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حقيقة  هو  االقتصادي  الركود  أن  التاريخ  أثبت  لقد 
من حقائق احلياة التجارية وطبيعة األعمال، لكن ما 
حصل من منو اقتصادي خالل العقود القليلة املاضية، 
استطاع أن يحجب، ولو بشكل مؤقت هذه احلقيقة 
اجلوهرية، لذا فعندما ضربت األزمة املالية اجلميع، لم 

يسلم من تبعاتها وآثارها السلبيةأحد.

الـمـقدمة
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في احلقيقة كانت سنة 2009 سنة مضطربة على اجلميع بال استثناء، وفي خَضم هذا املناخ 
أن  جميعاً  نتذكر  أن  علينا  أخرى،  ومرة  األعمال.  عالم  في  جديد  وعي  برز  القامت،  االقتصادي 
اإلدارة احلذرة والواعية في أوقات االضطرابات االقتصادية، تتمثل في واقع األمر في القدرة على 
إدارة األعمال الهامة، ومن هنا فإن التراجع الذي أصاب الكثير من الشركات، شّكل بالنسبة 
للشركات األخرى فرصاً للبحث اجلاد، وإيجاد تدابير للنجاة من هذا الركود واالضطراب، وذلك 

عبر السعي إليجاد طرق جديدة خلارطة الطريق التي تسير عليها كل شركة. 

لقد مّثل العام 2009 بالنسبة لشركة تبريد، العودة إلى األسس واملناهج التي تقام وتُؤسس 
على ضوئها شركات اخلدمات، وذلك في سياق عالم متغير باستمرار ومناخ يحكم طبيعة 
تقييم  إعادة  أساسها  على  مت  التي  الرئيسية  املرحلة  السنة  تلك  جّسدت  حيث  األعمال، 
األولويات، والسير بدقة جنباً إلى جنب مع األهداف املرسومة للشركة، كما مت فيها إعادة بناء 
النماذج وأساليب العمل، ووضع وتأسيس إجراءات العمل التشغيلية التي تتيح التكّيف مع 
2009 بحق السنة التي مت فيها التركيز على  التغيرات التي ميكن أن تطرأ. وقد كانت سنة 

إعادة بناء قواعد الشركة وكيانها. 



ر�سالة رئي�س 
جمل�س الإدارة





على  مباشراً  تأثيراً  أحدثت  التي  املتغيرات  من  الكثير  جعبته  في   2009 العام  حمل  لقد 
شركة تبريد. ففي الوقت الذي اجتاح االنهيار االقتصادي جميع أنحاء العالم، لم تكن تبريد 
مبنأى عن هذه املتغيرات وتوابعها، ولم نعزل أنفسنا حتى تزول هذه العاصفة. ولكننا آثرنا 
بإجراء تغييرات ضخمة، ليس فقط ألجل  املوقف بحكمة، فقمنا  نواجه  أن  ذلك  من  بدالً 
الصمود أمام هذه احملنة االقتصادية، وإمنا ألجل وضع ثوابت وقواعد تضع الشركة في موقع 

يؤثر ايجابياً على مكانتها ومنوها على املدى الطويل.

كرئيس مجلس إدارة، يسعدني القول أنه بعد عام من التركيز على زيادة أعمال الشركة، والعودة إلى االساسيات، فإن 
تبريد تتبوأ اليوم مركزاً محورياً فيما يتعلق بعملها االساسي وهو األمر الذي تشير اليه عوائدنا وارباحنا املسجلة في 
ختام العام املالي لـ 2009.إن القرارات والتغييرات التي حدثت خالل العام 2009 لم تكن بالسهلة، ومع فريق اإلدارة اجلديد، 
ذو اخلبرة والذي متكن من التعامل مع األزمة بحنكة، والقادر على النهوض بالشركة مجدداً، فانني على ثقة بأن شركة 

تبريد ستصبح أكثر قوة ومتانة، مبجرد االنتهاء من برنامج إعادة الرسملة.

لقد استفادت تبريد من األزمة االقتصادية التي عصفت بالعالم خالل العام املاضي عبر التركيز على زيادة املوارد وتعزيز 
رأس املال و تطوير الهيكل التشغيلي، بحيث تكون تبريد، وعندما يتعافى االقتصاد، في املقدمة وفي مركز احلدث وعلى 

أهبة االستعداد لركوب املوجة املقبلة من التَوسع االقتصادي اقليمياً.

حوكمة ال�سركة

التعامل مع  الثقة كقاعدة في  أولوياتها معيار  املال االقليمية، وضعت تبريد على قائمة  كشركة مدرجة في أسواق 
املؤسسية  والنزاهة  االخالقية،  واملسؤولية  املهنية  معايير  أعلى  وفق  أعمالنا  ننّفذ  تبريد  في  فإننا  لهذا  املساهمني، 

واحلكم الرشيد.

إن األزمة االقتصادية التي ألقت بظاللها في العام 2009، لم تكن فقط فرصة للعودة إلى أساسيات العمل، وامنا كانت 
فرصة لنا العادة  تقييم كيفية تطبيق برنامج احلوكمة في الشركة. لقد قامت تبريد وألول مرة  بتعيني مدير إلدارة 
اخملاطر وضابط تدقيق، ومبا يضمن أن تطبيق قواعد حوكمة الشركات سوف يتيح للشركة مراقبة القرارات املتخذة من 
قبل الشركة، وأعضاء مجلس اإلدارة،  وفريق اإلدارة اجلديد، وذلك في إطار من املسؤولية  جتاه الشركة ومساهميها، إن 
2009. يؤثر اآلن على القيم التي ميلكها حاملوا االسهم  إطار برنامج احلوكمة املَعدل والذي مت تطبيقه في عام  يؤثر 

ويضمن أيضاً منواً مالياً مضطرداً للشركة.
 

لقد كان من الضروري في عام 2009، إجراء تغييرات في حوكمة الشركة ومدوَّنة قواعد السلوك املؤسسية، والتي ستتم 
مناقشتها بشكل كامل ضمن قسم مستقل من هذا التقرير. األمر الذي يعكس التزامنا الكامل في القيام باملراجعة 
املستمرة، وحتسني مختلف جوانب سياساتنا، والعمليات املتبعة إضافة إلى الضوابط وأنظمة إعداد التقارير لضمان 

االمتثال جلميع املتطلبات التنظيمية. 

ر�سالة رئي�س

جمل�س الإدارة
خادم عبدالله القبي�سي

رئيس مجلس اإلدارة
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عاٌم م�سى

شَكل العام املنصرم بالنسبة لتبريد مرحلة انتقالية، مع التعيينات اجلديدة لشغل وظائف اإلدارة الرئيسية، وجتديد 
عملية اإلدارة، فضالً عن إعادة متركز العديد من املشروعات. وفي الوقت ذاته، شكلت تلك فترة هامة لتعزيز أعمالنا 
القانونية والتجارية ومتويل الشركات واملشروعات ومصادر الدخل. كما قمنا باستعراض تكاليف بنيتنا التنظيمية 
البنية  احتياجات  تلبية  على  القدرة  من  لنتمكن  املال  لرأس  مصادر  عن  والبحث  لدينا  السيولة  وزيادة  ومراقبتها، 

التحتية في املنطقة، واحلفاظ على الصحة املالية للشركة في الوقت ذاته.

وطوال العام 2009، كان مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة يسعى إلى احملافظة على رأس املال فضالً عن تعزيز مركزنا املالي 
وجنن  املستقبل.  في  والنمو  الربحية  وحتقيق  االستثمار  مواصلة  الشركة  بحيث تستطيع  االقتصادية،  األزمة  وقت 
دعم  بغية  عليها  واحملافظة  مرنة  مالية  هيكلية  تأسيس  خالل  من   ،2010 العام  خالل  طموحنا  حتقيق  إلى  نهدف 

مشروعاتنا واإلنفاق عليها حتى نتمكن من االستمرار في تنمية أعمالنا وزيادة قيمة أصول املساهمني.

مواجهة التحديات في العام 2010 
إن حالة االقتصاد العاملي يجعل من الصعب التكهن بتحقيق نتائج إيجابية واضحة وملموسة ويقينية ونحن ندخل 
العام 2010. ومع ذلك، ميكننا أن نضمن أن التغييرات التي أحدثناها في عام 2009 ستخفف إلى أبعد حد  من اآلثار 

السلبية لتباطؤ النمو االقتصادي للشركة.
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امللخ�س التنفيذي





تأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي   “تبريد”  عام 1998، 
وذلك كجزء من برنامج األوفست. وتعد الشركة اليوم رائدة في 
مجال تقدمي وتوفير خدمات تبريد املناطق والتجمعات في الشرق 
األوسط. وخالل السنوات املاضية، منت الشركة بشكل واضح، 
لتصبح اليوم واحدًة من أكبر الشركات التجارية في العالم، التي 
تقدم خدمات التبريد للمناطق والتجمعات، نظراً المتالكها في 
نهاية عام 2009، ما مقداره 36 محطة تبريد عاملة، و 16 محطة 
حتت اإلنشاء. والشركة اليوم مدرجة في سوق دبي املالي، وحتظى 
قطاع  في  تعمل  تبريد  كشركة  مرموقة  ومكانة  عاٍل،  بتقدير 

طاقة املناطق العاملي.

امللخ�س التنفيذي
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احلال مع  لتبريد، وكذلك  اململوكة  الشركات  فإن  التبريد،  وتقدمي خدمات  إنتاج  الرئيسي في  الشركة  إلى عمل  وباإلضافة 
الشركات ذات العالقة التشاركية معها، تقدم مجموعة خدمات حيوية ومتكاملة في صناعة تبريد املناطق والتجمعات. 
الشركات مجتمعًة،  وتتيح هذه  والتأمني.  املياه  وإدارة  احملطات،  وبناء  األنابيب،  تصنيع  ليشمل عمليات  نطاق عملها  وميتد 
الفرصة لشركة تبريد لتقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات املتعلقة بتبريد املناطق والتجمعات، حيث يتم اليوم وعلى 
نطاق واسع في دولة اإلمارات العربية املتحدة، استخدام اخلدمات التي تقدمها شركة تبريد، وذلك للتجمعات السكنية، 
والتجارية واملؤسسية، منها على سبيل املثال خدمات التبريد للكليات واجلامعات والقوات املسلحة. كما متلك تبريد العديد 

من املشاريع في األسواق اإلقليمية كقطر واململكة العربية السعودية والبحرين وُعمان والكويت. 

ما املق�سود بتربيد املناطق والتجمعات؟
بصورة مّبسطة ومباشرة، يقصد بتبريد املناطق والتجمعات، تلك اخلدمات التي تتضمن عمليات التكييف والتبريد، سواء 
ملبنى واحد أو جملموعة من املباني، ويقوم هذا على إنتاج املياه املبّردة في محطة مركزية، وضخها عبر أنابيب وخطوط لتلبية 
احتياجات وحدات التكييف اخلاصة لدى العمالء. وهذه الشبكة املتكاملة واملكثفة من خطوط وأنابيب التبريد، يتم عادة 
االستغناء عن وحدات  التبريد،  النوع من خدمات  التي تستفيد من هذا  للمباني  يتاح  ذلك،  وعلى ضوء  األرض.  دفنها حتت 
التكييف التقليدية، التي توضع عادة فوق سطوح البنايات، التي تتطلب في العادة تكلفة مرتفعة، وتصدر ضجيجاً عالياً. 
ووفق نظام تبريد املناطق والتجمعات، ميكن احلصول على خدمات تكييف متميزة، وطويلة األجل، مع تخفيض كلفة الطاقة 

املستهلكة لهذا الغرض. 

عملية تكييف املناطق والتجمعات بشكل مبسط:   
	 محطة مركزية لتبريد املياه، ومن ثم دائرة مياه رئيسية، تتولى ضخ وتوزيع املياه املبّردة للمباني والتجمعات عبر شبكة 

من األنابيب املعزولة واملدفونة حتت األرض.
	 دائرة مياه إبتدائية في املباني التي تستفيد من هذه اخلدمة، وذلك لتوزيع املياه في املبنى.

	  يُدفع بعدها الهواء خلف املياه الباردة لتوفير أجواء باردة ومكّيفة.
	 يتم بعدها إرجاع املياه الدافئة من الدائرة االبتدائية، إلى احملطة املركزية إلعادة تبريدها، ومن ثم إعادة توزيعها مجدداً.
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فوائد ومزايا تربيد املناطق والتجمعات؟
توفر أنظمة تبريد املناطق والتجمعات فوائد ومزايا عديدة، سواء من الناحية االقتصادية، أو من ناحية اجلودة والنوعية. ففي مجال 
املناظر  احلد من  دوره في  إلى  باإلضافة  ويُعتمد عليه بشكل كبير،  والهدوء،  الراحة  التبريد  النوع من  والنوعية، يضمن هذا  اجلودة 

املزعجة، املتمثلة في انتشار مبردات وأجهزة التكييف على أسطح البنايات.

املالك واملستأجر على حد سواء، ويتمثل ذلك في خفض تكلفة وحدات التحكم،  املزايا والفوائد االقتصادية، فيستفيد منها  أما 
وتكاليف الصيانة السنوية، والتوزيع الداخلي، واستهالك الطاقة، باإلضافة إلى انخفاض تكلفة وحدات التكييف التي توضع بالعادة 

على أسطح البنايات. 

وفوائد التبريد اخلاص بالتجمعات واملناطق ال يقتصر على تبريد املكاتب واملنازل، واملؤسسات الصناعية والتعليمية، بل ُيسهم أيضاً 
في تخفيف املتطلبات واالحتياجات الكهربائية التي تستهلكها وحدات التكييف التقليدية. ففي حني تستهلك وحدات التكييف 
التقليدية حوالي 70 % من ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية، فإن ذلك االستهالك ينخفض بشكل كبير، في حال التبريد اخلاص 
باملناطق والتجمعات، نظراً ألن عبء الطلب على الطاقة، سينتقل من مجموعات طلب فردي، إلى طلب واحد تقوم به وحدة تبريد 
مركزية واحدة، وعلى ضوء هذا، يتم تقليل احلمل الكهربائي بشكل كبير، وتزداد القدرة على توليد الكهرباء، وما يرتبط بها من بنية 

حتتية وتوزيع. 

فوائد ومزايا تبريد املناطق والتجمعات؟ 
	 حتسني الكفاءة من الناحية االقتصادية.

	 تقليل تكلفة الطاقة. 
تقليل التكلفة اإلنشائية للمباني بنسبة تصل إلى 10	  %.

	 تقليل تكلفة الصيانة.
	 حتسني جودة ونوعية الهواء وضبط درجات احلرارة من قبل املستفيدين.

	 تقليل اإلزعاج والضجيج.
	 حتسني الكفاءة في استهالك الطاقة.

  	CFCs تقليل نسب التلوث والـ
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األسواق التي نعمل بها؟
تأسست شركة تبريد في دولة اإلمارات العربية املتحدة، لكنها اليوم متتد وتتوسع بشكل كبير في أرجاء املنطقة، ونظراً ألننا نرى أن 
نظام التبريد اخلاص بالتجمعات واملناطق، هو نظام اقتصادي وفّعال وصديق للبيئة، فقد قمنا على ضوء ذلك، بجذب اهتمام الهيئات 
واملؤسسات احلكومية، وكذلك العمالء التجاريني لهذا النوع من اخلدمات، وقمنا بإعداد وبناء محفظة متكاملة ملشروعات التبريد 

املوّجهة للمناطق والتجمعات.
 

تّعد أسواق دول منطقة اخلليج العربي أسواقاً واعدة، ومثالية ألنشطة التبريد اخملصصة للمناطق والتجمعات، ليس فقط بسبب 
طبيعة مناخ تلك الدول الذي ميتاز  باحلرارة املرتفعة ، بل نظراً للنمو احلضري، والتنمية اللذين لم يسبق لهما مثيل في املنطقة 
خالل السنوات العشرة املاضية. ففي فترة الصيف تستهلك املكيفات ما نسبته 70 % من الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية، 
لذا فإن هنالك توجه كبير، وتوقعات عالية نحو خدمات التبريد املوجهة للمناطق والتجمعات رغم األزمة االقتصادية العاملية، وتعود 
األسباب إلى التطورات اجلديدة في املقام األول، والوعي املتنامي في املنطقة، من أجل كفاءة استخدام الطاقة، ال سيما في دولة 

اإلمارات العربية املتحدة.

ملاذا صناعة التبريد أمر ال غنى عنه لهذه املنطقة؟
	 بسبب الطقس احلار والرطب. 

	 التنمية العمرانية الكثيفة.
	 النمو االقتصادي السريع.

	 املشروعات اجلديدة واسعة النطاق.
	 ارتفاع نصيب الفرد من اإلنفاق بشكل عام ، وحتديداً على خدمات تكييف الهواء.  

ال�سركات التابعة 
باملناطق  اخلاصة  احليوية  التبريد  خدمات  من  متكاملة  مجموعة  تبريد  شركة  تقدم  لها،  التابعة  والشركات  فروعها  خالل  من 

والتجمعات، وذات التأثير في صناعة التبريد. 
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الشركة القطرية لتبريد املناطق
تّعد شركة تبريد املناطق القطرية، والتي تعرف بقطر للتبريد، مشروع قطاع خاص مشترك لعدد من 
الشركات، وهي الشركة املتحدة للتنمية، وشركة تبريد، ومجموعة مستثمرين قطريني. وتقدم الشركة 
خدمات التبريد لعدد من مؤسسات القطاع العام، وكذلك القطاعات الصناعية، والتجارية في مختلف 
اخلليج  مشروع  قطر،  في  مشروعان  حالياً  وللشركة  قطر،  في  املدن  وباقي  الدوحة،  العاصمة  مناطق 
الغربي، الذي يوفر طاقة إنتاجية تصل  إلى 67,000  طن تبريد، ومشروع لؤلؤة قطر الذي يعد أكبر مشروع 
تبريد للمناطق والتجمعات في العالم، ويتوقع له أن يوفر طاقة إنتاجية تصل إلى  130,000  طن تبريد.

صحارى للتبريد احملدودة
للقوات  املبردة  املياه  لتزويد  باو  وجي_  وسوميتومو،  تبريد  من  كل  بني  مشترك  مشروع  عن  عبارة  هي 

املسلحة بشكل رئيسي، وأيضاً العمالء من القطاع اخلاص في مدينة العني.

شركة البحرين لتبريد املناطق والتجمعات
تعتبر شركة البحرين لتبريد املناطق والتجمعات، مشروع قطاع خاص مشترك، لعدد من الشركات هي 
شركة تبريد، واستيراد، ومجموعة “أ أ بن هندي”. ولدى الشركة حالياً أربعة مشروعات عمل في مناطق: 
متنوعة  فرص  سبق،  ملا  باإلضافة  الشركة  ولدى  الدبلوماسية.  واملنطقة  والبستان،  واجلفير،  السيف، 

وإمكانات عديدة لتطوير مشروعات جديدة في مملكة البحرين.

شركة تبريد السعودية
للطاقة  أكوا  كشركة  الشركات  من  مجموعة  بني  خاصة  مساهمة  شركة  السعودية،  تبريد  تعتبر 
وشركة RASD العاملية وتبريد، تأسست في اململكة العربية السعودية، وتوفر الشركة خدمات تبريد 

املناطق، لعدد من املشروعات التطويرية احليوية املنتشرة في كافة أرجاء اململكة.

شركة تبريد ُعمان
تعتبر تبريد ُعمان مشروعاً مشتركا بني شركة تبريد، ومجموعة من حملة األسهم الُعمانية، منهم 
صندوق املعاشات التقاعدية لوزارة الدفاع، وصندوق املعاشات التقاعدية للديوان السلطاني، وصندوق 
وتنفذ  اخلاصة.  املشروعات  تطوير  وشركة  املتحدة،  العاملية   PMA وشركة   ،ISS التقاعدية  املعاشات 

الشركة حالياً العديد من مشروعات تبريد املناطق والتجمعات في سلطنة ُعمان. 

شركة تبريد الكويت
تعتبر تبريد الكويت، أو الشركة الكويتية للطاقة وتبريد املناطق، شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة 
لشركة تبريد، ولشركاء محليني في الكويت، وتعد األحدث في سلسلة شركات تبريد التي تأسست في 
دول اخلليج العربية، وهي اآلن في طور إعادة الهيكلة، لتتحول إلى شركة مساهمة خاصة، وقد أطلقت 
حملة تهدف إلى تسليط الضوء على مزايا وفوائد تكييف املناطق، والتعريف به والترويج له لدى الهيئات 
االستثمارية في  الفرص  وراء عدد من  الشركة  العقارات، كما تسعى  واملؤسسات احلكومية، وملطوري 

دولة الكويت، التي بدأت تاريخياً العمل في أنظمة التكييف والتبريد، منذ ما يزيد على 50 عاماً.

شركة اخلليج ألنظمة الطاقة
تعد اخلليج ألنظمة الطاقة، التي تأسست عام 1995، شركة محدودة املسؤولية، ومتتاز بالريادة في مجال 
تنفيذ التعاقدات، إذ تقدم MEP في مجال البنية التحتية، وخدمات التعاقدات املدنية، وذلك لصناعة 
لشركة  نظيرة  الطاقة، شركة  ألنظمة  اخلليج  وتعتبر شركة  والتجمعات،  للمناطق  املوجهة  التبريد 
والتعاقدات  واملشتريات،  الهندسية،  األعمال  تنفيذ  اإلجنازات في مجال  ولديها سجل حافل من  تبريد، 
اإلنشائية سواء للقوات املسلحة اإلماراتية، أو لعدد من كبار مطوري العقارات في دولة اإلمارات العربية 

املتحدة.

يتمحور  حيث  تبريد،  مشروعات  من  جزءاً  استراتيجي،  بشكل  الطاقة  ألنظمة  اخلليج  شركة  وتتولى 
شبكات  ومّد  التبريد،  ووحدات  محطات  وبناء  الالزمة،  والتصاميم  األولية،  األسس  وضع  على  عملها 

األنابيب، من أجل حث املباني القائمة حالياً لتبّني تكنولوجيا تبريد املناطق.

املياه الباردة

مقاوالت
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شركة أس أن سي- الفالني اخلليج للتعاقدات احملدودة
تعتبر أس أن سي- الفالني اخلليج للتعاقدات احملدودة، مشروعاً مشتركاً بني كل من شركة أس أن سي- 
2004، من أجل إيجاد وتوفير حلول مبتكرة  الفالني العاملية، وشركة تبريد. وقد تأسست الشركة عام 
التبريد،  خدمات  من  متكاملة  مجموعة  بتقدمي  الشركة  ُوتعنى  والتجمعات،  املناطق  تبريد  خلدمات 
واملشتريات،  الهندسية،  اخلدمات  تتضمن:  والتي  العربي،  اخلليج  بأسواق  الوثيقة  معرفتها  ضوء  على 
والبناء، والتكليف، وإدارة املشروعات، والتسهيالت اإلدارية. وقد وقّعت شركة أس أن سي- الفالني اخلليج 
للتعاقدات احملدودة، العديد من العقود التي تقدم لعمالئها مبوجبها ما يزيد على 500،000 طن تبريد، األمر 

الذي يجعلها أكبر مزود خلدمات تبريد املناطق والتجمعات في املنطقة.  
    

شركة اإلمارات لصناعات األنابيب املعزولة
تأسست شركة اإلمارات لصناعة األنابيب املعزولة عام 2000، وتختص بأنظمة صناعة األنابيب املعزولة 
حرارياً، واملستخدمة في مجال تبريد املناطق والتجمعات، سواء ملشروعات التبريد أو التدفئة، وللشركة 
قدرة إنتاجية تصل إلى 50,000 متر مربع، وهي مزودة بأحدث تقنيات اإلنتاج، التي جتعلها قادرة على تلبية 
الطلب املتزايد على نظم األنابيب املعزولة، في دولة اإلمارات العربية املتحدة وفي املنطقة بشكل عام.  

أيان بانهام وشركاه
استحوذت شركة تبريد في أكتوبر من العام 2004 على 70 % من شركة أيان بانهام وشركاه، التي متلك 
عدداً من املكاتب في أبوظبي، ودبي، والشارقة، والبحرين، وباجنلور في الهند، ومكاتب مرتبطة بها في 
ُعمان، حيث تقدم من خاللها خدمات هندسة محترفة، ومتكاملة في مجالي الهندسة امليكانيكية 

والكهربائية، وذلك لعدد من العمالء في دول اخلليج العربي واملنطقة بشكل عام.

شركة كوول تيك
تختص شركة كوول تيك بتوفير مجموعة كاملة من اخلدمات املتعلقة بجودة املياه، واخلدمات امليكانيكية، 
التي تتيح لشركات خدمات التبريد، تقدمي خدماتها التشغيلية بكفاءة وفعالية، وإطالة عمر املعدات 
في  التبريد  خلدمات  كمزود  الكافية  باخلبرة  تيك  كوول  شركة  وتتمتع  للبيئة،  وصديقة  آمنة  بطريقة 
املستهلكني.  من  للعديد  التبريدية  اإلنتاجية  الطاقة  من  طن  مليون  من  أكثر  قدمت  حيث  املنطقة، 
وتفخر الشركة اليوم بحصولها على العديد من شهادات األيزو، ومنها شهادة “آيزو 14001” عام 2004، 
وشهادة OHSAS عام 2007، وشهادة “آيزو 9001” عام 2008.  وتشمل خدمات شركة كوول تيك باإلضافة 
إلى اخلدمات املتعلقة بجودة املياه وخدمات مراقبة التشغيل، واألعمال امليكانيكية، وأعمال الصيانة، 

واخلدمات الصحية وخدمات إعادة تدوير املياه.  

i2i شركة
تعتبر شركة i2i مّزود مستقل لتقنية خدمات HVAC )معدات التكييف والتهوية والتدفئة( في القارة 
واخلبرة،  الكفاءة  درجة عالية من  فريق عمل على  الشركة  وأفريقيا. وتضم  األوسط  والشرق  األوروبية، 
التكييف  ملعدات  خصيصاً،  مصممة  خدمات  توفير  على  احلرص  كل  يحرصون  وفنيني،  مهندسني  من 
i2i عبر استخدام منهج عمل سهل ومرن توفير  التي تلبي احتياجات األفراد. ويتاح لشركة  والتهوية 
خدمات إدارية مرنة، ومعدات تقنية عالية الكفاءة والتطور سواء للمباني املشّيدة، أو تلك التي في طور 
التشييد. وتقدم شركة i2i حالياً 28 نوعاً من اخلدمات التي ميكن تصنيفها ضمن ما يلي: خدمات اختبار 
وموازنة معدات التبريد والتهوية املستقلة، إدارة التكليف املستقلة، خدمات الدراسات االستقصائية، 

ودليل التشغيل والصيانة وفق منوذج تقليدي ومنوذج إلكتروني.      

شركة تبريد للتأمني احمُلدد
هي شركة مملوكة بالكامل لتبريد، وعدد من مزودي خدمات التأمني، حيث تقوم الشركة بتغطية أصول 
الرقابة  إلى استمرار  العربية املتحدة، والبحرين. وتهدف الشركة أيضاً  شركة تبريد، في دولة اإلمارات 

على وظائف شراء التأمني وإدارة اخملاطر ، حيث حتقق نتائج مالية ايجابية منذ انطالقها في عام 2007 

تصنيع

خدمات
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الإجنازات خالل
11 عامًا





استفادت “تبريد” من النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة اخلليج 
تأسيسها  ومنذ  التبريد.  بارزة في صناعة  لها مكانة  لتحقق  العربي 
خالل العام 1998، وضعت الشركة نصب أعينها أن تصبح أول شركة 
تبريد جتارية في منطقة الشرق األوسط، وإحدى أكبر الشركات العاملية 

العاملة في هذا اجملال. 

الإجنازات خالل

11 عامًا
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ورغم دخول العبني آخرين إلى هذه الصناعة خالل السنوات القليلة املاضية، فإننا نفخر بأننا ال نزال 
نحافظ على مكانتنا ونتبوأ املكانة الريادية كشريك رئيسي في مجال تطوير البنية التحتية، وهذا ال 
يقتصر على عمالئنا احلاليني، وإمنا يتعداه لكافة العمالء في مختلف أرجاء اإلمارات العربية املتحدة، 
حيث أننا نعتبر أنفسنا جزءاً رئيسياً في مسيرة التقدم والتطور للدولة، كما أننا احملور الرئيسي لرؤية 

أبوظبي للتنمية البيئية املستدامة.

احتراماً  الشركات  أكثر  وضعها ضمن  في  أسهمت  بارزة،  إجنازات  “تبريد”  السنني، حققت  مر  وعلى 
وموثوقية على مستوى العالم بأسره.
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توقيع اتفاقية مع القيادة العامة 
لشرطة أبوظبي.

 
اخليمة  رأس  في  التبريد  محطة 
تتولى  اتفاقية  على  توقع 
مبوجبها تقدمي خدمات ملركز املنار 
مول ومجمعات جتارية وسكنية 

أخرى. 

محطة  أول  ببناء  تفويضات 
مبدينة  السويحان  في  للتبريد 

زايد العسكرية.
لتعمل  احملطة  تصميم  مت  وقد 

على الغاز الطبيعي.

يونيو  شهر  في  تبريد  تأسست 
وآخر  أبوظبي  في  واحد  بفرعني 

بدبي. 

199819992000
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“آيزو”  شهادات  بثالث  الفوز 
إنتاج وتوريد  نتيجة لعملها في 

املياه املبردة في املنطقة.

مخططات  من  اثنني  إجناز 
زايد  مدينة  مشروع  في  التبريد 

العسكرية.

توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة 
قطر  إلطالق  للتنمية  املتحدة 
مشترك  مشروع  كأول  كوول 
منطقة  في  تبريد  لشركة 

اخلليج العربي.

مدرسة نور املعارف، أول مدرسة 
املتحدة  العربية  اإلمارات  في 
تعتمد على خدماتنا في مجال 

التبريد.
 

الكهرباء  وتوليد  املياه  محطة 
في  األولى  الفجيرة،  إمارة  في 
التي تستفيد من  اإلمارات  دولة 
البحر  كمياه  الطبيعية  املوارد 
الوفيرة لتنظيم درجة احلرارة في 

احملطة.

بلدية  مع  عاماً   20 مدته  عقد 
العني.

واخلضار  السمك  سوق  تزويد 
باملياه  العني  مدينة  في  اجلديد 

املثلجة.

200120022003
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20042006

مجموعة  مع  اتفاقية  إبرام 
البنيان إلطالق تبريد السعودية.

“العبدلي  مع  اتفاقية  توقيع 
بنسبة  والتطوير”  لالستثمار 
لتأسيس  للطرفني  النصف 
للطاقة  األردنية  الشركة 

املركزية باسم “تبريد األردن”.

في  جديدة  مكاتب  افتتاح 
تبريد  وإطالق  عمان  سلطنة 

ُعمان.

“تبريد البحرين” تبدأ العمل على 
محطات  شبكة  أول  تأسيس 

تبريد في البحرين. 

من  ذهبيتني  بجائزتني  الفوز 
للمرة  للطاقة  الدولية  اجلمعية 

الثانية.

شركة  مع  شراكة  تعقد  تبريد 
خدماتها  لتقدمي  العقارية  الدار 

لكافة مشروعاتها املستقبلية.

في  الشركة  عمليات  توسيع 
املبرم  العقد  خالل  من  عجمان 
العقارية  االستثمار  شركة  مع 
ألبراج  التبريد  خدمات  لتقدمي 

الراشدية.

دبي  مترو  مع  اتفاقية  توقيع 
التبريد  بخدمات  لتزويده 

للمشروع بأكمله.
 

حتقيق أرباح قياسية بنسبة زيادة 
 ،2004 العام  مع  مقارنة   ٪  62
  400.9 بـ  تقدر  إيرادات  محققة 

مليون درهم إماراتي.

زيادة حقوق رأس املال من
500 مليون درهم إماراتي إلى

1 مليار درهم إماراتي.

من  االسمية  األسهم  تقسيم 
10 دراهم إلى درهم اسمي واحد.

حلملة  أرباح  أول  عن  اإلعالن 
األسهم: 3 ٪ على سعر السهم 

بقيمة 10 دراهم.

مع  عاماً   20 مدته  عقد  توقيع 
اخليمة،  برأس  احلرة  املنطقة 
لتقدمي خدمات التبريد ملكاتبها.

 
من  ذهبيتني  بجائزتني  الفوز 

اجلمعية الدولية للطاقة.

توقيع اتفاقية مع “إستيراد” و”بن 
“تبريد  شركة  لتأسيس  هندي” 

البحرين”.

2005
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20072009

القبيسي  خادم  العضو  تعيني 
املنتدب  العضو  منصب  لشغل 

للشركة.

تعيني مدير تنفيذي جديد للشؤون 
املالية -

ستيف ريدلينغتون.
  

  - جديد  تنفيذي  رئيس  تعيني 
سوجيت بارهار.

التابعة  كوول”  “قطر  شركة 
للفيال  خدماتها  تقدم  لـ”تبريد” 
أكبر  قطر،  اللؤلؤة  في  األولى 
مشروع تبريد في العالم، من خالل 
ألف   130 بطاقة  واحدة  محطة 

طن تبريد.

تدشني مشروع مترو دبي في
9 سبتمبر 2009.

 
لتوفير  ياس  افتتاح محطة جزيرة 
خدمات التبريد حللبة مرسى ياس 

لسباق الفورموال 1. 

إدارة  جمللس  املساهمني  انتخاب 
اهلل  عبد  خادم  وتعيني  جديد 
جمللس  جديداً  رئيساً  القبيسي 
اجلمعية  اجتماع  خالل  اإلدارة 

العمومية السنوي.

املوافقة على اقتراح توزيع منحة 
درهم  مليون   79.38 بقيمة 
إماراتي، وهو ما ميثل 7 ٪ من رأس 
خالل  الشركة  نتائج  ومع  املال 

العام 2007.

خليفة  الشيخ  بجائزة  الفوز 
لالمتياز في القطاع اخلدمي. 

الذهبي  الشريك  بجائزة  تبريد  فوز 
“اجلمعية  من  ذهبيتني  وبجائزتني 
خدمات  لتقدمي  للطاقة”  الدولية 
ما  473 مبنى تغطي مساحة  لنحو 

مجموعه 13.9 مليون قدم مربعة.

منتدى  من  االبتكار  بجائزة  الفوز 
لتأسيس  للتأمني  األوسط  الشرق 
إنشورانس”  كابتيف  “تبريد  شركة 
الشركة  “إنشوريون”  مع  بالشراكة 
التي  التأمني  إدارة  في  املتخصصة 
تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لها. 

2008
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الروؤية
املهمة

اإ�سرتاتيجية
ال�سركة





الروؤية

املهمة

اإ�سرتاتيجية

ال�سركة
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اإ�سرتاتيجية ال�سركة
عوائد  على  املساهمني  حصول  ذلك  يتيح  بحيث  الطويل،  املدى  على  خدمات  كشركة  الشركة،  أعمال  منوذج  على  	 احملافظة 

مستقرة وثابتة على استثماراتهم.
	 ترسيخ موقع الشركة ومكانتها كشريك مفَضل للحكومات واملؤسسات التجارية في املنطقة.

	 االستفادة من موقعنا اإلقليمي، والسمعة القوية التي نحظى بها لتقدمي خدمات تشغيلية رائدة.
	 جتاوز توقعات العمالء من خالل تقدمي خدمات ذات جودة عالية، وبكفاءة متميزة، وتكلفة مناسبة تتماشى مع ميزانية العمالء 

واألوقات التي يحتاجونها للحصول على اخلدمة.

املهمة
وتطوراً،  كفاءة  األكثر  التكنولوجيا  لتسخير  نسعى 
منلكها، من  التي  واملتميزة  الواسعة  اخلبرة  من  واالستفادة 
نّؤمن  بها، بحيث  أجل ضمان تقدمي خدمات فعّالة وموثوق 

عائدات مستدامة وطويلة األجل ملساهمينا.

فإننا  املنطقة،  في  التبريد  وحلول  وكمزوَد مفَضل خلدمات 
بحيث  العمالء،  احتياجات  على  أساسي  بشكل  سنركز 
متميزة  في ظلها، خدمات  نعمل  التي  للمجتمعات  نقدم 

ومريحة وذات قيمة مناسبة. 

الروؤية
فإننا  املنطقة،  تشهده  الذي  النمو  من  يتجزأ  ال  جزءاً  باعتبارنا 
نتطلع لنكون الشركة الرائدة، التي تُعنى بتشغيل وتقدمي خدمات 
البنية التحتية املتعلقة بخدمات التبريد، وذلك جنباً إلى جنب مع 
الكبير  اهتمامنا  إلى  إضافة  ملساهمينا،  مستدامة  قيمة  إيجاد 

بتأمني راحة اجملتمعات التي نخدمها.
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ر�سالة الرئي�س 
التنفيذي





كان العام 2009 من أكثر األعوام صعوبة على تبريد. لقد خلّفت 
العالم مع نهاية  أرخت ظاللها على  التي  العاملية،  املالية  األزمة 
2008، آثاراً واضحة وضعت تبريد وجهاً لوجه أمام حتديات كبيرة 
وهي استكمال املشروعات اجلارية. هذه املشروعات التي شكّلت 
التبريد  محطات  قدرة  إبراز  في  مسبوق  غير  منواً   2009 بداية  في 
التباطؤ  نتيجة  واضحة  عرقلة  أعقبها  ثم  للشركة،  التابعة 
حدوث  عن  أسفر  مما  املنطقة،  في  العقارات  قطاع  في  امللحوظ 
حاالت تأخير كثيرة أو حتى إلغاء بعض العمالء ملشروعاتهم، وما 

ترتب عنها من حصول قضايا مالية مرتبطة بها.

ر�سالة الرئي�س التنفيذي
�سوجيت بارهار

الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس اإلدارة
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أوقات صعبة مرت تطلبت إتخاذ تدابير جريئة، وهذا ما وقع على كاهل مجلس إدارة الشركة املكلَّف. ففي أوائل العام 2009، 
مت تشكيل فريق إداري جديد ليتولى أمور الشركة ويجري استعراض استراتيجي للوضع االقتصادي، من أجل تعزيز عمليات 
الشركة ووضع خطة عمل من شأنها أن تكون قوية مبا فيه الكفاية لتواجه األزمة املالية، مع ضمان أن تظل شركة تبريد 

ومحطاتها جزءاً ال يتجزأ من خطط النمو لدولة اإلمارات العربية املتحدة.

ويسرني هنا أن أقدم تقريري بعد مرور سنة صعبة للغاية، وخروج الشركة من أسوأ أزمة مرت عليها وانحسارها بشكل الفت 
رغم إعالن اخلسائر السنوية التي تكبدتها الشركة ألول مرة نتيجة لعدد من القضايا املالية، وحتقيق الشركة إيرادات ميكن 
اعتبارها مقبولة نوعاً ما. وكما نعلم جميعاً، يتوجب على شركات املرافق حتقيق أداء مالي مستقر ومستدام وطويل األمد. 

ومن املؤكد أن يسهم فريق اإلدارة اجلديد بتغييراته اجلريئة في ضمان استمرار دورنا كشريك فاعل في تطوير البنية التحتية 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة على املدى الطويل. 
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لقد وضع فريق اإلدارة اجلديد تغييرات أخرى أكثر صرامة تضمنت آليات لقياس مستوى األداء بحيث يتبنى كل فرد الرؤية واملهمة 
واالستراتيجية نفسها، مع إخضاع اجلميع للمساءلة دون استثناء، األمر الذي يضمن حتقيق األهداف املرجوة من أدائنا. كما 
عملنا على حتديد املعايير واحلوافز الصحيحة لتشجيع األداء املتميز ومكافأته، وبذات الوقوف في وجه أي تقصير. وتعد هذه 

عملية طويلة األمد، ينبغي على كل فرد في الفريق االلتزام بها.

كما حرصنا أشد احلرص على مراجعة دقيقة لسير أعمالنا، األمر الذي قادنا نحو التركيز على احملطات والشبكات ذات القيمة 
الهندسية في املستقبل. كما أن أولوياتنا اليوم هي العمل وفقاً لتقييم االحتياجات الصارمة، والتصميم األفضل، والتسليم 
وإدارة العمليات مع ضمان االلتزام الراسخ من العمالء لالستثمار في محطات جديدة وكذلك تأمني متويل ثابت طويل األجل 

لقطاع األعمال.

ويبقى هناك أمر حيوي لنجاح أي شركة وهو دراسة التكلفة وآليات املراقبة للحفاظ على السيولة النقدية. وقد وضع فريق 
اإلدارة اجلديد ذلك في اعتباره، مع تأمني أفضل احللول لزيادة رأس املال بغية مواجهة الضائقة االقتصادية. وقد بدأنا في إحراز 
العامة للشركة مع حتسني  والنفقات  التكاليف  تركز على خفض  والتي  احلالية،  تقدم ملموس في حتسني كفاءة عملياتنا 
فعالية عملياتنا حتى نتمكن من االستمرار في تلبية احتياجات البنية التحتية للمنطقة بأسرها، وفي الوقت نفسه، احلفاظ 

على الوضع املالي للشركة.

الهيكلية  واالطالع عن كثب على  الشركة ألصولها  تقييم  بإعادة  يتعلق  تبريد فيما  على شركة  املاضي مثالياً  العام  وكان 
التنظيمية والعمليات وإستراتيجية األعمال، مبا يضمن أن تكون الشركة على أمت االستعداد لالنتعاش االقتصادي. كما أتاح 
لنا العام املنصرم بناء أسس أقوى، من شأنها أن متّهد الطريق ملستقبل أفضل مرتكز على أرضية صلبة، ومستند على دعائم 

راسخة. 

أمجادنا  على  نرتكز  أال  ببساطة  يعني  وهذا  الصفر.  إلى  العودة  األشكال  من  بأي شكل  يعني  ال  األساسيات  إلى  العودة  إن 
بالرضا، وإمنا أن نعمل على تقوية أسس الشركة، ورسم طريقنا متسلحني بخطة أكثر وضوحاً وأشد صالبة  ملنحنا شعوراً 
املناسبة  والعمليات  املناسب،  للمكان  املناسب  الشخص  اختيار  من خالل  الصحيح  نصابها  في  األمور  وضع  على  والتركيز 

واحللول الصحيحة املبنية على قيم راسخة وثابتة. 

        التقرير السنوي 2009        تــبــريــد     38



ما يخبئه لنا املستقبل

ال يزال قطاع التبريد في اإلمارات ودول اخلليج العربي في أشواطه األولى رغم امتالكه إمكانيات واعدة للنمو والتطور. ومن 
املتوقع أن يرتفع الطلب على خدمات التبريد لتصل إلى 20 مليون طن إضافية خالل السنوات العشرة املقبلة، مع العلم أن هذا 

القطاع املتنامي يواجه اليوم العديد من األمور املهمة الالزمة لدعم هذا النمو. 

هناك حاجة ماسة لتأسيس هيئة تنظيمية تعمل على إيجاد هيكلية صلبة لدفع هذه الصناعة قدماً، وتقدمي أفضل املمارسات، 
وتوفير معايير السلوك املهني في تصميم وبناء أنظمة للمحطة، ووضع التسعير. وأود أن أرى في املستقبل القريب جداً هذه 
الصناعة أكثر تنظيماً وانضباطاً، وقدرة على املنافسة. كما أتطلع إلى رؤية الشركة تأخذ زمام املبادرة في تطوير قطاع التبريد 

في دولة اإلمارات ومنطقة اخلليج العربي بأسرها.

وإننا على علم ونحن نتطلع إلى العام اجلديد، بأن طريقنا لن يكون مفروشاً بالورد والرياحني، وهناك الكثير من املهام امللقاة على 
عاتقنا. ولكننا مع ذلك مستعدون لهذه املرحلة، ومستعدون ملواجهة املستقبل وحتقيق التقدم املنشود ال سيما بعد إعادة 

تشكيل البنية الهيكلية لشركة تبريد.

إجنازات هامة خالل العام 2009

	 تعيني عضو منتدب.
	 تعيني رئيس تنفيذي.

	 تعيني مدير تنفيذي للشؤون املالية.
	 تعيني مدير جديد للتدقيق وإدارة اخملاطر.

	 شركة “قطر كوول” التابعة لـ”تبريد” تقدم خدماتها للفيال األولى في اللؤلؤة قطر، ضمن أكبر مشروع تبريد في العالم، 
من خالل محطة مفردة واحدة بطاقة 130 ألف طن. 

 . افتتاح محطة جزيرة ياس لتوفير خدمات التبريد حللبة مرسى ياس لسباق الفورموال 1	 
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ر�سالة املدير 
التنفيذي لل�سوؤون 

املالية





لقد مضى عام منذ أن التحقت بشركة تبريد كمدير تنفيذي للشؤون 
املالية، وإنه ليسعدني أن أقدم تقريري، الذي يوجز الشهور املاضية 
الصعبة، ويسرني أن أقدم تقريري هذا، على الرغم من العقبات العديدة 
التي واجهناها للتغلب على الصعوبات التي وقفت في طريقنا، فقد 
أمام الشركة لتحقيق  الفرصة  مت وضع األسس الصحيحة إلتاحة 

النجاح والتميز على املدى الطويل.

ر�سالة املدير التنفيذي

لل�سوؤون املالية
�ستيف ردلينغتون

املدير التنفيذي للشؤون املالية
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أداء الشركة التي التحقت بها  أقل من املستوى املطلوب، وكانت عائدات املساهمني غير مقبولة،  قبل عام من اآلن، كان 
باإلضافة إلى تزايد عبء الديون على كاهلنا. ولم يكن هنالك شك في أن شركة تبريد قد عانت الكثير في عام 2009، نظراً 
للهزة التي تعرض لها قطاع العقارات برمته، آخذين بعني االعتبار أن رأس مال شركة تبريد ونطاق عملها، يرتبط بشكل كبير 

ومباشر بالقطاع العقاري سواء احمللي أو اإلقليمي. 

إلى  العقاري  باالزدهار  ودفعت  األجل،  التمويل طويل  توافر  وبشدة،  العاملية  االقتصادية  األزمة  2008، قّلصت  أواخر عام  في 
توقف، سواء على الصعيد العاملي أو اإلقليمي. وقد أدت ظروف وطبيعة السوق خالل تلك السنة، إلى صعوبة زيادة األموال 
واخملصصات املالية، وكذلك استحالة زيادة متويل الديون طويلة األجل. وقد تزامنت األزمة مع برنامج تبريد للتوسع الذي لم 
يسبق له مثيل، حيث بلغت قيمة النفقات الرأسمالية حوالي 2 مليار  سنوياً، والتي يغطي التمويل  اخلارجي %90 منها. وقد 
أدى هذا األمر إلى أزمة سيولة حادة، وزادت الصعوبات التي نواجهها لتمويل مصروفات راس املال، وتلبية الطلبات املتزايدة 

للمستهلكني على مثل هذا النوع من اخلدمات.
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املراجعة االستراتيجية

في بداية عام 2009، كّلف مجلس إدارة الشركة فريق اإلدارة اجلديد بإجراء مراجعة شاملة، في حني خلصت هذه املراجعة الى ثالثة 
استنتاجات:

	 إن منوذج العمل في شركة تبريد يتطلب إعادة مراجعة.
	 مستوى التدفقات النقدية التي نتوقع احلصول عليها من أصول الشركة ال تتوافق مع حساب امليزانية، وال بد من العمل على 

تعديل هذا.
	 ال بد من إعادة رسملة احلساب اخلتامي للشركة.

وكنتيجة لهذه املراجعة االستراتيجية، فقد مت اقتراح ثالث توصيات من قبل فريق اإلدارة، وقد متت املوافقة عليها من قبل مجلس 
أوالً، اإلعالن عن أضرار غير نقدية تكبدتها الشركة بقيمة1,161 مليون درهم، وذلك بصورة تعكس قيمة  والتوصيات هي:  اإلدارة، 
املشروعات طويلة األجل في ظل الوضع االقتصادي القامت. ثانياً، ضمان احلصول على تسهيالت مالية قصيرة األجل من شركة مبادلة 
للتنمية مببلغ 1.3 مليار، من أجل توفير األموال الالزمة للشركة، في الوقت ذاته الذي جتري فيه شركة تبريد، برنامج إعادة الرسملة. 

أما ثالثاً، فتقدمي خطة إعادة الرسملة للمساهمني.

وقد وافق مجلس اإلدارة على عرض خطة إعادة الرسملة على مساهمي الشركة، وتهدف اخلطة إلى حتقيق استقرار مالي طويل 
األجل حملفظة الشركة ولهيكل رأس املال، وذلك من خالل:- أوالً: الدخول في مفاوضات مع املساهمني االستراتيجيني، للحصول على 
رؤوس األموال طويلة األجل، والتي ستساهم في عملية إعادة تطوير أعمال الشركة، وثانياً: متكني شركة تبريد من االنخراط بشكل 

استباقي مع الدائنني.

وقد شملت اخليارات املتاحة للحصول على رؤوس أموال جديدة، الطرح العام أو اإلحالل اخلاص، وكجزء من برنامج خطة إعادة الرسملة، 
فإن متويل الديون األساسية سيظل متاحاً حتى نهاية عام 2010، وميكن حتويلها إلى رأس مال على املدى الطويل، وميكن أن تتم عملية 
وحاملي  واملصارف  الدائنني  مع  ترتيبات  وإجراء  أموال جديدة،  لرؤوس  أدوات  إصدار  أو  املال،  رأس  تخفيض  الرسملة، عن طريق  إعادة 

الصكوك.

  

        التقرير السنوي 2009        تــبــريــد     44



نتائج عام 2009

لقد أّثر التباطؤ االقتصادي الذي مرت به الشركة على النتائج التي حتققت في عام 2009، ومتثل ذلك بشكل رئيسي في االضرار غير 
املتوقعة التي تكبدتها الشركة، والتي جاءت نتيجة لتأثر تقييم قيمة املشروعات طويلة االجل التي تعمل عليها الشركة، و قد كان 
هذا االنخفاض الكبير بشكل أساسي في املشروعات قيد التطوير، حيث تأجلت عدد من املشروعات في حني ألغى عدد آخر. ولسوء 
احلظ فقد كان لدينا عدد محدود من املصادر لتعويضنا عن الطلب املتدني الذي واجهته الشركة والصعوبات التي أفرزتها عقود 

التعاقد مع الشركات، وقد أثر هذا على طبيعة األعمال التي نقوم بها حالياًً.

وعلى الرغم من  أن نتائج عام 2009 كانت مخيبة لآلمال، إال انه من  املهم القاء الضوء على جوهر األعمال التشغيلية  ) توفير 
خدمات التبريد والتكييف للتجمعات واملناطق( والتي قامت  بها شركة تبريد عام 2009.  

بزيادة طفيفة عن السنوات السابقة، في حني وصل  742 مليون درهم إماراتي،  وإيرادات الشركة للعام املاضي  لقد بلغت عائدات 
إجمالي األرباح إلى 291 مليون درهم ولقد لعبت أعمالنا األساسية في مجال التبريد دوراً هاما في توليد الدخل لعام 2009 والذي 
زاد بنسبة %29 مقارنة بعام 2008. إن هذا االداء القوي قد أدخل الشركة  في  ثالثة مشروعات جديدة قيد التنفيذ )مشروع جامعة 
اإلمارات العربية املتحدة في العني، ومشروع جزيرة ياس، ومشروع T 7 مدينة زايد العسكرية(،ومشاريع أخرى يجري العمل عليها. وقد 

بلغت القدرة اإلجمالية للشركة من املياه املبردة 339572 طن، بزيادة قدرها  65371 طن عن عام 2008.

2009. في حني أن هنالك ثالثة  31 ديسمبر  ومع ستة عشر مشروع تبريد جديد حتت اإلنشاء ومشروعني حتت التوسعة مع نهاية 
عشر مشروعاً، باإلضافة إلى مشروع توسعة آخر، يتوقع أن تدخل جميعها حيز العمل عام 2010، األمر الذي سيزيد الطاقة اإلنتاجية 

للمياه املبردة مبقدار 148300 طن.

اخلليج  2009، جاءت من شركة طاقة  عام  في  الشركة  عليها  التي حصلت  التعاقد  عائدات  أن  اإلعالن عن  دواعي سروري  ملن  إنه 
لألنظمة، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة تبريد، وقد زادت تلك العوائد بنسبة %38 نتيجة لعقود مد شبكات األنابيب الرئيسية 
جلزيرتي الرمي والصوة.  في حني انخفضت خدمات التصنيع في عام 2009 متاثرة  بالتباطؤ االقتصادي.  وبلغت أرباح االعمال التشغيلية 

للشركة في عام 2009، 291 مليون درهم ومبا يؤثر ايجابياً على مستقبل الشركة.
 

إنني على يقني، بأن عام 2010 سيكون عاماً مليئاً بالتحديات، وذلك في سعينا إلجناز املشروعات االنشائية التي نعمل عليها وتطبيق 
خطة إعادة الرسملة وتطلعنا نحو تطوير االداء والعمل في األسواق الصعبة، وعليه فإنني أتطلع ملثل هذه التحديات وأنا على يقني 

تام بأن الوقت الراهن سيساعدنا في االستمرار مبا بدأنا في حتقيقه في عام 2009 لتقدمي وتطوير خدماتنا.
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تولى سعادة خادم عبد اهلل القبيسي منصب املدير التنفيذي لشركة 
الشركة  وهي   ،2007 مايو  في    )IPIC(الدولية البترولية  االستثمارات 
االستثمارات  مجال  في  أبوظبي  حلكومة  التابعة  الرئيسة  احلكومية 
قيمتها  تقدر  موحدة  أصوالً  متتلك  والتي  الطاقة،  في قطاع  األجنبية 

بأكثر من 46 مليار دوالر أمريكي.

ومنذ أن شغل هذا املنصب، يعمل القبيسي بشكل مباشر مع رئيس 
ساهم  حيث  نهيان،  آل  زايد  بن  منصور  الشيخ  سمو  اإلدارة،  مجلس 
االستثمارات  شركة  في  االستثمار  مجال  توسيع  في  فاعل  بشكل 

البترولية تبعاً لقطاعات العمل اخملتلفة والتوزيع اجلغرافي.   

وشهدت الفترة القصيرة التي قضاها القبيسي في أهم مواقع اإلدارة 
إقامة عدد من املشروعات االستراتيجية االستثمارية احمللية والتي تعتبر 
ذات أهمية كبيرة، مثل: خط أنابيب النفط اخلام )أدكوب ADCOP(، حيث 
متتلك الشركة اآلن نسبة %40 من “كيماويات”، وهي مبادرة استراتيجية 
مهمة من شأنها أن تساهم في حتويل إمارة أبوظبي إلى قوة عظمى 
في مجال النفط والطاقة، كما ُعرف القبيسي بقيامه بدورٍ أساسي 

في وضع اخلطط املستقبلية لتنمية اقتصاد إمارة أبوظبي.     

بدأ القبيسي عمله في اجملال االستثماري في جهاز أبوظبي لالستثمار 
االستثمار،  وتقييم  بإدارة  منهاج خاص  على  باإلشراف  ويقوم   ،)ADIA(
ويقود معظم عمليات املفاوضات الرئيسة اخلاصة باألسعار ومهمات 
التي ساهمت  الرئيسة  القوة  وقد كان  الشركة.  تديرها  التي  التوافق 
للتحويل،  القابلة  االستثمار  سندات  استراتيجية  الشركة  تبني  في 
آبار  شركة  في  رئيسة  حصة  على  الشركة  استحواذ  وراء  كان  كما 
االستثمارية، والتي حصلت مؤخراً على ما يقرب من %10 من أسهم 
كان  وقد  بنز.  مرسيدس  لسيارات  الرئيسي  الصانع  ديلمير،  شركة 
القبيسي سباقاً في مجال تطوير وتوظيف التقييم الداخلي املتطور 
 .)IPIC(والتقنيات الكمية ضمن شركة االستثمارات البترولية الدولية

      
وقد حازت إجنازات القبيسي على التقدير العالي بني نظرائه وذلك على 
صعيد دولة اإلمارات العربية املتحدة والعالم. وحصل على لقب أفضل 
2009، كما  لعام  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  عربي  أعمال  رجل 
بصفته  املعلومات  لنظم  الدولي  املؤمتر  في  األولى  اجلائزة  على  حصل 
القبيسي  منح  سبب  املؤمتر  عّلل  وقد  العام.  لنفس  الفاعل  الالعب 
ألن  في طريقها  جملموعة كيميائية  مهماً  مديراً  “بصفته  اجلائزة:  هذه 
تصبح رائدة عاملياً في مجال البتروكيماويات، ويستحق خادم القبيسي 
من  بصفته  املعلومات  لنظم  الدولي  املؤمتر  يقدمه  الذي  الوسام  هذا 

املتميزين في قطاع الصناعة الكيماوية للعام 2009”.   

الدولية)IPIC(  كرئيس  البترولية  القبيسي شركة االستثمارات  وميّثل 
لبنك هيونداي أويل الكوري اجلنوبي الذي يعمل في مجال تكرير وتسويق 
النفط، وكنائب لرئيس شركة النفط الوطنية النمساوية OMV. كما 
يشغل أيضاً منصب رئيس بوريلياز إيه جي النمساوية والتي تسيطر 
الشركة اإلماراتية على نسبة %64 من أسهمها. ومتتلك بوريلياز 40% 
من أسهم شركة أبوظبي للدائن البالستيكية احملدودة )بروج( باملشاركة 

مع أدنوك اإلماراتية.  

ويرأس القبيسي مجالس إدارة 4 شركات في أبوظبي، وهي: شركة آبار 
ميديا. كما يشغل عضوية  آي  وتكافل وصحيفة  وتبريد  االستثمارية 
اإلمارات  وجهاز  اإلماراتي،  األول  اخلليج  بنك  من  كل  إدارة  مجالس 

لالستثمار.  

�سعادة خادم عبد اهلل القبي�سي
رئيس مجلس اإلدارة، عضو مجلس إدارة



التشغيلي  الرئيس  منصب  حالياً  املهيري  املقرب  أحمد  وليد  يشغل 
اإلشراف  الرئيسية  مسؤولياته  وتشمل  للتنمية،  مبادلة  شركة  في 
على نشاطات التشغيل وتطوير األعمال في شركة مبادلة، وتتضمن 
إلى  باإلضافة  ملبادلة  الدولي  االستثماري  التمّلك  النشاطات  هذه 
الطاقة  القطاعات:  من  واسعة  مجموعة  في  الشركات  تأسيس 
والصناعة والبنية التحتية والرعاية الصحية والطيران والتكنولوجيا 

والعقارات.

للمشروعات  أول  مديراً  وليد  السيد  عمل  مبادلة،  في  عمله  وقبل 
اإلمارات، حامالً معه خبرة واسعة من شركة  أوفست  في مجموعة 
املشروعات  من  للعديد  مستشاراً  عمل  حيث  وشركاه  ماكينزي 

الصناعية واحلكومية.

الياه  شركة  من  كل  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب  يشغل  وهو 
التحتية،  للبنى  مبادلة  وصندوق  سات‘‘،  ’’ياه  الفضائية  لالتصاالت 
نائب رئيس مجلس  أّنه  التكنولوجيا املتطورة؛ كما  وشركة استثمار 
أيضاً  ’’تبريد‘‘ ومؤسسة ليسبالن. ويشغل  اإلدارة في كل من شركة 
منصب املدير في كل من شركة ’’إيه إم دي‘‘، وشركة دو، وبياجيو آيرو، 
كورب”،  “زونز  املتخصصة  االقتصادية  للمناطق  العليا  واملؤسسة 
املشروعات  وتطوير  لدعم  خليفة  وصندوق  البيانات،  لنظم  وإجنازات 

الصغيرة واملتوسطة.

أبوظبي  مجلس  في  العام  املدير  منصب  وليد  السيد  يشغل  كما 
للخدمات  أبوظبي  شركة  إدارة  مجلس  ورئيس  االقتصادي،  للتطوير 
للعلوم  خليفة  جامعة  أمناء  مجلس  عضو  وهو  ’’مساندة‘‘،  العاّمة 

والتكنولوجيا والبحوث.

وشهادة  األمريكية،  هارفرد  جامعة  من  املاجستير  شهادة  يحمل 
تاون في  األجنبية من جامعة جورج  اخلدمات  البكالوريوس في علوم 

الواليات املتحدة األمريكية.

وليد اأحمد املقرب املهريي
عضو مجلس إدارة، نائب رئيس مجلس اإلدارة
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يعمل خالد عبداهلل القبيسي مستشاراً أوالً لوحدة االستثمارات في 
شركة مبادلة للتنمية، إلى جانب كونه العضو املنتدب لشركة تبريد، 
حيث يتولى اإلشراف على املهام املتعلقة بتطوير ودعم فريق العمل 
املالية  الشؤون  على  أيضاً  إشرافه  إلى  باإلضافة  للشركة،  التنفيذي 

واإلدارية. 

إذ  واملصرفي،  املالي  اجملال  في  واسعة  بخبرة  القبيسي  خالد  يتمتع 
الوطني  أبوظبي  بنك  في  األعمال  وتطوير  التمويل  إلدارة  مديراً  عمل 
بتمويل  يتعلق  فيما  للشركات  االستشارات  تقدمي  على  عمل  حيث 
املنتجات  وهيكلة  األسهم،  واقتناء  الديون،  وجدولة  متطلباتها، 
املصرفية  واخلدمات  املصرفية  بالتجزئة  البيع  لعمليات  االستثمارية 
اخلاصة.  وانضم إلى مبادلة في منصبه احلالي بعد أن انتقل من شركة 

كابيتال العاملية التي تولى فيها منصب مدير االستثمار. 

ويشغل باإلضافة ملا سبق منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية 
للضمان الصحي )ضمان( وعضو مجلس إدارة في شركة دنيا املالية، 
والشركة العاملية لزراعة األسماك )أسماك(، وشركة منازل العقارية، 
منصب  يشغل  كما  التمويل،  ودار  كابيتال،  إي  جي  مبادلة  وشركة 
ويحمل   .2003 العام  منذ  املالي  احمللل  في معهد  إدارة  عضو مجلس 
خالد القبيسي درجة جامعية في الشؤون املالية واإلدارة التشغيلية 

من جامعة بوسطن، وماجستير من جامعة جورج واشنطن.  

خالد عبداهلل القبي�سي
العضو املنتدب وعضو مجلس اإلدارة



هو املدير التنفيذي ومساهم في مجموعة مصانع مياه املنهل ونستله 
في اململكة العربية السعودية، وهذه اجملموعة من كبرى شركات إنتاج 
مياه الشرب  املعبأة في املنطقة. وهو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة 

الكابالت األردنية احلديثة في األردن.

ويشغل املهندس البيطار إضافة ملا سبق، عضوية العديد من مجالس 
إدارة الشركات منها: مصنع الينابيع للمياه بالدمام، ومصنع األنهار 
الشرق  ومصنع  بالرياض،  للمرطبات  الينابيع  ومصنع  بجدة،  للمياه 
األوسط  الشرق  ومصنع  بالرياض،  والبالستيك  للقوالب  األوسط 
األنابيب  لعزل  السعودي  املصنع  بالرياض،  املتخصصة  للكابالت 
في  للمياه  املنهل  ومصنع  بالدمام،    املناطق  تبريد  شركة  بالرياض، 
بدبي،  مالتيفورمز  وشركة  للمقاوالت،  دبي  وشركة  وقطر،  البحرين 
وشركة مياه نستله بدبي، واملصنع اإلماراتي لعزل األنابيب بأبوظبي، 
وشركة إجناز للتطوير العقاري بدبي، وشركة التعدين العامة باالردن. 

وشركة كيبالت مسك فوجيكورا باألردن.
 

ويحمل السيد عبدالرؤوف البيطار درجة بكالوريوس علوم الهندسة 
املدنية من جامعة سيركيوز في نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية.

عبدالروؤوف البيطار
عضو في مجلس اإلدارة
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للشؤون  التنفيذي  املدير  منصب  خوري  عبداهلل  سعادة  يشغل 
هيئة  وهو  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذية  الشؤون  جهاز  في  احلكومية 
حكومية تقدم خدمات استشارية للفريق أول سمو الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات املسلحة، 
أبو ظبي، حول املسائل اإلستراتيجية  التنفيذي إلمارة  ورئيس اجمللس 
يقوم عبداهلل خوري مبهمة متابعة  املنصب  العامة.  ومن خالل هذا 
وتسهيل مجاالت العمل بني جهاز الشؤون التنفيذية وكافة الهيئات 
إشرافه  إلى  إضافًة  والدولية،  منها  احمللية  الصلة  ذات  احلكومية 

ومتابعته لعمليات مكتب رئيس جهاز الشؤون التنفيذية.  

وقبل شغله منصبه احلالي في جهاز الشؤون التنفيذية، ترأس عبداهلل 
خوري وحدة الشؤون اخلارجية واإلدارية في شركة مبادلة للتنمية بني 

عامي 2004 و2008 .

 بدأ عبداهلل خوري حياته املهنية في العام 1996 من خالل انضمامه 
)األوفست(، حيث كان مسؤوالً  التوازن االقتصادي  برنامج  إلى مكتب 

عن قسم الشؤون اإلعالمية. 

يشغل عبداهلل خوري حالياً عضوية مجالس إدارة شركة تبريد- شركة 
التبريد الرائدة في الشرق األوسط، وحلبة مرسى ياس وشركة قصر 

اإلمارات وهيئة املنطقة اإلعالمية )twofour54( في  أبوظبي.

 1996 عام  جنيف  في  األوروبية  اجلامعة  من  خوري  عبداهلل  تخرج 
االتصاالت  في  والثانية  األعمال  إدارة  في  األولى  شهادتني،  ويحمل 

العامة واإلدارية. 

عبداهلل خوري
عضو في مجلس اإلدارة



املدير  منصب  حالياً  يشغل  الذي  البادي،  سعيد  علي  السيد  لعب 
إلى عضويته في مجلس  أبوظبي للموانئ إضافة  التنفيذي لشركة 
إدارتها، دوراً رئيسياً ومهماً في تطبيق االستراتيجيات اخلاصة بالشركة 
واملناطق  املوانئ  عمل  لتنظيم  الرئيسي  املطور  اليوم  تعد  التي 
الصناعية في أبوظبي، كما كان لتوجيهاته وإدارته لفريق العمل الدور 
على  االستراتيجية  وتطلعاتها  الشركة  فلسفة  حتقيق  في  األكبر 

ضوء األهداف املرسومة لها.

ويشغل علي البادي حالياً عضوية مجلس إدارة كل من شركة تبريد 
بترول  شركات  مجموعة  مع   عمل  وقد  للقطارات”.  “االحتاد  وجلنة 
أبوظبي الوطنية )أدنوك( ملدة 22 عاماً، حيث شغل عدداً من املناصب 
الشركات  من  عدد  في  الرئيس  منصب  شغل  كما  املهمة،  اإلدارية 

التابعة ألدنوك وعضواً في مجالس إداراتها. 

يحمل السيد علي سعيد البادي درجة البكالوريوس في العلوم اإلدارية 
من جامعة إنديانا بالواليات املتحدة األمريكية.

علي �سعيد البادي
عضو في مجلس اإلدارة
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اإبراهيم اأحمد الأن�ساري
عضو في مجلس اإلدارة

مت تعيني السيد إبراهيم أحمد األنصاري في منصب مدير عام شركة 
دولفني للطاقة - في دولة اإلمارات العربية املتحدة في أكتوبر من العام 
لشؤون  التنفيذي  الرئيس  نائب  منصب  يشغل  كان  أن  بعد   ،  2007

العمليات منذ مارس 2004.

التي تقوم بها  وهو مسؤول بصورة أساسية عن العمليات واألعمال 
الشركة في دولة اإلمارات العربية املتحدة . وقبيل انضمامه لشركة 
التنفيذي  2003 كنائب للرئيس  العام  دولفني للطاقة في أكتوبر من 
للماء  االحتاد  لشركة  عاماً  مديراً  األنصاري  عمل  املشروعات،  لشؤون 

والكهرباء والتي مت دمجها الحقاً في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي.

بعد تخرجه من اجلامعة مباشرًة ، عمل األنصاري ملدة 18 عاماً بشركة 
بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(. وكان أول منصب إداري يتواله بالشركة 
هو مدير قسم التطوير الهندسي، ثم جرت ترقيته بعد ذلك ليصبح 
مدير إدارة معاجلة الغاز وخطوط األنابيب بشركة أثير التي كانت تتبع 

ألدنوك. 

انضم األنصاري ملكتب برنامج املبادلة في سبتمبر 2000 كمستشار 
االحتاد  العام لشركة  املدير  توليه منصب  وذلك قبل  فني متخصص، 
للماء والكهرباء في سبتمبر 2001. وفي أبريل 2004 ، انتقل األنصاري 

للعمل كمستشار تنفيذي في شركة مبادلة للتنمية . 

املتحدة  بالواليات  للتكنولوجيا  لويزيانا  جامعة  من  األنصاري  تخرج 
األميركية عام 1982، وهو حاصل على شهادة بكالوريوس في الهندسة 

الكهربائية. 

باإلضافة ملنصبه احلالي، يشغل السيد األنصاري عدة مناصب إدارية 
عليا في مؤسسات أخرى. فهو يشغل منصب عضو مجلس إدارة في 
شركة اإلمارات لألملنيوم، و هو أيضاً رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة 

للخدمات البترولية ، كما أنه عضو مجلس إدارة في شركة تبريد. 
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في شهر يناير من العام 2009، مت تعيني سعادة خليفة محمد املزروعي 
مديراً عاماً لبلدية أبوظبي، ومن خالل دوره الفعال هذا يساهم خليفة 
املزروعي في دفع العجلة االقتصادية إلمارة أبوظبي عبر تولي مهمة 
اإلشراف على توسعة البنية التحتية لعاصمة اإلمارات والعمل على 

حتديث منشآتها ومرافقها العامة.

كما يلعب دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وسياسات ونظم عمل 
البلدية من خالل تبني التقنيات احلديثة واستقطاب الكوادر املؤهلة 

لتوفير خدمات أفضل لسكان اإلمارة.

و في الوقت نفسه يترأس خليفة املزروعي شركة أبوظبي للمطارات 
“أداك” وهي الشركة التي تتولى مهمة إدارة وتشغيل مطاري أبوظبي 
ومطار  اخلاص  للطيران  البطني  مطار  إلى  باإلضافة  الدوليني  والعني 
على  اإلشراف  عملية  يتولى  كما  السياحي،  ياس  بني  صير  جزيرة 
مشروع توسعة مطار أبوظبي الدولي والبالغة كلفته 6.8 مليار دوالر 

أمريكي إلى جانب تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في اإلمارة.

في  أداك  لشركة  كرئيس  منصبه  املزروعي  خليفة  تولى  أن  ومنذ 
الشركة  عمليات  تطوير  على  عمل   ،2006 العام  من  سبتمبر  شهر 
املناخ  القطاع اخلاص من أجل توفير  وبناء عالقات وثيقة مع شركات 
املالئم لتأسيس املشروعات املشتركة معها والتي تعود بالفائدة على 

االقتصاد واجملتمع الوطني.

وباإلضافة إلى تشغيل وإدارة مطارين دوليني ومطار خاص وآخر سياحي 
والتقنية  اإلدارية  اخلدمات  بتوفير  للمطارات  أبوظبي  شركة  تقوم 
لقطاع الطيران مطبقة بذلك أعلى معايير السالمة واألمن والكفاءة 
واخلاص  العام  القطاعني  من  شركائها  مع  بالتعاون  التشغيل  في 

محلياً وعاملياً.

وإدارة  التمويل  مجال  في  واسعة  خبرات  املزروعي  خليفة  وميتلك  
الذي  األمر  والعاملية،  واإلقليمية  احمللية  املال  األموال في أسواق  رؤوس 
بتمويلها  قامت  ضخمة  مشروعات  إدارة  مسؤولية  تولي  من  مكنه 
شركة مبادلة للتنمية، كما لديه خبرات واسعة في مجال التسويق 
وخطط  العملي  والتدقيق  اإلستراتيجي  والتقييم  اجلدوى  ودراسات 

إعادة التنظيم والتطوير.

كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة الطيف للخدمات 
التجاري  املركز  رئيس  ومنصب  مبادلة،  شركات  إحدى  وهي  الفنية 

العاملي في أبوظبي.

خليفة حممد املزروعي
عضو في مجلس اإلدارة



�سوجيت بارهار
الرئيس التنفيذي وعضو في مجلس اإلدارة

استطاع السيد سوجيت بارهار كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة 
وعبر  اإلجنازات.  من  حافالً  سجالً  للشركة  يكتب  أن  تبريد،  لشركة 
فريق  قيادة  استطاع  والتشغيلية،  اإلدارية  املمارسات  أفضل  تطبيق 
على  تُدار  فعالة  استراتيجية  وضع  ضمان  أجل  من  بالشركة،  اإلدارة 
أساسها الشركة، وتضمن جناحها واستمرارها في النمو والتطور في 

منطقة الشرق األوسط. 

ويعد السيد سوجيت بارهار مختصاً ومحنكاً في قطاع اخلدمات، وقد 
عمل في عام 1996، قبل التحاقه بالعمل في شركة تبريد، في مختلف 
كنائب  عمل  حيث  وأمريكا،  وآسيا  األوسط  الشرق  منطقة  أسواق 
الصناعية،  سمكورب  في  اإلقليمي  األعمال  تطوير  ومدير  للرئيس 
وهي شركة مرافق حيوية تتخذ من سنغافورة مقراً لها، وكان السيد 
سوجيت بارهار مسؤوالً عن حتديد وتطوير مشروعات االستحواذ التي 
تقوم بها الشركة، وتطوير مجاالت جديدة في حقل الطاقة واملرافق 

العامة، واإلدارة البيئية والبحرية واملناطق الصناعية.

يحمل السيد سوجيت بارهار درجة بكالوريوس علوم الهندسة املدنية 
والهيكلية من جامعة نانياجن للتكنولوجيا في سنغافورة، التي تعد 
مجال  في  املرموقة  األكادميية  السمعة  ذات  اجلامعات  من  واحدة 

البحوث املكثفة.  

              57      تــبــريــد       التقرير السنوي 2009





 تقرير اأع�ساء
جمل�س الإدارة واللجان



ملخص ملا مت إجنازه في عام2009
الوطنية للتبريد  التي قامت بها الشركة  أن نقدم تقريرنا حول النشاطات  يسرنا 
املركزي )تبريد(  في السنة املنصرمة التي انتهت في 31 ديسمبر 2009. هذه السنة 
مرت  التي  الصعبة  السنوات  من  كواحدة  تبريد،  تاريخ  في  محفورة  ستظل  التي 
مواكبة  أجل  من  له،  مثيل  ال  منو  برنامج  تبريد  أطلقت  السنة،  تلك  ففي  عليها. 
القطاع  نهضة  أفرزتها  التي  التبريد  خدمات  على  املتزايد  والطلب  االحتياجات 
العقاري في أبوظبي، وخصوصاً خطة التطوير العمراني الرئيسية لإلمارة- أبوظبي 
2030. وعلى الرغم من التزام الشركة بعقود طويلة األجل مع عمالئها الرئيسيني، 
إال أنها تأثرت بشكل واضح باألزمة االقتصادية العاملية، وما جنم عنها من تباطؤ في 
قطاع التطوير العقاري في املنطقة. حيث تقلص النمو كثيراً، وتأثرت الشركة من 
حيث إلغاء عدد املشروعات وتأخيرها، وقد أدى كل هذا إلى تسجيل الشركة أضراراً 
بقيمة 1,161 مليون درهم، وأدت الى أول خسارة لها على اإلطالق مببلغ  1,118 مليون 

درهم مت تسجيلها في عام 2009.

 تقرير اأع�ساء
جمل�س الإدارة واللجان

        التقرير السنوي 2009        تــبــريــد     60



على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي واجهتها الشركة، فقد بلغت العائدات 724 مليون درهم، بزيادة طفيفة عن السنة 
السابقة، في حني بلغ إجمالي األرباح 291 مليون درهم.  ولقد شكلت طبيعة األعمال التي تقوم بها الشركة في قطاع التبريد 
دوراً رئيسياً في زيادة مداخيل الشركة، التي ارتفعت مبقدار %29،  وشملت النشاطات التشغيلية لعام 2009 توظيف 12 خبيراً 
في شؤون خدمات املرافق اخملتلفة، وذلك للقيام بأدوار متعددة لتطبيق أفضل املمارسات املؤسسية، واإلدارية، واملراقبة املالية، 
وبناء ثالثة مصانع جديدة بقدرة تصل إلى 395,100 طن عبر 36 محطة. وعلى ضوء ذلك فقد أصبح لدى الشركة اعتباراً من 31 

ديسمبر 2009 ، ستة عشر مصنعاً جديداً إضافة إلى محطتني اثنتني قيد اإلنشاء.

اخلسائر

ُتعزى اخلسارة املعلنة ومقدارها 1,118 مليون درهم إلى األضرار غير النقدية، والتي جاءت نتيجة لتغيير في قيمة املشروعات 
طويلة األجل، التي سببتها الصعوبات التي واجهها املناخ االقتصادي عموماً. وشمل ذلك شطب العديد من املشروعات قيد 

التشغيل أو قيد التطوير في عام 2009، مضافاً إليها املشروعات االخرى التي تأخرت أو ألغيت من برنامج العمل.

إعادة الرسملة

الشركة،  عليها  تعمل  التي  املشروعات  مراجعة شاملة جململ  بإجراء   2009 عام  في  تبريد  لشركة  اجلديدة  اإلدارة  قامت  لقد 
باإلضافة ملراجعة خطة العمل، واألداء املالي، وتقييم السيولة، وهيكل رأس املال العام. وبناًء على هذا التقييم، فقد قام فريق 

اإلدارة في 7 مارس 2009 باقتراح العديد من األفكار والتوصيات التي حظيت مبوافقة مجلس اإلدارة ويشمل ذلك: 
. اإلعالن عن خسائر وأضرار غير نقدية حتملتها الشركة بواقع 1,161  مليون درهم لعام 2009	 

احلصول على تسهيالت مالية قصيرة األجل من شركة مبادلة للتنمية بواقع 1.3	  مليار درهم لتوفير السيولة الالزمة على 
أن تلتزم شركة تبريد بتنفيذ برنامج إعادة الرسملة. 

	 تقدمي خطة إعادة الرسملة للمساهمني، وذلك من أجل حتقيق استقرار في البيانات املالية طويلة األجل، وهيكل رأس املال.

إن عناصر برنامج إعادة الرسملة املقترحة، تشمل احلصول على موافقة املساهمني على منح مجلس اإلدارة السلطة
الكاملة من أجل:

تفعيل عملية إلغاء ما يصل إلى 970 مليون سهم بقيمة 1	  درهم للسهم من الشركة.
	 حتديد الشروط النهائية، وتوقيت تنفيذ تخفيض رأس املال، من أجل زيادة رأس املال اجلديد.

تفعيل هذا األمر لضمان، 4.2	  مليار درهم من السندات أو الصكوك من أجل زيادة رأس املال اجلديد.
	 الدخول في نقاش بهذا الشأن و/أو التفاوض مع دائني الشركة )مبا في ذلك املصارف وحاملي الصكوك(.

بتاريخ 21 ابريل 2010، عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية  من أجل التصويت على منح مجلس االدارة الضوء األخضر 
للسير في تنفيذ برنامج إعادة الرسملة.

توزيع األرباح

 على إثر النتائج املالية لسنة 2009، فإن مجلس اإلدارة ال يوصي بتوزيع أي أرباح على املساهمني في الشركة، وذلك عن السنة 
املنتهية في 31 ديسمبر 2009.
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مراجعة لعام
2009





سيعرف عام 2009 على الدوام، بأنه أحد أصعب األعوام التي مرت على 
ففي  مسيرتها،   من  املاضية  سنًة  عشرَة  اإلحدى  طيلة  تبريد  شركة 
الوقت الذي كانت تنفذ فيه الشركة مشروع توسعة ال مثيل له، ألقت 
االقتصادية على مصادر  الضغوطات  وأثرت  االقتصادية بظاللها  األزمة 
مشاريعها  متويل  في  تبريد  شركة  عليها  تعتمد  التي  األموال  رؤوس 
على  العمالء  طلب  في  امللحوظ  االنخفاض  كان  حني  في  الرئيسية، 
خدمات الشركة، واملرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتباطؤ والركود العام في سوق 

العقارات، عامالً آخراً شكل صعوبة وحتدياً لدى تبريد. 

مراجعة لعام
2009
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وعلى الرغم مما سبق، فقد كان أداء شركة تبريد في العام املاضي، شاهداً حقيقياً على قدرتنا على جتاوز الركود، وهو أيضاً 
مؤشر على موقفنا الصحيح في البيئة والقطاع الذي نعمل فيه. ومما ال شك فيه أن السنة االقتصادية املاضية، قد شهدت 
اضطرابات هي األخرى، لكن على الرغم من تلك االضطرابات، فقد متّكنا من إظهار التزامنا املستمر خلطط التوسع القوية. 
وعلى الرغم من هذه الظروف الصعبة للغاية، إال أننا أثبتنا قدرتنا على زيادة ومنو العائدات واألرباح من العمليات التشغيلية 

القائمة، إضافة إلى التقدم في برنامج بناء مشروعات جديدة.    

   إضاءات مالية

حققت الشركة عام 2009 عائدات وصلت قيمتها إلى 742	  مليون درهم إماراتي، وذلك بزيادة طفيفة عما حتقق في عام 
2008، فقد بلغ إجمالي األرباح 291 مليون درهم إماراتي، وبعد استقطاع التكاليف املالية، والنتائج التي حتققت من وراء 
الشركات ذات العالقة املشتركة مع تبريد، واألضرار غير النقدية التي تكبدتها الشركة وغير ذلك من عوامل، فقد أعلنت 

الشركة عن خسارة قدرها 1,118  مليون درهم إماراتي، وذلك عن السنة املالية املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

اإلعالن عن أضرار غير نقدية تكبدتها الشركة عام 2009 بقيمة1,161 مليون درهم إماراتي، وذلك نتيجة  لتأّثر املشروعات	  
طويلة األجل للشركة باملناخ االقتصادي حينها. 

، وقد شمل ذلك  استطاعت تبريد وبنجاح، احلصول على مبلغ 1,693 مليون درهم إمارتي وذلك كتمويل في عام 2009	 
مبلغ 368 مليون درهم إماراتي لتمويل االجارة وذلك للدفعات الكاملة للسنوات اخلمس ملبلغ 100 مليون دوالر أمريكي 

من الصكوك، التي كانت الشركة أصدرتها عام 2005.

، فقد ضمنت الشركة احلصول  وجنباً إلى جنب مع النتائج املالية لعام 2009، والتي أعلنت عنها الشركة في مارس 2010	 
على تسهيالت متويلية قصيرة األجل مبقدار 1.3 مليار درهم إماراتي من شركة مبادلة للتنمية، وذلك لتوفير التمويل 

الالزم لها، في الوقت الذي تنجز فيه الشركة برنامج إعادة الرسملة. 

اململوكة الطاقة  ألنظمة  اخلليج  شركة  من   ،  	2009 عام  في  الشركة  عليها  حصلت  التي  التعاقدات  عائدات   جاءت 
بالكامل لشركة تبريد، وقد زادت تلك العوائد بنسبة 38 % نتيجة لعقود ّمد شبكات األنابيب الرئيسية جلزيرتي الرمي 

والصّوة.
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	 انخفضت العائدات التي حصلت عليها شركة تبريد من وراء الشركات املّصنعة الشريكة لها، والتي متتلك فيها تبريد 
حصة تصل إلى 60 %، ومنها صناعات اإلمارات لألنابيب املعزولة، فقد انخفضت العائدات مبقدار 30 % عام 2009، مقارنة 

عما كانت عليه عام 2008، وذلك نتيجة للركود االقتصادي، وانخفاض حجم الطلب على تلك اخلدمات. 

انخفضت عائدات الشركة من بناء وحدات خدمية جديدة، والتي شملت “الن بانهام وشركاه”، وi2i	   وكوول تيك، حيث 
انخفضت بنسبة 46 % عام 2009، وذلك نتيجة للتباطؤ الكبير في قطاع العقارات اإلقليمي.

ارتفعت عائدات الشركة نتيجة عملها في قطاع املياه املبردة، وذلك بنسبة وصلت إلى 29	  %، نتيجة دخول ثالثة مشروعات 
جديدة حَيز العمل )مشروع جامعة اإلمارات في العني، ومشروع جزيرة ياس، ومشروع تي7(، باإلضافة إلى تعامل الشركة 
مع عمالء جدد، وقد بلغت القدرة اإلجمالية للشركة من املياه املبردة 339,572 طن، حيث ارتفعت بدءاً منذ عام 2008 

مبقدار 65,371 طن. 

إضاءات على الشركة

	 لقد مت إجراء العديد من التغيرات التي شملت فريق اإلدارة العليا للشركة، وشملت تلك التغييرات، تعيني السيد سوجيت 
بارهار كرئيس تنفيذي للشركة في مايو 2009، وستيف ريدلنجتون كمدير تنفيذي للشؤون املالية في يونيو 2009، وتعيني 
مدير تنفيذي جديد للمشروعات، ومدير تنفيذي للموارد البشرية، ومدير تنفيذي لالتصال وعالقات الشركة، ومدير تنفيذي 

لتقنية املعلومات. 

، وقد جاء هذا التعيني بناًء  مت وألول مرة تعيني مكتب للتدقيق احملاسبي وإدارة اخملاطر، وذلك في الربع الثالث من عام 2009	 
على طلب مجلس اإلدارة املكلف تطبيق أفضل ممارسات احلكم الرشيد، والتدقيق الداخلي، وإدارة اخملاطر. وقد تال ذلك في 
نهاية عام 2009، مراجعة متكاملة وإصالح لنظام إجراءات احلوكمة ونظام الرقابة املالية. كما مت تطوير سياسات لتطوير 
هذه اإلجراءات، وقد روعي في هذه السياسات واإلجراءات مالءمتها وتبنيها لكافة متطلبات وشروط القرار الوزاري رقم 

518، بشأن إدارة اخملاطر والرقابة الداخلية وسياسية مدّونة القواعد السلوكية.

قامت شركة تبريد في عام 2009	  مبراجعة كافة عقود العمالء، وأجرت عليها التعديالت والتنقيحات الالزمة في الشكل 
واحملتوى، فعقود العمالء تَوفر احلماية لشركة تبريد، وتعطي فكرة واضحة حول القضايا املرتبطة بخدمات التبريد، وهذه 
العقود التي متت مراجعتها جرى تطبيقها والقبول بها من قبل عمالء جدد، وسيتم العمل عل استخدامها في املستقبل. 
املتابعة،  وإجراءات  التسعير  القرارات االستثمارية، وخصائص  اتخاذ  بتطوير عمليات  أيضاً  الشركة  إدارة  كما قام فريق 

وذلك لضمان أن تكون العقود سليمة ونزيهة.

، أعيد التأكيد على مطابقة عدد من معايير االعتماد اخلاصة مبنظمة املعايير الدولية )آيزو( وتضمنت  وخالل العام 2009	 
املعايير ما يلي: البيئية )آيزو 14001(، األمن والسالمة )آيزو 18001(، واجلودة )آيزو 9001(، ولم تسجل الشركة أي وفيات 
“بالوقت  ملا يعرف  اجملال، في حني سجلت حالة واحدة فقط  العمل، حيث أعطيت درجة )صفر( في هذا  نتيجة حوادث 

الضائع نتيجة اإلصابة”.
  

 ، قامت دائرة املوارد البشرية واخلدمات العامة في الشركة، بدور فعال وحيوي في استقطاب 168 موظفاً خالل عام 2009	 
وذلك من مختلف املستويات اإلدارية، كما قامت الدائرة بتطوير نظام ألفضل املمارسات في مجال سياسات وممارسات 

املوارد البشرية،  كما قامت بتجديد مكاتب الشركة في أبوظبي لتسهيل تطبيق منوذج املكاتب املفتوحة.  

إضاءات على العمليات التشغيلية

دخول ثالثة محطات جديدة حَيز العمل في الشركة عام 2009، األمر الذي رفع القدرة اإلنتاجية إلى 39,5100	  طن، وذلك 
حملطات الشركة البالغ عددها 36 محطة. 
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في 31 ديسمبر 2009، كان هنالك 16 محطة للتبريد حتت اإلنشاء، باإلضافة إلى توسعة محطتني، من مجموع 13	  مشروعاً 
للتبريد ومشروع آخر للتوسعة، يتوقع أن يجري العمل عليها خالل 2010، األمر الذي سيضيف طاقة إنتاجية مبقدار 148,300 

طن. 

	 لقد قامت دائرة التشغيل واإلدارة، بدور حيوي في احلد من تأثير الشركة على موارد الطاقة واملياه، ومبقارنة أرقام وإحصاءات عام 
2009، مع تلك التي مت تسجيلها في عام 2008، نالحظ انخفاضاً في استهالك الطاقة الكهربائية )وفق معادلة كيلو واط لكل 

طن إنتاج( مبقدار 8 %، وكذلك انخفاض في استهالك املياه )وفق معادلة جالون لكل طن إنتاج( مبقدار 10 %.

	 قامت شركة قطر كوول التابعة لشركة تبريد بتقدمي خدمات التبريد ألول فيال مت تشييدها في مشروع لؤلؤة قطر، وهو الذي 
يشهد أضخم نظام للتبريد في العالم، من محطة واحدة فقط، وسيعطي طاقة إنتاجية عند اكتماله تصل إلى 130,000 

طن تبريد.

 . افتتاح محطة ياس، والتي وفرَت خدمات التبريد حللبة مرسى ياس لبطولة العالم للفورموال 1 في نوفمبر 2009	 

، كان هنالك ثالثة من أصل سبع محطات تبريد جاهزة لتقدمي  لقد مت تدشني مترو دبي في سبتمبر 2009، وفي 31 ديسمبر 2009	 
خدماتها، واعتباراً من ا يناير 2010، قامت شركة تبريد بتقدمي خدماتها حملطات مترو اخلط األحمر، تديره هيئة الطرق واملواصالت 

في دبي، باإلضافة إلى هذا، فإن ثالث محطات تبريد جديدة يتوقع أن تبدأ في تقدمي خدمات التبريد في إبريل من عام 2010.

إضاءات على الشركات التابعة

تبريد البحرين

لقد كانت سنة 2009 سنة حافلة بالعمل لشركة تبريد البحرين، وقد تضمن تركيز الشركة األساسي على خفض التكاليف، وشمل 
الصيغة  على وضع  أيضاً  التركيز  وكان  واستخدام مبردات مؤقتة،  اإلدارية،  والتكاليف  العامة  التكاليف  األول خفض  باملقام  ذلك 
النهائية مليزانيات املشروعات في املنطقة الدبلوماسية، وتنمية الشبكة الشاطئية، مع العمل على إعادة تشغيل املشروعني. وكان 

الهدف أيضاً أن يدخل نظام التبريد املتكامل لتلك املنطقة، حَيز التشغيل الفعلي بحلول صيف عام 2010.

شركة التبريد السعودية

على  العمل  استمر  كما   ،2009 عام  في  واحليوية  الرئيسية  املشروعات  من  العديد  تنفيذ  في  السعودية  التبريد  انخرطت شركة 
تصميم محطة كورنيش جدة، وكان الهدف األساسي هو ضمان احلصول على التصاريح واملوافقات الالزمة لبناء هذا املشروع. وقد 
الشركة مبشروع  تقدمت  فقد  الرياض،  في  أما  للتبريد.  الظهران  تطوير محطة  على  باملوافقة  السعودية  أرامكو  تعهدت شركة 
مشترك مع شركة “أس أن سي” الفالني، من أجل بناء وتشغيل محطتني للتبريد ملدة عشر سنوات، وذلك ملشروع مركز امللك عبداهلل 
املالي. وقد أدرجت شركة التبريد السعودية، شركة خاصة للصيانة والتشغيل برأس مال قدره 100.000 ريال سعودي، وذلك للقيام 
التي  والتشغيل  الصيانة  على عقود  أيضاً  وللمنافسة  الشركة،  تعمل عليها  التي  املشروعات  والتشغيل، في  الصيانة  بعمليات 

تطرحها احلكومة، حيت تنوي شركة التبريد السعودية إطالق خدمات هذه الشركة خالل الربع األول من عام 2010.

i2i شركة

استطاعت شركة i2i خالل عام 2009، الفوز بأكثر من 48 عقداً جديداً مع مختلف العمالء في املنطقة، وشمل ذلك، مشروعات 
على مستوى عاٍل من األهمية والقيمة، كمشروع لؤلؤة قطر، ومطار الدوحة الدولي، ومدينة زايد العسكرية، ومركز اخلالدية مول 
في أبوظبي. ويشار في هذا الصدد إلى تكرمي السيد جاري ويليمامز املدير التنفيذي للشركة، وذلك بحصوله على لقب “زميل” وهو 

 .CSA أعلى لقب مينح من قبل
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أنظمة اخلليج للطاقة

لقد كان العام 2009 عاماً محورياً وتاريخاً مفصلياً على شركة أنظمة اخلليج للطاقة ألننا استطعنا أن ننجز خالله وحدة أعمال 
مستقلة بالكامل عن شركة تبريد. وقد شملت هذه العملية تعيني كبار املوظفني وإعادة إطالق شكل جديد للشركة. كما حققت 
الشركة إجنازات باهرة، حيث متكنت من إجناز خمسة عقود جديدة مع القوات املسلحة اإلماراتية، وأكملت بشكل كامل استبدال 
نظام التكييف في قصر البحر خالل فترة زمنية قياسية، وأجنزت شبكة املياه املبردة في جزيرة الرمي بقيمة 100 مليون درهم لشركة 
“S&T JV”، مع غرف “ETS” املرتبطة بأبراج شمس. باإلضافة إلى ذلك، جنحت الشركة في توقيع تعاقدات جديدة قيمتها 60 مليون 

درهم مع شركة مبادلة ملشروع مد شبكة أنابيب في السويحة.

شركة التبريد القطرية

احتفلت شركة التبريد القطرية عام 2009 مبرور خمس سنوات على تأسيسها، وقد استطاعت في يونيو من تلك السنة احلصول 
على جائزتني من “اجلمعية الدولية لطاقة املناطق”. ونتيجة لعملياتها في اخلليج الغربي من قطر، استطاعت شركة التبريد القطرية 
مضاعفة قدرتها اإلنتاجية ألكثر من 30,000 طن تبريد من طاقة التبريد، التي شملت تبريد 22 مبنى. أما محطة التبريد الثانية 
ملشروع اخلليج الغربي، فقد دخلت حَيز التنفيذ لتقدم ما مقدراه 67,000  طن تريد خلدمة تلك املنطقة. كما بدأت شركة التبريد 
للشركة فتتضمن  األخرى  اإلجنازات  أما  لؤلؤة قطر.  للتبريد في مشروع  التبريد من خالل أضخم محطة  تقدمي خدمات  القطرية، 

تفعيل خدماتها اعتباراً من 5 يوليو 2009 ألكبر عمالئها وهو مشروع “الجون بالزا”.

شركة تبريد ُعمان

كان عام 2009، هو العام الثاني لشركة تبريد ُعمان، التي ركزت خالله على ضمان حصولها على عقود والتزامات طويلة األجل، لتقدم 
خدمات التبريد بطاقة إنتاجية مقدراها 10,000 طن تبريد . وقد استطاعت الشركة وبنجاح، توقيع اتفاقيتي امتياز مع احلكومة 
العمانية في املنطقة الصناعية بصحار، ومنطقة تقنية املعلومات في مسقط، وقد بدأت شركة تبريد ُعمان العمل على مشروعها 
إلى هذا، فقد باإلضافة    .2010 الثالث من عام  الربع  التبريد في  تزويد عمالئها بخدمات  تبدأ في  أن  املتوقع  2009، ومن   األول عام 

بدأت الشركة العمل منذ أكتوبر 2009، على بناء أول مناذج ووحدات محطة تبريد في واحة املعرفة مبسقط.

احملطات العاملة في دولة اإلمارات العربية املتحدة- القدرة املركبة

بلغت القدرة اإلنتاجية اإلجمالية التي دخلت حّيز التشغيل في عام 2009 ما مقداره 53,000 طن تبريد، وقد ارتفعت القدرة اإلنتاجية 
في نهاية العام املذكور باإلجمال من 342,000 طن تبريد في عام 2008 إلى 395,000 طن تبريد  

تُعزى هذه الزيادة إلى االنتهاء من تنفيذ وجتهيز 3 محطات في عام 2009. 

استطاعت تلك احملطات الثالثة التي مت جتهيزها، زيادة القدرة اإلنتاجية مبقدار 53,000  طن تبريد، وشمل ذلك:  
مشروع جامعة اإلمارات في مدينة العني مبقدار 10,000 طن تبريد.

مشروع جزيرة ياس مبقدار 35,000 طن تبريد.
مشروع T 7 مدينة زايد العسكرية مبقدار 10,000 طن تبريد.

من املتوقع زيادة القدرة اإلنتاجية في عام 2010 مبقدار إجمالي 148,300  طن تبريد  
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حـوكمـة
الــ�ســركــات





تدرك شركة تبريد أن احلوكمة اجليدة هي جزء ال يتجزأ من عملية حماية 
وتوفير قيمة مستدامة للمساهمني، ذلك أنها تتضمن أعلى مستويات 
داخل  املساءلة  ثقافة  الوقت  بذات  وتسّهل  املهنية،  والكفاءة  األداء 
تدعمان  الشركة  وإدارة  اإلدارة،  مجلس  فإن  الصدد  هذا  وفي  الشركة، 
وبقوة هذا االلتزام، وتدعمان أيضاً العمل على ضوء دليل إجراءات احلوكمة 
لشركة تبريد، الذي يخضع وباستمرار ملراجعة وتنقيح وصقل كلما دعت 

احلاجة.

اخلاص  احلكم  على  التغييرات  وتنفيذ  تطبيق  باجتاه  الشركة  وتعمل 
بالشركات واملؤسسات، وكذلك مدّونة قواعد السلوك، استجابة للقرار 
ويتوقع مجلس  والسلع.  املالية  لألوراق  اإلمارات  لهيئة   518 رقم  الوزاري 
اإلدارة، وإدارة الشركة أيضاً، أن تكون الشركة متوافقة بالكامل مع ما ورد 

أعاله قبل حلول تاريخ 30 أبريل 2010.

حـوكمـة

الــ�ســركــات
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مجلس اإلدارة
تتمثل مهمة مجلس اإلدارة في رسم السياسات العامة الرئيسية، ووضع االستراتيجيات واخلطوط العريضة لعمل الشركة وضمان 
آليات الرقابة الكافية على إدارة وتسيير شؤون الشركة. لذا فقد كان من الضروري حتقيق التوازن في عضوية مجلس اإلدارة للشركة، 
واعتباراً من تاريخ 31 ديسمبر 2009 ضم مجلس اإلدارة ثمانية أعضاء، سبعة منهم من غير التنفيذيني، وقد مت اختيار أعضاء مجلس 
اإلدارة، بناًء على تنوع خبراتهم وتخصصاتهم واملهارات التي يتمتعون بها، في حني أن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء املستقلني، 

ويؤكد مجلس اإلدارة أن إدارة الشركة وضعت نظم وآليات للعمل، تستند على االلتزام بالقوانني والقواعد والسياسات واإلجراءات. 

الرئيس، لضمان مشاركة  نائب  املهيري  املقرب  وليد أحمد  والسيد  اإلدارة،  رئيس مجلس  القبيسي  السيدان خادم عبداهلل  ويسعى 
تُعنى بعمل الشركة وحتقيقها أهدافها، وسيقومان بهذا،  التي  والنشاطات  اإلدارة بكفاءة وفعالية في كافة االجتماعات،  مجلس 
عبر تطوير أجندة عمل جمللس اإلدارة، ليتم من خاللها اإلشراف على آلية التواصل بني مجلس اإلدارة واملساهمني، وتعزيز عالقة التعاون 

والعمل املشترك بني أعضاء مجلس اإلدارة. 

إن اإلجراءات الواجب إتباعها عند انضمام عضو جديد جمللس اإلدارة، قد متت كتابتها وتضمينها دليل إجراءات حوكمة الشركة، وهذه 
اإلجراءات املوضوعة بدقة، تضمن استيعاب كل عضو جديد لطبيعة عمل الشركة وأهدافها، وفي كل عام، سيجرى كشف دقيق حول 

جميع أعضاء مجلس اإلدارة، لتقييم وبيان استقالليتهم، وحتديد مواقعهم في مختلف الشركات واملؤسسات العامة األخرى. 
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الفصل بني مهام رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والعضو املنتدب 
لضمان توزيع املهام واملسؤوليات، وزيادة عملية احملاسبة، وإعطاء مجلس اإلدارة احلرية التامة واالستقاللية التخاذ القرارات، فقد مت الفصل بني 
مهام ووظائف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي والعضو املنتدب، فالرئيس يقود ويوجه مجلس اإلدارة نيابة عن مساهمي 

الشركة، في حني أن الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي ينفذان االستراتيجيات املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة.  

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
سيتم وضع نظام مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة وفق طريقتني، إذ سيتم دفع مبلغ مالي نظير كل جلسة يحضرها عضو مجلس اإلدارة، وذلك كما 
هو مبني في املادة 34 من مذكرة شركة تبريد وعقد التأسيس، وسيتم احتساب املكافأة على أساس املكان الذي سيحضر منه العضو، وتعويضه 

عن النفقات الشخصية التي يدفعها حلضور االجتماعات املقررة. 

باإلضافة ملا ذكر أعاله، تستند الطريقة الثانية ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على ما تتيحه املادة 58 من مذكرة شركة تبريد وعقد التأسيس 
ألعضاء اجلمعية العمومية من املوافقة على املشاركة في األرباح، ويشار إلى أنه في عام 2009 ، لم يكن هناك أرباح مدفوعة للمساهمني، وكذلك 

مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة، غير تلك التي ترتبط بحضورهم اجتماعات مجلس اإلدارة املشار إليها أعاله. 

جلان مجلس اإلدارة
أربع جلان من أجل املساعدة في مجال احلوكمة اجليدة، ولدعم الوظائف االئتمانية واملساعدة على حتقيق ضوابط  قام مجلس اإلدارة بتأسيس 

وتوازنات فعّالة. وهذه اللجان هي: جلنة التدقيق، واللجنة املالية، وجلنة مكافآت وتعويضات املوظفني، وجلنة املشروعات. 

جلنة التدقيق
قام مجلس اإلدارة بتأسيس جلنة تدقيق فعالة تسير وفق الضوابط املشار إليها في املذكرة رقم MR-518، ويترأس هذه اللجنة مدير مستقل هو 

السيد خليفة محمد املزروعي، وتضم في عضويتها ثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلني كما أن باقي أعضائها مستقلون أيضاً.
وتقوم اللجنة مبهام وأدوار متت املوافقة عليها من مجلس إدارة جلنة التدقيق وتتضمن ما يلي:

1. البيانات املالية، مبا في ذلك استعراض ومناقشة وإقرار النتائج املالية السنوية والربع السنوية )الفصلية(.
2. الضوابط الداخلية، مبا فيها استعراض ومراجعة ضوابط العمل الداخلية، وذلك باالشتراك مع املراجعني الداخليني واخلارجيني.

3. إدارة اخملاطر، ويشمل ذلك استعراض اخملاطر التي ميكن أن تواجهها الشركة، وإدارة اخلطط للتخفيف من هذه اخملاطر.
4. التدقيق اخلارجي، ويشمل ذلك املوافقة على تقارير مدققي احلسابات اخلارجيني، والتوصية بتعيني مدقق حسابات خارجي.

وتشارك جلنة التدقيق في مسائل الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر. وتراجع عدداً من القضايا الهامة وتشارك في نقاشها مع مجلس اإلدارة. 

وعندما يصل األمر إلدارة اخملاطر، تساعد جلنة التدقيق وإدارة اخملاطر مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة، عبر طمأنتهم والتأكيد عليهم بأن تلك 
اخملاطر مدروسة ومعروفة، وقابلة لإلدارة وتتم مراقبتها وفق تطورها الزمني، وفي الوقت الذي يحدد فيه مجلس اإلدارة مستوى اخملاطر والرغبة لدى 
الشركة في خوض مثل هذه اخملاطر، وستقوم اللجنة وفق هذا باملساعدة عن طريق إعادة النظر في االستراتيجيات واعتماد سياسات اخملاطرة 

إلدارة اخملاطر.  

اللجنة املالية 
تقوم اللجنة املالية مبراجعة كل األمور التي لها عالقة مباشرة بطبيعة العمل املالي للشركة، وذلك قبل أن يتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة، 

ويشمل ذلك سياسات االقتراض، واألمور التأمينية وطبيعة األعمال التجارية، واملبادرات الرئيسية والتقارير املالية وامليزانيات.

جلنة مكافآت وتعويضات املوظفني 
تعمل هذه اللجنة على مساعدة مجلس اإلدارة على تأسيس ووضع إجراءات رسمية وشفافة من أجل تطوير سياسة التعويض واملكافآت، وذلك 
جمللس اإلدارة وكبار املوظفني مبا يتماشى مع سياسة الشركة، كما حتدد هذه اللجنة أيضا مكافآت املديرين التنفيذيني واألجر السنوي، وتوصي 

باحلوافز التي ستدفع للمجلس، علماً بأنه في عام 2009، لم تتم التوصية بدفع أي حوافر.

جلنة املشروعات
تقوم هذه اللجنة بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات التي تنوي الشركة القيام بها، وتتم جميع هذه الدراسات وفق أعلى معايير احلوكمة 

اجليدة قبل أن يتم عرضها على مجلس اإلدارة. 
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حقوق املساهمني
يلتزم مجلس اإلدارة باحلفاظ على أعلى املعايير فيما يتعلق بحقوق املساهمني، حيث قامت الشركة بتأسيس دائرة حقوق املساهمني، وقد أشركت 
بنك أبوظبي الوطني للمساعدة في هذا الشأن، وكان الهدف الرئيسي من إنشاء دائرة حقوق املساهمني، ومشاركة بنك أبوظبي الوطني في هذا 
اجملال هو ضمان ودفع وصول األرباح لكل مساهم من مساهمي الشركة، وإبالغهم بحضور واحلصول على جميع التقارير املالية املطلوبة. علماً بأن 
مذكرة تبريد والفصول التي تتضمنها، توضح بشكل دقيق حقوق املساهمني، وحق التصويت، واملشاركة في االجتماعات ومعلومات عن املرشحني 

لعضوية مجلس اإلدارة. 

الرقابة الداخلية 
استناداًَ إلى املادة رقم 8 من املذكرة MR-518,، يلتزم مجلس اإلدارة بتقدمي كافة التوجيهات الالزمة لإلدارة العليا للشركة من أجل تطبيق أسس 
الرقابة الداخلية ونظام إدارة اخملاطر، وستكون مسؤولية إدارة الشركة في تطوير وتطبيق واحلفاظ على هذا النظام الذي اقترحه اجمللس. وسيفي 

مجلس اإلدارة بهذا االلتزام من خالل حقه في اشتراط وطلب اآلتي: 

1. أن تقوم اإلدارة بتطوير واحلفاظ على املمارسات السليمة لبيئة الرقابة الداخلية.
2. نظام عملية إدارة اخملاطر، وعملية إصدار التقارير للجنة التدقيق.

3. أن تتولى وظائف التدقيق وإدارة اخملاطر اإلشراف على مسؤوليات الشركة من أجل توفير رقابة داخلية فّعالة.
4. تعيني مكتب ملراقبة امتثال الشركة والتزامها مبعايير احلوكمة اجليدة. 

وسيضمن مجلس اإلدارة أيضاً أن تكون نشاطات التدقيق الداخلي وإدارة اخملاطر فّعالة ومناسبة من خالل مراجعة عمل جلنة التدقيق، والتعامل 
بجدية وكفاءة مع اخملاطر التي تعترض سير العمليات الشركة ومراقبة القضايا ذات الصلة باخملاطر التي تعرض على اجمللس، وطلب مناقشة مثل 
هذه القضايا في كل اجتماع من اجتماعات مجلس اإلدارة، ويضمن اجمللس أن تتم الرقابة الداخلية كل عام عن طريق وظائف ومهام التدقيق وإدارة 

اخملاطر.

التدقيق اخلارجي 
بناًء على توصيات جلنة التدقيق، فقد قام مجلس اإلدارة بتعيني شركة “إيرنست ويوجن” كمدقق خارجي وذلك في اجتماع اللجنة العمومية العادية 
عام 2009، وسيضمن مجلس اإلدارة بقاء املدقق اخلارجي مستقالً ويقوم بعمله بحرية تامة، حيث أن ملدققي احلسابات اخلارجيني صالحيات واسعة 

لتقدمي تقاريرهم للجمعية العمومية وجلهات تنظيمية أخرى. 

وقد تضمن نطاق عمل شركة “إيرنست ويوجن” للتدقيق للعام املالي 2009 العديد من األمور التي مت توضيحها في خطة اعتماد الشركة كمدقق 
ومن هذه األمور:

1. تقدمي املشورة والرأي التدقيقي احملاسبي بشأن البيانات املالية السنوية املوّحدة وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.
2. تقدمي املشورة والرأي التدقيقي احملاسبي بشأن البيانات املالية جلميع الشركات التابعة لتبريد وفقاً ملعايير التقارير املالية الدولية.

.)IAS 34( 3. استعراض البيانات الفصلية املالية املوحدة املرحلية واخملتصرة، وذلك وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي

تفويض الصالحيات
األهداف  حتقيق  نحو  واإلرشادات  التوجيهات  كافة  وضع  خالل  من  الشركة  لعمل  العام  واإلطار  العامة  السياسة  برسم  اإلدارة  مجلس  يقوم 
االستراتيجية للشركة، في حني أن متابعة العمل اليومي للشركة سيكون من اختصاص إدارة الشركة، ويشمل ذلك البنود التالية التي يقررها 
ويعتمدها مجلس اإلدارة: خطة استراتيجية ملدة عشر سنوات، السياسات وإجراءات العمل املعتمدة، مؤشرات العمل واإلجناز الرئيسية، وثائق 
تفويض املهام والصالحيات، تقارير اإلجناز على ضوء األهداف احملددة، النصوص املكتوبة التي توّضح املهام املطلوبة من اإلدارة كما هو مبني في دليل 

إجراءات احلكم للشركة. 

كذلك فإن املهام الرئيسية التي تضطلع بها اإلدارة تتمثل في اإلشراف على متابعة العمل اليومي للشركة، والتخطيط االستراتيجي، واإلشراف 
على املوازنة، والتقارير املالية، وإدارة اخملاطر. وللقيام مبثل هذه األمور، فإنه يتوجب على الرئيس التنفيذي، والعضو املنتدب وكبار موظفي اإلدارة 

العليا املوازنة في طبيعة العالقة الفريدة بني الشركة من جهة، وشركائها وشبكة موظفيها واملستثمرين فيها من جهة أخرى.  

مدّونة قواعد السلوك 
هو النهج الذي يتوقعه مجلس اإلدارة للطريقة التي يتعامل فيها كل موظف من موظفي شركة تبريد مع زمالئه في الشركة، واحترام النظام 

والقانون، وطبيعة التعامل مع العمالء، واملوردين، واملساهمني، واجملتمع احمللي على ضوء السياسات التي أقّرها اجمللس ومدّونة قواعد السلوك. 
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العالقات
مع امل�ستثمرين





على مدار عام 2009، قامت شركة تبريد بتعزيز التزامها جتاه التواصل مع املستثمرين، وذلك من خالل 
تأسيس وحدة داخلية لعالقات املستثمرين، وكشركة مدرجة في سوق دبي املالي، فإن وحدة العالقات 
أجل  من  واحملتملني،  احلاليني  املستثمرين  مع  التواصل  في  الشفافية  عملية  تسّهل  املستثمرين  مع 
التي متر بها، وعليه فإن اجلهود  والتطور  التقدم  أداء الشركة، ومواكبة عملية  متكينهم من متابعة 
املمارسات  أفضل  عن  الكشف  سياق  في  تأطيرها  يتم  املستثمرين،  مع  العالقة  مجال  في  املبذولة 
التنظيمية. وفي نهاية املطاف، فإن هدفنا الرئيسي هو متكني املستثمرين في تبريد من االطالع على 

قرارات االستثمار املتعلقة بالشركة. 

العالقات

مع امل�ستثمرين
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وقد شهد هذا العام إطالق عدد من املبادرات اجلديدة، بشأن عالقات املستثمرين لشركة تبريد، فقد مت تعيني موظف مختص، ليشرف 
بالكامل على متابعة العالقة مع املستثمرين، ومت كذلك استحداث وتطوير وحدة لعالقات املستثمرين على املوقع االلكتروني للشركة، 
وقد بادرت الشركة بإقامة حوار وتواصل دائم مع محللني مختصني، مبا في ذلك البدء وألول مرة بإجراء حوارات هاتفية فصلية مع 
محللني إقليميني. كما قامت الشركة بعمل العديد من العروض التعريفية الفصلية، التي ميكن اإلطالع عليها في الصفحة اخلاصة 
 24,407 2009، ما مجموعة  31 ديسمبر  بعالقات املستثمرين، وذلك على موقع الشركة على االنترنت وكان لدى شركة تبريد في 
مساهمني، ووصل سعر السهم في نهاية العام إلى 0.81 درهم إماراتي، مسجالً زيادة مقدارها %36 عن سعر إغالق السهم الذي بلغ 

0.52 درهم في 31 ديسمبر 2008.

حتليل املساهمني

حجم املساهمة في الشركة

أقل من مليون سهم
من مليون واحد ولغاية 10 ماليني سهماً

من 10 مليون ولغاية 50 مليون سهم
أكثر من 50 مليون سهم

أكبر 200 مساهم يحملون ما نسبته %66.96 من إجمالي أسهم الشركة

الشريحة

أكبر 5 مساهمني
أكبر 10 مساهمني

أكبر 25 مساهم
أكبر 50 مساهم

أكبر 100 مساهم
أكبر 200 مساهم

 النسبة املئوية
لألسهم

37.24%
22.30%
16.28%
24.17%

100%

عدد املساهمني

24,270
126

8
3

24,407

نسبة األسهم التي يحملونها

31.12%
39.60%
47.16%
52.71%
59.38%
66.96%

النسبة املئوية

99.44%
0.52%
0.03%
0.01%

100%

 عدد األسهم
اململوكة

451,914,333
270,599,782
197,550,282
293,315,603

1,213,380,000
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حقائق وأرقام

سعر السهم في نهاية العام: 0.81 
نسبة الزيادة السنوية التي طرأت على السهم: 36%

املتوسط خالل 52 أسبوع: 1.17-0.42
متوسط قيمة التداول اليومي: 14,700,972 درهم إماراتي
متوسط حجم التداول اليومي: 17,465,586 درهم إماراتي

األسهم غير املسددة:  1,213,380,000
القيمة اإلسمية: 1 درهم إماراتي

حد التملك املسموح لألجانب: 49%
TABREED UH :بلومبيرج

TABR.DU :رويترز
TABREED :سوق دبي املالية

املعلومات اخلاصة بالصكوك

شركة التمويل- تبريد 06

XS0258404960 الرقم   
B195Y77   Sedol

20 يوليو 2011 تاريخ االستحقاق 
دوالر أمريكي العملة  

 AE الدولة   
 200,000 مبلغ اإلصدار 

LSE السوق املدرجة 

شركة التمويل- تبريد 08

 XS0359799136 الرقم  
B2RHM56   Sedol

19 مايو 2011 تاريخ االستحقاق 
دوالر أمريكي العملة  

KY الدولة  
1,700,000 مبلغ اإلصدار 

LSE السوق املدرجة 

أرقام االتصال  بقسم عالقات املستثمرين في شركة تبريد:
الهاتف: 6455007-2-971 + حتويلة 423

shareholders@tabreed.com :البريد االلكتروني
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سعر السهم         - 2009

6,127,400

10,274,950

13,897,261

45,000,000

40,000,000

35,000,000

30,000,000

25,000,000

20,000,000

15,000,000

10,000,000

5,000,000

39,154,994

20,222,399

36,223,150

12,345,686

6,871,018

17,307,567

27,372,128

7,277,929
9,338,515

Jan Feb March Apr May June July Aug Sept Oct Nov Dec

متوسط قيمة تداول األسهم الشهري - 2009

3,179,522
5,170,548

7,922,872

29,419,344

15,019,030

35,020,544

11,218,424

6,431,291

16,652,553

29,870,643

6,709,178 7,099,991
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متوسط حجم األسهم الشهري - 2009

AED



 تقرير مدققي
احل�سابات امل�ستقلني

اإىل ال�سادة م�ساهمي

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي



 تقرير مدققي
احل�سابات امل�ستقلني

اإىل ال�سادة م�ساهمي

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي



تقرير حول البيانات املالية املوحدة

شركة   - املركزي  للتبريد  الوطنية  للشركة  املرفقة  املوحدة  املالية  البيانات  دققنا  لقد 
مساهمة عامة )“الشركة”( والشركات التابعة لها )“اجملموعة”( والتي تتضمن بيان املركز 
2009 وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد  31 ديسمبر  املالي املوحد كما في 
وبيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية 

في ذلك التاريخ وملخص السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

تقرير مدققي احل�سابات

امل�ستقلني اإىل ال�سادة م�ساهمي

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي
�سركة م�ساهمة عامة 
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م�سوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية والنصوص 
املطبقة من النظام األساسي للشركة والقانون االحتادي لسنة 1984 )وتعديالته(. تتضمن هذه املسؤولية تصميم وتطبيق 
واحملافظة على نظام الرقابة الداخلية املعني بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وخالية من األخطاء املادية 
سواء كان ذلك نتيجة إلحتيال أو خطأ وإختيار وتطبيق السياسات احملاسبية املناسبة وإعداد التقديرات احملاسبية املعقولة 

حسب الظروف.

م�سوؤولية مدققي احل�سابات

ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استناداً إلى أعمال تدقيقنا. لقد مت تدقيقنا وفقاً ملعايير التدقيق 
الدولية التي تتطلب منا االلتزام مبتطلبات آداب املهنة وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن 

البيانات املالية املوحدة خالية من أية أخطاء مادية.

يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات للحصول على أدلة التدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة. 
إن اإلجراءات اخملتارة تعتمد على تقدير مدققي احلسابات وتشمل تقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة 
سواء نتيجة الحتيال أو خلطأ. وعند تقييم هذه اخملاطر، يأخذ املدقق بعني االعتبار نظام الرقابة الداخلية املعني بإعداد وعرض 
البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة لكي يتم تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول 
ومدى  املتبعة  احملاسبية  السياسات  مالئمة  تقييم مدى  أيضاً  التدقيق  ويتضمن  للشركة.  الداخلية  الرقابة  نظام  فعالية 

معقولية التقديرات احملاسبية التي أجرتها اإلدارة وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية املوحدة.

وباعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا أساساً لرأينا حول البيانات املالية املوحدة.
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الـراأي

 31 في  للمجموعة كما  املالي  املركز  املادية، عن  النواحي  عادلة، من كافة  بصورة  تعبر  املوحدة  املالية  البيانات  أن  رأينا  في 
ديسمبر 2009 وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

 الأمر امل�سدد عليه

من دون التحفظ على رأينا، نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم 2,1 في البيانات املالية املوحدة الذي يوضح تكبد اجملموعة خسارة 
مقدارها 1,23 مليار درهم للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009، وكما في ذلك التاريخ، جتاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة 
موجوداتها املتداولة بقيمة 4,9 مليار درهم. كما متثل اخلسائر املتراكمة للمجموعة والبالغة 1,04 مليار درهم %86 من رأس 
املال في ذلك التاريخ. إن هذه الظروف إلى جانب مسائل أخرى موضحة في إيضاح رقم 2,1، تشير إلى وجود حالة شك جوهرية 
والتي قد تلقي الشك حول قدرة الشركة على اإلستمرار حسب مبدأ اإلستمرارية. لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة على 
أساس مبدأ اإلستمرارية حيث أن اإلدارة وبدعم من مجلس اإلدارة واثقة من النتائج اإليجابية املتوقعة بعد األخذ بعني االعتبار 

العوامل املساعدة في تخفيف اخملاطر كما هو مبني في إيضاح رقم 2,1 من البيانات املالية املوحدة.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كذلك نؤكد بأنه في رأينا، ان البيانات املالية املوحدة تتضمن، من جميع النواحي املادية، متطلبات قانون الشركات التجارية 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، وحتتفظ الشركة بسجالت محاسبية 
منتظمة وقد أجري اجلرد وفقاً لألصول املرعية وإن البيانات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة 
تتفق مع السجالت احملاسبية للشركة. لقد حصلنا على جميع املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. 
وحسب علمنا واعتقادنا لم تقع خالل السنة أية مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة  
1984 )وتعديالته( أو النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط الشركة أو مركزها  لسنة 

املالي.

من دون التحفظ على رأينا، نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم 2,1 في البيانات املالية املوحدة الذي يوضح بأن خسائر اجملموعة قد 
زادت عن نصف رأس املال الشركة، ولذلك قرر مجلس إدارة الشركة  الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لتقرر إستمرارية 
 1984 لسنة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  التجارية  الشركات  لقانون   285 رقم  الفقرة  في  هو مطلوب  الشركة كما 

)وتعديالته(.

بتوقيع
محمد موبني خان

شريك 
ارنست ويونغ
رقم قيد: 532

31 مارس 2010
أبوظبي
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ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

بيان الدخل املوحد

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

اإليرادات

تكاليف التشغيل

الربح اإلجمالي

املصاريف اإلدارية ومصاريف أخرى
اإليرادات األخرى

أرباح التشغيل

مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
انخفاض في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

إنخفاض في قيمة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
انخفاض في قيم اإلستثمار في شركة زميلة، اإلستثمارات

   املتاحة للبيع والشهرة
تكاليف التمويل

ايرادات التمويل
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املالية

التغيرات في القيمة العادلة واخلسارة من بيع استثمارات 
   مدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل، صافي

حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة

)خسارة( ربح السنة

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

حقوق األقلية

العائـد األساسي واخملفض على السهم العائد إلى
  مساهمي الشركة األم )درهم(

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءاً من هذه البيانات املالية.

2008
ألف درهم

734,801

)415,709(

319,092

)138,983(
3,727

183,836

)6,579(
-
-
 

-
)81,037(
23,747
)12,200(

   
)15,122(
16,901

109,546

72,958
36,588

109,546

 
0.04

إيضاح

3

6.1 & 3

6.2

6

18 &33
7
7

12, 14 & 19
4
5

12

8

2009
ألف درهم

741,506

)450,223(

291,283

)148,156(
4,589

147,716

)46,644(
)127,675(

)1,108,220(

)12,535(
)107,567(

4,176
)16,180(

1,246
29,794

)1,235,889(

)1,118,499(
)117,390(

)1,235,889(

)0.60(
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)خسارة( ربح السنة

مداخيل )اخلسائر( الشاملة األخرى
الدخل )املصروف( الشامل

التغيرات في القيمة العادلة ملشتقات التدفقات النقدية
القيمة العادلة ملشتقات مت إعادة تصنيفها في بيان الدخل املوحد

احلصة من صافي تغيرات القيمة العادلة ملشتقات شركة زميلة
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات املتاحة للبيع

خسارة انخفاض على االستثمارات املتاحة للبيع مدرجة في بيان
   الدخل املوحد

فروقات الصرف الناجتة عن حتويل العمليات األجنبية

مداخيل )اخلسائر( الشاملة األخرى للسنة

إجمالي الدخل )اخلسارة( الشامل للسنة

العائدة إلى:
  مساهمي الشركة األم

  حقوق األقلية

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءاً من هذه البيانات املالية.

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

بيان الدخل ال�سامل املوحد

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2008
ألف درهم

109,546

)64,960(
-

)19,400(
)19,320(

-
)519(

)104,199(

5,347

)31,241(
36,588

5,347

2009
ألف درهم

)1,235,889(

9,083
1,780
9,378
9,448

4,797
)28(

34,458

)1,201,431(

)1,084,041(
)117,390(

)1,201,431(

إيضاح

25

        التقرير السنوي 2009        تــبــريــد     88



ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

بيان املركز املايل املوحد

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

املوجودات
املوجودات غير املتداولة

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
ممتلكات وآالت ومعدات

املوجودات غير امللموسة
استثمارات في شركات زميلة

استثمارات متاحة للبيع
قرض لشركة زميلة

مديني التاجير التمويلي

املوجودات املتداولة
البضاعة

املدينون التجاريون واملدينون اآلخرون
قرض لشركة زميلة

مديني التاجير التمويلي
موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل

عقود أعمال قيد التنفيذ
املصاريف املدفوعة مقدماً

نقد وودائع قصيرة األجل

موجودات مصنفة كمتاحة للبيع

إجمالي املوجودات

حقوق املساهمني واملطلوبات
حقوق املساهمني املتعلقة مبساهمي الشركة األم

رأس املال
أسهم اخلزينة

االحتياطي النظامي
)اخلسائر املتراكمة( األرباح غير املوزعة

احتياطي حتويل العمالت األجنبية
التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات

  واالستثمارات املتاحة للبيع
سندات إلزامية قابلة للتحويل- اجلزء املدرج في حقوق املساهمني

حقوق األقلية

إجمالي حقوق املساهمني
املطلوبات غير املتداولة

محتجزات دائنة وإيرادات مؤجلة
قروض وسلفيات حتمل فائدة
اتفاقيات التمويل اإلسالمي

التزامات عقود اإليجار التمويلي
سندات إلزامية قابلة للتحويل- اجلزء املدرج في املطلوبات

مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

املطلوبات املتداولة
السحب على املكشوف لدى البنوك

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
مبالغ مدفوعة مقدما

قروض وسلفيات حتمل فائدة
اتفاقيات التمويل اإلسالمي

سندات إلزامية قابلة للتحويل- اجلزء املدرج في املطلوبات
التزامات عقود اإليجار التمويلي

إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات

خادم عبد اهلل القبيسي                                                      سوجيت س. بارهار 
رئيس مجلس اإلدارة                                        الرئيس التنفيذي

                                               تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءاً من هذه البيانات املالية..

2009
ألف درهم

1,824,867
3,310,103

37,600
239,655

68,421
21,084

1,135,762

6,637,492

36,307
581,848

9,781
33,862

-
30,813

5,374
343,954

1,041,939
33,800

7,713,231

1,213,380
)10,050(
47,433

)1,045,766(
)692(

)77,703(
1,301,679

1,428,281

18,385

1,446,666

76,608
-
-

38,004
160,847

16,116

291,575

52,007
1,892,972

400,000
1,174,444
2,330,327

117,876
7,364

5,974,990
6,266,565
7,713,231

2008
ألف درهم

2,764,733
2,626,587

38,562
243,232

58,973
42,029

-

5,774,116

77,338
449,279

-
-

58,840
207,563

8,787
701,959

1,503,766
-

7,277,882

1,213,380
)10,050(
47,433
72,733

)664(

)112,189(
1,301,679

2,512,322

161,766

2,674,088

55,172
185,465

1,669,209
41,272

256,597
17,254

2,224,969

233,326
1,458,051

-
158,045
403,576
118,463

7,364

2,378,825
4,603,794
7,277,882

إيضاح

10
11
14
12
19
16
17

18
16
17
19
20

21

22

23
24
25

25
28

31
26
27
29
28
30

21
31
32
26
27
28
29
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بيان التغريات يف حقوق امل�ساهمني املوحد

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009
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تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءاً من هذه البيانات املالية.
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األنشطة التشغيلية
)خسارة( ربح السنة

التعديالت غير النقدية لتسوية ربح )خسارة( السنة مع صافي
   التدفقات النقدية:

   استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات
   إطفاء العالمات التجارية

   انخفاض في املمتلكات واآلالت واملعدات
      واألعمال الرأس مالية قيد التنفيذ

  انخفاض في الشهرة
  انخفاض في استثمارات في شركة زميلة

  انخفاض في استثمارات متاحة للبيع
  حصة الشركة في نتائج الشركات الزميلة

  صافي احلركة على مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
  إيرادات التمويل

  تكاليف التمويل
  اخلسارة من استبعاد األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من

     خالل بيان الدخل 
  التغيير في القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة

     من خالل بيان الدخل
  التغيير في القيمة العادلة للمشتقات

  الربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

التغيرات في رأس املال العامل:
   البضاعة

   املدينون التجاريون واملدينون اآلخرون واملصاريف املدفوعة مقدماً
   عقود أعمال قيد التنفيذ

   الذمم الدائنة واملبالغ املستحقة الدفع
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
استثمارات في شركات زميلة
شراء موجودات غير ملموسة

متحصالت من استبعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل

مبالغ مقبوضة مقدما
إضافات إلى األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

شراء استثمارات متاحة للبيع
استثمار في ودائع بنكية

تسديد القرض من قبل شركة زميلة
شراء حقوق األقلية

فوائد مستلمة

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
القروض والسلفيات املستلمة التي حتمل فائدة

القروض والسلفيات املعاد دفعها التي حتمل فائدة
اتفاقيات التمويل اإلسالمي املعاد دفعها

اتفاقيات التمويل اإلسالمي املستلمة
تكاليف عمليات القروض والسلفيات التي حتمل فائدة

تكاليف عمليات إتفاقيات التمويل اإلسالمي
متحصالت من إصدار سندات قابلة للتحويل

دفعات قسائم السندات القابلة للتحويل
الدفعات مقابل التزامات التأجير التمويلي

زيادة رأس املال من قبل مساهمي حقوق األقلية في الشركات التابعة
فوائد مدفوعة

األرباح املوزعة على مساهمي حقوق األقلية

صافي النقد من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة )النقص( في النقدية وشبه النقدية

النقدية وشبه النقدية في 1 يناير

النقدية وشبه النقدية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات املرفقة من 1 إلى 39 جزءاً من هذه البيانات املالية.

2008
ألف درهم

109,546

62,121
3

-
-
-
-

)13,009(
5,987

)23,747(
81,037

60

15,062
12,200

)101(

249,159

)43,032(
)135,315(

)28,532(
45,106
87,386

)83,857(
133

)55,933(
)221(

43,428
-

)1,526,832(
)69,806(

)226,788(
-

)15,949(
23,747

)1,912,078(

228,844
)1,045,981(

)20,969(
1,000,000

-
)11,772(

1,656,146
-

)2,974(
29,414

)113,549(
)21,258(

1,697,901
)126,791(
368,636

241,845

إيضاح

11
14

7
14
12
19

30
5
4

11

12
14

32

21

5

28

21
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بيان التدفقات النقدية املوحد

ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009

2009
ألف درهم

)1,235,889(

87,236
3

1,235,895
1,275
6,463
4,797

)27,208(
)1,138(
)4,176(

107,567

79

)1,325(
16,180
)1,854(

187,905

41,031
)106,749(
176,750

42,821
341,758

)7,552(
2,288

)100(
)316(

60,086
400,000

)1,734,903(
-

226,788
11,164

-
4,176

)1,038,369(

942,956
)101,173(
)405,845(
668,000
)17,388(
)13,029(

-
)123,250(

)3,268(
-

)174,299(
)25,991(

746,713
50,102

241,845

291,947
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

1. الأن�سطة

إن الشركة الوطنية للتبريد املركزي – شركة مساهمة عامة، )“تبريد” أو “الشركة”( مسجلة في دولة االمارات العربية املتحدة، كشركة 
مساهمة عامة طبقاً الحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )8( لسنة 1984 )وتعديالته( ومدرجة في 
سوق دبي لألوراق املالية. مت عرض النشاطات الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها )“اجملموعة”( في إيضاح رقم 3 من البيانات املالية 

املوحدة.

إن العنوان املسجل للشركة هو ص.ب. 32444، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.

مت اعتماد إصدار البيانات املالية املوحدة بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 31 مارس 2010.

2.1. مفهوم محاسبي أساسي

املطلوبات  جتاوزت  التاريخ،  ذلك  في  وكما   .2009 ديسمبر   31 في  املنتهية  للسنة  درهم  مليار   1,23 مقدارها  خسارة  اجملموعة  تكبدت 
1,04 مليار  4,9 مليار درهم إماراتي. كما متثل اخلسائر املتراكمة للمجموعة والبالغة  املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة بقيمة 

درهم %86 من رأس املال املصدر في ذلك التاريخ.

إن زيادة املطلوبات املتداولة على املوجودات املتداولة يتضمن تأثير إعادة تصنيف قروض وسلفيات حتمل فائدة واتفاقيات متويل إسالمي 
بقيمة 3,2 مليار درهم )صافي تكاليف متويل مدفوعة مقدماً( والتي تستحق السداد بعد أكثر من سنة من تاريخ بيان املركز املالي بناًء 
على تواريخ استحقاقها األصلية، ولكن مت إعادة تصنيفها إلى املطلوبات املتداولة ضمن بيان املركز املالي املوحد كما في 31 ديسمبر 
الناجتة عن قروض  1 والذي يتطلب إعادة تصنيف املطلوبات  الدولي رقم  إن إعادة التصنيف متت وفقاً ملعطيات املعيار احملاسبي   .2009
طويلة املدى عند حدوث خروقات ملتطلبات القروض كما في تاريخ إصدار البيانات املالية أو قبله، وبذلك ميكن أن تكون القروض مستحقة 
الدفع عند الطلب. كما في 31 ديسمبر 2009، قامت الشركة بخرق تقني يتعلق بالتعهدات املالية مقابل بعض القروض. إن خرق التعهد 
املالي فيما يتعلق مبديونية الشركة قد ينتج عنه بداية خروقات فيما يتعلق مبديونيات أخرى، وبذلك ميكن أن تكون مديونية اجملموعة ككل 

مستحقة الدفع عند الطلب.

كما هو موضح أعاله، متثل اخلسائر املتراكمة للمجموعة %86 من رأس املال املصدر كما في 31 ديسمبر 2009. ينص قانون الشركات 
التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( على ما يلي: “إذا بلغت خسائر الشركة املساهمة نصف رأس املال 
وجب على مجلس اإلدارة دعوة اجلمعية العمومية غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل األجل املعني في نظامها” )راجع 

نقطة 4 أدناه(.

إن العوامل املذكورة أعاله، تشير إلى حالة جوهرية من عدم اليقني والتي قد تلقي الشك حول قدرة اجملموعة على اإلستمرار وفق مبدأ 
اإلستمرارية.
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2.1. مفهوم محاسبي أساسي )تتمة(

مت إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية إستناداً إلى العوامل اخملففة التالية:

1. قام مساهم باملوافقة على منح الشركة قرض قصير األجل بقيمة 1,3 مليار درهم بعد نهاية السنة )إن هذا القرض قابل للتحويل 
إلى رأس مال طويل األجل(.

2. تتوقع الشركة العودة إلى الربحية واحلصول على تدفقات نقدية تشغيلية للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2010. ومن املتوقع أن هذه 
العوامل باإلضافة إلى القرض القصير األجل أعاله ستغطي عجز التمويل الالزم للمصاريف التشغيلية والرأسمالية وتكاليف التمويل 

حتى 31 ديسمبر 2010.

3. خطة إعادة الرسملة الشاملة املوافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 7 مارس 2010 بهدف احلصول على تركيبة رأسمالية 
ثابتة طويلة األجل، تتضمن خطة إعادة الرسملة املواد التالية:

	 الدخول في مناقشات مع مستثمرين استراتيجيني لتوفير رأس مال طويل األجل بهدف دعم تطوير األعمال.
	 إقتراح بتخفيض رأس املال.

	 خيارات لرأس مال جديد تتضمن اكتتاب خاص وعرض لكل املساهمني.
	 املبادرة إلى الدخول في مفاوضات مع الدائنني لتأمني التعديالت لدعم عملية إعادة الرسملة )حتديد ملف االستحقاق القصير األجل 

باإلضافة إلى شروط وظروف أخرى وذلك بهدف تسهيل االستثمارات اجلديدة(.
	 حتديد املتطلبات التمويلية الهامة إلجناز املشاريع ومتويل مصاريف االلتزامات الرأسمالية.

حتديد مشاكل التمويل القصير املدى من خالل تأمني قرض قصير األجل بقيمة 1,3	  مليار درهم.

سوف تعرض خطة إعادة الرسملة املذكورة أعاله على اجلمعية العمومية غير العادية وذلك للحصول على موافقة املساهمني للسماح 
جمللس إدارة الشركة بالتفاوض وتطبيق خطة إعادة الرسملة.

4. وافق مجلس إدارة الشركة على الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية لالمتثال ملتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات 
العربية املتحدة لسنة 1984 )وتعديالته(.

5. كما في تاريخ إعتماد البيانات املالية املوحدة للشركة، لم يطالب أي مقرض بتعجيل الدفعات املتعلقة بالقروض والسلفيات. دخلت 
اإلدارة حالياً في مفاوضات مع املقرضني لتأمني تغييرات تتعلق مبعاجلة اإلستحقاقات القصيرة األجل. إن اإلدارة واثقة بأن املفاوضات مع 

املقرضني وتطبيق خطة الرسملة التي بدأها مجلس اإلدارة يوم 7 مارس 2010 )إيضاح 36( ستعالج مخاطر السيولة للشركة.

إن إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة على ثقة من النتائج اإليجابية من العوامل املساعدة املشار إليها أعاله.

تعديالت  إلى  أو  املسجلة  املوجودات  مبالغ  بتحصيل  تعديالت متعلقة  إلى  االستمرارية كان سيؤدي  إلى أساس مبدأ  االستناد  إن عدم 
االعتيادية  الطريقة  بغير  مبطلوباتها  الوفاء  بهدف  موجوداتها  تصفية  إلى  اجملموعة  تعرض  احتمال  واقع  لتعكس  باملطلوبات  متعلقة 

للشركة ومببالغ مختلفة عن تلك التي ذكرت في البيانات املالية املوحدة.

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009
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2.2. أساس اإلعداد

يتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقاً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل لقياس مشتقات األدوات املالية واالستثمارات املتاحة للبيع بقيمتها 
العادلة. لقد مت عرض البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة )درهم( والتي متثل العملة التي تتداول بها الشركة كما مت 

اإلفصاح عن جميع القيم إلى اقرب ألف درهم إال إذا أشير إلى غير ذلك.

بيان االلتزام

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة للشركة وشركاتها التابعة )“اجملموعة”( وفقاً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادر عن مجلس 
معايير احملاسبة الدولية، وطبقاً ملتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر عام 1984 )وتعديالته(.

أساس توحيد البيانات املالية

املالية  البيانات  تعد  سنة.  كل  من  ديسمبر   31 في  كما  لها  التابعة  والشركات  لتبريد  املالية  البيانات  املوحدة  املالية  البيانات  تضـم 
التي  احملاسبية  السياسات  مع  متوافقة  محاسبية  سياسات  وباستخدام  األم  الشركة  مع  متوافقة  تواريخ  في  التابعة  للشركات 
تستخدمها الشركة األم. مت استبعاد جميع األرصدة واإليرادات والتكاليف واألرباح احملققة وغير احملققة بني الشركة األم والشركات التابعة 

لها عند توحيد البيانات املالية.

يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ الشراء وهو التاريخ الذي تسيطر به الشركة األم على الشركات التابعة ويستمر هذا 
التوحيد حتى انتهاء هذه السيطرة.

بيان الدخل املوحد وفي بند حقوق  التابعة وتعرض منفصلة في  التي ال متلكها الشركة األم في الشركات  متثل حقوق األقلية احلقوق 
املساهمني في بيان املركز املالي املوحد وبشكل منفصل عن حقوق مساهمي الشركة األم. يتم احتساب شراء حقوق األقلية باعتماد 
طريقة متديد الشركة األم، بينما يتم إدراج الفرق بني القيمة املعتبرة وصافي القيمة الدفترية للحصة من صافي املوجودات املشتراة  في 

الشهرة.

2.3. التغييرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات

إن السياسات احملاسبية املستخدمة واملطبقة إلعداد البيانات املالية  املوحدة متوافقة مع تلك املستخدمة في السنوات السابقة فيما 
عدا التالي:

قامت اجملموعة بتبني املعايير اجلديدة واملعدلة وتفسيرات جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعدلة التالية كما في 1	  
يناير 2009.

. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )2(– املدفوعات املبنية على أسهم: شروط التخويل واإللغاء. اعتباراً من 1 يناير 2009	 
. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )7(– األدوات املالية : اإلفصاحات اعتباراً من 1 يناير 2009	 

. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8(– قطاعات التشغيل، اعتباراً من 1 يناير 2009	 
. معيار احملاسبة الدولي رقم )1( – عرض القوائم املالية. اعتبارً من 1 يناير 2009	 

. معيار احملاسبة الدولي رقم )23( – تكلفة االقتراض )معدل(. اعتبارً من 1 يناير 2009	 
البيع  احململة حلق خيار  املالية  األدوات   –  )  	1( رقم  الدولي  احملاسبة  ومعيار  العرض  املالية:  األدوات   –  )32( رقم  الدولي  احملاسبة  معيار 

وااللتزامات الناجتة عن التصفية اعتبارً من 1 يناير 2009.
 – ) تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم )9( – إعادة تقييم للمشتقات املالية الضمنية ومعيار احملاسبة الدولي رقم )39	 

األدوات املالية: االعتراف والقياس اعتباراً من الفترة املنتهية في أو بعد 30 يونيو 2009.
.) التحسينات على املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية )أصدر في مايو 2008	 

إن تطبيق هذه التعديالت والتفسيرات لم يكن له أي تأثير على األداء املالي أو مركز اجملموعة. غير أن تبني بعض املعايير والتفسيرات نتج 
عنها بعض اإلفصاحات في البيانات املالية املوحدة كما يلي:

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )7( - األدوات املالية - اإلفصاحات

يتطلب هذا املعيار املزيد من اإلفصاحات عن قياس القيمة العادلة ومخاطر السيولة. إن اإلفصاحات عن قياس القيمة العادلة يجب أن تتم 
حسب املصدر وباستخدام ثالثة مستويات لكل فئة من فئات األدوات املالية. كذلك فإن املعيار يتطلب املطابقة ما بني الرصيد االفتتاحي 
واخلتامي لقياس القيمة العادلة للمستوى الثالث والتحويالت الهامة ما بني قياس القيمة العادلة للمستوى األول والثاني. إن التعديالت 
توضح أيضاً متطلبات اإلفصاحات عن مخاطر السيولة. إن اإلفصاحات املتعلقة بقياس القيمة العادلة مدرجة في اإليضاح 37. لم تتأثر 

إفصاحات مخاطر السيولة فعلياً من هذه التعديالت وهي مدرجة في اإليضاح 36.
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املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8( – “القطاعات التشغيلية”
تبنت الشركة خالل السنة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8( – “القطاعات التشغيلية”، الذي يتطلب “نهج إداري” حيث تعرض 
معلومات القطاع على نفس األسس املستخدمة ألغراض التقارير الداخلية. استنتجت الشركة بأن القطاعات التشغيلية احملددة وفقاً 
للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8( هي نفس قطاعات األعمال احملددة سابقاً وفقاً ملعيار احملاسبة الدولي رقم )14(. إن إفصاحات 

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم )8( مبينة في إيضاح 3 ومتضمنة معلومات حول أرقام املقارنة.

معيار احملاسبة الدولي رقم )1( – عرض البيانات املالية )معدل(
التغير في حقوق  قائمة  تتضمن  املالكني.  لغير  العائدة  وتلك  للمالكني  العائدة  املساهمني  التغيرات في حقوق  بني  املعيار  يفصل هذا 
امللكية تفاصيل املعامالت مع املالك. كما يتم اإلفصاح عن املعامالت مع غير املالك عن طريق مطابقات لكل بند من بنود حقوق امللكية. 
كما يوضح املعيار قائمة الدخل الشامل وتعرض جميع بنود الدخل واملصروفات احملققة في قائمة الدخل إلى جانب جميع البنود األخرى 

للدخل واملصروفات احملققة إما في قائمة واحدة أو في قائمتني متصلتني. لقد اختارت اجملموعة عرض قائمتني منفصلتني.

2.4. القرارات احملاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات

يتطلب حتضير البيانات املالية املوحدة للمجموعة قيام اإلدارة باتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي لها تأثير مهم على مبالغ 
اإليرادات واملصروفات واملوجودات واملطلوبات واإلفصاحات عن املطلوبات الطارئة عند تاريخ التقرير. وبخالف ذلك، فإن الشكوك حول هذه 

االفتراضات والتقديرات قد تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تقديرات مادية للقيم الدفترية لألصول أو املطلوبات املتأثرة في املستقبل.

القرارات 
خالل عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة، اتخذت اإلدارة القرارات التالية، ما عدا ما يتعلق بالتقديرات، والتي كان لها التأثيرات 

األهم على املبالغ احملققة في البيانات املالية املوحدة:

تصنيف األدوات املالية
الدخل،  بيان  العادلة من خالل  بالقيمة  مالية  تصنيفها كموجودات  يتم   39 رقم  الدولي  احملاسبة  معيار  نطاق  املالية ضمن  املوجودات 

كقروض أو موجودات مالية متاحة للبيع، كما هو مالئم. 

تقوم اجملموعة بتصنيف املوجودات املالية بعد القياس املبدئي. عندما يكون مسموحا ومالئما تقوم اجملموعة بإعادة تقييم هذا التصنيف 
في نهاية كل سنة مالية.

انخفاض االستثمارات املتاحة للبيع 
تعامل الشركة اإلستثمارات املتاحة للبيع كمنخفضة عندما يحدث تدني مهم أو طويل األمد في القيمة العادلة الى ما دون التكلفة 
او عندما يكون هناك دليل موضوعي آخر على اإلنخفاض. حتديد إذا ما كان التدني “مهم” او “طويل األمد” يتطلب إتخاذ اإلدارة لقرار يأخذ 
بعني اإلعتبار، من بني عوامل أخرى، تقلب سعر السهم وأساس األصول املعنية في الشركات املستثمر بها. وقد حققت الشركة خسائر 

انخفاض بقيمة 4,8 مليون درهم إماراتي )2008: صفر( وأدرجتها في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009
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جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية - تفسير رقم )4( - حتديد فيما إذا كانت العالقة تتضمن عقود إيجار
تقوم اإلدارة بتحديد إذا ما كانت الترتيبات هي أو تتضمن عقود إيجار بناء على مضمون الترتيبات منذ تاريخ الدخول في الترتيبات، عما إذا 

كان اإليفاء بهذه الترتيبات هي أو يتوقف على استخدام املوجودات املعينة أو أحد املوجودات، أو مينح احلق في استخدام هذه املوجودات.
 

تدخل الشركة في اتفاقيات تبريد )“االتفاقيات”( مع عمالئها. وإذا كانت االتفاقيات حتتوي على إيجار، فيسري وجوب تطبيق أحكام املعيار 
الدولي للمحاسبة رقم )17( “اإليجارات” وذلك لتحديد ما إذا كانت الشركة احتفظت أو نقلت اخملاطر الهامة وعوائد امللكية للموجودات 

ذات العالقة.

في 4 اكتوبر 2009، وقعت الشركة اتفاقية مع عميل لتزويد املياه الباردة. من املقرر أو حتتوي هذه اإلتفاقية على إيجار واستناداً إلى بنود 
اإلتفاقية. قامت الشركة بتحويل اخملاطر الهامة وعوائد امللكية للعميل. بناءاً على ما ذكر، فقد مت احتساب اإلتفاقية على أنها “عقد إيجار 

متويلي” وفقاً للمعيار الدولي للمحاسبة رقم 17 )إيضاح 17(.

اإلنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية – مؤشرات اإلنخفاض
حتدد اإلدارة في تاريخ كل ميزانية عمومية في ما إذا كان هناك أي مؤشرات إنخفاض متعلقة باملمتلكات واآلالت  واملعدات، واألعمال الرأس 
مالية قيد التنفيذ واملوجودات غير امللموسة الثابتة للمجموعة. يتم األخذ في اإلعتبار عدة عوامل داخلية وخارجية كجزء في عملية 

مراجعة املؤشر.

التقديرات واالفتراضات
إن االفتراضات الرئيسية املتعلقة باملستقبل باإلضافة إلى املصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير املؤكدة كما في تاريخ التقرير، والتي 

لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت مادية للقيم الدفترية للموجودات واملطلوبات خالل السنة املالية القادمة هي كالتالي:

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات
تقوم إدارة الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية املقدرة للممتلكات واآلالت واملعدات حلساب االستهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد األخذ في 
االعتبار االستخدام احلالي لالصل باملقارنة مع االستفادة الكاملة من قدرات األصل. تقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية واألعمار اإلنتاجية 

سنوياً ويتم تعديل حساب االستهالك املستقبلي حيثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
إن إختبار اإلنخفاض يتطلب تقدير القيمة املستخدمة للوحدات املولدة للنقد. تقرير القمة املستخدمة من الشركة أن تقوم بتقدير 
التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة، باإلضافة إلى تقدير القيمة عند اإلنتهاء من استعمال أصول التوزيع، وتكلفة استكمال بناء 

احملطة وأصول التوزيع. كذلك يتطلب تقدير معدل خصم مناسب من أجل احتساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية.

إن صافي القيم الدفترية للموجودات غير املالية املتأثرة بالتقديرات املذكورة أعاله هي كما يلي:

األعمال الرأس مالية قيد التنفيذ

ممتلكات، آالت ومعدات

املوجودات غير امللموسة

2008
ألف درهم

2,764,733

2,626,587

38,562

2009
ألف درهم

1,824,867

3,310,103

37,600
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التقديرات واالفتراضات )تتمة(
خالل السنة، كان هناك خسارة انخفاض باملمتلكات واآلالت واملعدات بقيمة 127,7 مليون درهم )2008: صفر( وخسارة إنخفاض بقيمة 
1,108 مليون درهم )2008: صفر( متعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ باإلضافة إلى خسارة إنخفاض الشهرة البالغة 1,3 مليون 

درهم )2008: صفر( املدرجة في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009.

االنخفاض في قيمة املدينون، املبالغ املستحقة في أطراف ذات عالقة، وعقد إيجار التمويل املستحق
يتم تقدير املبالغ املتوجب حتصيلها من املدينون التجاريون واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة ومن عقد إيجار التمويل املستحق. 
عندما تصبح إمكانية عدم حتصيل كامل املبالغ محتملة. يتم القيام بهذا التقدير للمبالغ الفردية الهامة كل على حدة. كما ويتم تقييم 
املبالغ الغير جوهرية بشكل فردي ولكنها تعد مستحقة منذ فترة، بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص بناًء على فترة استحقاقها 

وحسب معدالت االسترداد التاريخية.

كما في تاريخ بيان املركز املالي، بلغ إجمالي املدينون التجاريون واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة وعقد إيجار التمويل املستحق 
قيمة وقدرها 502 مليون درهم )2008: 362.7 مليون درهم(. 73.3 مليون درهم )2008: 26.8 مليون درهم( و 1,170 مليون درهم )2008: صفر( 
على التوالي. كما بلغت خسارة اإلنخفاض واملدرجة في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 قيمة وقدرها 34,8 مليون 

درهم )2008: 5.4 مليون درهم( و11.8 مليون درهم )2008: 1.2 مليون درهم( وصفر درهم )2008: صفر( على التوالي.

االنخفاض في قيمة اخملزون 
تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة املتوقع حتقيقها أيهما أقل. عندما تصبح البضاعة قدمية أو تالفة، يتم تقدير صافي 
القيمة املمكن حتقيقها للبضاعة، يتم القيام بهذا التقدير كل على حدة للمبالغ الفردية الهامة. اما املبالغ الغير جوهرية بشكل فردي 

ولكنها قدمية أو تالفة تقيم إجمالياً ويتم تكوين مخصص االنخفاض لنوع اخملزون وعمره وتقادمه باستخدام اسعار البيع التاريخية.

للبضاعة  تكوين مخصص  يتم  لم  درهم(.  مليون   77.3  :2008( درهم  مليون    36,3 اخملزون  إجمالي  بلغ  املالي،  املركز  بيان  تاريخ  في  كما 
التالفة )2008: صفر(. يتم إدراج أية فروقات ناجتة عن املبالغ احملققة فعليا في الفترات املستقبلية واملبالغ املتوقع حتقيقها في بيان الدخل 

املوحد.

العقود
عندما يكون باإلمكان تقدير نتائج العقود بشكل معقول فإن إيرادات العقود والتكاليف املتعلقة بها، يتم إدراجها كإيرادات وتكاليف 

باإلشارة إلى املرحلة املنجزة من العقد في تاريخ بيان املركز املالي. يتم حتمل خسائر العقود املتوقعة كتكلفة  فور توقعها: 

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

إمكانية تقدير إجمالي إيرادات العقود بصورة معقولة.
احتمالية تدفق الفوائد االقتصادية املرتبطة بالعقد إلى اجملموعة.
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2.4. القرارات احملاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات )تتمة(

التقديرات واالفتراضات )تتمة(

العقود )تتمة(
إمكانية تقدير إجمالي التكلفة إلكمال املشروع ونسبة العمل املنجز في تاريخ امليزانية العمومية بشكل معقول،

بالتقديرات  للعقود  الفعلية  التكلفة  مقارنة  ميكن  حيث  معقولة  بصورة  بالعقود  املتعلقة  التكلفة  إجمالي  وحتديد  تقدير  وإمكانية 
السابقة.

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

تقارير  على  بناًء  إدراجها  يتم  التي  باإليرادات  املتعلقة  التكلفة  بهدف حتديد  املشاريع  من  االنتهاء  التكلفة حلني  بتقدير  اجملموعة  تقوم 
مستشار طرف ثالث مستقل.

2.5. السياسات احملاسبية الهامة

حتقيق اإليرادات
يتم قيد املبيعات عندما تنتقل مخاطر ومنافع ملكية البضائع واخلدمات الى املشتري وميكن قياس قيمة اإليرادات بدقة. مبيعات املياه 

الباردة تتألف من اإليرادات من الكميات املتاحة والكميات املنتجة املتغيرة املقدمة للزبائن، ويتم قيد اإليرادات عند تقدمي اخلدمة.

مت تقدمي اإليرادات من خدمات عقود اإلشراف بالتعرف عليها كخدمات اإلشراف. بالنسبة للدراسة وتعميم عقود اخلدمات يتم التعرف على 
اإليرادات باإلشارة إلى مرحلة إجناز العقود عندما:

1( إحتمال تدفق املنافع اإلقتصادية املرتبطة بالعقد إلى اجملموعة.
2( ميكن تقدير تكاليف العقد املرتبطة.

3( اجملموعة واثقة من جمع املبلغ املكتسب.

متثـل إيرادات العقود إجمالي قيمة املبيعات لألعمال املنجزة خالل السنة، شاملة القيمة التقديرية ملبيعات العقـود قيد التنفيذ احملتسبة 
وفقا لطريقة نسبة العمل املنجز، والتي يتم قياسها بالرجوع إلى إجمالي التكلفـة املتكـبدة حتى تاريخه على إجمالي التكلفة املقدرة 

للعقد.  يتم تكوين مخصصات ألية خسائر أو التزامات معروفة.
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2.5. السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

حتقيق اإليرادات )تتمة(
تدرج إيرادات الفوائد عند استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وهو املعدل الذي يخصم املقبوضات النقدية املستقبلية املقدرة 

على األعمار املتوقعة لألدوات املالية على القيمة الدفترية للموجودات املالية.

يتم إدراج رسوم االتصال على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود العمالء إال إذا كانت متثل خدمة محددة مستقلة وتستوفي 
شروط فئات اإلدراج األخرى في بيان الدخل. 

حتويل العمالت األجنبية
مت عرض البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم(، وهي العملة التي تتداول بها اجملموعة. العملة املتداولة هي العملة األساسية 
في البيئة اإلقتصادية التي تعمل فيها اجملموعة. تقوم كل شركة في اجملموعة بتحديد عملتها املتداولة ويتم قياس البنود املتضمنة في 

البيانات املالية لكل شركة باستخدام تلك العملة.

)i( العمليات واألرصدة
يتم قيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئياً بسعر الصرف السائد عند تاريخ املعاملة. يتم حتويل املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية 
إلى العملة الرئيسية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية العمومية. يتم حتويل جميع الفروقات الناجتة عن عمليات 
التحويل إلى بيان الدخل املوحد باستثناء التغييرات في البنود النقدية التي تقدم تغطية مقابل صافي االستثمار في عملية أجنبية. يتم 

معاملة هذه الفروقات كدخل شامل آخر إلى أن يتم استبعاد صافي االستثمار وعندها يتم إدارجه في بيان الدخل املوحد. 

يتم حتويل البنود غير النقدية التي مت قياسها بالتكلفة التاريخية بالعمالت األجنبية باستخدام معدالت التحويل عند تاريخ املعامالت 
املبدئي.

)ii( شركات اجملموعة
املوجودات واملطلوبات اخلاصة بالشركات األجنبية التابعة حتول إلى درهم اإلمارات باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ امليزانية 
العمومية، ويتم حتويل املبالغ في بيان الدخل باستخدام سعر الصرف املتوسط املرجح خالل العام. عند استبعاد الشركة األجنبية، فإنه 

يتم إدراج املبلغ املتراكم املؤجل واملدرج ضمن حقوق املساهمني املتعلق بتلك العملية األجنبية احملددة في بيان الدخل املوحد.

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
يتم قـيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ حسب التكلفة والتي متثل االلتزامات التعاقدية على الشركة لتشييد املصانع.  يتم رسملة 
املوجودات  ضمن  املناسب  التصنيف  إلى  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمـال  حتويل  يتم  املوجودات.  ببناء  املتعلقة  املباشرة  التكاليف 

وتستهلك وفقاً لسياسات الشركة عندما يتم االنتهاء من بناء املوجودات ووضعها قيد االستعمال.
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2.5. السياسات احملاسبية الهامة )تتمة(

تكاليف االقتراض
يتم رسملة تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بحيازة أو بناء املوجودات )صافي إيرادات الفوائد على االستثمار املؤقت من القروض( كجزء 
من تكلفة األصل حتى تصبح املوجودات جاهزة لالستعمال. تدرج تكاليف االقتراض املتعلقة باملوجودات التي مت االنتهاء من بنائها أو غير 

املتعلقة بتمويل بناء املوجودات ضمن مصاريف الفترة التي استحقت بها.

املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم قيد املمتلكات واآلالت واملعدات بسعر التكلفة ناقصاً االستهالك املتراكم وأي انخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على تكلفة 
استبدال جزء من اآلالت واملعدات، عند تكبد تلك التكلفة وفي حال استيفائها لشروط اإلدراج. وباملثل، فإنه عند إجراء تفتيش رئيسي، 
فإنه يتم إدراج القيمة الدفترية لآلالت واملعدات كبديل في حال استيفاء شروط التصنيف. يتم إدراج جميع تكاليف الصيانة والتصليح 

األخرى في بيان الدخل املوحد عند تكبدها. ال يحتسب االستهالك على األراضي.

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

آالت واملوجودات املكملة املتعلقة )مبا فيها املباني(                                          على مدى 30 سنة 
أنابيب التوزيع                                                                  على مدى 50 سنة 
أثاث وتركيبات                      على مدى 3 إلى 4 سنوات
معدات وأجهزة مكتبية                     على مدى 3 إلى 4 سنوات
سيارات              على مدى 4 إلى 5 سنوات

يتم مراجعة القيمة املتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي وطرق االستهالك، ويتم تعديلها مبا هو مناسب عند نهاية كل سنة مالية.

تقوم اجملموعة بصيانة أساسية دورياً على آالت التبريد وعند االنتهاء يتم إدراج تكلفة هذه الصيانة األساسية في القيمة الدفترية للبند 
ضمن املمتلكات واآلالت واملعدات إذا استوفت متطلبات اإلدراج. ويتم استهالك التكلفة على مدى الفترة القادمة وحتى تاريخ الصيانة 

القادم.

يتم شطب بنود املمتلكات واآلالت واملعدات عند االستبعاد أو عندما ال تكون هناك فائدة مستقبلية متوقعة منه أو من استبعاده. أي أرباح 
أو خسائر ناجتة عن شطب األصل )والتي يتم احتسابها كالفرق بني صافي متحصالت االستبعاد وقيمة األصل الدفترية( يتم إدراجها في 

بيان الدخل املوحد في السنة التي يتم فيها شطب املوجودات.

استثمارات في الشركات الزميلة
تتمتع  التي  الشركات  هي  الزميلة  الشركات  إن  امللكية.  حقوق  لطريقة  وفقاً  الزميلة  شركاتها  في  اجملموعة  استثمارات  حساب  يتم 

اجملموعة بنفوذ هام عليها والتي هي ليست شركات تابعة وال شركات ائتالف.
 

تغيرات ما بعد الشراء في حصة  زائداً  امليزانية العمومية بالتكلفة  الزميلة في  لهذه الطريقة، تدرج االستثمارات في الشركات  وفقاً 
عمليات  من  النتائج  حصة  الدخل  بيان  يعكس  لالنخفاض.  مخصص  أي  حسم  بعد  الزميلة،  الشركة  موجودات  صافي  من  اجملموعة 
الشركة الزميلة. عندما يتم إدراج أي تغيير مباشرة في حقوق مساهمي الشركات الزميلة، تقوم اجملموعة بإدراج حصتها من التغييرات 
واإلفصاح عنها، مبا هو مناسب في بيان الدخل الشامل. يتم استبعاد األرباح واخلسائر الغير محققة والناجتة من املعامالت بني اجملموعة 
والشركات الزميلة إلى مدى حصة اجملموعة في الشركات الزميلة. اخلسائر من املعامالت يتم إدراجها مباشرة إن كانت اخلسارة توفر دليل 

على االنخفاض في صافي القيمة احملصة للموجودات املتداولة أو خسارة انخفاض.
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استثمارات في الشركات الزميلة )تتمة(
األم. وحيثما هو ضروري، فإنه يتم إجراء  تواريخ وسياسات الشركة  الزميلة مع  املالية والسياسات احملاسبية للشركة  البيانات  تتوافق 

التعديالت بهدف توافق السياسات احملاسبية مع سياسات اجملموعة.

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، حتدد اجملموعة إذا كان من الضروري إدراج خسائر انخفاض إضافية الستثمارات اجملموعة في الشركات 
الزميلة. حتدد اجملموعة عند تاريخ كل ميزانية عمومية إذا كان هناك أي دليل موضوعي يشير إلى انخفاض االستثمار في شركة زميلة. 
في هذه احلالة قد تقوم اجملموعة بحساب قيمة االنخفاض كالفرق بني القيمة العادلة لالستثمار وتكاليف الشراء ويتم إدراج التكاليف 

في بيان الدخل.

املتبقي  االستثمار  وإدراج  بتقييم  اجملموعة  تقوم  الزميلة،  الشركة  على  اجملموعة  به  تتمتع  الذي  للنفوذ  هامة  خسارة  حدوث  حال  في 
بالقيمة العادلة. ويتم االعتراف في بيان الدخل املوحدة بالفرق بني القيمة العادلة للشركة الزميلة بعد خسارة اجملموعة لنفوذها وبني 

القيمة العادلة لالستثمار املتبقي. 

املوجودات غير امللموسة
يتم قياس املوجودات غير امللموسة املتحصل عليها بشكل منفصل عند القيد املبدئي بالتكلفة. إن تكلفة املوجودات غير امللموسة 
املشتراة من دمج األعمال هي القيمة العادلة عند تاريخ الشراء. بعد القيد املبدئي، يتم إدراج املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصاً 
أي إطفاء متراكم وأي خسائر انخفاض متراكمة. ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة املتولدة داخلياً وال يتضمن ذلك رسملة تكاليف 
التطوير ويتم إدراج النفقات في بيان الدخل في السنة التي مت تكبد النفقات فيها. يتم تقييم العمر اإلنتاجي للموجودات غير امللموسة 

كأعمار محددة أو غير محددة.

يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية احملددة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ، ويتم تقييمها ألي انخفاض عندما يكون 
هناك مؤشرات تفيد باحتمال انخفاض املوجودات غير امللموسة. يتم مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير امللموسة 
ذات العمر اإلنتاجي احملدد عند نهاية كل سنة مالية. يتم حساب التغييرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو أمناط االستخدام املتوقعة املنافع 
أو طريقة اإلطفاء مبا هو مناسب ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات  االقتصادية املستقبلية املتمثلة في األصل عبر تغيير فترة 

احملاسبية.

يتم احتساب األرباح أو اخلسائر الناجتة عن استبعاد أي من األصول غير امللموسة بقياس الفرق بني صافي إيرادات اإلستبعاد وبني القيمة 
الدفترية لهذا األصل ويتم ادراجها في بيان الدخل املوحد عند استعاد األصل.
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حصة في شركة ائتالف
متتلك اجملموعة حصص في شركات ائتالف وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، حيث يكون لشركات االئتالق اتفاقيات تعاقدية والتي 
تيح لها سيطرة مشتركة على األنشطة االقتصادية للشركة. تدرج اجملموعة حصصها في شركات اإلئتالف باستخدام طريقة التوحيد 
النسبي. والذي ينطوي على إدراج حصة من نسبة موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصاريف شركة االئتالف مع البنود املماثلة في البيانات 

املالية املوحدة.

يتم حتضير البيانات املالية لشركة ائتالف لنفس الفترة كما الشركة األم. يتم إجراء التعديالت عند الضرورة بهدف توافق السياسات 
احملاسبية مع سياسات الشركة.

بني  املعامالت  على  محققة  الغير  واخلسائر  األرباح  من  الشركة  حصة  حذف  ويتم  للشركة  املالية  البيانات  على  التعديالت  إجراء  يتم 
الشركة وشركات االئتالف. يتم إدراج اخلسائر على املعامالت مباشرة إذا كانت اخلسائر توفر دليالً على اقتطاع في صافي القيمة احملققة 

للموجودات املتداولة أو خسائر انخفاض. يتم توحيد شركة االئتالف نسبياً إلى تاريخ انتهاء سيطرة اجملموعة على شركة االئتالف.

موجودات بغرض البيع 
تدرج املوجودات طويلة األجل على أنها موجودات بغرض البيع وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، في حالة 

أن القيمة الدفترية حتصل من خالل املوجودات وليس من خالل التشغيل.
 

انخفاض املوجودات غير املالية
تقوم اجملموعة بإجراء تقييم في تاريخ كل ميزانية لتحديد عما إذا كانت هناك أي مؤشرات تفيد بإنخفاض أي من املوجودات. وفي حالة ظهور 
هذه املؤشرات، أو في حال احلاجة إلجراء اختبار انخفاض للموجودات تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد. إن قيمة املوجودات 
القابلة لالسترداد هي قيمة املوجودات أو القيمة العادلة للوحدات املولدة للنقد أيهما أعلى ناقصاً تكاليف البيع والقيمة املستخدمة 
ملوجودات معينة، إال في حالة عدم توليد املوجودات لتدفقات نقدية مستقلة بدرجة كبيرة عن املوجودات األخرى أو موجودات الشركة. 
عندما تتجاوز القيمة الدفترية لألصل القيمة القابلة لالسترداد يعتبر االصل منخفض ويتم تخفيض القيمة املدرجة للموجودات إلى 

قيمتها القابلة لالسترداد ويتم اعتبارها كموجودات منخفضة. 
 

عند تقييم القيمة املستخدمة فإنه يتم خصم التدفقات النقدية املتوقعة للقيمة احلالية باستخدام معدالت خصم تعكس تقييمات 
السوق احلالية للقيمة الوقتية للنقد واخملاطر املتعلقة  باملوجودات. عند حتديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، فإنه يتم استخدام 
األخرى  العادلة  القيمة  أو مؤشرات  املدرجة،  للشركات  األسهم  أسعار  تقييم  بعوامل  النماذج  تدعيم هذه  يتم  تقييم مناسبة.  مناذج 

املتاحة.

للموجودات غير الشهرة، يتم إجراء تقييم في تاريخ كل ميزانية، لتحديد عما إذا كان هناك مؤشرات بأن خسائر االنخفاض املدرجة سابقاً 
قد انتهت، أو انخفضت. في حال وجود هذه املؤشرات، تقوم اجملموعة بتقدير املبالغ القابلة لالسترداد. يتم عكس االنخفاض املدرج سابقاً 
فقط عند إجراء تغير في التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد منذ آخر إدراج خلسائر االنخفاض. في تلك احلالة يتم 
زيادة القيمة املدرجة للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد. ال ميكن لقيمة الزيادة جتاوز القيمة املدرجة التي مت حتديدها سابقا،ً صافي 

االستهالك في حال أنه لم يتم أخذ مخصص لالنخفاض في السنوات السابقة. يتم إدراج االنعكاس في بيان الدخل املوحد.
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الشهرة
الشركة في صافي  الشراء عن نصيب  تكلفة  الزيادة في  بالتكلفة وهي متثل  األعمال مبدئيا  املستحوذة من دمج  الشهرة  يتم قياس 
القيمة العادلة للموجودات، املطلوبات وااللتزامات احملتملة. اإلعتراف بكوا املبدئي يتم قياس الشهرة بسعر التكلفة ناقصاً أي خسائر 

متراكمة نتيجة االنخفاض. 

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

القيمة  للنقد حيث خصصت الشهرة. عندما تكون  املدرة  الوحدات  القيمة احملققة من  يتم حتديد االنخفاض في الشهرة عبر تقييم 
احملققة للوحدات املدرة للنقد اقل من القيمة الدفترية يتم إدراج خسارة االنخفاض. خسارة االنخفاض املتعلقة بالشهرة ال ميكن عكسها 

في فترات مستقبلية. تقوم الشركة بتقييم االنخفاض السنوي في 31 ديسمبر.

االستثمارات وموجودات مالية أخرى
يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم 39 كموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، 
القروض أو موجودات مالية متاحة للبيع أو تخطط حلني اإلستحقاق أو املشتقات جتوب على أنها أدوات حماية، التحوط الفعال مبا هو 
مناسب. يتم قياس املوجودات املالية بالقيمة العادلة عند إدراجها مبدئياً، وباإلضافة في حالة عدم إدراج االستثمارات بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو اخلسارة متعلقة مباشرة بتكلفة املعامالت.

حتدد اجملموعة تصنيف موجوداتها املالية عند القيد املبدئي، وتقوم بإعادة تقييم هذا التصنيف في نهاية كل سنة مالية مبا هو مسموح، 
وحيثما يكون ذلك مناسباً.

تاريخ املتاجرة والتسوية احملاسبي
يتم إدراج جميع مشتريات ومبيعات املوجودات املالية العادية عند تاريخ املتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه اجملموعة بشراء األصل. إن طرق 
الشراء أو البيع العادية هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التي تتطلب تقدمي املوجودات ضمن فترة عادة ما يتم حتديدها بأعراف 

واتفاقيات السوق.

التسوية
يتم تسوية املوجودات واملطلوبات املالية فقط، ويتم إدراج صافي القيمة في امليزانية العمومية عندما يكون هناك حق لتسوية القيم 

املدرجة وعندما يكون للشركة النية في التسوية على اساس الصافي، أو حتقيق األصل وتسوية املطلوبات فوراً.

استثمارات متاحة للبيع
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي املوجودات املالية الغير مشتقة والتي يتم تصنيفها كمتاحة للبيع ولم يتم تصنيفها ضمن اي فئة 
آخرى من فئات املوجودات املالية الثالثة. بعد القياس املبدئي يتم قياس املوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة، وتدرج األرباح أو 
اخلسائر غير احملققة حتى يتم شطب أوحتديد االنخفاض على االستثمار في حني ان الربح أو اخلسارة املتراكمة واملدرجة سابقاً في حقوق 

املساهمني تدرج في بيان الدخل املوحد. إن عكس خسارة االنخفاض ال تدرج في بني الدخل املوحد.

املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
تشتمل املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل على املوجودات املالية التي مت تعيينها عند القيد املبدئي بالقيمة 

العادلة من خالل بيان الدخل.

يتم إدراج املوجودات املالية عند اإلدراج املبدئي بقيمتها العادلة من خالل بيان الدخل إذا كانت املوجودات جزء من مجموع موجودات مالية 
والتي يتم إداراتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، مبا يتماشى مع استراتيجية إدارة اخملاطر املتوقعة. يتم إعادة قياس املوجودات 
املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل بالقيمة العادلة في تاريخ كل ميزانية عمومية مع إدراج جميع التغيرات في القيمة 

العادلة في بيان الدخل املوحد.

القروض
بتكلفة  القروض  إدراج  يتم  أو محددة غير متداولة في سوق نشط.  ثابتة  ذات مدفوعات  القروض هي موجودات مالية غير مشتقة  إن 
اإلطفاء بعد القياس املبدئي باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً أي مخصص انخفاض. يتم إدراج األرباح واخلسائر في بيان الدخل 
املوحد عندما يتم شطب أو انخفاض القروض وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. ويتم إدراج اإلنطفاء عن طريق الفائدة الفعلية وإيرادات 

التمويل قائمة الدخل.
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انخفاض املوجودات املالية وعدم قابلية حتصيلها 

يتم بتاريخ امليزانية العمومية، إجراء تقييم للتأكد من وجود أي دليل موضوعي على انخفاض قيمة أي أصل مالي أو مجموعة من األصول 
نتيجة حصول  دليل موضوعي لالنخفاض  املالية منخفضة فقط عندما يكون هنالك  أو مجموعة األصول  املالي  يعتبر األصل  املالية. 
عامل أو أكثر بعد اإلدراج املبدئي لألصل )تكبد “حدث خسارة”( وهذه اخلسارة لها تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة لألصل 
املالي أو مجموعة األصول املالية التي ميكن توقعها بشكل موثوق. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل يتم إثبات أيه خسارة ناجمة عن ذلك 

االنخفاض في بيان الدخل املوحد. إن االنخفاض يتم حتديده كالتالي:

بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة، ميثل االنخفاض، الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة ناقصا أي انخفاض في القيمة مت إدراجه 
سابقا في بيان الدخل املوحد. عكس االنخفاض فيما يتعلق بأدوات بحقوق املساهمني الذي مت تصنيفه كمتاح للبيع ال يتم إدراجها في 

بيان الدخل املوحد.

املستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  القيمة،  االنخفاض في  بالتكلفة، ميثل  املدرجة  للموجودات  بالنسبة 
مخصومة مبعدل العائد احلالي السائد في السوق ملوجودات مالية مشابهة.

استبعاد املوجودات واملطلوبات املالية

املوجودات املالية
يتم استبعاد املوجودات املالية )أو عند إمكانية التطبيق على جزء من املوجودات املالية، أو مجموعة من املوجودات املالية املشابهة( في 

احلاالت التالية:

انتهاء حقوق استالم التدفقات النقدية من املوجودات؛
متويل اجملموعة بحقوق استالم التدفقات النقدية من املوجودات، أو قيامها بافتراض دفع التزامات مقابل التدفقات النقدية بالكامل من دون 
أي تأخير لطرف ثالث وفقاً إلتفاقية تفويض. حتويل اجملموعة حلقوق استالمها للتدفقات النقدية من املوجودات وإما )أ( قيامها بتحويلها 
جميع اخملاطر والفوائد احملتملة للموجودات أو )ب( عدم حتويلها أو إحتفاظها بجميع اخملاطر والفوائد احملتملة للموجودات، ولكن قيامها 

بتحويل السيطرة على املوجودات.

في حال قيام اجملموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من أحد املوجودات ولم تقم بتحويل أو اإلحتفاظ بجميع اخملاطر أو الفوائد 
احملتملة للموجودات ولم تقم كذلك بتحويل السيطرة على املوجودات، يتم االعتراف باملوجودات ملدى استثمارات الشركة املستمرة في 
املوجودات. يتم قياس االستثمار املستمر والذي يأخذ شكل ضمانات على املوجودات احملولة بالقيم املدرجة واألصلية لقيمة املوجودات و 

أعلى االعتبارات التي قد تدفعها للشركة أيهما أقل.

عندما تأخذ املشاركات املستمرة شكل ضمان األصل احملول، يتم إدراج األصل بالسعر األصلي أو على مبلغ يتوقع أن تدفعه اجملموعة، أيهما 
أقل.

إذا اتخذ استمرار العالقة شكل خيار مكتوب / مشترى )مبا في ذلك خيار التسوية النقدية أو مخصص مماثل( لألصل احملول، يعتبر مستوى 
عالقة اجملموعة باألصل هو مبلغ حتويل األصل الذي ميكن للمجموعة إعادة شراءه فيما عدا حالة خيارات البيع املكتوبة )مبا في ذلك خيار 
التسوية النقدية أو مخصص مماثل( على األصل املقاس بالقيمة العادلة، حيث يقتصر استمرار عالقة اجملموعة على القيمة العادلة لألصل 

احملول وخيار تفعيل السعر أيهما أقل.

استبعاد املطلوبات املالية
يتم استبعاد املطلوبات املالية حينما يتم استبعاد أو إلغاء أو إنهاء التزام ضمن املطلوبات.

عندما يتم استبدال مطلوبات مالية حالية بآخر من نفس املقرض بشروط مختلفة، أو إجراء تعديالت على املطلوبات احلالية، فإنه يتم 
معاملة االستبدال أو التعديل كاستبعاد للمطلوبات األصلية ويتم إدراجه كمطلوب جديد، ويتم إدراج الفرق املتعلق بالقيم املدرجة في 

بيان الدخل املوحد.
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اخملزون
يظهر اخملزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما اقل. متثل التكاليف جميع املصاريف املتكبدة على كل منتج حتى 

وصوله إلى موقعه أو شكله احلالي وعلى النحو التالي:

- املواد اخلام، واملواد االستهالكية والبضاعة املعدة للبيع
- تكلفة الشراء على أساس تكلفة املتوسط املرجح.

- أعمال قيد اإلنشاء 
- تكلفة املواد املباشرة والعمالة زائداً املصاريف غير املباشرة املتعلقة على أساس معدل النشاط العادي.

- البضائع التامة الصنع
- تكلفة املواد املباشرة والعمالة زائداً املصاريف غير املباشرة املتعلقة على أساس معدل النشاط العادي.

الصنع  إمتام  حتى  صرفها  متوقع  إضافية  تكاليف  أية  ناقصاً  التقديري  البيع  سعر  أساس  على  حتقيقها  املمكن  القيمة  صافي  حتدد 
والبيع.

أعمال العقود قيد التنفيذ
متثل أعمال العقود قيد التنفيذ التكلفة مضافاً إليها األرباح املتعلقة ناقصاً مخصص اخلسائر املتوقعة ودفعات األعمال املنجزة املستلمة 

واملدينة.

النقدية والشبه النقدية
التي  األجل  القصيرة  والودائع  البنكية  واألرصدة  الصندوق  النقد في  النقدية  النقدية وشبه  بنود  النقدية متثل  التدفقات  بيان  ألغراض 

تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل، صافي حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك.
 

أسهم اخلزينة
يتم استقطاع أدوات حقوق امللكية التي يتم إعادة شرائها )أسهم خزينة( من حقوق املساهمني. ال يتم إدراج أية أرباح أو خسائر في بيان 
الدخل عن شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية للشركة. أو تدرج الفروقات بني القيمة الدفترية والقيمة احملصلة في إحتياطي 

رأس املال.

الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم قيـد املطلوبات للمبالغ املستحقة الدفع في املستقبل للبضائع واخلدمات التي مت احلصول عليها سواء متت املطالبة بها من قبل 

املورد أو لم تتم.

اخملصصات
يتم إثبات اخملصصات إذا كان على الشركة أي التزام )قانوني أو متوقع( ناجت عن حدث سابق وإن تكلفة تسوية االلتزام محتملة وميكن 

قياسها مبوثوقية.

القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي.

املباشرة  التكلفة  ناقصاً  املستلمة  العادلة  بالقيم  مبدئياً  اإلسالمي  التمويل  وترتيبات  فائدة  حتمل  التي  والسلفيات  القروض  تدرج 
للمعامالت املتعلقة بها.

بعد اإلدارج املبدئي، يتم قياس القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي الحقا بتكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية .
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السندات اإللزامية التحويل
تنقسم السندات اإللزامية للتحويل الى قسمني ملكية ومطلوبات على أساس الشروط وأحكام السندات.

النقدية املستقبلية ذات الصلة  التدفقات  العادلة للمطلوبات على أساس خصم  القابلة للتحويل حتدد القيمة  عند إصدار السندات 
بالدفعات باستخدام سعر فائدة السوق لسندات غير قابلة للتحويل مشابهه. القيمة العادلة ملشتقات املطلوبات والناشئة عن تباين في 
عدد األسهم التي سيتم اصدارها حلامل السندات تدرج مبدئياً بالقيمة العادلة وسيتم إعادة قياسها الحقاً عند تاريخ كل تقرير وسوف 

تاخذ بعني اإلعتبار التغيرات في القيم العادلة وتظهر في بيان الدخل املوحد.

إن الرصيد املتحصل سيظهر ضمن حتويل جزء من حقوق املساهمني حتت بند منفصل حتت حقوق املساهمني، حتويل الرصيد عند تاريخ 
اإلستحقاق القيمة اإلسمية للسهم العادي املصدر سيتم إدراجها حتت بند رأس املال وأي فائض سيظهر حتت بند أقساط األسهم.

للتحويل، بني  القابلة  السندات  املبدئية من  املتحصالت  املعامالت بني مطلوبات وملكية على أساس تخصيص  يتم تخصيص تكلفة 
امللكية واملطلوبات.

عقود التأجير
إن حتديد ما إذا كانت االتفاقية عبارة عن إيجار أو تتضمن عالقة إيجار يعتمد على بنود االتفاقية عند تاريخ البدء بها وعما إذا كان اإليفاء 

باالتفاقية يتوقف على استخدام أصل محدد أو أصول محددة، أو أن االتفاقية تعطي احلق باستخدام األصل

اجملموعة كمستأجر 
يتم رسملة عقود التأجير عندما تنتقل اخملاطر واملنافع الرئيسية للبند املستأجر للمجموعة على أساس القيمة العادلة لألصل عند 
بداية عقد التأجير أو بالقيمة احلالية للحد األدنى ملدفوعات عقد التأجير ايهما أقل. مدفوعات عقد التأجير تقسم بني تكاليف التمويل 
التأجير لتحقيق فائدة ثابتة على الرصيد املتبقي للمطلوب. يتم احتساب تكاليف التمويل مباشرة في بيان  وتخفيض مطلوب عقد 

الدخل املوحد.

يتم استهالك موجودات عقود التأجير الرأسمالية على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لألصل أو فترة العقد، أيهما أقل، إذا لم يكن من املؤكد 
ان تتحول امللكية إلى الشركة في نهاية فترة التأجير.

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

اجملموعة كمؤجر – عقود التأجير التمويلية
قامت اجملموعة باعتبار اتفاق التبريد على أنه عقد تأجير متويلي حيث تقوم اجملموعة بنقل اخملاطر والفوائد املتعلقة مبلكية املوجودات من 
خالل الترتيبات التعاقدية للعميل. ويتم إدراج إيرادات اإليجار بقيمة صافي االستثمار في امليزانية العمومية كأصول متويلية )عقود تأجير 

متويلية مدينة( وذلك بعد احتساب مخصص اإلنخفاض.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقدم اجملموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها من غير مواطني الدولة.  يتم عادًة احتساب هذه املكافآت على أساس الراتب النهائي ومدة 

خدمتهم بشرط إكمال املوظف احلد األدنى لفترة اخلدمة.  وتدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكافآت على مدى فترة اخلدمة.

والذي يتم  املتحدة  العربية  اإلمارات  بالتقاعد لدولة  املعني  للبرنامج  املواطنني، تقوم اجملموعة بدفع اشتراكات  يتعلق مبوظفيها  وفيما 
البرامج على االشتراكات املدفوعة والتي تقيد كمصروفات عند  رواتب املوظفني.  تقتصر االلتزامات مبوجب هذه  إلى  احتسابها نسبة 

استحقاقها.

معامالت الدفعات املبنية على أساس األسهم
يستلم املوظفني املؤهلني )مبا في ذلك املسؤولني التنفيذيني( جزًء من مكافآتهم على شكل دفعات مبنية على أساس األسهم. كما ويتم 
منحهم وحدات اسمية من األسهم العادية للشركة والتي يتم تسديدها نقداً )“معامالت مسددة نقداً”(. يتم قياس تكلفة املعامالت 
املسددة نقداً مبدئياً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي مت منحهم األسهم فيه بناًء على قيمة الوحدات التي حتددها إدارة الشركة. يتم 
إدراج القيمة العادلة كمصروف في بيان الدخل في السنة التي مت منح األسهم فيها كما ويتم إدراج مطلوبات مقابل ذلك. يتم إعادة 
تقييم املطلوبات في تاريخ كل ميزانية عمومية حتى تاريخ تسوية هذه املعامالت مبا في ذلك تاريخ السداد وتدرج التغيرات في القيمة 

العادلة في بيان الدخل أو األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ، كما هو مطبق.
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مشتقات األدوات املالية واحلماية
تقوم اجملموعة باستخدام األدوات املالية مثل عقود تبادل أسعار الفائدة وعقود العملة التالي للحماية ضد اخملاطر املتعلقة بتقلبات أسعار 
الفائدة والعمالت األجنبية بالتتالي. تدرج األدوات املالية مبدئياً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي مت فيه الدخول في عقود للمشتقات ويتم 
الحقاً إعادة قياسها بالقيمة العادلة. يتم إدراج املشتقات كموجودات عندما تكون القيمة العادلة موجبة، بينما تدرج كمطلوبات عندما 

تكون القيمة العادلة سالبة. 

يتم إدراج أي أرباح أو خسائر ناجتة من التغييرات في القيمة العادلة على املشتقات خالل السنة والتي ال تتأهل حملاسبة احلماية مباشرة 
في بيان الدخل املوحد.

ألغراض محاسبة احلماية، تصنف أدوات احلماية كاآلتي:

	 كحماية التدفقات النقدية والتي تغطي مخاطر تغيرات التدفقات النقدية املرتبطة سواء مبخاطرة معينة متعلقة بأصل أو بالتزام 
معترف به.

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

عند البدء في عالقة احلماية، تقوم الشركة بتحديد وتوثيق العالقة التي تأمل الشركة بتطبيق محاسبة احلماية عليها والهدف من إدارة 
اخملاطر واالستراتيجية ألخذ احلماية. 

يتضمن التوثيق حتديد أداة احلماية، والبند أو املعاملة التي يتم حمايتها، نوع اخملاطرة التي يتم حمايتها وكيف ستقوم الشركة بتقييم 
املتعلقة  االقتضاء  حسب  العادلة،  القيمة  أو  النقدية  التدفقات  في  للتغيرات  التعرض  مخاطر  من  احلد  في  احلماية  أداة  فعالية  مدى 
باخملاطرة التي يتم حمايتها. إنه من املتوقع أن تكون احلماية ذات فعالية عالية للحد من تقلبات التدفقات النقدية ويتم تقييمها بشكل 

دوري لتحديد إذا ما كانت فعال ذات فعالية عالية خالل الفترات املالية املتعلقة.

التدفقات النقدية
يتم إدراج اجلزء الفعال من الربح واخلسارة على األداة احملمية مباشرة في قائمة الدخل الشامل، بينما يتم إدراج اجلزء غير الفعال مباشرة 

في بيان الدخل املوحد.

إلى بيان الدخل املوحد عندما تؤثر املعامالت احملمية على بيان الدخل، مثل عندما  يتم حتويل القيم املدرجة في قائمة الدخل الشامل 
يتم إدراج اإليرادات املادية أو املصاريف املالية احملمية أو حدوث عملية البيع. عندما يكون البند احملمي هو تكاليف املوجودات الغير مالية أو 

املطلوبات الغير مالية، يتم حتويل القيم املدرجة في حقوق املساهمني إلى القيم الدفترية املبدئية للموجودات أو املطلوبات الغير مالية.

عندما ال يكون من املتوقع حدوث املعاملة احملددة في املستقبل فإنه يتم حتويل املبالغ املدرجة سابقاً في حقوق املساهمني إلى بيان الدخل 
املوحد. إذا مت بيع أو إلغاء أو انتهاء أو استخدام أدوات احلماية من غير استبدالها، أو مت سحب احلماية فإن القيمة املدرجة سابقاً في حقوق 

املساهمني تبقى في حقوق املساهمني إلى حني حدوث املعاملة املتوقعة أو االلتزام احملدد.

القيمة العادلة
يتم إدراج التغيير في القيمة العادلة للمشتقات احملمية في بيان الدخل املوحد. عندما يتم تعيني التزام الشركة غير املعترف به كبند 
محمي، يتم إدراج التغييرات املتراكمة الالحقة في القيمة العادلة لاللتزام املعترف به املتعلق باخملاطر احملمية كأصل أو مطلوبات مع إدراج 

أو اخلسارة املقابلة في بيان الدخل املوحد. يتم كذلك إدراج التغييرات في القيمة العادلة لألداة احملمية في بيان الدخل املوحد.
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القيمة العادلة األدوات املالية
تشتمل األدوات املالية على موجودات مالية ومطلوبات مالية.

تشتمل املوجودات املالية على استثمارات متاحة للبيع، قرض لشركة تابعة، موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل، 
واملدينني والودائع واألرصدة البنكية والنقد في الصندوق. وتشتمل املطلوبات املالية على الدائنني وحسابات السحب على املكشوف من 

البنوك ومطلوبات السندات القابلة للتحويل وقروض وإيجارات متويلية.

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتسب عليها فوائد بناء على التدفقات النقدية اخملصومة باستعمال أسعار الفائدة لبنود حتمل 
نفس الشروط وخصائص اخملاطرة. يتم حتديد القيمة العادلة لالستثمارات املتاجر بها في األسواق املنتظمة من خالل الرجوع إلى األسعار 
املتداولة في السوق. أو يتم حتديد القيمة العادلة للصناديق املدارة عن طريق الرجوع لصافي قيمة األصل املقدرة احملسوبة من قبل طرف 

ثالث مستقل.

مت إدراج حتليل للقيمة العادلة لألدوات املالية إلى جانب تفاصيل عنن كيفية قياسها في اإليضاح 37.

2.6. التغييرات املستقبلية في السياسات احملاسبية

املعايير واإليضاحات الصادرة والغير فعالة غير مطبقة من قبل الشركة

املعايير والتفسيرات التي مت إصدارها ولكنها ليست فعالة لغاية تاريخ إصدار امليزانية العمومية للشركة موضحة فيما يلي:

: توزيع األصول الغير نقدية للشركاء. جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 17	 
: اطفاء مطلوبات مالية مع ادوات حقوق االقلية. املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 19	 

املستقلة  املالية  البيانات  املعدل    	27 رقم  الدولي  احملاسبة  األعمال ومعيار  املعدل دمج   3 رقم  املالية  التقارير  الدولي إلعداد  املعيار 
واملوحدة.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 2	  املعدل مدفوعات على شكل حصص.
: إفصاحات اطراف ذات عالقة. معيار احملاسبة الدولي رقم 24	 

معيار احملاسبة الدولي رقم 39	  األدوات املالية: التعريف والقياس احلماية املؤهلة.
.) حتسينات للمعايير الدولية للتقارير املالية )ابريل 2009	 

برأي اإلدارة، إن تطبيق املعايير والتفسيرات املذكورة أعاله لن يكون له أي تأثير جوهري على الوضع املالي أو أداء اجملموعة.
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3. التحليل القطاعي

ألهداف إدارية مت تنظيم اجملموعة إلى قطاعات على أساس املنتجات واخلدمات وعلى ذلك فهناك أربعة قطاعات تشغيلية مدرجة كاآلتي:

الباردة”  “املياه  وبيع  بتوزيع  القطاع  إلى ذلك يقوم  باإلضافة  والتكييف.  التبريد  أنظمة  الباردة” يعمل في تشغيل وصيانة  املياه   “ قطاع 
لالستخدام في مجاالت تكنولوجيا التبريد. كما يشمل القطاع حصة تبريد من شركات ائتالف تقوم بنشاط مماثل.

 
قطاع “ املقاوالت” يعمل على إنشاء وحدات تكييف الهواء الباردة املركزية واملياه والشبكات للبنايات اجلديدة أو املنشأة سابقا. كما يشمل 

القطاع حصة تبريد من شركة ائتالف مشاركة في اعمال الهندسة والتوريد والشييد وإدارة اإلنشاءات في مجال تبريد املناطق.

قطاع “التصنيع” يعمل على إنتاج أنظمة األنابيب العازلة للمياه الباردة، الساخنة، الغاز وخدمات الطاقة األخرى وتقدمي خدمات حماية 
األنابيب.

قطاع “ اخلدمات “ يعمل على تقدمي التصميمات واإلشراف الكهربائي وامليكانيكي وأعمال النظافة الهندسية.

مت جتميع القطاعات التشغيلية ذات اخلصائص االقتصادية املتماثلة لتشكيل القطاعات التشغيلية املبينة أعاله.

تقوم اإلدارة برصد نتائج التشغيل من وحدات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات املتعلقة بتخصيص املوارد وتقييم األداء. 
ويتم تقييم أداء القطاعات على أساس الربح واخلسارة التشغيلي ويقاس مبا يتوافق مع الربح أو اخلسارة التشغيلية في البيانات املالية 
القيمة  في  والتغيرات  للبيع  متاحة  استثمارات  في  واالنخفاض  الفوائد  وإيرادات  التمويل  تكاليف  ذلك  في  )مبا  اجملموعة  متويل  املوحدة. 

العادلة للمشتقات( تدار على أساس مجموعة وال تخصص لقطاعات التشغيل كل على حدة.
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السنة املنتهية في 31 ديسمبر2009:
اإليرادات

إيرادات خارجية
إيرادات ما بني القطاعات

إجمالي اإليرادات
مصاريف تشغيلية

الربح اإلجمالي

النتائج
نتائج القطاع

مخصص ديون معدمة
انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات

إنخفاض في قيمة األعمال قيد التنفيذ
تكاليف التمويل

انخفاض في قيمة استثمارات في شركات زميلة
انخفاض في استثمارات متاحة للبيع

انخفاض قيمة الشهرة
التغير في القيمة العادلة للمشتقات

إيرادات الفوائد
التغير في القيمة العادلة لالستثمارات، صافي

حصة نتائج الشركات الزميلة
خسائر السنة

السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008:
اإليرادات

إيرادات خارجية
إيرادات ما بني القطاعات

إجمالي اإليرادات
مصاريف تشغيلية

الربح اإلجمالي
النتائج

نتائج القطاع
مخصص ديون معدومة

تكاليف التمويل
إيرادات الفوائد

التغير في القيمة العادلة للمشتقات
التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات، صافي

حصة نتائج الشركات الزميلة
أرباح السنة

مت استبعاد اإليرادات ما بني القطاعات عند توحيد البيانات املالية.
تشمل نتائج القطاع اإلستهالك واألمالك اخملصصة للقطاع التشغيلي كاآلتي:

Year ended 31 December 2009

Year ended 31 December 2008

املياه
الباردة

ألف درهم

357,437
325

357,762
)178,646(
179,116

68,907

)30,028(
)127,675(

)1,108,220(
-

)6,463(
-

)316(
-
-
-

29,794

278,069
323

278,392
)141,240(
137,152

48,224
)2,033(

-
-
-
-

16,901

املياه
الباردة

ألف درهم

80,977

57,713

املقاوالت
ألف درهم

173,858
42,788

216,646
)143,119(

73,527

27,690

)122(
-
-
-
-
-

)959(
-
-
-
-

126,321
-

126,321
)98,348(
27,973

30,013
-
-
-
-
-
-

املقاوالت
ألف درهم

7

166

التصنيع
ألف درهم

141,652
3,627

145,279
)96,522(
48,757

37,680

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

203,625
8,189

211,814
)138,136(

73,678

50,955
-
-
-
-
-
-

التصنيع
ألف درهم

5,692

3,668

اخلدمات
ألف درهم

68,559
15,110
83,669
)31,936(
51,733

13,439

)16,494(
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

126,786
11,974

138,760
)37,985(

100,775

54,644
)4,546(

-
-
-
-
-

اخلدمات
ألف درهم

563

577

االستبعادات
ألف درهم

-
)61,850(
)61,850(

-
)61,850(

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
)20,486(
)20,486(

-
)20,486(

-
-
-
-
-
-
-

اإلجمالي
ألف درهم

741,506
-

741,506
)450,223(
291,283

147,716

)46,644(
)127,675(

)1,108,220(
)107,567(

)6,463(
)4,797(
)1,275(

)16,180(
4,176
1,246

29,794
)1,235,889(

734,801
-

734,801
)415,709(
319,092

183,836
)6,579(

)81,037(
23,747
)12,200(
)15,122(
16,901

109,546

اإلجمالي
ألف درهم

87,239

62,124

3. التحليل القطاعي )تتمة(
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:2009
موجودات القطاع

استثمارات في شركات زميلة
غير موزعة

إجمالي املوجودات
مطلوبات القطاع

مطلوبات غير موزعة
إجمالي املطلوبات

:2008
معلومات أخرى

موجودات القطاع
استثمارات في شركات زميلة

موجودات غير موزعة
إجمالي املوجودات
مطلوبات القطاع

مطلوبات غير موزعة
إجمالي املطلوبات

معلومات أخرى:
2009

املصروفات الرأسمالية:
ممتلكات وآالت ومعدات

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
األصول غير امللموسة

2008
املصروفات الرأسمالية:
ممتلكات وآالت ومعدات

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
األصول غير ملموسة

املياه
الباردة

ألف درهم

6,588,396
239,655

-
6,828,051
1,940,958

-
1,940,958

5,754,934
243,232

-
5,998,166

879,893
-

879,893

املقاوالت
ألف درهم

417,926
-
-

417,926
424,277

-
424,277

347,380
-
-

347,380
514,101

-
514,101

التصنيع
ألف درهم

139,596
-
-

139,596
13,531

-
13,531

188,518
-
-

188,518
60,421

-
60,421

اخلدمات
ألف درهم

147,225
-
-

147,225
28,345

-
28,345

173,575
-
-

173,575
76,062

-
76,062

غير موزعة
ألف درهم

 - 
-

180,433
180,433

-
3,880,869
3,880,869

-
-

570,243
570,243

-
3,073,317
3,073,317

اإلجمالي
ألف درهم

7,293,143
239,655 
180,433

7,713,231
2,364,281
3,880,869
6,266,565

6,464,407
243,232
570,243

7,277,882
1,530,477
3,073,317
4,603,794

املياه
الباردة

ألف درهم

3,814
2,355,680

316

82,162
2,047,602

221

املقاوالت
ألف درهم

-
-
-

-
-
-

التصنيع
ألف درهم

3,361
-
-

966
15,412

-

اخلدمات
ألف درهم

377
-
-

29
-
-

اإلجمالي
ألف درهم

7,552
2,355,680

316

83,857
2,063,014

221

)2008: 58.973 ألف درهم إماراتي(، قرض لشركة  68,421 ألف درهم إماراتي  ال تتضمن موجودات القطاعات استثمارات متاحة للبيع بقيمة 
زميلة بقيمة 30,865 ألف درهم إماراتي )2008: 42,029 ألف درهم إماراتي(، موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل ال شيء 
هذه  إدارة  لكون  إماراتي(.  درهم  ألف   410,401  :2008( إماراتي  درهم  ألف   81,147 بقيمة  بنكية  إيداعات  إماراتي(،  درهم  ألف   58.840  :2008(

املوجودات تتم على مستوى اجملموعة.

ال تتضمن مطلوبات القطاعات قروض وسلفيات حتمل فائدة بقيمة 1,174,444 ألف درهم إماراتي )2008: 343,510 ألف درهم إماراتي(، اتفاقيات 
متويل إسالمي بقيمة 2,330,327 ألف درهم إماراتي )2008: 2,072,785 ألف درهم إماراتي(، التزامات تأجير متويلي بقيمة 45,368 ألف درهم إماراتي 
)2008: 48,636 ألف درهم إماراتي(، سندات قابلة للتحويل-اجلزء املدرج في املطلوبات- بقيمة 278,723 ألف درهم إماراتي )2008: 375,060 ألف 
درهم إماراتي(، وسحب على املكشوف بقيمة 52,007 ألف درهم إماراتي )2008: 233,326 ألف درهم إماراتي(. لكون إدارة هذه املطلوبات تتم على 

مستوى اجملموعة.

3. التحليل القطاعي )تتمة(

موجودات ومطلوبات القطاع هي كاآلتي:

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009
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2009
العميل 1
العميل 2

2008
العميل 1

4. تكاليف التمويل

فوائد القروض والسلفيات التي حتمل فائدة والسحب على املكشوف1
الرسوم التأجيرية على اتفاقيات التمويل اإلسالمي

بنود الفوائد لإليجارات التمويلية

5. إيرادات الفوائد

إيرادات فوائد من قرض لشركة زميلة )إيضاح 16(
إيرادات فوائد على ودائع بنكية

2009
ألف درهم

4,863,272 
309,298

5,172,570

2008
ألف درهم

4,820,254
 609,628

5,429,882

املياه
الباردة

ألف درهم

166,110
-

166,110

158,387

2009
ألف درهم

49,731
54,392

3,444

107,567

2009
ألف درهم

701
3,475

4,176

2009
ألف درهم

21,237
56,129

3,671

81,037

2009
ألف درهم

1,045
22,702

23,747

املقاوالت
ألف درهم

48,013
79,998

128,011

87,418

التصنيع
ألف درهم

-
-
-

-

اخلدمات
ألف درهم

-
-
-

-

اإلجمالي
ألف درهم

214,123
79,998

294,121

245,805

القطاعات اجلغرافية

للوحدات  اجلغرافية  املواقع  بناًء عل  للمجموعة  اجلغرافي  املوقع  املتعلقة في  والربح  املتداولة  املوجودات غير  إلى معلومات  ادناه  اجلدول  يشير 
التشغيلية.

املوجودات غير املتداولة

لهذا الهدف، تتكون املوجودات غير املتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة. تشتمل بشكل 
أساسي املوجودات غير املتداولة املتعلقة “باملوجودات األخرى” أعمال رأس مالية قيد التنفيذ.

اإليرادات من العمالء اخلارجيني
تكتسب اجملموعة نسبة %99.5 من مجموع إيراداتها من عمالء محليني في دولة اإلمارات. )2008: 99.2%(.

يوفر اجلدول ادناه املعلومات املتعلقة بالعمالء االساسيني للمجموعة التي تساهم بأكثر من %10 من إيرادات اجملموعة.

اإلمارات العربية املتحدة
آخرون
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6.1. التكاليف التشغيلية

تكلفة البضائع املدرجة كمصروفات
تكاليف العقود

االستهالك
تكاليف اخلدمات
مصاريف األخرى

7. انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال قيد التنفيذ

انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات )إيضاح 11(
انخفاض قيمة األعمال قيد التنفيذ )إيضاح 10(

6.2. املصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى

تكاليف املوظفني
مصاريف إدارية وعمومية اخرى

االستهالك واإلطفاء

2009
ألف درهم

89,447
143,119

80,083
81,283
56,291

450,223

2009
ألف درهم

127,675
1,108,220

1,235,895

93,981
47,019

7,156

148,156

2009
ألف درهم

142,195
96,522
56,866
71,447
48,679

415,709

2009
ألف درهم

-
-

-

74,840
58,885

5,258

138,983

يتعلق االنخفاض أعاله ببعض احملطات وشبكات التوزيع املرتبطة بها واملتضمنة في قطاع املياه املبّردة للمجموعة. يتم تقييم االنخفاض على 
مستوى الوحدة املولدة للنقد والتي متثل أصغر مجموعة موجودات ميكن حتديدها. والتي تولد تدفقات نقدية داخلية والتي قد تكون مستقلة 
إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من املوجودات األخرى أو مجموعة موجودات. عادة الوحدة املولدة للنقد تتألف من محطة واحدة وما 

يتعلق بها من شبكات للتوزيع.

تقوم اإلدارة بتاريخ كل ميزانية عمومية بتقدير ما إذا كانت هناك أي مؤشرات تشير إلى انخفاض في قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال 
الرأسمالية قيد التنفيذ. هذه املؤشرات تشمل مجموعة واسعة من العوامل الداخلية واخلارجية.

إن األحداث التي لم يسبق لها مثيل في االقتصاد العاملي كان لها األثر الكبير على القطاع العقاري في دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول 
القابل  املبلغ  على  العاملي  التباطؤ  تأثير  لتقييم  املشاريع  جلميع  استراتيجية  مبراجعة  اإلدارة  قامت  لذلك،  ونتيجة  اخلليجي.  التعاون  مجلس 
املستخدمة  القيمة  الشركة منهجية  التنفيذ. تطبق  الرأسمالية قيد  واألعمال  واملعدات  واآلالت  املمتلكات  اجملموعة من  لالسترداد من قبل 
باستخدام التدفقات النقدية املقدرة لتحديد املبلغ القابل لالسترداد من املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التي مت 

املوافقة عليها من قبل إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

6. الربح من العمليات
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)خسائر( أرباح السنة املتعلقة بحاملي االسهم العديني الشركة األم للعائد )اخلسارة( األساسي واخملفض )ألف درهم(
املتوسط املرجح لألسهم العادية باستثناء أسهم اخلزينة املطروحة خالل السنة )ألف درهم(

تأثير السندات القابلة للتحويل )ألف(
 املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املصدرة باستثناء أسهم اخلزينة واملعدل لتأثير السندات القابلة للتحويل

)ألف درهم(
)اخلسارة( العائد األساسي واخملفف على السهم )درهم(

2009
ألف درهم

)1,118,499(
1,203,330

674,603
1,877,933

)0.60(

2009
ألف درهم

72,958
1,203,330

417,699
1,621,029

 0.04

االفتراضات األساسية املستخدمة في حساب القيمة املستخدمة.

حساب القيمة املستخدمة هو أكثر حساسية في االفتراضات التالية:

االستخدام املقدر للمحطة والذي يقاس مبا يعادلها من ساعات السعة الكاملة، والذي يعرف بأنه طن ساعات سنوياً من التبريد والتي مت توريدها 
فعلياً مقسوماً على القدرة املصممة للمبردات للتوريد بالطن،

اإليرادات ومعدل التضخم املستخدم في استقراء التدفقات النقدية بعد فترة االتفاق املبدئي مع العميل،
تكلفة البناء املتعلق باملمتلكات واآلالت واملعدات قيد اإلنشاء،

معدل اخلصم، والقيمة النهائية ملوجودات التوزيع.

اإليرادات املقدرة مبنية على تصور اإلدارة للطلب على املياه الباردة. إلى أقصى حد ممكن مت تأكيد هذه التقديرات على أساس مناقشات مع الزبائن 
احلاليني واحملتملني. التدفقات النقدية الواردة مبنية على أساس مدة العقود احلالية مع العمالء محددة ملا تبقى من املياه اإلنتاجية للمحطة )30 

سنة(.
معدل تضخم %3  قد مت تطبيقه على التدفقات النقدية.

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
31 ديسمبر 2009

التنفيذ( مبني على أساس العقود املبرمة لتاريخه والتكلفة  )املمتلكات واآلالت قيد  التنفيذ  الرأسمالية قيد  البناء املتعلق باألعمال  تكلفة 
املقدرة الالزمة إلنهاء األعمال.

معدل التضخم مبني على أساس املتوسط املرجح لتكلفة رأس املال للشركة. هذا هو املعيار الذي تستخدمه اإلدارة لتقييم األداء التشغيلي 
ولتقييم املقترحات االستثمارية في املستقبل. طبقت اإلدارة متوسط مرجح لتكلفة رأس املال %8,5 لغرض حساب القيمة املستخدمة.

8. )اخلسارة( العائد األساسي واخملفض على السهم املتعلق بحاملي األسهم العاديني للشركة األم

يحتسب )اخلسارة( العائد األساسي واخملفض على السهم بتقسيم أرباح )خسائر( السنة املتعلقة بحاملي األسهم العاديني للشركة األم على 
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املطروحة خالل السنة، زائداً املتوسط املرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند حتويل سندات التحويل 

االلزامية.

يوضح اجلدول التالي األرباح )اخلسائر( ومعلومات األسهم عند احتساب )اخلسارة( العائد األساسي واخملفض على السهم:
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9. الشركات التابعة

تضم البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة والشركات التابعة املدرجة في اجلدول اآلتي:

10. األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

كانت حركة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة كما يلي:

مت اعتبار املبالغ املدنية املتعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كضمانة على القروض والسلف التي حتمل فائدة وإتفاقيات التمويل اإلسالمي. 
وتبلغ األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اخلاضعة لهذه اإلتفاقيات 1.229 مليون درهم )324:2008 مليون درهم(.

 
كما تتضمن اإلضافات على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكاليف متويل بقيمة 109 مليون درهم)61.5:2008 مليون درهم(.

شركة أنظمة اخلليج للطاقة )ذ.م.م(
الشركة الوطنية للتبريد املركزي - رأس اخليمة )ذ.م.م(

شركة اإلمارات لصناعات األنابيب العازلة )ذ م م(
شركة انستاليشن انتجريتي 2000 )ذ.م.م(

شركة كول تيك إنرجي واتر تريتمت )ذ.م.م.( )املعروفة سابقاً بشركة باك
بالتكير اخلليج )ذ.م.م((

شركة سمت لتبريد املناطق
شركة البحرين لتبريد املناطق

شركة ايان بانهام وشركاه
)WLL( شركة تبريد القابضة

شركة تبريد عمان )ذ.م.م(
B.S.C شركة تبريد كابتيف للتأمني

شركة انستاليشن انتجريتي 2006 )ذ م م(
)SAOC( شركة تبريد عمان

صحارى للتبريد والتكييف )ذ.م.م(

الرصيد في 1 يناير
اإلضافات خالل السنة

االنخفاض خالل السنة )إيضاح 7(
التحويل إلى عقودتأجير متويلية مدينة )إيضاح 17(

التحويل إلى مشاريع مشتركة )إيضاح 13(
حتويل إلى املمتلكات واآلالت واملعدات )إيضاح 11(

املبالغ املدفوعة مقدماً إلى املقاولني

الرصيد في 31 ديسمبر

2009

100
100

60
60

100
100

74
70

100
100
100

52
60
51

2009
ألف درهم

2,600,065
2,355,680
)1,108,220(
)1,169,624(

)22,407(
)891,309(

1,764,185
60,682

1,824,867

نسبة امللكية
2008

100
100

60
60

100
100

74
70

100
100
100

52
60
51

2008
ألف درهم

1,123,746
2,063,014

-
-
-

)586,695(

2,600,065
164,668

2,764,733

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة
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دولة التأسيس

اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة

اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة
البحرين
اإلمارات العربية املتحدة
البحرين
سلطنة عمان
بحرين
قطر
سلطنة عمان
اإلمارات العربية املتحدة
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2009
التكلفة

في 1 يناير 2009
اضافات

حتويل من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 10(
استبعادات

في 31 ديسمبر 2009
االستهالك

في 1 يناير 2009
اخملصص خالل السنة

االستهالك املتعلق باإلستبعادات
في 31 ديسمبر 2009

صافي القيمة الدفترية قبل التخفيض
كما في 31 ديسمبر 2009

االنخفاض
كما في 1 يناير 2009

االنخفاض خالل السنة
كما في 31 ديسمبر 2009

صافي القيمة الدفترية بعد اإلنخفاض كما في 31 
ديسمبر 2009

2008
التكلفة

في 1 يناير 2008
اضافات

حتويل من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 1(
استبعادات

في 31 ديسمبر 2008
االستهالك

في 1 يناير 2008
االستهالك خالل السنة

االستهالك املتعلق باالستبعادات
في 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية قبل اإلنخفاض في
31 ديسمبر 2008

االنخفاض
كما في 31 ديسمبر 2008

صافي القيمة الدفترية بعد اإلنخفاض كما
في 31 ديسمبر 2008

 أراضي وآالت
ومباني

ألف درهم

2,110,565
 3,785

576,158
-

2,690,508

162,973
61,797

-
224,770

2,465,738

197
89,353
89,550

2,376,188

1,601,719
79,843

429,003
-

2,110,565

114,570
48,403

-
162,973

1,947,592

197
1,947,395

أثاث وتركيبات
ألف درهم

9,359
233

-
-

9,592

6,843
893

-
7,736

1,856

-
-
-

1,856

8,190
1,169

-
-

9,359

6,022
821

-
6,843

2,516

-
2,516

سيارات
ألف درهم

2,737
-
-

)1,064(
1,673

1,483
493
)630(

1,346

327

-
-
-

327

2,780
486

-
)529(

2,737

1,705
275
)497(

1,483

1,254

-
1,254

11. املمتلكات واآلالت واملعدات

شبكة التوزيع
ألف درهم

705,120
-

315,151
-

1,020,271

40,860
19,316

-
60,176

960,095

-
38,322
38,322

921,773

547,428
-

157,692
-

705,120

30,041
10,819

-
40,860

664,260

-
664,260

 معدات
وأجهزة

مكتبية 
ألف درهم

24,209
3,534

-
-

27,743

13,047
4,737

-
17,784

9,959

-
-
-

9,959

21,850
2,359

-
-

24,209

11,244
1,803

-
13,047

11,162

-
11,162

اإلجمالي
ألف درهم

2,851,990
7,552

891,309
)1,064(

3,749,787

225,206
87,236

)630(
311,812

3,437,975

197
127,675
127,872

3,310,103

2,181,967
83,857

586,695
)529(

2,851,990

163,582
62,121

)497(
225,206

2,626,784

197
2,626,587
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11. املمتلكات واآلالت واملعدات )تتمة(

مت إدراج مصاريف استهالك السنة على النحو التالي:

مدرجة ضمن تكاليف التشغيل )إيضاح 1,6(
مدرجة ضمن املصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى )إيضاح 2,6(

في 1 يناير
إضافات رأسمالية

حصة األرباح السنة
حصة التغيرات املتراكمة في القيمة العادلة من التحوط النقدي الفعال

التحويل إلى األصول بغرض البيع )اإليضاح 22(
االنخفاض خالل السنة

في 31 ديسمبر

2009
ألف درهم

80,083
7,153

87,236

2009
ألف درهم

243,232
100

27,208
9,378

)33,800(
)6,463(

239,655

2008
ألف درهم

56,866
5,255

62,121

2008
ألف درهم

193,690
55,933
13,009
)19,400(

-
-

243,232

مت أعتبار املبالغ املدينة املتعلقة باآلالت وشبكات التوزيع  كضمان على القروض والسلف التي حتمل فائدة واتفاقيات التمويل اإلسالمي. وتبلغ 
اآلالت وشبكات التوزيع اخلاضعة لهذه األتفاقيات 2,364 مليون درهم )2008: 1,252 مليون درهم(.

بلغ صافي القيمة الدفترية لآلالت في بند اإليجار التمويلي مبلغ 54.3 مليون درهم )2008: 55.3 مليون درهم( ومت احتجاز األصول املؤجرة محجوزة 
كضمان لهذا اإليجار التمويلي )إيضاح 29(.

 

12. االستثمار في شركات زميلة

إن لدى الشركة إستثمارات في الشركات الزميلة التالية:

وقد مت إدراج خسارة انخفاض بقينة 6,5 مليون درهم إماراتي عن استثمارها في الشركة األردنية للطاقة املركزية PLS باالستناد إلى إستبعاد 
عائدات من عمليات البيع في مارس 2010. وقد مت في 31 ديسمبر 2009 تصنيف االستثمار كاستثمار بغرض البيع )إيضاح22(.

ان هذه الشركات الزميلة مرتبطة بنفس نشاط شركة تبريد. ان تواريخ السنة املالية للشركات الزميلة مطابقة لتاريخ السنة املالية لشركة 
تبريد.

بيان احلركة في االستثمارات في الشركات الزميلة:

شركة املدينة الصناعية للتبريد
شركة قطر للتبريد املركزي )ش.م.ع(

شركة تبريد املناطق )السعودية(
)PLS( الشركة األردنية للطاقة املركزية

شركة صحارى للتبريد احملدودة
كول تك قطر

2009

20%
44%
25%
-
40%
49%

نسبة امللكية
2008

20%
44%
25%
50%
40%
-

دولة التأسيس

اإلمارات العربية املتحدة
دولة قطر
اململكة العربية السعودية
األردن
اإلمارات العربية املتحدة
دولة قطر
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إن صافي أصول الشركات الزميلة يتضمن حصة الشركة من القيمة العادلة السلبية للمشتقات املالية للشركات الزميلة والبالغ 10 مليون 
درهم )2008: 19,4 مليون درهم(.

وباعتقاد اإلدارة أن القيمة املدرجة لالستثمارات سوف يتم حتقيقها بالكامل.

قامت تبريد باستثمار مبلغ 100 ألف درهم )2008: 55,933 ألف درهم( متثل حصتها من رأس املال املصدر من قبل الشركات الزميلة خالل السنة 
كما يلي:

SNC-Lavalin Gulf Contractors LLCشركة
S&T Cool District Cooling Company LLC شركة

2009

51%
50%

نسبة امللكية
2008

51%
-

دولة التأسيس

اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة

12. االستثمار في شركات زميلة )تتمة(

فيما يلي ملخص الستثمارات شركة تبريد في الشركات الزميلة:

13. احلصة في شركة ائتالف

متتلك الشركة االستثمارات التالية في شركات ائتالف:

احلصة في بيان املركز املالي للشركات الزميلة:
املوجودات املتداولة

املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة

املطلوبات غير املتداولة
صافي املوجودات

احلصة في إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:
اإليرادات

النتائج )معدلة للربح الناجت عن املعامالت بني الشركة والشركات الزميلة والبالغ 
2,6 مليون درهم )2008: 3,8 مليون درهم(

شركة تبريد املناطق )السعودية(
)PLS( الشركة األردنية للطاقة املركزية

كول تك قطر

2009
ألف درهم

198,168
739,982
)126,812(
)562,705(
248,633

103,597

29,794

2009
ألف درهم

-
-

100

100

2008
ألف درهم

163,247
720,860
)77,965(

)556,518(
249,624

76,962

16,901

2008
ألف درهم

24,514
31,419

-

55,933
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13. احلصة في شركة ائتالف )تتمة(

متلك تبريد حصة %51 من شركة SNC-Lavalin Gulf Contractors LLC )SLGC(، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  حتت سيطرة مشتركة، 
تعمل في الهندسة، شراء اإلنشاءات وإدارة اإلنشاءات في مجال التبريد املركزي. 

 ،S&T Cool District Cooling Company LLC متلك تبريد استثماراً بقيمة 2,5 مليون درهم إماراتي )2008: “الشيء”( من حصة %50 من شركة
وهي شركة ذات مسؤولية محدودة  حتت سيطرة مشتركة، تعمل في إمارة أبوظبي ولها نفس نشاط شركة تبريد. ان تواريخ السنة املالية 

لشركة االئتالف مطابقة لتاريخ السنة املالية لشركة تبريد.

 S&T Cool District Cooling بتاريخ 27 مايو 2009. قامت الشركة بنقل بعض اآلالت وشبكات التوزيع بقيمة دفترية تبلغ 22.4 مليون درهم إلى
بقيمة 25.5 مليون درهم محققة ربح بقيمة 2.8 مليون واحملتسب ببيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 )إيضاح 10(.

إن حصة الشركة في املوجودات واملطلوبات لشركة اإلئتالف واملدرجة في امليزانية العمومية املوحدة هي كما يلي:

14. املوجودات غير امللموسة

مت إحتساب مبلغ 5,3 مليون درهم )2008: الشيء( واملتعلق بحصة الشركة من الشركات اإلئتالف في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 
ديسمبر 2009. 

مت زيادة مبلغ 3,3 مليون درهم )خسارة( )2008: ربح 85,5 مليون( على أعمال رأس مالية قيد التنفيذ في 31 ديسمبر 2009 كوها متعلقة بعمليات 
البناء  ملمتلكات الشركة.

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة

إجمالي

حصة الشركة من إيرادات ومصاريف شركات االئتالف:

اإليرادات
تكاليف التشغيل

املصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى
إيرادات التمويل

ربح السنة

الرصيد في 1 يناير
اإلضافات خالل السنة

اإلانخفاض خالل السنة
اإلطفاء خالل السنة

الرصيد في 31 ديسمبر

2009
ألف درهم

328,012
102,789

430,801
)300,564(

)2,196(

128,041

249,866
)241,875(

)6,443(
428

1,976

2009
ألف درهم

38,562
316

)1,275(
)3(

37,600

2009
ألف درهم

7
-
-

)3(

4

2009
ألف درهم

38,555
316

)1,275(
-

37,596

2008
ألف درهم

449,308
-

449,308
)380,444(

)1,836(

67,028

594,994
)506,522(

)5,075(
2,107

85,504

2008
ألف درهم

38,344
221

-
)3(

38,562

2008
ألف درهم

10
-
-

)3(

7

2008
ألف درهم

38,334
221

-
-

38,555

اإلجماليالعالمة التجاريةالشهرة
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15. اختبار انخفاض قيمة الشهرة

إن القيمة املدرجة للشهرة احملددة لكل من الوحدات املولدة للنقد هي كالتالي:

مت توزيع الشهرة املكتسبة من خالل دمج األعمال على الوحدات املولدة للنقد التالية بغرض اختبار االنخفاض في القيمة:

شركة إيان بنهام وشركاه، وحدة مولدة للنقد تتعلق بالشهرة الناجتة عن شراء حصة في هذه الشركة؛ و
مصنع تبريد 1 لتبريد املناطق، الشهرة الناجتة من شراء شركة أنظمة اخلليج للطاقة.

شركة إيـان بنهـام وشركاه
مت حتديد القيمة القابلة السترداد الوحدة في شركة ايان بنهام وشركاه، بناًء على احتساب القيمة املستخدمة وذلك باستخدام اإليرادات وتكلفة 
التوقعات التدفقات النقدية التي مت املوافقة عليها من قبل اإلدارة العليا لتشمل فترة خمس سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2014. بلغ معدل 
اخلصم املطبق على التدفقات النقدية املتوقعة %25 )2008: %25(. يتم إدراج اإليرادات من اإلشراف على املشاريع ودراسة وتصميم العقود. متثل 
اإليرادات في منوذج التدفقات النقدية خلمس سنوات الزيادة املتوقعة في قطاع العقارات لدولة اإلمارات العربية املتحدة على أساس حتفظي. متثل 
تكاليف العقود بصفة أساسية الرواتب واملكافآت املتعلقة باملوظفني الفنيني كاملهندسني والتكاليف اإلدارية األخرى. يتم إدراج هذه التكاليف 
البالغ 3% النمو  املرتبط مبعدل  للتضخم  تقديراً  النقدية  التدفقات  توقعات  تتضمن  املتوقعة   املالية  السوق  توجهات  بناًء على  النموذج   في 

.)3% :2008(

شركـة تبريد 1 لتبريد املناطق
لتوقعات  القيمة املستخدمة وفقاً  بناًء على احتساب  1 لتبريد املناطق”،  “تبريد  الوحدة في شركة تبريد  القابلة السترداد  القيمة  يتم حتديد 
التدفقات النقدية. حتدد اإليرادات املتضمنة في توقعات التدفقات النقدية على أساس االتفاقيات التعاقدية لبيع املياه املبردة ألحد العمالء لفترة 
20 سنة للشهرة قيمتها القابلة لالسترداد. عند نهاية السنة، قامت الشركة باستخدام العمر اإلنتاجي املتبقي للمصانع لفترة 22 سنة، حيث 
مت تقييم األعمار اإلنتاجية على مدى 30 سنة في النموذج بناًء على األسعار املتداولة املتفق عليها مع العميل. إن اإلدارة واثقة من أنه سيتم متديد 
العقد املتداول ملدة 20 سنة مع العميل للفترة املتبقية للعمر اإلنتاجي للمصانع. متثل التكاليف التشغيلية بصفة أساسية تكلفة مرافق 
تشغيل اآلالت والرواتب ومكافآت املوظفني ذات العالقة ويتم حتديدها بناًء على توقعات اإلدارة املالية املعتمدة. يتم حتديد التكاليف التشغيلية 
)2008: %9.4(. مت تطبيق معدل  بناًء على اعتماد اإلدارة للتوقعات املالية. بلغ معدل اخلصومات املطبقة على توقعات التدفقات النقدية 8,5% 
تضخم يبلغ %3 )2008: %5( على األسعار املدرجة في التدفقات النقدية. إن األسس املستخدمة في حتديد القيمة املستخدمة املعينة للتضخم 

في األسعار متثل توقعات اإلدارة للمعدل الطويل األجل املقدر ألسعار التضخم لدولة اإلمارات العربية املتحدة. 

نظراً للزيادة في مشاريع التدفقات النقدية، فإن اإلدارة ال تعتقد بأن التغييرات املعقولة في اإليرادات والتكلفة واالفتراضات في معدل اخلصومات 
قد يؤدي إلى جتاوز قيمة الشهرة املدرجة لقيمتها القابلة لالسترداد.

16. قرض لشركة زميلة

خالل السنة 2008، قامت الشركة مبنح قرض لشركة صحاري للتبريد احملدودة وهي شركة زميلة. إن القرض غير مضمون والفائدة احملسوبة هي 
LIBOR + 0.85%. قامت صحارى للتبريد احملدودة بإعادة سداد مبلغاً وقدره 11,16 مليون درهم )2008: “ال شيء”( خالل السنة. ومن املتوقع إعادة 
سداد مبلغ 9.8 مليون درهم )2008: الشيء( من القرض خالل اثني عشر شهر من تاريخ إصدار البيانات املالية. ومت تبعاً لذلك تصنيفه كموجودات 

متداولة في بيان املركز املالي.

شركة إيان بنهام وشركاه
مصنع تبريد 1 لتبريد املناطق

أخرى

إجمالي

2009
ألف درهم

27,711
9,712

173

37,596

2008
ألف درهم

27,711
9,712
1,132

38,555
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17. إيجارات متويلية مدينة

بتاريخ 4 أكتوبر 2009 وقعت الشركة إتفاقية تبريد أساسي طويل األجل )اإلتفاقية( مع عميل ملدة 30 عام. حيث قررت اإلدارة أن يضم هذا اإلتفاق 
عقد إيجار وفقاً للجنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم 4، وباإلستناد إلى بنود اإلتفاقية فقد إعتمدت الشركة على أن تكون هذه اإلتفاقية 

عقد إيجار متويلي ألنه وتبعاً لرأي اإلدارة قد مت نقل اخملاطر والفوائد املتعلقة مبلكية املوجودات وشبكة التوزيع )املوجودات( إلى العميل.

يبلغ معدل اخلصم املستخدم في حتديد القيمة احلالية لإليجارات التمويلية املدينة في البداية نسبة 6.5 سنوياً.

مت حتديد هذه النسبة بناًء على اخملاطر املرتبطة باألصول والتصنيف اإلئتماني للعميل.

إن بيان احلد األدنى للقيم املدينة املستقبلية للإليجارات التمويلية والقيمة احلالية لصافي احلدود الدنيا للقيم املدينة لإليجارات كاآلتي:

ال يوجد أي قيمة متبقية غير مضمونة متفرقة لصالح املؤجر لغرض العملية احملاسبية أعاله.

املبالغ املتراكمة للحد األدنى لدفعات اإليجار املستحق هي قابلة للتحصيل في 31 ديسمبر 2009 هي الشيء.

فيما يتعلق بهذا االتفاق لم يتم االعتراف بأي إيرادات )إيرادات التمويل( في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 كون األصول 
ذات الصلة بهذه االتفاقية ال تزال قيد اإلنشاء حتى تاريخ 31 ديسمبر 2009.

احلد األدنى
للقيم املدينة

لإليجارات
ألف درهم

36,238
405,941

2,527,577

2,969,756
)1,800,132(

1,169,624

القيمة احلالية
للحدود الدنيا
للقيم املدينة

لإليجارات 
ألف درهم

33,862
309,932
825,830

1,169,624
-

1,169,624

ألف درهم

33,862
1,135,762

1,169,624

2009

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

إيرادات غير مستحقة

ويتم إدراجها في بيان املركز املالي املوحد كاآلتي:

اجلزء املتداول
اجلزء غير املتداول
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18. املدينون التجاريون واملدينون اآلخرون

كما في 31 ديسمبر 2009، بلغت قيمة املدينون التجاريون بقيمة اسمية 27.5 مليون درهم )2008: 5,2 مليون درهم( خفضت وخصصت بالكامل. 
كانت احلركات على مخصص االنخفاض في املدينون التجاريون كاآلتي:

كما في 31 ديسمبر كان حتليل أعمال املدينون التجاريون كاآلتي:

إنه من املتوقع استرداد قيمة املدينون الغير منخفضة بناًء على اخلبرة السابقة. ليس من عادة اجملموعة احلصول على ضمانات للمدينني، وبالتالي 
فإنه اليتم ضمان الغالبية العظمى من املدينني.

إن املدينون التجاريون اليحملون فائدة، ويتم سدادهم عادة خالل فترة -30 60 يوماً

مت احتساب مبلغ 11.8 مليون درهم )2008: 1.2 مليون درهم( في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 وهو عبارة عن إنخفاض 
في املبالغ املستحقة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة.

بالنسبة للشروط واألحكام املتعلقة مببالغ مستحقة في الطرف ذو عالقة، يرجى الرجوع إليضاح رقم )33(.

مستحق الدفع ولكن غير منخفض

املدينون التجاريون
مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة اخرى )إيضاح 33(

مبالغ مدفوعة مقدماً ملقاولني وموظفني
ودائع ومدينون آخرون

1 يناير
تكاليف السنة

املبالغ املشطوبة

في 31 ديسمبر

2009
ألف درهم

474,465
61,520
30,322
15,541

581,848

2009
ألف درهم

5،229
34،777
)12,478(

27،528

2008
ألف درهم

357,491
25,600
54,133
12,055

449,279

2008
ألف درهم

3771
5،359
)3,901(

5،229

2009
2008

من 120 -365
يومًا

ألف درهم

159,770
33,217

من 90-60 يومًا
ألف درهم

36,130
35,702

أقل من30 يومًا
ألف درهم

67,928
37,961

 غير مستحق
 الدفع أو

منخفض
ألف درهم

117,916
169,143

إجمالي
ألف درهم

474,465
357,491

 أكثر من 365
يومًا

ألف درهم

19,582
13,241

من 120-90 يومًا
ألف درهم

34,958
29,385

من 60-30 يومًا
ألف درهم

38,181
38,842
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19. االستثمارات

19.1. االستثمارات املتاحة للبيع

تشمل االستثمارات املتاحة للبيع االستثمارات في األسهم املدرجة بقيمة دفترية تبلغ 3,6 مليون درهم )2008: 2,3 مليون درهم( واستثمارات في 
صندوق بقيمة دفترية تبلغ 65 مليون درهم )2008: 56,7 مليون درهم(. يتم قياس هذه االستثمارات بالقيمة العادلة باإلشارة إلى االسعار املتوفرة 

التي مت نشرها في سوق نشط. التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات يتم إدراجها مباشرة في حقوق املساهمني )إيضاح 25(.

مت إدراج خسائر انخفاض خالل السنة بقيمة 4,8 مليون درهم )2008: “الشيء”( في بيان الدخل املوحد.

العادلة  القيمة  تقدير  مت  التشغيلية.  السوق  في  املتاحة  األسعار  إلى  بالرجوع  تقديرها  يتم  املدرجة  األسهم  في  لإلستثمار  العادلة  القيمة 
مدخالت  حول  االفتراضات  بعض  عمل  التقييم  يتطلب  حيث  النقدية.  التدفقات  منوذج  باستخدام  املدارة  التمويل  صناديق  في  لالستثمارات 

النموذج مبا فيها اخملاطر االئتمانية والتقلبات.

التركيز اجلغرافي لالستثمارات املتاحة للبيع هي كالتالي:

19.2. األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل

تتكون املوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل من استثمارات في صناديق استثمارات مختلفة. يتم قياس هذه االستثمارات 
بالقيمة العادلة باإلشارة إلى االسعار املتوفرة التي مت نشرها في سوق نشط.  يتم تصنيف هذه االستثمارات ضمن هذه الفئة حيث إنها تدرج 

وتقيم باستخدام مبدأ القيمة العادلة وذلك حسب إستراتيجية الشركة املوثقة إلدارة اخملاطر. 

خالل السنة، قامت الشركة ببيع استثماراتها في األصول املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل محققة خسارة بقيمة 79 ألف 
درهم )2008: 60 ألف درهم( في بيان الدخل املوحد.

20. العقود قيد التنفيذ

داخل اإلمارات
خارج اإلمارات

داخل اإلمارات
خارج اإلمارات

2009
ألف درهم

3,450
64,971

68,421

2009
ألف درهم

393,974
)363,161(

30,813

2008
ألف درهم

2,281
56,692

58,973

2008
ألف درهم

509,740
)302,177(

207,563
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21. النقدية وشبه النقدية

تشتمل النقدية وشبه النقدية املدرجة في بيان التدفقات النقدية املوحدة على األرصدة التالية املدرجة في امليزانية العمومية املوحدة:

22. موجودات مصنفة بغرض البيع

بتاريخ 23 نوفمبر 2009، صرح مجلس اإلدارة ببيع %50 من األسهم في الشركة األردنية للطاقة )PLS(، وهي شركة زميلة )إيضاح 12( وقت متت 
عملية البيع في مارس 2010 مببلغ قيمته 33.8 مليون درهم.

في 31 ديسمبر 2009، مت تصنيف نسبة اإلستثمار في الشركة األردنية للطاقة )PLS( البالغة قيمتها 33.8 مليون كموجودات محتفظة للبيع.

23. رأس املال

إن الودائع البنكية بفوائد يتم مبعدالت ثابتة ما بني %1 الى 3.25 % سنوياً )2008: %1.14 الى %4.85 سنوياً(.

إن تسهيالت السحب على املكشوف من البنك مضمونة مقابل ضمانات جتارية وخطابات من الشركة ومرهونة مقابل ودائع قصيرة األجل بقيمة 
الشيء )2008: 29.2 مليون درهم(.

التركيز اجلغرافي للنقدية وشبه النقدية والودائع البنكية كما يلي:

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 
ودائع بنكية

حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك
ودائع بنوك بتاريخ استحقاق أكثر من ثالث اشهر

داخل اإلمارات
خارج اإلمارات

رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل
1,213,380,000 سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم 

2009
ألف درهم

262,807
81,147

343,954
)52,007(

-

291,947

2009
ألف درهم

263,958
79,996

343,954

2009
ألف درهم

1,213,380

2008
ألف درهم

291,558
410,401

701,959
)233,326(
)226,788(

241,845

2008
ألف درهم

610,284
91,675

701,959

2008
ألف درهم

1,213,380
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24. أسهم اخلزينة والدفعات املبنية على أساس األسهم

أسهم اخلزينة
وضعت الشركة برنامج حوافز املوظفني مبوجب قرار مجلس اإلدارة املؤرخ 17 ديسمبر 2000. قامت الشركة الحقاً باملساهمة مببلغ 10.05 مليون 
درهم ألحد املساهمني لشراء األسهم العادية للشركة بحيث يكون وصي عن تلك األسهم. حتتفظ الشركة باخملاطر والفوائد املتعلقة بهذه 

األسهم.

الدفعات املبنية على أساس األسهم
يقدم برنامج حوافز املوظفني )“البرنامج”( وحدات اسمية من أسهم الشركة العادية للموظفني املؤهلني بناًء على توصيات جلنة املكافآت في 
الشركة. ومن املمكن سداد مبالغ الوحدات االسمية لألسهم العادية للشركة نقداً مبوجب شروط البرنامج، وبالتالي الترتيبات مت تصنيفها 

كعمليات تسوية نقدية للدفعات املبنية على أساس األسهم.

كما في 31 ديسمبر كان للبرنامج وحدات ما زالت قائمة من األسهم العادية للشركة كما يلي:

بلغ متوسط معدل املرجح للقيمة العادلة للوحدات االسمية املمنوحة خالل السنة ما قيمته )الشيء( )2008: 2.59 درهم(.

 يتم إعادة قياس برنامج حوافز املوظفني في كل تاريخ ميزانية ويشمل تاريخ التسويات مع إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل 
املوحد أو األعمال الرأسمالية  قيد التنفيذ، كما هو مطبق )انظر أدناه(. كما في 31 ديسمبر 2009 القيمة اجلارية للقيمة املدينة هي 2,8 مليون 

درهم )2008: 0.9 مليون درهم(.

املالية  البيانات  القياس كما في كل ميزانية عمومية واألسهم املمنوحة خالل السنة  مدرجة في  الناشئ من إعادة  الربح  ان جزء )اخلسارة( 
املوحدة كالتالي:

ومعدات  وآالت  ممتلكات  وبناء  إنشاء  في  مباشرة  يعملون  الذين  باملوظفني  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  بند  حتت  املرسملة  املبالغ  تتعلق 
الشركة.

في 1 يناير
الوحدات االسمية املمنوحة لألسهم العادية للشركة خالل السنة

ما مت صرفه للمنتفعني خالل السنة

في 31 ديسمبر

مصروفات إدارية  ومصاريف أخرى مسترجعة )محملة(
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ مسترجعة )محملة(

2009
ألف درهم

1,722,139
-

)634,835(

1,087,304

2009
ألف درهم

)706(
)1,230(

2008
ألف درهم

1,615,990
702,540
)596,391(

1,722,139

2008
ألف درهم

1,119
1,595

عدد األسهم
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25. االحتياطي النظامي واحتياطات أخرى

االحتياطي النظامي
وفقاً ملتطلبـات قانون الشركات التجارية لدولة االمارات العربية املتحدة لعام 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة 
لها، يتم حتويل %10 من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة إيقاف هذه التحويالت عندما يـبلغ رصيد االحتياطي %50 من 

رأس املال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

قرض ألجل 3 بقيمة 175,5 مليون درهم، قرض ألجل 10 بقيمة 742 مليون درهم )تكاليف التمويل املدفوعة مسبقاً( وقرض ألجل 2 بقيمة 6 
مليون درهم مت إعادة تصنيفها إلى املطلوبات املتداولة كما في 31 ديسمبر 2009 كنتيجة خلرق للمواثيق التقنية املالية )إيضاح 2,1(

26. القروض والسلفيات التي حتمل فائدة

احتياطات أخرى

الرصيد في 1 يناير 2008
صافي احلركة في القيمة العادلة للتدفقات النقدية احملمية

احلصة من صاقي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في الشركات الزميلة
صافي احلركة في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع

الرصيد في 31 ديسمبر 2008

صافي احلركة في القيمة العادلة للتدفقات النقدية احملمية
القيمة العادلة للمشتقات املصنفة في بيان الدخل املوحد

احلصة من صافي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات في الشركات الزميلة
انخفض االستثمارات املتاحة للبيع

صافي احلركة في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع

الرصيد في 31 ديسمبر 2008

املتداول

قرض ألجل 1
قرض ألجل 2
قرض ألجل 3
قرض ألجل 4
قرض ألجل 6
قرض ألجل 7
قرض ألجل 8
قرض ألجل 9

قرض ألجل 10

الغير متداول
قرض ألجل 2
قرض ألجل 3

 التغييرات املتراكمة
 لالستثمارات
املتاحة للبيع

ألف درهم

6,607
-
-

)19,320(

)12,713(

-
-
-

4,797
9,448

1,532

2009
ألف درهم

-
9,000

176,895
91,500

-
-

125,664
29,378

742,007

1,174,44

-
-
-

 التغييرات
 املتراكمة في

 القيمة العادلة
للمشتقات

ألف درهم

)15,116(
)64,960(
)19,400(

-

)99,476(

9,083
1,780
9,378

-
-

)79,235(

معدل الفائدة

EIBOR
EIBOR
LIBOR
EIBOR
3,03%

EIBOR
LIBOR
LIBOR
EIBOR

EIBOR
LIBOR

إجمالي
ألف درهم

)8,509(
)64,960(
)19,400(
)19,320(

)112,189(

9,083
1,780
9,378
4,797
9,448

)77,703(

2008
ألف درهم

125
3,000
4,427

91,500
29,237
29,756

-
-
-

158,045

9,000
176,465
185,465
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

27. ترتيبات التمويل اإلسالمي
2009

ألف درهم

-
941,761

-
730.256
362,660
295,650

2.330.327

-
-

-

نسبة ربح اإليجار

5.5%
EIBOR
11.7%

LIBOR
EIBOR
EIBOR

EIBOR
LIBOR

2008
ألف درهم

367.077
28.154

8.345
-
-
-

403.576

941.826
727.383

1.669.209

املتداول
اتفاقية متويل اإلسالمي 1
اتفاقية متويل اإلسالمي 2
اتفاقية متويل اإلسالمي 3
اتفاقية متويل اإلسالمي 4

اتفاقية متويل إسالمي 5
اتفاقية متويل إسالمي 6

غير املتداول
اتفاقية متويل إسالمي 2
اتفاقية متويل إسالمي 4

إتفاقية التمويل اإلسالمي 2 بقيمة 903,6 مليون درهم )بالقيمة الصافية من تكاليف التمويل املدفوعة مسبقاً(، إتفاقية التمويل اإلسالمي 
مليون   362,7 بقيمة   5 اإلسالمي  التمويل  إتفاقية  مسبقاً(،  املدفوعة  التمويل  تكاليف  من  الصافية  )بالقيمة  درهم  مليون   730,3 بقيمة   4
درهم )بالقيمة الصافية من تكاليف التمويل املدفوعة مسبقاً( إتفاقية التمويل اإلسالمي 6 بقيمة 295,6 مليون درهم مت إعادة تصنيفها إلى 

املطلوبات املتداولة كما في 31 ديسمبر 2009 كنتيجة خلرق للمواثيق التقنية املالية )إيضاح 2,1(.

28. سندات ملزمة للتحويل

بتاريخ  درهم،  الشهادات 1.700 مليون  القيمة لهذه  وتبلغ  ثقة،  للتحويل على شكل شهادات  قابلة  الشركة سندات  2008 أصدرت  في مايو 
ابتداء من 19 مايو 2009 تكاليف اإلصدار لهذه العملية  استحقاق مايو 2011. السندات حتمل فائدة ثابتة مبعدل %7.25 سنوياً، وتدفع سنوياً 

بلغت 43.8 مليون درهم.

يتم حتويل السندات الى أسهم عادية في الشركة، ويتم حتديد أقصى وأدنى نسبة للتحويل. السندات تخضع حلق الدفع عند مطالبة الدائنني 
للشركة.

مسؤولية الشركة على السندات 278.7 مليون درهم )2008: 375.1 مليون درهم( يتم عرضها بالقيمة احلالية مع قسيمة دفع مبعدل 7.25% 
سنوياً. يتم احتساب القيمة احلالية باستخدام سعر الفائدة في السوق لسندات مشابهة، ولكن بدون شرط إلزامي للتحويل الى أسهم عادية 
في تاريخ اإلسترداد. إضافة الى ذلك تتضمن مسؤولية الشركة إلزامية حتويل السندات بالقيمة العادلة الى مشتقات املطلوبات بقيمة 43.9 
مليون درهم )2008: 29.5 مليون درهم(، ومتثل عنصر متغير في عدد األسهم التي يجب أن يتم إصدارها في نهاية السنة بتاريخ التحويل اعتماداً 
على سعر أسهم الشركة في السوق، ويتم إظهار مجموع املطلوبات في القوائم املالية املوحدة بعد خصم التكاليف 4.4 مليون درهم )2008: 

7.5 مليون درهم(.

وفيما يتعلق بالعائدات املتبقية واحملصلة يتم اظهارها كجزء من حقوق املساهمني بقيمة 1.302 مليون درهم بعد خصم تكاليف العمليات 
بقيمة 34.6 مليون درهم.
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29. التزامات التأجير التمويلي

خالل 2006، دخلت الشركة في اتفاقية بيع وإعادة  تأجير مع طرف ثالث بخصوص احدى املصانع )إيضاح 11( مببلغ 55.8 مليون درهم. يحمل العقد 
فائدة مبعدل فعلي يبلغ %9.5 سنويا ويتم سدادها على دفعات شهرية خالل 12 سنة.

إن الدفعات املستقبلية الدنيا لإليجار حتت التأجير التمويلي مع القيمة احلالية لدفعات التأجير التمويلي هي كما يلي:

حسابات التسوية في املبالغ التي مت عرضها في امليزانية العمومية املوحدة هي كما يلي:

حتليل الرصيد املبني في القوائم املالية كما يلي:

يتم إحتساب املصاريف املتراكمة في البيانات املالية املوحدة كاآلتي:

عند البدء/ في 1 ديسمبر
التغيرات في القيمة العادلة اللتزامات املشتقات املالية

املصاريف املتراكمة – رأس املال العامل
استهالك تكاليف املعامالت – رأس املال العامل

دفعات القسائم خالل السنة

الرصيد كما في 31 ديسمبر

خالل سنة
بعد سنة لكن ليس أكثر من 5 سنوات

بعد 5 سنوات

ناقص: مبالغ متثل تكاليف التمويل

القيمة احلالية ألدنى دفعات اإليجار

 سندات قابلة
للتحويل- ملكية

ألف درهم

1,301,679
-
-
-
-

1,301,679

 احلد األدني من
دفعات التأجير

ألف درهم

7,749
30,994
35,514
74,257
)25,621(

48,636

 سندات قابلة
للتحويل- ملكية

ألف درهم

1,301,679
-
-
-
-

1,301,679

 سندات قابلة
 للتحويل-
مطلوبات
ألف درهم

354,467
12,200

6,743
1,650

-

375,060

 القيمة احلالية
للدفعات

ألف درهم

7,364
23,384
14,620
45,368

-

45,368

 سندات قابلة
 للتحويل-
مطلوبات
ألف درهم

375,060
14,400

9,386
3,127

)123,250(

278,723

اجملموع
ألف درهم

1,656,146
12,200

6,743
1,650

-

1,676,739

 القيمة احلالية
للدفعات

ألف درهم

7,364
23,384
17,888
48,636

-

48,636

اجملموع
ألف درهم

1,676,739
14,400

9,386
3,127

)123,250(

1,580,402

 احلد األدني من
دفعات التأجير

ألف درهم

7,749
30,994
27,765
66,508
)21,139(

45,369

2009

2009

2008

2008

اجلزء املتداول
اجلزء الغير متداول

احململ في بيان الدخل املوحد
احململ في أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

2009
ألف درهم

117,876
160,847

278,723

774
8,612

9,386

2008
ألف درهم

118,463
256,597

375,060

-
6,743

6,743
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29. التزامات التأجير التمويلي )تتمة(

مت تصنيف اإليجار في امليزانية العمومية املوحدة كما يلي:

30. مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم الشـركة والشركات التابعة لها بتكوين مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقاً لعقود العمل للموظفني.  كانت احلركة على 
اخملصص في امليزانية العمومية املوحدة كما يلي:

31. الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع

2009
ألف درهم

7,364
38,004

45,368

2009
ألف درهم

17,254
)1,138(

16,116

2009
ألف درهم

31,192

21,076
24,340
45,416
76,608

441,821
130,362
832,779

1,404,962

165,737
734

29,042
28,851
75,299

188,347

488,010

1,892,972

2008
ألف درهم

7,364
41,272

48,636

2008
ألف درهم

11,267
5,987

17,254

2008
ألف درهم

19,887

10,944
24,341
35,285
55,172

469,641
174,971
376,476

1,021,088

152,751
898

25,978
-

102,281
155,055

436,963

1,458,051

اجلزء املتداول
اجلزء غير املتداول

الرصيد في 1 يناير
صافي احلركة خالل السنة

الرصيد في 31 ديسمبر

املبالغ املستحقة بعد أكثر من سنة:
مبالغ متعلقة باالنفاق الرأسمالي

محتجزات دائنة

مبالغ أخرى:
محتجزات دائنة

إيرادات مؤجلة

املبالغ املستحقة بعد أقل من سنة:
مبالغ متعلقة باالنفاق الرأسمالي

مبالغ دائنة للمقاولني
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

مصاريف مستحقة الدفع ومخصصات

مبالغ أخرى:
الدائنون

إيرادات مؤجلة
مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة – شركة زميلة

مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة – شركات ائتالف
مصاريف مستحقة الدفع

دائنون آخرون

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009
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32. مبالغ مقبوضة مقدماً

ومتثل مبالغ مقبوضة مقدماً من عمالء، تتعلق هذه املبالغ بدعم بتمويل بناء املمتلكات، اآلالت واملعدات. وتتوقع اإلدارة امتام دفع املبالغ املقبوضة 
مقدماً في سنة 2010.

33. املعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن هذه املعامالت متت مع الشركات الزميلة، واملساهمني الرئيسون وموظفي اإلدارة الرئيسيني في الشركة والشركات التي يكونون فيها املالك 
الرئيسيون أو التي يتشاركون مع الغير السيطرة عليها. يتم اعتماد األسعار والشروط املتعلقة بهذه املعامالت من قبل إدارة الشركة.

ان املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان الدخل هي كاآلتي:

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في امليزانية العمومية املوحدة هي كاآلتي:

أحكام وشروط املعامالت مع األطراف ذات العالقة
يتم إجراء املعامالت مع األطراف ذات العالقة باسعار السوق العادية. إن األرصدة القائمة عند نهاية كل سنة غير مضمونة وبال فائدة، فيما عدى 
القرض لشركة زميلة )إيضاح 16(، وتتم التسوية نقداً. لم يتم تقدمي ضمانات أو استالم أي مدينون أو دائنون ألي طرف. قامت اجملموعة بإدراج 
انخفاض للمدينني فيما يتعلق بالقيم اململوكة ألطراف ذات عالقة للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 بقيمة 11.8 مليون درهم )2008: 1.2 
مليون درهم(. يتم إجراء تقييم في كل سنة مالية من خالل اختبار املركز املالي للطرف ذو العالقة والسوق الذي يقوم فيه الطرف ذو عالقة 

باالشتغال فيه.

شركات زميلة

شركة إئتالف

شركات زميلة
شركة إئتالف

أطراف ذات عالقة أخرى

إيرادات اخرى
ألف درهم

1,045

-

مصاريف أخرى
ألف درهم

75,746

-

املدينون آخرون
ألف درهم

15,535
-

10,065

25,600

إيرادات الفوائد
ألف درهم

3،956

-

دائنون آخرون
ألف درهم

29,042
159,213

-

188,255

مصاريف أخرى
ألف درهم

82,846

-

مدينون آخرون
ألف درهم

12,862
47,369

1,289

61,520

إيرادات
ألف درهم

-

42,788

قرض مدين
ألف درهم

30,865
-
-

30,865

إيرادات الفوائد
ألف درهم

8,465

-

دائنون آخرون
ألف درهم

25,978
174,971

-

200,949

إيرادات أخرى
ألف درهم

701

-

قرض مدين
ألف درهم

42,029
-
-

42,029

2009

2009

2008

2008
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

33. املعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيني
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا خالل السنة هي كاآلتي:

34. االلتزامات احملتملة

أصدرت بنوك الشركة والشركات التابعة لها خطابات ضمان نيابة عنها كما يلي:

بلغ نصيب الشركة من االلتزامات في شركات االئتالف الذي يؤثر في بيان الدخل كما في 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 0.4  مليون درهم )2008: 
0.4 مليون درهم(.

بلغ نصيب الشركة من االلتزامات في الشركات الزميلة الذي يؤثر في بيان الدخل كما في 31 ديسمبر 2009 ما قيمته 2.3 مليون درهم )2008: 
1.1 مليون درهم(.

35. االلتزامات الرأسمالية

اعتمد مجلس اإلدارة مصاريف رأسمالية مستقبلية مببلغ 1.108 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2009 )2008: 1.884 مليون درهم(.

2009
ألف درهم

17,129
642

17,771

20

2009
ألف درهم

64,462
20,471

9,248

94,181

2008
ألف درهم

15,795
973

16,768

18

2008
ألف درهم

45.686
12.776
45.137

103.599

مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

عدد موظفي اإلدارة العليا

ضمانات حسن التنفيذ
ضمانات مبالغ مدفوعة مقدماً

ضمانات مالية
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36. أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية

تتكون املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة، بخالف املشتقات، من القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي والتزامات 
التأجير التمويلي والسحب على املكشوف من البنوك وسندات قابلة للتحويل - مطلوبات والدائنون التجاريون ومبالغ مستحقة من أطراف 
ذات عالقة. إن الهدف الرئيسي من هذه املطلوبات املالية هو زيادة التمويل لعمليات اجملموعة. ونشاط البناء لدى اجملموعة عدة موجودات مالية 
كاملدينون التجاريون ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة واملستحق من التأجير التمويلي واملوجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

بيان الدخل والنقد والودائع القصيرة األجل، التي تنتج مباشرة من عملياتها.

إدارة مخاطر أسعار الفائدة  تدخل الشركة معامالت املشتقات، ومبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة واملستحق من التأجير التمويلي بهدف 
الناجتة من موارد متويل الشركة.

إن سياسة اجملموعة في عام 2009 و 2008 تنص على عدم املتاجرة في املشتقات.

تتعرض اجملموعة خملاطر أسعار السوق ومخاطر اإلئتمان ومخاطر السيولة. يقوم مجلس اإلدارة باملراجعة واملوافقة على السياسات إلدارة كل من 
هذه اخملاطر التي مت تلخيصها أدناه.

مخاطر السوق
أسعار  في  التقلبات  عن  تنتج  قد  التي  املالية  لألدوات  املستقبلية  النقدية  للتدفقات  العادلة  القيم  تغيرات  مخاطر  هي  السوق  مخاطر  إن 
السوق. وتشمل مخاطر السوق األنواع التالية: مخاطر سعر الفائدة، مخاطر العمالت، مخاطر سعر السلع، وغيرها من اخملاطر كمخاطر أسعار 

األسهم.

تشمل األدوات املالية املتأثرة مبخاطر أسعار السوق، القروض والسلفيات والودائع واإلستثمارات املتاحة للبيع ومشتقات األدوات املالية.

إن حتليالت احلساسية املوضحة أدناه توضح وضع الشركة كما في 31 ديسمبر 2009 و2008.

قد مت حتضير حتليالت احلساسية على أساس كل من مبلغ صافي الدين ونسبة معدالت الفائدة الثابتة إلى املتغيرة على الديون واملشتقات ونسب 
األدوات املالية في العمالت األجنبية وأن كافة أدوات احلماية كما في 31 ديسمبر 2009 قد أخذت بعني االعتبار.

وقد مت األخذ بعني االعتبار جميع اإلفتراضات التالية لدى حساب حتليالت احلساسية:

	 إن حساسية بيان املركز املالي تتعلق باملشتقات وأدوات الدين املتاحة للبيع.
املوجودات  على  مبني  بالتالي  وذلك  املعنية،  األسواق  في مخاطر  املفترضة  التغيرات  نتيجة  الدخل، فهي  ببيان  املتعلقة  احلساسية  	 أما 

واملطلوبات املالية كما في 31 ديسمبر 2009 و2008 ومن ضمنها التأثير الناجت عن محاسبة احلماية.
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اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

36. أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية )تتمة(

مخاطر أسعار الفائدة
إن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تغيرات القيم العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية التي قد تنتج عن التقلبات في أسعار 

السوق.

يتعلق تعرض اجملموعة خملاطر التغيرات في أسعار الفائدة بالتزامات الديون والودائع مبعدالت الفائدة القائمة.

إن اجملموعة معرضة خملاطر التغيير في معدالت الفائدة السوقية املتعلقة بصفة أساسية بالتزامات الديون الطويلة والقصيرة األجل للمجموعة 
ذات معدالت الفائدة املتقلبة. إن سياسة اجملموعة هي إدارة تكلفة الفائدة باستخدام مزيج من معدالت الديون املتقلبة والثابتة. إلدارة ذلك، تقوم 
اجملموعة بالدخول في عقود لتبادل معدل الفائدة، حيث توافق اجملموعة على مبادلة الفرق بني قيم معدالت الفائدة الثابتة واملتغيرة احملسوبة 
بالرجوع للقيمة االفتراضية األساسية املتفق عليها. يتم تعيني عقود التبادل هذه حلماية ديون االلتزامات. كما في 31 ديسمبر 2009، بعد األخذ 

في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة، فإن 38 % تقريبا من قروض اجملموعة هي مبعدالت فائدة ثابتة )2008: 79%(.

حساسية معدل أسعار الفائدة
يعرض اجلدول التالي احلساسية لتغير معدالت الفائدة على القروض والسلفيات والودائع بعد احتساب تأثير احلماية، مع بقاء جميع املتغيرات 

األخرى ثابتة. يتأثر الربح قبل الضريبة وحقوق املساهمني في اجملموعة كما يلي:

مقابل  أطراف  من  معلومات  غياب  في  النقدية  التدفقات  الفعالة  باحلماية  املعنية  باملشتقات  املتعلق  املساهمني  تأثير حقوق  ال ميكن حتديد 
البنوك.

مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي اخملاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية. وهذه التقلبات ناجتة 

عن تغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.

مخاطر العمالت األجنبية )تتمة(
تعتبر اإلدارة أن الشركة غير معرفة خملاطر هامة بالعمالت األجنبية. إن غالبية املعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي. 

كما هو سعر الدرهم اإلمارات ثابت مقابل الدوالر األمريكي ال ميثل األخير مخاطر هامة للعمالت األجنبية.

التأثير على الربح
مليون درهم

)8,654(
8,654

)3,148(
3,148

2009
100+ زيادة في النقطة األساسية

100- نقص في النقطة األساسية

2008
100+ زيادة في النقطة األساسية

100- نقص في النقطة األساسية
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36. أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية )تتمة(

مخاطر أسعار األسهم
إن إستثمارات اجملموعة املدرجة حتت إستثمارات متاحة للبيع الناشئ من عدم يقني للقيمة املستقبلية لإلستثمارات.

تدير اجملموعة مخاطر أسعار األسهم عبر تنويع ووضع حدود ألدوات حقوق امللكية الفردية واجملموعة. تقدم التقارير على حافظة األسهم لإلدارة 
العليا للمجموعة على أساس منتظم. يقوم أعضاء مجلس إدارة اجملموعة مبراجعة وإقرار كافة قرارات اإلستثمار في األسهم.

نتيجة  العوائد  في   10% تغيير  إن  درهم.  مليون   65 بلغ  العادلة  بالقيمة  املدارة  بالصناديق  اإلستثمارات  نتيجة  اجملموعة  تأثر  امليزانية،  بتاريخ 
للتقييمات املطبقة  قد تؤثر على حقوق مساهمي اجملموعة مببلغ 6,5 مليون درهم )2008: 5,7 مليون درهم(. 

بتاريخ امليزانية، تأثر األسهم واألوراق املالية املدرجة بالقيمة العادلة بلغ 3,5 مليون درهم )2008: 2,3 مليون درهم(. إن اإلنخفاض %10 من مؤشر 
سوق دبي لألوراق املالية قد يؤثر على الدخل أو حقوق مساهمي اجملموعة مببلغ 0,3 مليون درهم )2008: 0,2 مليون درهم( وذلك اعتماداً على ما إذا 
كان اإلنخفاض كبير، أو لفترة طويلة أم ال. إن زيادة %10 على قيمة األوراق املالية املدرجة قد يؤثر على حقوق املساهمني ولكن ليس على الربح أو 

اخلسارة.

مخاطر اإلئتمان
تشير مخاطر اإلئتمان إلى اخملاطر الناشئة من خالل عدم وفاء أحد األطراف ذات العالقة بإلتزاماتها مبوجب  األداة املالية أو عقود العمالء  والتي 
تؤدي إلى اخلسارة املالية للمجموعة. قد تتعرض اجملموعة إلى مخاطر اإلئتمان من خالل أنشطتها التشغيلية )بصفة أساسية للذمم التجارية، 
ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة واملستحق من التأجير التمويلي( وأنشطتها التمويلية مبا في ذلك الودائع في البنوك واملؤسسات املالية 

واألدوات املالية األخرى.

تقوم اجملموعة باملتاجرة مع أطراف ثالثة معروفة وموثوق بها. إن سياسة اجملموعة تنص بأن جميع العمالء الذين يرغبون باملتاجرة على أساس 
فترات االئتمان هم عرضة إلجراءات حتقيق متعلق باإلئتمان. باإلضافة لذلك، فإنه يتم مراقبة األرصدة املدينة على أساس دوري. إن أقصى تعرض 
في القيمة املدرجة مدرج في إيضاح 17 و18. كما في 31 ديسمبر 2009 ميثل أكبر 3 عمالء حوالي %64 من احلسابات املدينة القائمة )2008: 3 

عمالء %26( املبالغ املستحقة من التأجير التمويلي متثل املستحق من عميل واحد.

فيما يتعلق مبخاطر االئتمان التي تنشأ من املوجودات املالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقدية وشبه النقدية، االستثمارات املالية 
املتاحة للبيع وبعض استثمارات املشتقات. فإنها تنتج من مخاطر تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان املتعلقة بتخلف الطرف اآلخر، بتعرض مساوي 

للقيمة املدرجة لهذه األدوات. تسعى اجملموعة للحد من اخملاطر اإلئتمانية للمصارف بالتعامل مع البنوك احلسنة السمعة.

مخاطر السيولة
تقوم الشركة مبراقبة مخاطر النقص في التمويل باستخدام منوذج التدفقات النقدية. تأخذ هذه األداة بعني االعتبار استحقاق االستثمارات 

املالية واملوجودات املالية على السواء )مثال: الذمم املدينة وموجودات مالية أخرى( والتدفقات النقدية اخملططة من العمليات.

إن هدف الشركة هو احملافظة على املوازنة بني استمرارية التمويل واملرونة من خالل استخدام السحوبات على املكشوف من البنوك والقروض 
البنكية واإليجارات التمويلية. كما في 31 ديسمبر 2009 ونتيجة خلرق املواثيق التقنية، أصبحت كافة القروض املعملة للفائدة و ترتيبات  التمويل 

اإلسالمي مستحقة عند الطلب ومت تصنيفها حتت عنوان “حتت الطلب” بهدف متديد فترة اإلستحقاق املعللة أدناه.

نتائج  أن  من  واثقة  اإلدارة  الناجتة.  األجل  القصيرة  اإلستحقاقات  أجل حتديد  من  التعديالت  لتأمني  املدينة  األطراف  مع  باملناقشة  اإلدارة  تقوم 
املناقشات وتنفيذ خطة إعادة الرسملة التي وافق عليها مجلس اإلدارة في 7 مارس 2010 )إيضاح 2,1( ستحدد مخاطر السيولة للشركة. اعتباراً 

من تاريخ املوافقة على البيانات املالية املوحدة لم يتم الطلب من أي مقترض التعجيل في سداد القروض والتسليفات.

كما في 31 ديسمبر 2009، لم يكن لدى الشركة قروض التي حتمل فائدة وخدمة التسهيالت غير مستخدمة والترتيبات املالية لدى القروض 
اإلسالمية )2008: الشيء(
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36. أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق املطلوبات املالية للشركة كما في 31 ديسمبر 2008 بناًء على املدفوعات التعاقدية غير اخملصومة وأسعار 

فائدة السوق احلالية:

إدارة رأس املال
إن الهدف الرئيسي من إدارة اجملموعة لرأس املال هو ضمان احتفاظها بتقييم ائتماني قوي ونسب رأسمالية صحية بهدف دعم أعمالها وزيادة 

قيمة املساهمني.

تقوم اجملموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. ال توجد متطلبات تنظيمية مفروضة على 
رأس املال الذي لم تف به اجملموعة.

بتاريخ 7 مارس 2010 قام مجلس اإلدارة بتصديق خطة شاملة إلعادة الرسملة )إيضاح 2,1(. من املتوقع أن تؤثر على تغيير هيكلية رأس املال خالل 
السنة  املنتهية في 31 ديسمبر 2010.

صافي  ضمن  تدرج  املديونية.  صافي  زائدا  املال  راس  مجموع  على  املديونية  صافي  نسبة  صحية،  نسب  باستخدام  املال  راس  اجملموعة  تراقب 
املديونية، القروض والسلفيات التي حتمل فائدة، والقروض اإلسالمية، سندات قابلة للتحويل والتزامات التأجير التمويلي ناقصا النقدية وشبه 
النقدية وودائع قصيرة األجل. يشتمل رأس املال على حقوق املساهمني وحقوق األقلية ناقصاً التغييرات املتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات 

واالستثمارات املتاحة للبيع.

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

كما في 31 ديسمبر 2009
مشتقات األدوات املالية
سندات قابلة للتحويل

القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
التزامات التأجير االتمويلي
ترتيبات التمويل اإلسالمي

املدينون واحملتجزات املستحقة الدفع ومبالغ  
   مستحقة لألطراف ذات العالقة

   واملطلوبات املالية األخرى
حسابات السحب على املكشوف من البنوك

كما في 31 ديسمبر 2008
مشتقات األدوات املالية

سندات قابلة للتحويل - مطلوبات
القروض والسلفيات التي حتمل فائدة

التزامات التأجير التمويلي
ترتيبات التمويل اإلسالمي

الدائنون واملطلوبات املالية األخرى
حسابات السحب على املكشوف من البنوك

سنوات 5
ألف درهم

5,444
-

21,624
27,765
83,237

-
-

138,070

38,892
-

169,389
35,514

942,208
-
-

1,186,003

 من 3 إلى 12
شهر

ألف درهم

15,663
123,250

38,775
5,812

61,145

1,673,795
-

1,918,440

486
123,250

31,961
5,812

104,424
1,067,011

-

1,332,944

 اقل من 3
أشهر

ألف درهم

-
-

21,641
1,937

36,399

547,444
-

607,421

-
-

133,073
1,937

395,625
306,162

-

836,797

عند الطلب
ألف درهم

-
-

1,186,969
-

2,362,600

-
52,007

3,601,576

-
-
-
-
-
-

233,326

233,326

إجمالي
ألف درهم

117,797
246,500

1,310,126
66,508

2,701,284

2,273,507
52,007

6,767,729

113,480
369,750
389,730

74,257
2,645,491
1,404,004

233,326

5,230,038

 من سنة إلى 5
سنوات

ألف درهم

96,690
123,250

41,117
30,994

157,903

52,268
-

502,222

74,102
246,500

55,307
30,994

1,203,234
30,831

-

1,651,968
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36. أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية )تتمة(

إدارة رأس املال )تتمة(

37. األدوات املالية

القيم العادلـة
العمومية، باستثناء  امليزانية  تاريخ  املدرجة كما في  الدفترية  القيم  املالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن  العادلة لألدوات  القيم  إن 
التمويل اإلسالمي وسندات قابلة للتحويل - مطلوبات والتزامات العقود التمويلية ذات معدالت ربح  التأجير التمويلي ترتيبات  املستحق من 

وفائدة ثابتة. مدرج أدناه مقارنة بني القيم الدفترية والقيم العادلة لترتيبات التمويل اإلسالمي ذات معدالت ربح وفائدة ثابتة:

إن الزيادة في نسبة صافي املديونية على مجموع رأس املال وصافي املديونية عائد إلى انخفاض حقوق املساهمني نتيجة خسارة السنة. مبا أن 
زيادة صافي املديونية عائد إلى السلفيات اجلديدة خالل السنة.

مت حساب القيمة العادلة لإليجارات التمويلية املدينة عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة بأسعار فائدة السوق.

القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
ترتيبات التمويل اإلسالمي

سندات قابلة للتحويل - املطلوبات
التزامات التأجير التمويلي

ناقصاً: النقدية وشبه النقدية
صافي املديونية

األسهم
ناقصًا صافي احتياطي األرباح غير احملققة

إجمالي رأس املال

رأس املال وصافي املديونية
نسبة صافي املديونية على مجموع رأس املال وصافي املديونية

2009
ألف درهم

1,174,444
2,330,327

278,723
45,368

3,828,862
)291,947(

3,536,915

1,428,281
77,703

1,505,984

5,042,899
70%

2008
ألف درهم

343,510
2,072,785

375,060
48,636

2,839,991
)468,633(

2,371,358

2,512,322
112,189

2,624,511

4,995,869
47%

التزامات اإليجار التمويلي
ترتيبات التمويل اإلسالمي

سندات قابلة للتحويل - مطلوبات
إيجارات متويلية مدينة

2008
ألف درهم

52,004
390,975
332,830

-

2008
ألف درهم

48,636
375,422
375,060

-

2009
ألف درهم

39,000
-

234,823
946,894

2009
ألف درهم

45,368
-

278,723
1,169,624

القيمة العادلةالقيمة الدفترية
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تراتيبية القيمة العادلة
متتلك اجملموعة كما في 31 ديسمبر 2009، األدوات املالية التالية مدرجًة بالقيمة العادلة :

وتستخدم اجملموعة التراتيبية التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات املالية، وذلك حسب طريقة التقييم:

املستوى األول: األسعار السوقية )غير املعدلة( السائدة في األسواق النشطة للموجودات واملطلوبات املماثلة.

املستوى الثاني: طرق تقييم أخرى تكون فيها كافة املدخالت املؤثرة على القيم العادلة املسجلة ملحوظة، سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر.

أساس  مبنية على  غير  ولكنها  املسجلة  العادلة  القيمة  على  هام  تأثير  ذات  املستخدمة  املدخالت  فيها  تكون  تقييم  الثالث: طرق  املستوى 
معلومات سوقية واضحة.

لم يكن هناك خالل السنة املنتهية في 31 ديسمبر 2009 أي حتويالت بني قياسات القيمة العادلة في املستوى األول واملستوى الثاني. ولم يتم 
عمل أية حتويالت من وإلى قياسات القيمة العادلة في املستوى الثالث.

أنشطـة احلمايـة
حماية التدفقات النقدية

إن اجملموعة معرضة للفروقات في املستقبل على التدفقات النقدية حلساب السحب على املكشوف لدى البنوك والقروض والسلفيات وترتيبات 
التمويل اإلسالمي التي حتمل فائدة مبعدل متقلب.

الشركة  قامت  فقد  اإلسالمي،  التمويل  وترتيبات  فائدة  حتمل  التي  والسلفيات  القروض  على  الفائدة  اسعار  لتقلبات  تعرضها  تقليل  بهدف 
افتراضي يعكس سحوبات وجدول سداد  مببلغ  نقدية فعالة  بتدفقات  البنوك كحماية  الفائدة مع مجموعة من  بالدخول في مبادلة اسعار 

القروض.

31 ديسمبر الفترات التي من املتوقع ظهور التدفقات النقدية احملمية ومتى يتوقع أن يؤثر ذلك على بيان الدخل  يشير اجلدول التالي كما في 
كاآلتي:

ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي - �سركة م�ساهمة عامة

اإي�ساحات حول البيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2009

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع
مقايضات أسعار الفائدة

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
مشتقات مالية – جزء من سندات إلزامية قابلة للتحويل

مقايضات أسعار الفائدة

2009
التدفقات النقدية الواحدة )املوجودات(
التدفقات النقدية الصادرة )املطلوبات(

صافي التدفقات النقدية )التدفقات الصادرة(

2008
التدفقات النقدية الواحدة )املوجودات(
التدفقات النقدية الصادرة )املطلوبات(

صافي التدفقات النقدية )التدفقات الصادرة(

املستوى الثالث
مليون درهم

-
-

-
-

إجمالي
ألف درهم

2,898
)73,897(
)70,999(

3,904
)83,980(
)80,076(

املستوى األول
مليون درهم

3,450
-

-
-

من 3-1 سنوات
ألف درهم

466
)43,572(
)43,106(

1,864
)43,607(
)41,743(

املستوى الثاني
مليون درهم

64,971
2,898

43,900
73,897

من 8-3 سنوات
ألف درهم

1,740
)14,662(
)12,922(

2,040
)40,373(
)38,333(

ديسمبر 2009 31
مليون درهم

68,421
2,898

43,900
73,897

خالل السنة
ألف درهم

692
)15,663(
)14,971(

-
-
-
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جميع عقود املشتقات مع الطرف املقابل هي مع بنوك داخل دولة اإلمارات.

يعرض اجلدول أدناه املعلومات املتعلقة مبشتقات األدوات املالية املعنية في أنشطة حماية التدفقات النقدية.

38. األحداث الالحقة بعد تاريخ امليزانية

باإلشارة إلى إيضاح 2,1 لتفاصيل خطة إعادة الرسملة املوافق عليها من قبل مجلس اإلدارة في 7 مارس 2011 إضافة إلى متويل قصير األجل 
من أحد املساهمني بقيمة 1,3 بليون درهم. باإلضافة على ذلك، يشير إيضاح 36 )حتت عنوان مخاطر السيولة( ملركز الشركة في املناقشات مع 

األطراف املدينة.

باإلشارة إلى إيضاح 22 لتفاصيل بيع إستثمارات في شركات زميلة بعد تاريخ بيان املركز املالي.

39. معلومات املقارنة

متت إعادة تصنيف بعض مبالغ املقارنة لتتوافق مع عرض البيانات في السنة احلالية. إن إعادة التصنيف ال يؤثر على النتائج أو حقوق مساهمي 
اجملموعة.

بيان التدفقات النقدية
الفوائد املدفوعة البالغ قيمتها 113,5 ألف درهم للسنة املنتهية في 31 ديسمبر 2008 واملدرجة سابقاً كجزء من االنشطة التشغيلية قد مت 

إعادة تصنيفها كجزء من األنشطة التمويلية.

تعديل غير نقدي متعلق بالذمم الدائنة واملصاريف املستحقة ألعمال قيد التنفيذ بقيمة 228,9 مليون درهم قد مت تعديله من احلركة على الذمم 
الدائنة في األنشطة التشغيلية.

إيضاحات في البيانات املالية
مبالغ مستحقة من املقاولني واحملتجزات ومصاريف مستحقة ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وشركات إئتالف قد مت تقسيمها إلى مبالغ 

دائنة فيما يتعلق بالنفقات التشغيلية ومبالغ دائنة فيما يتعلق بالنفقات الرأسمالية.

مقايضات أسعار الفائدة

املوجودات
ألف درهم

3,904

القيمة االسمية
ألف درهم

1,718,352

املطلوبات
ألف درهم

73,897

القيمة االسمية
ألف درهم

1,777,213

املطلوبات
ألف درهم

83,980

املوجودات
ألف درهم

2,898

20092008
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أبوظبي

العني

 محطات دبي واإلمارات
الشمالية

املحطات العاملة يف دولة الإمارات العربية املتحدة

حمطات �سركة تربيد

يف دولة الإمارات العربية املتحدة



حمطات قيد الن�ساء

أبوظبي

العني

 محطات دبي واإلمارات
الشمالية





مالحـظــات



مالحـظــات



أبوظبي:
أبوظبي مول، البرج الغربي، الطابق الـ 13

ص.ب. 29478
هاتف:  5007 645 (02) 971+  
فاكس: 5008 645 (02) 971+

 
دبي:

شارع الشيخ زايد، اجلسر الثالث، بناية تبريد، مقابل كورت يارد 
ص.ب 32444

هاتف:  4422 340 (04) 971+        
فاكس: 4420 340 (04) 971+

 
gmail@tabreed.com :البريد اإللكتروني

 
عالقات املساهمني

tabreedshareholders@tabreed.com




