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منذ اأن كلفت حكومة دولة الإمارات العربية املتحدة “تربيد” يف اأواخر الت�سعينيات ببناء اأول حمطة لها يف منطقة �سويحان يف اإمارة 

اأبوظبي، لعبت ال�سركة دورًا فعاًل يف م�سرية التنمية الإقت�سادية من خالل توفري حلول تربيد لأبرز م�ساريع البنية التحتية؛ اإنطالقًا من 

دولة الإمارات العربية املتحدة ومنها اإىل دول اخلليج العربي. 

يف اأ�سهر ال�سيف احلارة وحتديدًا يف اأوقات الذروة، ت�ستهلك اأنظمة التكييف ب�سكل عام  حوايل 60-70% من اإجمايل الطاقة امل�ستهلكة يف 

الدولة. ومن خالل تخفي�س ال�ستهالك اإىل 50%، ي�ساعد تربيد املناطق يف تقليل التكلفة على املاُلك واحلكومات، ويدعم البيئة بتخفي�س 

انبعاثات الكربون. 

واليوم توفر “تربيد” خدماتها التي جتمع بني التوفري يف ا�ستهالك الطاقة وتخفي�س التكاليف وتقليل ال�سرر على البيئة لعدد من املعامل 

التجاري  اأبراج الحتاد، املركز  اأبوظبي، مرتو دبي،  ال�سيخ زايد الكبري، عامل فرياري  الهامة يف دولة الإمارات، منها جامع  وامل�ساريع 

العاملي باأبوظبي، مبنى HQ، مركز املارينا وجامعة الإمارات العربية املتحدة وغريها من امل�ساريع الهامة.

 

ومن خالل �سراكاتها و�سركاتها التابعة تقوم “تربيد” بتزويد خدماتها اأي�سًا لأبرز امل�ساريع يف منطقة اخلليج مثل م�سروع اللوؤلوؤة قطر 

وجبل ُعمر مبكة املكرمة.

 

وبعد مرور 15 عامًا على تاأ�سي�سها جنحت “تربيد” بت�سّدر �سركات تربيد املناطق،  مبجموع 65 حمطة ت�سخ ما يقارب الــ 767,000 طن 

تربيد لكربى امل�ساريع لت�سهم بدفع عجلة النمو الإقت�سادي وتنويع م�سادر الدخل يف جميع الدول التي تعمل بها.

قصـــة
"تـبريــد"

الــ  65 محطة تضخ ما يقارب  “تبريد” بتصّدر شركات تبريد المناطق،  بمجموع   نجحت 

767,000 طن تبريد لكبرى المشاريع لٌتسهم بدفع عجلة النمو اإلقتصادي وتنويع مصادر 

الدخل في جميع الدول التي تعمل بها 



ترفيهية  مدينة  اأول  وهي  يا�س،  جزيرة  �سواطئ  على  اأبوظبي”  فرياري  “عامل  مدينة  تقع 

اإمارة  يف  والرتفيهية  ال�سياحية  الوجهات  اأ�سهر  من  وتعد  فرياري  �سيارات  من  م�ستوحاة 

العامل،  يف  الأ�سرع  الأفعوانية  رو�ّسا”،  “فورمول  الـ  اأبوظبي”  فرياري  “عامل  ي�سم  اأبوظبي. 

واإرثها  ال�سهرية  امل�ستوحاة من عالمة فرياري  الرتفيهية  املرافق  اإىل غريها من  بالإ�سافة 

الإيطايل العريق.

وباملقارنة مع اأنظمة التكييف التقليدية تدعم “تربيد” “عامل فرياري اأبوظبي” يف تخفي�س 

ا�ستهالك الطاقة والتكلفة وتقليل انبعاثات الكربون �سنويًا مبقدار:

y  15 مليون كيلو واط �ساعي – التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y  2 مليون درهم – التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y  6,900 طن – التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

عالـــم فيــراري 
أبوظبي
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أهم 
إنجازات 2012

1,011
مليون درهم �إمار�تي �إير�د�ت وحدة �ملياه �ملرّبدة، م�شجلة زيادة بو�قع 7% مقارنة بالعام 2011 

236.3
مليون درهم �إمار�تي �شايف �لأرباح �ملن�شوبة �إىل �ل�شركة �لأم، م�شجلة زيادة بو�قع 29% مقارنة بالعام 2011 

766,997
طن تربيد قدرة �لتربيد �لفعلية للمجموعة، م�شجلة زيادة بو�قع 9% مقارنة بالعام 2011

63,800
طن تربيد مت تو�شيلها للعمالء عرب حمطات �ملجموعة

65
�إجمايل عدد �ملحطات يف دول �خلليج - 59 حمطة منها يف دولة �لإمار�ت

%46
من قدرة �لتربيد متعاقد عليها مع جهات حكومية يف دولة �لإمار�ت

1
مت �فتتاح حمطة و�حدة يف �إمارة عجمان

1
جرى تو�شعة حمطة و�حدة يف مدينة �لعني

  2012 كان عامًا آخر حافاًل بالنجاح بالنسبة لـ "تبريد"، حيث فاقت إيرادات قطاع المياه 

المبّردة المليار درهم ألول مرة في تاريخ الشركة 



يقع “املركز التجاري العاملي” يف قلب اأبوظبي، وي�سغل م�ساحة 5 هكتارات. �سي�سم املركز 

عند اكتماله �سققًا فاخرة وم�ساحات مكتبية راقية ومطاعم وفنادق مبعايري عاملية، بالإ�سافة 

ملحال ت�سم اأرقى املاركات العاملية و�سوق عربي تقليدي “ال�سوق املركزي” و الذي لعب دورًا 

فاعاًل يف تاريخ اأبوظبي.

 

وباملقارنة مع اأنظمة التكييف التقليدية  تدعم “تربيد” “املركز التجاري العاملي - اأبوظبي” 

يف تخفي�س ا�ستهالك الطاقة والتكلفة وتقليل انبعاثات الكربون �سنويًا مبقدار:

y 28 مليون كيلو واط �ساعي – التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y  4 ماليني درهم اإماراتي - التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y  12,000 طن – التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

 المركز التجاري 
العالمي - أبوظبي 
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2012 العمل م�ستفيدة من النتائج البارزة التي حققتها يف العام املن�سرم،  “تربيد” يف عام  وا�سلت ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي 

لتقدمي اأف�سل اأداء مايل وت�سغيلي منذ تاأ�سي�سها يف عام 1998، وذلك على مدى ال�سنوات الثالث املا�سية، والتي �سهدت تطويرًا م�ستمرًا 

يف الأداء املايل والت�سغيلي. وبف�سل اعتماد ا�سرتاتيجية وا�سحة تركز على تو�سيع الأعمال الأ�سا�سية، وهي توفري خدمات املياه املرّبدة يف 

منطقة اخلليج، حققت ال�سركة تقدمًا هائاًل.  

1,128.7 مليون درهم، حيث فاقت ولأول مرة  اإيرادات املجموعة، والبالغة  اإجمايل  90% من  الـــ  اأعمال املياه املرّبدة ما يقارب  �سكلت 

يف تاريخ ال�سركة املليار درهم اإماراتي، مدفوعة بزيادة �سايف الأرباح، الذي ارتفع بواقع 29% مقارنةَ بالعام ال�سابق. ومع ارتفاع قدرة 

التربيد الفعلية للمجموعة داخل دولة الإمارات وخارجها اإىل حوايل 767,000 طن تربيد، اأ�سبحت تربيد من ال�سركات الرائدة بتزويد 

خدمات تربيد املناطق على م�ستوى العامل. 

وتوفر �سركة تربيد حلوًل منخف�سة التكلفة، وذات كفاءة عالية، و�سديقة للبيئة وتعود بالنفع على املاليني من القاطنني يف منطقة اخلليج، 

وباتت تلعب دورًا مركزيًا يف دعم عملية التنمية ودفع النمو يف جمتمعاتنا، وي�سمل ذلك اأبرز امل�ساريع يف املنطقة، ومنها على �سبيل املثال 

ل احل�سر؛ جامع ال�سيخ زايد الكبري، ومرتو دبي، وعامل فرياري اأبوظبي، وم�سروع جبل ُعمر للتطوير العقاري مبكَة املكّرمة، وم�سروع 

اللوؤلوؤة يف دولة قطر، واملرفاأ املايل يف مملكة البحرين. 

ويف اأبوظبي على وجه اخل�سو�س، عادت تقنية تربيد املناطق بالنفع على الإمارة، ونتوقع ا�ستمرار هذه املنافع على الدوام يف امل�ستقبل 

القريب. وبف�سل الكفاءة العالية التي تتمتع بها مقارنة باأجهزة التكييف التقليدية، �ستتمكن هذه التقنية من تخفي�س ا�ستهالك الطاقة 

يف الإمارة خالل الأعوام الع�سرين القادمة مبعدل يقارب 30 ترياواط �ساعي، الأمر الذي يوؤدي بدوره اإىل تقليل ال�سغط على ال�ستطاعة 

خالل اأوقات الذروة بنحو 1 غيغاواط، وهو ما يعادل الإنتاج الكامل ملحطة توليد كهرباء، الأمر الذي �سينعك�س ماديًا يف خف�س التكلفة 

اأك�سيد  ثاين  انبعاثات غاز  والأهم من ذلك احلد من  مليارات درهم،   10 اأبوظبي بحوايل  الطاقة يف  تنفقها احلكومة على دعم  التي 

الكربون ال�سارة مبقدار 13 مليون طن خالل ال�سنوات الع�سرين القادمة. 

بتقدمي  تلعبه  الذي  بالدور  وتفخر  املنطقة،  م�ستوى  على  التحتية  البنية  تطوير  يف  ا�سرتاتيجيًا  �سريكًا  “تربيد”  تعترب  الأ�سباب،  ولهذه 

خدمات ُت�سهم بدفع عجلة التنمية القت�سادية  متهيدًا لإن�ساء جمتمعات مزدهرة.

وبالتوازي مع اخلدمات التي توفرها “تربيد” تاركًة اأثرًا اإيجابًا على حياة اأعداد كبرية من �سكان املنطقة، فاإن ال�سركة ت�سعى للتوا�سل 

املبا�سر مع جمتمعنا وخا�سة الطلبة من مواطني دولة الإمارات العربية املتحدة، وذلك من خالل اإتاحة الفر�س لهم للتعّرف على خمتلف 

ميادين العمل املتاحة، ما ميكنهم من اتخاذ القرار ال�سائب فيما يتعلق بامل�سار املهني الذي يختارونه، كاختيار درا�سة اأحد التخ�س�سات 

الهند�سية.

اإن ما ميَّز “تربيد” عن غريها من ال�سركات على مّر ال�سنني ومكّنها من جتاوز العقبات التي واجهتها، هو اللتزام بتقدمي خدمات تراعي 

الكفاءة يف ا�ستهالك الطاقة، والتكلفة، ناهيك عن التعاون امل�ستمر مع جميع ال�سركاء واأ�سحاب امل�سلحة، والذين اأود اأن اأ�سكرهم جميعًا 

على ثقتهم التي منحونا اإياها وعلى يقينهم باإمكانات ومقدرات ال�سركة. 

كما اأتقدم بال�سكر اجلزيل جلميع موظفينا لتفانيهم يف اأداء عملهم خالل العام 2012، الذي اآتى ثماره بتحقيق اأف�سل نتائج لنا حتى 

يومنا هذا. 

وليد املقرب املهريي

رئي�س جمل�س �لإد�رة

كلمة 
رئيس مجلس اإلدارة
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خرى متميزة يف م�سرية “تربيد”. فمن خالل ا�ستكمال برنامج التو�سع املقرر واعتماد ا�سرتاتيجية تعزيز اأعمال 
ُ
�سكل عام 2012 حمطة اأ

املياه املربدة الأ�سا�سية يف ال�سركة، حت�ّسن الأداء املايل والت�سغيلي ب�سورة لفتة وا�ستطاعت “تربيد” حتقيق جملة من الإجنازات.

ارتفع �سايف الأرباح مبعدل 29% م�سجاًل 236.3 مليون درهم وهو الأعلى يف تاريخ ال�سركة، وذلك نتيجًة لتعزيز عمليات قطاع املياه املربدة 

الأ�سا�سية، يف حني ارتفعت اإيرادات املياه املربدة بواقع 7% لت�سّجل 1,011.0 مليون درهم.

التدريجي  التقليل  على  والعمل  املرّبدة  املياه  وحدة  وتطوير  لتو�سيع  ال�سركة  ا�سرتاتيجية  وامل�سجعة جناح  الإيجابية  النتائج  تعك�س هذه 

لأن�سطة الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية. وقد حققت ال�سركة خطوات مهمة يف هذا الإطار خالل ال�سنوات املا�سية وتقف الأرقام �ساهدة 

اأكرث من خم�س مرات  اإىل   2012 63 مليون درهم، وت�ساعف هذا الرقم بنهاية  اأرباح املياه املرّبدة  2009 بلغت  على ذلك: ففي العام 

م�سجاًل 347 مليون درهم. 

 اأما من الناحية الت�سغيلية، توا�سل ال�سركة تفوقها على الإجنازات ال�سابقة، حيث و�سل حجم اخلدمات املو�سلة للعمالء يف املنطقة اإىل 

63,800 طن تربيد يف العام 2012. واإجماًل نوّفر حوايل 767,000 طن تربيد )زيادة مبعدل 9% عن العام ال�سابق( لأبرز واأ�سهر امل�ساريع 

الرتفيهية والعمرانية يف املنطقة مثل حلبة مر�سى يا�س وم�سروع اللوؤلوؤة قطر.  

 ت�سدرت “تربيد” قائمة مزودي خدمات تربيد املناطق يف دولة الإمارات العربية املتحدة، مبجموع 59 حمطة ت�سخ ما يقارب 603,000 

طن تربيد لكربى امل�ساريع احليوية التي ت�ساهم بدفع عجلة النمو وتنويع م�سادر الدخل يف  الدولة. 

ولعل من اأهم النواحي التي ميزت اأداءنا يف عام 2012 املعطيات التي تب�سر مب�ستقبل واعد، حيث عملت الإدارة خالل العامني املا�سيني، 

على حتويل “تربيد” اإىل �سركة تتمتع بنمو متوازن وتدريجي حتقق اإيرادات م�ستقرة على املدى البعيد.  نحن نرى من خالل اأدائنا املتميز 

يف العام 2012 باأننا يف موقع يوؤهلنا للو�سول ولتحقيق اأهدافنا يف الأعوام املقبلة.

“تربيد” ولعمالئنا و �سركائنا الكرام والإداريني وجميع  اإدارة  اأع�ساء جمل�س  اأنتهز هذه الفر�سة لأتقدم بال�سكر جلميع  اأن  اأود  وهنا، 

موظفي ال�سركة على دعمهم امل�ستمر وتفانيهم املتوا�سل، فلول جهودهم الكبرية مل يكن مبقدورنا هذا العام اأن نحقق اأف�سل النتائج  يف 

تاريخ ال�سركة.  

جا�سم ثابت

�لرئي�س �لتنفيذي

كلمة 
الرئيس التنفيذي



أعضاء 
مجلس اإلدارة

وليد �ملقرب �ملهريي

رئي�س جمل�س الإدارة

ع�سوية  ي�سغل  كما  للتنمية،  مبادلة  ل�سركة  الت�سغيلي  الرئي�س  من�سب  املهريي  املقرب  وليد  ي�سغل 

جلنة ال�ستثمار يف ال�سركة. وهو يرتاأ�س حاليًا جمل�س اإدارة �سركة ياه �سات، و�سندوق مبادلة للبنى 

اأي�سًا  وي�سغل  اأبوظبي.  كلينك  كليفالند  وم�ست�سفى  املتطورة،  التكنولوجيا  ا�ستثمار  و�سركة  التحتية، 

من�سب نائب رئي�س جمل�س اإدارة �سركة بياجو اآيرو لل�سناعات، وهو ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اإيه 

اإم دي، و�سركة املعرب، و�سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة )دو(، و�سركة جلوبل فاوندريز، و�سركة 

اأبوظبي لطاقة امل�ستقبل )م�سدر(. يحمل املهريي بكالوريو�س علوم يف اخلدمة اخلارجية من جامعة 

جورج تاون و�سهادة ماج�ستري من جامعة هارفارد.

خالد عبد�هلل �لقبي�شي

الع�سو املنتدب

ي�سغل خالد عبداهلل القبي�سي من�سب املدير التنفيذي لوحدة املوارد الب�سرية يف �سركة مبادلة للتنمية 

كما ي�سغل ع�سوية جمل�س ال�ستثمار يف مبادلة. كما يرتاأ�س القبي�سي جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية 

اإدارة  وهو ع�سو جمل�س  العقاري  لال�ستثمار  برامرييكا  مبادلة  و�سركة  ال�سحي )�سمان(  لل�سمان 

يف عدد من ال�سركات ت�سمل دار التمويل و�سركة اأبوظبي لإدارة ريا�سة ال�سيارات وهيئة ال�سحة - 

اأبوظبي. القبي�سي حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف الإدارة املالية والت�سغيلية من جامعة بو�سطن 

املتحدة  الوليات  يف  وا�سنطن  جورج  جامعة  من  العلوم  يف  املاج�ستري  درجة  ويحمل  الأمريكية، 

بالإ�سافة اإىل ح�سوله على الع�سوية يف معهد املحللني املاليني املعتمدين )CFA(  يف عام 2003.

�أحمد يحيى �لإدري�شي

ع�سو جمل�س اإدارة

ي�سغل اأحمد يحيى الإدري�سي من�سب املدير التنفيذي لوحدة ال�سناعة يف �سركة مبادلة للتنمية كما 

يف  �سريكًا  الإدري�سي  كان  مبادلة،  اإىل  اإن�سمامه  وقبل  مبادلة.  يف  ال�ستثمار  جمل�س  ع�سوية  ي�سغل 

ي�سغل ع�سوية جمال�س  كما  الرئي�سي.  ال�ستثمار  وفرع  اأبوظبي  فرع  تراأ�س  و�سركاه” حيث  “مكنزي 

األومينا  اإم دي(، و�سركة  الإمارات لالأملنيوم )اإميال(، و�سركة )ايه  التالية: �سركة  ال�سركات  اإدارة 

غينيا املحدودة و�سركة “ا�س اإم اإن بركاء” للطاقة و�سركة الر�سيل للطاقة و�سركة جياجن�سو �سويادي 

املركزية،  باري�س  كلية  ال�سناعية من  الهند�سة  البكالوريو�س يف  �سهادة  الإدري�سي  املحدودة. يحمل 

وهو حا�سل على �سهادة ماج�ستري علوم يف الهند�سة امليكانيكية من معهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا 

بالوليات املتحدة الأمريكية.

�إبر�هيم �أحمد �لأن�شاري

ع�سو جمل�س اإدارة

ي�سغل اإبراهيم اأحمد الأن�ساري من�سب مدير عام �سركة دولفني للطاقة يف دولة الإمارات العربية 

2003 كنائب الرئي�س  اأكتوبر  2007. وقبل ان�سمامه ل�سركة دولفني للطاقة يف  اأكتوبر  املتحدة منذ 

التنفيذي ل�سوؤون امل�ساريع، عمل الأن�ساري مديرًا عامًا ل�سركة الحتاد للماء والكهرباء اآنذاك والتي 

مت دجمها يف هيئة مياه وكهرباء اأبوظبي. عمل الأن�ساري ملدة 18 عامًا ب�سركة برتول اأبوظبي الوطنية 

حا�سل  الأن�ساري  )اإميال(.  لالأملنيوم  الإمارات  �سركة  يف  اإدارة  جمل�س  ع�سو  وهو  )اأدنوك(، 

بالوليات  للتكنولوجيا  لويزيانا  جامعة  من  الكهربائية  الهند�سة  يف  بكالوريو�س  �سهادة  على 

الأمريكية. املتحدة 

علي �شعيد �لبادي

ع�سو جمل�س اإدارة

ي�سغل علي �سعيد البادي من�سب الع�سو املنتدب وع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأبوظبي للموانئ، اجلهة 

يف  اإدارة  جمل�س  ع�سو  اأي�سًا  وهو  اأبوظبي.  يف  ال�سناعية  واملناطق  املوانئ  لعمل  واملنظمة  املطورة 

جمعية الهالل الأحمر يف دولة الإمارات العربية املتحدة. ق�سى البادي اأكرث من 20 عامًا يف جمموعة 

�سركات برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(، �سغل خاللها من�سب رئي�س جمل�س اإدارة وع�سو يف جمل�س 

منظمة  يف  املتحدة  العربية  الإمارات  دولة  ممثل  البادي  وكان  )اأدنوك(.  �سركات  من  عدد  اإدارة 

)اأوبك( من عام 1987 وحتى عام 1998. يحمل البادي �سهادة بكالوريو�س يف العلوم الإدارية من 

جامعة اإنديانا يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

عبد �لروؤوف �لبيطار

ع�سو جمل�س اإدارة

يف  ون�ستله  املنهل  مياه  م�سانع  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  من�سب  البيطار  الروؤوف  عبد  ي�سغل 

ال�سعودية، كما ي�سغل ع�سوية العديد من جمال�س اإدارة ال�سركات يف ال�سرق الأو�سط  منها: م�سنع 

ال�سرق الأو�سط للكابالت املتخ�س�سة )م�سك(، ال�سركة العربية لتنمية املياه والطاقة )اأكوا باور(، 

العزل  جمموعة  �سركة  والبال�ستيك،  للقوالب  الأو�سط  ال�سرق  م�سنع  للمرطبات،  الينابيع  م�سنع 

اخلليجية، جمموعة �سركات �ساكر وم�سنع اإل جي - �ساكر. يحمل البيطار درجة بكالوريو�س علوم يف 

الهند�سة املدنية من جامعة �سريكيوز يف نيويورك بالوليات املتحدة الأمريكية.

خالد �شالح �لر��شدي

 ع�سو جمل�س اإدارة

ي�سغل خالد �سالح الرا�سدي من�سب م�ست�سار اأول لوحدة ال�سناعة يف �سركة مبادلة للتنمية، و�سبق اأن 

�سغل منا�سب رفيعة يف عدد من كربى امل�ساريع احلكومية يف اأبوظبي، وهو حاليًا رئي�س جمل�س اإدارة 

اأبوظبي  و�سركة  التوربينية  واحللول  اخلدمات  �سركة  اإدارة  جمال�س  يف  وع�سو  لليخوت  يا�س  �سركة 

اإدارة الأعمال  لبناء ال�سفن وجياجن�سو �سويادي املحدودة. ويحمل الرا�سدي �سهادة بكالوريو�س يف 

اخت�سا�س مالية وت�سويق من جامعة كولورادو يف الوليات املتحدة الأمريكية.



يف  متيزًا  التجارية  املباين  اأكرث  من  ويعد  باأبوظبي،  الراحة  �ساطئ  يف   ”HQ“ مبنى  يقع 

املدينة. يبلغ ارتفاع املبنى 121 مرت وقد اأ�سبح بف�سل �سكله الدائري الفريد وموقعه بالقرب 

من الطريق ال�سريع الذي ي�سل اأبوظبي بدبي اأحد اأ�سهر الوجهات املرغوبة لل�سركات املحلية 

والعاملية.

وباملقارنة مع اأنظمة التكييف التقليدية تدعم “تربيد” “HQ” يف تخفي�س ا�ستهالك الطاقة 

والتكلفة وتقليل انبعاثات الكربون �سنويا مبقدار:

y  4 ماليني كيلو واط �ساعي – التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y  600,000 درهم اإماراتي – التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y  1,800 طن – التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

HQ



تـبــريـــد  23التقرير الســنوي 2012تـبــريـــد  22التقرير الســنوي 2012

 التواجد
اإلقليمي

�ل�شركة �لقطرية لتربيد �ملناطق

تعد ال�سركة القطرية لتربيد املناطق )م�ساهمة خا�سة( واملعروفة بــ “قطر كوول”، م�سروعًا خا�سًا م�سرتكًا لعدد 

عام  ويف  القطريني.  امل�ستثمرين  من  وجمموعة  “تربيد”،  و�سركة  للتنمية  املتحدة  ال�سركة  وهي  ال�سركات،  من 

2010 د�سنت ال�سركة م�سروع تربيد املناطق املتكامل يف اللوؤلوؤة قطر، وهو اأكرب حمطة لتربيد املناطق يف العامل 

بقدرة ت�سل اإىل 130,000 طن تربيد. 

�شركة �لبحرين لتربيد �ملناطق 

تعترب �سركة البحرين لتربيد املناطق �س.م.ب واملعروفة بـ “تربيد البحرين” م�سروع قطاع خا�س م�سرتك لعدد 

اأ. بن هندي” وتعمل  “اأ.  “تربيد”، و“ا�سترياد”، وجمموعة  من ال�سركات هي ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي 

ال�سركة حاليًا على ت�سغيل حمطة لتربيد املناطق با�ستخدام مياه البحر وتوفر خدماتها ملجموعة من اأبرز امل�ساريع 

يف اململكة. 

�شركة تربيد �ملناطق �ل�شعودية

من  م�ساهمة خا�سة بني جمموعة  �سركة  ال�سعودية”  “تربيد  بـ  واملعروفة  ال�سعودية  املناطق  تربيد  �سركة  تعترب 

ال�سركات ك�سركة “اأكوا” للطاقة و�سركة “ر�سد” العاملية وال�سركة الوطنية للتربيد املركزي “تربيد”.

�شركة تربيد ُعمان

من  وجمموعة  “تربيد”،  �سركة  بني  م�سرتكًا  م�سروعًا   ،2008 عام  املوؤ�س�سة  �س.م.ع.ب،  ُعمان”  تعترب“تربيد 

ال�سلطاين، و�سندوق  البالط  الدفاع، و�سندوق تقاعد ديوان  العمانية، هم �سندوق تقاعد وزارة  الأ�سهم  حملة 

تقاعد موظفي جهاز الأمن الداخلي، و�سركة “بي.اأم.اإيه انرتنا�سيونال ليميتد” و�سركة “تطوير امل�ساريع اخلا�سة 

�س.م.م”.

نظرة على بع�س �ل�شركات �لتابعة و�مل�شاريع �مل�شرتكة

 من خالل شراكاتها وشركاتها التابعة تقوم “تبريد” بتزويد خدماتها ألبرز المشاريع في 

منطقة الخليج مثل مشروع اللؤلؤة قطر وجبل ُعمر بمكة المكرمة  
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نظرة على آداء الشركة:
 2012-2009

وا�سلنا العمل خالل 2012 م�ستفيدين من اأدائنا القوي خالل الأعوام ال�سابقة وا�ستطعنا حتقيق اأف�سل عام لنا منذ تاأ�سي�س ال�سركة. 

الإعتماد  بتقليل  ال�سركة  ا�ستمرت  حيث  املا�سي،  بالعام  مقارنة  تقريبًا  حالها  على  املجموعة  اإيرادات  بقيت  التوقعات،  مع  وبالتما�سي 

على اأعمال الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية. وبا�ستكمال برنامج التو�سع املقرر، وا�سلت “تربيد” م�ساعيها لتعزيز اأعمال املياه املرّبدة  

الأ�سا�سية، والتي متثل حاليًا امل�سدر الرئي�سي للنمو و�ست�ّستمر على هذا النحو خالل الأعوام املقبلة. 

واليوم، تتمتع “تربيد” بو�سعٍ �سحي وم�ستقر، وترتكز على دعائم قوية تعززها اأعمال وحدة املياه املرّبدة الأ�سا�سية. حيث توؤكد نتائجنا، 

التي تتح�سن  من عام لآخر، النظرة الإيجابية التي حتظى بها ال�سركة يف امل�ستقبل. 
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�إجمايل �لأرباح قبل خ�شم �لفو�ئد 

و�ل�شر�ئب و�لإهالك و�ل�شتهالك
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�إير�د�ت �ملجموعة

أعمال  تعززها  قوية  دعائم  على  وترتكز  ومستقر،  صحي  بوضٍع  “تبريد”  تتمتع  اليوم،   

وحدة المياه المبّردة األساسية 
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باملياه  املتمثلة  الأ�سا�سية  اأعمالها  يف  “تربيد”  قوة  تكمن  ماليًا، 

القطاع  هذا  لتعزيز  املا�سية،  الأعوام  يف  �سعت  حيث  املرّبدة. 

الهند�سية  الوحدة  اأعمال  م�ساهمة  من  نف�سه  الوقت  يف  والتقليل 

لأول  درهم  املليار  فاقت  اإيرادات  اإىل  ادى  الأ�سا�سية. مما  الغري 

مرة منذ تاأ�سي�س ال�سركة قبل 15 عامًا. 

فقط   %43 املربدة  املياه  اأعمال  م�ساهمة  �سكلت   2009 عام  يف 

من اإجمايل الإيرادات، وقفزت هذه الن�سبة اإىل 90% يف  2012، 

ا�ستكمال  وبعد  املقابل،  ويف  ال�سابق.  العام  عن   %5 تبلغ  بزيادة 

غري  الهند�سية  الوحدة  اأعمال  اإنخف�ست  املقرر  التو�سع  برنامج 

الأ�سا�سية لت�ساهم مبعدل 10% فقط من اإجمايل الإيرادات. 

يف العام 2009 بلغت الأرباح الت�سغيلية لوحدة املياه املرّبدة 62.5 

مليون درهم، يف حني حققت الأعمال غري الأ�سا�سية 80.4 مليون 

املياه  لوحدة  الت�سغيلية  الأرباح  2012 منت  العام  وبحلول  درهم. 

املرّبدة لت�سّجل 347.1 مليون درهم، اأكرث بخم�سة اأ�سعاف الرقم 

امل�سجل يف 2009. 
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 �مل�شاهمة يف �لإير�د�ت:

اأعمال  مقابل  الأ�سا�سية  املربدة  املياه  وحدة  اأعمال 

الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية
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 �لأرباح �لت�شغيلية:

اأعمال  مقابل  الأ�سا�سية  املربدة  املياه  وحدة  اأعمال 

الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية
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 �لإير�د�ت:

اأعمال  مقابل  الأ�سا�سية  املربدة  املياه  وحدة  اأعمال 

الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية 

املقرر   التو�سع  برنامج  ال�سركة  ا�ستكملت  الت�سغيلية،  الناحية  من 

اأما  الإمارات،  دولة  يف  منها   59 تقع  تربيد،  حمطة   65 مبجموع 

بالن�سبة للمحطات ال�ستة الباقية فهي موزعة يف منطقة اخلليج. 

حيث اأ�سفنا 27 حمطة تربيد اإىل املجموعة خالل الفرتة 2009-

 .2012

�ساهم  الذي  الأمر  وهو  مبحطاتنا،  العمالء  ربط  اأي�سًا  وا�سلنا 

بتعزيز عائداتنا، والذي اأدى اإىل ارتفاع حجم اخلدمات املو�سلة 

للعمالء يف املنطقة بـ 63,800 طن تربيد خالل العام 2012. 

 %9 بواقع  للمجموعة  الفعلية  التربيد  قدرة  ارتفعت   2012 يف 

التربيد  قدرة  ارتفعت  حني  يف  تربيد،  طن   766,997 م�سجلة 

الفعلية يف دولة الإمارات بواقع 9% م�سجلة 602,444 طن تربيد.

عجمان  يف  جديدة  تربيد  حمطة  افتتاح   2012 العام  �سهد  وقد 

حمطة  تو�سعة  من  الإنتهاء  مت  كما  تربيد،  طن   10,000 بقدرة 

جامعة الإمارات يف مدينة العني.
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أبــراج االتحـــــــاد
“اأبراج الحتاد” هو م�سروع تطويري متعدد ال�ستخدامات م�سمم وفق اأعلى املعايري العاملية. 
يقع امل�سروع يف منطقة الراأ�س الأخ�سر يف اأبوظبي، وي�سغل م�ساحة بناء اإجمالية تغطي اأكرث 

من ن�سف مليون مرت مربع. حتظى “اأبراج الحتاد” باإطاللة مبا�سرة على كورني�س اأبوظبي 

وهي موؤلفة من ثالث اأبراج �سكنية وبرج للمكاتب، ومركز “افنيو يف اأبراج الحتاد” للت�سوق 

ال�سقق  ي�سم  الذي  الراقي  للفندق  بالإ�سافة  الفاخرة،  العاملية  املاراكات  اأرقى  ي�سم  الذي 

�سماء  متميزًا يف  معلمًا ح�ساريًا  الحتاد  اأبراج  تعد  الحتاد”.  اأبراج  “جمريا يف  الفندقية 

اأبوظبي ويتعدى ارتفاع اأعلى برج 300 مرت.

وباملقارنة مع اأنظمة التكييف التقليدية تدعم “تربيد” “اأبراج الإحتاد” يف تخفي�س ا�ستهالك 

الطاقة والتكلفة وتقليل انبعاثات الكربون �سنويا مبقدار:

y  19 مليون كيلو واط �ساعي – التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y  2.8 مليون درهم اإماراتي - التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y  8,500 طن – التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون
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تقرير
أعضاء مجلس اإلدارة

��شتعر��س عام 2012

يطيب لنا تقدمي تقرير جمل�س الإدارة حول الأداء املايل والت�سغيلي لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي �س.م.ع “تربيد” عن العام املايل 

املنتهي يف 31 دي�سمرب 2012.

من الناحية املالية والت�سغيلية، �سهدت “تربيد” خالل العام 2012 عددًا من الإجنازات:

y .سّجل �سايف الأرباح اأعلى م�ستوى له منذ تاأ�سي�س ال�سركة حيث بلغ 236.3 مليون درهم�

y  وا�سلت “تربيد” العمل وفق ال�سرتاتيجية املعتمدة والتي ترّكز على اأعمال املياه املرّبدة، وفاقت اإيرادات هذا القطاع املليار

درهم لأول مرة يف تاريخ ال�سركة.

y .ا�ستكلمت ال�سركة برنامج التو�سع املقرر، والآن و�سلت قدرة التربيد الإجمالية للمجموعة اإىل اأكرث من 767,000 طن تربيد

جاءت الزيادة يف �سايف الأرباح نتيجة العمليات الأ�سا�سية واملتمثلة بوحدة املياه املرّبدة. ومنذ العام 2009 ارتفعت اأرباح هذا القطاع من 

63 مليون درهم اإىل 274 مليون درهم يف العام 2011. ويف العام 2012، حقق هذا الرقم زيادة بواقع 27% م�سجاًل 347 مليون درهم. 

ويوؤّكد هذا التح�ّسن الالفت جناح ا�سرتاتيجية ال�سركة الرامية للرتكيز على اأعمال وحدة املياه املرّبدة الأ�سا�سية وتقليل العتماد على 

اأعمال الوحدة الهند�سية غري الأ�سا�سية. 

ت�ساهم العقود الطويلة الأجل املربمة مع عمالئنا يف تعزيز قوة ومكانة “تربيد”. يف نهاية عام 2012، بلغت ن�سبة تعاقد تربيد مع جهات 

حكومية بارزة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 46%. معظم هذه العقود هي عقود لفرتات طويلة ت�سل اإىل 25 عام. 

ويف 31 دي�سمرب 2012، اأ�سدرت “تربيد” �سندات اإ�سافية اإلزامية التحويل تبلغ قيمتها 1,131,602,200.50 درهم ل�سالح �سركة مبادلة 

للتنمية كاآخر جزء من برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال. وقد مت اإ�سدار ال�سندات اجلديدة لت�سديد القر�س املرحلي القدمي، وتت�سمن هذه 

ال�سندات اإىل حد كبري نف�س �سروط واأحكام ال�سندات الإلزامية التحويل التي اأ�سدرتها “تربيد” �سابقًا يف اإبريل 2011 وقيمتها 1.7 مليار 

درهم.

من  عددًا   2012 العــام  خالل  “تبريد”  شــهدت  والتشــغيلية،  المالية  الناحـية  من   

اإلنجــازات 
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�أبرز �لنتائج �ملالية 2012

y  182.7 ارتفع �سايف الأرباح املن�سوبة اإىل ال�سركة الأم بواقع 29% حمققًا منوًا و�سل اإىل 236.3 مليون درهم اإماراتي، مقارنة مع

مليون درهم اإماراتي خالل العام 2011.

y  بلغت الإيرادات التي حققتها املجموعة 1,128.7 مليون درهم اإماراتي، وهي نف�س الإيرادات تقريبًا امل�سجلة يف العام املا�سي

)التي بلغت 1,114.6 مليون درهم اإماراتي(؛ وجاء ذلك متوقعًا وبالتما�سي مع ا�سرتاتيجية ال�سركة الرامية لتقليل العتماد 

على الأعمال غري الأ�سا�سية.

y  درهم مليون   943.8 مع  مقارنة  اإماراتي،  درهم  مليون   1,011.0 اىل  لت�سل   %7 بواقع  املرّبدة  املياه  اأعمال  اإيرادات  ارتفعت 

اإماراتي خالل العام 2011.

y  274.4 مليون اإماراتي، مقارنة مع  347.1 مليون درهم  27% لت�سل اإىل  ارتفعت الأرباح الت�سغيلية لوحدة املياه املرّبدة بواقع 

درهم اإماراتي خالل العام 2011، حيث حققت ال�سركة اإ�ستفادة اأكرب من خالل تخفي�س التكاليف الت�سغيلية وتعزيز الكفاءة.

y  501.7 مليون درهم 15% حمققًة  الفوائد وال�سرائب والإهالك وال�ستهالك )EBITDA( بواقع  ارتفعت الأرباح قبل خ�سم 

اإماراتي، مقارنة مع 434.7 مليون درهم اإماراتي خالل العام 2011.

y  انخف�س �سايف تكاليف التمويل بن�سبة 18% لي�سل اإىل 176.7 مليون درهم اإماراتي، مقارنة مع 216.1 مليون درهم اإماراتي

خالل العام 2011.

�أبرز �لنتائج �لت�شغيلية 2012

y .بلغ العدد الإجمايل ملحطات التربيد يف منطقة اخلليج 65 حمطة، 59 منها يف دولة الإمارات العربية املتحدة

y .مت تو�سيل 63,800 طن تربيد اإ�سافية اإىل العمالء عرب جميع حمطات املجموعة

y  .ارتفعت قدرة التربيد الإجمالية للمجموعة بواقع 2% لتبلغ 767,125 طن تربيد

y .ارتفعت قدرة التربيد الفعلية للمجموعة بواقع 9% م�سجلة 766,997 طن تربيد

y  .ارتفعت قدرة التربيد الإجمالية يف دولة الإمارات بواقع 3% لتبلغ 605,325 طن تربيد

y .ارتفعت قدرة التربيد الفعلية يف دولة الإمارات بواقع 9% م�سجلة 602,444 طن تربيد

y .2012 مت افتتاح حمطة تربيد جديدة يف عجمان بقدرة 10,000 طن تربيد يف الربع الأول من العام

y  18,000 ا�ستكملت “تربيد” تو�سعة حمطة تابعة لها مبدينة العني تخدم جامعة الإمارات لتزيد قدرة التربيد فيها اإىل اأكرث من

طن تربيد يف الربع الثاين من العام 2012.

�ملرحلة �لقادمة

من�سي قدمًا بخطى واثقة، ونوؤمن بقدرة “تربيد” على املحافظة على مكانتها ك�سركة رائدة يف قطاع تربيد املناطق. وت�سعى اإدارة ال�سركة 

على الدوام لإدارة العمليات الت�سغيلية باأكرث كفاءة ممكنة وحتقيق عوائد اأكرب من العمالء احلاليني. كما نتمتع مبوقع يوؤهلنا لغتنام 

الفر�س اجلديدة املتاحة يف دولة الإمارات و�سائر دول اخلليج. 

يعترب التكييف من اخلدمات الأ�سا�سية يف منطقة اخلليج، ومع ت�سارع وترية التطور العمراين وم�ساعي دول املنطقة لتنويع م�سادر الدخل، 

ت�سهم خربة “تربيد” وقدرتها على تزويد حلول �سديقة للبيئة تراعي تقليل ا�ستهالك الطاقة وانخفا�س التكلفة يف تر�سيخ مكانتها كالعب 

مهم و�سريك ا�سرتاتيجي  لهذا النمو الإقت�سادي.



تاأ�س�ست “جامعة الإمارات” عام 1976 مببادرة من املغفور له باإذن اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان 

ن�سات يف الدولة. تقع 
ُ
اآل نهيان، موؤ�س�س دولة الإمارات العربية املتحدة، حيث اأنها اأول جامعة اأ

اجلامعة يف مدينة العني اخل�سراء وجرى ت�سنيفها عام 2010 كثالث اأف�سل جامعة لالأعمال 

على م�ستوى منطقة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط بح�سب تقرير كواكواريلي �سيموند�س جلوبال. 

اأ�سبحت عام  التي  األف طالب وطالبة يدر�س حاليًا يف اجلامعة،  ما يقرب من ثالثة ع�سر 

2009 اأول موؤ�س�سة تعليمية حكومية يف دولة الإمارات تطرح برنامج الدكتوراه. 

وباملقارنة مع اأنظمة التكييف التقليدية تدعم “تربيد” “جامعة الإمارات” بتخفي�س ا�ستهالك 

الطاقة والتكلفة وانبعاثات الكربون �سنويًا مبقدار:

y  26 مليون كيلو واط �ساعي – التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y  3.9 مليون درهم اإماراتي – التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y  11,800 طن – التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

جامعة اإلمارات 
العـربية المتحدة
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تقرير
حوكمة الشركات

ممار�شات حوكمة �ل�شركة

“تربيد” اأهمية احلوكمة ال�سليمة حلماية وحتقيق القيمة التي يرجوها امل�ساهمون. اإن حوكمة ال�سركات اجليدة تعزز م�ستويات  تدرك 

عالية من الكفاءة املهنية والأداء، ومن �ساأنها اأي�سًا تي�سري امل�ساءلة.  يلتزم املجل�س وفريق الإدارة مبعايري عالية تقت�سيها حوكمة ال�سركات 

مبوجب القرار الوزاري رقم 518 لهيئة الأوراق املالية ال�سلع.

 

يغطي هذا التقرير الفرتة املمتدة من 1 يناير 2012، اإىل 31 دي�سمرب 2012، وتلخ�س الأجزاء التالية كيفية تطبيق ال�سركة لأحكام القرار 

الوزاري 518، والتزامها بتلك الأحكام. 

ت�شكيل جمل�س �لإد�رة 

اإن امل�سائل املتعلقة بتعيني جمل�س الإدارة والأدوار املنوطة به وم�سوؤولياته حمددة يف النظام الأ�سا�سي لتربيد. 

يتاألف املجل�س من �سبعة اأع�ساء، ح�سبما اأقرت اجلمعية العمومية العادية العامة يف اجتماعها ال�سنوي عام 2012. وقد روعي التنا�سب يف 

فئات ع�سوية املجل�س خالل عام 2012، للوفاء باملعايري التي حددها القرار الوزاري 518 فيما يتعلق بالأع�ساء غري التنفيذيني والأع�ساء 

امل�ستقلني. 

رئي�س جمل�س �لإد�رة 

الغري تنفيذين وامل�ستقلني ويتمتع بخربة وا�سعة يف  2012، وهو من الأع�ساء  اأحمد املقرب املهريي املجل�س يف عام  تراأ�س �سعادة وليد 

جمال ال�سركات على م�ستوى دولة الإمارات العربية املتحدة. حر�س رئي�س املجل�س على امل�ساركة الفاعلة خالل اجتماعات املجل�س والعمل 

مبا يخدم م�سالح “تربيد”، وذلك من خالل و�سع جدول اأعمال الجتماعات والإ�سراف على التوا�سل بني اأع�ساء املجل�س وامل�ساهمني 

وت�سجيع العالقات البناءة بني اأع�ساء املجل�س.

�أع�شاء جمل�س �لإد�رة

يتمتع اأع�ساء املجل�س مبهارات وخربات متنوعة، وتتمثل مهامهم يف الت�سرف مبا يخدم امل�سلحة الف�سلى لتربيد وم�ساهميها، والتثبت 

من قيام الإدارة باإن�ساء اأنظمة واإجراءات تهدف اإىل التقيد باللوائح والقوانني وب�سيا�سات واإجراءات “تربيد”.

توؤثر يف  يتثبت املجل�س من قيام الإدارة بتزويده باملعلومات الوافية يف الوقت املنا�سب والتي متكنه من اتخاذ القرارات ال�سائبة التي 

توّجه ال�سركة. ي�سارك الأع�ساء يف اجتماعات املجل�س لإبداء الآراء امل�ستقلة حول الق�سايا ال�سرتاتيجية وال�سيا�سات، واملحا�سبة، واملوارد 

واملبادئ ال�سلوكية املطلوبة كما يتابعون اأداء ال�سركة مقارنة بالأهداف ال�سرتاتيجية املو�سوعة.

يقوم اأع�ساء املجل�س �سنوًيا بتقدمي ما يثبت ا�ستقالليتهم وتفا�سيل املنا�سب الهامة التي ي�سغلونها يف ال�سركات واملوؤ�س�سات العامة الأخرى.

اإن اإجراءات تعيني اأع�ساء جدد يف املجل�س مدونة يف دليل اإجراءات حوكمة ال�سركات. ت�سمن تلك الإجراءات م�ساعدة الأع�ساء اجلدد 

على فهم طبيعة عمل ال�سركة ودورهم كاأع�ساء يف املجل�س.

هيكلة  بالتفصيل  ويورد   ،518 الوزاري  القرار  بأحكام  "تبريد"  امتثال  التقرير  هذا  يبين   

الحوكمة الشاملة التي أدرجتها الشركة تبعًا لذلك 
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جلان جمل�س �لد�رة 

قام املجل�س بت�سكيل اللجان الأربع التالية:

جلنة �لتدقيق . 1

يعترب ت�سكيل جلنة التدقيق اإلزاميًا مبوجب القرار الوزاري 518.

جلنة �لرت�شيحات و�ملكافاآت. 2

يعترب ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت اإلزاميًا مبوجب القرار الوزاري 518. 

�للجنة �ملالية. 3

ت�سادق اللجنة املالية على جميع امل�سائل التي من �ساأنها اأن توؤثر تاأثريًا بالغًا على املوارد املالية لل�سركة قبل موافقة املجل�س. 

وي�سمل ذلك عمليات القرتا�س، وترتيبات التحوط، ودرا�سات اجلدوى للم�ساريع الهامة، واإعداد التقارير املالية وامليزانيات.

جلنة �مل�شاريع. 4

تتحقق جلنة امل�ساريع من جدوى امل�ساريع وت�سمن خ�سوعها لأعلى م�ستويات احلوكمة قبل تقدميها اإىل جمل�س الإدارة للموافقة 

عليها. 

مكافاآت �أع�شاء جمل�س �لإد�رة  

النظام  من   58 املادة  اأي�سًا  كما جتيز  الأ�سا�سي.  النظام  من   34 املادة  اجتماع جتيزه  كل  بدل ح�سور عن  املجل�س  لأع�ساء  �س  ُيخ�سَّ

الأ�سا�سي للجمعية العمومية العادية اإقرار ح�سة من الأرباح اإل اأن هذا املخ�س�س مل ي�سرف يف العام 2012. 

�لرقابة �لد�خلية

عماًل باملادة 8 من القرار الوزاري 518، اأن�ساأ املجل�س اإدارة الرقابة الداخلية لتقدمي امل�سورة امل�ستقلة واملو�سوعية واملوثوقة، ف�ساًل عن 

�سمان بيئة �سوابط داخلية للمجل�س وجلنة التدقيق والإدارة العليا بهدف م�ساعدتهم يف تاأدية مهامهم والواجبات امل�سندة اإليهم. 

ي�سمن املجل�س فاعلية ال�سوابط الداخلية من خالل مراجعة اأعمال جلنة التدقيق والتعامل مع ق�سايا املخاطر والتحكم بها والتاأكيد على 

�سرورة مناق�سة ق�سايا املخاطر والرقابة الداخلية يف كل اجتماع من اجتماعات املجل�س. وي�سمن املجل�س قيام اإدارة الرقابة الداخلية 

مبراجعات داخلية �سنويًا.

جلنة �لتدقيق 

قام املجل�س بت�سكيل جلنة تدقيق فاعلة يحدد ميثاق معتمد من املجل�س دور تلك اللجنة وي�سمل:

تقدمي امل�سورة اإىل املجل�س ب�ساأن ا�ستقاللية مدقق احل�سابات اخلارجي؛. 1

اإقرار احل�سابات الربع �سنوية وال�سنوية بعد النظر يف �سيا�سات ومعايري املحا�سبة والفرتا�سات والأحكام والتقيد بالقوانني واأية . 2

م�سائل هامة اأو غري اعتيادية؛

تقييم م�ستمر لأنظمة الرقابة الداخلية واإدارة املخاطر؛. 3

و�سع الإجراءات التي ت�سمح للموظفني بطرح امل�سائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية اأو التقارير املالية؛ و. 4

النظر يف امل�سائل التي يحيلها املجل�س. 5

مدقق �حل�شابات �خلارجي

بناًء على تو�سيات جلنة التدقيق، عنيَّ جمل�س الإدارة ال�سادة/ اإرن�ست اأند يونغ مدققًا خارجيا لتربيد وذلك يف اجتماع اجلمعية العمومية 

ال�سنوي املنعقد يف عام 2012. ويتمتع املدقق اخلارجي ب�سالحيات وا�سعة لرفع التقارير اإىل اجلمعية العمومية والأجهزة التنظيمية. 

تفوي�س �لإد�رة

يقدم املجل�س الإر�سادات والتوجيهات الرامية اإىل حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لتربيد، ويفو�س لالإدارة مهمة القيام بالأن�سطة اليومية. 

كما يقدم املجل�س اأي�سًا توجيهاته من خالل التفوي�سات التالية التي وافق املجل�س عليها والتي ت�سكل معًا تفوي�س ال�سلطة اإىل الإدارة:

اخلطة الإ�سرتاتيجية اخلم�سية؛. 1

�سيا�سات تربيد املعتمدة من املجل�س؛. 2

امليزانية ال�سنوية؛. 3

موؤ�سرات الأداء الأ�سا�سية؛. 4

وثائق تفوي�س ال�سلطة؛. 5

تقارير دورية لقيا�س الأداء مقارنة بالأهداف ؛ و. 6

بيان خطي باملهام املطلوبة من الإدارة واملف�سلة يف دليل اإجراءات حوكمة ال�سركات.. 7

حقوق �مل�شاهمني

حوكمة  اإجراءات  دليل  يف  الإلتزام  هذا  ويرد  امل�ساهمني.  بحقوق  بالعرتاف  يتعلق  ما  يف  املعايري  اأعلى  على  باحلفاظ  املجل�س  يلتزم 

ال�سركات حيث اأن�ساأت تربيد و�سيلة للتوا�سل مع امل�ساهمني وتعاقدت مع بنك اأبوظبي الوطني حتقيقًا لذلك. اإن الغر�س من التوا�سل مع 

امل�ساهمني ودور بنك اأبو ظبي الوطني يف هذا الإطار هو ل�سمان ح�سول كل م�ساهم على التقارير املالية املطلوبة واملعلومات ذات ال�سلة، 

والإخطارات حل�سور اجلمعيات العمومية العادية وغري العادية، واأن توزيع الأرباح عند اعتمادها  ت�سل اإىل كل م�ساهم.

على  والإطالع  الجتماعات  يف  وامل�ساركة  والت�سويت  املعلومات  على  احل�سول  يف  امل�ساهمني  حقوق  لتربيد  الأ�سا�سي  النظام  ل  يف�سِّ

املعلومات املتعلقة باملر�سحني لع�سوية املجل�س.

قو�عد �ل�شلوك

تو�سح مدونة قواعد ال�سلوك اخلا�سة بتربيد منط ال�سلوك الذي يتوقع املجل�س اأن يلتزم به موظفي “تربيد” يف التعامل مع بع�سهم البع�س 

ومع القانون والعمالء واملوردين واأ�سحاب امل�سالح واملجتمع.



اأول  تعد  حيث   ،2013 يناير  يف  للزوار  اأبوابها  اأبوظبي  ووتروورلد”  “يا�س  حديقة  افتتحت 

 15 عن  يزيد  ما  على  احلديقة  متتد  الإمارات.  دولة  يف  احلجم  بهذا  مائية  األعاب  حديقة 

هكتارًا يف جزيرة يا�س، الوجهة الرتفيهية الفريدة يف اأبوظبي، وتت�سمن 43 لعبة ومنزلقة 

العامل. وقد  اأي حديقة مائية يف  ت�سهدها  األعاب جديدة مل   5 ترفيهية منها  مائية ومرافق 

ح�سلت “يا�س ووتروورلد” على جائزة الريادة من قبل الحتاد العاملي للحدائق املائية، وذلك 

خالل حفل خا�س اأقيم موؤخرًا على هام�س فعاليات املعر�س ال�سنوي لالحتاد يف ولية ل�س 

فيغا�س الأمريكية. 

تخفي�س  يف  ووتروورلد”  “يا�س  “تربيد”  دعمت  التقليدية  التكييف  اأنظمة  مع  وباملقارنة 

ا�ستهالك الطاقة والتكلفة وتقليل انبعاثات الكربون �سنويًا مبقدار:

y 4 مليون كيلو واط �ساعي - التخفي�س ال�سنوي يف ا�ستهالك الطاقة
y 600,000  درهم اإماراتي - التوفري ال�سنوي يف التكلفة
y 2,000 طن - التخفي�س ال�سنوي يف انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون

يــاس
ووتــــــــروورلــــد
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تقرير
مدققي الحسابات 

المستقلين

 في رأينا أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن 

المركز المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر  2012 وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 

�ل�شركة �لوطنية للتربيد �ملركزي - �شركة م�شاهمة عامة

تقرير حول �لبيانات �ملالية �ملوحدة

 

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة )»ال�سركة«( وال�سركات التابعة لها 

)»املجموعة«( والتي تت�سمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2012 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل ال�سامل املوحد وبيان 

التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س ال�سيا�سات املحا�سبية الهامة 

واملعلومات الأخرى.

م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية �ملوحدة

اإن الإدارة م�سوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية والن�سو�س املطبقة من 

النظام الأ�سا�سي لل�سركة وقانون ال�سركات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة  1984 )وتعديالته( ونظام الرقابة الداخلية 

الذي ترى الإدارة اأنه �سروري لتتمكن من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء املادية �سواء كان ذلك نتيجة لحتيال اأو خطاأ.

م�شوؤولية مدققي �حل�شابات

ان م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستنادًا اإىل اأعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري التدقيق الدولية 

املالية  البيانات  باأن  معقولة  تاأكيدات  على  للح�سول  التدقيق  اأعمال  وتنفيذ  وتخطيط  املهنة  اآداب  مبتطلبات  اللتزام  منا  تتطلب  التي 

املوحدة خالية من اأية اأخطاء مادية.

اإن  املوحدة.  املالية  البيانات  يف  الواردة  والإف�ساحات  املبالغ  حول  التدقيق  اأدلة  على  للح�سول  بالإجراءات  القيام  التدقيق  يت�سمن 

الإجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�سابات وت�سمل تقييم خماطر الأخطاء املادية يف البيانات املالية املوحدة �سواء نتيجة 

لحتيال اأو خلطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ املدقق بعني العتبار نظام الرقابة الداخلية املعني باإعداد وعر�س البيانات املالية 

الرقابة  راأي حول فعالية نظام  اإبداء  ولي�س لغر�س  الظروف،  اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب  يتم ت�سميم  املوحدة ب�سورة عادلة لكي 

التي  املحا�سبية  التقديرات  املتبعة ومدى معقولية  املحا�سبية  ال�سيا�سات  تقييم مدى مالئمة  اأي�سًا  التدقيق  ويت�سمن  لل�سركة.  الداخلية 

اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات املالية املوحدة.

وباعتقادنا ان اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا اأ�سا�سًا لراأينا حول البيانات املالية املوحدة.
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�لر�أي

يف راأينا اأن البيانات املالية املوحدة تعرب ب�سورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املايل للمجموعة كما يف 31 دي�سمرب 2012 

وعن اأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية.

تقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

كذلك نوؤكد باأنه يف راأينا، ان البيانات املالية املوحدة تت�سمن، من جميع النواحي املادية، متطلبات قانون ال�سركات التجارية يف دولة 

ال�سركة حتتفظ ب�سجالت حما�سبية منتظمة وقد  واإن  لل�سركة،  الأ�سا�سي  والنظام  1984 )وتعديالته(  ل�سنة  املتحدة  العربية  الإمارات 

اأجري اجلرد وفقًا لالأ�سول املرعية واإن البيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما

يتعلق بالبيانات املالية املوحدة تتفق مع ال�سجالت املحا�سبية لل�سركة. لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية 

لأغرا�س تدقيقنا. وح�سب علمنا واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة اأية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة ل�سنة 1984 )وتعديالته( اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة على وجه قد يكون له تاأثري مادي على ن�ساط ال�سركة اأو مركزها املايل.

بتوقيع:

حممد مبني خان

�سريك

ارن�ست ويونغ

رقم قيد: 532

31 يناير 2013

اأبوظبي
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  .جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

  الموحد الشامل بيان الدخل
  2012 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  
  
  

  إيضاح
2012  

  ألف درهم 
2011  

  ألف درهم 
        

          ــــــــ  ــــــــ      181,586  234,245     السنة ربح
        الدخل الشامل اآلخر

  35,754  )7,807(    التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المالية لحماية التدفقات النقدية
التدفقات  مشتقات المالية لحمايةمن الالقيمة العادلة التغيرات في حصة  

  )5,635(  464   12  النقدية في شركة زميلة
          ــــــــ  ــــــــ      7  )121(    الصرف الناتجة عن تحويل العمليات األجنبيةسعر فروقات 

  ــــــــ  ــــــــ      30,126  )7,464(    الدخل الشامل اآلخر للسنة) المصروف(
        

  ===========  ===========      211,712  226,781    للسنة الدخل الشاملإجمالي 
        

        :العائد إلى
  212,831  228,887    لشركة األملحملة األسهم العادية   
  ــــــــ  ــــــــ      )1,119(  )2,106(    حقوق غير مسيطرة  
        
    226,781  211,712      ===========  ==========   
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  .جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة 35إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 
  

  الموحد بيان المركز المالي
  2012 ديسمبر 31كما في 

  
  

  إيضاحات
2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

                 الموجودات
        غير المتداولة الموجودات

  466,135  110,829  10  التنفيذقيد  رأسماليةأعمال 
  4,626,461  4,939,095  11  ومعداتطات  حومممتلكات 
  37,596  37,596  14  غير ملموسةأصول 

 336,926 401,487  12  استثمارات في شركات زميلة
  4,334  1,427 13  استثمارات في شركات ائتالف

  56,544  56,544  31&16  قرض لشركة  ائتالف
  ــــــــــ  ــــــــــ      1,619,815  1,619,409 17  مدينة يةإيجارات تمويل

  ــــــــــ  ــــــــــ      7,147,811  7,166,387    
        المتداولة الموجودات
  33,909  33,876    المخزون

  788,472  558,266  18  ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
  3,662  -   31&16  قرض لشركة زميلة

  106,300  120,959  17  مدينة يةإيجارات تمويل
  48,305  52,276  19  عقود قيد التنفيذ

  ــــــــــ  ــــــــــ      511,997  560,417  20  نقد وودائع قصيرة األجل
        
  ــــــــــ  ــــــــــ      1,492,645  1,325,794    

  ــــــــــ  ــــــــــ      103,297  -   8  لبيعالغرض مصنفة أصول 
  =============  =============      8,743,753  8,492,181    الموجوداتإجمالي 

        حقوق المساهمين والمطلوبات
        حقوق المساهمين المتعلقة بمساهمي الشركة األم

  659,063  659,063  21  رأس المال المصدر
  )2,016(  )2,016(  22  سهم الخزينةأ

  79,386  103,021  23  االحتياطي النظامي
  38,278  130,209    محتجزة ارباح 

  )2,303(  )2,424(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
  )41,157(  )48,500(    التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات المالية 

  1,945,245  2,353,138  27  الجزء المدرج في حقوق المساهمين -سندات إلزامية التحويل وقرض ثانوي
        

  ــــــــــ  ــــــــــ     1,145,196 1,153,867  23  احتياطي آخر
    4,346,358  3,821,692          

  ــــــــــ  ــــــــــ      92,391  80,233    حقوق غير مسيطرة
  ــــــــــ  ــــــــــ      3,914,083  4,426,591    إجمالي حقوق المساهمين
        المطلوبات غير المتداولة

  41,462  29,658  30  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
  2,110,921  1,980,526  25  قروض وسلفيات تحمل فائدة

  527,096  505,790  26  سالمياإلتمويل الاتفاقيات 
  30,453  26,112  28  يةتمويلإيجارات التزامات 

  909,860  545,130  27  الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل وقرض ثانوي
  ــــــــــ  ــــــــــ      17,090  17,549  29  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  ــــــــــ  ــــــــــ     3,636,882 3,104,765    
        المطلوبات المتداولة

       
 701,503 608,518  30  ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

  400,000  73,869  24  أطراف ذات عالقةمبالغ مدفوعة مقدما من 
 72,811 135,381  25  قروض وسلفيات تحمل فائدة

 11,110 22,894  26  اتفاقيات اتمويل إسالمي
  -   112,799  27  الجزء المدرج في المطلوبات -سندات إلزامية التحويل وقرض ثانوي

  ــــــــــ  ــــــــــ      7,364  7,364  28  يةالتزامات إيجارات التمويل
  ــــــــــ  ــــــــــ     1,192,788 960,825    

  ــــــــــ  ــــــــــ     4,829,670 4,065,590    إجمالي المطلوبات
            =============  =============      8,743,753  8,492,181    إجمالي حقوق المساهمين والمطلوبات

  المهيري أحمد المقربوليد 
  رئيس مجلس اإلدارة

  جاسم حسين ثابت  
  الرئيس التنفيذي
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  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 53إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
  

  حقوق المساهمين الموحدبيان التغيرات في 
  2012 ديسمبر 31المنتهية في المالية  للسنة

  
      الشركة األمالعائد الى مساهمي      

  

رأس المال 
احتياطي تحويل   محتجزة ارباح   احتياطي نظامي  أسهم الخزينة  المصدر

  العمالت األجنبية
التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 
  للمشتقات المالية

 الزاميةسندات 
وقرض  التحويل
الجزء  –ثانوي

المدرج في 
  حقوق المساهمين

تخفيض احتياطي 
حقوق غير   اإلجمالي  احتياطي آخر  رأس المال

  مسيطرة
إجمالي حقوق 
  المساهمين

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

  1,582,235  94,505  1,487,730  -  961,966  1,301,679  )71,276(  )2,310(  )1,004,808(  61,115  )2,016(  243,380  2011يناير 1الرصيد في 
 181,586 )1,119(  182,705    -  -  -  -  182,705  -  -  -  لسنةا) خسارة(ربح 

  30,126  -  30,126    -  -  30,119  7  -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر للسنة
  ــــــــ ـــــــ ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  

  211,712  )1,119(  212,831  -  -  -  30,119  7  182,705  -  -  -  الشامل للسنة) المصروف(إجمالي الدخل 

  259,200  -  259,200  1,145,196  -  )1,301,679(  -  -  -  -  -  415,683  التحويل الى أسهم اإللزاميةتحويل السندات 
  -  -  -  -  -  -  -  -  )18,271(  18,271  -  -  الي االحتياطي النظاميتحويل 

  1,864,519  -  1,864,519  -  -  1,864,519  -  -  -  -  -  -  لجزء المدرج في حقوق المساهمينا –سندات إلزامية التحويل
  عند اإلستحواذ الموجوداتالحصة من صافي  النقد المدفوع بما يتعدى

  -  2,588  )2,588(  -  -  -  -  -  )2,588(  -  -  -  على حقوق غير مسيطرة في شركة تابعة  
  قسيمة -"شريحة أ" وقرض ثانويسندات الزامية التحويل 

  -  -  -  -  -  80,726  -  -  )80,726(  -  -  -  )27ايضاح ( عينيا ةسددم  
  -  -  -  -  (961,966)  -  -  -  961,966  -  -  -  محتجزةارباح تحويل احتياطي تخفيض رأس المال الى 

  )3,583(  )3,583(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حقوق غير مسيطرةلموزعة أرباح 
  ــــــــ ـــــــ ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ  

  3,914,083  92,391  3,821,692  1,145,196  -  1,945,245  )41,157(  )2,303(  38,278  79,386  )2,016(  659,063  2011 ديسمبر 31الرصيد كما في 
  =========  ========  =======  ===========  =========  ========  =========  ========  ========  ==========  =========  ==========  

  3,914,083  92,391  3,821,692  1,145,196  -  1,945,245  )41,157(  )2,303(  38,278  79,386  )2,016(  659,063  2012يناير  1الرصيد كما في 
  234,245  )2,106(  236,351  -  -  -    -  236,351  -  -  -  سنةال )خسارة(ربح 

  )7,464(  -  )7,464(  -  -  -  )7,343(  )121(  -  -  -  -  للسنة الشامل اآلخر المصروف
  ــــــــ ـــــــ ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  
                          

  226,781  )2,106(  228,887  -  -  -  (7,343)  )121(  236,351  -  -  -  الشامل اآلخر للسنة) المصروف(الدخل  إجمالي
  -  -  -  -  -  -  -  -  )23,635(  23,635  -  -  نظاميإلى االحتياطي الالتحويل 
  الجزء المدرج في حقوق المساهمين –مصدرة إلزامية التحويلسندات 

  295,779  -  295,779  8,671  -  287,108  -  -  -  -  -  -  )27ايضاح ( )شركة مبادلة للتنمية(  
  قسيمة - "شريحة أ" وقرض ثانويسندات الزامية التحويل 

  -  -  -  -  -  120,785  -  -  )120,785(  -  -  -  )27ايضاح ( عينيا ةسددم  
  )11,959(  )11,959(  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  لحقوق غير مسيطرةموزعة أرباح 

  1,907  1,907  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  حقوق غير مسيطرة من رأسماليةمساهمة 
  ــــــــ ـــــــ ــــــــ  ــــــ ــــــ ــــــــ  ـــــــ ــــــ ـــــــــ ــــــ ــــــ ــــــــ  

  4,426,591  80,233  4,346,358  1,153,867  -  2,353,138  )48,500(  )2,424(  130,209  103,021  )2,016(  659,063  2012 ديسمبر 31الرصيد كما في 
  =========  ========  =======  ===========  =========  ========  =========  ========  ========  ==========  =========  ==========  
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  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات المالية 35إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
  

  بیان التدفقات النقدیة الموحد 
  2012 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  
  

  إيضاحات
 2012   
  ألف درهم 

 2011   
  ألف درهم 

        
        األنشطة التشغيلية

        
  181,586  234,245     السنة ربح

        :النقدية التدفقات صافي مع السنة ربحغير النقدية لتسوية  التعديالت
  133,282  145,400  11   والمعدات والمحطاتاستهالك الممتلكات   
  2  -  14  التجارية العالماتإطفاء   
  )99,625(  )124,929(  17  مدينة  تمويليةبعقود إيجارات  متعلق تمويلي إيراد  
  )44,520(  )57,012(  12  شركات زميلة  نتائج منحصة   
  )1,448(  3,579  13  ائتالف شركات نتائج منحصة   
  2,119  459  29  نهاية الخدمة للموظفين آتمكاف علىصافي الحركة   
  )3,768(  )10,183(    الفوائدإيرادات   
  219,861  186,849  5  تكاليف التمويل  
  )40,176(  -    المالية للمشتقات العادلة القيمة في والتغيرات  االخرى اإليرادات 
        

        :في رأس المال العامل التعديالت
  1,887  33    المخزون  
  )126,505(  230,030    مقدماً مدفوعة ومبالغ ذمم مدينة  
  )7,601(  )3,971(    عقود قيد التنفيذ  
 )7,535( )318,927(    الدفع مستحقة ومبالغذمم دائنة   

  85,005  110,676   مستلمة إيجار دفعات  
          ــــــــ  ــــــــ    

  ــــــــ  ــــــــ     292,564 396,249    التشغيلية األنشطة من النقد صافي
        االستثمارية األنشطة

  )2,920(  )2,441(  11  ومعدات ومحطاتممتلكات  شراء
  1,033  -    ومعدات ومحطاتبیع ممتلكات   عوائد

  -  (18,639)  12  زمیلة شركات في استثمارات
 )607,037( )119,269(    رأسمالية قيد التنفيذ  ألعمال مبالغ مدفوعة

  -  11,554    زميلةمن شركات موزعة  أرباح
  21,782  3,662    زميلة شركة قبل من لقرض سداد
  ــــــــ  ــــــــ      3,768  10,360    مستلمة فوائد

  ــــــــ  ــــــــ     )583,374( )114,773(    االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 
        األنشطة التمويلية

  446,710  1,431  25  فائدة تحمل التي المستلمة والسلفيات القروض
  )9,716(  )77,188(    فائدة تحمل التي والسلفيات القروض سداد

  1,102,000  -  27  مستلم ثانوي قرض
 52,801  -  26  إسالمية  مستلمة تمويالت
  (734,600)  )11,796(  26  مسددةإسالمية  تمويالت
  )92,795(  -    المدفوعة رأس المال إعادة هيكلة تكاليف
  )3,950(  )4,341(    تمويليةمقابل التزامات إيجارات  الدفعات

 )262,158( )131,110(   مدفوعة فوائد
  -  1,907    حقوق غير مسيطرة من رأسماليةمساهمة 

  ـــــــــ  ـــــــــ      )3,583(  )11,959(    غير مسيطرة  لحقوقأرباح موزعة 
  ـــــــــ  ـــــــــ     494,709 )233,056(    من األنشطة التمويليةالنقد ) في المستخدم( صافي
  203,899  48,420    یعادلھ وما النقد فيالزیادة   صافي

        
  ـــــــــ  ـــــــــ      308,098  511,997    يناير 1 في يعادله وما النقد
  =========  =========      511,997  560,417  20   دیسمبر 31 في یعادلھ وما النقد
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012 ديسمبر 31
  
  
  األنشطة  1
  

مسجلة في دولة االمارات العربية ") الشركة"أو " تبريد(" ع.م.ش – إن الشركة الوطنية للتبريد المركزي  
كشركة مساهمة عامة طبقاً الحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ، المتحدة

لشركة  إن الشركة هي شركة تابعة .لألوراق الماليةومدرجة في سوق دبي ) وتعديالته( 1984لسنة ) 8(
. المبردةالمياه  توزيعهو شركة للالرئيسي  النشاطإن "). األمالشركة "أو  ."سي.دي.إم. ("ع.م.شمبادلة للتنمية 

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

  .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة32444. ب.إن العنوان المسجل للشركة هو ص  
  

  .2013يناير  31تم اعتماد إصدار البيانات المالية الموحدة بناء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ   
  

  أساس اإلعداد  2.1
  

يتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية المعدل لقياس مشتقات األدوات المالية بقيمتها   
والتي تمثل العملة التي ) درهم(الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة  لقد تم عرض البيانات المالية. العادلة

  .إال إذا أشير إلى غير ذلك ألف درهمتم اإلفصاح عن جميع القيم إلى اقرب  .تتداول بها الشركة
  

  االلتزام بيان  
 معايير مجلس عن الصادرالمالية  للتقارير الدولية للمعايير وفقاً للمجموعة الموحدة المالية البيانات إعداد تم لقد  

 المتحدة العربية اإلمارات دولة في التجارية الشركات قانون لمتطلبات وطبقاً ،)IASB( الدولية المحاسبة
  ).وتعديالته( 1984 عام الصادر

  
  أساس توحيد البيانات المالية  2.2

  
 ديسمبر 31في  كما )"المجموعة"(لها  والشركات التابعة تبريدتضـم البيانات المالية الموحدة البيانات المالية ل  

  .من كل سنة
  

تم ي .وباستخدام سياسات محاسبية متوافقة لنفس السنة المالية للشركة التابعة للشركات المالية البيانات تعد  
جميع األرصدة بين شركات المجموعة، المعامالت، اإليرادات، المصاريف، والخسارة الناتجة من استبعاد 

  .أو المطلوبات الموجوداتالتعامالت بين شركات المجموعة والتي ال زالت موجودة في 
  

كان  حال يتم تحقيق السيطرة في .المجموعة إلىيتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة   
. وذلك للحصول على منافع من انشتطها للشركةة يللمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيل

  . استبعادهاأو  الحصول عليهاة من تاريخ يتم تضمين نتائج الشركة التابعة خالل السنة في قائمة الدخل الموحد
  

إلى الحقوق الغير مسيطرة حتى لو نتج عن ذلك عجزاً في  تابعةاللشركة لل إجمالي الدخل الشامل ييتم تحم  
  .الرصيد
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  التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات  2.3
  

والمصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة هي نفس تلك المطبقـة   للمجموعة إن السياسات المحاسبية المعتمدة  
 1اعتباراً مـن   الفعالة في إعداد البيانات المالية الموحدة باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التالية

   :والتي ليس لها اي تأثير على البيانات المالية الموحدة 2012 يناير
  

استرداد الموجودات : الضرائب المؤجلة -)المعدل(ضرائب اإليرادات : 12الدولي رقم معيار المحاسبة   
  الضمنية

كما . يوضح التعديل كيفية تحديد الضرائب المؤجلة على اإلستثمارات في الممتلكات المقاسة بالقيمة العادلة  
متلكات المقاسة بالقيمة العادلة يدخل التعديل إفتراض قابل للطعن أن الضريبة المؤجلة على اإلستثمارات في الم

يجب تحديدها على أساس أن القيمة المدرجة لإلستثمار سيتم إستعادتها  40وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
باإلضافة لذلك، ينص التعديل أن الضرائب المؤجلة على األصول الغير معرضة . من خالل عملية البيع

يتم قياسها بناء على  16إعادة التقييم وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم لإلستهالك التي يتم قياسها حسب مبدأ 
، وليس له 2012يناير  1إن التعديل فعال للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد . أساس بيع األصل المتعلق

  .تأثير على المركز المالي أو أداء أو إفصاحات المجموعة
  

تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  -1لمالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير ا  
  التضخم الحاد وإلغاء التواريخ الثابتة للجهات التي تطبق المعايير للمرة األولى  -) المعدل(
 بإعادة عرض المعايير الدولية الشركةيقدم مجلس معايير المحاسبة الدولية إرشادات حول كيفية إستمرار   

إن التعديل فعال للفترات . إلعداد التقارير المالية للبيانات المالية عندما تتوقف عملتها عن التعرض للتضخم
  . ليس للتعديل أي تأثير على المجموعة. 2011يوليو  1السنوية التي تبدء في أو بعد 

  
متطلبات اإلفصاح عند   –اإلفصاحات : األدوات المالية  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   

  االستبعاد المحسنة
يتطلب التعديل إفصاحات إضافية عن الموجودات المالية التي تم نقلها ولكن لم يتم شطبها لتمكين مستخدمي   

. التي لم يتم شطبها والمطلوبات المرتبطة بها الموجوداتالبيانات المالية للمجموعة استيعاب العالقة بين هذه 
المشطوبة بهدف  بالموجوداتباإلضافة لذلك، يتطلب التعديل إدراج إفصاحات عن العالقة المستمرة المتعلقة 

الموجودات تمكين المستخدمين من تقييم طبيعة المخاطر المتعلقة باستمرار عالقة المجموعة في هذه 
ليس لدى المجموعة أي . 2011يوليو  1للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  فعال إن التعديل. المشطوبة
  .وبالتالي فإنه ال يوجد أي تأثير على عرض البيانات المالية ،تحمل هذه الخصائص موجودات

  
  

  واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية القرارات  2.4
  

 التي واالفتراضات والتقديرات القرارات باتخاذ اإلدارة قيام للمجموعة الموحدة المالية البيانات تحضير يتطلب  
 المطلوبات عن واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات والمصروفات اإليرادات مبالغ على مهم تأثير لها

 ؤديي قد والتقديرات االفتراضات هذه حول عدم اليقين فإن ذلك، وبخالف. البيانات المالية تاريخ عند الطارئة
  .المستقبل في المتأثرة المطلوبات أو للموجودات الدفترية للقيم جوهرية تغييرات تتطلب قد ائجنت إلى
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  القرارات  
 يتعلق ما باستثناء التالية، القرارات اإلدارة اتخذت للمجموعة، المحاسبية السياسات تطبيق عملية خالل  

  :الموحدة المالية البيانات في المحققة المبالغ على األهم التأثيرات لها كان والتي بالتقديرات،
  

  إيجار عقود تتضمن العالقة كانت إذا فيما تحديد - ) 4( الدولية المالية التقارير تفسيرات لجنةتفسير   
 مضمون على بناء إيجار عقود تتضمن أو نفسها عقد إيجار هي الترتيبات كانت ما إذا بتحديد اإلدارة تقوم  

أصل معين أو  استخدام على يتوقف وعما إذا كان من شروط اإليفاء بالتعاقد فيها الدخول تاريخ منذ الترتيبات
  .الموجودات هذه استخدام في الحق العقد ويمنح أصول معينة،

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

 الشركة كانت إذا ما لتحديد وذلك" اإليجارات) "17( رقم للمحاسبة الدولي المعيار أحكام تطبيق وجوب
  .العالقة ذات موجوداتلل الملكية وعوائد الهامة المخاطر نقلت أو احتفظت

  
  مؤشرات اإلنخفاض –غير المالية  األصولفي قيمة  اإلنخفاض  
بوحدات توليد  متعلقة إنخفاض مؤشرات أي هناك كان إذا ما في بيان مركز مالي كل تاريخ في اإلدارة تحدد  

 الملموسة غير األصولو التنفيذ قيد مالية الرأس واألعمال والمعدات،  والمحطات بالممتلكات ،النقد
 .اتالمؤشر مراجعة عملية في كجزء وخارجية داخلية عوامل عدة اإلعتبار عين في األخذ يتم. للمجموعة

  .11القرارات والتقديرات المطبقة من اإلدارة، راجع اإليضاح  عنلمزيد من التفاصيل 
  

  المالية لألدوات العادلة القيمة  
المركز المالي في والمطلوبات المالية المدرجة في بيان  للموجوداتال يمكن تداول القيمة العادلة  عندما  

تؤخذ  . نموذج التدفق النقدي المخصوم هابما في التقييم أساليبتقدر القيمة العادلة باستخدام  األسواق النشطة
لزم فإنه ي ممكناًالمدخالت لهذه النماذج من األسواق المعلنة عندما يكون ذلك ممكناً، ولكن عندما ال يكون ذلك 

يتضمن القرار مبالغ المدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر االئتمان وتذبذب . قرار لتحديد القيم العادلة
  .قد تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة المدرجة لألدوات المالية. األسعار

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

تقوم المجموعة . اإللتزامات ينطوي على قدر كبير من األحكام والتقديرات الهامة لنتائج األحداث المستقبلية
ييم باستالم المطالبات من عمالئها ومورديها كجزء من أعمالها المستمرة وبإدراج مخصص بناء على تق

  .إحتمالية وموثوقية التدفقات النقدية للمصادر اإلقتصادية
  

  التقاعد عند الموجودات ازالة التزامات  
تقوم المجموعة بإجراء احكام في تقييم ما إذا اشتملت اإلتفاقية التزامات قانونية أو استنتاجية إلزالة المحطات   

ية أو بنهاية األعمار االنتاجية للمحطات ومعدات والمعدات وإعادة ترميم االرض بنهاية االتفاقية التعاقد
قد تتراوح تقديرات . المجموعة المبنية والتي تم تركيبها على األرض المؤجرة من العميل أو الطرف الثالث

التكلفة المتعلقة بالتزامات ازالة الموجودات عند التقاعد نتيجة لعدة عوامل قد تشمل التغييرات في المتطلبات 
وباإلضافة لذلك قد تتغير تواريخ النفقات المتوقعة . أو ظهور تقنيات أو ممارسات جديدة في المواقعالقانونية 

وكنتيجة لذلك، قد تكون هناك تعديالت جوهرية في المخصصات المعدة والتي قد تؤثر في النتائج المالية 
  .المستقبلية
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  )تتمة(القرارات 
 

  بالعقود متعلقة مخصصات
التكاليف التي ال يمكن تجنبها من الوفاء  ما إذا كانتالمجموعة جميع عقودها بشكل دوري لتحديد  تراجع  

التكاليف التي ال يمكن  تعكس .المتوقع استالمها بموجبه اإلقتصادية المنافع تتجاوزباإللتزامات بموجب العقد 
متضمنة أي تكلفة تحقيق ذلك  تكون إماي تلخروج من العقد، واله لصافيتجنبها بموجب العقد أقل تكلفة 

وتقدر المجموعة مثل هذا المخصص على أساس . أيهما أقل عدم الوفاء به منتعويضات أو عقوبات ناشئة 
  . الحقائق والظروف المتعلقة بالعقد

 
  المالية األدوات  
أو حقوق مساهمين بناء على / تقوم المجموعة بتصنيف التمويل المستلم من مساهم رئيسي كمطلوبات مالية و  

تأسيس قيام اإلدارة بإجراء افتراضات يتطلب تحديد القيمة العادلة لاللتزام المالي عند ال. شروط اإلتفاقيات
  .تتعلق بمعدالت الفائدة في هذه التواريخ

  
  واالفتراضات التقديرات  
للتقديرات غير المؤكدة  األخرى الرئيسية المصادر إلى باإلضافة بالمستقبلاالفتراضات الرئيسية المتعلقة  إن  

قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للقيم و جوهريةلها مخاطر  قد يكون والتي ،البيانات الماليةكما في تاريخ 
  : أدناه موضحةوالمطلوبات خالل السنة المالية القادمة  للموجوداتالدفترية 

  
  والمعدات والمحطات للممتلكات اإلنتاجية األعمار  
يتم . هالكوالمعدات لحساب االست والمحطاتإدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات  تقوم  

صل بالمقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات لأل الحاليتحديد هذا التقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام 
  .سنوياً اإلنتاجية واألعمار المتبقية القيمة بمراجعة اإلدارة تقوم. األصل وعوامل اإلهالك

 
  المالية غير االصولفي قيمة  االنخفاض  
 يتطلب مة المستخدمةيالق إن تحديد. للوحدات المولدة للنقد المستخدمة القيمة تقدير يتطلب اإلنخفاض إختبار إن  

 منالتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تقدير القيمة عند اإلنتهاء  مبلغ وتوقيت من الشركة أن تقوم بتقدير
احتساب القيمة الحالية للتدفقات تقدير معدل خصم مناسب من أجل و األصول، وتكلفة استكمال بناء ستعمالاال

  .النقدية
  

  :أعاله المذكورة بالتقديرات المتأثرة مالية غيرال لألصول الدفترية القيم صافيفيما يلي   
  
  
  
  
  
  
  
  

   

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  466,135   110,829  التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال
  4,626,461   4,939,095  ومعدات ومحطات ممتلكات،

  37,596   37,596  ملموسةغير  أصول

53



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

  

  حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( واالفتراضات والتقديرات الهامة المحاسبية القرارات  2.4
  

  )تتمة( واالفتراضات التقديرات  
  

وقروض  مدينة يةتمويل ايجارات ،ةأطراف ذات عالق منالمبالغ المستحقة  ،المدينة الذممفي قيمة  االنخفاض
   زميلة لشركات

 إيجاراتوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ومن  المدينة الذممتقدير المبالغ المتوجب تحصيلها من  يتم
يتم القيام بهذا التقدير للمبالغ الفردية . عندما تصبح إمكانية عدم تحصيل كامل المبالغ محتملة تمويلية مدينة

 إجمالي بشكل فترة، منذ مستحقة تعد ولكنها فردي بشكل جوهرية الغير المبالغ تقييم ويتم. حدة على كل الهامة
  .التاريخية االسترداد معدالت وحسب استحقاقها فترة على بناء مخصص تكوين ويتم

  
 إيجارات ،والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة المدينة الذممبلغ إجمالي  المالية، البياناتفي تاريخ  كما  

 ،)مليون درهم 442.1: 2011(مليون درهم  440.9وقروض لشركة زميلة وشركة ائتالف  تمويلية مدينة
 )مليون درهم 1,726: 2011(مليون درهم  1,740 ،)مليون درهم 282.1: 2011(مليون درهم  58.1

كما بلغت خسارة اإلنخفاض والمدرجة في . على التوالي) مليون درهم 60.2: 2011(مليون درهم   56.5و
 الو ) مليون درهم 2.5: 2011(مليون درهم  3.3 ،2012ديسمبر  31بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في 

  .على التوالي) الشيء: 2011( شيء وال )الشيء: 2011( شيء الو ) الشيء: 2011( شيء
  

  المخزون قيمة في االنخفاض  
 تالفة، أو قديمة البضاعة تصبح عندما. أقل أيهما تحقيقها المتوقع القيمة صافي أو التكلفة بسعر البضاعة تظهر  

 اما. الهامة الفردية للمبالغ حدة على كل التقدير بهذا القيام يتم للبضاعة، تحقيقها الممكن القيمة صافي تقدير يتم
 لنوع االنخفاض مخصص تكوين ويتم إجمالياً تقيم تالفة أو قديمة ولكنها فردي بشكل جوهرية الغير المبالغ

  .التاريخية البيع اسعار باستخدام وتقادمه وعمره المخزون
  

 لم). مليون درهم 33.9: 2011(مليون درهم  33.9بلغ إجمالي المخزون  المالي، المركز بيان تاريخ في كما  
 إدراج يتم). شيء ال: 2011( 2012 ديسمبر 31 في المنتهية السنة في التالفة للبضاعة مخصص تكوين يتم
 الدخل بيان في تحقيقها المتوقع والمبالغ المستقبلية الفترات في فعليا المحققة المبالغ عن ناتجة فروقات أية

 .الموحد
  

  إيرادات ومصاريف المقاوالت  
يكون باإلمكان تقدير نتائج العقود بشكل معقول فإن إيرادات العقود والتكاليف المتعلقة بها، يتم إدراجها  عندما  

 خسائر تحمل يتم. بيان المركز الماليكإيرادات وتكاليف باإلشارة إلى المرحلة المنجزة من العقد في تاريخ 
  :فور توقعها  كتكلفة المتوقعة العقود

  
  :التالية الشروط تتوفر عندما معقولة بصورة تقديرها يمكن العقود نتائج إن  

  
 ؛صورة معقولةإجمالي إيرادات العقود ب تقدير إمكانية  )أ 
  ؛المجموعة إلى بالعقد المرتبطة االقتصادية الفوائد تدفق احتمالية  )ب 
 بشكل الماليبيان المركز  تاريخ في المنجز العمل ونسبة المشروع إلكمال التكلفة إجمالي تقدير إمكانية  )ج 

  ؛معقول
 الفعلية التكلفة مقارنة يمكن حيث معقولة بصورة بالعقود المتعلقة التكلفة إجمالي وتحديد تقدير إمكانية  )د 

  .السابقة بالتقديرات للعقود
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  )تتمة( واالفتراضات التقديرات  
 

 المصاريف حد إلى العقود من اإليرادات إدراج يتم معقولة بصورة العقود نتيجة تقدير إمكانية عدم حالة في  
  .العقد على المتكبدة

  
 يتم التي باإليرادات المتعلقة التكلفة تحديد بهدف المشاريع من االنتهاء لحين التكلفة بتقدير المجموعة تقوم  

  .مستقل ثالث طرف تقارير على بناء إدراجها
  

  الهامة المحاسبية السياسات  2.5
  

  اإليرادات إدراج  
. بدقة اإليرادات قيمة قياس ويمكن المشتري الى البضائع ملكية ومنافع مخاطر تنتقل عندما المبيعات قيد يتم  

 قيد ويتم ،للعمالء المقدمة المتغيرة والكمياتالكميات المتاحة  إيرادات منمبيعات المياه الباردة  تتكون
  .الخدمة تقديم عند اإليرادات

  
بالنسبة   يتم إدراج اإليرادات. اإلشراف خدمة تقديم عندمن خدمات عقود اإلشراف  اتاإليراد إدراجيتم   

 تدفقأن يكون من المحتمل ) 1 :باإلشارة إلى مرحلة إنجاز العقود عندما والتصميم الدراسةعقود  لخدمات
 المجموعةتكون ) 3 ،بدقة العقد تكاليف تقدير يمكن) 2 ،المجموعة إلى بالعقد المرتبطة اإلقتصادية الفوائد

  .المدرج المبلغ تحصيلواثقة من 
  

شاملة القيمة التقديرية لمبيعات  السنة،قيمة المبيعات لألعمال المنجزة خالل  إجماليالعقود  إيراداتتمثـل   
التكلفـة  إجمالي إلىتم قياسها بالرجوع يالعقـود قيد التنفيذ المحتسبة وفقا لطريقة نسبة العمل المنجز، والتي 

أو  معروفة يتم تكوين مخصصات ألية خسائر. التكلفة المقدرة للعقد إجماليالمتكـبدة حتى تاريخه على 
  .محتملةالتزامات 

  
اإليجار  دفعات إدراجيتم  ،تتوصل المجموعة الى اتفاق مع عميل يحتوى على التأجير التمويليعندما   

يتم إدراج . العائد على االستثمار في كل عاممعدل دوري ثابت من  نسبة تعطيتمويل باستخدام كإيرادات 
  .التشغيليإيرادات الفوائد من مديني التأجير التمويلي ضمن اإليرادات نظراً لطبعها 

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

 لألدوات المتوقعة األعمار على المقدرة المستقبلية النقدية المقبوضات يخصم الذي المعدل وهو الفعلية الفائدة
  .المالية للموجودات الدفترية القيمة على المالية

  
التوصيل العميل إال إذا كانت خدمة  مع عقدال مدىعلى مبدأ القسط الثابت على  التوصيلاإلعتراف بإيراد  يتم

  . وتستوفي معايير أخرى لإلعتراف مقدماً ضمن بيان الدخل الموحدتمثل 
  
 األصول بملكية ةالمتعلق والفوائد المخاطر جميع بتحويل المجموعة تقوم ال عندما يجاراتاإل تصنيف يتم  

 الى التشتغيل إيجارات مفاوضة في تكبدها تم التي المباشرة المبدئية التكاليف ةإضاف يتم. كإيجارات تشغيلية
 إدراج يتم. األيجار إيرادات أساس نفس على العقد مدى على إداراجها ويتم جرأالمست لألصل المدرجة القيمة

 خدمات اتفاقيات ان بتحديد المجموعة تقوم عندما. اكتسابها يتم التي الفترة في كإيرادات األيجار التزامات
 بناء منظم أساس على تشغيل عقود كأيجارات األيجار دفعات إدراج يتمفإنه  تشغيل، إيجارات تتضمن التبريد
  .السنة خالل للعميل توفيرها تم التي السعة على

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

  .مدة عقد األإيجار، وتدرج في بند اإليرادات نظراً لطبيعتها التشغيلية
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  العمالت األجنبية تحويل  
 األم الشركةبها  تتعامل، وهي العملة التي )الدرهم(عرض البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات  تم  

العملة األساسية في البيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها  إن عملة التعامل هي. وتعرض البيانات المالية بها
ويتم قياس البنود المتضمنة في  عملة التعامل الخاصة بهاتقوم كل شركة في المجموعة بتحديد . الشركة

  .البيانات المالية لكل شركة باستخدام تلك العملة
 

  واألرصدة التعامالت  
بسعر الصرف السائد عند تاريخ من قبل شركات المجموعة بالعمالت األجنبية مبدئياً  التعامالتقيد  يتم  

  . المعاملة
  
والمطلوبات بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة في  الموجوداتتحويل  يتم  

  . بيان المركز الماليتاريخ 
  
 البنودبيان الدخل الموحد باستثناء التغييرات في  إلىتحويل جميع الفروقات الناتجة عن عمليات التحويل  يتم  

معاملة هذه الفروقات كدخل شامل آخر  يتم. في عملية أجنبية ستثمارالتي تقدم تغطية مقابل صافي اال النقدية
  . بيان الدخل الموحد فييتم إدارجه  وعندها ستثماريتم استبعاد صافي اال أنإلى 

  
 عند التحويل معدالت باستخدام األجنبية بالعمالت التاريخية بالتكلفة قياسها تم التي النقدية غير البنود تحويل يتم  

  .المبدئي المعامالت تاريخ
  

)i( المجموعة شركات  
 أسعار باستخدام اإلمارات درهم إلى التابعة األجنبية بالشركات الخاصة والمطلوبات الموجودات تحول  

 المتوسط الصرف سعر باستخدام الدخل بيانات تحويل ويتم ،بيان المركز المالي تاريخ في السائدة الصرف
 ضمن والمدرج المؤجل المتراكم المبلغ إدراج يتم فإنه األجنبية، الشركة استبعاد عند. العام خالل المرجح
  .الموحد الدخل بيان في المحددة األجنبية العملية بتلك المتعلق المساهمين حقوق

  
  التنفيذأعمال رأسمالية قيد   
رسملة التكاليف  يتم. التوزيع اتوشبك المصانعلتشييد المتكبدة  التكلفةب التنفيذيتم قـيد األعمال الرأسمالية قيد   

التصنيف المناسب ضمن  إلى التنفيذيتم تحويل األعمـال الرأسمالية قيد . األصولالمباشرة المتعلقة ببناء 
  .ووضعها قيد االستعمال األصولالشركة عندما يتم االنتهاء من بناء  لسياساتوتستهلك وفقاً  األصول

  
  االقتراض تكاليف  
 ستثماراال على الفوائد إيراداتصافي ( األصول بناء أو بحيازة مباشرة المتعلقة القتراضا تكاليف رسملة يتم  

 تكاليف تدرج. لالستعمال جاهزة األصول تصبح حتى األصل تكلفة من كجزء) القروض من المؤقت
 مصاريف ضمنالمشاريع  بناء بتمويل المتعلقة غير أو بنائها من االنتهاء تم التي األصولب المتعلقة االقتراض

  .عند تكبدها الفترة
  

 اإلقتراض تكاليف رسملة عن الشركة تتوقف ،والتي تعمل جزئياً التوزيع وأصول التشغيل لمحطات بالنسبة  
 .قد اكتملت المقصود الستخدامها جاهزة لتكون األصول إلعداد الالزمة الضرورية األنشطة جميع تكون عندما
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  والمعدات والمحطات الممتلكات  
. القيمة في انخفاض وأي المتراكم االستهالك ناقصاً التكلفة بسعر والمعدات والمحطات الممتلكات قيد يتم  

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

 بيان في األخرى والتصليح الصيانة تكاليف جميع إدراج يتم. االعتراف شروط استيفاء حال في والمعدات
 .األراضي استهالك يتم ال. تكبدها عند موحدال الدخل

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

  
 سنة  30 مدى على  المتكاملة األصولو التاآل

  سنة 50مدى  على   المباني
  سنة  50مدى  على  التوزيع أصول
 سنوات 4 إلى 3 مدى على وتركيبات أثاث

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

  
لألصل والعمر اإلنتاجي وطرق االستهالك، ويتم تعديلها بما هو مناسب عند نهاية  المتبقيةمراجعة القيمة  يتم  

  .كل سنة مالية
  

 هذه تكلفة إدراج يتم االنتهاء وعند التبريد آالت على دوريبشكل  أساسية صيانةإجراء ب المجموعة تقوم  
. اإلدراج متطلبات استوفت إذا والمعدات والمحطات الممتلكات ضمن للبند الدفترية القيمة في األساسية الصيانة

  .القادم الصيانة تاريخ وحتى القادمة الفترة مدى على التكلفة استهالك يتم
  

 امنه متوقعة مستقبلية فائدة هناك تكون ال عندما أو بيعها عند والمعدات والمحطات الممتلكات بنود استبعاد يتم  
 بين كالفرق احتسابها يتموالتي ( األصل استبعاد عن ناتجة خسائر أو أرباح أييتم إدراج . ااستبعاده من أو

 استبعاد فيها يتم التي السنة في الموحد الدخل بيان في) الدفترية األصل وقيمة االستبعاد متحصالت صافي
  .األصول

  
  الزميلة الشركات في اتاستثمار  
 هي الزميلة الشركات إن. الملكية حقوق لطريقة وفقاً الزميلة شركاتها في المجموعة اتاستثمار إدراج يتم  

  .ائتالف اتوال شرك تابعة اتشرك ال تعد والتي عليها هام بنفوذ المجموعة تتمتع التي الشركات
  

بالتكلفة زائداً تغيرات ما بعد الشراء في حصة  بيان المركز الماليات في الشركات الزميلة في ستثماراال تدرج  
يعكس بيان الدخل حصة . أي مخصص لالنخفاض خصمالشركة الزميلة، بعد  موجوداتالمجموعة من صافي 

الشركات الزميلة، عندما يتم إدراج أي تغيير مباشرة في حقوق مساهمي . النتائج من عمليات الشركة الزميلة
 يتم. الشامل الدخلتقوم المجموعة بإدراج حصتها من التغييرات واإلفصاح عنها، بما هو مناسب في بيان 

 مدى إلى الزميلة والشركات المجموعة بين المعامالت من والناتجة محققة الغير والخسائر األرباح استبعاد
 خسارةالإذا ما كانت تعتبر  مباشرة المعامالت من الخسائر يتم إدراج .الزميلة الشركات في المجموعة حصة
  .انخفاض خسارة أو المتداولة للموجودات الممكن تحصيلها القيمة صافي في االنخفاض على دليل

  
 إجراء يتم فإنه ضروري، هو وحيثما. يتم تحضير البيانات المالية للشركات الزميلة لنفس السنة المالية للشركة

  .المجموعة سياسات مع المحاسبية السياسات توافق بهدف التعديالت
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  )تتمة( الزميلة الشركات في اتاستثمار  
 إضافية انخفاض خسائر إدراج الضروري من كان إذا فيما الشركة تحدد الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد  

 هناك كان إذا بيان مركز مالي كل تاريخ عند المجموعة تحدد. الزميلة الشركات في المجموعة اتستثمارال
 سابتحاب المجموعة تقوم قد الحالة هذه في. زميلة شركة في ستثماراال انخفاض إلى يشير موضوعي دليل أي

 الدخل بيان في التكاليف إدراج ويتم الشراء وتكاليف ستثمارلال العادلة القيمة بين كالفرق االنخفاض قيمة
  .الموحد

  
. العادلة بالقيمةالمتبقي  ستثمارلنفوذ على الشركة الزميلة، تقوم المجموعة بتقييم وإدراج االاحال خسارة  في  

وبين القيمة  النفوذ خسارةبالفرق بين القيمة العادلة للشركة الزميلة بعد  م االعتراف في بيان الدخل الموحدويت
  . المتبقي ستثمارالعادلة لال

  
  ائتالففي شركات  اتاستثمار

 اتفاقيات للمؤتلفينحصص في شركات ائتالف وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، حيث يكون  الشركة تمتلك  
 في ستثماراال بإدراج الشركة تقوم. اتتعاقدية والتي تتيح لها سيطرة مشتركة على األنشطة االقتصادية للشرك

 صافي من الشركة حصة في التغيراتالى  باالضافةبيان المركز المالي الموحد بالتكلفة  فيشركات إئتالف 
بيان الدخل الموحد حصة الشركة  يعكس. القيمة في إنخفاض ايمنها  مطروحاً ئتالففي شركة اال الموجودات

  .ئتالفمن نتائج شركات اال
  

شركة االئتالف، تقوم الشركة باحتساب حصتها من  يمساهمتم إدراجه في حقوق  تغيير حدوث حال في  
األرباح والخسائر الناتجة عن معامالت بين يتم استبعاد  .بيان الدخل الشامل فيويتم إدراجها  غييراتالت

يتم ادراج الخسائر من المعامالت مباشرة . الشركة وشركة االئتالف لحدود حصه الشركة في شركة االئتالف
  .إنخفاض خسارة أو المتداولة للموجوداتالبيعية  القيمةإنخفاض في صافي  علىالخسارة دليل  عطيعندما ت

  
 اجراءيتم  لتقارير المالية للشركة االم كمااعداد ا فترة لنفس االئتالف لشركة المالية البيانات عدادإ يتم  

  .الشركة سياسات مع المحاسبية السياسات توافق بهدف الضرورة عند التعديالت
  
 إنخفاض خسائر إدراج الضرورى من كان اذا ما بتقدير الشركة تقوم المساهمين، حقوق أسلوب تطبيق بعد  

 إمكانية بتقديركل بيان مركز مالي بتاريخ  المجموعة تقوم. االئتالف شركة في المجموعة لحصة إضافية
 قيمة باحتساب الشركة تقوم الحالة هذه في. االئتالف شركات في حصتها إنخفاض على موضوعي دليل وجود

 صافي في التغييراتو( الشراء وكلفة االئتالف لشركة العادلة القيمة بين ما الفرق أنه على االنخفاض
  .الموحد الدخل بيان في المبلغ ادراج ويتم) الشراء بعد ما االئتالف شركة موجودات

  
 فقدان عند. االئتالف شركة على المشتركة السيطرة الشركة فقدان تاريخ حتي االئتالف شركة توحيد يتم  

دراج إو بقياس الشركة تقوم تابعة، أو زميلة شركةشركة االئتالف  وفيما عدا عندما تصبح المشتركة السيطرة
الفرق بين القيمة المدرجة لشركة االئتالف سابقاً عند خسارة  إدراج يتم .استثمارها المتبقي بالقيمة العادلة

  .الموحد الدخل بيان فيستبعاد لالستثمار المتبقية ومتحصالت اال القيمة العادلةالسيطرة المشتركة و
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  غير ملموسةأصول   
تلكفة االصول غير . االعتراف المبدئي بالتكلفة عندغير الملموسة المقتناة بشكل منفصل  األصوليتم قياس   

يتم  ،بعد االعتراف المبدئي. دمج االعمال هي القيمة العادلة كما في تاريخ التملك عندسبة تالملموسة المك
. طفاء متراكم وأية خسائر متراكمة في انخفاض القيمةلملموسة بالتكلفة ناقصا أي إصول غير اإدراج األ
اإلنفاق في  ويدرج رسملتهاال يتم  ،المرسملةتطوير الباستثناء تكاليف  ،ياًلداخة المولدة غير الملموس األصول

إما محددة أو كسة صول غير الملموم العمر االنتاجي لأليويتم تقي .اإلنفاقبيان الدخل الموحد في السنة التي يتم 
  .غير محددة

  
كلما  العمر اإلنتاجي ويتم اختبارها لإلنخفاضمدى غير الملموسة ذات العمر المحدد على  األصوليتم إطفاء   

جعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء اتتم مر. غير الملموسة األصولانخفاض كان هناك مؤشرا على احتمال 
يتم احتساب التغيرات في . على االقل في نهاية كل سنة مالية ذات األعمار المحددةغير الملموسة  صوللأل

ضمنة في االصل عن تقع أو النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المالعمر االنتاجي المتو
  . وتعامل على انها تغييرات في التقديرات المحاسبية أيهما أصح، يير فترة او طريقة االطفاء،طريق تغ

  
اختبارها سنويا النخفاض لكن يتم و الغير محدد،العمر االنتاجي  ذاتيتم إطفاء االصول غير الملموسة  ال  

لألصول غير  العمر اإلنتاجيجعة وتقييم اتتم مر. ء بشكل فردي او على مستوى وحدة توليد النقداسو ،القيمة
في حال لم يكن  .لتحديد ما اذا كان التصنيف كغير محدد مازال قائماً سنوياً الغير محدد الملموسة ذات العمر

  .تم تغيير التصنيف إلى محدد بشكل مستقبليمن الممكن إدراجها بعمر غير محدد، ي
  

الملموسة على اساس الفرق بين صافي  غيراالصول  استبعاديتم قياس المكاسب أو الخسائر الناجمة عن   
  . في بيان الدخل الموحد بينهما ويتم االعتراف بالفرق صولوالقيمة الدفترية لأل البيععائدات 

  
  المالية غير موجوداتال انخفاض  
إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد  فيمالتحديد  بيان مركز ماليالمجموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل  تقوم  

وفي حالة ظهور هذه المؤشرات، أو في حال الحاجة إلجراء اختبار انخفاض . موجوداتالبإنخفاض أي من 
القابلة لالسترداد هي قيمة  وداتموجالإن قيمة . بتقدير القيمة القابلة لالسترداد المجموعةتقوم  موجوداتلل
ناقصاً تكاليف البيع والقيمة المستخدمة  ،أيهما أعلى ،أو القيمة العادلة للوحدات المولدة للنقد موجوداتال
 موجوداتاللتدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن  موجوداتالمعينة، إال في حالة عدم توليد  موجوداتل

أو تتجاوز وحدات توليد التدفقات عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل . موجوداتالمجموعة من األخرى أو 
إلى قيمتها  موجوداتيعتبر االصل منخفض ويتم تخفيض القيمة المدرجة لل ،القيمة القابلة لالستردادالنقدية 

 باستخدام الحالية للقيمة المتوقعة النقدية التدفقات خصم يتم فإنه تحديد قيمة االستخدام عند. القابلة لالسترداد
 تحديد عند. موجوداتالب المتعلقة والمخاطر للنقد الوقتية للقيمة الحالية السوق تقييمات تعكس خصم معدالت
 تقييم بعوامل النماذج هذه تدعيم يتم. مناسبة تقييم نماذج استخدام يتم فإنه البيع، تكاليف ناقصاً العادلة القيمة
  .المتاحة األخرى العادلة القيمة مؤشرات أو المدرجة،التابعة  للشركات األسهم أسعار

  
تستخدم المجموعة عند احتساب االنخفاض موازنات وتوقعات مفصلة، والتي يتم تحضيرها لكل من الوحدات   

  .للموجوداتإن هذه الموازنات والتوقعات تغطي األعمار اإلنتاجية . الموجوداتتتبع لها المولدة للنقد التي 
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  )تتمة( المالية غير موجوداتال انخفاض  
 مؤشرات هناك كان إذا امفي لتحديد بيان مركز مالي كل تاريخ فيالشهرة  باستثناء موجوداتلل تقييم إجراء يتم   

 تقوم المؤشرات، هذه وجود حال في. انخفضت أو ،لم تعد قائمة سابقاً المدرجة االنخفاض خسائر بأن تفيد
 في تغير إجراء عند فقط سابقاً المدرج االنخفاض عكس يتم. لالسترداد القابلة المبالغ بتقدير المجموعة
 زيادة يتم الحالة تلك في. االنخفاض لخسائر إدراج آخر منذ لالسترداد القابلة القيمة لتحديد المستخدمة التقديرات

 تم التي المدرجة القيمة تجاوز الزيادة لقيمة يمكن ال. لالسترداد القابلة قيمتها إلى موجوداتلل المدرجة القيمة
 إدراج يتم. السابقة السنوات في لالنخفاض مخصص أخذ يتم لم أنه حال في االستهالك صافي سابقاً، تحديدها
  .الموحد الدخل بيان في العكس

  
 نصيب عن الشراء تكلفة في الزيادة تمثل وهي بالتكلفة مبدئيا األعمال دمج من المستحوذة الشهرة قياس يتم

يتم  ،بعد االعتراف المبدئي .المحتملة وااللتزامات المطلوبات ،موجوداتلل العادلة القيمة صافي في الشركة
  . قياس الشهرة بالتكلفة ناقصا اي خسائر متراكمة في انخفاض القيمة

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

  
والتي تم تخصيصها  ،للنقد المولدة الوحدات من المحققة القيمة تقييم عبر الشهرة في االنخفاض تحديد يتم  

. االنخفاض خسارة إدراج يتم الدفترية القيمة من اقل للنقد المولدة للوحدات المحققة القيمة تكون عندما. للشهرة
 السنوي االنخفاض بتقييم الشركة تقوم. مستقبلية فترات في بالشهرة المتعلقة االنخفاض خسارة عكس يمكن ال
  .ديسمبر 31 في

    
  أخرى مالية موجوداتو االستثمارات  

 بالقيمة مدرجة مالية موجوداتك 39 رقم الدولي المحاسبة معيار نطاق ضمن المالية موجوداتال تصنيف يتم
 مالية موجودات محتفظ بها حتى االستحقاق، استثماراتوأرصدة مدينة،  قروض ،الدخل بيان خالل من العادلة
 العادلة بالقيمة المالية موجوداتال قياس يتم. مناسب هوكما  ،فعالة حماية أدواتك معينة مشتقات أو للبيع متاحة
مصاريف المعاملة، فيما عدا إذا كانت استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بيان  زائداً مبدئياً، إدراجها عند

  .الدخل
  

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

  
  المحاسبي التسويةوتاريخ   المتاجرة

 تلتزم الذي التاريخ وهو المتاجرة، تاريخ عند العادية المالية موجوداتال ومبيعات مشتريات جميع إدراج يتم
 المالية موجوداتال مبيعات أو مشتريات هي العادية البيع أو الشراء طرق إن. األصل بشراء المجموعة فيه
  .السوق واتفاقيات بأعراف تحديدها يتم ما عادة فترة ضمن موجوداتال تقديم تتطلب التي

  
  التسوية

 يكون عندما بيان المركز المالي في القيمة صافي إدراج ويتم فقط، المالية والمطلوبات موجوداتال تسوية يتم
 تحقيق أو الصافي، اساس على التسوية في النية للمجموعة يكون وعندما المدرجة القيم لتسوية حق هناك

  .فوراً المطلوبات وتسوية األصل

60



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012 ديسمبر 31
  
  

  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  2.5
  

  )تتمة( أخرى مالية وموجودات اتستثماراال  
  

  والمدينون القروض
غير متداولة في سوق ومالية غير مشتقة ذات مدفوعات ثابتة أو محددة  موجوداتالقروض والمدينون هي  إن

يتم إدراج القروض بتكلفة اإلطفاء بعد القياس المبدئي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي مخصص . نشط
يتم إدراج األرباح والخسائر في بيان الدخل الموحد عندما يتم شطب أو انخفاض القروض وكذلك . انخفاض

 فيالتمويل  إيرادات ضمنائدة الفعلية الف استخدام ويتم إدراج اإلطفاء عن طريق. من خالل عملية اإلطفاء
  .الدخل بيان

  
  المالية موجوداتال استبعاد

) المشابهة المالية موجوداتال من مجموعة أو المالية، موجوداتال من جزءأو ( المالية موجوداتال استبعاد يتم  
  :التالية الحاالت في

  
 أو ؛موجوداتال من النقدية التدفقات استالم حقوق انتهاء •
دفع التزامات مقابل  لمسؤوليتها، أو موجوداتالالمجموعة لحقوق استالم التدفقات النقدية من  تحويل •

) أ( ، وإمالطرف ثالث وفقاً إلتفاقية تفويض جوهري التدفقات النقدية بالكامل من دون أي تأخير
 بجميع إحتفاظها أو تحويلها عدم) ب( أو موجوداتلل المحتملة والفوائد المخاطر جميع بتحويلها قيامها

 .موجوداتال على السيطرة بتحويل قيامها ولكن ،موجوداتلل المتعلقة والفوائد المخاطر
  

أو قيامها بالتوقيع على  موجوداتال أحد من النقدية التدفقات استالم حقوق بتحويل المجموعة قيام حال في  
 بتحويل تقم ولم موجوداتالب المتعلقة الفوائد أو المخاطر بجميع اإلحتفاظ أو بتحويل تقم ولم اتفاقية تفويض

. المشاركة المستمرة للمجموعة في االستثمار لمدى جديدة موجوداتب االعتراف يتم ،موجوداتال على السيطرة
 بها المتعلقة والمطلوبات المحولة موجوداتال قياس يتم. مطلوباتالب باالعتراف المجموعة تقوم الحالة تلك في

  .المجموعة بها احتفظت التي وااللتزامات الحقوق يعكس بشكل
  

 علىأ أو األصلي بالسعر األصل إدراج يتم المحول، األصل ضمان شكل المستمرة المشاركات تأخذ عندما
  .أقل أيهما المجموعة، تدفعه أن يتوقع مبلغ

  
 مخصص أو النقدية التسوية خيار ذلك فيبما ( مشترى/  مكتوب خيار شكل عندما تأخذ المشاركات المستمرة

 البيع خيارات حالة عدا فيما مبلغ األصل هو المبلغ الذي ستشتريه به المجموعة يعتبر المحول، لألصل) مماثل
 حيث العادلة، بالقيمة المقاس األصل على) مماثل مخصص أو النقدية التسوية خيار ذلك فيبما ( المكتوبة
  .أقل أيهما السعر تفعيل وخيار المحول لألصل العادلة القيمة على المجموعة عالقة استمرار يقتصر

  
  المالية  موجوداتانخفاض وعدم تحصيل ال

المالية  موجوداتتقيم المجموعة في تاريخ كل تقرير ما اذا كان هناك اي دليل موضوعي على انخفاض قيمة ال
المالية منخفضة،  موجوداتالمالية او مجموعة من ال موجوداتوتعتبر ال. المالية موجوداتاو مجموعة من ال

فقط في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض القيمة نتيجة واحدة او اكثر من االحداث التي وقعت بعد 
يكون لحالة الخسارة تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية . )"حالة الخسارة("االعتراف االولي لألصل 

  .المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق موجوداتلمالية أو مجموعة الا موجوداتوالمقدرة لل
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تواجه صعوبات مالية، تخلف عن السداد أو تأخير  دالئل االنخفاض فد تشمل مدينين أو مجموعة من المدينين  
وجود انخفاض  على في دفع الفوائد أو أصل المبلغ، أو احتمالية اشهارهم اإلفالس، أو عندما تدل المعلومات

يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة، تغيرات في التخلف عن السداد أو معلومات اقتصادية 
الدليل في حالة االستثمارات في أسهم والمصنفة كمتاحة للبيع، يتضمن . التخلف عن السداد تثبت إمكانية

يتم تقييم االنخفاض الحاد مقارنةً بسعر . الموضوعي إنخفاضاً حاداً أو مطوالً في القيمة العادلة، تحت التكلفة
  .عر الشراءفيها االستثمار تحت س يبقىالشراء واالنخفاض المطول مقارنةً بالمدة التي 

  
  المدرجة بالتكلفة المطفأة المالية موجوداتال  

المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، تقوم المجموعة بتقييم أي دليل موضوعي على االنخفاض  موجوداتبالنسبة لل
في حال . كل على حداً ،المالية الغير جوهرية موجوداتالالمالية الجوهرية، أو لمجموعة من  موجوداتلل

مالية جوهرية، سواء كان مادياً أم  موجوداتالمجموعة عدم وجود دليل موضوعي على االنخفاض لحددت 
يتم اختبار . المالية إلى مجموعة من الموجودت المالية ذات خصائص مماثلة موجوداتالال، يتم ضم 

اختبارها التي يتم اختبارها لالنخفاض وتكون منخفضة، ال يتم  موجوداتالإن . االنخفاض بشكل جماعي
 .أخرى موجوداتلالنخفاض مع 

 
إذا كان هناك دليل موضوعي على أن خسارة االنخفاض تكبدت، يتم قياس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين 

ة عالمستقبلية المتوقباستثناء خسائر االئتمان (القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
باستخدام العائد الفعلي يتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ). لم يتم تكبدها التي

فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة لقرض سعر فائدة متغير، لإذا كان . المالية عند اإلدراج األولي موجوداتلل
 .الحالي هو سعر الفائدة الفعلي ،انخفاض

  
مبلغ الخسارة في بيان  إدراجمن خالل استخدام حساب مخصص ويتم  موجوداتدفترية لليتم تخفيض القيمة ال

يتم احتساب دخل الفائدة بناء على مبلغ األصل المنخفض ويتم احتسابه باستخدام سعر فائدة . الدخل الموحد
 .بخصم التدفقات المستقبلية لغرض قياس االنخفاض

 
ومخصص يتم شطب القروض . ات المالية في بيان الدخل الموحديتم تسجيل دخل الفوائد كجزء من اإليراد

جميع الضمانات أو  استخدامتم  ويكون قد، تحصيل المبلغ في المستقبلعندما ال يكون هناك احتمال االنخفاض 
في حال زيادة أو نقص خسارة االنخفاض في سنة الحقة، لسبب حدث الحق لتاريخ . المجموعةتم تحويلها إلى 

في حال استرداد . نخفاض، يتم زيادة أو خفض خسارة االنخفاض بتعديل حساب مخصص االنخفاضإدراج اال
استرداد مبلغ إذا تم  .مبلغ مشطوب في المستقبل، يتم إدراج االسترداد ضمن مصاريف الفائدة في بيان الدخل

 .يتم إدراج المبلغ المستلم ضمن مصاريف الفوائد في بيان الدخلفي المستقبل،  مشطوب
 

. المالية موجوداتباستخدام سعر الفائدة األصلي لليتم خصم القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
 نخفاض حالي هو سعر الفائدة الفعليإلقرض سعر فائدة متغير، فإن معدل الخصم لقياس أي خسارة لإذا كان 
  .الحالي
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  المخزون  
تمثل التكاليف جميع المصاريف . اقل أيهمابسعر التكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها  المخزون يتم إدراج  

  :على النحو التاليوشكله الحالي  أوموقعه  إلىالمتكبدة على كل منتج حتى وصوله 
  

 االستهالكية والمواد الخام، المواد -
 للبيع المعدة والبضاعة

 .المرجح المتوسط تكلفة أساس على الشراء تكلفة -
    
 غير المصاريف اًزائد والعمالة المباشرة المواد تكلفة - قيد اإلنشاء  أعمال -

         .العادي النشاط معدلوفقاً ل المتعلقة المباشرة
 غير المصاريف زائداً والعمالة المباشرة المواد تكلفة  -  الجاهزة البضائع  -

  .العادي النشاط معدل أساس على المتعلقة المباشرة
  

متوقع صرفها  إضافيةتحدد صافي القيمة الممكن تحقيقها على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف   
  .الصنع والبيع إتمامحتى 

  
  التنفيذ قيد عقود

 ودفعات المتوقعة الخسائر مخصص ناقصاً المتعلقة األرباح إليها مضافاً التكلفة التنفيذ قيد العقود أعمال تمثل  
  .والمدينة المستلمة المنجزة األعمال

  
  هيعادل وما النقد  
 والودائع البنكية واألرصدة الصندوق في النقد النقدية وشبه النقدية بنود تمثل النقدية التدفقات بيان ألغراض  

  .البنوك لدى المكشوف على السحب حسابات صافي أقل، أو أشهر ثالثة خالل تستحق التي األجل القصيرة
  

  اسهم الخزينة  
ال  .بسعر التكلفة وتخصم من حقوق المساهمين )اسهم الخزينة(أدوات حقوق الملكية المعاد شرائها  ادراج يتم  

شراء، بيع، إصدار أو إلغاء أدوات حقوق الملكية  عندربح أو خسارة في بيان الدخل الموحد  يأ يدرجيتم 
   .كما يدرج أي فرق بين القيمة الدفترية والتقدير في احتياطيات رأس المال األخرى. الخاصة بالشركة

  
  المطلوبات المالية  

  
 المبدئي والقياس االدراج  

مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من ك 39يتم تصنيف المطلوبات المالية ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 
تقوم . حماية في عملية حماية فعالة، أيهم أنسبمشتقات أدوات كالقروض، أو أو ، الربح أو الخسارةخالل 

 .يالمبدئالمجموعة بتحديد التصنيف المناسب عند اإلدراج 
 

لتحويل ، ا إلزاميةسندات اللة المالية مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها، في حا المطلوباتجميع  إدراجيتم 
 .مباشرةال اإلصدارتكاليف والقروض طويلة األجل وترتيبات التمويل اإلسالمي، 

 
، والسحب على المكشوف، سندات الدائنين التجاريين والدائنين اآلخرينتشمل  المطلوبات المالية للمجموعةإن 

 .سالمي، واألدوات المالية المشتقةلتحويل، القروض طويلة األجل وترتيبات التمويل اإلا إلزامية
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 الالحق القياس
  :وهي موضحة أدناهقياس المطلوبات المالية يعتمد على تصنيفها إن 

  
  الذمم الدائنة ومبالغ مستحقة الدفع  
 تمتيتم قيـد المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع والخدمات التي تم الحصول عليها سواء   

  .تتملم  أوالمطالبة بها من قبل المورد 
  

  اإلسالمي التمويلترتيبات و فائدة تحمل التي والسلفيات القروض
 بتكلفة الحقا اإلسالمي التمويل وترتيبات فائدة تحمل التي والسلفيات القروض قياس يتم ،األولي اإلدارج بعد  

  . الفعلية الفائدة طريقة باستخدام اإلطفاء
  

  ثانويالقرض الو التحويل اإللزامية السندات
 قسم مدرج ضمن حقوق الملكية وقسم مدرج ضمن المطلوبات، :قسمين الى للتحويل اإللزامية السندات تنقسم  

  .السندات وأحكام الشروط أساس على
  

 خصم أساس على للقسم المدرج ضمن المطلوبات العادلة القيمة تحدد للتحويل القابلة السندات إصدار عند  
. مشابهه للتحويل قابلة غير لسندات السوق فائدة سعر باستخدام بالدفعات الصلة ذات المستقبلية النقدية التدفقات

 لحامل اصدارها سيتم التي األسهم عدد في تباين عن والناشئة المطلوبات لمشتقات العادلة القيمة تدرج
 اإلعتبار بعين تاخذو مالي تقرير كل تاريخ عند الحقاً قياسها إعادة ويتم العادلة بالقيمة مبدئياً السندات
  .الموحد الدخل بيان في وتدرج العادلة القيم في التغيرات

  
 بند تحت المساهمين حقوق المطلوبات فيوالمبلغ المدرج ضمن  يتم إدراج الفرق بين المبلغ المتحصل  

 بند تحت، اإلستحقاق تاريخب الرصيد تحويلعند  المصدر العادي للسهم اإلسمية القيمة يتم إدراج. منفصل
  .أو بند االرباح المحتجزة عالوه اإلصدار بند تحت فائض أي ويتم إدراج ،المال رأس

  
 أساس على وحقوق الملكية للسندات إلزامية التحويل مطلوباتال شقي بين المعامالت تكلفة تخصيص يتم  

  .والمطلوبات الملكية حقوق بين للتحويل، القابلة االلزامية السندات من المبدئية المتحصالت تخصيص
  

 ثانوي، وعند استالم النقد أو أصل مالي آخر مقابل التعاقد يتم تصنيفه ضمن المطلوبات،اللقرض لبالنسبة   
بين المبلغ المتحصل والرصيد المدرج ضمن المطلوبات في حقوق الملكية ضمن بند ويتم إدراج الفرق 

رأس المال تحت بند عند التحويل في تاريخ االستحقاق، يتم إدراج القيمة اإلسمية لألسهم الصادرة  .منفصل
الذي ي قرض الثانواليتم قياس . او بند االرباح المحتجزة عالوة اإلصدارتحت بند ويتم إدراج أي فائض 

يحمل فائدة أقل من السوق بالقيمة العادلة، ويتم إدراج الفرق بينه وبين المبلغ المتحصل ضمن حقوق الملكية 
 .في بند منفصل

 
يتم تخصيص تكلفة المعامالت بين شقي المطلوبات وحقوق المساهمين للقرض الثانوي على أساس التوزيع   

 .ت وحقوق الملكيةبين المبالغ المستلمة وتوزيعها بين المطلوبا
 

 االستبعاد
عندما يتم استبدال . مدة االلتزام لهذه المطلوبات ءيتم استبعاد المطلوبات المالية عند تصريف، إلغاء أو انتها  

المطلوبات المالية من قبل نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً، أو عندما يتم تغيير شروط التعاقد لمطلوبات 
مالية حاليه بشكل جوهري، يتم معاملة اإلستبدال أو التغيير كاستبعاد للمطلوبات المالية األولية ويتم إدراج 

 .يتم إدراج الفرق بين المبالغ المستبعدة والجديدة ضمن بيان الدخل. مالية جديدة مطلوبات

64



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  2.5
 

 )تتمة( والقرض الثانوي التحويل اإللزامية السندات
 

يشار اليها بعقود تبادل (إطفاء جميع أو جزء من المطلوبات المالية عند إصدار أدوات حقوق الملكية بهدف   
يتم إدراج أدوات حقوق الملكية مبدئياً بالقيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية ) الدين مقابل حقوق الملكية

لقيمة يتم ادراج الفرق بين ا. الصادرة، إال إذا لم يكن هنالك إمكانية من قياس القيمة العادلة بشكل موثوق
في حال حدوث . العادلة ألدوات حقوق الملكية الصادرة والقيمة المردجة لاللتزام المالي المطفأ في بيان الدخل

اتفاقيات تبادل الدين مقابل حقوق الملكية مع مساهمين مباشرين أو غير مباشرين، تقوم الشركة بإدراج أدوات 
مالي المطفأ بهدف عدم تسجيل أية أرباح أوخسائر في بيان حقوق الملكية الصادرة بالقيمة المدرجة لاللتزام ال

  .الدخل
 

 المخصصات
ناتج عن حدث في الماضي ) قانوني أو فعلي(يتم تكوين مخصصات عندما يكون على المجموعة التزام   

  .محتملة وقابلة للقياس بشكل موثوق االلتزامتسوية تكلفة تكون و
  

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

 االتفاقية أن أو محددة، أصول أو محدد أصل استخدام على يتوقف باالتفاقية اإليفاء كان إذا وعما ،بها البدء
  .األصل باستخدام الحق تعطي

  
  كمستأجر المجموعة  
 القيمة أساس على للمجموعة المستأجر للبند الرئيسية والمنافع المخاطر تنتقل عندما التأجير عقود رسملة يتم  

 تقسم. أقل ايهما ،التأجير عقد لمدفوعات األدنى للحد الحالية بالقيمة أو التأجير عقد بداية عند لألصل العادلة
 الرصيد على ثابتة فائدة لتحقيق التأجير عقد اتمطلوب وتخفيض التمويل تكاليف بين التأجير عقد مدفوعات

  .الموحد الدخل بيان في مباشرة التمويل تكاليف احتساب يتم. اتللمطلوب المتبقي
  

 أيهما العقد، فترة أو لألصل المقدر اإلنتاجي العمر مدى على الرأسمالية التأجير عقود أصول استهالك يتم  
  .التأجير فترة نهاية في المجموعة إلى الملكية تتحول ان المؤكد من يكن لم إذا وذلك أقل،

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

  .اإليجار
  

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

 بيان في االستثمار صافي بقيمة اإليجار إيرادات إدراج ويتم. للعميل التعاقدية الترتيبات خالل من األصول
  .اإلنخفاض مخصص احتساب بعد وذلك) مدينة تمويلية ايجاراتعقود ( تمويلية كأصول المالي المركز

  
  تشغيلية إيجارات - كمؤجر المجموعة  

 إيجارات أنها على األصول لملكية والمنافع المخاطر جميع تحويل يتم ال التي اإليجارات عقود تصنف  
  .تشغيلية
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  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة  
 على المكافآت هذه احتساب عادةً يتم. الدولة مواطني غير من لموظفيها الخدمة نهاية مكافآت المجموعة تقدم  

 المتوقعة التكاليف وتدرج. الخدمة لفترة األدنى الحد الموظف إكمال بشرط خدمتهم ومدة النهائي الراتب أساس
  .الخدمة فترة مدى على المكافآت لهذه

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

 على البرامج هذه بموجب االلتزامات تقتصر. الموظفين رواتب إلى نسبةك احتسابها يتم والذي المتحدة العربية
  .استحقاقها عند كمصروفات تقيد والتي المدفوعة االشتراكات

 
  األسهم أساس على المبنية الدفعات معامالت

 منحهم ويتم كما. األسهم أساس على مبنية دفعات شكل على مكافآتهم من ءجز المؤهلين الموظفين يستلم
 تكلفة قياس يتم"). نقداً مسددةمعامالت (" نقداً تسديدها يتم والتي للشركة العادية األسهم من اسمية وحدات

 التي الوحدات قيمة على بناء األسهم منحبه  تمي الذي التاريخ في العادلة بالقيمة مبدئياً نقداً المسددة المعامالت
يتم إدراج تكلفة المعامالت المسددة نقداً ضمن . أو القيمة الممنوحة، أيهما أعلى الشركة إدارة تحددها

المصاريف في بيان الدخل الموحد أو ضمن عقود قيد التنفيذ، أيهما أنسب، في السنة التي يتم بها منح الهبه مع 
تاريخ الدفع، مع التغيرات  في تاريخ كل بيان مركز مالي، حتى تيتم إعادة قياس المطلوبا .إدراج المطلوبات

للدفعات المضمونه، في بيان الدخل الموحد أو األعمال قيد التنفيذ، أيهما  القيمة العادلة، رهن الحد األدنى في
  .أنسب

  
  والحماية المالية األدوات مشتقات  

 مثل عقود تبادل أسعار الفائدة وعقود العملة للحماية ضد المشتقة المجموعة باستخدام األدوات المالية تقوم
تدرج األدوات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي تم فيه . الفائدةالمخاطر المتعلقة بتقلبات أسعار 

عندما  موجوداتيتم إدراج المشتقات ك. الدخول في عقود للمشتقات ويتم الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة
  .تكون القيمة العادلة موجبة، بينما تدرج كمطلوبات عندما تكون القيمة العادلة سالبة

  
 ال والتي السنة خالل المشتقات على العادلة القيمة في التغييرات من ناتجة خسائر أو أرباح أي إدراج يتم

  .الموحد الدخل بيان في مباشرة الحماية لمحاسبة تتأهل
  

  :كاآلتي الحماية أدوات تصنف الحماية، محاسبة ألغراض  
  

 معينة بمخاطرة سواء المرتبطة النقدية التدفقات تغيرات مخاطر تغطي والتي النقدية التدفقات كحماية •
 ، أوبه معترف بالتزام أو بأصل متعلقة

 .مدرج غير به معترف اللتزام العادلة القيمة في التغييرات مخاطر تغطي والتي العادلة القيمة حماية •
  

بتطبيق محاسبة  المجموعة، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق العالقة التي تأمل الحمايةالبدء في عالقة  عند
  . الحماية عليها والهدف من إدارة المخاطر واالستراتيجية ألخذ الحماية

  
 وكيف حمايتها يتم التي المخاطرة نوع حمايتها، يتم التي المعاملة أو والبند الحماية، أداة تحديد التوثيق يتضمن
 أو النقدية التدفقات في للتغيرات التعرض مخاطر من الحد في الحماية أداة فعالية مدى بتقييم الشركة ستقوم
 ذات الحماية تكون أن المتوقع من إنه. حمايتها يتم التي بالمخاطرة المتعلقة االقتضاء حسب العادلة، القيمة
 فعالية ذات فعال كانت ما إذا لتحديد دوري بشكل تقييمها ويتم النقدية التدفقات تقلبات من للحد عالية فعالية
  .المتعلقة المالية الفترات خالل عالية
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  2.5
  

  )تتمة( والحماية المالية األدوات مشتقات  
  

  النقدية التدفقات حماية  
ضمن " الشامل الدخل بيان في مباشرة المحمية األداة على والخسارة الربح من الفعال الجزء إدراج يتم

  .الموحد الدخل بيان في مباشرة الفعال غير الجزء إدراج يتم بينما ،"للمشتق العادلةالتغييرات في القيمة 
  

 على المحمية المعامالت تؤثر عندما الموحد الدخل بيان إلى الشامل الدخل بيان في المدرجة القيم تحويل يتم
  .متوقعة بيع عملية حدوث أو المحمية المالية المصاريف إدراج يتم عندما مثل الدخل، بيان

  
يتم االعتراف  عند إعادة هيكلة البند المحمي أو إلغاء عالقة حماية، بالنسبة لحماية التدفقات النقدية الفعالة،  

لبند المحمي المتبقي ل عمرال مدىى الدخل عل بيانعند تاريخ إعادة الهيكلة في  المحميةبالقيمة الدفترية لألداة 
  .، أيهما أقصرأو أداة الحماية األصلي

  
 يمالق تحويل يتم ، فانهمالية الغير المطلوبات أو مالية الغير الموجودات تكاليف هو المحمي البند يكون عندما

  .مالية الغير المطلوبات أو للموجودات المبدئية الدفترية القيم إلى المساهمين حقوق في المدرجة
  

 في سابقاً المدرجة المبالغ تحويل يتم فإنه المستقبل في المحددة المعاملة حدوث المتوقع من يكون ال عندما
 غير من الحماية أدوات استخدام أو انتهاء أو إلغاء أو بيع تم إذا. الموحد الدخل بيان إلى المساهمين حقوق

 حقوق في تبقى المساهمين حقوق في سابقاً المدرجة القيمة فإن أو إبطالها الحماية سحب تم أو استبدالها،
  .المحدد االلتزام أو المتوقعة المعاملة حدوث حين إلى المساهمين

  
  العادلة القيمةحماية 

 الشركة التزام تعيين يتم عندما الموحد الدخل بيان في المحمية للمشتقات العادلة القيمة في التغيير إدراج يتم  
 به المعترف لاللتزام العادلة القيمة في الالحقة المتراكمة التغييرات إدراج يتمو محمي، كبند به المعترف غير

 كذلك يتم. الموحد الدخل بيان في المقابلة الخسارة إدراج مع مطلوبات أو كأصل المحمية بالمخاطر المتعلق
  .الموحد الدخل بيان في المحمية لألداة العادلة القيمة في التغييرات إدراج

  
  ألدوات الماليةل العادلة القيمة  
  .مالية ومطلوبات مالية موجودات على المالية األدوات تشتمل  

  
 إيجارات ذمم تجارية مدينة واخرى، إئتالف،زميلة وشركة  لشركة قروض على المالية الموجوداتتشتمل   

إلزامية التحويل  السنداتووتشتمل المطلوبات المالية على الدائنين . وودائع قصيرة األجلالنقد  مدينة، يةتمويل
  .والقرض الثانوي المدرجة ضمن المطلوبات ومطلوبات التأجير التمويلي

  
من خالل الرجوع إلى األسعار المتداولة في  سواق نشطةأالمتاجر بها في  لالستثماراتتحديد القيمة العادلة  يتم  

مع عدم ) أسعار العطاء للصفقات على المدى البعيد وأسعار الشراء للصفقات على المدى القصير( .السوق
القيمة العادلة  فإن، النشطةستثمارات الغير متاجر بها في األسواق بالنسبة لإل أما .خصم تكاليف أى معامالت

 تحليل تعتمد أساليب التقييم هذه على السعر المالي في السوق الستثمار شبيه،. تقييمم أساليب تحدد باستخدا
  .أخرى تقييم أساليب أوالتدفقات النقدية المخصومة 

  
  .35 اإليضاح في قياسها كيفية بحثللقيمة العادلة لألدوات المالية إلى جانب تفاصيل  تحليلإدراج  تم  
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  المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
  2012 ديسمبر 31
  
 

  )تتمة( الهامة المحاسبية السياسات  2.5
  

  )تتمة( والحماية المالية األدوات مشتقات  
 

  لغرض البيع المصنفة األصول  
تصنف اإلدراة األصول الغير متداولة كمتاحة للبيع عندما يكون من المتوقع استرداد القيمة المدرجة لألصل   

عندما ال يكون من المتوقع حدوث معاملة البيع . وليس من خالل االستخدام المستمر من خالل معاملة بيع
  :المقترحة، يتم تحويل األصول إلى فئه الممتلكات والمحطات والمعدات ويتم قياسها بأقل قيمة لما يلي

  
 تصنيف قد يدرج إذا لم يتم استهالك ألى معدلة لبيع،غرض ال كمتاحة التصنيف قبل المدرجة قيمتها •

  و لبيع،ح لكمتا األصل
 لالسترداد بتاريخ تغيير الحق في خطة البيع القيمة القابلة •

  
  المعايير الصادرة لكنها لم تدخل حيز التنفيذ -التغييرات المستقبلية في السياسات المحاسبية   2.6

  
تم إصدار معايير مجلس معايير المحاسبة الدولية والتعديالت التالية ولكنها غير إجبارية، ولم يتم تطبيقها من   

  :بعد المجموعةقبل 
تعديالت  – اآلخر الشامل الدخل بيان بنود عرض – المالية القوائم عرض 1 رقم الدولي المحاسبة معيار •

 1على معيار المحاسبة الدولي رقم 
 ) المعدل(مكافآت الموظفين  19معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  ) 2011المعدل في (شركات زميلة وشركات ائتالف  االستثمار في 28 مالمحاسبة الدولي رق معيار •
تعديالت على معيار  –تسوية الموجودات المالية و المطلوبات المالية   32المحاسبة الدولي رقم  معيار •

 32المحاسبة الدولي رقم 
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد  –القروض الحكومية  - 1التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  •

 1التقارير المالية رقم 
تسوية الموجودات المالية  –اإلفصاحات: األدوات المالية  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 7معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على ال - والمطلوبات المالية 
 والقياس التصنيف: المالية األدوات 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  •
البيانات المالية الموحدة ، المعيار المحاسبة الدولي رقم   10 رقمة المالي التقارير إلعداد الدولي المعيار •

 البيانات المالية المنفصلة 27
 االتفاقيات الثنائية  11 رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 الفصاح عن المعامالت مع الشركات األخرىا 12 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار •
 قياس القيمة العادلة  13: المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم •
تكلفة اإلزالة  خالل مرحلة تسوية المناجم عند  20الدولية رقم تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية  •

 اإلنتاج 
  

  2012 مايو – المالية التقارير إلعداد الدولية المعايير على  تحسينات  
لم يتم تبني . أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية عدة تحسينات على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

من المتوقع أن . 2013يناير  1حيث أنها تصبح فعالة للفترات السنوية التي تبدء في أو بعد  التعديالتهذه 
  .ينتج عن تطبيق التعديالت أدناه تأثير معقول على الشركة

  
   عرض القوائم المالية 1معيار المحاسبة الدولي رقم  −
  الممتلكات واآلالت والمعدات  16معيار المحاسبة الدولي رقم  −
  األدوات المالية، العرض  32معيار المحاسبة الدولي رقم  −
 التقارير المالية المرحلية  34معيار المحاسبة الدولي رقم  −

  
  .والمعدلة أعاله على مركزها أو أدائها المالي الجديدةالمجموعة حالياً بتقييم تأثير تبني المعايير  تقوم  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012بر ديسم 31
  
 
  اإليرادات  3
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  663,988   690,727  وعائدات التشغيل المبردة المياه تزويد
  99,625   121,710  )17إيضاح ( يةتمويل إيجارات اتيرادإ

  180,218   198,543  التشغيل إيجارات ايرادات
  83,720   59,227  المقاوالت اتيرادإ
  40,057   23,545 التصنيع اتيرادإ

  ــــــــ  ــــــــ   46,963  34,986  خدمات
  1,128,738   1,114,571    ==========  ==========  

  
  
  ات التشغليةقطاعال  4
 

 :كاآلتي وهما وخدماتها منتجاتها الى اسنتادا عمل قطاعي إلى المجموعة تنقسم ،إدارية ألهداف  
 

 ،والتكييف التبريد أنظمة وصيانة وتشغيل وتركيب وتجميع وامتالك بناء على عملي "المبردة المياه" قطاع -
  .المناطق تبريد تقنيات في هاالستخدام المبردة لمياها وبيع توزيع إلى باإلضافة

 .المبردة المياه بيع في لمجموعةا أعمال بتوسيع ل األعمال التابعة وتتعلقثالتي تم " األعمال سلسلة" قطاع -

  
 التشغيلي لربحبطريقة مماثلة ل ويقاس ةالتشغيلي والخسارة التشغيلي الربح أساس على قطاعاتال أداء تقييم يتم  

 داري) الفوائد وإيرادات التمويل تكاليف( المجموعة تمويل أن غير. الموحدة المالية البيانات في الخسارة أو
  .حدة على كل التشغيل قطاعاتل تخصص وال مجموعةال مستوى على
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  قطاعحول البيانات المالية المإيضاحات 
  2012ديسمبر  31
  
  
  )تتمة( ات التشغليةقطاعال  4
  

  اإلجمالي االستبعادات قطاع سلسلة األعمال المبردة المياه قطاع 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

2012          
          اإليرادات
  1,128,738  -  117,758  1,010,980  خارجية إيرادات
  -  )12,682(  12,682  -  قطاعاتال بين ما إيرادات

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  1,128,738  )12,682(  130,440  1,010,980  اإليرادات إجمالي

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
 (628,137)  14,877  )106,531(  )536,483(  التشغيل تكاليف

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
 500,601  2,195  23,909  474,497  اإلجمالي الربح

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          النتائج
 356,262  2,716  6,440  347,106  تاقطاعال نتائج

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
  (186,849)  -    -    -    التمويل تكاليف

  المطلوبات لمشتقات العادلة القيمة في التغييرات
  641  واإليرادات األخرى  

  -    -  
641  

  10,183  -    -      تمويل إيرادات
 57,587  -    -   57,587  زميلة شركات نتائج من حصة
  (3,579)  -    -    )3,579(  ائتالف شركات نتائج من حصة

  ـــــــ  -    -      

  234,245         السنة ربح
        ========  

2011          
          اإليرادات
  1,114,571   -    170,740   943,831   خارجية إيرادات
  -    )96,236(  96,236   -    قطاعاتال بين ما إيرادات

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          

  1,114,571   )96,236(  266,976   943,831   اإليرادات إجمالي
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          

 )654,788(  97,933   )214,960(  )537,761(  التشغيل تكاليف
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          

 459,783   1,697   52,016   406,070   اإلجمالي الربح
  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          

          النتائج
 301,393   3,824   23,214   274,355   تاقطاعال نتائج

  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  
          

  )219,861(  -    -    -    التمويل تكاليف
  المطلوبات لمشتقات العادلة القيمة في التغييرات

  44,138   -    -    44,138   واإليرادات األخرى  
  3,768   -    -    -    مالية إيرادات
 50,700   -    -   50,700  زميلة شركات نتائج من حصة
  1,448   -    -    1,448   ائتالف شركات نتائج من حصة

  ـــــــ        
  181,586         السنة ربح

        ========  
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  قطاعإيضاحات حول البيانات المالية الم
  2012 ديسمبر 31
  
  
  )تتمة( التشغيلية قطاعاتال  4

  
  .عند التوحيد قطاعاتتم استبعاد اإليرادات ما بين ال

  :التشغيلية كاآلتي قطاعاتللالمخصص  واإلهالكاإلستهالك  قطاعاتالنتائج  تشمل  
  

  2012    2011    
المياه  قطاع  

  المبردة
ة لسلس قطاع

المياه   قطاع  اإلجمالي  األعمال
  المبردة

 ةسلسل قطاع
  اإلجمالي  األعمال

                ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  ========  ========  ========  =========  =========  ==========    133,284   6,211   127,073   141,550  5,962  135,588  االستهالك واإلهالك 

  
  : قطاعاتال ومطلوبات موجوداتفيما يلي 

  
  اإلجمالي موزعة غير األعمال ةلسلس  قطاع المبردة المياه  
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

2012:         
  7,715,932  -  258,038  7,457,894  قطاعال موجودات
  401,487  -  -  401,487  زميلة شركات في استثمارات
  1,427  -  -  1,427  إئتالف شركات في استثمارات
 373,335  373,335  -  -  مخصصة غير موجودات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  8,492,181  373,335  258,038  7,860,808  موجوداتال إجمالي

  ===========  ===========  ===========  ===========  
  729,594  -  88,269  641,325  قطاعال مطلوبات
 3,335,996  3,335,996  -  -  مخصصة غير مطلوبات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
 4,065,590 3,335,996 88,269 641,325  المطلوبات إجمالي

  ===========  ===========  ===========  ===========  
          

2011:         
  7,986,327   -   262,657   7,723,670   قطاعال موجودات
  336,926   -   -   336,926   زميلة شركات في استثمارات
  4,334   -   -   4,334   إئتالف شركات في استثمارات
 416,166   416,166   -   -   مخصصة غير موجودات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  8,743,753   416,166   262,657   8,064,930   موجوداتال إجمالي

  ===========  ===========  ===========  ===========  
  1,160,055   -   93,909   1,066,146   قطاعال مطلوبات
 3,669,615   3,669,615   -   -   مخصصة غير مطلوبات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
 4,829,670  3,669,615  93,909  1,066,146   المطلوبات إجمالي

  ===========  ===========  ===========  ===========  
  

 ،)ألف درهم416,166 : 2011(درهم ال ألف 373,335 ودائع بنكية بقيمة مخصصةالغير  موجوداتال تمثل  
  .المجموعة مستوى على موجوداتال هذه إدارة حيث يتم

  
: 2011( ألف درهم 2,115,907 بقيمة فائدة تحمل وسلفيات قروض مخصصةالغير  مطلوباتال تمثل  

ألف  538,206: 2011( ألف درهم 528,684 بقيمة إسالمي تمويل اتفاقيات، )ألف درهم 2,183,732
 الزامية سندات، )ألف درهم 37,817: 2011( ألف درهم 33,476 بقيمة التمويل إيجارات التزامات، )درهم

 ،)درهم ألف 393,447: 2011( ألف درهم 657,929 بقيمة المطلوبات في المدرجالجزء  - لتحويلا
  )ألف درهم 516,413: 2011( ال شيئ بقيمة المطلوبات في المدرجالجزء  -وقرض ثانوي
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 قطاعإيضاحات حول البيانات المالية الم
  2012 ديسمبر 31
  
  
  )تتمة( التشغيلية قطاعاتال  4
  

 2012  2011  
  اإلجمالي  سلسلة األعمالقطاع   المياه الباردة  اإلجمالي  األعمالسلسلة قطاع   المبردةالمياه  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

             
              :الرأسمالية المصروفات

  2,920   210   2,710   2,441  140  2,301  ومعدات ومحطات ممتلكات
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  452,518   -   452,518   75,705  -  75,705  التنفيذ قيد رأسمالية أعمال
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  -   -   -   18,639  -  18,639  مارات في شركات زميلةثإست
  ========  ========  ========  ========  ========  ========  

  
  جغرافيةمعلومات 

 عل بناء لمجموعةا المتعلقة واإليرادات المتداولة غير موجوداتال معلومات بعض إلى ادناه الجدول يشير
  :التشغيلية قطاعاتلل الجغرافية المواقع

  
  متداولة غير موجودات  اإليرادات  
  2012  2011  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  6,296,066   6,256,880  1,081,599   1,096,565  المتحدة العربية اإلمارات
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    453,941   450,049  32,972   32,173   أخرى

  1,128,738   1,114,571  6,706,929   6,750,007    ==========  ==========  ==========  ==========  
  

غير المتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات  موجوداتال، تتكون غرض إعداد هذا الجدولل
  .غير ملموسة وأصول مدينة يةومعدات وإيجارات تمويل ومحطات

  
  خارجيين عمالء من إيرادات  

 من% 10 من بأكثر الذين ساهموا للمجموعة االساسيين بالعمالء المتعلقة المعلومات أدناه الجدول يوفر
  .المجموعة إيرادات

  
  اإلجمالي  سلسلة األعمال قطاع  المبردة المياه  

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
2012        
  357,438  49,227  308,211  1 العميل
  261,717  -  261,717  2 العميل
  ───────── ─────────  ─────────    121,364  -  121,364  3العميل 

  691,292  49,227  740,519  
  ==========  ==========  ==========          

2011       
  312,238   49,796   262,442   1 العميل
  212,991   -   212,991   2 العميل
  ───────── ─────────  ─────────    105,287    105,287  3العميل 

  580,720   49,796   630,516  
  ==========  ==========  ==========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  
  التمويل تكاليف  5
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  225,222  186,849  إجمالي مصاريف الفائدة للسنة
  ـــــــ  ـــــــ    )5,361(  - )10 إيضاح(الفائدة التي تم رسملتها خالل السنة : ناقصاً

        =========  =========    219,861  186,849  الفائدة المدرجة في بيان الدخل خالل السنة
      :ائدة المدرجة في بيان الدخل خالل السنة تشملالف

  ، السحب علىفائدة تحمل التي والسلفيات القروض فوائد
  124,880  112,940  الفائدة  أسعار المكشوف ومبادالت  

  52,322  14,617  اإلسالمي التمويل على اتفاقيات التأجيرية الرسوم
  3,796 3,408  يةالتمويل يجاراتعلى اإل الفائدة

  ـــــــ  ـــــــ    38,863 55,884  تكاليف تمويل أخرى
  186,849  219,861    =========  =========  

  
  التشغيل أرباح  6
  

  :تكاليف التشغيل   6.1
  

  2012  2011   
  ألف درهم  ألف درهم  
      
      

  30,322   20,698  كمصروفات المدرجة البضاعة تكلفة
  70,777   58,759  العقود تكاليف

  127,106   136,600 )11إيضاح ( االستهالك
  264,969   263,609   الخدمات تكاليف
  89,904   90,175  )31ايضاح (من طرف ذو عالقة  المبرد الماء شراء
  26,460   5,554  المبرد إيجار تكلفة

  ـــــــ  ـــــــ    45,250   52,742  مصاريف أخرى
  628,137   654,788    =========  =========  

  
  :أخرى ومصاريف إدارية مصاريف  6.2

  
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
      

  98,853   95,869  الموظفين تكاليف
  6,178   8,800  )14و  11إيضاح ( واإلطفاء االستهالك

  2,474   )227( )18إيضاح (مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  )عكس(
  ـــــــ  ـــــــ    50,885   39,897  أخرى عمومية ومصاريف إدارية مصاريف

  144,339   158,390    =========  =========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  
  األم للشركة ينالعادي األسهم بحاملي المتعلق السهم على والمخفض األساسي العائد  7
  

 على األم للشركة ينالعادي األسهم بحاملي المتعلقة الفترة أرباح بتقسيم السهم على األساسي العائد يحتسب  
 قد التي العادية لألسهم المرجح المتوسط زائداً ،الفترة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط
  .)27إيضاح (االلزامية التحويل  سنداتال تحويل عند تصدر

  
بعد (للشركة األم  ينالسهم بتقسيم أرباح الفترة المتعلقة بحاملي األسهم العادييحتسب العائد المخفض على   

على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ) الجزء المدرج في المطلوبات –القرض الثانوي  تعديل الزيادة في
ابع المخفض التي قد القائمة المستخدمة لحساب العائد األساسي، زائد المتوسط المرجح لألسهم العادية ذات الط

 ).27إيضاح (تصدر عند تحويل السندات اإللزامية التحويل 
  

  :السهم على والمخفض األساسي العائد احتساب عند األسهم ومعلومات األرباح التالي الجدول يوضح  
  

  2012  2011  
      

  ===========  ===========    182,705   236,351  )درهمألف (األم للعائد األساسي  للشركة ةالعادي االسهم بحاملي المتعلقةأرباح السنة 
  498,746   657,047  )ألف درهم( السنةخالل  القائمة )باستثناء أسهم الخزينة ( المرجح لألسهم العادية المتوسط

  ـــــــــ  ـــــــــ    1,503,952   2,312,382  )ألف درهم( التحويل االلزامية السندات تأثير
  لتأثير والمعدل )باستثناء أسهم الخزينة( العادية المصدرة األسهم لعدد المرجح المتوسط

  ===========  ===========    2,002,698   2,969,429  )ألف درهم( التحويل االلزامية السندات  
  ===========  ===========    0.09   0.08  )درهم(العائد األساسي على السهم 

  
 من اإصداره يمكن التي ى لألسهماألقص الحد أساس على السهم على والمخفض األساسي العائد إحتساب يتم  

  ).27إيضاح ( اإللزامية التحويل سندات
    

  2012  2011  
  182,705   236,351  )ألف درهم(للعائد األساسي  األم للشركة يينالعاد االسهم بحاملي المتعلقة الفترةأرباح 

      
        ـــــــــ  ـــــــــ    5,568   14,865   )ألف درهم( "ب"شريحة  - قرض الثانويالالزيادة على 

        ===========  ===========    188,273   251,216  )ألف درهم(المخفض  للعائدللشركة األم  ينأرباح الفترة المتعلقة بحاملي األسهم العادي
  2,002,698   2,969,429  )ألف درهم(للعائد األساسي للسهم العادية ألسهم ا لعدد المرجح المتوسط

  ـــــــــ  ـــــــــ    142,492   365,202  )ألف درهم(" ب"شريحة  - قرض الثانويالتأثير 
  ===========  ===========    2,145,190   3,334,631  )ألف درهم( التخفيض لتأثيرالمعدلة  العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط

  ===========  ===========    0.09   0.08  )درهم(على السهم  ضالعائد المخف
  

الى سندات الزامية التحويل وتم سداد  2012ديسمبر  31في " شريحة أ" التجسيريالثانوي  قرضالتم تحويل 
  ).27ايضاح (من خالل اصدار سندات الزامية التحويل " الشريحة ب"
  

  لبيعلغرض امصنفة  أصول 8
 

. لغرض البيع سابقا ات والمعدات المصنفةمحطلممتلكات واللبيع ا قامت الشركة خالل السنة بتغير خطتها  
إلى درهم مليون  103.3للمحطة وشبكة التوزيع التابعة لها البالغة دفترية القيمة ال أعيد تصنيفونتيجة لذلك 

  .2012ديسمبر  31 في كما' والمعدات حطاتموالالممتلكات '
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  
  التابعة الشركات  9
  

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

    الملكية نسبة    
  النشاط  2011  2012  التسجيل بلد  
          

          المياه المبردة قطاعي
  المبردةبيع المياه   100  100  اإلمارات العربية المتحدة  )،م،م،ذ(الخيمة رأس  - الشركة الوطنية للتبريد المركزي

  المبردةبيع المياه   100  100  المتحدة العربية اإلمارات  المناطق لتبريد سمت شركة
  المبردةبيع المياه   90  90  البحرين  المناطق لتبريد البحرين شركة

  المبردةبيع المياه   60  60  عمان  تبريد عمان
  المبردةبيع المياه  100 100  عمان  )،م،م،ذ(تبريد عمان 

          تبريد وتشغيل وصيانة المناطقشركة 
  إدارة وصيانة المصانع  100  100  المتحدة العربية اإلمارات )،م،م،ذ(محطات التبريد و

كوولينغ ليمتد، شركة  العمل كوكيل لشركة صحارى  51  51  المتحدة العربية اإلمارات )،م،م،ذ( والتكييف للتبريد صحارى
  )12إيضاح (زميلة 

        قطاع سلسلة األعمال
  بناء شبكات توزيع ثانوية  100  100  اإلمارات العربية المتحدة  )،م،م،ذ( للطاقة الخليج أنظمةشركة 
  تصنيع األنابيب العازلة  60  60  اإلمارات العربية المتحدة  )،م،م،ذ( العازلة األنابيب لصناعات اإلمارات شركة

  تشغيل محطات وخدمات هندسية  100  100  اإلمارات العربية المتحدة  )،م،م،ذ( 2000شركة انستاليشن انتجريتي 
  خدمات معالجة المياه وبيع المياه المبردة  100  100  اإلمارات العربية المتحدة  )،م،م،ذ( تنتريتم واتر إنرجي تيك كول شركة
  االستشارات في التصميم واإلشراف  70  70  المتحدةاالمارات العربية   وشركاه بانهام ايان شركة

  عموالت وخدمات هندسية 71 71  قطر  )،م،م،ذ( 6200شركة انستاليشن انتجريتي
          

         مخصصةغير -أخرى
  العمل في قطاع إعادة التأمين للمجموعة  100  -  البحرين  التابعة شركة تبريد للتأمين
  تعمل كشركة قابضة 100 100  البحرين )،م،م،ذ(شركة تبريد القابضة

  
  

االمر  ،القيمة الدفتريةبخالل السنة " تبريد األسير شركة التأمين م" شركة  ، تم حل"مجلس اإلدارة"وفقا لقرار 
  .مكسب أو خسارةأي عنه الذي لم ينتج 

  
  

  التنفيذاألعمال الرأسمالية قيد   10
  

  :السنة خالل التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال حركةفيما يلي   
 2012 2011 
 ألف درهم ألف درهم 
     

  903,700  461,586 يناير 1 في الرصيد
  452,518  75,705  السنة خالل اإلضافات

  )435,000(  -  )17 إيضاح( مدينة يةتمويل إيجارات إلى تحويل
  ، صافيوالمعدات والمحطات الممتلكات إلى تحويل

        ــــــــــ  ــــــــــ    )459,632(  )428,781(  )11إيضاح (االنخفاض   
  108,510  461,586  

  ــــــــــ  ــــــــــ    4,549  2,319  المبالغ المدفوعة مقدماً إلى المقاولين
  ============  ============    466,135  110,829  ر، بعد مخصص االنخفاضديسمب 31 في الرصيد
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  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( التنفيذاألعمال الرأسمالية قيد   10
  

  ).درهم مليون 5: 2011( رأس المال تمويل تكاليف التنفيذ قيد الرأسمالية األعمال على اإلضافات تتضمنال   
  

  .االنخفاض واختبار وحدات توليد النقد الئللمزيد من المعلومات عن د 11الرجاء االطالع على إيضاح   
  
  

  والمعدات والمحطات الممتلكات  11
  

 وآالت أراضي  
  معدات وأجهزة  وتركيبات أثاث  التوزيع شبكة  ومباني

  اإلجمالي  سيارات  مكتبية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2012              
              :التكلفة

  5,994,058  1,235  31,221  12,679  2,225,448  3,723,475  2012يناير  1في 
  2,441  -  1,149  233  -  1,059  اضافات

  تحويل من األعمال الرأسمالية قيد
  )10ايضاح (التنفيذ 

  
392,748  34,271  -  1,762  -  428,781  

  )76,485(  -  -  -  )15,260(  )61,225(  تعويض من عمالء ومقاولين 
  البيعأصول مصنفة لغرض 

  112,874  -  -  -  19,923  92,951  )8ايضاح 
  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ─────────    )7,073(  -  -  -  -  )7,073(  استبعادات

          ─────────  ─────────  ─────────  ─────────  ─────────  ─────────    6,454,596  1,235  34,132  12,912  2,264,382  4,141,935  2012ديسمبر  31في 
              :االستهالك

  528,850  1,166  26,835  11,374  115,867  373,608  2012يناير  1في 
  145,400  51  2,607  714  39,089  102,939  السنة استهالك

  أصول مصنفة لغرض البيع
  9,577  -  -  -  1,426  8,151  )8إيضاح ( 

  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    )7,073(  -  -  -  -  )7,073(  استبعادات
  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    676,754  1,217  29,442  12,088  156,382  477,625  2012ديسمبر  31في 

  مخصص قبل الدفترية القيمة صافي
               ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    5,777,842  18  4,690  824  2,108,000  3,664,310  2012ديسمبر  31 في التخفيض كما

              :االنخفاضمخصص 
  ديسمبر 31 و 2012 يناير 1 في

2012  483,299  355,448  -  -  -  838,747    ────────  ───────── ─────────  ─────────  ─────────  ─────────               
  مخصص صافي القيمة الدفترية بعد

  4,939,095  18  4,690  824  1,752,552  3,181,011  2012ديسمبر  31 في ماك اإلنخفاض
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ===========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( والمعدات والمحطات الممتلكات  11
  

 وآالت أراضي  
  معدات وأجهزة  وتركيبات أثاث  التوزيع شبكة  ومباني

  اإلجمالي  سيارات  مكتبية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2011              
              :التكلفة

  5,646,687  1,673  30,475  12,637  1,976,326  3,625,576  2011يناير  1في   
  2,920  -  746  587  -  1,587  اضافات  
  تحويل من األعمال الرأسمالية قيد  
  459,632  -  -  -  269,867  189,765  التنفيذ    
              نفقات معدلة  
أصول مصنفة لغرض الببع   
  )112,874(  -  -  -  )19,923(  )92,951(  )8ايضاح (
  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ─────────    )2,307(  )438(  -  )545(  )822(  )502(  استبعادات  
          ─────────  ─────────  ─────────  ─────────  ─────────  ─────────    5,994,058  1,235  31,221  12,679  2,225,448  3,723,475  2011ديسمبر  31في  

              :االستهالك
  406,419  1,461  22,826  10,964  81,855  289,313  2011يناير  1في   
  133,282  100  4,009  855  35,660  92,658  السنة استهالك  
  أصول مصنفة لغرض البيع  
  )9,577(  -  -  -  )1,426(  )8,151(  )8إيضاح (   
  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    )1,274(  )395(  -  )445(  )222(  )212(  استهالك متعلق باالستبعادات  

  ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    528,850  1,166  26,835  11,374  115,867  373,608  2011ديسمبر  31في 
  مخصص قبل الدفترية القيمة صافي

               ─────────  ─────────  ─────────  ───────── ─────────  ────────    5,465,208  69  4,386  1,305  2,109,581  3,349,867  2011ديسمبر  31 التخفيض في  
              :االنخفاضمخصص 

  ديسمبر 31 و 2011 يناير 1 في
  2011  483,299  355,448  -  -  -  838,747    ────────  ───────── ─────────  ─────────  ─────────  ─────────               

  مخصص صافي القيمة الدفترية بعد
  4,626,461  69  4,386  1,305  1,754,133  2,866,568  2011ديسمبر  31 في ماك اإلنخفاض  

  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ===========  
  

  :تم إدراج مصاريف استهالك السنة على النحو التالي  
  2012  

  ألف درهم
2011  
  ألف درهم

      
  127,106   136,600  )6,1إيضاح ( التشغيل تكاليف ضمن ةمدرج
  ــــــ  ــــــ    6,176   8,800  )6,2إيضاح ( األخرى والمصاريف اإلدارية المصاريف ضمن ةمدرج

  145,400   133,282    =======  =======  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( والمعدات والمحطات الممتلكات  11
، )مليون درهم 846.1: 2011(درهم  مليون 889.9 تبلغ قيمة دفتريةبومعدات  ومحطات ،ممتلكاتتم رهن 

 إيضاح(وترتيبات التمويل اإلسالمي  االرصدة المدينة المتعلقة بهذه األصول كضمان مقابل قروضجانب  إلى
 ).26 إيضاحو 25

 
مدرجة تحت عقد تأجير تمويلي  )ليون درهمم 47.5: 2011( مليون درهم 45.1إن محطة بقيمة دفترية تبلغ   

 ).28إيضاح ( تم رهن األصول كضمان مقابل المبلغ الدائن لعملية التأجير. 
  

تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة استراتجية سنوية على جميع مشاريعها وإجراء تقييم تأثير أي عوامل داخلية أو   
  .لمعدات واألعمال الراسمالية قيد التنفيذخارجية على القيمة القابلة لإلسترداد للممتلكات  والمحطات وا

  
تقوم الشركة بتطبيق القيمة المستخدمة لتوقعات التدفقات النقدية بهدف تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمتلكات   

  .والمحطات والمعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ والمعتمدة من قبل إدارة الشركة ومجلس اإلدارة
  

  :لقيمة المستخدمة يتأثر باالفتراضات التاليةإن احتساب ا  
  

 تحديد الوحدات المولدة للنقد؛ •
ويتم قياسها كما  )EFLH(العمر اإلنتاجي المقدر لآلالت وتقاس بطريقة معادل ساعات التشغيل الكاملة  •

 هو محدد كساعات التبريد السنوية التي بالطن مقسومة على سعة التبريد المصممة بالطن؛
 اإليرادات المتعلقة بسعة المحطة؛  حجم وتوقيت •

  تم التعاقد عليها  ولكن لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة و  .أ
 لم يتم التوصيل حتى نهاية السنة  .ب

 لتوليد التدفقات النقدية التي تتجاوز فترة االتفاقية المبدئية مع العميل؛%) 3(معدل التضخم المستخدم  •
المحطة والمعدات قيد االنشاء بناءاً على عقود موقعة لتاريخه وتوقع التكلفة تكلفة التشييد المتعلقة بإنشاء  •

 المطلوبة لإلنهاء؛
 ؛ و%) 8.5:  2011% (8.5معدل الخصم بناءاً على معدل تكلفة رأس المال المرجح للشركة البالغ  •
 .قيمة شبكات التوزيع والمباني عند االنتهاء منها •

  
يتم توقع التدفقات النقدية بناء على . ناقشات مع العمالء الحاليين والمحتملينتعتمد توقعات اإليرادات على الم  

  . العقود الحالية مع العمالء ويتم تمديدها للعمر االفتراضي للمحطات
  

  زميلة شركات في االستثمار  12
  

  :التالية الزميلة الشركات في استثمارات الشركة لدى إن  
  

  الملكيـة  التسجيل دولة  
    2012  2011  

        
  %20  %20  المتحدة العربية اإلمارات  للتبريد الصناعية المدينة شركة
  %44  %44  قطر دولة  ).ع.م.ش( المركزي للتبريد قطر شركة
  %25  %25  السعودية العربية المملكة  )السعودية( المناطق تبريد شركة
  %40  %40  المتحدة العربية اإلمارات  المحدودة للتبريد صحارى شركة
  %49  %49  قطر دولة  قطر تك كول
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( زميلة شركات في االستثمار  12
  

  :الزميلة الشركات في االستثمارات في الحركة بيانفيما يلي   
  

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
  298,041  336,926  يناير  1 في

  44,520  57,012  السنة أرباح من الحصة
    18,639  اضافات خالل السنة

    )11,554(  أرباح موزعة مستلمة
  التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للحماية  من الحصة

        ــــــ  ــــــ    )5,635(  464  الفعالة للتدفقات النقدية  
  ـــــــ  ـــــــ    336,926  401,487  ديسمبر 31 في

  
، ما عدا كول تك قطر التي تشارك في بيع معدات تبريد شركة نشاط بنفس مرتبطة الزميلة الشركات هذه ان  

 المالية السنة لتاريخ مطابقة الزميلة للشركات المالية السنة تواريخ ان .التبريد التبخيري والمنتجات ذات الصلة
  .تبريد لشركة

، )السعودية( المناطق مليون درهم في شركة تبريد 18.6إضافي بقيمة   إستثمارب السنةقامت الشركة خالل   
  .للمساهمة في حصتها في زيادة رأس المال الالزم الحدى المشاريع

    
  :الزميلة الشركات في تبريد شركة الستثمارات ملخص يلي فيما

  
  2012  

  ألف درهم
2011  
  ألف درهم

      
      :الزميلة للشركات المالي المركز بيان من الحصة

  167,401  208,790  المتداولة الموجودات  
  844,880  949,631  غير المتداولة الموجودات  
  )135,793(  )209,319(  المطلوبات المتداولة  
  )535,900(  )547,615(  المطلوبات غير المتداولة  
        ـــــــ  ـــــــ    )3,662(  -  ساهمينقرض من م  

  =========  =========    336,926  401,487  الموجودات صافي
      :الزميلة الشركات ونتائج إيرادات في الحصة

  =========  =========    152,759  163,493  اإليرادات
  والشركات الشركة بين عامالتتال عن الناتج للربحمعدلة ( النتائج

  =========  =========    50,700  57,587   )مليون درهم 6,2: 2011( درهم مليون 0,6 والبالغ الزميلة  
  

 المالية للمشتقات السلبية العادلة القيمة من الشركة حصة يتضمن الزميلة الشركات موجودات صافي إن  
  ).درهم مليون 19.4: 2011( درهم مليون 19  والبالغ الزميلة للشركات
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  ائتالف شركات في االستثمار  13
  

  :ائتالف شركات في التالية االستثمارات الشركة تمتلك  
  

  التملك نسبة  التسجيل دولة  
    2012  2011  

        
  %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

  
 الهندسة، مجال في تعمل محدودة، مسؤولية ذات شركة وهي ، .م.م.ذ للمقاوالت الخليج الفالين SNC شركة  

  . المركزي التبريد مجال في اإلنشاءات وإدارة واإلنشاءات والمشتريات
  

 ولها أبوظبي إمارة في تعمل ،محدودة مسؤولية ذات شركة هي،  .م.م.ذ كول لتبريد المناطق S&T شركة  
  .تبريد شركة نشاط نفس

  
  .االئتالف مطابقة لتاريخ السنة المالية لشركة تبريد لشركاتالسنة المالية   تاريخ ان  

  
  :االئتالف شركات استثمارات في التغييراتيوضح الجدول التالي   

  
  2012  

  ألف درهم
2011  

  ألف درهم
      

  3,142  4,334  يناير 1 في كما
  )95(  )3,579(  السنة أرباح من حصة

  1,287  672  تعديالت لجملة تعامالت المجوعة 
      
  ـــــــــ  ـــــــــ  

  ==========  ==========    4,334  1,427  ديسمبر 31 في كما
      األئتالف شركات وأرباح إيرادات من حصة

  ==========  ==========    53,435  17,263  اإليرادات
  ==========  ==========    1,448  )3,579(  لسنةل ربحال )خسارةال(

  
  األئتالف شركات في تبريد استثمارات حول معلومات باختصار التالي الجدول يوضح

 
      :االئتالف شركات في والمطلوبات الموجودات من تبريد حصة

      
  2012  

  ألف درهم
2011  
        ألف درهم

  135,096  65,526  المتداولة الموجودات
  158,962  164,095  المتداولة غير الموجودات
  )151,161(  )48,175(  المتداولة المطلوبات
  )82,019(  )123,475(  المتداولة غير المطلوبات

  )56,544(  )56,544(  المساهمين من قرض
  ــــــــ  ــــــــ  

  ==========  ==========    4,334  1,427  صافي الموجودات إجمالي
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31

  
  

  ملموسةغير  أصول  14
  

 اإلجمالي   التجارية العالمات   الشهرة   
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
             

  37,598   37,596  2     37,596   37,596 يناير 1 في الرصيد
  ــــــ  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ    )2(  -   )2(  -   -   -    السنة خالل اإلطفاء
  =======  =======  ========  ========  ========  ========    37,596   37,596  -   -   37,596   37,596  ديسمبر 31 في الرصيد

 
  الشهرة قيمة انخفاض اختبار  15
  

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

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  

      
  27,711   27,711  وشركاه بنهام إيان شركة

  9,712   9,712  القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة
  ــــــ  ــــــ    173   173  أخرى
  =======  =======    37,596   37,596  إجمالي

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

  :القيمة في
  

شركة إيان بنهام  في حصة شراء عن الناتجة بالشهرة تتعلق للنقد مولدة وحدة وشركاه، بنهام إيان شركة §
 و ؛وشركائها

 شركة شراء من الناتجة لشهرةبا تتعلق للنقد مولدة وحدة ،القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة §
 .للطاقة الخليج أنظمة

  
  وشركاه بنهـام إيـان شركة

  
تحديد القيمة القابلة السترداد الوحدة في شركة ايان بنهام وشركاه، بناء على احتساب القيمة المستخدمة  تم  

 لتشمل اإلدارة مجلس قبل من عليها الموافقة تم التي النقدية التدفقات توقعاتباستخدام اإليرادات وتكلفة  وذلك
 المتوقعة النقدية التدفقات على المطبق الخصم معدل بلغ. 2017ديسمبر  31 في تنتهي سنوات خمس فترة
 .في النموذج المستخدم بناء على توقعات االدارة وبشكل متحفظ اإليرادات إدراج يتم). %25: %2011 (25
 والتكاليف كالمهندسين الفنيين بالموظفين المتعلقة والمكافآت الرواتب أساسية بصفة العقود تكاليف تمثل

 تتضمن  .المتوقعة لحاليةا السوق توجهات على بناء النموذج في التكاليف هذه إدراج يتم. األخرى اإلدارية
  ).%3: 2011( %3 البالغ النمو بمعدل المرتبط للتضخم تقديراً النقدية التدفقات توقعات
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  المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
  2012ديسمبر  31

  
  

  )تتمة( الشهرة انخفاض اختبار  15
  

  القوات المسلحة لإلمارات العربية المتحدة
 بناء للقوات المسلحة لدولة االمارات العربية المتحدة  للوحدة الملودة للنقد ستردادالل القابلة القيمة تحديد يتم  

 التدفقات توقعات في المتضمنة اإليرادات تحدد. النقدية التدفقات لتوقعات وفقاً المستخدمة القيمة احتساب على
 20القدرة االنتاجية المتاحة واالنتاج المتغير بناء على العقد الموقع مع العميل على فترة  أساس على النقدية
تمثل . اجي للمصانعمع العميل للفترة المتبقية للعمر اإلنتالحالي إن اإلدارة واثقة من أنه سيتم تمديد العقد . سنة

والرواتب ومكافآت الموظفين  في وحدة تدفق النقد التكاليف التشغيلية بصفة أساسية تكلفة مرافق تشغيل اآلالت
يتم تحديد التكاليف التشغيلية بناء على . ذات العالقة ويتم تحديدها بناء على توقعات اإلدارة المالية المعتمدة

: 2011( 8.5%على توقعات التدفقات النقدية  الخصم المستخدمبلغ معدل . ةاعتماد اإلدارة للتوقعات المالي
  .ويمثل متوسط الكلفة المرجح للقتراض للشركة) 8.5%

  
 والتكلفة اإليرادات في المعقولة التغييرات بأن تعتقد ال اإلدارة فإن النقدية، دفقاتتال توقعات في للزيادة نظراً  

  .لالسترداد القابلة لقيمتها المدرجة الشهرة قيمة تجاوز إلى يؤدي قد الخصومات معدل في واالفتراضات
  
  

  وشركة ائتالف زميلة لشركة قروض  16
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  i (  -   3,662(إيضاح ( زميلةلشركة  قرض
  ــــــ  ــــــ    ii((  56,544   56,544(إيضاح ( ائتالف لشركة قرض

  56,544   60,206    =======  =======        
  2012  2012  :تم إدراج القروض في بيان المركز المالي كما يلي

  ألف درهم  ألف درهم  
      

  3,662  -  متداولة
  ــــــ  ــــــ   56,544 56,544  متداولة غير

  56,544 60,206   =======  =======  
  
  

)i( صحاري للتبريد المحدودة وهي لالشركة بمنح قرض  قامتو. تم سداد القرض بالكامل خالل السنة الحالية
 . شركة زميلة

 
)ii(  لشركة مليون درهم  56.5منحت الشركة قرضاً بقيمةS&T إن. ، شركة إئتالف.م.م.كول لتبريد المناطق ذ 

 شهراً عشر ياثن غضون في القرض هذايتم دفع  أن الشركة تتوقع ال. فائدة يحمل وال مضمون غير القرض
  .البيانات المالية تاريخ من
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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  مدينة  يةتمويل إيجارات  17
  :السنة خالل المدينة يةالتمويل يجاراتاإل على الحركةفيما يلي   

  
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  1,276,495  1,726,115  يناير 1 في

  خاللالتنفيذ  قيدرأسمالية  أعمالمن  تحويالت
 435,000 -  )10إيضاح (السنة  

في بيان  المقيدةعلى تمديد مدة اإليجار ات التمويلية المدينة اإليجار مراجعات
 -  3,219  الموحد الدخل

  99,625  121,710  )3إيضاح (ية التمويل يجاراتاإل ايرادات
  ـــــــ  ـــــــ    )85,005(  )110,676(   مستلمةإيجارات 

  =========  =========    1,726,115  1,740,368  ديسمبر 31 في كما
  

  :المالي الموحد كاآلتي المركز بيان في تحليلها تم  
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  106,300  120,959  المتداولة الموجودات
  ـــــــ  ـــــــ    1,619,815  1,619,409  المتداولة غير الموجودات

  1,740,368  1,726,115    ========  ========  
  

 وتتعلق 2011إليجارات تمويل مدينة خالل  مليون درهم من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 435 تم تحويل
  .تم تحويلها عند بدء عقد إيجار لعميل حالي عند بدء العمل بالمحطات وشبكات التوزيعآالت ومعدات ب

  
 للقيم األدنىوالقيمة الحالية لصافي الحد  يةإليجارات التمويللبيان الحد األدنى للقيم المدينة المستقبلية  فيما يلي  

  :يةالتمويل إليجاراتل المدينة
  

  2012    2011  
    

  األدنى الحد
  المدينة للقيم

  لإليجارات
  ألف درهم

  الحالية القيمة
  األدنى للحد
  المدينة للقيم

  لإليجارات 
  ألف درهم

  
  األدنى الحد
  المدينة للقيم

  لإليجارات
  ألف درهم

  الحالية القيمة
  األدنى للحد
  المدينة للقيم

  لإليجارات 
  ألف درهم

          
  106,300   110,676  120,959  125,395  سنة واحدة  خالل
  407,222   501,326  408,441  503,549  سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    1,212,593   3,405,739  1,210,968  3,297,535  سنوات خمس عن تزيد

  3,926,479  1,740,368  4,017,741   1,726,115  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    -   )i( (  )2,186,111(  -  )2,291,626(إيضاح ( مستحقة غير إيرادات

  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    1,726,115   1,726,115  1,740,368  1,740,368  
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  )i  (مستحقة الغير اإليرادات فيما يلي بيان حركة:  

  
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      
  1,784,345  2,291,626  يناير 1 في

  606,906  16,195  وممددة  جديدة يةتمويل بإيجارات متعلقة
  ــــــــ  ــــــــ    )99,625(  )121,710(  )3إيضاح ( في بيان الدخل  السنة خالل أدرجت

  ==========  ==========    2,291,626  2,186,111  ديسمبر 31 في
  

  .أعاله المحاسبية العملية لغرضإقتراحها  تميوجد أي قيمة متبقية غير مضمونة لصالح المؤجر  ال
  
  

  مقدماً مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم  18
  

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
      

  418,215   425,442  التجاريون المدينون
  282,120   58,123  )31إيضاح ( عالقة ذات اطراف من مستحقة مبالغ
  25,569   14,990  وموظفين لمقاولين مقدماً مدفوعة مبالغ
  53,958   51,576  آخرون ومدينون ودائع
  ـــــــ  ـــــــ    8,610   8,135  مقدماً مدفوعة مبالغ

  558,266   788,472    =========  =========  
  

مليون درهم  15.5، 2012ديسمبر  31في ة لألرصدة المدينة التجارية المنخفصة اإلسمي القيمةبلغت   
 االنخفاض مخصص على الحركات كانت. بالكامل لها مخصص تكوين تم ، وقد)مليون درهم 23.9: 2011(

  :كاآلتي التجاريون المدينون في
  

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
  29,102  23,968  يناير 1في 

  2,474  3,373  )6,2إيضاح (المخصص للسنة 
  -  )3,600(  )6,2ايضاح (خالل السنة  المعكوس

  ـــــــ  ـــــــ    )7,608(  )8,191(   المشطوبة المبالغ
  =========  =========    23,968  15,550  ديسمبر  31 في
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  )تتمة( مقدماً مدفوعة ومبالغ مدينة ذمم  18
 

  :ديسمبر كاآلتي 31 في عالقة ذات أطراف من المستحقة والمبالغ التجاريون المدينون أعمال تحليل كان  
 

    منخفض غير ولكن الدفع مستحق      

  إجمالي  

 مستحق غير
 أو الدفع

  منخفض
 30من أقل
  يوماً

 60-30 بين
  يوماً

 90-60 بين
  يوماً

-90 بين
  يوماً 120

 -120 بين
  يوماً 365

 365 من أكثر
  يوماً

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

2012  483,565  168,736  70,566  46,228  19,207  11,158  65,999  101,671 
2011   700,335  163,236  61,883  46,749  53,892  58,423  151,224  164,928 

  
 الحصول المجموعة عادة من ليس. السابقة الخبرة على بناء منخفضة الغير المدينون قيمة استرداد المتوقع من  

  .المدينين من العظمى الغالبية ضمان اليتم فإنه وبالتالي للمدينين، ضمانات على
  

   واألحكام للشروط بالنسبة. يوماً 60 -30 فترة خالل عادة سدادهم ويتم فائدة، اليحملون التجاريون المدينون إن  
  ).31( رقم إليضاح الرجوع يرجى عالقة، ذات األطراف من بمبالغ المتعلقة

  
  التنفيذ قيد عقود  19
  

   2012  
  ألف درهم 

 2011  
  ألف درهم 

  معدلة    
      

  166,486  59,227   الربح المتعلق بها زائد التكلفة
  ـــــــ  ـــــــ    )118,181(  )6,951(    الصادرة الفواتير: ص ناق
  52,276 48,305   ========  ========  

  
  وودائع قصيرة االجل النقد  20
  

 المركز بيان في المدرجة التالية األرصدة على الموحدة النقدية التدفقات بيان في المدرج يعادله وما النقد يشمل  
  :الموحد المالي

  
   2012   2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
  معدلة    
      

  95,831   187,082   ونقد البنوك لدى أرصدة
  ــــــــ  ــــــــ    416,166   373,335  مصرفية ودائع

  560,417  511,997 
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  )تتمة(وودائع قصيرة االجل   النقد  20
  

 - % 0.5: 2011( سنوياً% 3.01الى % 0.15 بين ماتتراوح  ثابتة بمعدالت فوائد المصرفية الودائع تحمل
  .)مماثلة: 2011(لمدة أقل من ثالثة أشهر   )سنوياً% 3.6

  
  :األجل قصيرة والودائع للنقد الجغرافي التركيزفيما يلي   

  
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
  معدلة    
      

  482,402   539,649  المتحدة العربية اإلمارات داخل
 ـــــــ ـــــــ    29,595   20,768  المتحدة العربية اإلمارات خارج

  560,417   511,997    ========= ========= 
  

  رأس المال المصدر  21
  

   2012  
  ألف درهم 

 2011  
  ألف درهم 

      
      بالكامل والمدفوع والمصدر به المصرح المال رأس

  ) 659,063,447: 2011(659,063,447  عادية سهما
 ========= =========    659,063   659,063  للسهم واحد درهم بقيمة  
  

  الخزينة أسهم  22
، وساهمت 2000ديسمبر  17 بتاريخلموظفين بموجب قرار مجلس اإلدارة لالشركة برنامج حوافز  وضعت  

تحتفظ و ألحد المساهمين بحيث يكون وصي عن تلك األسهم وإعطائها شراء األسهم العادية للشركةفي  ايضاً
  .المتعلقة بهذه األسهم الهامة الشركة بالمخاطر والفوائد

  
  اتاالحتياط  23
  

  اإلحتياطي النظامي  
والنظام ) وتعديالته( 1984طلبـات قانون الشركات التجارية لدولة االمارات العربية المتحدة لعام وفقاً لمت  

هذه  إيقافيجوز للشركة . النظامياالحتياطي  إلى السنة أرباحمن صافي  10%األساسي للشركة، يتم تحويل 
  .االحتياطي غير قابل للتوزيعإن هذا . من رأس المال 50%بلغ رصيد االحتياطي ـالتحويالت عندما ي

  
  اإلحتياطي اآلخر  
 2011مايو  19بتاريخ  MCB 08 القيمة المحولة من إعادة شراء السندات القابلة للتحويل  اإلحتياط هذا يمثل  

مليون درهم الفرق بين إجمالي االلتزام وبنود  1,145.2 يمثل مبلغ. سهم 415,683,447من خالل توزيع 
 تحويلألف درهم نتج عن  8.671كذلك يشمل اإلحتياطي مبلغ . حقوق الملكية المطفأة واألسهم الصادرة

  ).27إيضاح (الزامية قابلة للتحويل خالل السنة  سنداتإلى ) ب(الشق  قرض الثانويال
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  عالقة ذات أطراف من مقدمة دفعات  24
  

عميل تتعلق بالدعم التمويلي لبناء الممتلكات والمحطات من  المبالغ المدفوعة مقدماً، مبالغ مستلمةتمثل هذه   
الغ المستحقة من العميل مليون درهم لتغطية المب 326.1تم خالل السنة تسوية مبلغ ). 31ايضاح (والمعدات 

  .همع إلتفاقيةوفقاً 
  

  فائدة تحمل وسلفيات قروض  25
  

  % الفعال الفائدة معدل  
2012  

   ألف درهم
2011  

   ألف درهم
         المتداول

  820,416   758,594  هامش+  EIBOR 1)إيضاح (" أ"تسهيالت  1 ألجل قرض
  1,187,378   1,192,481  هامش+  EIBOR 1)إيضاح (" ب"تسهيالت  1 ألجل قرض
  3,000   -  هامش+  EIBOR  4 ألجل قرض
  8,576   7,351  3%  5 ألجل قرض
  ـــــــ  ـــــــ      164,362   157,481  هامش+  LIBOR   6ألجل  قرض

    2,115,907   2,183,732      =========  =========  
  

  :الموحد ضمن بيان المركز المالي فيما يلي تصنيف القروض  
  

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
  72,811   135,381  متداولالالجزء 
  ــــــــ  ـــــــ    2,110,921   1,980,526  غير متداولالالجزء 

  2,115,907   2,183,732    ==========  ===========  
  

  القرض المشترك - 1إيضاح   
بشكل تسهيالت  2011 سنة في الشركة ديونتمويل  عادةإل تم الحصول عليها تسهيالت 1القرض  يمثل  

مليار  1.6تتألف من خمس شرائح تقليدية وإسالمية بقيمة إجمالية تبلغ مليار درهم و " ب"و " أ"قروض آجلة 
  .باإلضافة إلى هامش EIBORتحمل كل من هذه الشرائج فائدة بقيمة  . درهم على التوالي

  
مليون  65.1يمثل مبلغ (مليون درهم  76.9دفعة نصف سنوية متساوية بقيمة  13على " أ"يسدد التسهيل   

ديسمبر  31إبتداءاً من ) مليون درهم لترتيبات تمويل اسالمي 11.8درهم القروض التي تحمل فائدة  ومبلغ 
مارس  31بدفعة واحدة في " ب"ويتم سداد التسهيل . 2019مارس  31مع آخر دفعة تستحق في  2012
2019.  
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  وحدةإيضاحات حول البيانات المالية الم
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( فائدة تحمل وسلفيات قروض  25
  

  )تتمة( مشتركالالقرض  - 1إيضاح   
  

لسحب المقدم للمجموعة سيتم استخدامه إلصدار اعتمادات مستندية واو مليون درهم 150إن التسهيل البالغ   
دفعات ) (مليون درهم 90: 2011(مليون درهم منه  90، والذي تم استخدام مليون درهم 75النقدي لغاية 

ال يوجد أي ( 2012 ديسمبر 31من قبل الشركة كما في )) ال شيء درهم: 2011(نقدية مقدمة درهم الشيء
لغرض اصدار االعتمادات المستندية و  1.75%و  0.58%إن التسهيالت تحمل فائدة بين . )سحب نقدي

EIBOR  مع تخفيض سنوي بما ال  2019مارس  31زائدا هامش للسحب النقدي و يتوجب دفعها بالكامل في
  .مليون درهم من السحوبات النقدية 5يزيد عن 

  
إن الفائدة على التسهيالت أعاله مستحقة الدفع نقدا على أساس ربع سنوي وهذه التسهيالت مضمونة مقابل   

  .اآلالت، المعدات والمدينون التجاريون
  

  .2008دفعة نصف سنوية اعتبارا من  22لشركة تابعة مستحق الدفع في  6إن القرض ألجل رقم   
  

  اإلسالمي التمويل تفاقياتا  26
  

  
  % الربح  تكلفة

2012  
   ألف درهم

2011  
   ألف درهم

        
        

  148,573   137,385  هامش+  EIBOR )25إيضاح ( تسهيل أال 1 اإلسالمي التمويل إتفاقيات
  389,633   391,299  هامش+  EIBOR  )25 إيضاح( تسهيل بال 1 اإلسالمي التمويل إتفاقيات

  ــــــــ  ــــــــ    
    528,684  538,206      =========  =========  

  
  :فيما يلي تصنيف التسهيالت ضمن بيان المركز المالي الموحد  

  
  2012  

  ألف درهم
2011  

  ألف درهم
      

  11,110   22,894  متداول
  ــــــــ  ــــــــ    527,096   505,790  غير متداول

  528,684   538,206    ===========  ===========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  قرض الثانويالسندات إلزامية التحويل و  27
  

  ")1-س أ ت("سندات إلزامية التحويل 
شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية  على 2011أبريل  1في  ")1-س أ ت("تم إصدار سندات إلزامية التحويل 

  .2019مليار درهم تستحق في مارس  1.7بلغت 
  

بشكل األصلي بإضافتها للمبلغ تسويتها عينياً  يتم٪ سنوياً، 6فائدة بسعر ثابت قدره ") 1-س أ ت("تحمل   
٪ سنوياً 4، وتحمل السندات قسيمة نقدية بمعدل 2012ديسمبر  31إصدارها وحتى  منخالل الفترة  سنوي
  .ربع سنوي واجبة السداد بشكل رجعيوحتى تاريخ االستحقاق  2013يناير  1من 

  
وتخضع . 1.1259تبلغ  ثابتة نسبة تبادلبعند االستحقاق إلى أسهم عادية للشركة ") 1-س أ ت("سيتم تحويل 

  .لمطالبات دائني الشركةق بحق الدفع السندات فيما يتعل
  

  .مليون درهم 29.1عند إصدارها ") 1-س أ ت("بلغت تكاليف إصدار 
  

القيمة   )مليون درهم 393.4: 2011( مليون درهم 410.3والبالغ ") 1-س أ ت(" في الدينيمثل جزء 
 السوق معدلب ةوحتى االستحقاق، مخصوم 2013يناير  1خالل الفترة من  المستحقةالحالية للقسيمة النقدية 

 اإللزامي شرطوجود ال، ولكن دون مشابهة شروط وأحكامبعلى سندات بناء  والذي يتم تحديده٪ 4بنسبة 
  .االستحقاقإلى أسهم عادية عند  للتحويل

  
 )مليون درهم 1,366: 2011(هم مليون در 1,473البالغة  ")1- س أ ت("ما تبقى من عائدات  تصنيفتم 

مليون درهم خالل السنة  106.6للقسيمة بقيمة  عينيللسداد ال معدلةمدرج في حقوق المساهمين  كجزء
  .)مليون  درهم 76.5: 2011(
  

  ")ج -ت أس (" وإصدار سندات إلزامية التحويل) "أ"الشريحة ( قرض الثانويالتحويل 
    

طويلة جديدة على تسهيالت رأسمالية  2011أبريل  1حصلت المجموعة في ") 1-س أ ت("باالضافة الى 
وقرض ثانوي مليون درهم،  702بقيمة  )أ الشريحة( قرض ثانويبشكل  للتنمية مبادلةمن شركة  األجل

  .مليون درهم 400بقيمة ) الشريحة ب(
  
بلغ  ٪ سنوياً 2حتى ذلك التاريخ معدل فائدة ثابت قدره  وحملت، 2012ديسمبر  31في  )الشريحة أ( استحقت  

نصف  بشكلالمبلغ األصلي  عينياً باضافتها الى اتسويته تتم) مليون درهم 4.2: 2011(مليون درهم  14.2
س أ (" إلى تحويلهامن خالل  )الشريحة أ(قامت الشركة بتسوية و. المدرجة تحت حقوق المسهاهمين سنوي

  .2019مليون درهم تستحق في مارس  720ي شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية بلغت لصادرة فا") ج 1-ت
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( قرض الثانويالوسندات إلزامية التحويل   27
  

  )تتمة(") ج  -ت أس (" وإصدار سندات إلزامية التحويل) "أ"الشريحة ( قرض الثانويالتحويل   
  

واجبة ، 2019مارس  31إلى  2013يناير  1٪ سنوياً، من 4 اقدره تهفائدة ثابمعدل ") ج 1-س أ ت("تحمل   
 ثابتة  سيتم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة على أساس نسبة تبادلوربع سنوي،  السداد بشكل رجعي

1.1259.  
  

 المستحقةمليون درهم، القيمة الحالية للقسيمة النقدية  156.9غ البوال") ج 1- س أ ت(" الدائن منجزء اليمثل 
سندات بناء على ٪ والتي تم تحديدها 4بنسبة  ةوحتى االستحقاق، مخصوم 2013يناير  1خالل الفترة من 

  .االستحقاقلتحويل إلى أسهم عادية عند للزامي اإلشرط وجود ، ولكن دون مشابهة أحكامشروط وب
 
ن مليو 559.9 والبالغ "شريحة أ" – التجسيري القرض الثانويتبقى من عائدات ما خالل السنة تم تحويل 

 4.2: 2011(مليون درهم  14.2للقسيمة بقيمة  عينيللسداد ال والمعدلة )مليون درهم 545.8: 2011(درهم 
 .")ج 1-س أ ت(" الىفي حقوق المساهمين  والتي كانت مدرجة سابقا  )مليون درهم

 
س أ ("و ")  أ" -ت أس (" إصدار سندات إلزامية التحويلعن طريق  ")ب" الشريحة( الثانويتسوية القرض 

  ")ج 1- ت
  

ديسمبر  31 فيمليون درهم  411) الشريحة ب(من  العينيةبلغ إجمالي المبلغ األصلي إلى جانب القسيمة 
التحويل  يزاموسندات ال")  أ 1-س أ ت("سندات الزامية التحويل  من خالل إصدار تهوتمت تسوي ،2012

مليون درهم على  185مليون درهم و 226شكل شهادات ثقة بقيمة إجمالية بلغت  على") ج 1-س أ ت("
  .2019في مارس  كالهاالتوالي، تستحق 

  
مارس  31إلى  2013يناير  1٪ سنوياً، من 4معدل فائدة قدره ") ج 1-س أ ت("و") أ 1- س أ ت("تحمل 
، وسيتم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة على أساس نسبة تبادل ةربع سنوي رجعي لبشك السداد واجبة، 2019

  .لشركةاتخضع السندات فيما يتعلق بحق الدفع لمطالبات دائني . 1.1259  ثابتة
  

مليون درهم، القيمة الحالية للقسيمة  90.7 والبالغ ")ج 1-س أ ت("و") أ 1-س أ ت("من  الجزء الدائنيمثل 
٪ والتي تم تحديدها بناء 4وحتى االستحقاق، مخصومة بنسبة  2013يناير  1النقدية المستحقة خالل الفترة من 

 .على سندات بشروط وأحكام مشابهة، ولكن دون وجود شرط إلزامي للتحويل إلى أسهم عادية عند االستحقاق
  

مليون درهم في حقوق  320.5البالغة  ")ج 1-س أ ت("و") أ 1-س أ ت("عائدات تم ادراج ما تبقى من 
 ")ج 1- س أ ت("و") أ 1-س أ ت("المساهمين لـ 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( قرض الثانويالوسندات إلزامية التحويل   27
  

س أ ("و ")  أ" -ت أس (" إصدار سندات إلزامية التحويلعن طريق  ")ب" الشريحة( تسوية القرض الثانوي
  )تتمة( ")ج 1- ت

  
  1ل إلزامية التحوي سندات  
  

الجزء المدرج في 
  المطلوبات

الجزء المدرج في حقوق 
  اإلجمالي  المساهمين

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  1,759,582  1,366,135  393,447  2012يناير  1الرصيد في 
  15,980  -  15,980 مصروف الزيادة 
  876  -  876  إطفاء تكاليف العملية 

  ========  ========  ========    1,883,028 1,472,725 410,303   ـــــــ ـــــــ ـــــــ    106,590  106,590  -   قسيمة مسددة عينياً
  

  "الشريحة أ" قرض الثانويال  
الجزء المدرج في   

  المطلوبات
المدرج في حقوق الجزء 

  اإلجمالي  المساهمين
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  696,238  545,756  150,482  2012يناير  1الرصيد في 
  6,114  -  6,114 مصروف الزيادة 
  311  -  311  إطفاء تكاليف العملية 

  14,195  14,195  -  قسيمة مسددة عينياً
 ")ج 1-س أ ت("تسوية باصدار 

 ـــــــ ـــــــ ـــــــ    (716,858)  (559,951)  (156,907)  2012ديسمبر  31الرصيد في 
  - -  -    ========  ========  ========  

  
  "الشريحة ب" قرض الثانويال  
الجزء المدرج في   

  المطلوبات
الجزء المدرج في حقوق 

  اإلجمالي  المساهمين
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  399,285  33,354  365,931  2012يناير  1الرصيد في 
  14,865  -  14,865 مصروف الزيادة 
  5,702  -  5,702  إطفاء تكاليف العملية 

  (8,671)  581  (9,252)  نحويل الى احتياطيات أخرى
  ") أ 1-س أ ت("تسوية باصدار 

 ")ج 1- س أ ت("و  
 ـــــــ ـــــــ ـــــــ    (411,181)  (33,935)  (377,246)  2012ديسمبر  31الرصيد في 

   -  -  -    ========  ========  ========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( قرض الثانويالوسندات إلزامية التحويل   27
    

س أ ("و ")  أ" -ت أس (" إصدار سندات إلزامية التحويلعن طريق  ")ب" الشريحة( تسوية القرض الثانوي
  )تتمة( ")ج 1- ت

  
    أ 1 إلزامية التحويل سندات  
  

الجزء المدرج في 
  المطلوبات

الجزء المدرج في حقوق 
  اإلجمالي  المساهمين

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  411,181  320,462  90,719  المصدرة خالل السنة
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  

         ==========  ===========  ===========    411,181  320,462  90,719  2012ديسمبر  31الرصيد في 
            ج1 إلزامية التحويل سندات  

  716,858  559,951  156,907  المصدرة خالل السنة
 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  

  716,858  559,951  156,907  2012ديسمبر  31الرصيد في 
  ===========  ===========  ==========  
        

اجمالي الرصيد للسندات الزامية التحويل 
  3,011,067  2,353,138  657,929  2012ديسمبر  31كما في 

  ===========  ===========  ==========  
اجمالي الرصيد للسندات الزامية التحويل 

 31كما في  التجسيريوالقرض  1
 ==========  ===========  ===========    2,855,105  1,945,245  909,860  2011ديسمبر 

  
  :مخصص للسندات كالتالي

 1,672,519,762تمثل  ")1-س أ ت("
  1,883,028  1,472,725  410,303  سهم بقيمة درهم للسهم الواحد

 639,862,459تمثل ") أ 1-س أ ت("
  716,858  559,951  156,907 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد

 365,202,112تمثل ") ج 1-س أ ت("
  411,181  320,462  90,719 سهم بقيمة درهم للسهم الواحد

 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  
  657,929  2,353,138  3,011,067    ===========  ===========  ========== 

  
  :فيما يلي تحليل جزء المطلوبات للسندات الزامية التحويل والقرض الثانوي في بيان المركز المالي الموحد 

  
      
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  -   112,799  متداول
  ــــــــ  ــــــــ    909,860  545,130  متداول غير

  657,929  909,860    =========  =========  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  

  التمويل إيجارات التزامات  28
  

إيضاح (المصانع  بعض، دخلت الشركة في اتفاقية بيع وإعادة  تأجير مع طرف ثالث بخصوص 2006خالل   
على دفعات  سداده سنويا ويتم% 9.5يحمل العقد فائدة بمعدل فعلي يبلغ . مليون درهم 55.8 بقيمة) 11

  .سنة 12 فترة شهرية خالل
  

 كما هي التمويل إيجارات لدفعات الحالية القيمة مع تمويلال إيجارات تحت لإليجار المستقبلية الدفعاتأدني  إن  
  :يلي
  2012  2011  
 من األدني الحد  

  التأجير دفعات
 الحالية القيمة

  للدفعات
 من األدني الحد
  التأجير دفعات

 الحالية القيمة
  للدفعات

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
          

  7,364   7,749  7,364  7,749  سنة خالل
  23,384   30,994  23,384  30,994  سنوات 5 من أكثر ليس لكن سنة بعد
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    7,069   12,254  2,728  4,505  سنوات 5 بعد
  43,248  33,476  50,997   37,817  

  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ    -   )13,180(  -  (9,772)  التمويل تكاليف تمثل مبالغ: ناقصاً
  37,817   37,817  33,476  33,476  اإليجار دفعات ألدنى الحالية القيمة

  =========  =========  =========  =========  
  

  :الموحد المالي المركز بيان في ات التمويليةاإليجارإلتزامات  تصنيف فيما يلي  
  

      
  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  7,364   7,364  متداول
  ــــــــ  ــــــــ    30,453   26,112  متداول غير

  33,476   37,817    =========  =========  
  
  

  ة نهاية الخدمة للموظفينآمكاف  29
  

الحركة  فيما يلي. ة نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لعقود العمل للموظفينآتقوم الشـركة بتكوين مخصص لمكاف  
  :الموحد المالي المركز بيانعلى المخصص في 

  
  2012  2011   
  ألف درهم  ألف درهم  
      
      

  14,971   17,090  يناير 1 في الرصيد
  ــــــــ  ــــــــ    2,119   459  السنةخالل  الحركة صافي

  =========  =========    17,090   17,549  ديسمبر 31الرصيد في 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  ومبالغ مستحقة الدفع دائنة ذمم  30
  

  2012  
  ألف درهم

2011   
  ألف درهم

      
      

      متداولة غير مطلوبات
  ـــــــ  ـــــــ    13,233   -  متعلقة باالنفاق الرأسمالي محتجزات دائنة

      
  4,851   6,280  محتجزات دائنة متعلقة بإنفاق غير رأسمالي

  ـــــــ  ـــــــ    23,378   23,378  ذمم دائنة أخرى
  ـــــــ  ـــــــ    28,229   29,658  
  29,658   41,462    =========  =========  
      

      متداولة مطلوبات
      الرأسمالي باالنفاق متعلقة مبالغ
  127,976   100,337  ومحتجزات للمقاولين دائنة مبالغ

  ـــــــ  ـــــــ    162,709   81,974  ومخصصات الدفع مستحقة مصاريف
  ـــــــ  ـــــــ    290,685   182,311  

      :أخرى
  68,607   54,460  دائنة ذمم

  33,241   30,707  )31إيضاح ( شركات زميلة – عالقةألطراف ذات لمستحقة  مبالغ
  119,680   147,440  الدفع مستحقة مصاريف

  ـــــــ  ـــــــ    189,290   193,600  آخرون دائنون
  ـــــــ  ـــــــ    410,818   426,207  
  608,518  701,503   ========= ========= 

  
  :أعاله المالية المطلوبات وشروط احكام فيما يلي  

  
  .يوماً 60 فترة خالل عادة تسويتها ويتم فائدة التحمل أخرى مالية ومطلوبات دائنة ذمم  

  
  . المحتجزات المستحقة الدفع ال تحمل فائدة، ويتم تسويتها عادة وفقاً لشروط العقود إن  

  
  .31إليضاح الرجوع يرجى عالقة، ذات باألطراف المتعلقة والشروط لألحكام بالنسبة  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  عالقةمعامالت مع أطراف ذات   31
  

 شركاتوال) حصة األغلبية مالك(حكومة ابوظبي والدوائر والمؤسسات ذات العالقة  عالقةتمثل االطراف ذات   
 المسيطرفي الشركة والشركات  الرئيسييناإلدارة  موظفيو والمساهم الرئيسي ئتالفاال وشركات زميلة،ال

األسعار  اعتماديتم . األطراف هذه قبل من جوهريةسيطرة  تحت تقع أو المشتركة السيطرة وذات عليها
  .لشركةا إدارةمن قبل  المعامالتوالشروط المتعلقة بهذه 

  
  :يلي كما هي الموحد الدخل بيان في المدرجة عالقة ذات األطراف مع المعامالت نإ  

  
    2012  2011  
  اخرى إيرادات  الفوائدنفقات   التشغيل  تكاليف  إيرادات  أخرى إيرادات  نفقات الفوائد  التشغيل  تكاليف  إيرادات  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

  
   ألف درهم  ألف درهم

  
   ألف درهم

  
  4,262   -   89,904   -   4,229  -  90,175  -  زميلة شركات

  =========  ==========  =======  =========  =========  ==========  =======  =========  
  -   -   -   610   -  -  -  -  ائتالف شركة

  =========  ==========  =======  =========  =========  ==========  =======  =========  
  -   40,333   -   32,864   -  36,959  -  8,339  رئيسي مساهم

  =========  ==========  =======  =========  =========  ==========  =======  =========  
  -   -   -   106,299   -  -  -  121,848  شركة زميلة لمساهم رئيسي

  =========  ==========  =======  =========  =========  ==========  =======  ========  
  الوكاالت الحكومية ذات

  -  91,012  95,903  33,948  -  64,300  108,931  34,061  عالقة  
  =========  =========  =======  =========  =========  =========  =======  =========  
  

  :الموحد المالي المركز بيان في المدرجة عالقة ذات األطراف مع األرصدة فيما يلي  
  

    2012    2011    

  مدين قرض  

سندات إلزامية 
التحويل وقرض 

  حسابات مدينة  ثانوي
حسابات دائنة 
   ودفعات مقدمة 

قروض تحمل 
فائدة وترتيبات 

  مدين قرض  التمويل اإلسالمي

 إلزامية سندات
 وقرض التحويل
  مدينة حسابات   ثانوي

دائنة  حسابات
  مقدمة ودفعات

قروض تحمل 
فائدة وترتيبات 

  التمويل اإلسالمي
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                      

  -  33,241   19,724   -    3,662   -  30,707  28,105  -  -  زميلة شركات
  -  -    5,058   -    56,544   -  -  5,538  -  56,544  ائتالف ةشرك

  -  -    -    i(  -  3,011,067  -  -  -    -  2,855,105( رئيسي مساهم
  -  400,000   257,338   -    -    -  73,869  24,480  -  -   عالقةأخرى ذات  أطراف

  الوكاالت الحكومية ذات
  1,811,956  10,165  8,724  -  -  1,757,439  4,142  13,467  - -  عالقة 
  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــــ  ـــــــ  
  56,544 3,011,067  71,590  108,718  1,757,439   60,206  2,855,105   290,844   443,406  1,811,956  
  =========  ==========  =======  =========  =========  =========  ==========  =======  ========  =========  

  
  )i(  للتفاصيل  27يرجى الرجوع إلى إيضاح  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( معامالت مع أطراف ذات عالقة  31
  

  أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات عالقة
وفق الشروط المتفق عليها والشروط التي وافقت عليها اإلدارة يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات عالقة   

 :هي على النحو التالي
    2012  2011  
  درهم  درهم    
        

  3,662   -   يحمل فائدة، غير مضمون، والتسوية نقدا  قرض لشركة زميلة
  56,544   56,544  بدون فائدة، غير مضمون ، والتسوية نقدا  قرض لشركة إئتالف

تحمل فوائد، غير مضمون، قسيمة مسددة   1االلزامي  سندات التحويل
  1,759,582   1,883,028  عينيا

تحمل فوائد، غير مضمون، قسيمة مسددة   أ 1سندات التحويل االلزامي 
    411,181  عينيا

تحمل فوائد، غير مضمون، قسيمة مسددة   ج 1سندات التحويل االلزامي 
    716,858  عينيا

غير مضمون، قسيمة مسددة  تحمل فوائد،  "أ"قرض ثانوي 
  696,238   -   عينيا

  399,285   -    التسوية نقدا تحمل فوائد، غير مضمون،   "ب"قرض ثانوي 
  282,120   58,123  بدون فوائد، غير مضمونة، التسوية نقدا  الذمم المدينة

  33,241   30,707  بدون فوائد، غير مضمونة، التسوية نقدا  ذمم دائنة
  400,000   73,869  بدون فوائد، غير مضمون، على اساس صافي  طرف ذات عالقة مبلغ مدفوع مقدما من

 
  )تتمة( عالقة ذات االطراف مع المعامالت واحكام شروط  

لم يسجل أي . القةعغ دائن أو مدين مع االطراف ذات لم تكن هناك أي ضمانات مقدمة او مستلمة ألي مبل
بمبالغ مستحقة من األطراف ذات  يتعلق 2012ديسمبر  31للسنة المنتهية في ) ال شيء: 2011(انخفاض 

ويجري هذا التقييم كل سنة مالية من خالل دراسة الوضع المالي للطرف ذو العالقة، والسوق الذي . عالقة
 .يعمل فيه

  
  الرئيسيين اإلدارة موظفي مكافآت  
  :السنة خالل موظفي اإلدارة الرئيسيين مكافآتبيان ل فيما يلي  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  17,085   21,849  األجل قصيرة مكافآت
  ـــــــ  ـــــــ   944  1,645  للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

  23,494   18,029    =========  =========  
  =========  =========    18   17  العليا اإلدارة موظفي عدد

  
  اإلرتباطات  32
  

  ضمانات مصرفية  
  :يلي كمالمجموعة لبنوك خطابات ضمان ال أصدرت  

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
  103,686   127,998  حسن التنفيذ ضمانات
  11,351   3,131  ت مقابل مبالغ مدفوعة مقدما ضمانا

  ــــــــ  ــــــــ    8,925   6,589  مالية ضمانات
  137,718   123,962    ==========  ==========  
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  حول البيانات المالية الموحدةإيضاحات 
  2012ديسمبر  31
 
 

 )تتمة( اإلرتباطات  32
 

ما قيمته  2012ديسمبر  31نصيب الشركة من االلتزامات في شركات االئتالف والشركات الزميلة في  بلغ  
يتم ال تتوقع الشركة ان يتم دفع ايا من هذه اإللتزامات وكذلك لم . )مليون درهم 7: 2011(مليون درهم  13

 .تكوين مخصص مقابلها في البيانات المالية
  

  االلتزامات  33
  

  التزامات رأسمالية  
، والغير مدرج في البيانات المالية،  2012ديسمبر  31بلغ رصيد االلتزامات الرأسمالية المتعاقد عليه كما في 

الرأسمالية للشركات بلغت حصة الشركة من االلتزامات ). مليون درهم 157: 2011. (مليون درهم 75
  ).مليون درهم 57.8: 2011(مليون درهم  147، 2012ديسمبر  31الزميلة وشركات االئتالف كما في 

  
  كمؤجر - التشغيل إيجارات لتزاماتا  
بعض هذه العقود تستوفي . الشركة بالدخول في عقود خدمات التبريد مع عمالئها لتزويد المياه الباردة تقوم  

ويتم احتسابها على أنها  4لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم   تفسير جارات تحتشروط التصنيف كإي
بتحويل أي مخاطر أو مكافآت  تقم لمأن الشركة  حيث 17إيجارات تشغيل وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

  .للعمالء التملك الجوهرية
  

 العقود هذه جميع تتضمن. سنة 25 و 15إن الفترات المتبقية لهذه العقود، الغير قابلة لإللغاء، تتراوح بين   
  .السوق في السائدة للظروف وفقاً وذلك دوري أساس على اإليجار زيادة إلمكانية بنود

  
 القابلة غير التشغيل إيجارات عقود بموجب للإليجارات المستقبلية المدينة للقيم األدنى الحد بيان فيما يلي  

 :ديسمبر 31 في كما لإللغاء
 

  2012  
  ألف درهم

2011  
  ألف درهم

      
  198,543   228,110  سنة واحدة  خالل
  1,180,391   1,208,703  سنوات خمس ال تزيد عن ولكن سنة بعد

  ــــــــ  ــــــــ    2,874,675   2,621,910  سنوات خمس تزيد عن
  4,058,723   4,253,609    ===========  ===========  

  
 887: 2011(طراف ذات عالقة مليون درهم متعلقة بأال 846من ضمن االلتزامات المذكورة أعاله هناك   

  ).مليون درهم
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف  34
  

 تحمل التي والسلفيات القروض من المالية، المشتقات بخالف للمجموعة، الرئيسية المالية المطلوبات تتكون  
، القرض التحويل إلزامية وسندات البنوك لدى يةالتمويل يجاراتاإل والتزامات اإلسالمي التمويل وترتيبات فائدة

 إن. عالقة ذات أطراف إلى مستحقة ومبالغ التجاريون والدائنون لمطلوباتا ضمن المدرج الجزء -الثانوي
 المجموعة لدى. البناء ونشاط المجموعة لعمليات التمويل زيادة هو المالية المطلوبات هذه من الرئيسي الهدف

 عالقة ذات أطراف من مستحقة ومبالغ التجاريون والمدينون المدينة التمويل كإيجارات مالية موجودات عدة
  .عملياتها من مباشرة تنتج التي األجل، القصيرة والودائع والنقد

  
  .المجموعةالمشتقات بهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناتجة من موارد تمويل  في تعامالت المجموعة تدخل  

  
  .المالية المشتقات في المتاجرة عدم على تنص 2011 و 2012 عامي في المجموعة سياسة إن  

  
 بالمراجعة اإلدارة مجلس يقوم. السيولة ومخاطر اناإلئتم ومخاطر السوق أسعار لمخاطر المجموعة تتعرض  

  .أدناه تلخيصها تم التي المخاطر هذه من كل إلدارة السياسات على والموافقة
  

  السوق مخاطر
 عن تنتج قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيم تغيرات مخاطر هي السوق مخاطر إن

  .العمالت مخاطرو  الفائدة سعر مخاطر: التالية األنواع السوق مخاطر وتشمل. السوق أسعار في التقلبات
  

، إيجارات تمويل مدينة، والودائع والسلفيات القروض السوق أسعار بمخاطر المتأثرة المالية األدوات تشمل  
  .المالية األدوات ومشتقات إيجارات تمويلية دائنة،

  
  .2011و 2012ديسمبر  31 في كما مبينة على المبالغ المدرجة ناهأد الموضحة الحساسية تحليالت إن  

  
 المتغيرة إلى الثابتة الفائدة معدالت ونسبة الدين صافي مبلغ من كل أساس على الحساسية تحليالت تحضير تم  

 أدوات كافة باإلضافة إلى أخذ األجنبية العمالت في المالية األدوات ونسب المالية والمشتقات الديون على
  .2011و 2012ديسمبر  31 في كما بعين االعتبار الحماية

  
  :الحساسية تحليالت حساب لدى التالية اإلفتراضات جميع االعتبار بعين األخذ تم وقد  

  
 .المالية األدوات بمشتقات المالي المركز بيان حساسية تتعلق •
 على مبني ذلكإن  .المعنية األسواق مخاطر في المفترضة تغيراتال الدخل، ببيان المتعلقة الحساسية تنتج •

 عن الناتج التأثير ضمنها ومن 2011و 2012ديسمبر  31 في كما المالية والمطلوبات الموجودات
 .الحماية محاسبة
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 2012ديسمبر  31
 

  )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف  34
 

  الفائدة أسعار مخاطر  
 قد التي المالية لألدوات المستقبلية النقدية للتدفقات العادلة القيم تغيرات مخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر إن  

  .السوق أسعار في التقلبات عن تنتج
  

  على الربح  التأثير  
  ألف درهم  
    

2012    
  )8,733(  أساسية زيادة نقطة 100+
  8,733  أساسية  ةنقط نقص 100-
    

2011    
  )8,897(  أساسية زيادة نقطة 100+
  8,897  أساسية ةنقط نقص 100-

  
 الفائدة بمعدالت والودائع الديون بالتزامات الفائدة أسعار في التغيرات لمخاطر المجموعة تعرض يتعلق  

   .المتغييرة
  

 في بالدخول الشركة تقوم القروض، على المتغيرة الفائدة نتيجة المجموعة لها تتعرض التي المخاطر دارةإل  
 والمتغيرة الثابتة الفائدة معدالت قيم بين الفرق مبادلة على الشركة توافق حيث الفائدة، معدل لتبادل عقود

 ديون لحماية هذه التبادل عقود تعيين يتم. عليها المتفق األساسية االفتراضية للقيمة بالرجوع المحسوبة
 59% فإن الفائدة، معدالت تبادل عقود تأثير االعتبار في األخذ بعد، 2012ديسمبر  31 في كما. االلتزامات

  )%64: 2011( ثابتة فائدة بمعدالت هي المجموعة قروض من تقريبا
  

  الفائدة أسعار معدل حساسية  
 والجزء األجل القصيرة الودائع على األثر خالل منالجدول التالي الحساسية لتغير معدالت الفائدة  يعرض  

   .ألرباح المجموعة لسنة واحدة ثابتة األخرى المتغيرات جميع بقاء مع والسلفيات، القروض من محمي الغير
  

 من معلومات غيابالمشتقات المعينة كفعالة للتدفقات النقدية على حقوق المساهمين في  تأثير تحديد يمكن ال
  .من المعاملة اآلخر الطرف في بنوكال

  
  األجنبية العمالت مخاطر  
 المستقبلية النقديةالتدفقات  أوالعمالت األجنبية هي المخاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة  مخاطرإن   

  .األجنبية العمالت صرف أسعار تغييراتبسبب  مالية ألي أداة
  

سعر الدرهم  ان وحيث .إن غالبية المعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي  
 للعمالت هامة مخاطر تمثلبالدوالر األمريكي ال  األرصدةفإن  ثابت مقابل الدوالر األمريكي  يتاإلمارا
  .األجنبية

 
 

   

99



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

  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  )تتمة( المالية المخاطر إدارة وسياسات أهداف  34
 

  اإلئتمان مخاطر  
 المالية األداة  بموجب بإلتزاماته األطراف أحد وفاء عدم خالل من الناشئة المخاطر إلى اإلئتمان مخاطر تشير  

 خالل من اإلئتمان مخاطر إلى المجموعة تتعرض قد. المالية الخسارة إلى تؤدي والتي العمالء عقود أو
يجارات اإلو عالقة ذات طرافاأل من مستحقة ومبالغ التجاريون، المدنيون أساسيةبصفة ( التشغيلية أنشطتها
 الماليةوأنشطتها التمويلية بما في ذلك الودائع في البنوك والمؤسسات المالية واألدوات ) المدينة يةالتمويل

 .األخرى
  

 العمالء جميع بأن تنص المجموعة سياسة إن. بها وموثوق معروفة ثالثة أطراف مع بالمتاجرة المجموعة تقوم  
باإلضافة . باإلئتمان متعلقة تحقيق إلجراءات عرضة هم االئتمان فترات أساس على بالمتاجرة يرغبون الذين

تم عرضه في  الدفتريةإن أقصى تعرض في القيمة . لذلك، فإنه يتم مراقبة األرصدة المدينة على أساس دوري
من  %54حوالي  عالقةذات  طرفمن بينهم  المجموعة  أكبر عمالء ثالثيمثل . 18إيضاح و 17إيضاح 

تتمثل المبالغ المستحقة عن  .2012ديسمبر  31كما في ) عمالء 3% 68: 2011(المدينة القائمة الحسابات 
  ).عميلين :2011(اثنين اإليجارات التمويلية المدينة بعميلين

  
المالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقدية  الموجوداتيتعلق بمخاطر االئتمان التي تنشأ من  فيمااما   

 لمخاطر المجموعة تعرض مخاطر من تنتج فإنها ،المشتقات المالية أدوات، وبعض صيرة االجلوالودائع الق
تسعى . أقصى مساوي للقيمة المدرجة لهذه األدوات بتعرض اآلخر، الطرف بتخلف المتعلقة االئتمان

  .الحسنة ذات السمعة المجموعة للحد من المخاطر اإلئتمانية للمصارف بالتعامل مع البنوك
  

  السيولة مخاطر  
تأخذ هذه األداة بعين . مخاطر النقص في التمويل باستخدام نموذج التدفقات النقدية بمراقبة المجموعة تقوم

مالية  ، االيجارات التمويلية المدينة وموجوداتالذمم المدينة: مثال(المالية على السواء  الموجوداتاالعتبار 
  .والمشاريع الرأسمالية لياتمن العم المتوقعةوالتدفقات النقدية ) أخرى

  
 القروض استخدام خالل من والمرونة التمويل استمرارية بين الموازنة على المحافظة هو المجموعةهدف  إن  

 . والقرض الثانوي البنكية
 

بناء على  2012ديسمبر  31كما في  للمجموعةالجدول التالي قائمة استحقاق المطلوبات المالية  يلخص
  :المدفوعات التعاقدية غير المخصومة وأسعار فائدة السوق الحالية
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  )تتمة( السيولة مخاطر
 

  أشهر 3 من اقل  الطلب عند  
 12 إلى 3 من

  شهر
 5 إلى سنة من

  إجمالي  سنوات 5 من أكثر  سنوات
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

              2012ديسمبر  31 في كما
  إلزامية التحويل سندات

  -  30,147  90,441  482,351  150,735  753,674  
  التي والسلفيات القروض

  2,499,849  1,458,194  835,905  187,944  17,806  -  فائدة تحمل  
  43,248  4,516  30,985  5,810  1,937  -  ةالتمويلي اإليجارات لتزاماتإ

 706,297  461,675  197,566  41,515  5,541  -  اإلسالمي التمويل ترتيبات
مبالغ  دائنة، ومحتجزات ذمم

  مستحقة لألطراف ذات عالقة
 489,176  -  6,280  283,845  199,051  -  مالية اخرى ومطلوبات  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  -  254,482  609,555  1,553,087  2,075,120  4,492,244 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========                
              2011ديسمبر  31 في كما

  إلزامية التحويل سندات
  الجزء–وقرض ثانوي   
  1,062,089   234,319   827,770   -   -   -   المطلوبات المدرج في  

  التي والسلفيات القروض
  2,719,256   1,701,894   870,497   128,192   18,673   -   فائدة تحمل  
  50,997   12,254   30,994   5,812   1,937   -   ةالتمويلي اإليجارات لتزاماتإ

 764,054   522,829   204,996   30,596   5,633   -   اإلسالمي التمويل ترتيبات
مبالغ  دائنة، ومحتجزات ذمم

  مستحقة لألطراف ذات عالقة
 688,784   -   18,084   397,663   273,037   -   مالية اخرى ومطلوبات  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
   -   299,280   562,263   1,952,341   2,471,296   5,285,180 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  
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  المال رأس إدارة  
 رأسمالية ونسب تقييم ائتماني متوازنهو الوصول إلى  المال لرأس المجموعة إدارة من الرئيسي الهدف إن  

  .لمساهمينل قيمةال وزيادة أعمالها دعم بهدف صحية
  

 ال. االقتصادية الظروف تغييرات ظل في عليه التعديالت وإجراء الرأسمالي هيكلها بإدارة المجموعة تقوم  
  .المجموعة به تف لمو المال رأس على مفروضة تنظيمية متطلبات توجد

  
صافي المديونية على مجموع راس المال زائدا  ويمثل االقراض، معدلالمجموعة راس المال باستخدام  تراقب  

 وترتيباتضمن صافي المديونية، القروض والسلفيات التي تحمل فائدة،  المجموعة تدرج. صافي المديونية
ن المطلوبات والتزامات الجزء المدرج ضم، قرض الثانويالوالتحويل اإللزامية  سندات األسالمي، التمويل

بدون الحقوق  يشتمل رأس المال على حقوق المساهمين. وودائع قصيرة األجل النقدناقصا  التأجير التمويلي
  .الماليةناقصاً التغييرات المتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات  مسيطرة غيرال

  
   2012   2011  
  ألف درهم   ألف درهم   
      

  2,183,732  2,115,907  فائدة تحمل التي والسلفيات القروض
  538,206  528,684  اإلسالمي التمويل ترتيبات
 ضمنالمدرج  الجزء –وقرض ثانوي لتحويلا إلزامية سندات

  909,860  657,929  المطلوبات
  ــــــــــ  ــــــــــ    37,817  33,476  التمويل إيجارات التزامات

  3,335,996  3,669,615  
  ــــــــــ  ــــــــــ    )511,997(  )560,417(  هيعادل وما النقد: ناقصاً
        ــــــــــ  ــــــــــ    3,157,618  2,775,579  المديونية صافي
  3,821,692  4,346,358  المساهمين حقوق

  في القيمة العادلة للمشتقات المتراكمةللتغيرات  تعديالت
        ــــــــــ  ــــــــــ    41,157  48,500  للبيع المتاحة واالستثماراتالمالية   

        ــــــــــ  ــــــــــ    3,862,849  4,394,858  المال رأس إجمالي
  ===========  ===========    7,020,467  7,170,437  المديونية وصافي المال رأس
  ===========  ===========    45%  39%  االقراض  معدل

  
) 27ايضاح (القرض الثانوي المحول الى سندات الزامية التحويل  الى عائد االقراض معدلفي االنخفاض  إن  

 .والزيادة في االحتياطات
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  المالية األدوات  35
  

  العادلـة القيم  
بيان  القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية المدرجة كما في تاريخ إن  

والتزامات  قرض الثانويالووالسندات الزامية التحويل   المدينة يةالتمويل يجاراتاإل، باستثناء المركز المالي
 لهذهدرج أدناه مقارنة بين القيم الدفترية والقيم العادلة م. ذات معدالت ربح وفائدة ثابتة يةالتمويل يجاراتاإل

  :األدوات
  

  العادلة القيمة  الدفترية القيمة  
  2012  2011  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          
      

  1,712,668   2,090,014  1,726,115   1,740,368  مدينة تمويلية إيجارات
 49,252  42,034  37,817   33,476  تمويليةإلتزامات عقود تأجير 

قرض الوسندات إلزامية التحويل 
 928,924  649,470 909,860  657,929  الجزء المدرج في المطلوبات -ثانويال

 
  العادلة القيمة تراتبية 
  :2011و  2012ديسمبر  31 في كما العادلة بالقيمة مدرجةوال التالية المالية األدوات المجموعة تمتلك  

  
 طريقة حسب وذلك المالية، لألدوات العادلة القيمة عن واإلفصاح تحديدلل التالية التراتبية المجموعة تستخدم  

  :التقييم
  

  .والمطلوبات المماثلة للموجوداتالسائدة في األسواق النشطة ) غير المعدلة(األسعار السوقية : األول المستوى  
فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم العادلة المسجلة ملحوظة، طرق تقييم أخرى تكون : الثاني المستوى  

  .سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر
طرق تقييم تكون فيها المدخالت المستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها : الثالث المستوى  

  .غير مبنية على أساس معلومات سوقية واضحة
  

  2012  2011  
ديسمبر  31  

  الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى  2012
ديسمبر  31

الثالث المستوى  الثاني المستوى  األول المستوى  2011
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                  

                  العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات
  -    13,075   -    13,075   -  -  -  -  أسعار الفائدة تبادل عقود

  ==========  =========  =========  ==========  ==========  =========  =========  =========
                  العادلة بالقيمة مدرجة مالية مطلوبات

  -    58,008   -    58,008   -  54,984  -  54,984  الفائدة أسعار تبادل عقود
  ==========  =========  =========  ==========  ==========  ========  ========  =========

  
 العادلة القيمة قياسات بين تحويالت أي لم يكن هناك 2011و  2012ديسمبر  31 خالل السنوات المنتهية في  

 المستوى في العادلة القيمة قياسات وإلى من تحويالت أية عمل يتم ولم. الثاني والمستوى األول المستوى في
  .الثالث
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  الحمايـة أنشطـة  
  

  النقدية التدفقات حماية  
 التي تحمل فائدة والسلفيات والقروض النقدية التدفقات على المستقبل في للفروقات معرضة المجموعة إن  

  .متغير بمعدل فائدة تحمل التي اإلسالمي التمويل وترتيبات
  

تقليل تعرضها لتقلبات اسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي تحمل فائدة وترتيبات التمويل  بهدف  
نقدية فعالة  لتدفقاتاإلسالمي، قامت الشركة بالدخول في مبادلة اسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك كحماية 

مليون  2,095 إن المبلغ االسمي لهذه التبادالت يبلغ. ت وجدول سداد القروضيعكس سحوبا أسميبمبلغ 
 ).مليون درهم 2,175: 2011( 2012ديسمبر  31درهم كما في 

  
 على ذلك يؤثر أن يتوقع ومتى المحمية النقدية التدفقات ظهور المتوقع من التي الفترات التالي الجدول يشير  

  :كاآلتيديسمبر  31 في كما الدخل بيان
  

  إجمالي   سنوات 8-3من    سنوات 3-1من    سنةخالل    
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   
          

2012:          
  711  -  400  311  )الموجودات( لمستلمةاالنقدية  التدفقات
 )48,442(  )5,503(  )21,358(  )21,581(  )المطلوبات( المدفوعةالنقدية  التدفقات

  ـــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
 )47,731(  )5,503(  )20,958(  )21,270(  )المدفوعة(التدفقات النقدية  صافي

  ===========  ===========  ===========  =========  
          

  
2011:          
  4,407  -   3,043  1,364   )الموجودات( المستلمةا النقدية التدفقات
 )67,621(  )7,753(  )35,685(  )24,183(  )المطلوبات( المدفوعةالنقدية  التدفقات

  ـــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
 )63,214(  )7,753(  )32,642(  )22,819(  )المدفوعة(التدفقات النقدية  صافي

  ===========  ===========  ===========  =========  
  

  .العربية المتحدةعقود المشتقات جميعها مع بنوك في دولة اإلمارات   
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أبوظبي، اإلمارات
أبوظبي مول، البرج الغربي، الطابق 13 

ص.ب 29478
Tel: +971 (02) 645 5007 :هـــاتف

Fax: +971 (02) 645 5008 :فاكس
 info@tabreed.ae :البريد اإللكتروني

www.tabreed.ae
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