافة المخاطر ت بحيثوشبكات التوزيع ذات الصلة 

 
اإليجار إدراج مليون درهم من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ و  62.1 البالغةالتوزيع ذات الصلة  للمحطة وشبكة المدرجةتم تحويل القيمة 

وتم ، مليون درهم 36.7مكسب بقيمة مليون درهم، مما أدى إلى  98.8بمبلغ ية تفاقاالبالقيمة العادلة في بداية  المدينالتمويلي 
 .الموحد الربح أو الخسارة أخرى في بيان مكاسب وخسائر إدراجه ضمن

 
 15 تعاقدية قدرهالمدة  عميلمع "( االتفاقية)"مان، وهي شركة تابعة، اتفاقية تبريد رئيسية ، وقعت شركة تبريد عُ 2015 سنةخالل 

ومتطلبات  يةلشروط االتفاق محددة وفقاً المحطات اللتوفير خدمات التبريد للعميل من خالل  لالتفاقيةقامت اإلدارة بإجراء تقييم  .سنة
محطات بالحتوي على عقد إيجار تمويلي فيما يتعلق ت االتفاقيةإلى أن  تلتقارير المالية ذات الصلة، وخلصلدولية إلعداد امعايير اال

إلى المحددة  المحطاتالمترتبة على ملكية  والمنافعنقل بشكل جوهري كافة المخاطر ت بحيثوشبكات التوزيع ذات الصلة المحددة 
 .العميل

 
 .مليون درهم 22.8 بقيمة عادلة تبلغ المديناإليجار التمويلي إدراج من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ و  المحطةتم تحويل 
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 مقدما   مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم 17
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
    

 238,404  262,128 ، صافيالذمم التجارية المدينة
 53,869  46,427 (28)إيضاح  عالقة ذات طرافأ من مستحقة مبالغ
 19,117  13,493 وموظفين لمقاولين مقدماً  مدفوعة مبالغ

 40,058  16,183 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 47,981  54,997 آخرون  ومدينون  ودائع

 10,077  15,887 مقدماً  مدفوعة مصاريف
 409,115  409,506 

 
 مخصص تكوين تم قد مليون درهم( 16.1 :2015مليون درهم ) 16.2 هناك ذمم تجارية مدينة بقيمة إسمية تبلغ، 2016ديسمبر  31في  

 :كاآلتي ةالمدين ةالتجاريالذمم  قيمة في االنخفاض مخصص في الحركات كانت. بالكامل لها
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 11,932  16,135 يناير 1في 

 4,331  5,694 (6,2المخصص للسنة )إيضاح 
 (128)  (5,585)  المشطوبة المبالغ

 16,135  16,244 ديسمبر  31 في
 

 ديسمبر كاآلتي: 31 في عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغمدة االستدانة للذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها  تحليل كان
 

  لم تنخفض قيمته من فترة طويلة ولكن الدفع مستحق   

 إجمالي 

 مستحقغير 
وغير  الدفع

 منخفض القيمة
 30 من أقل
 يوماً 

-30 بين
 يوماً  60

-60 بين
 يوماً  90

-90 بين
 يوماً  120

 -120 بين
 يوماً  365

 من أكثر
 يوماً  365

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

2016 308,555 181,613 44,861 9,872 8,512 8,614 27,505 27,578 
2015  292,273 191,338 20,177 9,942 9,743 6,752 28,109 26,212 

 
 ضمانات على الحصول المجموعة عادة من ليس. السابقة الخبرة على بناءً القيمة  منخفضةال غير ةالمدينالذمم  قيمة استرداد المتوقع من 
 ة.المدين الذمم من العظمى الغالبية ضمان يتم ال فإنه وبالتالي ،ةمدينذمم اللل
 
 منمستحقة  بمبالغ المتعلقة واألحكام لشروط. إّن ايوماً  60 -30 فترة خالل عادةالسداد  ويتم فائدة، تحمل ال ةالمدين ةالتجاريالذمم  إنّ 

 .28 إليضاحا مشار اليها في عالقةال ذات األطراف
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 مقدما   مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم 17
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
    

 238,404  262,128 ، صافيالذمم التجارية المدينة
 53,869  46,427 (28)إيضاح  عالقة ذات طرافأ من مستحقة مبالغ
 19,117  13,493 وموظفين لمقاولين مقدماً  مدفوعة مبالغ

 40,058  16,183 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
 47,981  54,997 آخرون  ومدينون  ودائع

 10,077  15,887 مقدماً  مدفوعة مصاريف
 409,115  409,506 

 
 مخصص تكوين تم قد مليون درهم( 16.1 :2015مليون درهم ) 16.2 هناك ذمم تجارية مدينة بقيمة إسمية تبلغ، 2016ديسمبر  31في  

 :كاآلتي ةالمدين ةالتجاريالذمم  قيمة في االنخفاض مخصص في الحركات كانت. بالكامل لها
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 11,932  16,135 يناير 1في 

 4,331  5,694 (6,2المخصص للسنة )إيضاح 
 (128)  (5,585)  المشطوبة المبالغ

 16,135  16,244 ديسمبر  31 في
 

 ديسمبر كاآلتي: 31 في عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغمدة االستدانة للذمم التجارية المدينة التي لم تنخفض قيمتها  تحليل كان
 

  لم تنخفض قيمته من فترة طويلة ولكن الدفع مستحق   

 إجمالي 

 مستحقغير 
وغير  الدفع

 منخفض القيمة
 30 من أقل
 يوماً 

-30 بين
 يوماً  60

-60 بين
 يوماً  90

-90 بين
 يوماً  120

 -120 بين
 يوماً  365

 من أكثر
 يوماً  365

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

2016 308,555 181,613 44,861 9,872 8,512 8,614 27,505 27,578 
2015  292,273 191,338 20,177 9,942 9,743 6,752 28,109 26,212 

 
 ضمانات على الحصول المجموعة عادة من ليس. السابقة الخبرة على بناءً القيمة  منخفضةال غير ةالمدينالذمم  قيمة استرداد المتوقع من 
 ة.المدين الذمم من العظمى الغالبية ضمان يتم ال فإنه وبالتالي ،ةمدينذمم اللل
 
 منمستحقة  بمبالغ المتعلقة واألحكام لشروط. إّن ايوماً  60 -30 فترة خالل عادةالسداد  ويتم فائدة، تحمل ال ةالمدين ةالتجاريالذمم  إنّ 

 .28 إليضاحا مشار اليها في عالقةال ذات األطراف
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 لبيعل بهماوأصل محتفظ  المستبعدة مجموعةال 18
 

 لبيعل بها المحتفظ االمجموعة المستبعدة (أ)
  
 عرض تم ذلك، على بناءً لبيع إحدى شـــــــــــركاتها التابعة.  نيتها عنالمجموعة  عدلتللتغيير في ظروف الســـــــــــوق،  الســـــــــــنة، نتيجةً  خالل 

العالقة  ذات والمطلوبات الموجودات ضـــمن" للبيع بها محتفظ مســـتبعدة مجموعة" ضـــمن ســـابقاً الموجودات والمطلوبات التي تم تصـــنيفها 
 غير موجودات 5 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار لمتطلبات وفقاً  المدرجة بقيمتها قياســـــــــــهاوتم  2016 ديســـــــــــمبر 31في  كما

 لبيعل بها محتفظواألصــول الالمســتبعدة  للمجموعةأرقام المقارنة  مبالغ تغيير تم . وبالمثل،مســتمرة غير وعملياتمتداولة محتفظ بها للبيع 
 .عروضةالحالية الم للسنة الموحد الخسارة او الربحتصنيف في بيان الالسابقة ليعكس  للسنةاو الخسارة الموحد  الربحبيان  في
 
 :التالي النحو على 2015 ديسمبر 31 في كما"  للبيع بها محتفظ مستبعدة مجموعة" التابعة الشركة مطلوبات و موجودات تصنيف تم
 

 درهم ألف 
  الموجودات

 29,668 ومعدات ومحطات ممتلكات
 18,122 وذمم مدينة أخرى  تجارية مدينة ذمم

 5,879 المخزون 
 16,477 (19)إيضاح  لبيعل المحتفظ بهالألصول  العائد النقد و البنك لدى رصيد
 70,146 لبيعل محتفظ بها أصول

  
  المطلوبات

 (451) للموظفين الخدمة نهاية مكافآت
 (15,627) الدفع  مستحقة ومبالغ دائنة ذمم

 (16,078) محتفظ لها للبيع بأصول مباشر بشكل مرتبطة مطلوبات
 54,068 لبيعلالمحتفظ بها  األصول صافي

 
 لبيعلأصل محتفظ به  (ب)
 

مليون درهم  21، قامت المجموعة ببيع قطعة أرض والتي تم تصنيفها سابقًا كمحتفظ بها للبيع. بلغت القيمة المدرجة لألرض السنة خالل
في بيان الربح أو ضمن المكاسب والخسائر األخرى مليون درهم من عملية البيع وتم اإلعتراف به  1.6وإعترفت المجموعة بمكسب بقيمة 

 .  ةالسنالخسارة الموحد خالل 
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 ألجلوودائع  النقد 19
 

 :الموحد المالي المركز بيان في المدرجة األرصدة البنكية والنقد 
 

  2016   2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 154,969  376,841  ونقد البنوك لدى أرصدة
 22,000  13,120 مصرفية ودائع

 389,961  176,969 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد يحتوي على مبالغ بيان المركز المالي التالية:إن النقد وما يعادله المدرج في 
 

  2016   2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 154,969  376,841  ونقد البنوك لدى أرصدة
 22,000  13,120 شهور 3مصرفية بتاريخ استحقاق أكثر من  ودائع

 16,477  - (18)إيضاح ة عائدة الى المجموعة المستبعد ونقد البنوك لدى أرصدة
 193,446  389,961 ديسمبر 31وما يعادله كما في  النقد

 
 سنويًا(. %1.6 - %1.0: 2015) سنوياً % 2.5 -% 1.3 بين ماتتراوح  ثابتة بمعدالت فوائد المصرفية الودائع تحمل

 
 :والودائع للنقد الجغرافي التركيزفيما يلي  

 
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 179,813  371,159 المتحدة العربية اإلمارات داخل
 13,633  18,802 المتحدة العربية اإلمارات خارج

 389,961  193,446 
 

  

    -  
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 فائدة تحمل وسلفيات قروض 23
 

 % الفعلي الفائدة سعر 
2016 

  ألف درهم
 2015 

  ألف درهم
     

 473,168  298,573 + هامش EIBOR )إيضاح أ (تسهيل "أ"  1 ألجل قرض
 1,358,882  1,424,511 + هامش EIBOR إيضاح أ((تسهيل "ب"  1 ألجل قرض
 997,828  938,194 + هامش EIBOR إيضاح أ((تسهيل "ج"  1 ألجل قرض

 -  132,090 + هامش EIBOR تسهيل إئتماني متجدد )إيضاح أ(
 133,744  124,707 + هامش LIBOR )إيضاح ب( 2 ألجل قرض
 33,685  49,964 4.5% )إيضاح ج( 3 ألجل قرض
 -  185,517 + هامش EIBOR (د)إيضاح  4 ألجل قرض
 -  76,343 + هامش EIBOR (ه)إيضاح  5 ألجل قرض

  3,229,899  2,997,307 
 

 الموحد: ضمن بيان المركز المالي القروض تصنيففيما يلي  
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 189,021  342,712 الجزء المتداول

 2,808,286  2,887,187 غير المتداولالجزء 
 3,229,899  2,997,307 

 
 ) تسهيل أ و ب وج( 1القرض ألجل  (أ)

 
 التسهيل "أ" 
دفعة وتستحق آخر  2014ديسمبر  31مليون درهم للدفعة  إبتداًء من  76.9دفعة نصف سنوية متساوية بقيمة  9يسدد التسهيل "أ" على  

 .زائد هامش EIBOR يحمل التسهيل فائدة بمعدل .2018ديسمبر  31في 
 

 التسهيل "ب" 
و يتم سداد المتبفي  2019يونيو  30من  مليون درهم إبتداءً  76.9دفعات نصف سنوية متساوية  بقيمة  4يتم سداد التسهيل "ب" على  

 .زائد هامش EIBOR يحمل التسهيل فائدة بمعدل .2021مارس  31بدفعة واحدة في 
 

 ةمستندي اتفي شكل اصدار تسهيالت اعتماد هسيتم استخدام والذيمليون درهم  450متجدد بقيمة  منح المجموعة تسهيلتم كذلك  
 31كما في  .2021مارس  31زائد هامش ويستحق السداد في  EIBOR مقدمًا. يحمل التسهيل المتجدد فائدة بمعدل يةوسحوبات نقد

 المتجدد. من التسهيلمليون درهم  140مبلغ  إستخدمت الشركة,  2016ديسمبر 
  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 فائدة تحمل وسلفيات قروض 23
 

 % الفعلي الفائدة سعر 
2016 

  ألف درهم
 2015 

  ألف درهم
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 -  185,517 + هامش EIBOR (د)إيضاح  4 ألجل قرض
 -  76,343 + هامش EIBOR (ه)إيضاح  5 ألجل قرض

  3,229,899  2,997,307 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

- 63 - 

 )تتمة( فائدة تحمل وسلفيات قروض 23
 

 التسهيل "ج" 
البنوك  مجموعة منتسهيل "ج" ضمن اتفاقية التمويل مع  – قامت الشركة بالحصول على تسهيل قرض ألجل جديد ،2015في سنة  

يحمل (. 24ب )إيضاح 1مليون درهم وذلك بغرض تمويل عملية إعادة شراء السندات اإللزامية التحويل  1,000التجارية المحلية بقيمة 
 .باإلضافة إلى هامش EIBORمعدل فائدة بقيمة تسهيل هذا ال

 
ودفعة واحدة بقيمة  2015ديسمبر  31 فيمليون درهم تبدأ  18.2دفعة نصف سنوية متساوية بقيمة  11التسهيل "ج" مستحق الدفع على  

 .ةالحالي ت. كل الشروط األخرى للتسهيل الجديد مماثلة لشروط التسهيال2021مارس  31مليون درهم في  800
 

هذه التسهيالت مضمونة مقابل المحطات والمعدات إن القرض أعاله مستحقة الدفع نقدًا على أساس ربع سنوي. تسهيالت إّن الفائدة على  
 (.11المدينة )إيضاح رقم والذمم التجارية 

 
 2)ب( قرض ألجل 

 .2008دفعة نصف سنوية اعتبارًا من  22شركة تابعة مستحق الدفع على المتعلق ب 2إّن القرض ألجل  
 

  3)ج( قرض ألجل 
 فائدة معدل ويحمل تستحق سنوية ربع اتدفع على القرض سداد يستحق ،محلي تجاري  بنك مع تابعة شركةمتعلق ب 3إّن القرض ألجل  

 .واآلالت المحطاتمقابل  القرض هذا تأمين تم. سنوياً  4.5% بنسبة ثابت
 

 4)ج( قرض ألجل 
والذي مليون درهم  192.5 بمبلغ من أحد البنوك التجارية المحلية بالحصول على تسهيل قرض ألجل جديد المجموعةقامت  ،خالل السنة 

تسديد نقدًا الويتم ، باإلضافة إلى هامش EIBORمعدل فائدة بقيمة تسهيل هذا ال يحمل تم الحصول عليه لتمويل بناء محطة تبريد جديدة.
قسط نصف  23على أساس ربع سنوي ومضمون مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها. يستحق التسهيل التسديد على 

 .2028مليون درهم في مارس  48.1مع دفعة نهائية بمبلغ  2017سنوي إعتبارًا من مارس 
 

 5( قرض ألجل د)
  
تم الحصول عليه لتمويل  الذيدرهم مليون  77.9 بمبلغ من أحد البنوك التجارية المحلية، حصلت المجموعة على قرض جديد السنةخالل  

نقدًا على أساس ربع  التسديدويتم ، باإلضافة إلى هامش EIBORمعدل فائدة بقيمة تسهيل يحمل هذا ال. ةجديد محطةاالستحواذ على 
 نهائيةقسط ربع سنوي مع دفعة  60يستحق التسهيل التسديد على . سنوي ومضمون مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها

 .2031يونيو  30 في
 

 السندات اإللزامية التحويل )س إ ت( 24
 

 ل )س إ ت(لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 الملكيةحقوق 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2016ديسمبر  31في 
      

 965,500  870,575  94,925 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(  989,944,912"أ" )تمثل 1-ت إس 
 272,148  244,850  27,298 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(   289,626,849"ب" )تمثل1-س إ ت
 620,366  559,951  60,415 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 639,862,459"ج" )تمثل 1-س إ ت
 97,100  97,100  - سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 57,605,736)تمثل  4-س إ ت

 182,638 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد 1,977,039,956مجموع 
 

1,772,476 
 

1,955,114 
  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 2)ب( قرض ألجل 
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والذي مليون درهم  192.5 بمبلغ من أحد البنوك التجارية المحلية بالحصول على تسهيل قرض ألجل جديد المجموعةقامت  ،خالل السنة 

تسديد نقدًا الويتم ، باإلضافة إلى هامش EIBORمعدل فائدة بقيمة تسهيل هذا ال يحمل تم الحصول عليه لتمويل بناء محطة تبريد جديدة.
قسط نصف  23على أساس ربع سنوي ومضمون مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها. يستحق التسهيل التسديد على 

 .2028مليون درهم في مارس  48.1مع دفعة نهائية بمبلغ  2017سنوي إعتبارًا من مارس 
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تم الحصول عليه لتمويل  الذيدرهم مليون  77.9 بمبلغ من أحد البنوك التجارية المحلية، حصلت المجموعة على قرض جديد السنةخالل  

نقدًا على أساس ربع  التسديدويتم ، باإلضافة إلى هامش EIBORمعدل فائدة بقيمة تسهيل يحمل هذا ال. ةجديد محطةاالستحواذ على 
 نهائيةقسط ربع سنوي مع دفعة  60يستحق التسهيل التسديد على . سنوي ومضمون مقابل المحطة التي تم الحصول على التسهيل ألجلها

 .2031يونيو  30 في
 

 السندات اإللزامية التحويل )س إ ت( 24
 

 ل )س إ ت(لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 الملكيةحقوق 
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2016ديسمبر  31في 
      

 965,500  870,575  94,925 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(  989,944,912"أ" )تمثل 1-ت إس 
 272,148  244,850  27,298 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(   289,626,849"ب" )تمثل1-س إ ت
 620,366  559,951  60,415 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 639,862,459"ج" )تمثل 1-س إ ت
 97,100  97,100  - سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 57,605,736)تمثل  4-س إ ت

 182,638 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد 1,977,039,956مجموع 
 

1,772,476 
 

1,955,114 
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السندات اإللزامية التحويل )تتمة( 24
 

 ل )س إ ت(لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 ملكيةحقوق ال
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2015ديسمبر  31في 
      

 1,005,003  870,575  134,428 الواحد(سهم بقيمة درهم للسهم   989,944,912"أ" )تمثل 1-ت إس 
 283,253  244,850  38,403 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(   289,626,849"ب" )تمثل1-س إ ت
 645,937  559,951  85,986 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 639,862,459"ج" )تمثل 1-س إ ت
 97,100  97,100  - الواحد(سهم بقيمة درهم للسهم  57,605,736)تمثل  4-س إ ت

 258,817 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد 1,977,039,956مجموع 
 

1,772,476 
 

2,031,293 
 

 المدرج في المطلوبات للسندات اإللزامية التحويل في بيان المركز المالي الموحد: الجزءفيما يلي تحليل  
 

 ديسمبر 31في  
2016 

 ديسمبر 31في  
2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 84,909  84,909 متداولالجزء ال
 173,908  97,729 متداولال غيرالجزء 

 182,638  258,817 
 

 للمجموعة أربعة مجموعات صادرة من السندات اإللزامية التحويل. 
 

 أ(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
 أ صادران:1لدى المجموعة اثنان من السندات س إ ت  

 
  مليون درهم،  635على شكل شهادات ثقة بمبلغ إجمالي قدره  2011أبريل   1أ( في1 –تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت

 ؛ و2019ويستحق في مارس 
  مليون  411على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية قدرها  2012ديسمبر  31أ( في 1-تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت

 . تم إصدار هذا السند كتسوية للقرض الثانوي الشريحة ب.2019درهم، ويستحق في مارس 
 

 ربع سنويًا.إلى تاريخ االستحقاق، ويتم الدفع بأثر رجعي  2013يناير  1سنويًا من  4 % أ( قسيمة نقدية بقيمة1-يحمل )س إ ت  
 

وتخضع السندات فيما يتعلق بحق  1.1259تبلغ  ثابتة نسبة تبادلبعند االستحقاق إلى أسهم عادية للشركة  أ"1-"س إ تسيتم تحويل  
 لمطالبات دائني الشركة.الدفع 

 
 .مليون درهم 10.9 في تاريخ اإلصدار أ"(1-)"س إ تبلغت تكاليف إصدار  

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 السندات اإللزامية التحويل )تتمة( 24
 

 ل )س إ ت(لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 ملكيةحقوق ال
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

      2015ديسمبر  31في 
      

 1,005,003  870,575  134,428 الواحد(سهم بقيمة درهم للسهم   989,944,912"أ" )تمثل 1-ت إس 
 283,253  244,850  38,403 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد(   289,626,849"ب" )تمثل1-س إ ت
 645,937  559,951  85,986 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد( 639,862,459"ج" )تمثل 1-س إ ت
 97,100  97,100  - الواحد(سهم بقيمة درهم للسهم  57,605,736)تمثل  4-س إ ت

 258,817 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد 1,977,039,956مجموع 
 

1,772,476 
 

2,031,293 
 

 المدرج في المطلوبات للسندات اإللزامية التحويل في بيان المركز المالي الموحد: الجزءفيما يلي تحليل  
 

 ديسمبر 31في  
2016 

 ديسمبر 31في  
2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 84,909  84,909 متداولالجزء ال
 173,908  97,729 متداولال غيرالجزء 

 182,638  258,817 
 

 للمجموعة أربعة مجموعات صادرة من السندات اإللزامية التحويل. 
 

 أ(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
 أ صادران:1لدى المجموعة اثنان من السندات س إ ت  

 
  مليون درهم،  635على شكل شهادات ثقة بمبلغ إجمالي قدره  2011أبريل   1أ( في1 –تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت

 ؛ و2019ويستحق في مارس 
  مليون  411على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية قدرها  2012ديسمبر  31أ( في 1-تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت

 . تم إصدار هذا السند كتسوية للقرض الثانوي الشريحة ب.2019درهم، ويستحق في مارس 
 

 ربع سنويًا.إلى تاريخ االستحقاق، ويتم الدفع بأثر رجعي  2013يناير  1سنويًا من  4 % أ( قسيمة نقدية بقيمة1-يحمل )س إ ت  
 

وتخضع السندات فيما يتعلق بحق  1.1259تبلغ  ثابتة نسبة تبادلبعند االستحقاق إلى أسهم عادية للشركة  أ"1-"س إ تسيتم تحويل  
 لمطالبات دائني الشركة.الدفع 

 
 .مليون درهم 10.9 في تاريخ اإلصدار أ"(1-)"س إ تبلغت تكاليف إصدار  

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ل )تتمة(السندات اإللزامية التحوي 24
 

 أ( )تتمة(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
بعد خصم تكاليف المعاملة،  مليون درهم( 134: 2015) مليون درهم 95والبالغ  أ"(1-)"س إ ت في الجزء المدرج في المطلوباتيمثل 

على سندات بناًء  إصدارها والتي يتم تحديدهاعند  4% بنسبة سوقية بخصماالستحقاق،  حتىالدفع  المستحقةالحالية للقسيمة النقدية القيمة 
 .االستردادإلى أسهم عادية عند  للتحويل اإللزامي شرطوجود ال، ولكن دون مشابهة شروط وأحكامب

 
بعد خصم تكاليف  مليون درهم(، 871: 2015مليون درهم ) 871 البالغة "(أ1-ت إ)"س  , عند إصدارها,ما تبقى من عائدات تصنيفتم  

 . ملكيةمدرج في حقوق ال كجزء المعاملة،
 

 ب(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
مليون درهم،  1,065على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية تبلغ  2011أبريل  1ب( في 1 –تم إصدار سندات إلزامية التحويل )س إ ت  

 .2019ويستحق في مارس 
 

 وحتى االستحقاق ويتم دفعها بأثر رجعي ربع سنويًا. 2013يناير  1في السنة من  4% ب قسيمة نقدية بقيمة1 –يحمل س إ ت  
 

وتخضع السندات بما  1.1259ب عند االستحقاق إلى أسهم عادية للشركة مبنية على نسبة تبادل ثابتة تبلغ 1 –وسيتم تحويل س إ ت  
 يتعلق بحق الدفع لمطالبات دائني الشركة.

 
 مليون درهم. 18.2ب مبلغ 1 –لخاصة بإصدار س إ ت تبلغ تكاليف المعاملة ا 

 
مليون درهم( بعد خصم تكاليف المعاملة، ويمثل  38: 2015مليون درهم ) 27ب يبلغ 1 –في س إ ت  الجزء المدرج في المطلوبات 

عند إصدارها  4%إلى االستحقاق، ومخصومة بنسبة سوقية  2013يناير  1القيمة الحالية للقسيمة النقدية المستحقة الدفع خالل الفترة من 
 إلى أسهم عادية عند االسترداد.لتحويل لشرط إلزامي وجود دون وتحدد على أساس سندات لها نفس الشروط واألحكام، ولكن 

 
د خصم تكاليف المعاملة، مليون درهم( بع 245: 2015مليون درهم ) 245ب( والذي بلغ 1 –المتبقي من عوائد ,عند إصدارها, )س إ ت  

من   مليون درهم( 144.8: 2015) مليون درهم 114.8وتعديله ليشمل التسوية العينية للقسيمة والتي بلغت  الملكيةتم إدراجه في حقوق 
 .2012ديسمبر  31تاريخ اإلصدار حتى 

 
على إعادة شراء جزء من السندات اإللزامية التحويل  العادية العمومية الجمعية اجتماع صادق مساهمو الشركة في 2015يونيو  7في  
مليون درهم. و قد تم توثيق اتفاقية بيع وإعادة الشراء  1,000مليون درهم بمبلغ   795.9ب"( التي تحمل قيمة دفترية 1ب" ٍ) س إ ت "1"

 .2015يوليو  1 في الحقاً  تحويل االعتبار تم وقد 2015يونيو  30مع حامل السندات اإللزامية التحويل في 
 

مليون درهم المخصص للجزء المدرج  113طبقًا لمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تم تحديد سعر إعادة الشراء بقيمة  
المخصومة بمعدل و بالمطلوبات بالقيمة العادلة بتاريخ إعادة الشراء بناًء على القيمة الحالية للقسائم المستحقة الدفع حتى تاريخ االستحقاق 

الربح أو مليون درهم ضمن األرباح والخسائر األخرى في بيان  5.1سنويًا. تم إدراج الربح الناتج البالغ  6.3% السوق الحالي بنسبة
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تربيد | التقرير السنوي 2016 81تربيد | التقرير السنوي 2016 80



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

- 66 - 

 السندات اإللزامية التحويل )تتمة( 24
 

 ب( )تتمة(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
 مليون  209.3 تعديل بمبلغ عنه نتج والذي الملكية في حقوق  مليون درهم في الجزء المدرج 887 الشراء إعادة مبلغ من المتبقي إدراج تم 

 :يلي كما األخرى  االحتياطات ضمن الملكية حقوق  في درهم
 

  القيمة الدفترية 
تخصيص 

 الفرق   السعر
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 
      

 5,115  112,984  118,099 جزء المطلوبات - ب"1ت " إس 
 (209,254)  887,016  677,762 جزء حقوق الملكية - ب"1ت " إس 

 795,861  1,000,000  (204,139) 
 

 ج"(1 -ت إ)"س السند اإللزامي التحويل  
مليون  720شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية بلغت  علىج"( 1 -)"س إ ت لتحويلا سند إلزاميالمجموعة باصدار قامت , 2012خالل  

 .2019مارس  تستحق في ،درهم
 

، اً ربع سنوي واجبة السداد بأثر رجعي، 2019مارس  31إلى  2013يناير  1سنويًا، من  4% ج" قسيمة نقدية بنسبة1 -"س إ تحمل ي 
مطالبات ل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع 1.1259 ثابتة تبلغ  سيتم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة على أساس نسبة تبادلو 

 .لشركةادائني 
 

، القيمة الحالية للقسيمة النقدية مليون درهم( 86: 2015) مليون درهم 60 غالبوالج"(  1-)"س إ تمن  الجزء المدرج في المطلوباتيمثل 
بناًء على والتي تم تحديدها عند اصدارها  4%بنسبة  والمخصومةوحتى االستحقاق،  2013يناير  1خالل الفترة من الدفع  المستحقة
 .االستردادلتحويل إلى أسهم عادية عند لشرط إلزامي وجود ، ولكن دون مشابهة شروط وأحكامبسندات 

 
ضمن حقوق  ، مليون درهم( 560: 2014مليون درهم ) 560ج"( والبالغة  1-في )"س إ ت عند إصدارها,وتم تصنيف المبالغ المتبقية,  

 ج"(. 1-المساهمين لـ )"س إ ت
 

 (4 -ت إ)س السند اإللزامي التحويل  
مليون درهم  133.9على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية قدرها  2013مايو  22( في 4-تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت 

 .2019تستحق في أبريل 
 

إلى أسهم عادية للشركة بناء على  2019أي وقت من اآلن وحتى االستحقاق في  قسيمة. واألداة قابلة للتحويل في 4 -ال يحمل س إ ت 
وبناء على ذلك تم إدراج )س إ ت . لشركةا مطالبات دائنيل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع  1.6856 نسبة تحويل ثابتة قدرها

 ( بالكامل كأداة حقوق مساهمين. 4 –
 

على إصدار شريحة جديدة  للسندات  المساهمون  , صادق2014 مارس 24 بتاريخ المنعقد للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع في 
 على مليون درهم 97.1تم احتساب قيمة الشريحة الجديدة  وقدرها  .2019في صورة شهادات ثقة تستحق في أبريل  4 التحويل االلزامية

 األحكام كل. 2014مايو  1 في كما أسبوع خالل في السهم لسعر المرجح المعدل قيمة على بناء احتسابه تم ثابت تحويل معدل أساس
 .حالياً  الصادرة 4 التحويل االلزامية للسندات مشابهة 4 التحويل االلزامية للسندات األخرى 
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 ( )تتمة(4 -ت إ)س السند اإللزامي التحويل  
مليون درهم إلى أسهم عادية و قد بلغ  133.9 المدرجة الذي تبلغ قيمته "(4التحويل )س إ ت " تم تحويل السند اإللزامي 2014 يوليوفي 

 درهم لكل سهم. 1 سهم بقيمة 79,426,201عدد األسهم 
 

( بدون أي تعهد أو 4 –ج( و )س إ ت 1 –ب(, )س إ ت 1 –أ(, )س إ ت 1 –وقد تم اصدار السندات اإللزامية التحويل )س إ ت 
 ضمان.

 
 في بيان المركز المالي الموحد هي كالتالي: المبالغ الظاهرةفيما يلي التسوية بين  

 
 أ(1ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندال 
 

الجزء المدرج في 
 المطلوبات

الجزء المدرج في  
 ملكيةحقوق ال

 
 اإلجمالي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 1,005,003  870,575  134,428 2016يناير  1الرصيد في 
 4,753  -  4,753 المصروف التراكمي

 327  -  327 إطفاء تكاليف العملية
 (44,583)  -  (44,583) قسائم نقدية مدفوعة

 965,500  870,575  94,925 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 

 ب(1ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندال 

 
المدرج في  الجزء

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 ملكيةحقوق ال
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 283,253  244,850  38,403 2016يناير  1الرصيد في 
 1,390  -  1,390 المصروف التراكمي

 549  -  549 إطفاء تكاليف العملية
 (13,044)  -  (13,044) قسائم نقدية مدفوعة

 272,148  244,850  27,298 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 

 ج(1ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 ملكيةحقوق ال
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 645,937  559,951  85,986 2016يناير  1الرصيد في 
 3,071  -  3,071 المصروف التراكمي

 175  -  175 إطفاء تكاليف العملية
 (28,817)  -  (28,817) قسائم نقدية مدفوعة

 620,366  559,951  60,415 2016ديسمبر  31الرصيد في 
 

 (4ل )س إ ت لتحويا لزامياإل  سندال 

 
الجزء المدرج في 

 المطلوبات
الجزء المدرج في  

 ملكيةحقوق ال
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
      

 97,100  97,100  - ديسمبر 31يناير و 1الرصيد في 
 1,955,114  1,772,476  182,638 2016ديسمبر  31مجموع السندات اإللزامية التحويل في 

 258,817 2015ديسمبر  31السندات اإللزامية التحويل في  مجموع
 

1,772,476 
 

2,031,293 
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 ب( )تتمة(1 –السند اإللزامي التحويل )س إ ت  
 مليون  209.3 تعديل بمبلغ عنه نتج والذي الملكية في حقوق  مليون درهم في الجزء المدرج 887 الشراء إعادة مبلغ من المتبقي إدراج تم 

 :يلي كما األخرى  االحتياطات ضمن الملكية حقوق  في درهم
 

  القيمة الدفترية 
تخصيص 

 الفرق   السعر
 درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف 
      

 5,115  112,984  118,099 جزء المطلوبات - ب"1ت " إس 
 (209,254)  887,016  677,762 جزء حقوق الملكية - ب"1ت " إس 

 795,861  1,000,000  (204,139) 
 

 ج"(1 -ت إ)"س السند اإللزامي التحويل  
مليون  720شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية بلغت  علىج"( 1 -)"س إ ت لتحويلا سند إلزاميالمجموعة باصدار قامت , 2012خالل  

 .2019مارس  تستحق في ،درهم
 

، اً ربع سنوي واجبة السداد بأثر رجعي، 2019مارس  31إلى  2013يناير  1سنويًا، من  4% ج" قسيمة نقدية بنسبة1 -"س إ تحمل ي 
مطالبات ل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع 1.1259 ثابتة تبلغ  سيتم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة على أساس نسبة تبادلو 

 .لشركةادائني 
 

، القيمة الحالية للقسيمة النقدية مليون درهم( 86: 2015) مليون درهم 60 غالبوالج"(  1-)"س إ تمن  الجزء المدرج في المطلوباتيمثل 
بناًء على والتي تم تحديدها عند اصدارها  4%بنسبة  والمخصومةوحتى االستحقاق،  2013يناير  1خالل الفترة من الدفع  المستحقة
 .االستردادلتحويل إلى أسهم عادية عند لشرط إلزامي وجود ، ولكن دون مشابهة شروط وأحكامبسندات 

 
ضمن حقوق  ، مليون درهم( 560: 2014مليون درهم ) 560ج"( والبالغة  1-في )"س إ ت عند إصدارها,وتم تصنيف المبالغ المتبقية,  

 ج"(. 1-المساهمين لـ )"س إ ت
 

 (4 -ت إ)س السند اإللزامي التحويل  
مليون درهم  133.9على شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية قدرها  2013مايو  22( في 4-تم إصدار سند إلزامي التحويل )س إ ت 

 .2019تستحق في أبريل 
 

إلى أسهم عادية للشركة بناء على  2019أي وقت من اآلن وحتى االستحقاق في  قسيمة. واألداة قابلة للتحويل في 4 -ال يحمل س إ ت 
وبناء على ذلك تم إدراج )س إ ت . لشركةا مطالبات دائنيل السندات فيما يتعلق بحق الدفع تخضع  1.6856 نسبة تحويل ثابتة قدرها

 ( بالكامل كأداة حقوق مساهمين. 4 –
 

على إصدار شريحة جديدة  للسندات  المساهمون  , صادق2014 مارس 24 بتاريخ المنعقد للشركة العادية العمومية الجمعية اجتماع في 
 على مليون درهم 97.1تم احتساب قيمة الشريحة الجديدة  وقدرها  .2019في صورة شهادات ثقة تستحق في أبريل  4 التحويل االلزامية

 األحكام كل. 2014مايو  1 في كما أسبوع خالل في السهم لسعر المرجح المعدل قيمة على بناء احتسابه تم ثابت تحويل معدل أساس
 .حالياً  الصادرة 4 التحويل االلزامية للسندات مشابهة 4 التحويل االلزامية للسندات األخرى 
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مليون  55.8 بقيمة( 11)إيضاح  المحطات ببعض تتعلقفي اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع طرف ثالث  2006 عام دخلت الشركة خالل 
 سنة. 12 فترة على دفعات شهرية خالل سداده ويتم سنوياً  9.5%درهم. يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ 

 
 :التمويل إيجارات لدفعات الحالية القيمة مع التمويل إيجارات تحت المستقبليةالتأجير  لدفعاتالحد األدني  فيما يلي 

 
 

 2016  2015 
 األدنى الحد 

 من دفعات
  إليجارا

 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

 األدنى الحد 
 من دفعات

  إليجارا
 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

        
 7,364  7,749  7,364  7,749 سنة واحدة  خالل

 10,320  12,254  3,979  4,536 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 12,285  11,343  20,003  17,684 

 -  (2,319)  -  (942) التمويل تكاليف تمثل مبالغ: ناقص
 17,684  17,684  11,343  11,343 اإليجار دفعات ألدنى الحالية القيمة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في ات تمويليةإيجار اإللتزامات بموجب  تصنيف فيما يلي 

 
    
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7,364  7,364 الجزء المتداول
 10,320  3,979 الجزء غير المتداول

 11,343  17,684 
 

 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف 26
 

 الحركة على المخصص فيما يلي. الخاصة بهموفقًا لعقود العمل الوافدين نهاية الخدمة للموظفين  آتتقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكاف 
 :الموحد المالي المركز بيانفي  المدرج

 
 2016  2015  
 درهمألف   ألف درهم 
    
    

 21,528  20,625 يناير 1 في الرصيد
 (451)  451 (18المحتفظ بها للبيع )إيضاح  اإلستبعاد مجموعة (إلىمن/ ) أعيد تصنيفها

 (452)  1,573 السنةخالل  الحركة صافي
 20,625  22,649 ديسمبر 31الرصيد في 
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 الدفعومبالغ مستحقة  دائنة ذمم 27
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يةتمويل إيجارات التزامات 25
 

مليون  55.8 بقيمة( 11)إيضاح  المحطات ببعض تتعلقفي اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع طرف ثالث  2006 عام دخلت الشركة خالل 
 سنة. 12 فترة على دفعات شهرية خالل سداده ويتم سنوياً  9.5%درهم. يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ 

 
 :التمويل إيجارات لدفعات الحالية القيمة مع التمويل إيجارات تحت المستقبليةالتأجير  لدفعاتالحد األدني  فيما يلي 

 
 

 2016  2015 
 األدنى الحد 

 من دفعات
  إليجارا

 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

 األدنى الحد 
 من دفعات

  إليجارا
 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

        
 7,364  7,749  7,364  7,749 سنة واحدة  خالل

 10,320  12,254  3,979  4,536 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 12,285  11,343  20,003  17,684 

 -  (2,319)  -  (942) التمويل تكاليف تمثل مبالغ: ناقص
 17,684  17,684  11,343  11,343 اإليجار دفعات ألدنى الحالية القيمة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في ات تمويليةإيجار اإللتزامات بموجب  تصنيف فيما يلي 

 
    
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7,364  7,364 الجزء المتداول
 10,320  3,979 الجزء غير المتداول

 11,343  17,684 
 

 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف 26
 

 الحركة على المخصص فيما يلي. الخاصة بهموفقًا لعقود العمل الوافدين نهاية الخدمة للموظفين  آتتقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكاف 
 :الموحد المالي المركز بيانفي  المدرج

 
 2016  2015  
 درهمألف   ألف درهم 
    
    

 21,528  20,625 يناير 1 في الرصيد
 (451)  451 (18المحتفظ بها للبيع )إيضاح  اإلستبعاد مجموعة (إلىمن/ ) أعيد تصنيفها

 (452)  1,573 السنةخالل  الحركة صافي
 20,625  22,649 ديسمبر 31الرصيد في 

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 يةتمويل إيجارات التزامات 25
 

مليون  55.8 بقيمة( 11)إيضاح  المحطات ببعض تتعلقفي اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع طرف ثالث  2006 عام دخلت الشركة خالل 
 سنة. 12 فترة على دفعات شهرية خالل سداده ويتم سنوياً  9.5%درهم. يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ 

 
 :التمويل إيجارات لدفعات الحالية القيمة مع التمويل إيجارات تحت المستقبليةالتأجير  لدفعاتالحد األدني  فيما يلي 

 
 

 2016  2015 
 األدنى الحد 

 من دفعات
  إليجارا

 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

 األدنى الحد 
 من دفعات

  إليجارا
 ألف درهم

  
 الحالية القيمة

 للدفعات
 ألف درهم

        
 7,364  7,749  7,364  7,749 سنة واحدة  خالل

 10,320  12,254  3,979  4,536 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 12,285  11,343  20,003  17,684 

 -  (2,319)  -  (942) التمويل تكاليف تمثل مبالغ: ناقص
 17,684  17,684  11,343  11,343 اإليجار دفعات ألدنى الحالية القيمة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في ات تمويليةإيجار اإللتزامات بموجب  تصنيف فيما يلي 

 
    
 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 7,364  7,364 الجزء المتداول
 10,320  3,979 الجزء غير المتداول

 11,343  17,684 
 

 نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف 26
 

 الحركة على المخصص فيما يلي. الخاصة بهموفقًا لعقود العمل الوافدين نهاية الخدمة للموظفين  آتتقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكاف 
 :الموحد المالي المركز بيانفي  المدرج

 
 2016  2015  
 درهمألف   ألف درهم 
    
    

 21,528  20,625 يناير 1 في الرصيد
 (451)  451 (18المحتفظ بها للبيع )إيضاح  اإلستبعاد مجموعة (إلىمن/ ) أعيد تصنيفها

 (452)  1,573 السنةخالل  الحركة صافي
 20,625  22,649 ديسمبر 31الرصيد في 
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 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  28
 

 ئتالفاال وشركات زميلة،ال شركاتحكومة أبوظبي والدوائر والمؤسسات ذات العالقة )مالك حصة األغلبية( وال ذات العالقةتمثل األطراف  
 ،عليها المسيطروالشركات وشركات اإلدارة التي تم توظيفها من قبل الشركة  ،في الشركة الرئيسييناإلدارة  موظفيو  والمساهم الرئيسي

 المعامالتوالشروط المتعلقة بهذه سياسات التسعير  اعتماد. يتم األطراف هذه قبل منسيطرة جوهرية  تحت تقع أو المشتركة السيطرة وذات
 لشركة.ا إدارةمن قبل 

 
 :يلي كما هي الموحد الربح أو الخسارة بيان في المدرجة عالقةال ذات األطراف مع المعامالت نّ إ 

 
 2016  2015 

 إيرادات 
 

 التشغيل  تكاليف
مصاريف  

 الفوائد
 إيرادات 

 أخرى 
 

 إيرادات
 

 التشغيل  تكاليف
مصاريف  

 الفوائد
 إيرادات 

 اخرى 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم 

 
 4,704  -  99,260  -  4,929  -  101,001  - زميلة شركات
 -  14,735  -  -  -  9,214  -  -  رئيسي مساهم

شركة زميلة 
 -  -  -  112,795  -  -  -  118,651 لمساهم رئيسي

إدارات ومؤسسات 
 حكومية ذات

 -  25,250  144,897  44,879  -  44,923  145,789  45,446 عالقة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في المدرجةو  العالقة ذات األطراف مع األرصدة فيما يلي 

 
 2016 

 قروض تحمل فائدة ذمم دائنة ودفعات مقدمة   أرصدة لدى البنوك ذمم مدينة سندات إلزامية التحويل  قرض مدين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            
 -  32,360  -  23,315  -  - زميلة شركات

 -  -  -  5,329  -  - ائتالف شركة
 (24 إيضاح) رئيسي مساهم

-  1,955,114  -  -  -  - 
 -  -  -  13,815  -  - رئيسي لمساهم زميلة شركة

 
 -  -  -  - طرف آخر ذات عالقة

 
100,000 

 
- 

 1,136,426  7,953  141,003  3,968  -  - ومؤسسات حكومية ذات عالقة إدارات
 
 -  1,955,114  46,427  141,003 

 
140,313 

 
1,136,426 

            

 
 2015 

 قروض تحمل فائدة   ذمم دائنة ودفعات مقدمة أرصدة لدى البنوك ذمم مدينة سندات إلزامية التحويل  قرض مدين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            

 -  36,673  -  22,266  -  - زميلة شركات
 -  -  -  15,548    72,276 ائتالف شركة
  (24 إيضاح) رئيسي مساهم

-  
 

2,031,293  
 
-  - 

 - 
 

- 

  رئيسي لمساهم زميلة شركة
-  

 
-  

8,004 
 - 

 -  - 

 ومؤسسات حكومية ذات عالقة إدارات

 
-  

 
-  

8,051 
 73,534 

  
15,690 

 1,158,027 

 
 

 
72,276  

 
2,031,293  

 
53,869  73,534 

  
52,363 

  
1,158,027 
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 28

 
 أحكام وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة

الشروط يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة وفق شروط وأحكام متفق عليها ومعتمدة من قبل اإلدارة، وفيما يلي تحليل لهذه  
 واألحكام:

 
 2015 2016 واألحكام الشروط 
 درهم ألف درهم ألف  
    

 72,276 - نقداً  والتسوية ضمان، بدون  فائدة، بدون  إئتالف لشركة قرض
 1,005,003 965,500 فوائد، بدون ضمان، قسيمة مسددة نقدا"  تحمل أ"1" التحويل اإللزامي السند
 283,253 272,148 "ً نقدا مسددة قسيمة ضمان، بدون  فوائد، تحمل "ب"1 التحويل اإللزامي السند
 645,937 620,366 نقدا مسددة قسيمة ضمان، بدون  فوائد، تحمل "ج"1 التحويل اإللزامي السند
 97,100 97,100 ضمان بدون  4 التحويل اإللزامي السند

 مدينة ذمم
 شروط حسب التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 
 53,869 46,427 عليها المتفق الدفع

 رئيسي لمساهم زميلة شركة من مدينة ذمم
 اتفق  كما الدفع شروط ضمان، بدون  فوائد، بدون 
 8,004 13,815 عليها

 دائنة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 36,673 32,360 العادية اإلئتمان
 - - صافي أساس على ضمان، بدون  فوائد، بدون  عالقة ذو طرف من مقدماً  مدفوع مبلغ

 حكومية ذات عالقة مؤسساتو تحمل فائدة  ترتيبات
 اتفاقية شروط التسويةحسب بضمان، فوائد، بدون 

 1,158,027 1,136,426 القرض

 مدينة مع إدارات ومؤسسات حكومية ذات عالقة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 8,051 3,968 العادية اإلئتمان

 دائنة مع إدارات ومؤسسات حكومية ذات عالقة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 15,690 7,953 العادية اإلئتمان
 

، 2016ديسمبر  31لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة مع أطراف ذات عالقة. للسنة المنتهية في  
( وتم تكوين مليون درهم 6.2: 2015مليون درهم ) 1.7انخفضت قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية تبلغ 

يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل دراسة المركز المالي للطرف ذو العالقة، والسوق الذي يعمل  .مخصص لها بالكامل
 فيه.

 
 :ى المعامالت األخر  

 
 ة التحويلإلعادة شراء جزء من السندات اإللزامي للتنمية مبادلة شركة معبيع وإعادة شراء اتفاقية ، دخلت الشركة في 2015سنة خالل  (أ)

إيضاح )مليون درهم  1,000 يبلغسعر إعادة شراء بدرهم  مليون  795,9تبلغ قيمة دفترية ب( ب 1 –اإللزامية التحويل  السندات)
24.) 
 

 غير النقدية: المعامالت 
 

بمبلغ مجموعة اللمساهم الرئيسي بالنيابة عن المجموعة إلى لرأسمالية التي تكبدتها شركة زميلة النفقات ال، تم تحويل السنةخالل  (أ)
 .حساب الذمم المدينة معتسويتها  تتم وقد درهم مليون  39.1

.، م.م.ذ كول لتبريد المناطق S&T شركةإلى  سابقاً تم تقديمه مليون درهم  72 ةقيمبقرض بتحويل الشركة  قامتخالل السنة،   (ب)
 (.15 وإيضاح 13 إيضاح)رأس المال إضافية في كمساهمة 

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة 28

 
 أحكام وشروط المعامالت مع أطراف ذات عالقة

الشروط يتم إجراء المعامالت مع أطراف ذات عالقة وفق شروط وأحكام متفق عليها ومعتمدة من قبل اإلدارة، وفيما يلي تحليل لهذه  
 واألحكام:

 
 2015 2016 واألحكام الشروط 
 درهم ألف درهم ألف  
    

 72,276 - نقداً  والتسوية ضمان، بدون  فائدة، بدون  إئتالف لشركة قرض
 1,005,003 965,500 فوائد، بدون ضمان، قسيمة مسددة نقدا"  تحمل أ"1" التحويل اإللزامي السند
 283,253 272,148 "ً نقدا مسددة قسيمة ضمان، بدون  فوائد، تحمل "ب"1 التحويل اإللزامي السند
 645,937 620,366 نقدا مسددة قسيمة ضمان، بدون  فوائد، تحمل "ج"1 التحويل اإللزامي السند
 97,100 97,100 ضمان بدون  4 التحويل اإللزامي السند

 مدينة ذمم
 شروط حسب التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 
 53,869 46,427 عليها المتفق الدفع

 رئيسي لمساهم زميلة شركة من مدينة ذمم
 اتفق  كما الدفع شروط ضمان، بدون  فوائد، بدون 
 8,004 13,815 عليها

 دائنة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 36,673 32,360 العادية اإلئتمان
 - - صافي أساس على ضمان، بدون  فوائد، بدون  عالقة ذو طرف من مقدماً  مدفوع مبلغ

 حكومية ذات عالقة مؤسساتو تحمل فائدة  ترتيبات
 اتفاقية شروط التسويةحسب بضمان، فوائد، بدون 

 1,158,027 1,136,426 القرض

 مدينة مع إدارات ومؤسسات حكومية ذات عالقة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 8,051 3,968 العادية اإلئتمان

 دائنة مع إدارات ومؤسسات حكومية ذات عالقة ذمم
 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 

 15,690 7,953 العادية اإلئتمان
 

، 2016ديسمبر  31لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة ألي ذمم مدينة أو دائنة مع أطراف ذات عالقة. للسنة المنتهية في  
( وتم تكوين مليون درهم 6.2: 2015مليون درهم ) 1.7انخفضت قيمة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بقيمة اسمية تبلغ 

يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل دراسة المركز المالي للطرف ذو العالقة، والسوق الذي يعمل  .مخصص لها بالكامل
 فيه.

 
 :ى المعامالت األخر  

 
 ة التحويلإلعادة شراء جزء من السندات اإللزامي للتنمية مبادلة شركة معبيع وإعادة شراء اتفاقية ، دخلت الشركة في 2015سنة خالل  (أ)

إيضاح )مليون درهم  1,000 يبلغسعر إعادة شراء بدرهم  مليون  795,9تبلغ قيمة دفترية ب( ب 1 –اإللزامية التحويل  السندات)
24.) 
 

 غير النقدية: المعامالت 
 

بمبلغ مجموعة اللمساهم الرئيسي بالنيابة عن المجموعة إلى لرأسمالية التي تكبدتها شركة زميلة النفقات ال، تم تحويل السنةخالل  (أ)
 .حساب الذمم المدينة معتسويتها  تتم وقد درهم مليون  39.1

.، م.م.ذ كول لتبريد المناطق S&T شركةإلى  سابقاً تم تقديمه مليون درهم  72 ةقيمبقرض بتحويل الشركة  قامتخالل السنة،   (ب)
 (.15 وإيضاح 13 إيضاح)رأس المال إضافية في كمساهمة 

  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 
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 مدة ضمن التسوية ضمان، بدون  فوائد، بدون 
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 عالقةمعامالت مع أطراف ذات  28
 

 ئتالفاال وشركات زميلة،ال شركاتحكومة أبوظبي والدوائر والمؤسسات ذات العالقة )مالك حصة األغلبية( وال ذات العالقةتمثل األطراف  
 ،عليها المسيطروالشركات وشركات اإلدارة التي تم توظيفها من قبل الشركة  ،في الشركة الرئيسييناإلدارة  موظفيو  والمساهم الرئيسي

 المعامالتوالشروط المتعلقة بهذه سياسات التسعير  اعتماد. يتم األطراف هذه قبل منسيطرة جوهرية  تحت تقع أو المشتركة السيطرة وذات
 لشركة.ا إدارةمن قبل 

 
 :يلي كما هي الموحد الربح أو الخسارة بيان في المدرجة عالقةال ذات األطراف مع المعامالت نّ إ 

 
 2016  2015 

 إيرادات 
 

 التشغيل  تكاليف
مصاريف  

 الفوائد
 إيرادات 

 أخرى 
 

 إيرادات
 

 التشغيل  تكاليف
مصاريف  

 الفوائد
 إيرادات 

 اخرى 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم  ألف درهم 

 
  ألف درهم 

 
 4,704  -  99,260  -  4,929  -  101,001  - زميلة شركات
 -  14,735  -  -  -  9,214  -  -  رئيسي مساهم

شركة زميلة 
 -  -  -  112,795  -  -  -  118,651 لمساهم رئيسي

إدارات ومؤسسات 
 حكومية ذات

 -  25,250  144,897  44,879  -  44,923  145,789  45,446 عالقة

 
 :الموحد المالي المركز بيان في المدرجةو  العالقة ذات األطراف مع األرصدة فيما يلي 

 
 2016 

 قروض تحمل فائدة ذمم دائنة ودفعات مقدمة   أرصدة لدى البنوك ذمم مدينة سندات إلزامية التحويل  قرض مدين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            
 -  32,360  -  23,315  -  - زميلة شركات

 -  -  -  5,329  -  - ائتالف شركة
 (24 إيضاح) رئيسي مساهم

-  1,955,114  -  -  -  - 
 -  -  -  13,815  -  - رئيسي لمساهم زميلة شركة

 
 -  -  -  - طرف آخر ذات عالقة

 
100,000 

 
- 

 1,136,426  7,953  141,003  3,968  -  - ومؤسسات حكومية ذات عالقة إدارات
 
 -  1,955,114  46,427  141,003 

 
140,313 

 
1,136,426 

            

 
 2015 

 قروض تحمل فائدة   ذمم دائنة ودفعات مقدمة أرصدة لدى البنوك ذمم مدينة سندات إلزامية التحويل  قرض مدين 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            

 -  36,673  -  22,266  -  - زميلة شركات
 -  -  -  15,548    72,276 ائتالف شركة
  (24 إيضاح) رئيسي مساهم

-  
 

2,031,293  
 
-  - 

 - 
 

- 

  رئيسي لمساهم زميلة شركة
-  

 
-  

8,004 
 - 

 -  - 

 ومؤسسات حكومية ذات عالقة إدارات

 
-  

 
-  

8,051 
 73,534 

  
15,690 

 1,158,027 

 
 

 
72,276  

 
2,031,293  

 
53,869  73,534 

  
52,363 

  
1,158,027 
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 الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت 
 :السنة خالل موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآتفيما يلي بيان ب 

 2016  2015 
 درهمألف   ألف درهم 
    

 6,204  6,363 األجل قصيرة مكافآت
 103  131 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

 6,494  6,307 
 4  4 الرئيسيين اإلدارة موظفي عدد

 
 اإللتزامات الطارئة 29

 
 ضمانات مصرفية 
 :يلي كمالمجموعة ل اتبنوك ضمانال أصدرت 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 125,850  108,418 حسن التنفيذ ضمانات

 1,923  673 ت مقابل مبالغ مدفوعة مقدمًا ضمانا
 2,586  2,586 مالية ضمانات

 111,677  130,359 
 

مليون  8.3: 2015مليون درهم ) 10.8 ما قيمته 2016ديسمبر  31في  اإللتزمات الطارئة في الشركات الزميلةنصيب الشركة من  بلغ 
 .. ال تتوقع الشركة أن يتم دفع أي من هذه اإللتزامات و كذلك لم يتم تكوين مخصص يقابلها في البيانات المالية الموحدة(درهم

 
 االلتزامات 30

 
 التزامات رأسمالية 
مليون درهم  174، والتي ليس لها مخصص في البيانات المالية 2016ديسمبر  31بلغت المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها كما في  
مليون درهم(. بلغت حصة الشركة من المصروفات الرأسمالية المتعاقد عليها للشركات الزميلة وشركات االئتالف كما في  302: 2015)

 مليون درهم(. 114.9: 2015مليون درهم ) 16، 2016ديسمبر  31
 

 كمؤجر - التشغيل إيجاراتبموجب  لتزاماتا 
تستوفي شروط التصنيف كإيجارات  االتفاقيات. بعض هذه المبردةالمياه ب همخدمات التبريد مع عمالئها لتزويد اتفاقياتالشركة في  تدخل 

 17ويتم احتسابها على أنها إيجارات تشغيل وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  4لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  تفسيربموجب 
 للعمالء. فعلياً  هذه األصول تملك زايابتحويل مخاطر وم تقم لمالشركة  أنّ  حيث

 
 زيادة إلمكانية اً بنود االتفاقيات هذه جميع تتضمن. عاماً  30و 15اوح بين إّن الفترات المتبقية لهذه االتفاقيات، الغير قابلة لإللغاء، تتر  

 .السوق  في السائدة للظروف وفقاً  وذلك دوري  أساس على اإليجار
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 )تتمة( االلتزامات 30
 

 ديسمبر: 31 في كما لإللغاء القابلة غير التشغيل إيجارات اتفاقيات بموجب لإليجارات المستقبلية المدينة للقيم األدنى الحد بيان فيما يلي 
 

 2016 
 ألف درهم

 2015 
 ألف درهم

    
 132,366  149,008 سنة واحدة  خالل

 698,655  793,772 سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
 3,386,098  3,540,423 سنوات خمس تزيد عن

 4,483,203  4,217,119 
 

 خالل السنة.المعترف بها التشغيل  إيجارات بإيرادات متعلق( درهم مليون   134.2: 2015مليون درهم ) 138.1اإليرادات مبلغ  تتضمن 
  
: 2015لشركة تابعة لمساهم رئيسي, طرف ذو عالقة )يعود مليون درهم  3,208االلتزامات بموجب عقود ايجارات التشغيل مبلغ  تتضمن 

 مليون درهم(. 3,170
 

 المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 31
 

بموجب  التزامات ،فائدة تحمل التي والسلفيات القروض من المالية، المشتقات بخالف للمجموعة، الرئيسية المالية المطلوبات تتكون  
 ذات أطراف إلى مستحقة ومبالغ والذمم التجارية الدائنة – لمطلوباتا في المدرج الجزء - لتحويلا إلزامية سندات ،يةالتمويل يجاراتاإل

 عدة المجموعة لدى. البناء ونشاط المجموعة لعملياتالالزم  التمويل إيجاد هو المالية المطلوبات هذه من الرئيسي الهدف إنّ . عالقة
 القصيرة والودائع والنقد ،عالقة ذات أطراف من مستحقة ومبالغ والذمم التجارية المدينة، ،المدينة التمويل إيجاراتمثل  مالية موجودات

 .عملياتها من مباشرة تنتج التي األجل،
 

 في المجموعة سياسة إنّ  .المجموعةالمشتقات بهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناتجة من موارد تمويل  في تعامالت المجموعة تدخل 
 .المالية المشتقات في المتاجرة عدم على تنص 2015و  2016 عامي

 
 السياسات على والموافقة بالمراجعة اإلدارة مجلس يقوم. السيولة ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السوق  أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض 

 .أدناه تلخيصها تم التي المخاطر هذه من كل إلدارة
 

 السوق  مخاطر 
 في التقلبات عن تنتج قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيمفي  تغيراتحدوث  مخاطر هي السوق  مخاطر إنّ  

 .العمالت مخاطرو  الفائدة سعر مخاطر: التالية األنواع السوق  مخاطر وتشمل. السوق  أسعار
 

 ومشتقات ، إيجارات تمويل مدينة، إيجارات تمويل دائنة،والودائع والسلفيات القروض السوق  أسعار بمخاطر المتأثرة المالية األدوات تشمل 
 .المالية دواتاأل

 
 .2015و  2016ديسمبر  31 في كما في األقسام التالية تتعلق بالوضع الموضحة الحساسية تحليالت إنّ  

 
 والمشتقات الديون  على المتغيرة إلى الثابتة الفائدة معدالت ونسبة الدين صافي مبلغ من كالً أّن  أساس على الحساسية تحليالت تحضير تم 

ديسمبر  31 في كما بعين االعتبار التحوط أدوات كافة كلها ثابتة باإلضافة إلى أخذ األجنبية العمالتب المالية األدوات ونسب المالية
 .2015و  2016
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 31

 
 )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 الالموحد  الربح أو الخسارة ببيان المتعلقة الحساسية تنتج 

 .تحوطال محاسبة عن الناتج التأثير ضمنها ومن .2015و  2016ديسمبر  31 في كما المالية والمطلوبات الموجودات
 

 الفائدة أسعار مخاطر 
 في التقلبات عن تنتج قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية لتدفقاتا أو العادلة القيم تغيرات مخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر إنّ  

 .السوق الفائدة في  أسعار
 

  .المتغيرة الفائدة بأسعار والودائع الديون  بالتزاماتبشكل أساسي  الفائدة أسعار في التغيرات لمخاطر لمجموعةل التدفق المالي  تعرض يتعلق 
 

سعر  لتبادل اتفاقيات في تدخل الشركة االقتراض، على المتغيرة الفائدة نتيجة لمجموعةل يتعرض لها التدفق المالي التي المخاطر دارةإل 
 عليها المتفق األساسية فتراضيةاال للقيمة بالرجوع المحسوبة والمتغيرة الثابتة الفائدة معدالت قيم بين الفرق  مبادلة على توافق حيث الفائدة،

 االعتبار في األخذ بعد، 2016ديسمبر  31 في كما. األساسية االلتزامات ديون  لتحوط هذه التبادل اتفاقيات تعيين يتم. في فترات محددة
 (.%37: 2015) ثابتة فائدةبأسعار  هي المجموعةقروض  من تقريباً  %34نسبة  فإنّ  الفائدة، أسعار تبادل اتفاقيات تأثير

 
 الفائدة أسعار معدل حساسية 
، مع إبقاء جميع المتغيرات األخرى 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 منثابتة )
 

 على الربح  التأثير 
 ألف درهم 
  

2016  
 (16,427) أساسية زيادة نقطة 100+
 16,427 أساسية  ةنقط نقص 100-
  

2015  
 (14,387) أساسية زيادة نقطة 100+
    14,387 أساسية ةنقط نقص 100-

 
 بنوك ال من معلومات غيابعلى حقوق المساهمين المتعلق بالمشتقات المعينة كتحوط فعال للتدفقات النقدية في  األثر تحديدال يمكن 

 التي هي الطرف اآلخر في المعاملة. 
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 )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف 31
 

 األجنبية العمالت مخاطر 
بسبب  مالية ألية أداة  المستقبلية النقديةالتدفقات  أوالعمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة  مخاطرإّن  

 .األجنبية العمالت صرف أسعار تغييرات
 

سعر  نّ أ وحيث .بالدوالر األمريكي، أو بعمالت مربوطة غالبية المعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي إنّ  
 هامة للعمالت األجنبية. مخاطر تمثلبالدوالر األمريكي ال  األرصدة، فإّن الدوالر األمريكيمرتبط بسعر  يالدرهم اإلمارات

 
 مخاطر اإلئتمان 
تؤدي إلى التي لية أو عقود العمالء تشير مخاطر اإلئتمان إلى المخاطر الناشئة عن عدم وفاء أحد األطراف بإلتزاماته بموجب األداة الما 

، ومبالغ الذمم التجارية المدينةخسارة مالية. قد تتعرض المجموعة إلى مخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية 
ك والمؤسسات المالية مستحقة من األطراف ذات العالقة وإيجارات التمويل المدينة( وأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع في البنو 

 األخرى. الماليةواألدوات 
 

تقوم المجموعة بالمتاجرة فقط مع أطراف ثالثة معروفة وموثوقة. إّن سياسة المجموعة تنص على إخضاع جميع العمالء الذين يرغبون  
في المتاجرة على أساس فترات االئتمان إلجراءات تحقق متعلقة باإلئتمان. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يتم مراقبة األرصدة المدينة بشكل 

. 16و  17رض األقصى  المتعلق بذمم مدينة وإيجارات التمويل المدينة هو القيمة الدفترية كما أفصح عنه في إيضاح مستمر. إّن التع
من الذمم المدينة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات  %41 حوالي للمجموعة من بينهم حساب طرف ذو عالقة يمثل أكبر ثالثة عمالء

عمالء  أربعة(. أما المبالغ المستحقة عن إيجارات التمويل المدينة هي من %46 -عمالء 3: 2015) 2016ديسمبر  31عالقة كما في 
 عمالء(. ثالثة: 2015)

 
أما فيما يتعلق بمخاطر االئتمان التي تنشأ عن الموجودات المالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقد والودائع، وبعض أدوات  

مخاطر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان المتعلقة بتخلف الطرف اآلخر، بتعرض أقصى مساٍو للقيمة المشتقات المالية، فإنها تنتج عن 
 الدفترية لهذه األدوات. تسعى المجموعة للحد من المخاطر اإلئتمانية للبنوك بالتعامل مع البنوك ذات السمعة الحسنة.

 
 مخاطر السيولة 
يل باستخدام نموذج التدفقات النقدية. تأخذ هذه األداة بعين االعتبار تواريخ استحقاق تقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في التمو  

متوقعة الموجودات المالية )على سبيل المثال: الذمم التجارية المدينة، إيجارات التمويل المدينة وموجودات مالية أخرى( والتدفقات النقدية ال
 من العمليات والمشاريع الرأسمالية.

 
 مجموعة إلى المحافظة على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام القروض ألجل. تهدف ال 

 
  

تربيد | التقرير السنوي 2016 91تربيد | التقرير السنوي 2016 90



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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31

- 76 - 

 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 31
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 
بناًء على المدفوعات التعاقدية غير  2016ديسمبر  31يلخص الجدول التالي جدول استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  

 المخفضة وأسعار الفائدة الحالية في السوق:
 

 
عند 

  الطلب
 3أقل من 

  أشهر
إلى  3من 
  شهر 12

سنة إلى  1 من
  سنوات 5

 5أكثر من 
 إجمالي  سنوات

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

            2016ديسمبر  31كما في 
 194,490  -  108,047  64,833  21,610  - السندات اإللزامية التحويل

 3,950,376  305,302  3,290,287  317,954  36,833  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 12,268  -  4,519  5,812  1,937  - إلتزامات إيجارات تمويلية

 دائنة، مبالغ مستحقة ذمم ومحتجزات
 لألطراف ذات عالقة ومطلوبات  
 534,103  -  15,120  301,284  217,699  - مالية أخرى    
 -  278,079  689,883  3,417,973  305,302  4,691,237 
                        

            2015ديسمبر  31كما في 
 280,941  -  194,498  64,833  21,610  - السندات اإللزامية التحويل

 3,727,589  1,958,035  1,434,454  304,273  30,827  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 20,003  -  12,254  5,812  1,937  - إلتزامات إيجارات تمويلية

 ومحتجزات دائنة، مبالغ مستحقةذمم 
 لألطراف ذات عالقة ومطلوبات  
 385,610  -  -  225,546  160,064  - مالية أخرى    
 -  214,438  600,464  1,641,206  1,958,035  4,414,143 
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 31
 

 مخاطر السيولة )تتمة( 
بناًء على المدفوعات التعاقدية غير  2016ديسمبر  31يلخص الجدول التالي جدول استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة كما في  

 المخفضة وأسعار الفائدة الحالية في السوق:
 

 
عند 

  الطلب
 3أقل من 

  أشهر
إلى  3من 
  شهر 12

سنة إلى  1 من
  سنوات 5

 5أكثر من 
 إجمالي  سنوات

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

            2016ديسمبر  31كما في 
 194,490  -  108,047  64,833  21,610  - السندات اإللزامية التحويل

 3,950,376  305,302  3,290,287  317,954  36,833  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 12,268  -  4,519  5,812  1,937  - إلتزامات إيجارات تمويلية

 دائنة، مبالغ مستحقة ذمم ومحتجزات
 لألطراف ذات عالقة ومطلوبات  
 534,103  -  15,120  301,284  217,699  - مالية أخرى    
 -  278,079  689,883  3,417,973  305,302  4,691,237 
                        

            2015ديسمبر  31كما في 
 280,941  -  194,498  64,833  21,610  - السندات اإللزامية التحويل

 3,727,589  1,958,035  1,434,454  304,273  30,827  - القروض والسلفيات التي تحمل فائدة
 20,003  -  12,254  5,812  1,937  - إلتزامات إيجارات تمويلية

 ومحتجزات دائنة، مبالغ مستحقةذمم 
 لألطراف ذات عالقة ومطلوبات  
 385,610  -  -  225,546  160,064  - مالية أخرى    
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 أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية )تتمة( 31
 

 إدارة رأس المال 
إدارة المجموعة لرأس المال هو الوصول إلى تقييم ائتماني قوي ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة إّن الهدف الرئيسي من  

 القيمة للمساهمين.
 

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل التغيرات في الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات تنظيمية  
 وى رأس المال لم تف به المجموعة.مفروضة على مست

 
تراقب المجموعة رأس المال باستخدام نسبة اإلقراض، وتمثل صافي الديون على مجموع رأس المال زائد صافي الديون. تدرج المجموعة  

، والتزامات بموجب الجزء المدرج في المطلوبات-ضمن صافي الديون، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة، والسندات اإللزامية التحويل 
إيجار تمويلي ناقص النقد والودائع قصيرة األجل. يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين بدون الحقوق الغير المسيطرة ناقص التغييرات 

 المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات المالية.
 

  2016   2015 
 ألف درهم   ألف درهم  
    

 2,997,307  3,229,899 تحمل فائدةالقروض والسلفيات التي 
 258,817  182,638 الجزء المدرج في المطلوبات –السندات اإللزامية التحويل 

 17,684  11,343 التزامات بموجب إيجارات تمويلية
 3,423,880  3,273,808 

 (176,969)  (389,961) ناقص: النقد والودائع
 3,096,839  3,033,919 صافي الدين

    
 4,160,367  4,367,223 العائدة إلى حملة أسهم الشركة األم المساهمينحقوق 

 تعديالت للتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
 32,119  29,551 المالية 

 4,192,486  4,396,774 إجمالي رأس المال
 7,289,325  7,430,693 رأس المال وصافي الدين

 %42  %41 اإلقراض  نسبة
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 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قياس القيمة العادلة 32
 

 القيم العادلـة لألدوات المالية 32.1
 

ز إّن القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما في تاريخ بيان المرك 
اإليجارات التمويلية المدينة والسندات اإللزامية التحويل والقرض ذو المعدل الثابت والتزامات إيجارات تمويلية ذات أسعار المالي، باستثناء 

 فائدة ثابتة. ُمدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه األدوات:
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016  2015  2016  2015 
 ألف درهم  ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        الموجودات المالية
 3,273,998  3,305,998  2,963,096  3,013,485 إيجارات تمويلية مدينة

        المطلوبات المالية
 19,999  12,385  17,684  11,343 إلتزامات إيجارات تمويلية

الجزء المدرج في  -السندات اإللزامية التحويل 
 262,311  187,073  258,817  182,638 المطلوبات

 
 تراتبية القيمة العادلة 32.2

 
 ، كانت تراتبية قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة على النحو التالي:2015و  2016ديسمبر  31كما في   

 
  2016  2015 

 تاريخ التقييم 
ديسمبر  31

2016   
 المستوى 

  األول
المستوى 

  المستوى الثالث  الثاني
ديسمبر  31

2015  
المستوى 

  األول
المستوى 

 المستوى الثالث  الثاني

  ألف درهم  
ألف 
  درهم

ألف 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم

ألف 
 ألف درهم  درهم

 مطلوبات مالية مدرجة 

                 بالقيمة العادلة

 -  2,894  -  2,894  -  3,286  -  3,286  أسعار الفائدةاتفاقيات تبادل 
                 
                 

الموجودات التي تم االفصاح 
                 عن قيمتها العادلة

 3,273,998  -  -  3,273,998  3,305,998  -  -  3,305,998  ايجارات تمويلية مدينة
                 

المطلوبات التي تم االفصاح عن 
                 قيمتها العادلة

 19,999  -  -  19,999  12,385  -  -  12,385  التزامات إيجارات تمويلية 
الجزء  –سندات إالزامية التحويل 

 262,311  -  -  262,311  187,073  -  -  187,073  المدرج في المطلوبات
  199,458  -  -  199,458  282,310      282,310 
                 

 
أية تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى  لم يكن هناك، 2015ديسمبر  31 و 2016ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في  

 العادلة في المستوى الثالث.األول والمستوى الثاني، كما لم يتم عمل أية تحويالت من وإلى قياسات القيمة 
  

 ش.م.ع. -الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 32
 

  تراتبية القيمة العادلة )تتمة( 32.2
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تدرج بالقيمة التي يمكن استبدالها ضمن عمليات تبادل بين أطراف راغبة، غير عمليات  

  البيع القهري أو التصفية.
 ي الطرق واالفتراضات التي تم استخدامها في تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:فيما يل 

 
  األصل المصنف لغرض البيع )األرض( يتم تقييمه وفقًا لمقيم خارجي ما معتمد، مستقل عن طريق تطبيق نموذج تقييم موصى به

 من لجنة المعايير التقييم الدولية.
  تدخل المجموعة في ادوات مالية مشتقة مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة مع تصنيفات ائتمانية من الدرجة االستثمارية. إن

المشتقات المقيمة من خالل استخدام تقنيات تقييم ناتجة عن البيانات السوقية التي يمكن مالحظتها هي اتفاقيات تبادل اسعار الفائدة. 
خداما للتقييم، تتضمن اتفاقيات التبادل وذلك عن طريق احتساب القيمة الحالية. وتشمل طريقة التقييم عدة إن التقنية االكثر است

  مدخالت ومن بينها الدرجة االئتمانية لالطراف المتقابلة, منحنيات سعر الفائدة و منحنيات سعر الصرف اآلجل للسلعة.
 أنشطـة التحوط 32.3

 
 تحوط التدفقات النقدية 
التي تحمل فائدة  لمجموعة معرضة للفروقات في المستقبل في التدفقات النقدية للفوائد على القروض التي تحمل فائدة،  والسلفياتإّن ا 

  بمعدل متغير.
، دخلت الشركة في عقود مبادلة ألسعار الفائدة مع فائدة بهدف تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل 

مجموعة من البنوك كتحوط فعال للتدفقات النقدية بمبالغ إسمية تعكس جداول سحب المبلغ األصلي والسداد للقروض. إّن المبلغ اإلسمي 
  (.مليون درهم 1,546: 2015) 2016ديسمبر  31مليون درهم كما في  1,819 لهذه العقود يبلغ

  ديسمبر: 31المتعلقة بالمشتقات في  فيما يلي جدول االستحقاق الخاص بالموجودات والمطلوبات 
 إجمالي  سنوات 3-1من   خالل سنة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2016:      
التدفقات النقدية المستلمة 

 63,678  33,390  30,288 )الموجودات(
التدفقات النقدية المدفوعة 

 (77,539)  (36,211)  (41,328) )المطلوبات(
 (13,861)  (2,821)  (11,040) النقديةصافي التدفقات 

      
2015:      

التدفقات النقدية المستلمة 
 61,169  35,074  26,095 )الموجودات(

التدفقات النقدية المدفوعة 
 (68,050)  (34,602)  (33,448) )المطلوبات(

 (6,881)  472  (7,353) صافي التدفقات النقدية
      

 
 عقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   

 
  معلومات المقارنة 33

ليس لها أي تأثير على النتائج  التصنيفتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية. إن عملية إعادة  
 لمجموعة.ل الملكيةأو حقوق 
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 قياس القيمة العادلة 32
 

 القيم العادلـة لألدوات المالية 32.1
 

ز إّن القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما في تاريخ بيان المرك 
اإليجارات التمويلية المدينة والسندات اإللزامية التحويل والقرض ذو المعدل الثابت والتزامات إيجارات تمويلية ذات أسعار المالي، باستثناء 

 فائدة ثابتة. ُمدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه األدوات:
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016  2015  2016  2015 
 ألف درهم  ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        الموجودات المالية
 3,273,998  3,305,998  2,963,096  3,013,485 إيجارات تمويلية مدينة

        المطلوبات المالية
 19,999  12,385  17,684  11,343 إلتزامات إيجارات تمويلية

الجزء المدرج في  -السندات اإللزامية التحويل 
 262,311  187,073  258,817  182,638 المطلوبات

 
 تراتبية القيمة العادلة 32.2

 
 ، كانت تراتبية قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة على النحو التالي:2015و  2016ديسمبر  31كما في   

 
  2016  2015 

 تاريخ التقييم 
ديسمبر  31

2016   
 المستوى 

  األول
المستوى 

  المستوى الثالث  الثاني
ديسمبر  31

2015  
المستوى 

  األول
المستوى 

 المستوى الثالث  الثاني

  ألف درهم  
ألف 
  درهم

ألف 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم

ألف 
 ألف درهم  درهم

 مطلوبات مالية مدرجة 

                 بالقيمة العادلة

 -  2,894  -  2,894  -  3,286  -  3,286  أسعار الفائدةاتفاقيات تبادل 
                 
                 

الموجودات التي تم االفصاح 
                 عن قيمتها العادلة

 3,273,998  -  -  3,273,998  3,305,998  -  -  3,305,998  ايجارات تمويلية مدينة
                 

المطلوبات التي تم االفصاح عن 
                 قيمتها العادلة

 19,999  -  -  19,999  12,385  -  -  12,385  التزامات إيجارات تمويلية 
الجزء  –سندات إالزامية التحويل 

 262,311  -  -  262,311  187,073  -  -  187,073  المدرج في المطلوبات
  199,458  -  -  199,458  282,310      282,310 
                 

 
أية تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى  لم يكن هناك، 2015ديسمبر  31 و 2016ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في  

 العادلة في المستوى الثالث.األول والمستوى الثاني، كما لم يتم عمل أية تحويالت من وإلى قياسات القيمة 
  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 قياس القيمة العادلة 32
 

 القيم العادلـة لألدوات المالية 32.1
 

ز إّن القيم العادلة للموجودات و المطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما في تاريخ بيان المرك 
اإليجارات التمويلية المدينة والسندات اإللزامية التحويل والقرض ذو المعدل الثابت والتزامات إيجارات تمويلية ذات أسعار المالي، باستثناء 

 فائدة ثابتة. ُمدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه األدوات:
 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 
 2016  2015  2016  2015 
 ألف درهم  ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم 
        

        الموجودات المالية
 3,273,998  3,305,998  2,963,096  3,013,485 إيجارات تمويلية مدينة

        المطلوبات المالية
 19,999  12,385  17,684  11,343 إلتزامات إيجارات تمويلية

الجزء المدرج في  -السندات اإللزامية التحويل 
 262,311  187,073  258,817  182,638 المطلوبات

 
 تراتبية القيمة العادلة 32.2

 
 ، كانت تراتبية قياس القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات المجموعة على النحو التالي:2015و  2016ديسمبر  31كما في   

 
  2016  2015 

 تاريخ التقييم 
ديسمبر  31

2016   
 المستوى 

  األول
المستوى 

  المستوى الثالث  الثاني
ديسمبر  31

2015  
المستوى 

  األول
المستوى 

 المستوى الثالث  الثاني

  ألف درهم  
ألف 
  درهم

ألف 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم

ألف 
 ألف درهم  درهم

 مطلوبات مالية مدرجة 

                 بالقيمة العادلة

 -  2,894  -  2,894  -  3,286  -  3,286  أسعار الفائدةاتفاقيات تبادل 
                 
                 

الموجودات التي تم االفصاح 
                 عن قيمتها العادلة

 3,273,998  -  -  3,273,998  3,305,998  -  -  3,305,998  ايجارات تمويلية مدينة
                 

المطلوبات التي تم االفصاح عن 
                 قيمتها العادلة

 19,999  -  -  19,999  12,385  -  -  12,385  التزامات إيجارات تمويلية 
الجزء  –سندات إالزامية التحويل 

 262,311  -  -  262,311  187,073  -  -  187,073  المدرج في المطلوبات
  199,458  -  -  199,458  282,310      282,310 
                 

 
أية تحويالت بين قياسات القيمة العادلة في المستوى  لم يكن هناك، 2015ديسمبر  31 و 2016ديسمبر  31خالل السنوات المنتهية في  

 العادلة في المستوى الثالث.األول والمستوى الثاني، كما لم يتم عمل أية تحويالت من وإلى قياسات القيمة 
  

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 32
 

  تراتبية القيمة العادلة )تتمة( 32.2
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تدرج بالقيمة التي يمكن استبدالها ضمن عمليات تبادل بين أطراف راغبة، غير عمليات  

  البيع القهري أو التصفية.
 ي الطرق واالفتراضات التي تم استخدامها في تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:فيما يل 

 
  األصل المصنف لغرض البيع )األرض( يتم تقييمه وفقًا لمقيم خارجي ما معتمد، مستقل عن طريق تطبيق نموذج تقييم موصى به

 من لجنة المعايير التقييم الدولية.
  تدخل المجموعة في ادوات مالية مشتقة مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة مع تصنيفات ائتمانية من الدرجة االستثمارية. إن

المشتقات المقيمة من خالل استخدام تقنيات تقييم ناتجة عن البيانات السوقية التي يمكن مالحظتها هي اتفاقيات تبادل اسعار الفائدة. 
خداما للتقييم، تتضمن اتفاقيات التبادل وذلك عن طريق احتساب القيمة الحالية. وتشمل طريقة التقييم عدة إن التقنية االكثر است

  مدخالت ومن بينها الدرجة االئتمانية لالطراف المتقابلة, منحنيات سعر الفائدة و منحنيات سعر الصرف اآلجل للسلعة.
 أنشطـة التحوط 32.3

 
 تحوط التدفقات النقدية 
التي تحمل فائدة  لمجموعة معرضة للفروقات في المستقبل في التدفقات النقدية للفوائد على القروض التي تحمل فائدة،  والسلفياتإّن ا 

  بمعدل متغير.
، دخلت الشركة في عقود مبادلة ألسعار الفائدة مع فائدة بهدف تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل 

مجموعة من البنوك كتحوط فعال للتدفقات النقدية بمبالغ إسمية تعكس جداول سحب المبلغ األصلي والسداد للقروض. إّن المبلغ اإلسمي 
  (.مليون درهم 1,546: 2015) 2016ديسمبر  31مليون درهم كما في  1,819 لهذه العقود يبلغ

  ديسمبر: 31المتعلقة بالمشتقات في  فيما يلي جدول االستحقاق الخاص بالموجودات والمطلوبات 
 إجمالي  سنوات 3-1من   خالل سنة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2016:      
التدفقات النقدية المستلمة 

 63,678  33,390  30,288 )الموجودات(
التدفقات النقدية المدفوعة 

 (77,539)  (36,211)  (41,328) )المطلوبات(
 (13,861)  (2,821)  (11,040) النقديةصافي التدفقات 

      
2015:      

التدفقات النقدية المستلمة 
 61,169  35,074  26,095 )الموجودات(

التدفقات النقدية المدفوعة 
 (68,050)  (34,602)  (33,448) )المطلوبات(

 (6,881)  472  (7,353) صافي التدفقات النقدية
      

 
 عقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   

 
  معلومات المقارنة 33

ليس لها أي تأثير على النتائج  التصنيفتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية. إن عملية إعادة  
 لمجموعة.ل الملكيةأو حقوق 

 
 

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

 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2016ديسمبر  31
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 قياس القيمة العادلة )تتمة( 32
 

  تراتبية القيمة العادلة )تتمة( 32.2
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تدرج بالقيمة التي يمكن استبدالها ضمن عمليات تبادل بين أطراف راغبة، غير عمليات  

  البيع القهري أو التصفية.
 ي الطرق واالفتراضات التي تم استخدامها في تقدير القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة:فيما يل 

 
  األصل المصنف لغرض البيع )األرض( يتم تقييمه وفقًا لمقيم خارجي ما معتمد، مستقل عن طريق تطبيق نموذج تقييم موصى به

 من لجنة المعايير التقييم الدولية.
  تدخل المجموعة في ادوات مالية مشتقة مع بنوك و مؤسسات مالية مختلفة مع تصنيفات ائتمانية من الدرجة االستثمارية. إن

المشتقات المقيمة من خالل استخدام تقنيات تقييم ناتجة عن البيانات السوقية التي يمكن مالحظتها هي اتفاقيات تبادل اسعار الفائدة. 
خداما للتقييم، تتضمن اتفاقيات التبادل وذلك عن طريق احتساب القيمة الحالية. وتشمل طريقة التقييم عدة إن التقنية االكثر است

  مدخالت ومن بينها الدرجة االئتمانية لالطراف المتقابلة, منحنيات سعر الفائدة و منحنيات سعر الصرف اآلجل للسلعة.
 أنشطـة التحوط 32.3

 
 تحوط التدفقات النقدية 
التي تحمل فائدة  لمجموعة معرضة للفروقات في المستقبل في التدفقات النقدية للفوائد على القروض التي تحمل فائدة،  والسلفياتإّن ا 

  بمعدل متغير.
، دخلت الشركة في عقود مبادلة ألسعار الفائدة مع فائدة بهدف تقليل تعرضها لتقلبات أسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل 

مجموعة من البنوك كتحوط فعال للتدفقات النقدية بمبالغ إسمية تعكس جداول سحب المبلغ األصلي والسداد للقروض. إّن المبلغ اإلسمي 
  (.مليون درهم 1,546: 2015) 2016ديسمبر  31مليون درهم كما في  1,819 لهذه العقود يبلغ

  ديسمبر: 31المتعلقة بالمشتقات في  فيما يلي جدول االستحقاق الخاص بالموجودات والمطلوبات 
 إجمالي  سنوات 3-1من   خالل سنة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

2016:      
التدفقات النقدية المستلمة 

 63,678  33,390  30,288 )الموجودات(
التدفقات النقدية المدفوعة 

 (77,539)  (36,211)  (41,328) )المطلوبات(
 (13,861)  (2,821)  (11,040) النقديةصافي التدفقات 

      
2015:      

التدفقات النقدية المستلمة 
 61,169  35,074  26,095 )الموجودات(

التدفقات النقدية المدفوعة 
 (68,050)  (34,602)  (33,448) )المطلوبات(

 (6,881)  472  (7,353) صافي التدفقات النقدية
      

 
 عقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   
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ليس لها أي تأثير على النتائج  التصنيفتم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية. إن عملية إعادة  
 لمجموعة.ل الملكيةأو حقوق 
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