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المقدمة
النمو والتقدم واإلثمار
منذ بدأ االقتصاد العاملي باستعادة قوته تدريجيا ً بحلول عام  ،2010تبوأت شركة تبريد مكانتها وأصبح
مبقدورها جني ثمار صناعة التبريد التي أخذت تتعافى يوما ً بعد اآلخر.
فبعد عام من وضع األمور في نصابها من خالل إعادة بناء األسس ومراجعة العمليات وتقييم وحتديد
اإلجتاهات ،ال يسعنا إال السير نحو األمام وحتقيق مزيد من التطور.

الصفحة 04

لقد أرست الشركة بنجاح أُسسا ً متينة لنمو قوي ومستدام ،وذلك بفضل منوذج عمل أكثر تركيزا ً واملرونة في التمويل ،مما
ضمن لنا استقرارا ً في أعمالنا على املدى البعيد بصرف النظر عن الظروف االقتصادية السائدة.
وقد جعلتنا جتاربنا في السنتني املاضيتني  2009و ،2010بكل ما حملتاه من عدم استقرار واضطراب ،أكثر حكمة وأكثر
استعدادا ً ملواجهة املستقبل املليء بالتحديات .تعلمنا من خاللهما املرونة والقدرة على التحسن والتطور ،مع علمنا أن
مسيرة البناء ال تتوقف ،وأننا مازلنا في بداية الطريق ،وال يزال أمامنا الكثير من العمل واألهداف التي نسعى لتحقيقها ،كي
نكون ونبقى دائما ً شركة رائدة.

الصفحة 05

كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
لقد كانت سنة  2010سنة بارزة في مسيرة تبريد ،حيث حققنا نتائج مثمرة وأحرزنا نتائج مبهرة في برنامج إعادة هيكلة رأس املال ،ويبقى
النمو والسعي لتحقيق فرص جديدة في مقدمة أولوياتنا.
فقد شهدت السنة املاضية في تبريد حتوالت جمة على الصعيد املالي والتحسن في األداء ،حيث جنت الشركة من محنة النكسة
اإلقتصادية التي أثرت في العديد من الشركات األخرى .وتدين تبريد في جناحها بالصمود جتاه الصعوبات إلى دعم مستثمريها ،وجهود فريق
اإلدارة والعاملني فيها ،والذين أود التوجه لهم جميعا ً بجزيل الشكر لقيامهم بأداء واجبهم رغم الظروف الصعبة.
خالل السنة املاضية انحصر هدفنا األساسي في التأكيد على قوة مواردنا املادية ،وكفاءة أدائنا التشغيلي ،وبالفعل متكنا خالل األشهر
األثني عشر األخيرة من حتقيق تقدم ملموس على هذين الصعيدين.
ظهرت نتائج دعم مستثمرينا الكبير وجهود إدارتنا الفعالة ،بعد إمتام برنامج إعادة هيكلة رأس املال في األول من شهر أبريل  ،2011وأصبح
بإمكاننا القول أننا نتمتع اآلن برأس مال قوي ،وأصبحت الشركة مبوقف أفضل يساعدها على مجاراة متطلبات النمو والتطور ،وبذلك
يتوفر لدينا األساس الصلب الذي سيدفع تبريد نحو األمام لتخطي املزيد من التحديات بنجاح.
سنستمر بكل ثقة في دعم خططنا املتعلقة بتحسني أداء الشركة على الصعيدين املالي والتشغيلي .فها نحن نرى ارتفاع إجمالي
العائدات املوحدة بنسبة  31في املائة عن عائدات السنة املاضية والتي بلغت  1,023.7مليون درهم ،كما شاهدنا تقدما ً رائعا ً في أداء
محطاتنا ،التي أضفنا إليها ثالثة عشر محطة جديدة لتصل طاقتنا إلى  155,800طناً ،وإننا نفخر بنجاحنا في احلصول على عقد
(املليحة) حملطتني كل منهما بقدرة  5000طن تبريد ،من القوات املسلحة لدولة اإلمارات ،وأيضا ً عقد التبريد ملترو دبي اخلط األخضر .وقد
وصلت مشاريعنا في عمان والبحرين مرحلة التشغيل ،بينما وصلت طاقة محطتنا في قطر إلى 80,000طن .وقد مت بنجاح تخفيض رأس
مال الشركة مبا يعادل  5:1في ديسمبر العام املاضي ،بعد املوافقة على إعادة متويل  2,6مليار درهم من االلتزامات ،وحصولنا على  150مليون
درهم كتسهيالت إئتمانية.

تطوير األعمال على املدى الطويل
إنني على ثقة من أننا سنرى مزيدا ً من فرص التقدم والنمو على مدار السنوات القادمة.
فمن خالل اتباعنا لنفس منوذج العمل الذي اتبعناه بالنسبة ألهم صناعاتنا – املياه املبردة – وبتوفر سيولة نقدية كبيرة وميزانية قوية
تسهم في تطوير األعمال ،سنرسي قاعدة قوية لالنطالق بأعمالنا نحو النجاح .ومع أن وضعنا في السوق كان مشجعا ً خلوض غمار الكثير
من الفرص الناشئة ،لكننا فضلنا توخي احلذر .ومع متكننا من تصحيح الوضع املالي للشركة سوف نسعى إلى حتقيق ميزانية قوية لها.
وسوف نستمر في التركيز على احلد من املستوى املطلق لصافي الدين ،واحلد من الدين اإلجمالي واحلفاظ على مستوى السيولة ،وبالتالي
الوصول إلى وضع مستقر ميكننا من االستفادة من الفرص عند ظهورها.
ويعتبر التبريد املركزي حاليا ً الطريقة املثلى لتبريد املباني احلديثة ،حيث أنه أكثر فعالية مقارنة بطرق التبريد التقليدية .وهكذا فاتباعنا
لنموذج عمل فعال سيمكننا من حتقيق النجاح وجني املكافآت إذ أن احلكومات اإلقليمية حريصة على تقليل استهالك الطاقة ،وخفض
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

الصفحة 06

رؤيتنا لنموذج واستراتيجية العمل
يعتمد أسلوب عملنا في تبريد على مجموعة من القيم األساسية،
فطموحنا املستقبلي أن نرى تبريد شركة رائدة في املنطقة والعالم
بأكمله ،وأن نضع مقاييسا ً ومناذجا ً للعمل حتتذي بها بقية الشركات.
وال ينبغي تقييمنا بناء على العوائد التي تعود على مساهمينا
فقط ،على الرغم مما لذلك من أهمية ،بل أيضا ً على التزامنا بنهج
التوسع والنمو.
فإدارة تبريد اخلبيرة ،واخملتصني واخلبراء فيها ،ودائرة عمالئنا الواسعة،
متنحنا القدرة على التأثير في صناع القرار مبا فيه مصلحة
مساهمينا ،وهذا ما يدفعنا نحو آفاق الحدود لها .وسوف نواصل
االستثمار في سمعتنا ،وتدريب وتنمية كوادرنا البشرية واالرتكاز
على إرثنا كشركة في دعم قطاعنا الصناعي بكل مسؤولية
وشفافية.

التطلع نحو املستقبل
ترتكز خططنا على حتسني أدائنا ،مقتدين بنجاحنا الذي حققناه في
مجال صناعة املياه املبردة ،ومعتمدين على بناء قدراتنا للوصول إلى
فوائد تنافسية مستدامة.
ونحن نشهد بالفعل فرصا ً كبيرة لتنمية أعمال تبريد احلالية ،وعلى
الرغم من غاياتنا في توسيع نطاق أعمالنا على مدى السنوات
القليلة املقبلة ،إال أن األمر األهم أن نتمكن من تسليم عوائد مجزية
ملساهمينا من خالل التوصل إلى كافة اإليرادات املتوقعة من أعمالنا
احلالية.
وأخيراً ،يسعدني أن أشكر املستثمرين وفريق إدارة شركة تبريد،
الذين حتملوا بكل جلد وتصميم جميع األوقات الصعبة ،وملا أبدوه
من مرونة ملحوظة ،وقدرة على اتخاذ قرارات رشيدة ،وما متيزوا به من
نزاهة وشفافية.

“إنني على ثقة من أننا سنرى مزيداً من فرص
التقدم والنمو على مدار السنوات القادمة.
فمن خالل اتباعنا لنفس منوذج العمل
الذي اتبعناه بالنسبة ألهم صناعاتنا –
املياه املبردة – وبتوفر سيولة نقدية جيدة،
وباحملافظة على كشوف حسابات قوية،
سنرسي قاعدة قوية لالنطالق بأعمالنا
نحو النجاح”.

وإنني على ثقة من أن جهود تبريد حتى اآلن أثمرت في تأسيس بنية
قوية ستضمن لنا اإلزدهار في املستقبل القريب ،فأولوياتنا هي دفع
النمو وحتسني األداء ،ووضوح رؤيتنا حول مستقبل الشركة من شأنه
أن يولد قيمة كبيرة لسنوات قادمة.

خادم عبداهلل القبيسي
رئيس مجلس اإلدارة

الصفحة 07

الملخص
التنفيذي
تأسست الشركة الوطنية للتبريد املركزي «تبريد» عام  ،1998وذلك كجزء من برنامج
األوفست .وتعد الشركة اليوم رائدة في مجال تقدمي وتوفير خدمات تبريد املناطق
على مستوى العالم ،فقد منت الشركة خالل السنوات املاضية بشكل واضح نظرا ً
المتالكها في نهاية عام  ،2010ما مقداره  49محطة تبريد عاملة ،و 16محطة حتت
اإلنشاء .والشركة اليوم مدرجة في سوق دبي املالي ،وحتظى مبوقع رائد في قطاع
التبريد املركزي على الصعيد العاملي.
وتعود ملكية إحدى تلك احملطات لشركة «أس أند تي» التي تتناصف تبريد مع صروح شراكتها ،في حني تعود
ملكية  8محطات أخرى لشركات تربطها عالقات شراكة مع تبريد ،حيث تتبع محطتان لشركة املدينة
الصناعية للتبريد و 6محطات لشركة صحارى للتبريد والتكييف ،وأما الـ  40محطة املتبقية فتملكها
تبريد بالكامل.

الصفحة 08

وباإلضافة إلى عمل الشركة الرئيسي في إنتاج وتقدمي خدمات التبريد ،فإن الشركات اململوكة لتبريد ،وكذلك احلال مع
الشركات التي تربطها عالقة شراكة معها ،تقدم مجموعة خدمات حيوية ومتكاملة في صناعة تبريد املناطق .وميتد نطاق
عملها ليشمل عمليات تصنيع األنابيب ،وبناء احملطات ،تقدمي اخلدمات امليكانيكة والهندسية لألبنية ،وخدمات إدارة املياه.
وتتيح هذه الشركات مجتمعة الفرصة لشركة تبريد لتقدمي مجموعة متكاملة من اخلدمات املتعلقة بتبريد املناطق ،حيث
يتم اليوم على نطاق واسع في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،استخدام اخلدمات التي تقدمها شركة تبريد ،وذلك للمجمعات
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 وعمان والكويت.

ما المقصود بتبريد المناطق؟
بصورة مبسطة ومباشرة يقصد بتبريد املناطق ،تلك اخلدمات التي تتضمن عمليات التكييف والتبريد ،سواء ملبنى واحد أو
جملموعة من املباني ،وذلك اعتمادا ً على إنتاج املياه املب ّردة في محطة مركزية ،وضخها عبر أنابيب وخطوط لتلبية احتياجات
وحدات التكييف اخلاصة لدى العمالء .وهذه الشبكة املتكاملة واملكثفة من خطوط وأنابيب التبريد تكون عادة حتت األرض،
وعلى ضوء ذلك يتاح للمباني التي تستفيد من هذا النوع من خدمات التبريد ،وخاصة تلك التي تقع في األماكن املزدحمة
من املدينة ،االستغناء عن وحدات التكييف التقليدية ،التي توضع عادة فوق أسطح البنايات ،والتي تتطلب في العادة تكلفة
مرتفعة ،وتصدر ضجيجا ً عالياً .ووفق نظام تبريد املناطق ميكن احلصول على خدمات تكييف مميزة ،وطويلة األجل ،مع تخفيض
كلفة الطاقة املستهلكة لهذا الغرض ،علما ً بأن هذه املزايا ذات أهمية خاصة بالنسبة للمناطق اجلافة واحلارة كمنطقة
الشرق األوسط.

عملية تكييف املناطق بشكل مبسط:
•محطة مركزية لتبريد املياه ،ومن ثم دائرة مياه رئيسية ،تتولى ضخ وتوزيع املياه املب ّردة للمباني عبر شبكة من األنابيب
املعزولة واملدفونة حتت األرض
•دائرة مياه ابتدائية في املباني التي تستفيد من هذه اخلدمة ،وذلك لتوزيع املياه في املبنى
•يدفع بعدها الهواء خلف املياه الباردة لتوفير أجواء باردة ومك ّيفة
•يتم بعدها إرجاع املياه الدافئة من الدائرة االبتدائية إلى احملطة املركزية إلعادة تبريدها ،ومن ثم إعادة توزيعها مجددا ً
الصفحة 09

فوائد ومزايا تبريد المناطق
توفر أنظمة تبريد املناطق فوائد ومزايا عديدة ،سواء من الناحية االقتصادية ،أو من ناحية اجلودة والنوعية ،ففي مجال اجلودة والنوعية،
يضمن هذا النوع من التبريد الراحة والهدوء ،ويعتمد عليه بشكل كبير باإلضافة إلى دوره في احلد من املناظر املزعجة املتمثلة في انتشار
مبردات وأجهزة التكييف على أسطح البنايات.
وفوائد التبريد اخلاص باملناطق ال يقتصر على تبريد املكاتب واملنازل ،واملؤسسات الصناعية والتعليمية ،بل يسهم أيضا ً في تخفيف
املتطلبات واالحتياجات الكهربائية التي تستهلكها وحدات التكييف التقليدية ،ففي حني تستهلك وحدات التكييف التقليدية حوالي
 70باملئة من ذروة الطلب على الطاقة الكهربائية ،فإن ذلك االستهالك ينخفض بشكل كبير ،في حال التبريد اخلاص باملناطق ،نظرا ً ألن
عبء الطلب على الطاقة سينتقل من مجوعات 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.
وهكذا فيمكن تلخيص فوائد ومزايا تبريد املناطق بالنقاط التالية:
•حتسني الكفاءة من الناحية االقتصادية
•تقليل تكلفة الطاقة
•تقليل التكلفة اإلنشائية للمباني بنسبة تصل إلى 10باملئة
•تقليل تكلفة الصيانة
•حتسني جودة ونوعية الهواء وضبط درجات احلرارة من قبل املستفيدين
•تقليل اإلزعاج والضجيج
•حتسني الكفاءة في استهالك الطاقة
•تقليل نسب التلوث والـ كلوروفلوروكربون

الصفحة 10

األسواق التي نعمل بها
تأسست شركة تبريد في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،لكنها اليوم متتد وتتوسع بشكل كبير في أرجاء املنطقة ،ونظرا ً ألننا نرى أن نظام
وفعال وصديق للبيئة ،فقد قمنا على ضوء ذلك ،بجذب اهتمام الهيئات واملؤسسات احلكومية،
التبريد اخلاص باملناطق هو نظام اقتصادي ّ
وكذلك العمالء التجاريني لهذا النوع من اخلدمات ،وقمنا بإعداد محفظة متكاملة ملشروعات التبريد املوجهة للمناطق.
تعد أسواق دول منطقة اخلليج العربي أسواقا ً واعدة ،ومثالية ألنشطة التبريد اخملصصة للمناطق ،ليس فقط بسبب طبيعة مناخ تلك الدول
ّ
الذي ميتاز باحلرارة املرتفعة ،بل نظرا ً للنمو احلضري ،والتنمية اللذين لم يسبق لهما مثيل في املنطقة خالل الثالث عشرة سنة املاضية .ففي
فترة الصيف تستهلك املكيفات ما نسبته  70باملئة من الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية ،لذا فإن هناك توجه كبير ،وتوقعات عالية
نحو خدمات التبريد املوجهة للمناطق رغم األزمة االقتصادية العاملية ،وتعود األسباب إلى التطورات اجلديدة في املقام األول ،والوعي املتنامي
في املنطقة ،من أجل كفاءة استخدام الطاقة ،السيما 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 ،وحتديدا ً على خدمات تكييف الهواء

الشركات التابعة
من خالل فروعها والشركات التابعة لها ،تقدم شركة تبريد مجموعة متكاملة من خدمات التبريد احليوية اخلاصة باملناطق ،وذات التأثير في
صناعة التبريد.
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املياه الباردة
الشركة القطرية لتبريد املناطق
تعد شركة تبريد املناطق القطرية ،والتي تعرف بقطر للتبريد ،مشروعا ً خاصا ً مشتركا ً 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
مناطق العاصمة والدوحة وباقي املدن في قطر ،من خالل محطتني تخدمان حاليا ً أكثر من  35برجاً ،علما ً
بأنهما تتمتعان بقدرة على إنتاج طاقة تؤهلهما لتغطية احتياجات  48برجاً .وفي عام  2010دشنت
الشركة مشروعني هامني في قطر ،مشروع اخلليج الغربي ،الذي يوفر طاقة إنتاجية تصل إلى 67,000
طن تبريد ،ومشروع لؤلؤة قطر الذي يعد أكبر مشروع تبريد للمناطق في العالم ،ويتوقع له أن يوفر طاقة
إنتاجية تصل إلى  130,000طن تبريد ،ويؤمن هذا املشروع خدمة املياه املبردة لـ  41,000مستهلك ،حيث
يشمل ذلك جميع الفنادق ومراكز التسوق ومراكز اخلدمات األخرى املنتشرة على جزيرة مساحتها تعادل
 400هيكتار.
صحارى للتبريد والتكييف
هي عبارة عن مشروع مشترك بني كل من تبريد وسوميتو ،وجي -باور لتزويد املياه املبردة للقوات املسلحة
بشكل رئيسي ،وأيضا ً العمالء من القطاع اخلاص في مدينة العني.
شركة البحرين لتبريد املناطق
تعتبر شركة البحرين لتبريد املناطق ،مشروع قطاع خاص مشترك لعدد من الشركات هي شركة تبريد،
واستيراد ،ومجموعة «أ .أ .بن هندي» ،وقد تأسست عام  ،2004وتعتبر من أكثر الشركات مناء وتطورا ً
في املنطقة ،كما تدير حاليا ً أهم ثالثة مشاريع في اجلزيرة هم :مركز التجارة العاملي البحريني ،ومرفأ
البحرين املالي ،وجزيرة الريف.
شركة تبريد السعودية
تعتبر تبريد السعودية ،شركة مساهمة خاصة بني مجموعة من الشركات كشركة أكوا للطاقة
وشركة رصد العاملية وتبريد .وتقوم الشركة ببناء أول محطة تبريد تابعة لشركة أرامكو ،ستساهم
بدورها في إطالق مشاريع مستقبلية أخرى خلدمة متطلبات السوق املتنامية في تلك املنطقة الهامة.
شركة تبريد عمان
تعتبر تبريد عمان مشروعا ً مشتركا ً بني شركة تبريد القابضة ،ومجموعة من حملة األسهم العمانية،
هم صندوق تقاعد وزارة الدفاع ،وصندوق تقاعد ديوان البالط السلطاني ،وصندوق تقاعد موظفي جهاز
األمن الداخلي ،وشركة بي أم أيه انترناشيونال ليميتد وشركة تطوير املشاريع اخلاصة ش.م.م ،وتنفذ
الشركة حاليا ً العديد من مشروعات تبريد املناطق في سلطنة ُعمان.
وفازت الشركة التي تأسست عام  2008بعقود إلنتاج  10,000طن تبريد ،كما تسعى لعقد اتفاقيات
طويلة األمد مع كبرى الشركات ،حيث وقعت اتفاقيتي إمتياز مع حكومة سلطنة عمان خاصة باملنطقة
الصناعية في والية صحار وفي واحة تقنية املعلومات في مسقط .وبدأت الشركة في تشغيل أولى
محطاتها في شهر سبتمبر عام  ،2010كما يجري بناء احملطة الثانية منذ بداية  ،2011ليتم تشغيلها
في الفصل األول من عام .2012
شركة أس أند تي كوول لتبريد املناطق
تأسست شركة أس أند تي كوول في يناير من عام  2008كشركة تتناصف ملكيتها كل من شركة
تشغل الشركة حاليا ً محطة بطاقة  10,000طن تبريد ،تز ّود بخدمة
تبريد ،وشركة صروح للعقارات.
ّ
تبريد املناطق كل من القطاع اخلامس والسادس من مشروع شمس أبوظبي في جزيرة الرمي ،وحتديدا ً
برجي سكاي وصن التابعني لشركة صروح ،على أن تكون شركة تبريد مسؤولة عن خدمات التشغيل
والصيانة.
شركة املدينة الصناعية للتبريد
تأسست شركة املدينة الصناعية للتبريد  ICCCعام  ،2004كمشروع مشترك تابع لشركة تبريد،
وشركة أبوظبي لإلستثمار ،وشركة الواحة كابيتال ،وتقوم الشركة حاليا ً بتشغيل محطتني في
منطقة املصفح في أبوظبي ،تابعتني في مسؤولية تشغيلهما وصيانتهما وإدارتهما لشركة تبريد
حسب اتفاقية مبرمة بينهما ،تعمل احملطتان حاليا ً على تزويد فرعي شركة زون سكوب بخدمة املياه
املبردة.

الصفحة 12

مقاوالت
شركة اخلليج ألنظمة الطاقة
تعد اخلليج ألنظمة الطاقة ،التي تأسست عام  ،1995شركة محدودة املسؤولية ،ومتتاز بالريادة في مجال
تنفيذ التعاقدات ،إذ تقدم مستلزمات هندسة التصنيع في مجال البنية التحتية ،وخدمات التعاقدات
املدنية ،وذلك لصناعة التبريد املوجهة للمناطق ،وتعتبر شركة اخلليج ألنظمة الطاقة ،شركة نظيرة
لشركة تبريد ،ولديها سجل حافل من اإلجنازات في مجال تنفيذ األعمال الهندسية ،واملشتريات،
والتعاقدات اإلنشائية سواء للقوات املسلحة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،أو لعدد من كبار مطوري
العقارات في الدولة.
وتتولى شركة اخلليج ألنظمة الطاقة بشكل استراتيجي جزءا ً من مشروعات تبريد ،حيث يتمحور عملها
ومد شبكات األنابيب ،من
على وضع األسس األولية ،والتصاميم الالزمة ،وبناء محطات ووحدات التبريدّ ،
أجل حث املباني القائمة حاليا ً لتبنّي تكنولوجيا تبريد املناطق.
شركة أس أن سي – الفالني اخلليج للتعاقدات احملدودة
تعتبر أس أن سي  -الفالني اخلليج للتعاقدات احملدودة ،مشروعا ً مشتركا ً بني كل من شركة أس أن سي
 الفالني العاملية ،وشركة تبريد ،وقد تأسست الشركة عام  ،2004من أجل إيجاد وتوفير حلول مبتكرةخلدمات تبريد املناطق ،وتعنى الشركة بتقدمي مجموعة متكاملة من خدمات التبريد ،على ضوء معرفتها
الوثيقة بأسواق اخلليج العربي ،والتي تتضمن اخلدمات الهندسية واملشتريات ،والبناء والتكليف ،وإدارة
املشروعات ،والتسهيالت اإلدارية ،وقد وقعت شركة أس أن سي  -الفالني اخلليج للتعاقدات احملدودة 35
عقدا ً تفوق طاقتها اإلجمالية  500,000طن تبريد ،األمر الذي يجعلها أكبر مزود خلدمات تبريد املناطق
في املنطقة ،وحيث تراوحت طاقة كل محطة من محطاتها بني  10,000و  80,000طن تبريد.

تصنيع
شركة اإلمارات لصناعات األنابيب املعزولة
تأسست شركة اإلمارات لصناعة األنابيب املعزولة عام  ،2000وتختص بأنظمة صناعة األنابيب املعزولة
حرارياً ،واملستخدمة في مجال تبريد املناطق ،سواء ملشروعات التبريد أو التدفئة ،وللشركة قدرة إنتاجية
تصل إلى  50,000متر 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.

خدمات
أيان بانهام وشركاؤه
استحوذت شركة تبريد في أكتوبر من العام  2004على  70باملئة من شركة أيان بانهام وشركاؤه ،التي
متلك عددا ً من املكاتب في أبوظبي ،ودبي ،والشارقة ،والبحرين ،وقطر ،حيث تقدم من خاللها خدمات
احترافية ومتكاملة في مجالي الهندسة امليكانيكية والكهربائية ،وذلك لعدد من العمالء في دول
اخلليج العربي واملنطقة بشكل عام.
شركة كوول تك
تختص شركة كوول تك بتوفير مجموعة كاملة من اخلدمات املتعلقة بجودة املياه ،واخلدمات امليكانيكة،
التي تتيح لشركات خدمات التبريد تقدمي خدماتها التشغيلية بكفاءة وفعالية ،وإطالة عمر املعدات
بطريقة آمنة وصديقة للبيئة ،وتتمتع شركة كوول تك باخلبرة الكافية كمزود خلدمات التبريد في
املنطقة ،حيث قدمت أكثر من مليون طن من الطاقة اإلنتاجية التبريدية للعديد من املستهلكني.
وتوفر كوول تك منتجات تعتمد على املياه بشكل أساسي وتشمل أبراج التبريد ومكثفات التبخر
وتشمل خدماتها صيانة سوائل املبردات مبا في ذلك املعاينة واملراقبة والتركيب .كما تقدم كوول تك
خدمات حسب الطلب تشمل تصميم وتزويد وتركيب معامل تنقية مياه اجملاري وتكرير املياه العادمة،
باإلضافة لتطوير أنظمة لترشيح املياه املبردة وأنظمة خاصة لتنقية وتطهير املياه املنزلية.
شركة دمياركو
تأسست الشركة في أواخر عام  ،2006وهي أول شركة تعمل في مجال العدادات ،وإعداد الفواتير،
للشركات العاملة في مجال تبريد املناطق .تتعاون دمياركو مع املطورين للتحكم عن بعد بالعدادات
املستخدمة في قطاعات التبريد ،والغاز ،واملياه ،والكهرباء .متلك شركة تبريد 25باملئة من أسهم دمياركو،
بينما تتقاسم األسهم الباقية كل من شركتي الدار وأي كابيتال.

الصفحة 13

مراجعة لعام 2010

يعتبر العام  2010عاماً حاسماً في مسيرة تبريد ففي هذا العام أطلقت تبريد برنامج منو ال مثيل له رغم الصعوبات
االقتصادية التي واجهها العالم كله ،حيث ركزنا جهودنا طوال العام حول تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس املال واملضي
ُقدماً في حتقيق املزيد من االجنازات والنجاحات في املؤسسة.

وشهد العام حتقيق إدارة تبريد وموظفيها جناحا ً ملموسا ً في ثالثة مجاالت رئيسية ،فالبنسبة لبرنامج إعادة هيكلة رأس املال فقد تطور سير
العمل فيه بشكل ملحوظ في العام  ،2010ووصل إلى صورته املتكاملة في أبريل  ،2011وما رافق ذلك من حتقيق نتائج مالية قوية بفضل
تركيز أعمالنا في قطاع املياه املبردة التي وصلنا عبرها إلجنازات تشغيلية رفيعة املستوى انعكست آثارها على جميع قطاعات أعمالنا األخرى.
كما مت خالل العام  2010وضع الدعائم القوية لتعزيز منونا املستقبلي والتي من شأنها أن تولد قيمة كبيرة لسنوات مقبلة.

برنامج إعادة هيكلة رأس املال
على الرغم من أن حتسني أداء قطاع املياه املبردة وهو القطاع األساسي لدينا كانت له األولوية طوال العام  ،2010فإن قسطا ً كبيرا ً من
اهتمام مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة العليا تركز على خطوات تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس املال والتي استكملت في مجملها في 1
أبريل .2011
ففي مارس  2010وبالتزامن مع النتائج املالية للعام  ،2009أصدرت تبريد نتائج مراجعة شاملة ألعمالها في قطاع املياه املبردة استعرضت
فيه محفظة مشاريع الشركة ،والعقود ،وخطة العمل ،واألداء املالي ،وهيكل رأس املال اإلجمالي .وبناء على تلك املراجعة ،أوصى فريق
اإلدارة ومجلس اإلدارة بتقدمي برنامج إعادة هيكلة رأس املال للمساهمني في الشركة ،وذلك من أجل حتقيق استقرار طويل األجل في
البيانات املالية ،وهيكل رأس املال.
كما حصلت تبريد على تسهيالت قصيرة األجل من شركة مبادلة للتنمية بقيمة  1.3مليار درهم لتوفير السيولة الالزمة ،على أن تلتزم
شركة تبريد بتنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس املال.
ووافق املساهمون في شركة تبريد ،في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية املنعقد في مايو  ،2010على سلسلة من القرارات التي
قدمها مجلس اإلدارة والتي وضعت األسس لبرنامج إعادة هيكلة رأس املال.
وقد أعطت تلك املوافقة مجلس اإلدارة في شركة تبريد الضوء األخضر للسير في عملية تنفيذ برنامج إعادة هيكلة رأس املال.
ومت في ديسمبر  ،2010استكمال أحد املعالم الرئيسية في برنامج إعادة هيكلة رأس املال وهو تخفيض أسهم الشركة مبقدار  970مليون سهم.
وكان إلغاء احلصص على أساس تناسبي مبعدل  - 5:1أي عكس عملية تقسيم األسهم -وجرى تطبيقها على جميع املساهمني في تبريد.
وكان إلغاء األسهم من خالل تخفيض رأس املال عنصرا ً رئيسيا ً في برنامج إعادة هيكلة رأس املال ،وكان هدفه رفع سعر سهم الشركة
ألكثر من درهم واحد للسهم الواحد ،وذلك لتوفير رؤوس أموال جديدة.
كما مت اإلنتهاء من تفعيل باقي خطوات برنامج إعادة هيكلة رأس املال في  1إبريل 2011ليتوفر للشركة األسس الالزمة للنمو مستقبالً،
والتي تضمنت ما يلي:
•استكمال إعادة متويل  2.63مليار درهم جديدة عن طريق حتويل ديون الشركة قصيرة األجل إلى ديون طويلة األجل ،باإلضافة
خلفض التكلفة اإلجمالية لإلقتراض مما يوفر مرونة أكبر على املدى البعيد .كما حصلت الشركة على تسهيالت إئتمانية جديدة
مبقدار  150مليون درهم،
•ضمنت الشركة احلصول على تسهيالت متويلية طويلة األجل مبقدار  3.1مليار درهم من شركة مبادلة للتنمية ،على أن تشمل:
أ) إشعارات ثانوية إلزامية قابلة للتحويل بقيمة 1.7مليار درهم  ،إلعادة متويل القرض اجلسري احلالي للشركة والذي يبلغ 1،7
مليار درهم.
ب) تسهيالت على شكل قرض ثانوي بقيمة  1.4مليار درهم ،بحيث تتمكن الشركة من سحبه إن تطلب األمر لتغطية
حاجتها للسيولة النقدية ،واستكمال البناء التدريجي في برنامجها ومتابعة فرص النمو على املدى القريب.
•كما جرى تعديل صكوك الشركة  08والتي أسفرت عن تسوية  246.5مليون درهم ،وهو مبلغ التوزيعات السنوية املستحقة،
بأسهم عادية.
الصفحة 14

إضاءات مالية
حققت الشركة إجمالي إيرادات يقدر بـ  1,023.7مليون درهم ،بزيادة تعادل  31باملئة عن معدل إيراداتها في العام  ،2009وبزيادة تعادل  147باملئة
في األرباح الصافية أي ما مقداره  146.3مليون درهم ،وذلك باستثناء االنخفاضات غير النقدية املعلنة للعام  ،2009مما يدل على مدى املساهمة
القوية لقطاع املياه املبردة في دفع عجلة النمو .وقد تبلورت النتائج املالية الرئيسية فيما يلي:
•زيادة إجمالي اإليرادات بنسبة  31باملئة لتصل إلى  1,023.7مليون درهم مقارنة مع إيرادات عام  2009التي قدرت بـ  783مليون درهم.
•زيادة في إجمالي الربح بنسبة  53باملئة ليصل إلى  426.4مليون درهم ،باملقارنة مع  278.1مليون درهم في العام .2009
•ازدياد األرباح الصافية ،اذا استثنينا االنخفاضات غير النقدية املعلنة في العام  ،2009مبعدل  147باملئة لتصل إلى  146.3مليون
درهم ،باملقارنة مع  59.2مليون درهم في الفترة نفسها من العام .2009
•كانت إيرادات املياه املبردة لتلك الفترة  753.3مليون درهم بنسبة زيادة  73باملئة عن الفترة نفسها من العام  .2009وزاد إجمالي
الربح ليصل إلى  320.6مليون درهم ،باملقارنة مع الفترة نفسها من العام  2009حيث كان  165.8مليون درهم.
•كان العائد األساسي واخملفف للسهم الواحد  0.15درهم ،بينما كان ( )1.22خالل الفترة نفسها من العام .2009
وفي  10فبراير  ،2011وفي الوقت نفسه من العام  2010أيضاً ،حصلت تبريد من شركة مبادلة للتنمية على مبلغ  400مليون درهم إضافية،
أمد تبريد بالدعم املالي خالل
لتغطية نفقات التمويل قصير األجل ،على شكل تعديل على القرض اجلسري احلالي ،مبلبغ  1.3مليار درهم ،الذي ّ
تنفيذها لبرنامج إعادة هيكلة رأس املال.

أبرز تطورات العمليات التشغيلية
استند األداء املالي على عدد من املعالم الرئيسية التي حتققت وكان من أهمها:
•انطالق ثالث عشرة محطة ،وتوسيع محطتني في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل العام  ،2010مما أضاف طاقة إجمالية لتبريد
مبا يعادل  155,800طن تبريد ،ورفع طاقتها التبريدية اإلجمالية ،عبر محطاتها التسع واألربعني ،إلى  541,525طن تبريد ،اعتبارا ً من
 31ديسمبر .2010
•أثمرت أعمال تبريد في قطاعها الرئيسي «املياه املبردة» بعائدات بلغت  753.3مليون درهم ،وذلك بزيادة  73باملئة عن عائدات العام
 ،2009التي كانت  435مليون درهم ،ويعزى ذلك النمو إلى التوسع في بناء احملطات.
•أول مشروع لشركة تبريد عمان ،اململوكة بنسبة  60باملئة من تبريد ،رأى النور في الفصل الثالث من العام  ،2010والذي تصل
طاقته التبريدية إلى  2,400طن تبريد.
•وشهدت شركة تبريد البحرين ،اململوكة بنسبة  90باملئة من تبريد ،بدء العمل في أولى محطاتها ،في احلي الدبلوماسي في
البحرين ،أواخر العام  ،2010بطاقة تبريدية تبلغ  22,800طن تبريد.
•توقيع شركة تبريد السعودية ،اململوكة بنسبة  25باملئة من تبريد ،عقدا ً مع شركة أرامكو السعودية لبناء محطة بطاقة 32,000
طن تبريد.
•تخفيض األصول املادية املرصودة خلطط البناء العامة.
• مراقبة الكفاءة التشغيلية للمحطة الرئيسية لتخفيض نفقات إنتاج املياه املبردة.

الصفحة 15

الرؤية ،المهمة،
إستراتيجية
الشركة
الرؤية

باعتبارنا جزءا ً ال يتجزأ من النمو الذي تشهده املنطقة ،فإننا نتطلع لنكون الشركة الرائدة ،التي تعنى
بتشغيل وتقدمي خدمات البنية التحتية املتعلقة بخدمات التبريد ،وذلك جنبا ً إلى جنب مع إيجاد قيمة
مستدامة ملساهمينا ،إضافة إلى اهتمامنا الكبير بتأمني راحة اجملتمعات التي نخدمها.

الصفحة 16

المهمة

نسعى لتسخير التكنولوجيا األكثر كفاءة وتطوراً ،واالستفادة من اخلبرة الواسعة واملتميزة التي منلكها،
نؤمن عائدات مستدامة وطويلة األجل ملساهمينا.
من أجل ضمان تقدمي خدمات فع ّالة وموثوق بها ،بحيث ّ
وكمزود مفضل خلدمات وحلول التبريد في املنطقة ،فإننا سنركز بشكل أساسي على احتياجات العمالء،
بحيث نقدم للمجتمعات التي نعمل في ظلها ،خدمات متميزة ومريحة وذات قيمة مناسبة.

إستراتيجية الشركة
•احملافظة على منوذج أعمال الشركة ،كشركة خدمات على املدى الطويل ،بحيث يتيح ذلك حصول
املساهمني على عوائد مستقرة وثابتة على استثماراتهم.
•ترسيخ موقع الشركة ومكانتها كشريك مفضل للحكومات واملؤسسـات التـجارية في املنـطقة.
•االستفادة من موقعنا اإلقليمي ،والسمعة القوية التي نحظى بها لتقدمي خدمـات 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.

الصفحة 17

كلمة الرئيس
التنفيذي للشركة
منذ عام أو أكثر بقليل ،كنت أتأمل في تأثير الركود العاملي على شركتنا املتنامية ،وكيف عصفت بوجهنا صعوبات كثيرة .حينها كانت
لهجة رسالتي متوترة ،لكنها مليئة بالتصميم والعزم ،حذرة لكنها حاسمة ،فقد كان عام  2009مليئا ً بالتحوالت ،وشهد الكثير من
عمليات إعادة النظر والبناء والتقييم.
وحني عدت ثانية للتأمل في تلك السنة ،وجدت أننا تابعنا فيها إرساء قاعدة متينة لنمونا املستقبلي.
وأما في عام  2010فقد شهدت صناعة التبريد حتديات كبيرة أيضاً ،لكن منوذج عملنا تابع إثبات جدارته وقدرته على الصمود ،حيث حققت
شركتنا إجنازات مميزة ،بفضل تركيزنا على قطاع املياه املبردة الذي يشكل العصب األساسي لنمو أعمالنا ،ملا حققه من أرباح ملحوظة
أمن نسبة  74في املئة من إيرادات الشركة ،مما رفع مجمل صافي أرباحنا إلى  140,3مليون درهم ،مسجالً زيادة
على مدار العام ،حيث ّ
بنسبة  74في املئة عن العام .2009
وقد ّ
متكنا بفضل ارتفاع إراداتنا من استحداث ثالث عشرة محطة تبريد ،باشرت عملها منذ نهاية عام  2009مما رفع طاقتنا اإلنتاجية إلى
 477,066طن تبريد ،مسجلني زيادة في هامش أرباحنا اإلجمالية بنسبة  43في املئة ،وزيادة في أرباح عملياتنا التشغيلية بنسبة  230في
املئة ،باملقارنة مع أرباحنا في نفس الفترة من العام .2009
وفي إطار خططنا لرفع كفاءتنا التشغيليةّ ،
متكنا بنجاح من خفض تكاليفنا ووصلت العوائد قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك
إلى  299مليون درهم ،باملقارنة مع  137مليون درهم في العام .2009

إعادة البناء من أجل غد مستقر
في الربع األول من عام  ،2011أجنزنا بنجاح برنامج إعادة هيكلة رأس املال ،والذي كان خطوة رئيسية نحو األمام ،فأرسينا أسسا ً متينة
لتنمية أعمالنا اخلدماتية بحيث نتمكن من النهوض مبتطلبات البنية التحتية التوسعية إلمارة أبوظبي.
وقد حصلت الشركة نتيجة لتطبيقها برنامج إعادة هيكلة رأس املال على متويل مبقدار  3,1درهم ،كدعم طويل األمد ،قدمته شركة
مبادلة للتنمية ،وهي الشركة املساهمة الرئيسة في تبريد.
في ذلك الوقت تكاثرت ديوننا لتصل إلى  2,6مليار درهماً ،وكنا قد حصلنا على ما يعادل  150مليون من التسهيالت اإلئتمانية ،ومع ذلك
كنا واثقني من قدرتنا على ترسيخ مستقبل مستقر لتبريد ،بتقوية رأس املال والتخطيط احلكيم لنمونا ،والعمل املستمر على تطوير
كفاءاتنا التشغيلية واإلنتاجية ،مسترشدين ببرنامج إعادة هيكلة رأس املال.

حتقيق النتائج
في العام املاضي كان انضباطنا املالي وإدارة التدفق النقدي للشركة هدفنا األساسي ،فحافظنا على مستوى تكاليفنا ،من خالل حتسني
التكاليف املتغيرة ،ومراقبة التكاليف الثابتة ،مصرين على حتقيق أفضل مستوى أداء في جميع محطاتنا ،من خالل تنفيذ تدابير منظمة،
ومن ضمنها العمل على حتقيق أكبر طاقة إنتاجية ممكنة من املياه املبردة مع احملافظة على أقل معدل الستهالك الكهرباء واملاء الالزمني
لذلك الغرض.
وأما بالنسبة لدائرة عمالئنا فإننا مانزال نعمل على توسيعها يوما ً بعد يوم ،باإلضافة لسعينا الدائم الستثمار فرص النمو املستقبلي.

الصفحة 18

منو منظم
عموماً ،ال يسعنا جميعا ً إال أن نفخر مبدى منو وتطور أعمالنا ،في
الوقت الذي تعاني فيه معظم الشركات األخرى من التباطؤ
االقتصادي ،مكتفية مبجرد البقاء.
فزيادة محطات عملنا ،خاصة في أبوظبي ،واالنطالق لعدة مواقع
جديدة ،أتاح لنا اكتساب ثقة املزيد من العمالء اجلدد ،وبالتالي وفرنا
للشركة أساسا ً متينا ً ملتابعة فرص النمو.
أظهر العام املاضي مدى تركيزنا على حسن اإلدارة واالنضباط ،وقد
جنحنا في إقامة أطر العمل الالزمة لضمان ضبط التكاليف في
جميع قطاعات الشركةّ .
وتركزت قراراتنا على حتفيز منو الشركة على
املدى الطويل ،وليس على مج ّرد حتقيق مكاسب مالية قصيرة األجل.
كما راجعنا كفاءاتنا التشغيلية ،وحد ّدنا النماذج املثلى للوصول إلى
أفضل النتائج.
وبينما نواصل توسيع نطاق أعمالنا ،فإننا ندرك أهمية إجناز ذلك
بطريقة دقيقة ومنضبطة ،فعلينا التحقق من اجلدوى االقتصادية
جلميع مشاريعنا ،ومدى أهميتها ،سواء بالنسبة لعمالئنا ،أو لتبريد
نفسها ،أو للحكومة.

طريق املستقبل
ننس يوما ً
على الرغم من كثرة أنشطتنا خالل العام املاضي ،لم َ
أهدافنا في جعل تبريد شركة رائدة في املنطقة وعلى مستوى
العالمّ ،
تركز على الكفاءة التشغيلية ،والتكنولوجيا ،واملقدرة.

“ كان عام  2009مليئاً بالتحوالت ،وشهد
الكثير من عمليات إعادة النظر والبناء
والتقييم ”

فنحن نستثمر في التكنولوجيا لبناء وتشغيل أنظمتنا بشكل
وفعال .وهدفنا ليس فقط أن نكون األكبر ،وإمنا أن نكون
متطور ّ
األفضل عامليا ،وذلك من خالل وضع معايير صناعية مميزة ،وتقدمي
احللول األكثر كفاءة خلدمة دائرة عمالئنا املتسعة يوما ً بعد اآلخر.
فنحن واثقون من أن حتقق اإلجنازات والنماء في خضم االنكماش
االقتصادي احلالي ،يتطلب الكثير من االنضباط ،وااللتزام ،والتركيز،
والتعاون ،من اإلدارة واملوظفني جميعاً .وأود أن أتقدم بخالص تقديري
وامتناني العميقني جلميع العاملني في تبريد ملساهمتهم الرائدة في
عام  ،2010والتي لوالها ملا كان عاما ً مليئا ً بالنجاحات واآلمال.
كما أود التركيز من خالل مسيرة تطورنا هذه ،على مدى التقدم الذي
أحرزناه في العامني املاضيني ،وعلى أهمية استخراج قيمة من أعمالنا
احلالية اآلخذة بالنمو بوتيرة ثابتة ومنضبطة ،األمر الذي سيؤهلنا
ملزيد من البناء والتوسع ،وااللتزام مبواعيد تسليم مشروعاتنا احلالية.
وهكذا ،فحني أعيد مراجعة أحداث السنة املاضية ،أرى أن هناك ثالثة
قيم غاية في األهمية ساهمت في دعم منونا وحتقيق جناحنا على
املدى البعيد ،أال وهي تركيزنا وإصرارنا الثابتني ،وانضباطنا والتزامنا
بأهدافنا ،مع التطلع الدائم لتحقيق املزيد ،فاحملافظة على النمو بعد
كل شيء هي عملية حت ٍد ،ال هوادة فيها ،وكلي ثقة وأمل من استمرار
جناح خططنا،
كما أشكر بدوري جميع املستثمرين الذين يواصلون دعم جهودنا.

سوجيت بارهار

الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة
الصفحة 19

السير الذاتية
ِّ
ألعضاء مجلس
اإلدارة

الصفحة 20

ولد سعادة خادم القبيسي في  27سبتمبر  1971في أبوظبي حيث
أمت دراسته الثانوية وحصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد من
جامعة اإلمارات العربية املتحدة عام .1993
بدأ القبيسي حياته املهنية في جهاز أبوظبي لالستثمار ،أحد أكبر
الصناديق السيادية في العالم ،إلى أن أصبح كبير احملللني املاليني
بدائرة األسهم – أمريكا الشمالية ،ثم انتقل بعد ذلك إلى شركة
االستثمارات البترولية (ايبيك) في عام  2009وعني مديرا ً لدائرة
متابعة االستثمارات .وفي مايو  2007رقي إلى منصب العضو
املنتدب للشركة .ويشغل حاليا ً عدة مناصب في شركات محلية
وإقليمية ودولية ،منها منصب نائب رئيس مجلس إدراة شركة
النفط النمساوية (أو إم في) ،منصب رئيس مجلس إدارة شركة
نوفا للكيماويات والتي مقرها في أمريكا الشمالية ،منصب رئيس
مجلس إدارة شركة بوريالس إي جي التي متتلك شركة (ايبيك) حصة
 64باملئة فيها ومتتلك بوريالس بدورها حصة  40باملئة في بروج ،وهي
شركة بتروكيماويات مقرها أبوظبي باالشتراك مع أدنوك.
ويشغل أيضا ً منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة سيبسا ،وهي
شركة بترول وبتروكيماويات إسبانية ومنصب رئيس مجلس إدارة
فالكون برايفت بنك ،ومقره زيورخ .ويتولى منصب رئيس مجلس
إدارة آبار في أبوظبي ،وهي شركة استثمارية متعددة اجلنسيات وفرع
من شركة (ايبيك) .وقد قامت آبار في فترة رئاسته جمللس إدارتها
بالعديد من عمليات االستحواذ رفيعة املستوى في السنوات األخيرة
متضمنة حصة في دميلر أي جي وتلسا موتورز وفيرجن جاالكتك،
وقامت مؤخرا ً باالستحواذ الكامل على شركة مرسيدس جي بي.
ومن املناصب التي يشغلها إلى جانب ترؤسه مجلس إدراة شركة
تبريد ،يرأس خادم القبيسي مجلس إدارة شركة تكافل ،وهي شركة
تأمني وطنية أنشئت في أبوظبي وتقوم بتقدمي حلول التأمني
اإلسالمية .باإلضافة إلى شركة أي  -ميديا وهي أول شركة إعالمية
متكاملة في اإلمارات .وهو أيضا ً عضو مجلس إدارة جهاز اإلمارات
لالستثمار وبنك اخلليج األول بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويرأس
بنك البحرين األول للطاقة في منطقة اخلليج.

سعادة
خادم عبد اهلل القبيسي
رئيس مجلس اإلدارة

وأشرف بشكل مباشر منذ توليه منصب العضو املنتدب لشركة
(ايبيك) على تطوير وتنويع االستثمارات للشركة ،فقد حصلت
(ايبيك) على حصص في كوسمو للبترول وأويسيس إنترناشيونال
باور وشركة الطاقة البرتغالية أي دي بي وآبار ،وحصلت أيضا ً على
عوائد مربحة من خالل السندات القابلة للتحويل في أويل سيرتش
و 70باملئة من فيروستال و 100باملئة من نوفا للكيماويات .كما قامت
(ايبيك) مؤخرا ً باحلصول على  100باملئة من أسهم شركة سيبسا
اإلسبانية.
ولقد نالت إجنازاته تقديرات محلية وعاملية متثلت في حصوله على
جائزة رجل األعمال العربي لعام  2009في دولة اإلمارات بحسب
االستفتاءات ،وجائزة أي سي أي أس باور لعام  2009في مجال صناعة
الكيماويات.
من خالل موقعه كرئيس جمللس إدارة شركة آبار ،لعب دورا ً محوريا ً في
استضافة مدينة أبوظبي جلوائز لوريوس الرياضية العاملية لعامي
 2010و  2011على التوالي .وتعتبر لوريوس مبادرة إعالمية للجوائز
الرياضية ،وتضم أكادميية لوريوس للرياضة العاملية ومؤسسة
لوريوس للرياضة ألجل التبرعات اخليرية وجائزة لوريوس الرياضية
العاملية .ومتنح لوريوس اجلوائز الرياضية سنويا ً للرياضيني حول
العالم ويتم التحكيم من خالل اإلعالم الدولي وحتت رعاية مرسيدس
بينز وفودافون وأي دبليو سي شافهاوزن ،وقد كانت آبار هي الشريك
املضيف جلائزة لوريوس الرياضية العاملية في أبوظبي.
الصفحة 21

يشرف وليد أحمد املقرب املهيري ،بحكم منصبه كرئيس تشغيلي
لشركة مبادلة للتنمية ش.م.ع .على األنشطة االستثمارية
الواسعة للشركة باإلضافة إلى مسؤوليته عن تطوير األنشطة
التجارية والتشغيلية واالستراتيجية.
كما يشغل املهيري عضوية اللجنة االستثمارية التي مت تشكيلها
لتطوير السياسات االستثمارية للشركة ،ووضع مبادئ توجيهية
لالستثمار ،ومراجعة كل املشاريع واالستثمارات املقترحة للتأكد من
مطابقتها مع أهداف شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع.
وباإلضافة إلى منصبه كرئيس تشغيلي ملبادلة ،يشغل وليد املهيري
منصب عضو مجلس إدراة في عدة شركات تابعة ملبادلة وعدد من
الشركات االستثمارية ،وهو يترأس حاليا ً مجلس إدارة صندوق مبادلة
للبنى التحتية ،وشركة استثمار التكنولوجيا املتطورة ،ومستشفى
كليفالند كلينيك أبوظبي .ويشغل أيضا ً منصب نائب رئيس مجلس
اإلدارة في كل من شركة تبريد ،وشركة بياجو آيرو للصناعات ،وهو
عضو مجلس إدارة في شركة إيه إم دي ،وشركة املعبر ،وشركة
اإلمارات لالتصاالت املتكاملة (دو) ،وشركة أبوظبي لطاقة املستقبل
(مصدر).
وقد كان املهيري أحد اخملططني الرئيسيني في صياغة رؤية أبوظبي
االقصادية .2030
وقبل انضمامه إلى شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع .عمل مع مكتب
برنامج أوفست اإلمارات في منصب مدير مشاريع أول .وعمل سابقا ً
في شركة ماكنزي آند كومباني كمستشار حكومي وجتاري.
يحمل وليد املهيري شهادة ماجستير من جامعة هارفرد في الواليات
املتحدة ،وبكالوريوس علوم في اخلدمة اخلارجية من جامعة جورج
تاون في الواليات املتحدة.

الصفحة 22

وليد أحمد المقرب
المهيري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

يشغل خالد عبداهلل القبيسي منصب املدير التنفيذي لوحدة املوارد
البشرية والشؤون اإلدارية في شركة مبادلة للتنمية ،إلى جانب
كونه العضو املنتدب لشركة تبريد ،حيث يتولى اإلشراف على املهام
املتعلقة بتطوير ودعم فريق العمل التنفيذي للشركة ،باإلضافة إلى
إشرافه أيضا ً على الشؤون املالية واإلدارية.
ويتمتع خالد القبيسي بخبرة واسعة في اجملال املالي واملصرفي ،إذ
عمل مديرا ً إلدارة التمويل وتطوير األعمال في بنك أبوظبي الوطني،
حيث عمل على تقدمي االستشارات للشركات فيما يتعلق بتمويل
متطلباتها ،وجدولة الديون ،واقتناء األسهم ،وهيكلة املنتجات
االستثمارية لعمليات البيع بالتجزئة املصرفية واخلدمات املصرفية
اخلاصة .وانضم إلى مبادلة في منصبه احلالي بعد أن انتقل من
شركة كابيتال العاملية التي تولى فيها منصب الرئيس التنفيذي
لالستثمار.
ويشغل باإلضافة ملا سبق منصب رئيس مجلس إدارة الشركة
الوطنية للضمان الصحي (ضمان) ،وعضو مجلس إدارة في شركة
دنيا املالية ،وشركة منازل العقارية ،وشركة مبادلة جي إي كابيتال،
ودار التمويل ،كما يشغل منصب عضو مجلس إدارة في معهد احمللل
املالي منذ العام .2003
يحمل القبيسي شهادة ماجستير من جامعة جورج واشنطن
ودرجة جامعية في الشؤون املالية واإلدارة التشغيلية من جامعة
بوسطن في الواليات املتحدة األمريكية.

خالد عبداهلل القبيسي
العضو املنتدب

الصفحة 23

املدير التنفيذي ومساهم في مجموعة مصانع مياه املنهل ونستله
في اململكة العربية السعودية ،وهي مجموعة من كبرى شركات
إنتاج مياه الشرب املعبأة في املنطقة .وهو أيضا ً رئيس مجلس إدارة
شركة الشرق األوسط للكابالت املتخصصة في األردن.
ويشغل املهندس عبدالرؤوف البيطار ،باإلضافة ملا سبق ،عضوية
العديد من مجالس إدارة الشركات ،منها :الشركة العربية لتنمية
املياه والطاقة ،شركة مصنع مياه املنهل في قطر والبحرين ،مصنع
مياه نستله في دبي ،مصنع الينابيع للمرطبات في الرياض ،مصنع
الشرق األوسط للقوالب والبالستيك في الرياض ،شركة مجموعة
العزل اخلليجية في الرياض ،املصنع اإلماراتي لعزل األنابيب في
أبوظبي ،شركة مالتيفورمز في دبي ،شركة احلسن غازي إبراهيم
شاكر في الرياض ،شركة إل جي شاكر في الرياض ،مصنع الشرق
األوسط للكابالت املتخصصة (مسك) في الرياض ،شركة تبريد
املناطق السعودية في الدمام.
يحمل عبدالرؤوف البيطار درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة
املدنية من جامعة سيركيوز في نيويورك في الواليات املتحدة
األمريكية.

عبدالرؤوف البيطار
عضو مجلس اإلدارة

الصفحة 24

يشغل سعادة عبداهلل خوري منصب املدير التنفيذي للشؤون
احلكومية في جهاز الشؤون التنفيذية إلمارة أبوظبي ،وهي هيئة
حكومية تقدم خدمات استشارية للفريق أول سمو الشيخ محمد
بن زايد آل نهيان ،ولي عهد أبوظبي ،نائب القائد األعلى للقوات
املسلحة ،ورئيس اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظبي ،حول املسائل
االستراتيجية العامة ،ومن خالل هذا املنصب يقوم عبداهلل خوري
مبهمة متابعة وتسهيل مجاالت العمل بني جهاز الشؤون التنفيذية
وكافة الهيئات احلكومية ذات الصلة احمللية منها والدولية،
باإلضافة إلى إشرافه ومتابعته لعمليات مكتب رئيس جهاز الشؤون
التنفيذية.
وقبل شغله منصبه احلالي في جهاز الشؤون التنفيذية ،ترأس خوري
وحدة الشؤون اخلارجية واإلدارية في شركة مبادلة للتنمية بني عامي
 2004و  2008حيث كان مسؤوال ً عن املسائل التي تتعلق بسمعة
شركة مبادلة للتنمية والشركات التابعة لها.
باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة تبريد ،يشغل عبداهلل خوري
حاليا ً عضوية مجالس إدارة حلبة مرسى ياس وشركة قصر اإلمارات
وهيئة املنطقة اإلعالمية في أبوظبي (.)twofour54
بدأ عبداهلل خوري حياته املهنية عام  1996من خالل انضمامه إلى
مكتب برنامج التوازن االقتصادي (األوفست) ،حيث كان مسؤوال ً عن
قسم الشؤون اإلعالمية بعد تخرجه من اجلامعة األوروبية في جنيف
في ذات العام ،حيث تخصص في كل من إدارة األعمال واالتصاالت
العامة واإلدارية.

عبداهلل خوري
عضو مجلس اإلدارة

الصفحة 25

لعب علي سعيد البادي ،الذي يشغل حاليا ً منصب العضو املنتدب
لشركة أبوظبي للموانئ باإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارتها،
دورا ً رئيسيا ً ومهما ً في تطبيق االستراتيجيات اخلاصة بالشركة التي
تعد اليوم املطور الرئيسي لتنظيم عمل املوانئ واملناطق الصناعية
في أبوظبي.
كما شغل أيضا ً منصب الرئيس التنفيذي ألكثر من عامني ،وقد
كان لتوجيهاته وإدارته لفريق العمل الدور األكبر في حتقيق فلسفة
الشركة وتطلعاتها االستراتيجية على ضوء األهداف املرسومة لها.
وباإلضافة إلى عضويته في مجلس إدارة شركة تبريد ،يشغل علي
البادي عضوية مجلس إدارة جلنة “االحتاد للقطارات” .وقد عمل مع
مجموعة شركات بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) ملدة  22عاماً ،حيث
شغل عددا ً من املناصب اإلدارية املهمة ،كما شغل منصب الرئيس
في عدد من الشركات التابعة ألدنوك وعضوا ً في مجالس إداراتها.
يحمل السيد علي سعيد البادي درجة البكالوريوس في العلوم
اإلدارية من جامعة إنديانا في الواليات املتحدة األمريكية.

علي سعيد البادي
عضو مجلس اإلدارة

الصفحة 26

يشغل إبراهيم أحمد األنصاري منصب مدير عام شركة دولفني
للطاقة في دولة اإلمارات العربية املتحدة منذ أكتوبر  2007بعد
أن كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات
واملشاريع منذ مارس .2004
وقبيل انضمامه لشركة دولفني للطاقة ،عمل األنصاري مديرا ً عاما ً
لشركة االحتاد للماء والكهرباء والتي مت دمجها الحقا ً في هيئة مياه
وكهرباء أبوظبي.
كما انضم إبراهيم األنصاري ملكتب برنامج املبادلة في سبتمبر
 2000كمستشار فني متخصص ،وذلك قبل توليه منصب املدير
العام لشركة االحتاد للماء والكهرباء في سبتمبر  .2001وفي أبريل
 ،2004انتقل للعمل كمستشار تنفيذي في شركة مبادلة للتنمية .
باإلضافة ملنصبه احلالي في شركة دولفني للطاقة وعضويته في
مجلس إدارة تبريد ،يشغل إبراهيم األنصاري عدة مناصب إدارية عليا
في مؤسسات أخرى ،فهو يشغل منصب عضو مجلس إدارة في
شركة اإلمارات لألملنيوم ،وهو أيضا ً رئيس مجلس إدارة شركة مبادلة
للخدمات البترولية.
بعد تخرجه من اجلامعة مباشرة ،عمل األنصاري ملدة  18عاما ً
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
التابعة لشركة أدنوك.

إبراهيم أحمد األنصاري
عضو مجلس اإلدارة

تخرج إبراهيم األنصاري عام  ،1982وهو يحمل شهادة بكالوريوس في
الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا في الواليات
املتحدة األميركية.

الصفحة 27

في شهر يناير  2009مت تعيني سعادة خليفة محمد املزروعي مديرا ً
عاما ً لبلدية أبوظبي ،ويساهم من خالل دوره الفعال هذا في دفع
العجلة االقتصادية إلمارة أبوظبي عبر توليه مهمة اإلشراف على
توسعة البنية التحتية لإلمارة والعمل على حتديث منشآتها
ومرافقها العامة .كما يلعب دورا ً أساسيا ً في تبسيط إجراءات
وسياسات ونظم عمل البلدية من خالل تبني التقنيات احلديثة
واستقطاب الكوادر املؤهلة لتوفير خدمات أفضل للسكان.
وبجانب دوره في البلدية ،يترأس خليفه املزورعي شركة أبوظبي
للمطارات منذ تأسيسها عام  ،2006حيث يتولى سعادته مهمة
اإلشراف على املشاريع الضخمة لتطوير البنية التحتية لقطاع
الطيران املدني في اإلمارة مبا في ذلك املرافق التابعة ملطار أبوظبي
الدولي ،وأبرزها مشروع مجمع املطار الرئيسي اجلديد.
وتتولى شركة أبوظبي للمطارات تشغيل خمسة مطارات في
إمارة أبوظبي وإدارة عدد من الشركات التي من شأنها دعم الرؤية
االستراتيجية للشركة الرامية إلى أن تصبح اجملموعة الرائدة
للمطارات في العالم .وتضم محفظة أصول الشركة مطار أبوظبي
الدولي ومطار العني الدولي ومطار البطني للطيران اخلاص ومطار
جزيرة صير بني ياس السياحي ومطار جزيرة دملا.
ويقود املزروعي فريق عمل متخصص ومتجانس ضمن إدارة
شركة أبوظبي للمطارات تلتزم مبهمة تبني العديد من اخلطط
االستراتيجية وتنفيذ املشاريع التطويرية بهدف تلبية أهداف رؤية
حكومة أبوظبي  2030املتعلقة بقطاعي النقل والطيران املدني.
كما تسعى الشركة لتحقيق زيادة مستمرة في أعداد املسافرين
من خالل إجناز مشاريع لتطوير البنية التحتية وتوسعة كافة املرافق
التابعة ملطارات العاصمة ،وتوفير خدمات إدارية وتقنية متميزة ذات
طراز عاملي لضمان فاعلية األداء وتطبيق أعلى املعايير املتبعة دوليا ً
للحفاظ على أمن وسالمة املسافرين.
لدى خليفة املزروعي خبرة واسعة في مجال إدارة رؤوس األموال
واألسواق العاملية ،األمر الذي يخوله إلدارة العديد من املشاريع
الضخمة التابعة لشركة مبادلة للتنمية ،إلى جانب امتالكه خبرة
واسعة في مجال التسويق ودراسات اجلدوى والتقييم االستراتيجي
والتدقيق املالي والتخطط إلعادة التنظيم والتطوير.
وإلى جانب مسؤولياته املتعددة ،يتولى خليفة املزروعي مناصب
قيادية أخرى لدى عدد من أبرز املؤسسات على مستوى مجالس
اإلدارة ،حيث يشغل منصب رئيس مركز أبوظبي للتجارة العاملي
ورئيس اجلزيرة كابيتال ،وعضو مجلس إدارة في شركة التطوير
واالستثمار السياحي ،طيران الرئاسة في أبوظبي ،تبريد ،هيئة
أبوظبي للسياحة ،صندوق أبوظبي للتنمية ،املؤسسة العليا
للمناطق االقتصادية املتخصصة وفي مجلس أبوظبي للتطوير
االقتصادي.
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خليفة محمد المزروعي
عضو مجلس اإلدارة

استطاع سوجيت بارهار ،كرئيس تنفيذي وعضو مجلس إدارة
لشركة تبريد ،أن يكتب للشركة سجالً حافالً من اإلجنازات .وعبر
تطبيق أفضل املمارسات اإلدارية والتشغيلية ،استطاع قيادة فريق
اإلدارة بالشركة من أجل ضمان وضع استراتيجية فعالة تُدار على
أساسها الشركة ،وتضمن جناحها واستمرارها في النمو والتطور
في منطقة الشرق األوسط.
ويعد سوجيت بارهار مختصا ً ومحنكا ً في قطاع اخلدمات ،فقد عمل
عام  ،1996قبل التحاقه بالعمل في شركة تبريد ،في مختلف أسواق
منطقة الشرق األوسط وآسيا وأمريكا ،حيث عمل كنائب للرئيس
ومدير تطوير األعمال اإلقليمي في سمكورب الصناعية ،وهي شركة
مرافق حيوية تتخذ من سنغافورة مقرا ً لها ،وكان سوجيت بارهار
مسؤوال ً عن حتديد وتطوير مشروعات االستحواذ التي تقوم بها
الشركة ،وتطوير مجاالت جديدة في حقل الطاقة واملرافق العامة،
واإلدارة البيئية والبحرية واملناطق الصناعية.
يحمل سوجيت بارهار درجة بكالوريوس في علوم الهندسة املدنية
والهيكلية من جامعة نانياجن للتكنولوجيا في سنغافورة ،والتي
تعد واحدة من اجلامعات ذات السمعة األكادميية املرموقة في مجال
البحوث املكثفة.

سوجيت بارهار
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس اإلدارة

الصفحة 29

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
على الرغم من الصعوبات االقتصادية التي واجهتها الشركة ،فقد بلغت العائدات  724مليون درهم ،بزيادة طفيفة عن
السنة السابقة ،في حني بلغ إجمالي األرباح  291مليون درهم .ولقد شكلت طبيعة األعمال التي تقوم بها الشركة في
قطاع التبريد دورا ً رئيسياً في زيادة مداخيل الشركة.

ملخص عن إجنازات عام 2010
يسرنا أن نقدم تقريرنا حول النشاطات التي قامت بها الشركة الوطنية للتبريد املركزي (تبريد) في العام املنصرم املنتهي في  31ديسمبر
 .2010وفي الوقت الذي يعتبر فيه عام  2009من األعوام التي واجهت تبريد فيه صعوبات كبيرة ،فإن عام  2010أحدث تقدما ً كبيرا ً باجتاه
مستقبل أكثر إشراقا ً بنا ًء على األسس التي وضعت عام .2009
قام فريق إدارة تبريد مبراجعة االستراتيجية الشاملة في عام  2009التي أظهرت نتائج ما اعتبر سببا ً في التغيير الفوري للشركة ،وقد
شملت هذه النتائج احلاجة إلى اإلعالن عن خسائر غير نقدية بقيمة  1,2مليار درهم عام  2009مقابل ما حققته الشركة من مكاسب
بلغت قيمتها  1,7مليار درهم ،وذلك من خالل احلصول على متويل قصير األجل من شركاء تبريد األساسيني« ،شركة مبادلة للتنميه»،
ونقاشات مع املستثمرين االستراتيجيني ووضع برنامج إعادة هيكلة رأس املال لشركاء تبريد والذي متت املوافقة عليه في شهر مايو من عام .2010
في عام  ،2010أكملت تبريد حتوالتها التشغيلية نظرا ً للنمو الكبير في العائدات واألرباح التي ظهرت نتائجها جليا ً في ذات العام .فقد
ارتفع إجمالي العائدات بنسبة تفوق  30باملئة نتيجة ملا اعتبرته تبريد أرباحا ً صافية قياسية بلغت  137مليون درهم ،حيث ساهمت
عمليات املياه املبردة في ذلك بشكل أساسي ،وأظهرت ارتفاعا ً في عائدات وأرباح عام  .2010وركز فريق اإلدارة على اجلهود التجارية للعمل
على تنويع قاعدة العمالء التي ترتكز على الكيانات املرتبطة باحلكومة ،فما نسبته  60باملئة من عائدات املياه املبردة نتجت في الوقت
احلالي من العمالء غير العسكريني في حني بلغت عائداتها عام  2007من عمالئها غير العسكريني ما نسبته  33باملئة فقط.

برنامج إعادة هيكلة رأس املال
مت إكمال برنامج إعادة هيكلة رأس املال بشكل تام في  1أبريل  2011بحيث يقدم لتبريد رأس مال يصل إلى  3.1مليار درهم على املدى البعيد
من شركة مبادلة للتنمية ،باإلضافة إلى تسهيالت إعادة هيكلة الديون اجلديدة والتي تقدم التمويل الالزم خلطة عمل الشركة وتقوم
بتأمني هيكل رأس مال مستقر على املدى البعيد انطالقا ً من إميان اجمللس بأن ذلك سيشكل قاعدة للنمو في املستقبل.
يوضح الشكل أدناه أهم عناصر برنامج إعادة هيكلة رأس املال.

اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ – ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ رأس اﻟﻤﺎل
ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ
 ٣٠ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٠
ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺗﺒﺮﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ

ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ

ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻨﲔ

ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺭﺃﺳﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺻﻜﻮﻙ ٠٨

ﺇﻟﻐﺎﺀ  ٩٧٠ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺣﺼﺔ

ﺇﻋﺎﺩﺓ ﲤﻮﻳﻞ ﺩﻳﻮﻥ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ
ﻗﺪﺭﻫﺎ  ٢٫٦٣ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ

ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺒﺎﺩﻟﺔ ﲟﺒﻠﻎ
 ٣٫١ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﺭﻫﻢ

ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ
ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﺄﺳﻬﻢ

ﲤﺖ ﻓﻲ  ٩ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٠

ﲤﺖ ﻓﻲ  ١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١١

ﲤﺖ ﻓﻲ  ١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١١

ﻃﺒﻘﺖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ  ١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١١

 ١ﺃﺑﺮﻳﻞ ٢٠١١
ﺇﲤﺎﻡ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﳌﺎﻝ
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عناصر إعادة هيكلة رأس املال
تخفيض رأس املال:
•إمتام عملية إلغاء  970مليون سهم بنسبة تشكل  1:5بحلول شهر ديسمبر لعام .2010
اتفاق الدائنني:
•تسهيالت ثنائية ومشتركة بقيمة  2,63مليار درهم من ضمن التسهيالت االئتمانية اجلديدة املشتركة.
•تسهيالت ائتمانية مدورة جديدة بقيمة  150مليون درهم.
تسهيالت رأسمالية:
قامت تبريد بتأمني رأس مال جديد على املدى البعيد من شركة مبادلة للتنمية تصل قيمته إلى  3,1مليار درهم:
• 1,7مليار درهم إشعارات ثانوية إلزامية قابلة للتحويل وإصدارها في  1أبريل .2011
• 1,4مليار درهم تسهيالت على شكل قرض ثانوي ابتدا ًء من األول من شهر أبريل  2011وحتى نهاية عام  2012لتزويد الشركة بسيولة
كافية خالل نهاية عام  2012في الوقت الذي تتوقع فيه الشركة تدفقا ً نقديا ً كبيراً.
صكوك :08
•مت التنازل للمالكني عن توزيعات النقد للفترة ما بني مايو  2010وحتى مايو ( 2011والبالغة قيمتها  246,5مليون درهم) ،وذلك لألخذ
بعني االعتبار ما قاموا بسداده ألسهم تبريد.

العمليات التشغيلية/املؤشرات املالية
في الوقت الذي كانت الشركة بصدد إعادة هيكلة رأس املال ،كان هناك تقدما ً جيدا ً في التحول التشغيلي ملشروع املياه املبردة ،والتي من
أهم عناصره:
•النمو التدريجي املستمر :ما مجموعه  13محطة جديدة وتوسعة محطتني جاءت بشكل مباشر في عام  ،2010وإضافة 155,800
طن على قدرة تبريد .ونتيجة لذلك ،ارتفع إجمالي قدرتها نهاية عام  2010بنسبة  37باملئة أي ما يعادل  541.525طن من خالل 49
محطة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك اثنني من التمديدات و 13محطة حتت اإلنشاء في الوقت احلالي 8 ،منها خاصة باخلط األخضر
مليترو دبي.
•التواصل مع عمالء جدد :أدى ذلك إلى ارتفاع بنسبة تفوق  40باملئة ،أي ما يعادل  477,000طن ،األمر الذي أدى بالضرورة إلى زيادة
العائدات .ومن اجلدير بالذكر أن ذلك شمل أيضا ً بيع  31,000طن من القدرة االحتياطية لتشغيل احملطات .أما بيع القدرة الفائضة،
فإنه يعتبر من أهم أهداف اإلدارة لكونه وسيلة فعالة لتعزيز اإليرادات والعائدات بشكل سريع وبأقل التكاليف.
•مراقبة التكاليف :هدف اإلدارة األساسي يتمثل في ضبط التكلفة بشكل ملموس ،وذلك من خالل الدمج بني زيادة كفاءة التكاليف
املتغيرة واحملافظة على الرقابة املشددة على التكاليف الثابتة لضمان استمرارية انخفاض التكلفة اإلجمالية لكل طن.
أدى التحول التشغيلي إلى حتقيق منو كبير في العائدات واألرباح خالل الثالثة أعوام املاضية ،ويبني الشكل أدناه إجمالي العائدات واملكاسب
مقابل الفوائد ،الضرائب ،التخفيضات واالستهالك والتي شهدت نسبة منو سنوية بلغت  18باملئة و  24باملئة على التوالي منذ عام .2008
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ
)ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ(

ﻣﻜﺎﺳﺐ ﺍﺠﻤﻟﻤﻮﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ،ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ،
ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻀﺎﺕ ﻭﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ )ﺑﺎﳌﻠﻴﻮﻥ ﺩﺭﻫﻢ ﺇﻣﺎﺭﺍﺗﻲ(
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بالتطلع نحو املستقبل ،استكملت تبريد برنامج إعادة هيكلة رأس املال الذي مكنها من اتخاذ مكانة جديدة تؤهلها ملواصلة خطة عملها
وإيجاد قيم شراكة طويلة األجل ،حيث تتمتع الشركة اآلن باستقرار في هيكلة رأس املال على املدى البعيد ،وبتوفر التمويل الالزم خلطة
العمل التي تدعم قدرتها بشكل تدريجي ،وقوة وتنوع قاعدة العمالء والتي أدت بالنتيجة إلى منو التدفق النقدي ،باإلضافة إلى ضبط تطور
رأس املال لالستفادة من الفرص املتاحة في السوق.
يواجه الطلب على التبريد منوا ً متزايداً ،وإدراكا ً أكثر ملزاياه بالتزامن مع الوعي البيئي احلكومي واملستهلك األمر الذي يعني أن التبريد يشكل
اخليار األكثر كفاءة والذي يعتمد عليه ،باإلضافة إلى قدرته على مراقبة مستوى الرطوبة .ومن اجلدير بالذكر أن النمو امللحوظ في الطلب
على الصناعة والتجارة ناجت عن زيادة الوحدات السكنية التي تدعم استراتيجة أهمية التبريد بالنسبة خلطة أبوظبي  ،2030األمر الذي مكن
تبريد من اتخاذ مكانة مميزة متكنها من االستفادة من النمو املستقبلي في مجال التبريد في أبوظبي وسوق دول مجلس التعاون اخلليجي.

توزيع األرباح
على إثر النتائج املالية لعام  ،2010فإن مجلس اإلدارة ال يوصي بتوزيع أية أرباح على املساهمني في الشركة عن السنة املنتهية في  31ديسمبر .2010
الصفحة 31

حـوكمـة الــشــركــات
تدرك شركة تبريد أن احلوكمة اجليدة هي جزء ال يتجزأ من عملية حماية وتوفير قيمة مستدامة للمساهمني ،ذلك أنها
ّ
وتسهل بذات الوقت ثقافة املساءلة داخل الشركة ،وفي هذا الصدد فإن
تتضمن أعلى مستويات األداء والكفاءة املهنية،
ً
مجلس اإلدارة ،وإدارة الشركة تدعمان وبقوة هذا االلتزام ،وتدعمان أيضا العمل على ضوء دليل إجراءات احلوكمة لشركة
تبريد ،الذي يخضع وباستمرار ملراجعة وتنقيح وصقل كلما دعت احلاجة.
وتعمل الشركة باجتاه تطبيق وتنفيذ التغييرات على احلكم اخلاص بالشركات واملؤسسات ،وكذلك مد ّونة قواعد السلوك ،استجابة للقرار
الوزاري رقم  518لهيئة اإلمارات لألوراق املالية والسلع.

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،
واعتبارا ً من تاريخ  31ديسمبر  2010ضم مجلس اإلدارة تسعة أعضاء،
سبعة منهم من غير التنفيذيني وستة أعضاء مستقلني ،وقد مت
اختيار أعضاء مجلس اإلدارة ،بنا ًء على تنوع خبراتهم وتخصصاتهم
واملهارات التي يتمتعون بها ،في حني أن أكثر من ثلث أعضاء مجلس
اإلدارة من األعضاء املستقلني ،ويؤكد مجلس اإلدارة أن إدارة الشركة
وضعت نظم وآليات للعمل ،تستند على االلتزام بالقوانني والقواعد
والسياسات واإلجراءات.
يعمل اجمللس على التأكد من قيام فريق اإلدارة بتزويده مبعلومات كافية
بالوقت املناسب لتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحيحة التي تؤثر
على توجه الشركة .كما يشارك الفريق اإلداري في اجتماعات اجمللس
ويقومون بإعطاء آرائهم املستقلة فيما يتعلق بوضع االسراتيجية،
والسياسة واحملاسبية ،باإلضافة إلى املوراد والعمليات التشغلية.
ويسعى السيدان خادم عبداهلل القبيسي ،رئيس مجلس اإلدارة،
والسيد وليد أحمد املقرب املهيري نائب الرئيس ،لضمان مشاركة
مجلس اإلدارة بكفاءة وفعالية في كافة االجتماعات ،والنشاطات
التي تعنى بعمل الشركة وحتقيقها أهدافها ،وسيقومان بهذا،
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 اتباعها 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.

الصفحة 32

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
والعضو املنتدب ،فرئيس مجلس اإلدارة يقود ويوجه مجلس اإلدارة
نيابة عن مساهمي الشركة ،في حني أن الرئيس التنفيذي والعضو
املنتدب ينفذان االستراتيجيات األساسية املوضوعة من قبل
مجلس اإلدارة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يعمل نظام مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفق طريقتني ،إذ يدفع
مبلغ مالي نظير كل جلسة يحضرها عضو مجلس اإلدارة،
وذلك كما هو مبني في املادة  34من 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  58من مذكرة شركة تبريد
وعقد التأسيس ألعضاء اجلمعية العمومية من املوافقة على
املشاركة في األرباح ،ويشار إلى أنه في عام  ،2010لم 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
قام مجلس اإلدارة بتأسيس أربع جلان من أجل املساعدة في مجال
احلوكمة اجليدة ،ودعم الوظائف االئتمانية واملساعدة على حتقيق
ضوابط وتوازنات فع ّالة .وهذه اللجان هي :جلنة التدقيق ،اللجنة
املالية ،جلنة مكافآت وتعويضات املوظفني ،وجلنة املشروعات.

جلنة التدقيق
فعالة تسير وفق الضوابط املشار إليها في القرار الوزاري رقم  ،518وقد اجتمعت ثالث مرات في عام
قام مجلس اإلدارة بتأسيس جلنة تدقيق ّ
 ،2010وجميع أعضائها غير تنفيذيني ومستقلني.
وتقوم اللجنة مبهام وأدوار متت املوافقة عليها من مجلس إدارة جلنة التدقيق وتتضمن ما يلي:
 .1البيانات املالية ،مبا في ذلك استعراض ومناقشة وإقرار النتائج املالية السنوية والربع السنوية (الفصلية).
 .2الضوابط الداخلية ،مبا فيها استعراض ومراجعة ضوابط العمل الداخلية ،وذلك باالشتراك مع املراجعني الداخليني واخلارجيني.
 .3إدارة اخملاطر ،ويشمل ذلك استعراض اخملاطر الكبيرة التي ميكن أن تواجهها الشركة ،وإدارة اخلطط للتخفيف من هذه اخملاطر.
 .4االتدقيق اخلارجي ،ويشمل ذلك املوافقة على تقارير مدققي احلسابات اخلارجيني ،والتوصية بتعيني مدقق حسابات خارجي للمجلس كامالً.
وتشارك جلنة التدقيق في مسائل الرقابة الداخلية وإدارة اخملاطر ،وتراجع عددا ً من القضايا الهامة وتشارك في نقاشها مع مجلس اإلدارة
كامالً.
وعندما يصل األمر إلدارة اخملاطر ،تساعد اللجنة اجمللس في إدارة الرقابة من خالل 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 كامالً ،علما ً بأنه كان هناك حوافز مدفوعة عام  2010وفقا ً لألداء.

جلنة املشروعات
تقوم هذه اللجنة بدراسة اجلدوى االقتصادية للمشروعات التي تنوي الشركة القيام بها ،والتأكد من خضوعها ألعلى معايير احلوكمة اجليدة
قبل أن يتم عرضها على مجلس اإلدارة.

حقوق املساهمني
يلتزم مجلس اإلدارة باحلفاظ على أعلى املعايير فيما يتعلق بحقوق املساهمني ،حيث قامت الشركة بتأسيس قسم للتواصل مع املساهمني،
مشركة في ذلك بنك أبوظبي الوطني للمساعدة في هذا الشأن ،وكان الهدف الرئيسي من إنشاء إدارة شؤون املساهمني ومشاركة بنك
أبوظبي الوطني في هذا اجملال ،هو حصول املساهمني على أرباحهم ،وإبالغهم بحضور اجلمعية العمومية العادية وغير العادية واحلصول
على جميع التقارير املالية املطلوبة .علما ً بأن مذكرة تبريد والفصول التي تتضمنها ،توضح بشكل دقيق حقوق املساهمني ،وحق التصويت،
واملشاركة في االجتماعات وانتخابات أعضاء مجلس اإلدارة.

الرقابة الداخلية
استنادا ً إلى املادة رقم  8من القرار الوزاري رقم  518تأسس جهاز الرقابة الداخلية من قبل اجمللس لتوفير االستقاللية واملوضوعية وللتزويد
باإلرشادات الالزمة ملراقبة البيئة الداخلية للمجلس وجلنة التدقيق واإلدارة ،ومساعدتهم في إصدار املهام والواجبات املفروضة واملمنوحة
لهم.
وتخضع مهام الرقابة الداخلية ومسؤولياتها حلوكمة امليثاق الرسمي والذي يضع اخلطوط العريضة آللية عمل وتوزيع الرقابة الداخلية من
أجل السعي لتحقيق أهداف الشركة.
تضع الرقابة الداخلية تقاريرا ً جمللس اإلدارة وتعمل حتت إشراف جلنة التدقيق ،األمر الذي ميكن الرقابة الداخلية من العمل باستقاللية
وموضوعية ،ويضمن مجلس اإلدارة عمل مراجعة للمراقبة الداخلية من قبلها كل عام.
الصفحة 33

التدقيق اخلارجي
بنا ًء على توصيات جلنة التدقيق ،فقد قام مجلس اإلدارة بتعيني شركة “إيرنست ويونغ” كمدقق خارجي وذلك في اجتماع اجلمعية العمومية
العادية عام  ،2010وسيضمن 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 ويونغ” للتدقيق للسنة املالية  2010العديد من األمور التي مت توضيحها في خطة اعتماد الشركة
كمدقق ومن هذه األمور:
املوحدة وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية.
 .1تقدمي املشورة والرأي التدقيقي احملاسبي بشأن البيانات املالية السنوية
ّ
 .2تقدمي املشورة والرأي التدقيقي احملاسبي بشأن البيانات املالية جلميع الشركات التابعة لتبريد وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية.
 .3استعراض البيانات الفصلية املالية املوحدة املرحلية واخملتصرة ،وذلك وفقا ً ملعيار احملاسبة الدولي .34

تفويض الصالحيات
يقوم مجلس اإلدارة برسم السياسة العامة واإلطار العام لعمل الشركة من خالل وضع كافة التوجيهات واإلرشادات نحو حتقيق األهداف
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 ،امليزانية السنوية ،مؤشرات
توضح املهام املطلوبة
األداء الرئيسية ،وثائق تفويض املهام والصالحيات ،تقارير اإلجناز على ضوء األهداف احملددة ،النصوص املكتوبة التي ّ
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.

مدوّنة 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 أق ّرها اجمللس ومد ّونة قواعد السلوك.

الصفحة 34

الصفحة 35

اإلنجازات خالل  13عامًا
استفادت “تبريد” من النهضة الكبيرة التي تشهدها منطقة اخلليج العربي لتحقق لها مكانة بارزة في
صناعة التبريد .ومنذ تأسيسها خالل العام  ،1998وضعت الشركة نصب أعينها أن تصبح أول شركة
تبريد جتارية في منطقة الشرق األوسط ،وإحدى أكبر الشركات العاملية العاملة في هذا اجملال.

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 جزءا ً رئيسيا ً في مسيرة التقدم والتطور للدولة ،كما أننا احملور الرئيسي لرؤية
أبوظبي للتنمية البيئية املستدامة.
وعلى مر السنني ،حققت “تبريد” إجنازات بارزة ،أسهمت في وضعها ضمن أكثر الشركات احتراما ً وموثوقية على مستوى العالم بأسره.

الصفحة 36

1998

1999

2000

•تأسست تبريد في شهر يونيو
بفرعني واحد في أبوظبي وآخر
بدبي.

•تفويضات ببناء أول محطة
للتبريد في سويحان مبدينة زايد
العسكرية .وقد مت تصميم احملطة
لتعمل على الغاز الطبيعي.

•توقيع اتفاقية م��ع القيادة
ال��ع��ام��ة ل��ش��رط��ة أب��وظ��ب��ي.

2001

2002

•عقد مدته  20عاما ً مع بلدية العني.
•تزويد سوق السمك واخلضار اجلديد
في مدينة العني باملياه املثلجة.

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

2003

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

•ال��ف��وز بثالث ش��ه��ادات “آي��زو”
نتيجة لعملها في إنتاج وتوريد
امل��ي��اه امل��ب��ردة ف��ي املنطقة.

•محطة املياه وتوليد الكهرباء في
إم��ارة الفجيرة ،األول��ى في دولة
اإلمارات التي تستفيد من املوارد
الطبيعية كمياه البحر الوفيرة
لتنظيم درجة احلرارة في احملطة.

•إجناز اثنني من مخططات التبريد
في مشروع مدينة زايد العسكرية.
•توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة
املتحدة للتنمية إلطالق قطر كوول
كأول مشروع مشترك لشركة
تبريد في منطقة اخلليج العربي.

الصفحة 37

2004

2005

•اإلع�ل�ان ع��ن أول أرب���اح حلملة
األس��ه��م 3 :باملئة على سعر
السهم بقيمة  10دراهم.

•تبريد تعقد شراكة مع شركة
الدار العقارية لتقدمي خدماتها
لكافة مشروعاتها املستقبلية.

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

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

•ال��ف��وز بجائزتني ذهبيتني من
اجلمعية الدولية للطاقة  -أكبر
إجمالي مساحة بالقدم املربع
وأكبر إجمالي مساحة مبنى
مستخدم.
•توقيع اتفاقية مع “إستيراد” و”بن
هندي” لتأسيس شركة “تبريد
البحرين”.

•توقيع اتفاقية مع مترو دبي لتزويده
بخدمات التبريد للمشروع بأكمله.
•حتقيق أرب��اح قياسية بنسبة
زي���ادة  62باملئة مقارنة مع
العام  ،2004محققة إي��رادات
تقدر بـ  400,9مليون دره��م.
•زي��ادة رأس املال من  500مليون
دره���م إل���ى  1م��ل��ي��ار دره���م.
•تقسيم األسهم االسمية من
 10دراهم إلى درهم اسمي واحد.

2007

2008

•فوز تبريد بجائزة الشريك الذهبي
وبجائزتني ذهبيتني من “اجلمعية
الدولية للطاقة” لتقدمي خدمات
لنحو  473مبنى تغطي مساحة ما
مجموعه  13,9مليون قدم مربعة.

•انتخاب املساهمني جمللس إدارة
جديد وتعيني خ��ادم عبد اهلل
القبيسي رئيسا ً جديدا ً جمللس
اإلدارة خ�لال اجتماع اجلمعية
العمومية السنوي.

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

•املوافقة على اقتراح توزيع منحة
بقيمة  79,38مليون درهم ،وهو
ما ميثل  7باملئة من رأس املال ومع
نتائج الشركة خالل العام .2007

•الفوز بجائزة الشيخ خليفة
لالمتياز في القطاع اخلدمي.

الصفحة 38

2006
•إبرام اتفاقية مع مجموعة البنيان
إلطالق تبريد السعودية.
•توقيع اتفاقية مع “العبدلي
لالستثمار والتطوير” بنسبة
النصف للطرفني لتأسيس
الشركة األردنية للطاقة املركزية
باسم “تبريد األردن”.
•افتتاح مكاتب جديدة في سلطنة
عمان وإطالق تبريد عمان.
•“تبريد البحرين” تبدأ العمل على
تأسيس أول شبكة محطات تبريد
في البحرين.
•الفوز بجائزتني ذهبيتني من
اجلمعية الدولية للطاقة للمرة
الثانية  -أكبر إجمالي مساحة
بالقدم املربع وأكبر إجمالي
مساحة مبنى مستخدم.

2009

2010

•تعيني العضو خالد القبيسي
لشغل منصب العضو املنتدب
للشركة.

•افتتاح  13محطة جديدة ،وتوسيع
محطتني مما زاد طاقة «تبريد»
مبعدل  155,800طن تبريد ،لتصل
الطاقة اإلجمالية في محطاتها
الـ  49إلى  541,525طن تبريد.

•تعيني مدير تنفيذي جديد للشؤون
املالية  -ستيف ريدلينغتون.
•تعيني رئيس تنفيذي جديد -
سوجيت بارهار.
•شركة “قطر ك��وول” التابعة
لـ”تبريد” تقدم خدماتها للفيال
األولى في مشروع اللؤلؤة قطر،
أكبر مشروع تبريد في العالم ،من
خالل محطة واحدة بطاقة 130
ألف طن تبريد.
•تدشني مشروع مترو دبي في 9
سبتمبر .2009
•افتتاح محطة جزيرة ياس لتوفير
خدمات التبريد حللبة مرسى ياس
لسباق الفورموال .1

•بدء تطوير البنية التحتية ملشروع
تبريد مترو دبي اخلط األخضر.
•«تبريد عمان» يسلم أول انتاجه
من املياه املبردة في الربع الثالث
من العام املاضي.
•بدء العمل في أولى محطات «تبريد
البحرين» ،التي تصل طاقتها إلى
 22,800طن تبريد ،في نهاية عام
.2010
•حصول «تبريد السعودية» على
عقد بقيمة  480مليون دوالر
أمريكي ،لبناء محطة جديدة
بطاقة تعادل  32,000طن تبريد،
وذل��ك بالتعاون م��ع «أرام��ك��و
السعودية».
•فوز «تبريد» بعقد من القوات
املسلحة في دولة اإلمارات لتجهيز
محطتني كل منهما بقدرة 5,000
طن تبريد.
•موافقة املساهمني على خطط
برنامج إع��ادة هيكلة رأس املال
وجتديد سياسة الشركة خالل
جلسة «اجلمعية العمومية غير
العادية».
•احلصول على متويل بقيمة 1,3
مليار درهم من شركة مبادلة
للتنمية.
•توقيع اتفاقيات مبدئية مع جميع
البنوك املقرضة ،إلعادة هيكلة
 2,63مليار درهم من الديون.
•اكتمال تخفيض رأس املال بواقع
 970مليون سهم بحلول شهر
ديسمبر.
الصفحة 39

العالقات مع المستثمرين
تناسق وشفافية ومسؤولية
ّ
نركز في تبريد على تطوير أعمالنا على املدى الطويل ويتميز منوذج عملنا الناجح في دفع عجلة النمو وحتقيق عائدات
مستدامة ملساهمينا .كما نلتزم باحلفاظ على حوار مستمر مع مستثمرينا واجملتمع املالي ،وتزويدهم باملعلومات الدقيقة
وذات الصلة حول أداء الشركة.
ويهمنا دائما ً تعزيز تواصلنا مع املساهمني من خالل وسائل االتصاالت اخملتلفة مبا في ذلك دعوتهم حلضور املؤمترات الفصلية ،ونصف السنوية،
والسنوية ،وعقد اجتماعات منتظمة ،وإجراء حوارات مع احملللني املاليني واملستثمرين .كما ّ
ننظم زيارات ميدانية ،وجوالت للتعريف باملنشآت،
وذلك لتوفير فهم متكامل حول طبيعة عملنا.
ويشرف قسم عالقات املستثمرين في تبريد على تنظيم عروض تعريفية للمحللني ،واملستثمرين املؤسسني ،ومستثمري التجزئة ،حيث ميكن
اإلطالع عليها في الصفحة اخلاصة بعالقات املستثمرين وذلك على موقع الشركةwww.tabreed.com :
وقد وصل عدد مساهمي تبريد في  31ديسمبر  2010ما مجموعه  23,947مساهماً ،وأغلق سهم تبريد في  31ديسمبر  2010عند  1,67درهماً،
مسجالً انخفاضا ً بنسبة  59باملئة عن سعر إغالق السهم الذي بلغ  4,05درهما ً (عدل لتخفيض رأس املال) في  31ديسمبر .2009

معلومات عن املساهمني
مساهمو تبريد احلاملني ألكثر من  5باملئة من األسهم بتاريخ  31ديسمبر  2010هم:
•شركة مبادلة للتنمية %10,87
•الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية %7.38
•شركة اإلستثمارات العامة %5,92
حدود التملك املسموح بها:
•مواطنو دولة اإلمارات %100
•دول مجلس التعاون اخلليجي %100
•املواطنون العرب %49
•امللكية األجنبية %49
استنادا ً إلى ما سجلته احلصص في سوق دبي املالي واعتبارا ً من  31ديسمبر 2010
•يحتفظ مواطنو اإلمارات بنسبة%69,38 :
•دول مجلس التعاون اخلليجي%6,16 :
•املواطنون العرب %13,70
•امللكية األجنبية %10,76

إلغاء األسهم
جرى في  12ديسمبر  2010تخفيض رأس مال الشركة بنسبة  4,988537:1كجزء من برنامج إعادة هيكلة رأس مال الشركة ،وبعد موافقة
املساهمني في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية الذي انعقد في  30مايو .2010
وبناء عليه متّ إلغاء ( )970,000,000تسعمائة وسبعني مليون سهم ،وتخفيض إجمالي عدد االسهم من  1,213,380,000سهم إلى
 243,380,000سهم.
متساو بني املساهمني ،حيث بقيت النسبة املئوية حلصص املساهمني في الشركة على حالها،
وقد مت تخفيض رأس املال على أساس تناسبي
ٍ
مع تعديالت طفيفة ،فلم تصدر أية أسهم بكسور عشرية ،واتخذ ذلك اإلجراء لرفع سعر تداول السهم ألكثر من درهم واحد ،ودعم الشركة
في سعيها لتأمني رأس مال جديد.
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ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺴﻬﻢ – ۲۰۱۰
٤٫٥
٤
۳٫٥

ﺍﻟﺴﻬﻢ

۳
۲٫٥
۲
۱٫٥
۱
۰٫٥
۰
-۳۱ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ۰۹-

-۳۱ﻳﻨﺎﻳﺮ۱۰-

-۲۸ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ۱۰-

-۳۱ﻣﺎﺭﺱ۱۰-

-۳۰ﺃﺑﺮﻳﻞ۱۰-

-۳۱ﻣﺎﻳﻮ۱۰-

-۳۰ﻳﻮﻧﻴﻮ۱۰-

-۳۱ﻳﻮﻟﻴﻮ۱۰-

-۳۱ﺁﺏ۱۰-

ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ
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كما ورد في نهاية شهر ديسمبر لعام 2010
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اإلمارات141 :
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۱۲۰

الهند9 :

۱۰۰
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متوسط حجم احلصة الشهرية لعام 2010

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺠﻢ ﺍﳊﺼﺔ ﺍﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻟﻌﺎﻡ ٢٠١٠
۸۰٫۰

۷٤٫۱

۷۰٫۰
٦۰٫۰
٥۰٫۰
٤۰٫۰

۳۰٫٦

۳۰٫۰
۲۰٫۰

۱۷٫۱

۱۸٫۳

۲۱٫۱

۲۰٫۲

٦٫٤

۱۰٫۰
۰٫۰

۱۱٫٦

		
الشهر
			
يناير
			
فبراير
			
مارس
			
أبريل
			
مايو
			
يونيو
			
يوليو
۲٦٫۱
			
آب
۲۳٫٦
۲۳٫٥
		
أيلول
۱۱٫۱
			
أكتوبر
			
نوفمبر
			
ديسمبر

حجم احلصة
(باملليون)
17,1
18,3
74,1
20,2
30,6
21,1
6,4
11,6
23,5
11,1
23,6
26,1

ﺍﻟﺸﻬﺮ

القوائم
أسهم شركة تبريد مدرجة في سوق دبي املالي وهي عضو في مؤشر سوق دبي املالي العام لألسعار ،باإلضافة لكونها الشركة اخلدماتية
الوحيدة املدرجة فيه .حيث بلغ عدد أسهمها املتداولة في عام  283,5 ،2010مليون سهما ً مقارن ًة بعام  ،2009حيث كان  873,3مليون
سهما ً.
الرموز:
الرقم العاملي لتعريف الورقةAEN000501017 :
6388379 AE :Sedol
علما ً بأن الشركة مدرجة في قائمتني إضافيتني في اململكة املتحدة ،وهما:

تبريد  06فايننسينج كوربوريشن
الرقم العاملي لتعريف الورقة XS0258404960
B195Y77
		 Sedol
 20يوليو 2011
تاريخ االستحقاق
دوالر أمريكي
العملة
اإلمارات العربية املتحدة
الدولة
200,000
مبلغ اإلصدار
بورصة لندن
السوق املدرجة

تبريد  08فايننسينج كوربوريشن
الرقم العاملي لتعريف الورقة XS0359799136
B2RHM56
		 Sedol
 19مايو 2011
تاريخ االستحقاق
درهم إماراتي
العملة
جزيرة كاميان
الدولة
 1,7مليار درهم
مبلغ اإلصدار
بورصة لندن
السوق املدرجة

الصفحة 42

استفسارات املساهمني
جميع االستفسارات التي تهم املساهمني مبا في ذلك توزيع األرباح ،ميكن التوجه بها للمختصني في الشركة ،وبنك أبوظبي الوطني.
أرقام اإلتصال:

دائرة خدمات إدارة الصناديق واالوراق املالية
بنك أبوظبي الوطني
ص.ب 6865
أبوظبي  -اإلمارات العربية املتحدة
هاتف +971 2 616 1800 :
فاكس+971 2 639 6851 :

لالستفسار أو اإلعالم عن أي تغيير في العنوان يرجى االتصال مبركز سوق دبي املالي على العنوان التالي:

دائرة التقاص والتسوية واإليداع

سوق دبي املالي
ص.ب9700 :
دبي  -اإلمارات العربية املتحدة
هاتف( +971 4 305 5555 :يرجى اختيار الرقم  4من القائمة األساسية لالتصال بخدمة العمالء).
فاكس+971 4 305 5191 / +971 4 305 5566 :
البريد اإللكتروني helpdesk@dfm.ae :أو csd@dfm.ae

إدارة شؤون املساهمني

لالستفسار عن شهادات األسهم اجملمدة ،وشهادات األسهم املفقودة ،يرجى االتصال على الرقم:
 +971 2 645 5007حتويلة444 .
أو زيارة موقعنا على اإلنترنت:
tabreedshareholders@tabreed.com

لالستفسار واملراجعة يرجى التواصل على العناوين واألرقام التالية:
العنوان البريدي:
تبريد -قسم عالقات املستثمرين
أبوظبي مول ،البرج الغربي ،الطابق 13
ص.ب29478 :
أبوظبي  -اإلمارات العربية املتحدة
هاتف+971 2 645 5007 :
فاكس+971 2 645 5008 :
البريد اإللكترونيtabreedshareholders@tabreed.com :
املوقع اإللكترونيwww.tabreed.com :

الصفحة 43

تقرير حول البيانات
المالية الموحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة للشركة الوطنية للتبريد املركزي  -شركة مساهمة عامة (“الشركة”) والشركات
التابعة لها (“اجملموعة”) والتي تتضمن بيان املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  2010وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل
الشامل املوحد وبيان التغيرات في حقوق املساهمني املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ
وملخص السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.
تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة المساهمين
الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

األمر املشدد عليه

إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات املالية
املوحدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية والنصوص املطبقة من
النظام األساسي للشركة وقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات
العربية املتحدة لسنة ( 1984وتعديالته) ونظام الرقابة الداخلية الذي
ترى اإلدارة أنه ضروري لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من
األخطاء املادية سواء كان ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ.

من دون التحفظ في رأينا ،نلفت اإلنتباه إلى إيضاح رقم  2.1حول
البيانات املالية املوحدة الذي يوضح أنه كما في  31ديسمبر ،2010
جتاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة بقيمة
 5,2مليار درهم وخسائرها املتراكمة البالغة  1مليار درهم متثل
 413باملئة من رأس املال .إن هذه الظروف إلى جانب أمور أخرى
موضحة في إيضاح رقم  ،2.1تشير إلى وجود حالة جوهرية من
عدم اليقني والتي قد تدل على شك هام 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  2.1من البيانات املالية املوحدة .ونخص بالذكر
أنه وبتاريخ إصدار البيانات املالية للشركة وافق جميع مقرضي
اجملموعة الرئيسيني وباإلجماع من حيث املبدأ على إتفاقية إلعادة
متويل مطلوبات حالية بقيمة  2,6مليار درهم وأعلنت اجملموعة أنها
توصلت إلى اتفاق مبدئي مع أحد مساهمي الشركة لتزويدها
بتمويل رأسمالي جديد وطويل األجل لغاية  3,1مليار درهم.

مسؤولية مدققي احلسابات
ان مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات املالية املوحدة استنادا ً
إلى أعمال تدقيقنا .لقد مت تدقيقنا وفقا ً 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 فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.
ويتضمن التدقيق أيضا ً تقييم مدى مالئمة السياسات احملاسبية
املتبعة ومدى معقولية التقديرات احملاسبية التي أجرتها اإلدارة
وكذلك تقييم العرض العام للبيانات املالية املوحدة.
وباعتقادنا ان أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة
لتوفر لنا أساسا ً لرأينا حول البيانات املالية املوحدة.

الـرأي
في رأينا أن البيانات املالية املوحدة تعبر بصورة عادلة ،من كافة
النواحي املادية ،عن املركز املالي للمجموعة كما في  31ديسمبر
 2010وعن أدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك
التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.
الصفحة 44

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كذلك نؤكد بأنه في رأينا ،ان البيانات املالية املوحدة تتضمن ،من
جميع النواحي املادية ،متطلبات قانون الشركات التجارية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة ( 1984وتعديالته) والنظام
األساسي للشركة ،وحتتفظ الشركة بسجالت محاسبية
منتظمة وقد أجري اجلرد وفقا ً 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 لسنة ( 1984وتعديالته) أو النظام األساسي للشركة
على وجه قد يكون له تأثير جوهري على نشاط الشركة أو
مركزها املالي.

بتوقيع محمد موبني خان

شريك
		
ارنست ويونغ
		
رقم قيد532 :

 23مارس 2011
أبوظبي

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

ان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

اإليرادات

3و4

1,023,734

782,898

تكاليف التشغيل

 4و 6.1

)(597,361

)(504,788

426,373

278.110

مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
إيرادات أخرى

6.2

)(157,696
5,616

)(139.815
4,589

أرباح التشغيل

6

274,293

142,884

مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
انخفاض في قيمة ممتلكات ،آالت ومعدات و

 34و 18

)(2,730

)(46,644

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
انخفاض في قيم اإلستثمار في شركة زميلة ،اإلستثمارات
املتاحة للبيع والشهرة
تكاليف التمويل
ايرادات الفوائد
التغيرات في القيمة العادلة ملطلوبات املشتقات املالية
التغيرات في القيمة العادلة واخلسارة من بيع استثمارات
مدرجة بالقيمة العادلة في بيان الدخل ،صافي
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة
حصة الشركة في نتائج شركات ائتالف

7

-

)(1,235,895

 14 ،12و 19
5

)(195,751
4,408
25,300

)(12,535
)(107,567
4,158
)(16,180

42,453
)(1,685

1,246
29,794
4,850

ربح (خسارة) السنة

146,288

)(1,235,889

املتعلق بـ:
مساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

136,823
9,465

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

146,288

)(1,235,889

إيضاحات

الربح اإلجمالي

العائد (اخلسارة) األساسي واخملفض على السهم العائد
الى مساهمي الشركة األم (درهم)

29
12
13

8

0,36

)(2,97

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  40جزءا ً من هذه البيانات املالية.

الصفحة 45

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

بيان المركز المالي الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

146,288

)(1,235,889

25

11,795

10,863

 25و 12

)(3,836
)(1,532

9,378
9,448

 25و 19

)(1,618

4,797
)(28

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

4,809

34,458

إجمالي الدخل الشامل (اخلسارة) للسنة

151,097

)(1,201,431

املتعلق بـ:
مساهمي الشركة األم
حقوق غير مسيطرة

141,632
9,465

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

151,097

)(1,201,431

إيضاحات
ربح (خسارة) السنة
إيرادات شاملة أخرى
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املالية حلماية التدفقات النقدية
احلصة من صافي تغيرات القيمة العادلة للمشتقات املالية حلماية
التدفقات النقدية في 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

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  40جزءا ً من هذه البيانات املالية.

الصفحة 46

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

بيان المركز المالي الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010

إيضاحات

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

932,045
4,401,521
37,598
298,041
3,142
72,207
1,194,607
6,939,161

1,638,765
3,310,103
37,600
239,655
70,432
68,421
77,628
1,135,762
6,578,366

35,796
723,894
9,781
81,888
40,704
361,815
1,253,878
-

36,307
542,225
9,781
33,862
21,392
304,589
948,156
33,800

8,193,039

7,560,322

243,380
)(2,016
61,115
)(1,004,808
)(2,310
)(71,276
1,301,679
961,966

1,213,380
)(10,050
47,433
)(1,045,766
)(692
)(77,703
1,301,679
-

1,487,730
94,505
1,582,235

1,428,281
18,385
1,446,666
76,608
38,004
160,847
13,923
289,382
52,007
1,742,256
400,000
1,174,444
2,330,327
117,876
7,364
5,824,274
6,113,656
7,560,322

املوجودات

املوجودات غير املتداولة
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
ممتلكات ،آالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في شركات ائتالف
استثمارات متاحة للبيع
قروض لشركة زميلة وشركة ائتالف
إيجارات متويل مدينة

10
11
14
12
13
19
 34و 16
17

املوجودات املتداولة
اخملزون
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
قرض لشركة زميلة
إيجارات متويل مدينة
عقود أعمال قيد التنفيذ
نقد وودائع قصيرة األجل

18
 34و 16
17
20
21

موجودات مصنفة كمتاحة البيع

22

إجمالي املوجودات
حقوق املساهمني واملطلوبات
حقوق املساهمني املتعلقة مبساهمي الشركة األم
رأس املال املصدر
أسهم اخلزينة
االحتياطي النظامي
اخلسائر املتراكمة
احتياطي حتويل العمالت األجنبية
التغييرات املتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات املالية واالستثمارات املتاحة للبيع
سندات إلزامية قابلة للتحويل -اجلزء املدرج في حقوق املساهمني
احتياطي تخفيض رأس املال

25
29
26

حقوق غير مسيطرة
إجمالي حقوق املساهمني
املطلوبات غير املتداولة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
التزامات إيجارات التمويل
سندات إلزامية قابلة للتحويل -اجلزء املدرج في املطلوبات
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

32
30
29
31

املطلوبات املتداولة
السحب على املكشوف لدى البنوك
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
مبالغ مدفوعة مقدما
قروض وسلفيات حتمل فائدة
اتفاقيات التمويل اإلسالمي
سندات إلزامية قابلة للتحويل -اجلزء املدرج في املطلوبات
التزامات إيجارات التمويل

65,624
34,403
14,971
114,998

21
32
33
27
28
29
30

53,717
1,045,696
400,000
2,406,091
2,320,683
262,255
7,364
6,495,806
6,610,804
8,193,039

إجمالي املطلوبات
إجمالي حقوق املساهمني واملطلوبات

خادم عبد اهلل القبيسي
رئيس مجلس اإلدارة

23
24
25

سوجيت س .بارهار

الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  40جزءا ً من هذه البيانات املالية.
الصفحة 47

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

بيان التغيرات في حقوق المساهمين الموحد
السنة المنتهية في  31ديسمبر 2010
املتعلق بحقوق مساهمي الشركة األم

الصفحة 48

رأس املال املصدر
ألف درهم

أسهم اخلزينة
ألف درهم

احتياطي نظامي
ألف درهم

خسائر متراكمة
ألف درهم

الرصيد كما في  1يناير 2009
خسارة السنة
األرباح (اخلسائر) الشاملة االخرى للسنة

1,213,380
-

)(10,050
-

47,433
-

72,733
)(1,118,499
-

إجمالي اخلسائر الشاملة للسنة
األرباح املوزعة إلى مساهمي حقوق غير مسيطرة

-

-

-

)(1,118,499
-

الرصيد كما في  31ديسمبر 2009
ربح السنة
األرباح (اخلسائر) الشاملة األخرى للسنة

1,213,380
-

)(10,050
-

47,433
-

)(1,045,766
136,823
-

إجمالي الدخل الشامل للسنة
احملول إلى االحتياطي النظامي
النقد املدفوع مبا يتعدى احلصة من صافي املوجودات عنداالستحواذ
على حقوق غير مسيطرة في شركة تابعة (إيضاح )9
تخفيض رأس املال (إيضاح )26
األرباح املوزعة إلى مساهمي حقوق غير مسيطرة

-

-

13,682

136,823
)(13,682

)(970,000
-

8,034
-

-

)(82,183
-

الرصيد كما في  31ديسمبر 2010

243,380

)(2,016

61,115

)(1,004,808

التغيرات املتراكمة

احتياطي
حتويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

في القيمة
العادلة لل
مشتقات املالية
واالستثمارات
املتاحة للبيع
ألف درهم

سندات الزامية
قابلة للتحويل
– اجلزء املدرج
في حقوق
املساهمني
ألف درهم

احتياطي
االنخفاض في
رأس املال
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

حقوق غير
مسيطرة
ألف درهم

إجمالي
حقوق
املساهمني
ألف درهم

)(664
)(28

)(112,189
34,486

1,301,679
-

-

2,512,322
)(1,118,499
34,458

161,766
)(117,390
-

2,674,088
)(1,235,889
34,458

)(28
-

34,486
-

-

-

)(1,084,041
-

)(117,390
)(25,991

)(1,201,431
)(25,991

)(692
)(1,618

)(77,703
6,427

1,301,679
-

-

1,428,281
136,823
4,809

18,385
9,465
-

1,446,666
146,288
4,809

)(1,618
-

6,427
-

-

-

141,632
-

9,465
-

151,097
-

-

-

-

961,966
-

)(82,183
-

82,183
)(15,528

)(15,528

)(2,310

)(71,276

1,301,679

961,966

1,487,730

94,505

1,582,235

تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  40جزءا ً من هذه البيانات املالية.
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2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

146,288

)(1,235,889

11
14

102,208
2

87,236
3

7
14
12
19
17
12
13
31

)(67,070
)(40,074
1,685
1,048
)(4,408
195,751
-

1,235,895
1,275
6,463
4,797
)(27,208
)(4,850
)(1,492
)(4,158
107,567
79

)(25,300
310,130

)(1,325
16,180
)(1,854
182,719

511
)(84,488
)(19,312
23,900
38,681
269,422

41,031
)(86,451
186,172
14,282
337,753

)(7,542
)(22,148
)(1,238,726
35,342
5,421
4,408
)(1,223,245

)(7,552
2,288
)(100
)(2,500
)(56,544
)(316
60,086
400,000
1,604,168
226,788
11,164
4,158
)(966,696

1,261,919
)(9,086
)(20,000
)(3,601
)(204,365
)(15,528
1,009,339
55,516
252,582
308,098

942,956
)(101,173
)(405,845
668,000
)(17,388
)(13,029
)(123,250
)(3,268
)(174,299
)(25,991
746,713
117,770
134,812
252,582

إيضاحات
األنشطة التشغيلية

ربح (خسارة) السنة

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

استهالك املمتلكات،اآلالت واملعدات
إطفاء العالمات التجارية
انخفاض في قيمة املمتلكات ،اآلالت واملعدات
واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
انخفاض في الشهرة
انخفاض في استثمارات في شركة زميلة
انخفاض في استثمارات متاحة للبيع
إيرادات مالية متعلقة بعقود إيجارات التمويل
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة
حصة الشركة في نتائج شركات ائتالف
صافي احلركة على مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
إيرادات الفوائد
تكاليف التمويل
اخلسارة من استبعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املالية
الربح من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات

5
29

التغيرات في رأس املال العامل:

اخملزون
مدينون جتاريون ومدينون آخرون ومبالغ مدفوعة مقدما ً
أعمال قيد التنفيذ
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
إيجارات متويل مدينة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية

11

شراء ممتلكات ،آالت ومعدات
متحصالت من بيع ممتلكات ،آالت ومعدات
استثمارات في شركة زميلة
استثمارات في شركة ائتالف
قرض إلى شركة ائتالف
شراء موجودات غير ملموسة
متحصالت من استبعاد موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
مبالغ مستلمة مقدما
إضافات إلى أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
استثمار في ودائع بنكية
متحصالت من استبعاد استثمارات متاحة للبيع  -صافي
تسديد القرض من قبل شركة زميلة
فوائد مستلمة
صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

12
14
33

األنشطة التمويلية

القروض والسلفيات املستلمة التي حتمل فائدة
القروض والسلفيات املدفوعة التي حتمل فائدة
متويالت إسالمية مدفوعة
متويالت إسالمية مستلمة
تكاليف معامالت القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
تكاليف معامالت إتفاقيات التمويل اإلسالمي
دفعات قسائم السندات االلزامية القابلة للتحويل
الدفعات مقابل التزامات إيجارات التمويل
فوائد مدفوعة
األرباح املوزعة على مساهمي حقوق غير مسيطرة
صافي النقد من األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في  1يناير
النقد وما يعادله في  31ديسمبر
تشكل اإليضاحات املرفقة من  1إلى  40جزءا ً من هذه البيانات املالية.
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2009

 .1األنشطة
إن الشركة الوطنية للتبريد املركزي – شركة مساهمة عامة“( ،تبريد” أو “الشركة”) مسجلة في دولة االمارات العربية املتحدة ،كشركة
مساهمة عامة طبقا ً الحكام قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) ومدرجة في سوق
دبي لألوراق املالية .مت عرض النشاطات الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها (“اجملموعة”) في إيضاح رقم  4من البيانات املالية املوحدة.
إن العنوان املسجل للشركة هو ص.ب ،32444 .دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
مت اعتماد إصدار البيانات املالية املوحدة بنا ًء على قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  23مارس .2011

 2.1املفهوم احملاسبي األساسي
كما في  31ديسمبر  ،2010جتاوزت املطلوبات املتداولة للمجموعة موجوداتها املتداولة بقيمة  5,2مليار درهم ،وخسائرها املتراكمة البالغة 1
مليار درهم متثل  413باملئة من رأس املال املصدر.
إن زيادة املطلوبات املتداولة على املوجودات املتداولة يتضمن تأثير إعادة تصنيف قروض وسلفيات حتمل فائدة واتفاقيات متويل إسالمي بقيمة
 1,3مليار درهم (صافي تكاليف متويل مدفوعة مقدماً) والتي كانت تستحق السداد بعد أكثر من سنة من تاريخ بيان املركز املالي بنا ًء على
تواريخ استحقاقها األصلية ،ولكن مت إعادة تصنيفها إلى املطلوبات املتداولة ضمن بيان املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  .2010إن إعادة
التصنيف متت وفقا ً ملعطيات معيار احملاسبة الدولي رقم  1والذي يتطلب إعادة تصنيف املطلوبات الناجتة عن قروض طويلة األجل عند حدوث
خروقات اللتزامات الدين كما في تاريخ إصدار البيانات املالية أو قبله ،والتي ميكن أن يؤدي إلى إستحقاق دفع القروض عند الطلب .كما في 31
ديسمبر  ،2010كان للشركة انتهاكات تتعلق بالتزامات الدين .إن انتهاك أحد التزامات الدين أدى إلى انتهاكات متقاطعة في التزامات الديون
األخرى حيث أن جميع التزامات دين اجملموعة قد تكون مستحقة الدفع عند الطلب.
إن العوامل املذكورة أعاله ،تشير إلى حالة جوهرية من عدم اليقني والتي قد تدل على شك مهم حول قدرة اجملموعة على اإلستمرار وفق مبدأ
اإلستمرارية ،مت إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ اإلستمرارية إستنادا ً إلى العوامل اخملففة التالية:
 -1كما في تاريخ املوافقة على إصدار البيانات املالية املوحدة للشركة ،لم يقم أي من املقرضني باملطالبة بالدفع املسبق ألي من القروض أو
السلفيات ،وقد وافقت جميع اجلهات الرئيسية املقرضة باإلجماع من حيث املبدأ على اتفاقية إلعادة متويل  2,6مليار درهم من املطلوبات
احلالية وتقدمي  150مليون درهم كتسهيالت ائتمانية متجددة جديدة للمجموعة ،من املتوقع التصديق على االتفاق رسميا ً حني االنتهاء
من برنامج إعادة هيكلة رأس املال؛
 -2نتيجة للموافقة باإلجماع في النقطة ( ،)1حصلت اجملموعة على متويل قصير األجل من شركة مبادلة للتطوير ش.م.خ .والبالغ  400مليون
درهم على شكل تعديل على  1,3مليار درهم قرض جتسيري مقدم للشركة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2009هذا القرض
التجسيري سيزود اجملموعة بالسيولة الالزمة حتى تنتهي اجملموعة من إعادة هيكلة رأس املال؛
 -3كما في  2مارس  ،2011قامت اجملموعة باإلعالن عن التوصل من حيث املبدأ إلى اتفاقية مع شركة مبادلة للتطوير ش.م.خ .لتقدمي حتى 3,1
مليار درهم كرأس مال جديد طويل األجل ،والذي عند اإلنتهاء من إعادة هيكلة رأس املال سوف يضمن أن الشركة لديها هيكلية رأس مال
طويل األجل املطلوبة لتحويل األعمال وحتقيق منو منتظم ،إن  1,7مليار درهم من هذا التمويل سوف يستخدم لسداد التمويل القصير
األجل في النقطة ( )2باإلضافة إلى  1,4مليار درهم سوف يكون متوفر لدعم أعمال الشركة حتى نهاية عام .2012
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 2.1مفهوم محاسبي أساسي (تتمة)
 -4إن الربحية املتوقعة والتدفقات النقدية التشغيلية للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2011باإلضافة إلى القرض القصير األجل في
النقطة ( )2والزيادة في رأس املال في النقطة ( )3أعاله ،من املتوقع أن تغطي عجز التمويل الالزم للمصاريف التشغيلية والرأسمالية
وتكاليف التمويل حتى  31ديسمبر 2011؛ و
 -5خالل السنة قام مجلس إدارة الشركة بعقد إجتماع للجمعية العمومية غير العادية وذلك وفقا ً ملتطلبات البند ( )285من قانون الشركات
التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة لسنة ( 1984وتعديالته) ،والذي ينص على أنه في حال بلغت خسائر الشركة املساهمة نصف
رأس املال يتطلب من مجلس اإلدارة الدعوة لعقد إجتماع للجمعية العمومية غير العادية واتخاذ القرار فيما إذا كان على الشركة أن
تستمر أو أن يتم تصفيتها قبل املدة احملددة في عقد التأسيس.
وقد انعقد إجتماع اجلمعية العمومية غير العادية في  30مايو  2010واتخذت القرارات التالية:
-

املوافقة على استمرار الشركة وفقا ً ألحكام املادة ( )285من قانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة.
منح الصالحية التامة جمللس اإلدارة إللغاء وبحد أقصى  970مليون سهم بقيمة  1درهم للسهم بشكل تناسبي (إيضاح .)26
منح الصالحية التامة جمللس اإلدارة إلصدار أو ضمان سندات أو صكوك بحد أقصى  4,2مليار درهم.
منح الصالحية التامة جمللس اإلدارة للدخول في مفاوضات مع دائني الشركة وحاملي صكوك عام  2006و/أو صكوك عام  2008وذلك
لتعديل الشروط واألحكام.
منح الصالحية التامة جمللس اإلدارة لزيادة رأس مال الشركة.

إن إدارة الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة على ثقة من النتائج اإليجابية من العوامل املساعدة املشار إليها أعاله.
إن عدم االستناد إلى أساس مبدأ االستمرارية كان سيؤدي إلى تعديالت متعلقة بتحصيل مبالغ املوجودات املسجلة أو إلى تعديالت متعلقة
باملطلوبات لتعكس واقع احتمال تعرض اجملموعة إلى تصفية موجوداتها بهدف الوفاء مبطلوباتها بغير الطريقة االعتيادية للشركة ومببالغ
مختلفة عن تلك التي ذكرت في البيانات املالية املوحدة.

 2.2أساس اإلعداد
يتم إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية املعدل لقياس مشتقات األدوات املالية 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 للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية الصادر عن مجلس معايير احملاسبة الدولية (،)IASB
وطبقا ً ملتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية املتحدة الصادر عام ( 1984وتعديالته).

أساس توحيد البيانات املالية
تضـم البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لتبريد والشركات التابعة لها كما في  31ديسمبر من كل سنة.
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ ،كونه التاريخ الذي حصلت فيه الشركة على حق السيطرة وتقوم بعملية التوحيد
حتى تاريخ فقدان حق السيطرة ،تعد البيانات املالية للشركات التابعة في تواريخ متوافقة مع الشركة األم وباستخدام سياسات محاسبية
متوافقة مع السياسات احملاسبية التي تستخدمها الشركة األم ،مت استبعاد عند توحيد البيانات املالية بالكامل جميع القيم واملعامالت
واألرباح واخلسائر الغير محققة واألرباح املدفوعة بني الشركة األم والشركات التابعة لها.
تسند اخلسائر ضمن شركة تابعة إلى حقوق غير مسيطرة حتى إذا كانت تلك النتائج ستؤدي إلى عجز في امليزانية.
يتم احتساب التغير في ملكية شركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق املساهمني ،إذا فقدت اجملموعة السيطرة على شركة
تابعة فإنها تقوم بـ:
•	
•	
•	
•	
•	
•	
•	

استبعاد موجودات (مبا في ذلك الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة
استبعاد القيمة املدرجة ألي حقوق غير مسيطرة
استبعاد التغيرات املتراكمة لتحويل العمالت األجنبية ،املسجلة ضمن حقوق املساهمني
االعتراف بالقيمة العادلة للمبالغ املستلمة
االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح أو اخلسائر
إعادة تصنيف حصة الشركة األم في العناصر املدرجة سابقا ً في بيان الدخل الشامل اآلخر إلى أرباح أو خسائر أو إيرادات محتفظ بها،
كما هو مناسب.

متثل حقوق غير مسيطرة احلقوق التي ال متلكها الشركة األم في الشركات التابعة وتعرض منفصلة في بيان الدخل املوحد ومن ضمن حقوق
املساهمني في بيان املركز املالي املوحد وبشكل منفصل عن حقوق مساهمي الشركة األم ،يتم احتساب شراء حقوق غير مسيطرة باعتماد
طريقة متديد الشركة األم ،حيث يتم مبوجب هذه الطريقة تعديل القيم الدفترية للحقوق املسيطرة واحلقوق غير املسيطرة لتعكس التغييرات
في حصصها في الشركة التابعة ،يتم إدراج أي فرق بني القيمة التي مت من خاللها تعديل حقوق غير مسيطرة والقيمة املدرجة للمبلغ املدفوع
مباشرة ضمن بند حقوق املساهمني (ضمن اخلسائر املتراكمة) ويتم إسنادها إلى مساهمي الشركة األم.
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 2.3التغييرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات
نتيجة لتغيير طوعي في السياسة احملاسبية للمعاجلة احملاسبية املتعلقة بشركة االئتالف من طريقة النسبية إلى طريقة حقوق املساهمني
مت إجراء التعديالت التالية ألرقام املقارنة للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2009

بيان الدخل املوحدة
اإليرادات
املصاريف التشغيلية
مصاريف إدارية ومصاريف أخرى
إيرادات الفوائد
حصة الشركة في نتائج شركات ائتالف
بيان املركز املالي املوحد
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
استثمار في شركات ائتالف
ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
عقود قيد التنفيذ
نقد وودائع قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع

 2009كما ذكرت سابقأ
(في إيضاح )1
ألف درهم

2009
أثر التغيير في
السياسة احملاسبية املعدل
ألف درهم
ألف درهم

818,704
535,297
140,280
4,176
-

)(35,806
)(30,509
)(465
)(18
4,850

782,898
504,788
139,815
4,158
4,850

1,824,867
586,449
30,813
343,954
16,116
1,892,972

)(186,102
70,432
)(44,224
)(9,421
)(39,365
)(2,193
)(150,716

1,638,765
70,432
542,225
21,392
304,589
13,923
1,742,256

التغير في السياسة احملاسبية أعاله ليس له تأثير على خسائر السنة املنتهية في  31ديسمبر  2009وبالتالي لم تؤثر على الربح العائد للسهم.
لم يتم عرض بيان املركز املالي كما في  1يناير  ،2009ألن اإلدارة تعتقد بأنه ليس عمليا احلصول على املعلومات.
إيضاح  :1عدلت إلعادة التصنيفات (إيضاح .)40

املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة
إن السياسات احملاسبية املعتمدة في إعداد البيانات املالية املوحدة متوافقة مع تلك السياسات املستخدمة في السنة املالية السابقة
باستثناء املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية وتفسيرات جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية التالية اعتبارا ً من  1يناير :2010
•	
•	
•	
•	
•	
•	

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  – 2معامالت اجملموعة املدفوعة نقدا ً على أساس األسهم اعتبارا ً من  1يناير .2010
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  3دمج األعمال (املعدل) ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( 27املعدل) البيانات املالية املستقلة واملوحدة
(مطبق) اعتبارا ً من  1يوليو  ،2009مبا في ذلك التعديالت الالحقة على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  2و املعيار الدولي إلعداد التقارير
املالية رقم  5و املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  7وكل من معيار احملاسبة الدولي رقم  7رقم  21ورقم  28ورقم  31ورقم .39
معيار احملاسبة الدولي رقم  39األدوات املالية :االعتراف والقياس – بنود احلماية املطبقة اعتبارا ً من  1يوليو .2009
جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  :17توزيع األصول غير النقدية على املالكني املطبقة اعتبارا ً من  1يوليو .2009
حتسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية (مايو .)2008
حتسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية (أبريل .)2009

تبني بعض املعايير والتفسيرات موضح أداه:

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  2دفعات على أساس األسهم (املعدل)
قام اجمللس الدولي للمعايير احملاسبية بإصدار تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  2يوضح نطاق واحتساب معامالت اجملموعة
املدفوعة نقدا ً على أساس األسهم ،لقد تبنت اجملموعة هذا التعديل اعتبارا ً من  1يناير  .2010لم يكن له تأثير على أدائها ومركزها املالي.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( 3دمج األعمال) (املعدل) ومعيار احملاسبة الدولي رقم  27البيانات املالية املوحدة
واملستقلة (املعدل)
يقدم املعيار الدولي إلعداد التقديرات املالية رقم ( 3املعدل) تغييرات هامة في حساب دمج األعمال وقعت بعد أن أصبح املعيار نافذاً ،تؤثر
التغييرات على تقييم احلقوق الغير مسيطرة واحتساب تكاليف املعامالت واالعتراف املبدئي والقياس الالحق للمبالغ احملتملة ودمج األعمال
احملقق ضمن مراحل .سوف تؤثر هذه التغييرات على القيمة املدرجة للشهرة والنتائج املدرجة في الفترة التي وقع فيها اإلستحواذ والنتائج
املستقبلية املدرجة.

الصفحة 53

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 2.3التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تتمة)
يتطلب معيار احملاسبة الدولي رقم (( )27املعدل) أن تتم احملاسبة عن التغيير في حصص امللكية في الشركة التابعة (بدون فقدان السيطرة)
كمعامالت مع أصحاب حقوق غير مسيطرة ،وعليه فال ينتج عن هذه املعامالت شهرة أو أرباح أو خسائر ،باإلضافة إلى ذلك يفرض املعيار
املعدل تغييرات في احملاسبة عن اخلسائر التي تتكبدها الشركة التابعة كذلك األمر عند فقدان السيطرة على الشركة التابعة ،تؤثر التغييرات
التي بحثها املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( 3املعدل) ومعيار احملاسبة الدولي رقم ( 27املعدل) على استحواذ أو فقدان السيطرة على
الشركات التابعة وعلى املعامالت مع حقوق غير مسيطرة بعد  1يناير  ،2010التعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير احملاسبية رقم 3
واملعيار الدولي للمحاسبة رقم  27ال يوجد لهما تأثير جوهري على بيان الوضع املالي أو أداء اجملموعة.

املعيار احملاسبي الدولي  : 39األدوات املالية  :االعتراف والقياس  -البنود املؤهلة للحماية
يوضح التعديل أنه يسمح للشركة بتخصيص جزء من تغيرات القيمة العادلة أو تقلب التدفقات النقدية لألدوات املالية كبند محمي،
ويشمل ذلك أيضا تعيني التضخم املالي باعتباره مخاطرة يتم حمايتها أو جزء منها في حاالت معينة ،وقد توصلت اجملموعة إلى أن التعديل
لن يكون له أي تأثير على أدائها أو مركزها املالي ،ألنها لم تدخل في أي بنود احلماية من هذا القبيل.

جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  :17توزيع األصول غير النقدية على املالكني
يقدم هذا التفسير توجيهات بشأن حساب الترتيبات تقوم الشركة مبوجبها بتوزيع األصول للمساهمني إما كتوزيع لالحتياطيات أو األرباح ،إن
هذا التفسير ليس له تأثير على أداء اجملموعة أو مركزها املالي.

حتسينات على املعايير الدولية للتقارير املالية (مايو  2008وابريل )2009
في شهر مايو  2008وأبريل  2009أصدر اجمللس الدولي ملعايير احملاسبة الدولية مجموعة من التعديالت على معاييره بهدف أساسي هو إزالة
املفارقات وتفسير النصوص ,توجد أحكام انتقالية منفصلة لكل معيار نتج عن تبني التعديالت التالية تغيير في السياسات احملاسبية ولكن
لم يكن له أي تأثير جوهري على السياسات احملاسبية أو املركز املالي أو أداء اجملموعة.

أصدر في مايو 2008
•	

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )5املوجودات طويلة األجل احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات املتوقفة والتي توضح أن في حال
شركة تابعة قد صنفت أنها متوفرة للبيع ،فإن جميع أصولها ومطلوباتها تصنف أيضا ً أنها متوفرة للبيع ،حتى في حال أن الشركة قد بقيت
بحقوق غير مسيطرة بعد عملية البيع ،التعديل يطبق بأثر مستقبلي وليس له أي تأثير على الوضع املالي أو األداء املالي للمجموعة.

أصدر في إبريل 2009
•	

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )5املوجودات طويلة األجل احملتفظ بها لغرض البيع والعمليات املتوقفة والتي توضح أنه يجب إيضاح
فقط األمور املتعلقة باملوجودات غير املتداولة واجملموعات املتخلص منها املصنفة أنها متوفرة للبيع أو العمليات املتوقفة املوجودة فقط في املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( .)5إن متطلبات اإليضاحات األخرى للمعايير املالية الدولية تطبق في حال طلب ذلك خصوصا ً للموجودات غير
املتداولة أو العمليات املتوقفة ،التعديل يطبق بأثر مستقبلي وليس له أي تأثير على الوضع املالي أو األداء املالي للمجموعة.

•	

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم ( - )8القطاعات التشغيلية :التي توضح أن قطاعات املوجودات واملطلوبات يجب توضيحها
وتسجيلها فقط في حال أن هذه األصول واملطلوبات متضمنة في القياسات املستخدمة من قبل رئيس العمليات التنفيذي .هذا
التعديل يطبق بأثر مستقبلي وليس له أي تأثير على الوضع املالي أو األداء املالي للمجموعة.

•	

املعيار احملاسبي الدولي رقم ( - )7بيان التدفق النقدي :يوضح أن اإلنفاق الذي ينتج منه أصول فقط ميكن تصنيفها حتت صافي النقد من
األنشطة االستثمارية ,هذا التعديل ليس له أي تأثير على الوضع املالي أو األداء املالي للمجموعة.

•	

املعيار احملاسبي الدولي رقم ( )36االنخفاض في قيمة املوجودات :التعديل يوضح أن أكبر وحدة يسمح لها لتخصيص الشهرة ،املكتسبة من
دمج األعمال ،هي القطاع التشغيلي كما هو معرف به في معيار التقارير املالية رقم  8قبل التجميع ،التعديل ليس له تأثير على اجملموعة.

تعديالت أخرى نتجت عن التطورات في معايير التقارير املالية الدولية على القوانني و لم يكن لها أي تأثير على السياسات احملاسبية ،بيان
الوضع املالي أو األداء املالي للمجموعة.
•	 املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ( - )2الدفعات على أساس قيمة السهم.
•	 معيار احملاسبة الدولي ( - )1عرض البيانات املالية.
•	 معيار احملاسبة الدولي ( - )17اإليجارات.
•	 معيار احملاسبة الدولي ( - )34البيانات املالية املرحلية.
•	 معيار احملاسبة الدولي ( - )38أصول غير ملموسة.
•	 معيار احملاسبة الدولي ( - )39األدوات املالية  -االعتراف والقياس.
•	 جلنة تفسير معايير احملاسبة الدولية ( - )9إعادة تقييم مشتقات األدوات املالية.
•	 جلنة تفسير معايير احملاسبة الدولية ( - )16حماية صافي االستثمار في العمليات األجنبية.
إن تبني املعايير والتفسيرات أعاله ليس له تأثير جوهري على األداء املالي أو وضع اجملموعة.

 2.4القرارات 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.
الصفحة 54

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
املوجودات املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم  39يتم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل ،كقروض أو
موجودات مالية متاحة للبيع ،كما هو مناسب.
تقوم اجملموعة بتصنيف املوجودات املالية بعد القياس املبدئي ،عندما يكون مسموحا ومالئما تقوم اجملموعة بإعادة تقييم هذا التصنيف في
نهاية كل سنة مالية.
جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية  -تفسير رقم ( - )4حتديد 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 (“ )17اإليجارات” وذلك لتحديد ما إذا كانت الشركة احتفظت أو نقلت اخملاطر الهامة وعوائد امللكية للموجودات ذات العالقة.
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 للمجموعة ،يتم األخذ في اإلعتبار عدة عوامل داخلية وخارجية كجزء في عملية مراجعة املؤشر.
القيمة العادلة لألدوات املالية
عندما ال ميكن تداول القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة في بيان املركز املالي في األسواق النشطة تقدر القيمة العادلة
باستخدام أساليب التقييم مبا في ذلك منوذج التدفق النقدي اخملصوم ،تؤخذ املدخالت لهذه النماذج من األسواق املعلنة عندما يكون ذلك
ممكناً ،ولكن عندما ال يكون ذلك مجدي فإنه يلزم قرار لتحديد القيم العادلة ،يتضمن القرار مبالغ املدخالت مثل مخاطر السيولة ومخاطر
االئتمان وتذبذب األسعار ،قد تؤثر التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل على القيمة العادلة املدرجة لألدوات املالية.

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 موضحة أدناه:
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 وعوامل اإلهالك ،تقوم اإلدارة مبراجعة القيمة املتبقية
واألعمار اإلنتاجية سنوياً.
خالل السنة مت مراجعة األعمار اإلنتاجية املقدرة للمباني من  30سنة إلى  50سنة وذلك بنا ًء على مراجعة لألعمار اإلنتاجية قام بها إستشاري
مستقل ،مت تطبيق التغيير في األعمار اإلنتاجية بأثر مستقبلي من تاريخ  1يناير  ،2010إن األثر املالي الناجت عن تغيير في األعمار اإلنتاجية املقدرة
للمباني أدى إلى تخفيض كلفة اإلستهالك بقيمة  11مليون درهم كما في  31ديسمبر  2010والتي مت إدراجها ضمن ربح السنة.
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:
2010

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
ممتلكات ،وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة

ألف درهم
932,045
4,401,521
37,598

2009

ألف درهم

1,638,765
3,310,103
37,600

خالل السنة ،لم يكن هناك أي خسائر نتيجة االنخفاض باملمتلكات واآلالت واملعدات ( 127,7 :2009مليون درهم) كما لم يكن هناك خسائر
انخفاض متعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ( 1,108 :2009مليون درهم) وال يوجد انخفاض متعلق بالشهرة ( 1,3 :2009مليون درهم)
مدرجة في بيان الدخل املوحد للسنة.
االنخفاض في قيمة الذمم املدينة ،املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة ،وايجارات متويل مدينة
يتم تقدير املبالغ املتوجب حتصيلها من الذمم املدينة واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة ومن إيجارات التمويل املدينة 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 بنا ًء على فترة استحقاقها وحسب معدالت االسترداد التاريخية.
كما في تاريخ البيانات املالية ،بلغ إجمالي الذمم املدينة واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة وإيجارات التمويل املدينة قيمة وقدرها 597,4
مليون درهم ( 484 :2009مليون درهم) 92,4 ،مليون درهم ( 60,7 :2009مليون درهم) و  1,276مليون درهم ( 1,170 :2009مليون درهم) على
التوالي ،كما بلغت خسارة اإلنخفاض واملدرجة في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2010قيمة وقدرها  2.7مليون درهم
( 34,8 :2009مليون درهم) و ال شيء ( 11,8 :2009مليون درهم) وال شيء ( :2009صفر) على التوالي.
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 2.4القرارات احملاسبية الهامة والتقديرات واالفتراضات (تتمة)
التقديرات واالفتراضات (تتمة)
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 إجماليا ً ويتم تكوين مخصص االنخفاض لنوع اخملزون وعمره وتقادمه باستخدام اسعار البيع التاريخية.
كما في تاريخ بيان املركز املالي ،بلغ إجمالي اخملزون  36,1مليون درهم ( 36,3 :2009مليون درهم) ،مت تكوين مخصص بقيمة  0,3مليون درهم
للبضاعة التالفة في السنة املنتهية في  30ديسمبر  :2009( 2010ال شيء) ،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 امليزانية العمومية ،يتم حتمل خسائر العقود املتوقعة كتكلفة فور توقعها:
إن نتائج العقود ميكن تقديرها بصورة معقولة عندما تتوفر الشروط التالية:
أ) إمكانية تقدير إجمالي إيرادات العقود بصورة معقولة.
ب) احتمالية تدفق الفوائد االقتصادية املرتبطة بالعقد إلى اجملموعة.
ج) إمكانية تقدير إجمالي التكلفة إلكمال املشروع ونسبة العمل املنجز في تاريخ امليزانية العمومية بشكل معقول،
د) وإمكانية تقدير وحتديد إجمالي التكلفة املتعلقة بالعقود بصورة معقولة حيث ميكن مقارنة التكلفة الفعلية للعقود بالتقديرات السابقة.
في حالة عدم إمكانية تقدير نتيجة العقود بصورة معقولة يتم إدراج اإليرادات من العقود إلى حد املصاريف املتكبدة على العقد.
تقوم اجملموعة بتقدير التكلفة حلني االنتهاء من املشاريع بهدف حتديد التكلفة املتعلقة باإليرادات التي يتم إدراجها بنا ًء على تقارير مستشار
طرف ثالث مستقل.
مخصصات متعلقة بالعقود
تراجع اجملموعة جميع عقودها بشكل دوري لتحديد أي ترتيبات حيث التكاليف التي ال ميكن جتنبها من الوفاء باإللتزامات مبوجب العقد تتجاوز
املنافع اإلقتصادية املتوقع استالمها مبوجبه ،التكاليف التي ال ميكن جتنبها مبوجب العقد تعكس أقل تكلفة من صافي اخلروج من العقد ،والذي
هو أقل من تكلفة حتقيق ذلك والتعويضات أو العقوبات الناشئة عن عدم الوفاء به ،وتقدر اجملموعة مثل هذا اخملصص على أساس احلقائق
والظروف املتعلقة بالعقد ،وتظهر اجملموعة مخصص متعلق بعقد يبلغ  23مليون درهم.
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 2.5السياسات 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.
يتم التعرف على اإليراد من خدمات عقود اإلشراف عند تقدمي خدمة اإلشراف ،بالنسبة خلدمات عقود الدراسة والتصميم يتم التعرف على
اإليرادات باإلشارة إلى مرحلة إجناز العقود عندما:
)1
)2
)3

إحتمال تدفق املنافع اإلقتصادية املرتبطة بالعقد إلى اجملموعة.
ميكن تقدير تكاليف العقد املرتبطة.
اجملموعة واثقة من حتصيل املبلغ املدرج.

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.
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.
عندما تقوم اجملموعة بتحديد األتفاقية مع العميل تتضمن إيجارات متويل ،يتم إدراج دفعات سعة خدمات التبريد كإيرادات متويل بإستخدام
معدل عائد يعطي معدل دوري ثابت لالستثمار في كل سنة.
يتم اإلعتراف بإيراد اإلرتباط على مبدأ القسط الثابت على فترة عقد العميل إال إذا كانت متثل خدمة من املمكن التعرف عليها مبفردها
وتستوفي معايير أخرى لإلعتراف مقدما ً ضمن بيان الدخل املوحد.
يتم احتساب االيجار التشغيلي الناجت عن عقود تشغيلية من خدمات التبريد على أساس القسط الثابت بنا ٌء على شروط اعقد ،و يتم ادراجه
كإيراد بنا ًء على طبيعته اتشغيلية.
األيجارات حيث التقوم اجملموعة بتحويل جميع اخملاطر واملنافع املتعلقة مبلكية األصول يتم تصنيفها كإيرادات تشغيل ،التكاليف املبدئية
املباشرة التي مت تكبدها في مفاوضة إيجارات التشتغيل يتم إضافتها الى القيمة املدرجة لألصل املستآجر ويتم إداراجها على مدى العقد على
نفس أساس إيرادات األيجار ،التزامات األيجار يتم إدراجها كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها ،عندما تقوم اجملموعة بتحديد ان اتفاقيات
خدمات التبريد تتضمن إيجارات تشغيل ،يتم إدراج دفعات األيجار كأيجارات عقود تشغيل على أساس منظم بنا ًء على السعة التي مت توفيرها
للعميل خالل السنة.

حتويل العمالت األجنبية
مت عرض البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات (الدرهم) ،وهي العملة التي تتداول بها الشركة األم ،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.

الصفحة 57

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
حتويل العمالت األجنبية (تتمة)
العمليات واألرصدة
يتم قيد املعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا ً 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.
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
التكاليف املباشرة املتعلقة ببناء املوجودات ،يتم حتويل األعمـال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى التصنيف املناسب ضمن املوجودات وتستهلك
وفقا ً لسياسات الشركة عندما يتم االنتهاء من بناء املوجودات ووضعها قيد االستعمال.
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 .بالنسبة حملطات التشغيل وأصول التوزيع املنفذة جزئياٌ ،تتوقف الشركة عن
رسملة تكاليف اإلقتراض عندما تكون جميع األنشطة الضرورية الالزمة إلعداد األصول لتكون جاهزة الستخدامها املقصود.
املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم قيد املمتلكات واآلالت واملعدات بسعر التكلفة ناقصا ً 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)
املباني
أنابيب التوزيع
أثاث وتركيبات
معدات وأجهزة مكتبية
سيارات

على مدى  30سنة
على مدى  50سنة ( 30 :2009سنة)
على مدى  50سنة
على مدى  3إلى  4سنوات
على مدى  3إلى  4سنوات
على مدى  4إلى  5سنوات

مت مراجعة القيمة األنتاجي للمباني خالل السنة (إيضاح )2.4
يتم مراجعة القيمة املتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي وطرق االستهالك ،ويتم تعديلها مبا هو مناسب عند نهاية كل سنة مالية.
تقوم اجملموعة بصيانة أساسية دوريا ً 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.

الصفحة 58

ستثمارات في الشركات الزميلة
يتم حساب استثمارات اجملموعة في شركاتها الزميلة وفقا ً لطريقة حقوق امللكية ،إن الشركات الزميلة هي الشركات التي تتمتع اجملموعة
بنفوذ هام عليها والتي هي ليست شركة تابعة وال شركة ائتالف.
تدرج االستثمارات في الشركات الزميلة في امليزانية العمومية بالتكلفة زائدا ً تغيرات ما بعد الشراء في حصة اجملموعة من صافي موجودات
الشركة الزميلة ،بعد حسم أي مخصص لالنخفاض ،يعكس بيان الدخل حصة النتائج من عمليات 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.
تتوافق البيانات املالية والسياسات احملاسبية للشركة الزميلة مع تواريخ وسياسات الشركة األم ،وحيثما هو ضروري ،فإنه يتم إجراء التعديالت
بهدف توافق السياسات احملاسبية مع سياسات اجملموعة.
بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية ،حتدد الشركة 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 املوحد.
في حال حدوث خسارة هامة للنفوذ الذي تتمتع به اجملموعة على الشركة الزميلة ،تقوم اجملموعة بتقييم وإدراج االستثمار املتبقي بالقيمة
العادلة ،ويتم االعتراف في بيان الدخل املوحدة بالفرق بني القيمة العادلة للشركة الزميلة بعد خسارة اجملموعة لسيطرتها وبني القيمة
العادلة لالستثمار املتبقي.

موجودات غير ملموسة

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 ناقصا ً أي إطفاء متراكم وأي
خسائر انخفاض متراكمة ،ال يتم رسملة املوجودات غير امللموسة املتولدة داخليا ً 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 االقتصادية
املستقبلية املتمثلة في األصل عبر تغيير فترة أو طريقة اإلطفاء مبا هو مناسب ويتم معاملتها كتغييرات في التقديرات 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 إستبعاد األصل.

إستثمار في شركات ائتالف

متتلك اجملموعة حصص في شركات ائتالف وهي شركات ذات سيطرة مشتركة ،حيث يكون لشركات االئتالف اتفاقيات تعاقدية والتي تتيح لها
سيطرة مشتركة على األنشطة االقتصادية للشركة ،تقوم الشركة بإدراج األستثمار في شركات إئتالف في بيان املركز املالي املوحد بالتكلفة
باالضافة الى التغيرات في حصة اجملموعة من صافي األصول في شركة االئتالف مطروحا منها اي إنخفاض في القيمة ،ان بيان الدخل املوحد
يعكس حصة الشركة من نتائج شركات االئتالف.

في حال حدوث تغيير مت إدراجه في حقوق مساهمن شركة االئتالف ،تقوم الشركة باحتساب حصتها من التغييرات عندما تنطبق ويتم إدراجها
في بيان الدخل الشامل ،األرباح واخلسائر الناجتة عن معامالت بني الشركة وشركة االئتالف يتم إستبعادها حلدود حصه الشركة في شركة
االئتالف ,يتم ادراج اخلسائر من املعامالت مباشرة عندما تعطي اخلسارة دليل على إنخفاض في صافي القيمة البيعية لالصول املتداولة أو
خسارة إنخفاض.
يتم اعداد البيانات املالية لشركة االئتالف لنفس فترة اعداد التقارير املالية للشركة االم كما ،يتم اجراء التعديالت عند الضرورة بهدف توافق
السياسات احملاسبية مع سياسات الشركة.
بعد تطبيق أسلوب حقوق املساهمني ،تقوم الشركة بتقدير ما اذا كان من الضرورى إدراج خسائر إنخفاض إضافية حلصة اجملموعة في شركة
االئتالف ،تقوم اجملموعة بتاريخ القوائم املالية بتقدير إمكانية وجود دليل موضوعي على إنخفاض حصتها في شركات االئتالف ،في هذه احلالة
تقوم الشركة باحتساب قيمة االنخفاض على أنه الفرق ما بني القيمة العادلة لشركة االئتالف وكلفة الشراء (والتغييرات في صافي أصول
شركة االئتالف ما بعد الشراء) ويتم ادراج املبلغ في بيان الدخل.
يتم توحيد شركة االئتالف حتي تاريخ خسارة الشركة السيطرة املشتركة على شركة االئتالف ،عند خسارة السيطرة املشتركة و السيطرة
املشتركة السابقة وال تصبح شركة االئتالف شركة زميلة أو تابعة ،تقوم الشركة بقياس و ادراج إستثمارها املتبقي بالقيمة العادلة ،الفرق
بني القيمة املدرجة لشركة االئتالف سابقا ً عند خسارة السيطرة املشتركة والقيمة العادلة لألستثمار املتبقية ومتحصالت األستبعاد يتم
إدراجها في بيان الدخل املوحد ،عندما يتضمن األستثمار املتبقي تأثير جوهري على األستثمار يتم إحتسابها كأستثمار في شركة زميلة.

الصفحة 59

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
موجودات متاحة البيع

تدرج املوجودات طويلة األجل على أنها موجودات بغرض البيع وتدرج بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،في حالة أن
القيمة الدفترية حتصل من خالل املوجودات وليس من خالل التشغيل.

دمج األعمال

يتم دمج األعمال باستخدام طريقة الشراء احملاسبية ،يتم قياس تكلفة الشراء مبجموع املبلغ احملول مقاسا ً بالقيمة العادلة في تاريخ الشراء
وقيمة حصص حقوق غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها ،عند كل عملية لدمج األعمال ،تقيس الشركة املستحوذة حصة حقوق
غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو احلصة املتناسبة لصافي املوجودات احملددة للشركة املستحوذ عليها ،ويتم
حتميل تكاليف الشراء املتكبدة كمصاريف وإدراجها ضمن بند املصاريف اإلدارية.

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 ناقصا ً 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 ناقصا ً تكاليف البيع ،فإنه يتم استخدام مناذج
تقييم مناسبة ،يتم تدعيم هذه النماذج بعوامل تقييم أسعار األسهم للشركات املدرجة ،أو مؤشرات القيمة العادلة األخرى املتاحة.
للموجودات غير الشهرة ،يتم إجراء تقييم في تاريخ كل ميزانية ،لتحديد عما إذا كان هناك مؤشرات بأن خسائر االنخفاض املدرجة سابقا ً قد
انتهت ،أو انخفضت ،في حال وجود هذه املؤشرات ،تقوم اجملموعة بتقدير املبالغ القابلة لالسترداد ،يتم عكس االنخفاض املدرج سابقا ً 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 سابقاً .صافي االستهالك في
حال أنه لم يتم أخذ مخصص لالنخفاض في السنوات السابقة ،يتم إدراج االنعكاس في بيان الدخل املوحد.

الشهرة

يتم قياس الشهرة املستحوذة من دمج األعمال مبدئيا بالتكلفة وهي متثل الزيادة في تكلفة الشراء عن نصيب الشركة في صافي القيمة
العادلة للموجودات ،املطلوبات وااللتزامات احملتملة.
بعد اإلعتراف املبدئي ،يتم قياس الشهرة بسعر التكلفة ناقصا ً أي خسائر متراكمة نتيجة االنخفاض.
يتم اختبار انخفاض الشهرة سنويا ً وفي احلاالت التي تشير فيها الظروف إلى انخفاض القيمة الدفترية.
يتم حتديد االنخفاض في الشهرة عبر تقييم القيمة احملققة من الوحدات املدرة للنقد حيث خصصت الشهرة ،عندما تكون القيمة 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  31ديسمبر.

االستثمارات وموجودات مالية أخرى

يتم تصنيف املوجودات املالية ضمن نطاق معيار احملاسبة الدولي رقم  39كموجودات 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 الشركة تصنيف موجوداتها املالية عند القيد املبدئي ،وتقوم بإعادة تقييم هذا التصنيف في نهاية كل سنة مالية مبا هو مسموح،
وحيثما يكون ذلك مناسبا ً.

املتاجرة وتاريخ التسوية 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 فورا ً.

الصفحة 60

القروض واملدينون

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

املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة

بالنسبة للموجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة تقيم اجملموعة أوال ً بشكل فردي وجود دليل موضوعي على إنخفاض املوجودات املالية
التي يعتبر هام بشكل فردي ،أو تشكل جماعي لألصول املالية التي ليست هامة بشكل فردي .وإذا حددت اجملموعة أنه ال يوجد دليل موضوعي
على إنخفاض املوجودات املالية املعنية بشكل فردي ،سوا ًء هامة أوالً ،فإنه يشمل املوجودات املالية ذات مخاطر ائتمان متشابهة ويتم تقييم
اإلنخفاض لهم بشكل جماعي .األصول املالية التي يتم تقييم اإلنخفاض لها بشكل فردي والتي مت االعتراف لها خسارة إنخفاض ،أو ال يزال
اإلعتراف بها ،فإنها ليست مدرجة في التقييم اجلماعي لإلنخفاض.

إذا كان هنالك دليل موضوعي على تكبد خسائر اإلنخفاض ،يتم إحتساب قيمة اخلسارة على أساس الفرق بني القيمة الدفترية لألصل والقيمة
احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية (بإستثناء خسائر اإلئتمان املستقبلية التي لم يتم تكبدها) .يتم خصم القيمة احلالية للتدفقات
النقدية املستقبلية بإستخدام معدل الفائدة الفعلي لألصل للموجودات املالية إذا كان هناك قرض يحتوي على معدل فائدة متغير ،فإن معدل
اخلصم إلحتساب خسائر اإلنخفاض هو معدل الفائدة الفعلي احلالي.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل إستخدام حساب مخصص ،ويتم اإلعتراف باخلسارة في بيان الدخل املوحد ،يتم تواصل
إستحقاق إيراد الفائدة على القيمة الدفترية اخملفضة ،ويتم إحتساب إيراد الفائدة بإستخدام معدل الفائدة املستخدم خلصم التدفقات
النقدية املستقبلية لغرض إحتساب خسارة اإلنخفاض.
يسجل إيراد الفائدة كجزء من اإليراد املالي في بيان الدخل املوحد ،يتم شطب القروض مع اخملصصات عندما ال يكون هناك إحتمال واقعي
على إسترجاع القيمة في املستقبل .في حال زيادة أو انخفاض قيمة خسارة االنخفاض املقدرة في سنة الحقة نتيجة حلدث وقع بعد إدراج
االنخفاض يتم زيادة خسارة االنخفاض املعترف بها مسبقا ً أو إنقاصها بتعديل حساب البدائل .وفي حالة استرداد أصل مت شطبه فإنه يتم
االعتراف بالقيمة املستردة في بيان الدخل الشامل.
يتم خصم القيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة ،بإستخدام معدل الفائدة الفعلي .إذا كان للقرض معدل فائدة متغير ،فإن
معدل اخلصم املستخدم إلحتساب خسارة اإلنخفاض هو معدل الفائدة الفعلي احلالي.

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
املالية ,يعتبر األصل املالي أو مجموعة األصول املالية منخفضة فقط عندما يكون هنالك دليل موضوعي لالنخفاض نتيجة حصول 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.

قد يشمل دليل االنخفاض مؤشرات بأن املدينون أو مجموعة من املدينني يعانون من أزمات مالية أو تقصير في دفعات الفوائد وأصول األموال أو
احتمال اإلفالس أو إعادة تنظيم مالي ،وعند وجود بيانات تدل على وجود انخفاض في التدفقات املالية املستقبلية مثل التغيرات في املتأخرات
أو الظروف االقتصادية التي ترتبط بالتقصر .وفي حالة االستثمارات في حقوق امللكية املصنفة كمتاحة للبيع ،سيتضمن الدليل املوضوعي
انخفاض هام أو لفترة طويلة في القيمة العادلة لالستثمارات األقل من تكلفتها ،يتعني تقييم “هام” مقابل التكلفة األصلية لالستثمار
و”لفترة طويلة” مقابل الفترة التي كانت فيها القيمة العادلية أدنى من تكلفتها األصلية.
في حالة وجود مثل هذا الدليل يتم إثبات أيه خسارة ناجمة عن ذلك االنخفاض في بيان الدخل املوحد ،إن االنخفاض يتم حتديده كالتالي:
أ)

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.

ب) بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،ميثل االنخفاض في القيمة ،القيمة الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية
مخصومة مبعدل العائد احلالي السائد في السوق ملوجودات مالية مشابهة.
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 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
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؛
حتويل اجملموعة حلقوق استالم التدفقات النقدية من املوجودات ،أو قيامها بافتراض دفع التزامات مقابل التدفقات النقدية بالكامل من دون
أي تأخير لطرف ثالث وفقا ً 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 ،في تلك احلالة تقوم اجملموعة باالعتراف مبطلوبات ،يتم قياس املوجودات احملولة واملطلوبات املتعلقة بها بشكل يعكس احلقوق
وااللتزامات التي احتفظت بها اجملموعة.
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.

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.

اخملزون

يحدد 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 زائدا ً املصاريف غير

-

البضائع التامة الصنع

-

تكلفة املواد املباشرة والعمالة زائدا ً املصاريف غير

املباشرة املتعلقة على أساس معدل النشاط العادي
املباشرة املتعلقة على أساس معدل النشاط العادي

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

أعمال العقود قيد التنفيذ

متثل أعمال العقود قيد التنفيذ التكلفة مضافا ً إليها األرباح املتعلقة ناقصا ً مخصص اخلسائر املتوقعة ودفعات األعمال املنجزة املستلمة واملدينة.

النقد وما يعادلة

ألغراض بيان التدفقات النقدية متثل بنود النقدية وشبه النقدية النقد في الصندوق واألرصدة البنكية والودائع القصيرة األجل التي تستحق
خالل ثالثة أشهر أو أقل ،صافي حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك.

الصفحة 62

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 ،تدرج أي فروقات بني القيمة الدفترية والقيمة احملصلة في إحتياطي رأس املال.

إحتياطي تخفيض رأس املال

نتيجة لتخفيض رأس املال مت تكوين احتياطي جديد (إحتياطي تخفيض رأس املال) ويتم حتديد إستخدام إحتياطي تخفيض رأس املال من قبل
مجلس األدارة.

ذمم دائنة ومبالغ مستحقة 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

تدرج القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي مبدئيا ً بالقيم العادلة املستلمة ناقصا ً التكلفة املباشرة للمعامالت
املتعلقة بها.
بعد اإلدارج املبدئي ،يتم قياس القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي الحقا بتكلفة اإلطفاء باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.

السندات اإللزامية التحويل

تنقسم السندات اإللزامية للتحويل الى قسمني ملكية ومطلوبات على أساس الشروط وأحكام السندات.
عند إصدار السندات القابلة للتحويل حتدد القيمة العادلة للمطلوبات على أساس خصم التدفقات النقدية املستقبلية ذات الصلة 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 مبدئيا ً بالقيمة العادلة وسيتم إعادة قياسها الحقا ً 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.
يتم تخصيص تكلفة املعامالت بني مطلوبات وملكية على أساس تخصيص املتحصالت املبدئية من السندات القابلة للتحويل ،بني 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.
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 2.5السياسات احملاسبية الهامة (تتمة)
عقود التأجير (تتمة)
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 وتخفيض
مطلوب عقد التأجير لتحقيق فائدة ثابتة على الرصيد املتبقي للمطلوب ،يتم احتساب تكاليف التمويل مباشرة في بيان 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 إيجارات التمويل

قامت اجملموعة باعتبار اتفاق التبريد على أنه عقد إيجار التمويل 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.

اجملموعة كمؤجر  -إيجارات تشغيلية

عقود اإليجارات التي ال يتم حتويل جميع اخملاطر واملنافع مللكية األصول تصنف على أنها إيجارات تشغيلية.

مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقدم اجملموعة مكافآت نهاية اخلدمة ملوظفيها من غير مواطني الدولة ،يتم عاد ًة 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.
وفيما يتعلق مبوظفيها املواطنني ،تقوم اجملموعة بدفع اشتراكات للبرنامج املعني بالتقاعد لدولة اإلمارات العربية املتحدة والذي يتم احتسابها
نسبة إلى رواتب املوظفني ،تقتصر االلتزامات مبوجب هذه البرامج على االشتراكات املدفوعة والتي تقيد كمصروفات عند استحقاقها.

معامالت الدفعات املبنية على أساس األسهم

يستلم املوظفني املؤهلني (مبا في ذلك املسؤولني التنفيذيني) جز ًء من مكافآتهم على شكل دفعات مبنية على أساس األسهم ،كما ويتم
منحهم وحدات اسمية من األسهم العادية للشركة والتي يتم تسديدها نقدا ً (“معامالت مسددة نقداً”) .يتم قياس تكلفة املعامالت املسددة
نقدا ً مبدئيا ً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي مت منحهم األسهم فيه بنا ًء 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.

مشتقات األدوات املالية واحلماية

تقوم اجملموعة باستخدام األدوات املالية مثل عقود تبادل أسعار الفائدة وعقود العملة للحماية ضد اخملاطر املتعلقة بتقلبات أسعار الفائدة
والعمالت األجنبية ،تدرج األدوات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة في التاريخ الذي مت فيه الدخول في عقود للمشتقات ويتم الحقا ً 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 اجملموعة 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 مدى
فعالية أداة احلماية في احلد من مخاطر التعرض للتغيرات في التدفقات النقدية أو القيمة العادلة ،حسب االقتضاء املتعلقة 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.

حماية 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.

يتم حتويل القيم املدرجة في قائمة الدخل الشامل إلى بيان الدخل املوحد عندما تؤثر املعامالت احملمية على بيان الدخل ،مثل عندما يتم إدراج
املصاريف املالية احملمية أو حدوث عملية بيع متوقعة ،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 سابقا ً 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 سابقا ً في حقوق
املساهمني تبقى في حقوق املساهمني إلى حني حدوث املعاملة املتوقعة أو االلتزام احملدد.
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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.

القيمة العادلة لألدوات املالية

تشتمل األدوات املالية على موجودات مالية ومطلوبات مالية.
تشتمل املوجودات املالية على استثمارات متاحة للبيع ،قروض لشركة زميلة وشركة إئتالف ،وإيجارات متويل مدينة ،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 حتديد القيمة العادلة لإلستثمارات املتاجر بها في األسواق املنتظمة من خالل الرجوع إلى األسعار املتداولة في السوق .أما بالنسبة
لإلستثمارات الغير متاجر بها في األسواق املنتظمة ،فإن القيمة العادلة حتدد باستخدام أساليب تقييم ،أساليب التقييم هذه تعتمد على
السعر املالي في السوق الستثمار شبيه ،التدفقات النقدية اخملصومة أو أساليب تقييم أخرى.
مت إدراج حتليل للقيمة العادلة لألدوات املالية إلى جانب تفاصيل بحث كيفية قياسها في اإليضاح .38

 2.6التغييرات املستقبلية في السياسات احملاسبية – املعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ
املعايير الصادرة لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ

إن املعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار البيانات املالية للمجموعة مدرجة فيما يلي ،إن هذه القائمة تتضمن
املعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع اجملموعة أنه سيتم تطبيقها في تاريخ الحق ،تعتزم اجملموعة اعتمادها عندما تدخل حيز التطبيق.

معيار احملاسبة الدولي رقم ( - )24اإلفصاح عن األطراف ذات العالقة (املعدل)

يسري املعيار املعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ  1يناير  ،2011ويوضح التعديل تعريف األطراف ذات العالقة لتبسيط
حتديد هذه العالقات وإزالة املفارقات في تطبيقها .كما يقدم املعيار إعفاء جزئي ملتطلبات االفصاح عن الشركات ذات الصلة باحلكومة ،توصلت
اجملموعة ا الستنتاج بأن التعديل لن يكون له تأثير على مركزها املالي أو أدائها.

معيار احملاسبة الدولي رقم  32األدوات املالية :العرض – تصنيف حقوق اإلصدار (التعديالت)

تسري التعديالت على معيار احملاسبة الدولي رقم  32على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تاريخ  1فبراير  2010حيث عدلت على تعريف
املطلوبات املالية من أجل تصنيف حقوق اإلصدار (وبعض اخليارات والكفاالت) كأدوات حلقوق امللكية في احلاالت التي تعطى فيها هذه احلقوق
بالتناسب لكافة املالكني احلاليني من نفس الفئة من أدوات حقوق امللكية غير املشتفات ،أو لشراء عدد ثابت من أدوات حقوق امللكية اخلاصة
بالشركة مقابل مبلغ ثابت بأي عملة .لن يكون لهذه التعديالت أي تأثير على اجملموعة بعد التطبيق املبدئي.

املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9األدوات املالية :التصنيف والقياس

يعكس املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9كما مت إصداره املرحلة األولى ألعمال مجلس معايير احملاسبة الدولية الستبدال معيار
احملاسبة الدولي رقم  39وتطبيقه على تصنيف وقياس املوجودات املالية كما جاء تعريفها في معيار احملاسبة الدولي رقم  .39يسري املعيار
على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2013وفي مراحل الحقة ،سيقوم مجلس معايير احملاسبة الدولية مبعاجلة تصنيف وقياس
املطلوبات املالية ومحاسبة التحوط واالستبعاد .من املتوقع االنتهاء من هذا املشروع في أوائل سنة  ،2011إن تبني املرحلة األولى ملعيار احملاسبة
الدولي رقم  9لن يكون له تأثير على تصنيف وقياس املوجودات املالية للمجموعة.

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  14مدفوعات مقدم ًا للحد األدنى ملتطلبات التمويل (التعديالت).

تسري التعديالت على تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  14على الفترات املستقبلية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2011مع
تطبيقها بأثر رجعي ،تقدم التعديالت توجيهات لتقدير املبلغ القابل للتحصيل لصافي موجودات التقاعد .جتيز التعديالت للشركة اعتبار
املدفوعات مقدما ً للحد األدنى ملتطلبات التمويل كأصل ،إن التعديالت ليست لها أي تأثير على البيانات املالية للمجموعة.

تفسير جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  19إطفاء املطلوبات املالية مع أدوات حقوق امللكية.

يسري تفسير جلنة تفسيرات التقاير املالية الدولية رقم  19على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2010يوضح التفسير أنه يتم
إدراج أدوات حقوق امللكية الصادرة ألحد الدائنني إلطفاء أحد املطلوبات املالية كمبلغ مدفوع .تقاس أدوات حقوق امللكية الصادرة بقيمتها
العادلة ,وفي حال عدم إمكانية قياسها على نحو موثوق ،يتم قياس األدوات بالقيمة العادلة للمطلوبات املطفأة ،يتم إدراج أية أرباح أو خسائر
مباشرة ضمن األرباح أو اخلسائر .إن تبني هذا التفسير لن يكون له أي تأثير على البيانات املالية للمجموعة إال في حالة دخول اجملموعة في
اتفاقيات في املستقبل مع دائنييها و التي ينتج عنها اطفاء املطلوبات من خالل اصدار اسهم عادية.
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 2.6التغييرات املستقبلية في السياسات احملاسبية – املعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ (تتمة)
تعديالت و حتسينات على معايير احملاسبة املالية الدولية (أصدرت في مايو )2010

إن مجلس معايير احملاسبة املالية قد أصدر تعديالت على معايير احملاسبة املالية الدولية ،مجموعة من التعديالت على معايير احملاسبة املالية
الدولية ،التعديالت لم تطبق ألنها أصبحت فعالة لفترات سنوية في أو بعد إما  1يوليو  2010أو  1يناير .2011

التعديالت املبينة أدناه لها تأثير ممكن ومعقول على اجملموعة.
•	
•	
•	

معيار احملاسبة الدولي رقم  :1عرض القوائم املالية
املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  :7األدوات املالية :االفصاح.
معيار احملاسبة الدولي رقم  :27القوائم املالية املنفصلة و املوحدة.

في رأي اجملموعة ،فإن تبني املعايير والتفسيرات املوضحة أعاله لن يكون لها أي تأثير جوهري على األداء أو الوضع املالي للمجموعة.

 .3اإليرادات

بيع املياه الباردة
أيراد إيجارات التمويل (إيضاح )17
إيراد إيجارات التشغيل
إيراد املقاوالت
إيراد التصنيع
خدمات

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة
296,944
137,692
138,051
141,652
68,559

1,023,734

782,898

485,675
67,070
200,400
123,878
83,194
63,517

 .4التحليل القطاعي
ألهداف إدارية مت تنظيم اجملموعة إلى قطاعات على أساس املنتجات واخلدمات وبنا ًء على ذلك هناك أربعة قطاعات تشغيلية مدرجة كاآلتي:
•	

قطاع “ املياه الباردة” يعمل في بناء ،وامتالك وجتميع وتركيب وتشغيل وصيانة أنظمة التبريد والتكييف ،باإلضافة إلى ذلك يقوم القطاع
بتوزيع وبيع “املياه الباردة” لالستخدام في تقنيات تبريد املناطق.

•	

قطاع “ املقاوالت” يعمل على إنشاء وحدات مركزية للمياه الباردة لتكييف الهواء والشبكات للبنايات اجلديدة أو املنشأة سابقا.

•	

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

•	

قطاع “ اخلدمات “ يعمل على تقدمي التصميمات واإلشراف الكهربائي وامليكانيكي وأعمال الهندسية الصحية.
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 املوحدة.
غير أن متويل اجملموعة (مبا في ذلك تكاليف التمويل وإيرادات والتغيرات في القيمة العادلة للمشتقات املالية) تدار على أساس مجموعة وال
تخصص لقطاعات التشغيل كل على حدة.

الصفحة 66

املياه الباردة
ألف درهم

املقاوالت
ألف درهم

ألف درهم

اخلدمات
ألف درهم

االستبعادات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

753,145
150

123,878
8,401

83,194
12,658

63,517
12,796

)(34,005

1,023,734
-

إجمالي اإليرادات

753,295

132,279

95,852

76,313

)(34,005

1,023,734

تكاليف التشغيل

)(432,672

)(101,200

)(67,672

)(27,888

32,071

)(597,361

الربح اإلجمالي

320,623

31,079

28,180

48,425

)(1,934

426,373

النتائج
نتائج القطاع

206,261

24,877

18,546

27,042

)(2,433

274,293

-

)(85
-

)(21

)(2,624

-

-

-

)(2,730
)(195,751

42,453
)(1,685

-

-

-

-

25,300
4,408
42,453
)(1,685

السنة املنتهية في  31ديسمبر:2010
اإليرادات
إيرادات خارجية
إيرادات ما بني القطاعات

مخصص ديون معدمة
تكاليف التمويل
التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات
املالية
إيرادات الفوائد
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة
حصة الشركة في نتائج شركات ائتالف

التصنيع

ربح السنة

146,288

:السنة املنتهية في  31ديسمبر 2009
اإليرادات
)إيرادات خارجية معدلة(
إيرادات ما بني القطاعات

434,636
325

138,051
40,107

141,652
3,627

68,559
15,110

)(59,169

782,898
-

إجمالي اإليرادات

434,961

178,158

145,279

83,669

)(59,169

782,898

تكاليف التشغيل

)(269,161

)(155,038

)(91,699

)(32,113

51,323

)(504,788

الربح اإلجمالي

165,800

23,120

45,480

51,556

)(7,846

278,110

النتائج
نتائج القطاع
مخصص ديون معدمة
انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات
إنخفاض قيمة األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
تكاليف التمويل
انخفاض في قيمة استثمارات في شركة زميلة
انخفاض في قيمة استثمارات متاحة للبيع
انخفاض قيمة الشهرة
التغيير في القيمة العادلة ملطلوبات املشتقات
املالية
إيرادات الفوائد
التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات ،صافي
حصة الشركة في نتائج شركات زميلة
حصة

الشركة في نتائج شركة إئتالف

خسائر السنة

62,511

20,071

37,730

28,327

)(5,755

142,884

)(30,028
)(127,675
)(1,108,220
)(6,463
)(316

)(122
)(959

-

)(16,494
-

-

)(46,644
)(127,675
)(1,108,220
)(107,576
)(6,463
)(4,797
)(1,275

29,794
4,850

-

-

-

-

)(16,180
4,158
1,246
29,794
4,850

-

-

-

-

-

)(1,235,889

-
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 .4التحليل القطاعي (تتمة)
مت استبعاد اإليرادات ما بني القطاعات عند توحيد البيانات املالية.
تشمل نتائج القطاع اإلستهالك واإلهالك اخملصص للقطاعات التشغيلية كاآلتي:
املياه الباردة
ألف درهم

املقاوالت
ألف درهم

التصنيع
ألف درهم

اخلدمات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

في  31ديسمبر 2010

95,769

137

5,785

519

102,210

في  31ديسمبر 2009

80,977

7

5,692

563

87,239

موجودات ومطلوبات القطاع هي كاآلتي:

:2010
موجودات القطاع
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في شركات إئتالف
موجودات غير موزعة

املياه املبردة
ألف درهم

املقاوالت
ألف درهم

التصنيع
ألف درهم

اخلدمات
ألف درهم

غير موزعة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

7,536,344
298,041
3,142
-

111,411
-

124,331
-

99,452

-

-

20,318

7,871,538
298,041
3,142
20,318

إجمالي املوجودات

7,837,527

111,411

124,331

99,452

20,318

8,193,039

مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة

1,389,940
-

105,468

13,249
-

17,634

-

-

5,084,513

1,526,291
5,084,513

إجمالي املطلوبات

1,389,940

105,468

13,249

17,634

5,084,513

6,610,804

:2009
موجودات القطاع
استثمارات في شركات زميلة
استثمارات في شركات إئتالف
موجودات غير موزعة

6,753,703
239,655
70,432
-

138,041
-

139,596

-

102,726

-

-

116,169

7,134,066
239,655
70,432
116,169

إجمالي املوجودات

7,063,790

138,041

139,596

102,726

116,169

7,560,322

مطلوبات القطاع
مطلوبات غير موزعة

1,919,543
-

271,368
-

13,531

-

28,345

3,880,869

-

2,232,787
34,880,869

إجمالي املطلوبات

1,919,543

271,368

13,531

28,345

3,880,869

6,113,656

-

ال تتضمن موجودات القطاع استثمارات متاحة للبيع ( 68,421 :2009ألف درهم) ،وودائع لدى البنوك بقيمة  20,318ألف درهم (47,748 :2009
ألف درهم) ،لكون إدارة هذه املوجودات تتم على مستوى اجملموعة.
ال تتضمن مطلوبات القطاعات قروض وسلفيات حتمل فائدة بقيمة  2,406,091ألف درهم ( 1,174,444 :2009ألف درهم) ،اتفاقيات متويل
إسالمي بقيمة  2,320,683ألف درهم ( 2,330,327 :2009ألف درهم) ،التزامات إيجارات التمويل بقيمة  41,767ألف درهم ( 45,368 :2009ألف
درهم) ،سندات قابلة للتحويل-اجلزء املدرج في املطلوبات -بقيمة  262,255ألف درهم ( 278,723 :2009ألف درهم) ،وسحب على املكشوف
بقيمة  53,717ألف درهم ( 52,007 :2009ألف درهم) ،لكون إدارة هذه املطلوبات تتم على مستوى اجملموعة.
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املياه الباردة
ألف درهم

املقاوالت
ألف درهم

التصنيع
ألف درهم

اخلدمة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

معلومات أخرى:
:2010
املصروفات الرأسمالية:
ممتلكات وآالت ومعدات

6,979

218

110

235

7,542

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

590,183

-

-

-

590,183

:2009
املصروفات الرأسمالية:
ممتلكات وآالت ومعدات

3,814

-

3,361

377

7,552

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

2,297,349

-

-

-

2,297,349

األصول غير ملموسة

316

-

-

-

316

القطاعات اجلغرافية
يشير اجلدول ادناه إلى بعض معلومات املوجودات غير املتداولة واإليرادات املتعلقة في املوقع اجلغرافي للمجموعة بنا ًء عل املواقع اجلغرافية
للوحدات التشغيلية.

اإليرادات
2010
ألف درهم
اإلمارات العربية املتحدة
أخرى

2009
ألف درهم
معدلة

موجودات غير متداولة
2009
2010
ألف درهم
ألف درهم
معدلة

1,013,219
10,515

779,191
3,707

6,118,094
447,677

5,812,932
309,298

1,023,734

782,898

6,565,771

6,122,230

لهذا السبب ،تتكون املوجودات غير املتداولة من أعمال رأسمالية قيد التنفيذ وممتلكات وآالت ومعدات وإيجارات متويل مرتبة وموجودات غير ملموسة.
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 .4التحليل القطاعي (تتمة)
اإليرادات من العمالء اخلارجيني
يوفر اجلدول أدناه املعلومات املتعلقة بالعمالء االساسيني للمجموعة التي تساهم بأكثر من  10باملئة من إيرادات اجملموعة.

كما في نهاية السنة  31ديسمبر
2010
العميل 1
العميل 2

كما في نهاية السنة  31ديسمبر
2009
العميل 1
العميل 3

املياه الباردة
ألف درهم

املقاوالت
ألف درهم

التصنيع
ألف درهم

اخلدمة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

260,867
150,719

25,560
-

-

-

286,427
150,719

411,586

25,560

-

-

437,167

237,043
-

48,013
79,998

-

-

285,056
79,998

237,043

128,011

-

-

365,054

 .5تكاليف التمويل

فوائد القروض والسلفيات التي حتمل فائدة والسحب على املكشوف
لدى البنوك
الرسوم التأجيرية على اتفاقيات التمويل اإلسالمي
عنصر الفائدة إليجارات التمويل
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2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

125,417

49,731

67,126
3,208

54,392
3,444

195,751

107,567

 .6أرباح التشغيل
 6.1تكاليف التشغيل:

تكلفة البضاعة املدرجة كمصروفات
تكاليف العقود
االستهالك
تكاليف اخلدمات
شراء املاء املبرد
تكلفة إيجار املبرد (إيضاح )34
مصاريف األخرى

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

56,287
92,434
95,049
191,242
89,834
35,864
36,651

89,447
112,610
80,083
81,283
85,074
2,998
53,293

597,361

504,788

 6.2مصاريف إدارية ومصاريف أخرى:

تكاليف املوظفني
االستهالك واإلطفاء
مصاريف إدارية ومصاريف عمومية أخرى

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

96,827
7,161
53,708

93,720
7,156
38,939

157,696

139,815

 .7انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

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

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

-

127,675
1,108,220

-

1,235,895
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 .7انخفاض قيمة املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (تتمة)
إن األحداث التي لم يسبق لها مثيل خالل عام  2009في االقتصاد العاملي كان لها األثر الكبير على القطاع العقاري في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي ,ونتيجة لذلك ،قامت اإلدارة مبراجعة استراتيجية جلميع املشاريع لتقييم تأثير التباطؤ العاملي على املبلغ
القابل لالسترداد من قبل اجملموعة من املمتلكات واآلالت واملعدات واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
تطبق الشركة منهجية القيمة املستخدمة 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.
في  ،2010قامت األدارة مبراجعة وحتديث األفتراضات املتعلقة باملراجعة األستراتيجية التي قامت بها في  2009وقد مت حتديد أنه اليوجد ضرورة
ألي إنخفاض أضافي في .2010
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 سنويا ً من التبريد والتي مت
توريدها فعليا ً مقسوما ً 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 ،و
القيمة النهائية ملوجودات التوزيع واملباني.

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
( 30سنة) معدل تضخم  3باملئة قد مت تطبيقه على التدفقات النقدية.
تكلفة البناء املتعلق باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ (املمتلكات واآلالت قيد التنفيذ) مبني على أساس العقود املبرمة لتاريخه والتكلفة
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  8,5باملئة ( 8,5 :2009باملئة) لغرض حساب
القيمة املستخدمة.
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 .8العائد (اخلسارة) األساسي واخملفض على السهم املتعلق بحاملي األسهم العاديني للشركة األم
يحتسب العائد (اخلسارة) األساسي واخملفض على السهم بتقسيم أرباح (خسائر) السنة املتعلقة بحاملي األسهم العاديني للشركة األم
على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املطروحة خالل السنة ،زائدا ً املتوسط املرجح لألسهم العادية التي قد تصدر عند حتويل سندات
التحويل االلزامية.
يوضح اجلدول التالي األرباح (اخلسائر) ومعلومات األسهم عند احتساب العائد (اخلسارة) األساسي واخملفض على السهم:

2010

2009
معدلة

أرباح (خسائر) السنة املتعلقة بحاملي االسهم العاديني للشركة األم للعائد
(اخلسارة) األساسي واخملفض (ألف درهم)

136,823

)(1,118,499

املتوسط املرجح لألسهم العادية باستثناء أسهم اخلزينة املطروحة خالل
السنة (ألف درهم)

241,364

241,364

تأثير السندات القابلة للتحويل (ألف درهم)

135,312

135,312

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

376,676

376,676

العائد (اخلسارة) األساسي واخملفف على السهم (درهم)

.,36

)(2,97

يتم إحتساب العائد (اخلسارة) األساسي واخملفض على السهم على أساس احلد األقصى من األسهم الذي ميكن إصداره من سندات التحويل
اإللزامية (إيضاح .)29
املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2009مت تعديله للحد من تأثير اإلنخفاض في رأس املال خالل
السنة (إيضاح .)23
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 .9الشركات التابعة
تضم البيانات املالية املوحدة البيانات املالية للشركة والشركات التابعة املدرجة في اجلدول اآلتي:

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 ( 2000ذ.م.م)
شركة كول تيك إنرجي واتر تريتمت (ذ.م.م)
(املعروفة سابقا ً بشركة باك بالتكير اخلليج (ذ.م.م) )
شركة سمت لتبريد املناطق
شركة البحرين لتبريد املناطق (إيضاح )1
شركة ايان بانهام وشركاه
شركة تبريد القابضة (ذ.م.م)
شركة تبريد عمان (ذ.م.م)
شركة تبريد كابتيف للتأمني B.S.C
شركة انستاليشن انتجريتي ( 2006ذ.م.م)
شركة تبريد عمان ()SAOC
صحارى للتبريد والتكييف (ذ.م.م)

بلد التسجيل

نسبة امللكية
2010

2009

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

100
100
60
60
100

100
100
60
60
100

اإلمارات العربية املتحدة
البحرين
اإلمارات العربية املتحدة
البحرين
سلطنة عمان
البحرين
قطر
سلطنة عمان
اإلمارات العربية املتحدة

100
90
70
100
100
100
52
60
51

100
74
70
100
100
100
52
60
51

إيضاح  - 1خالل السنة قامت الشركة بشراء حصص اضافية بنسبة  16.3باملئة من أسهم شركة تابعة موجودة ،مما نتج عنه زيادة نسبة
ملكية الشركة في الشركة التابعة من  74باملئة حتى  90,3باملئة.
ميثل املبلغ املدفوع على شكل حتويل للقروض والسلفيات املعلقة الى حصص لشراء حصة أضافية في الشركة التابعة وكانت القيمة
الدفترية لصافي األصول التي مت األستحواذ عليها من حقوق غير مسيطرة ما قيمته  106,9مليون درهم و  24,7مليون درهم على التوالي،
مت إدراج الفرق بني مبلغ الشراء و القيمة الدفترية للحصص املكتسبة والذي يبلغ  82,2مليون درهم في اخلسائر املتراكمة ضمن بند حقوق
املساهمني.

 .10األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
احلركة في األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ خالل السنة كما يلي:

2010
ألف درهم
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الرصيد في  1يناير
اإلضافات خالل السنة
االنخفاض خالل السنة (إيضاح )7
التحويل إلى إيجارات متويل مدينة (إيضاح )17
التحويل إلى شركة ائتالف
حتويل إلى املمتلكات واآلالت واملعدات (إيضاح )11

1,578,083
590,183
)(1,264,566

2009
ألف درهم
معدلة
2,472,294
2,297,349
)(1,108,220
)(1,169,624
)(22,407
)(891,309

املبالغ املدفوعة مقدما ً إلى املقاولني

903,700
28,345

1,578,083
60,682

الرصيد في  31ديسمبر

932,045

1,638,765

مت وضع املبالغ املدينة املتعلقة باألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كضمانة على بعض القروض والسلف التي حتمل فائدة واتفاقيات التمويل
اإلسالمي ،وتبلغ األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ اخلاضعة لهذه األتفاقيات  487,1مليون درهم ( 1,229 :2009مليون درهم).
كما تتضمن اإلضافات على األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تكاليف متويل مرسملة بقيمة  87مليون درهم ( 109 :2009مليون درهم).

 .11املمتلكات واآلالت واملعدات

2010
التكلفة:
في  1يناير 2010
اضافات
حتويل من األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ (إيضاح )10
حتويل إلى إيجارات متويل
مدينة (إيضاح )17

أراضي وآالت
ومباني
ألف درهم

شبكة التوزيع
ألف درهم

أثاث وتركيبات
ألف درهم

معدات وأجهزة
مكتبية
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2,689,938
992

1,020,271
-

9,256
3,381

27,306
3,169

1,673
-

3,748,444
7,542

599,277

665,289

-

-

-

1,264,566

)(58,380

)(26,360

-

-

-

)(84,740

في  31ديسمبر 2010

3,231,827

1,659,200

12,637

30,475

1,673

4,935,812

االستهالك:
في  1يناير 2010
استهالك السنة
حتويل إلى ايجارات متويل
مدينة (إيضاح )17

224,119
70,065

60,176
22,986

7,401
3,563

17,347
5,479

1,346
115

310,469
102,208

)(4,951

)(1,307

-

-

-

)(6,258

في  31ديسمبر 2010

289,313

81,855

10,964

22,826

1,461

406,419

صافي القيمة الدفترية قبل التخفيض
كما في  31ديسمبر 2010

2,942,514

1,577,345

1,673

7,649

212

4,529,393

االنخفاض:
كما في  1يناير  2010و  31ديسمبر
2010

89,550

38,322

-

-

-

127,872

صافي القيمة الدفترية بعد اإلنخفاض
كما في  31ديسمبر 2010

2,852,964

1,539,023

1,673

7,649

212

4,401,521

الصفحة 75
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 .11املمتلكات واآلالت واملعدات (تتمة)
2009

التكلفة:
في  1يناير 2009
اضافات
حتويل من األعمال الرأسمالية قيد
التنفيذ (إيضاح )10
استبعادات

2,109,995
3,785

705,120
-

9,023
233

23,772
3,534

2,737

-

2,850,647
7,552

576,158
-

315,151
-

-

-

)(1,064

-

891,309
)(1,064

2,689,938

1,020,271

9,256

27,306

1,673

3,748,444

االستهالك:
في  1يناير 2009
االستهالك خالل السنة
االستهالك املتعلق باالستبعادات

162,402
61,797
-

40,860
19,316
-

6,508
893
-

12,610
4,737
-

1,483
493
)(630

223,863
87,236
)(630

في  31ديسمبر 2009

224,190

60,176

7,401

17,347

1,346

310,469

صافي القيمة الدفترية قبل اإلنخفاض
في  31ديسمبر 2009

2,465,739

960,095

1,855

9,959

327

3,437,975

االنخفاض
كما في  1يناير 2009
اإلنخفاض خالل السنة (إيضاح )7

197
89,353

38,322

-

-

-

197
127,675

كما في  31ديسمبر 2009

89,550

38,322

-

-

-

127,872

صافي القيمة الدفترية بعد اإلنخفاض
كما في  31ديسمبر 2009

2,376,189

921,773

1,855

9,959

327

3,310,103

في  31ديسمبر 2009

مت إدراج مصاريف استهالك السنة على النحو التالي:
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

مدرجة ضمن تكاليف التشغيل (إيضاح )6.1

95,049

80,083

مدرجة ضمن املصاريف اإلدارية واملصاريف األخرى (إيضاح )6.2

7,159

7,153

102,208

87,236

مت وضع املبالغ املدينة املتعلقة باآلالت وشبكات التوزيع كضمان على القروض والسلف التي حتمل فائدة واتفاقيات التمويل اإلسالمي ،وتبلغ
قيمة اآلالت وشبكات التوزيع اخلاضعة لهذه األتفاقيات  3,285مليون درهم ( 2,364 :2009مليون درهم).
بلغ صافي القيمة الدفترية لآلالت في بند إيجارات التمويل مبلغ  50مليون درهم ( 54,3 :2009مليون درهم) ومت احتجاز األصول املؤجرة كضمان
أليجارات التمويل (إيضاح .)30

الصفحة 76

 .12االستثمار في شركات زميلة
إن لدى الشركة إستثمارات في الشركات الزميلة التالية:

شركة املدينة الصناعية للتبريد
شركة قطر للتبريد املركزي (ش.م.ع)
شركة تبريد املناطق (السعودية)
شركة صحارى للتبريد احملدودة
كول تك قطر

دولة التسجيل

امللكيـة

اإلمارات العربية املتحدة
دولة قطر
اململكة العربية السعودية
اإلمارات العربية املتحدة
دولة قطر

%20
%44
%25
%40
%49

2010

2009
%20
%44
%25
%40
%49

بيان احلركة في االستثمارات في الشركات الزميلة هو كما يلي:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

في  1يناير
إضافات رأسمالية
احلصة من أرباح السنة
احلصة من التغييرات املتراكمة في القيمة العادلة للحماية الفعالة للتدفقات النقدية
التحويل إلى أصول مصنفة لغرض البيع (اإليضاح )22
االنخفاض خالل السنة

239,655
22,148
40,074
)(3,836
-

243,232
100
27,208
9,378
)(33,800
)(6,463

في  31ديسمبر

298,041

239,655

-

قامت الشركة خالل سنة  ،2010باستثمارات إضافية بقيمة  22,1مليون درهم في شركة تبريد املناطق (السعودية) ،وذلك للمساهمة بقدر
حصتها في زيادة رأس املال املطلوب ملشروع معني.
ان هذه الشركات الزميلة مرتبطة بنفس نشاط شركة تبريد ،ان تواريخ السنة املالية للشركات الزميلة مطابقة لتاريخ السنة املالية لشركة
تبريد.

الصفحة 77
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 .12االستثمار في شركات زميلة (تتمة)
فيما يلي ملخص الستثمارات شركة تبريد في الشركات الزميلة:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

احلصة من بيان املركز املالي للشركات الزميلة:
املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة
املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
قرض من مساهمني

178,523
810,669
)(140,435
)(540,538
)(10,178

198,168
739,982
)(135,790
)(550,359
)(12,346

صافي املوجودات

298,041

239,655

احلصة في إيرادات ونتائج الشركات الزميلة:
اإليرادات

134,412

103,597

النتائج (معدلة للربح الناجت عن املعامالت بني الشركة والشركات الزميلة والبالغ  2.4مليون
درهم ( 2.6 :2009مليون درهم) )

42,453

29,794

إن صافي أصول الشركات الزميلة يتضمن حصة الشركة من القيمة العادلة السلبية للمشتقات املالية للشركات الزميلة والبالغ 13,8
مليون درهم ( 10 :2009مليون درهم).
وباعتقاد اإلدارة أن القيمة املدرجة لالستثمارات سوف يتم حتقيقها بالكامل.

 .13احلصة في شركات ائتالف
متتلك الشركة االستثمارات التالية في شركات ائتالف:
دولة التسجيل

شركة  SNCالفالني اخلليج للمقاوالت ذ.م.م
شركة  S&Tكول لتبريد املناطق ذ.م.م

اإلمارات العربية املتحدة
اإلمارات العربية املتحدة

2010
%51
%50

نسبة امللكيـة

2009
%51
%50

شركة  SNCالفالني اخلليج للمقاوالت ذ.م.م  ،وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ،تعمل في مجال الهندسة ،واملشتريات وبناء اإلنشاءات وإدارة
اإلنشاءات في مجال التبريد املركزي.
شركة  SNCالفالني اخلليج للمقاوالت ذ.م.م هي شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في إمارة أبوظبي ولها نفس نشاط شركة تبريد.
ان تاريخ السنة املالية لشركات االئتالف مطابقة لتاريخ السنة املالية لشركة تبريد.
قامت الشركة بتغيير سياستها احملاسبية لتوحيد شركات االئتالف من طريقة التوحيد النسبي إلى طريقة احملاسبة بطريقة حقوق
املساهمني ،مت تطبيق التغيير بالسياسات احملاسبية بأثر رجعي من خالل تعديل أرقام املقارنة ان هذا التغيير في السياسة احملاسبية هو لتقدمي
توضيح اكبر ومعلومات ذات صله متعلقة بأعمال املياه الباردة للمجموعة.

الصفحة 78

يلخص اجلدول التالي استثمارات تبريد في شركات االئتالف:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

التغييرات في استثمارات شركات االئتالف كالتالي:
كما في  1يناير
زيادة رأس املال
حصة من أرباح السنة
توزيعات أرباح محصلة خالل السنة
تعديالت في أرباح اجملموعة الداخلية

70,432
)(3,909
)(61,927
)(1,454

67,027
2,500
1,975

)(1,070

كما في  31ديسمبر

3,142

70,432

حصة الشركة من إيرادات وأرباح شركات األئتالف

102,486

249,848

(خسارة)/ربح السنة

)(1,685

4,850

-

يوضح اجلدول التالي باختصار معلومات حول استثمارات تبريد في شركات األئتالف
حصة تبريد من املوجودات واملطلوبات في شركات االئتالف كما يلي:
2010
ألف درهم

ألف درهم

2009

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة

192,461
160,263

318,317
102,789

املطلوبات املتداولة
املطلوبات غير املتداولة
قرض من املساهمني

)(241,578
)(79,732
)(28,282

)(291,940
)(30,462
)(28,282

إجمالي

3,142

70,432

مت إحتساب خسارة مببلغ  2,2مليون درهم ( 2,9 :2009مليون درهم) مت إدراجها ضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كما في  31ديسمبر 2010
كونها متعلقة بعمليات بناء ممتلكات للشركة.

الصفحة 79
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 .14موجودات غير ملموسة
2010

الشهرة

2009

العالمات التجارية

2010

2009

2010

اإلجمالي

2009

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في  1يناير
اإلضافات خالل السنة
اإلانخفاض خالل السنة
اإلطفاء خالل السنة

37,596
-

38,555
316
)(1,275
-

4
)(2

7
)(3

37,600
)(2

38,562
316
)(1,275
)(3

الرصيد في  31ديسمبر

37,596

37,596

2

4

37,598

37,600

 .15اختبار انخفاض قيمة الشهرة
إن القيمة املدرجة للشهرة احملددة لكل من الوحدات املولدة للنقد هي كالتالي:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

شركة إيان بنهام وشركاه
مصنع تبريد  1لتبريد املناطق
أخرى

27,711
9,712
173

27,711
9,712
173

إجمالي

37,596

37,596

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  1لتبريد املناطق ،الشهرة الناجتة من شراء شركة أنظمة اخلليج للطاقة.

شركة إيـان بنهـام وشركاه
مت حتديد القيمة القابلة السترداد الوحدة في شركة ايان بنهام وشركاه ،بنا ًء على احتساب القيمة املستخدمة وذلك باستخدام اإليرادات
وتكلفة توقعات التدفقات النقدية التي مت املوافقة عليها من قبل اإلدارة العليا لتشمل فترة خمس سنوات تنتهي في  31ديسمبر .2015
بلغ معدل اخلصم املطبق على التدفقات النقدية املتوقعة  25باملئة ( 25 :2009باملئة) .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 في النموذج بنا ًء على توجهات السوق املالية املتوقعة تتضمن توقعات التدفقات النقدية تقديرا ً للتضخم
املرتبط مبعدل النمو البالغ  3باملئة ( 3 :2009باملئة).

الصفحة 80

شركـة تبريد  1لتبريد املناطق
يتم حتديد القيمة القابلة السترداد الوحدة في شركة “تبريد  1لتبريد املناطق” ،بنا ًء على احتساب القيمة املستخدمة وفقا ً لتوقعات التدفقات
النقدية ،حتدد اإليرادات املتضمنة في توقعات التدفقات النقدية على أساس االتفاقيات التعاقدية لبيع املياه املبردة ألحد العمالء لفترة 20
سنة ،عند نهاية الفترة ،قامت الشركة باستخدام العمر اإلنتاجي املتبقي للمصانع لفترة  21سنة ،حيث مت تقييم األعمار اإلنتاجية على مدى
 30سنة في النموذج بنا ًء على األسعار املتداولة املتفق عليها مع العميل .إن اإلدارة واثقة من أنه سيتم متديد العقد املتداول ملدة  20سنة مع
العميل للفترة املتبقية للعمر اإلنتاجي للمصانع .متثل التكاليف التشغيلية بصفة أساسية تكلفة مرافق تشغيل اآلالت والرواتب ومكافآت
املوظفني ذات العالقة ويتم حتديدها بنا ًء على توقعات اإلدارة املالية املعتمدة ،يتم حتديد التكاليف التشغيلية بنا ًء على اعتماد اإلدارة للتوقعات
املالية ،بلغ معدل اخلصومات املطبقة على توقعات التدفقات النقدية  8,5باملئة .مت تطبيق معدل تضخم يبلغ  3باملئة 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.
نظرا ً 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.

 .16قروض لشركة زميلة وشركة ائتالف

قرض لشركة زميلة (إيضاح () )i
قرض لشركة ائتالف (إيضاح () )ii

()i

2010
ألف درهم

ألف درهم

2009

25,444
56,544

30,865
56,544

81,988

87,409

قامت الشركة مبنح قرض لشركة صحاري للتبريد احملدودة وهي شركة زميلة ,إن القرض غير مضمون والفائدة احملسوبة هي LIBOR
 0,85 +باملئة ،ومن املتوقع إعادة سداد مبلغ  9,8مليون درهم ( 9,8 :2009مليون درهم) من القرض خالل اثني عشر شهر من تاريخ إصدار
البيانات املالية ،ومت تبعا ً لذلك تصنيفه كموجودات متداولة في بيان املركز املالي.

( )iiفي  ،2009منحت الشركة قرضا ً بقيمة  56,5مليون درهم لـ  ،S&T Cooling limitedشركة ائتالف ،إن القرض غير مضمون وال يحمل
فائدة .ال تتوقع الشركة أن هذا القرض سيدفع في غضون اثنا عشر شهرا ً من تاريخ القرض.

الصفحة 81
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 .16قروض لشركة زميلة وشركة ائتالف (تتمة)
إن تصنيف القروض في بيان املركز املالي املوحد كما يلي:

متداول
غير متداول

2010
ألف درهم

ألف درهم

2009

9,781
72,207

9,781
77,628

81,988

87,409

 .17إيجارات متويل مدينة
احلركة في إيجارات التمويل املدينة خالل السنة كما يلي:
2010
ألف درهم

ألف درهم

2009

كما في  1يناير
حتويالت من ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ خالل
السنة (إيضاح  10و )11
الدخل من إيجارات التمويل
مستلمة خالل السنة

1,169,624

-

78,482
67,070
)(38,681

1,169,624
-

كما في  31ديسمبر

1,276,495

1,169,624

مت حتليلها في بيان املركز املالي املوحد كاآلتي:

املوجودات املتداولة
املوجودات غير املتداولة

الصفحة 82

2010
ألف درهم

ألف درهم

2009

81,888
1,194,607

33,862
1,135,762

1,276,495

1,169,624

إن بيان احلد األدنى للقيم املدينة املستقبلية إليجارات التمويل والقيمة احلالية لصافي احلد األدنى للقيم املدينة إليجارات التمويل كاآلتي:
2010

2009

احلد األدنى
للقيم املدينة
لإليجارات
ألف درهم

القيمة احلالية
للحد األدنى
للقيم املدينة
لإليجارات
ألف درهم

احلد األدنى
للقيم املدينة
لإليجارات
ألف درهم

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس
سنوات
أكثر من خمس سنوات

85,005
362,054

81,888
292,897

36,238
405,941

33,862
309,932

2,613,781

901,710

2,527,577

825,830

إيرادات غير مستحقة (إيضاح () )i

3,060,840
)(1,784,345

1,276,495
-

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

1,169,624
-

1,276,495

1,276,495

1,169,624

1,169,624

2010

2009

( )iالتغيرات في اإليرادات الغير مستحقة كما يلي:

القيمة احلالية
للحد األدنى
للقيم املدينة
لإليجارات
ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

كما في  1يناير
املتعلقة بإيجارات متويل جديدة
أدرجت خالل السنة (إيضاح )3

1,800,312
51,103
)(67,070

1,800,312
-

كما في  31ديسمبر

1,784,345

1,800,312

ال يوجد أي قيمة متبقية غير مضمونة لصالح املؤجر مت إقتراحها لغرض العملية احملاسبية أعاله.
املبالغ املتراكمة للحد األدنى لدفعات اإليجار املدينة املستحقة هي قابلة للتحصيل في  31ديسمبر  2010هي الشيء ( :2009ال شيء).

الصفحة 83

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 .18ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدماً
2010

املدينون التجاريون
مبالغ مستحقة من اطراف ذات عالقة (إيضاح )34
مبالغ مدفوعة مقدما ً ملقاولني وموظفني
ودائع ومدينون آخرون
مبالغ مدفوعة مقدما ً

2009

ألف درهم

ألف درهم
معدلة

568,331
80,604
33,781
32,397
8,781

456,524
48,905
16,867
15,328
4,601

723,894

542,225

كما في  31ديسمبر  ،2010بلغت القيمة اإلسمية للمدينون التجاريون  29,1مليون درهم ( 27,5 :2009مليون درهم) مت تكوين مخصص لها
بالكامل .كانت احلركات على مخصص االنخفاض في املدينون التجاريون كاآلتي:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم

 1يناير
تكاليف السنة
املبالغ املشطوبة

27,528
2,730
)(1,156

5,229
34,777
)(12,478

في  31ديسمبر

29,102

27,528

كما في  31ديسمبر كان حتليل أعمال املدينون التجاريون واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة كاآلتي:

2010
2009
(املعدلة)

مستحق الدفع ولكن غير منخفض

إجمالي
ألف درهم

غير مستحق
الدفع أو
منخفض
ألف درهم

أقل من
 30يوما ً
ألف درهم

بني
 60-30يوما ً
ألف درهم

بني
 90-60يوما ً
ألف درهم

بني
120-90يوما ً
ألف درهم

648,935
505,429

141,710
124,892

77,333
62,382

73,402
40,076

56,187
36,837

27,074
35,931

بني
 365-120يوما ً
ألف درهم

أكثر من
 365يوما ً
ألف درهم

161,933
162,570

111,296
42,741

إنه من املتوقع استرداد قيمة املدينون الغير منخفضة بنا ًء 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  60-30يوما ً
بالنسبة للشروط واألحكام املتعلقة مببالغ من األطراف ذات العالقة ،يرجى الرجوع إليضاح رقم (.)34
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 .19االستثمارات املتاحة للبيع
خالل السنة قامت الشركة ببيع االستثمارات املتاحة للبيع و التي تتضمن استثمارات في األسهم املدرجة بقيمة دفترية تبلغ  1,8مليون درهم
( 3.5 :2009مليون درهم) واستثمارات في صناديق استثمارية مدارة بقيمة دفترية تبلغ  65مليون درهم ( :2009ال يوجد) .نتج عنه صافي خسائر
بقيمة  2,1مليون درهم ( 4,8 :2009مليون درهم) مت إدراجها في بيان الدخل املوحد.
لم يتم إدراج أي خسائر انخفاض من االستثمارات املتاحة للبيع خالل السنة ( 4,8 :2009مليون درهم).

 .20العقود قيد التنفيذ
2010

التكلفة زائدا ً األرباح املتعلقة بها
ناقصا ً :الفواتير الصادرة مقابل اإلجناز

2009

ألف درهم

ألف درهم
معدلة

126,880
)(86,176

384,553
)(363,161

40,704

21,392

 .21النقد وما يعادله
يشمل النقد وما يعادله واملدرج في بيان التدفقات النقدية املوحدة على األرصدة التالية املدرجة في بيان املركز املالي املوحد:
2010

2009

ألف درهم

ألف درهم
معدلة

أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
ودائع بنكية

341,497
20,318

256,841
47,748

حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك

361,815
)(53,717

304,589
)(52,007

308,098

252,582

إن الودائع البنكية حتمل فوائد مبعدالت ثابتة ما بني  1باملئة الى  3باملئة سنويا ً ( 1 :2009باملئة الى  3,25باملئة سنوياً).
إن تسهيالت السحب على املكشوف لدى البنك مضمونة مقابل ضمانات جتارية وخطابات من الشركة ومرهونة مقابل ودائع قصيرة األجل.
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 .21النقد وما يعادله (تتمة)
التركيز اجلغرافي للنقد وما يعادله والودائع القصيرة األجل كما يلي:
2010

داخل اإلمارات العربية املتحدة
خارج اإلمارات العربية املتحدة

ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

313,349
48,466

224,593
79,996

361,815

304,589

 .22موجودات مصنفة كمتاحة البيع
بتاريخ  23نوفمبر  ،2009قرر مجلس اإلدارة بيع حصته البالغة  50باملئة من أسهم الشركة األردنية للطاقة املركزية ( ،)PLSوهي شركة زميلة
(إيضاح  )12وقد متت عملية البيع في مارس  2010مببلغ قيمته  33.8مليون درهم من دون أن يؤدي إلى أي أرباح أو خسائر.

 .23رأس املال املصدر
2010

ألف درهم

2009
ألف درهم

رأس املال املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل
أسهم عادية  243,380,000سهم ()1,213,380,000 :2009
بقيمة درهم واحد للسهم

243,380

1,213,380

في  30مايو  ،2010وفي اجتماع اجلمعية العمومية الغير عادية للشركة ،قرر مساهموا الشركة مبوافقة احلاضرين باإلجماع منح مجلس اإلدارة
السلطة الكاملة لتفعيل إلغاء ما يصل إلى  970,000,000سهم بقيمة  1درهم لكل منها في الشركة (تخفيض رأس املال) على أساس
تناسبي مبوجب املادة  )3(210لقانون الشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  8لسنة  1984ومنح السلطة الكاملة جمللس إدارة
الشركة (بصالحيته املطلقة) لتحديد الشروط النهائية لتخفيض رأس املال ووقته وتطبيقه مبا في ذلك تفعيل تخفيض رأس املال كليا ً أو
جزئياً.
في  9أغسطس  ،2010قرر مجلس إدارة الشركة تفعيل تخفيض رأس املال من خالل إلغاء  970,000,000سهم بقيمة  1درهم لكل منها في
الشركة ،بحيث يتم تخفيض رأس مال الشركة من  1,213,380,000درهم إلى  243,380,000درهم .متت املوافقة على تخفيض رأس املال من
قبل هيئة أبوظبي لألوراق املالية والسلع (قرار وزاري رقم ( )553الصادر في  9ديسمبر  )2010وقد مت ابالغ املساهمني ومت تسجيل تخفيض رأس
املال في جدول أسهم الشركة بتاريخ  12ديسمبر .2010
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 .24أسهم اخلزينة والدفعات املبنية على أساس األسهم
أسهم اخلزينة
وضعت الشركة برنامج حوافز املوظفني مبوجب قرار مجلس اإلدارة املؤرخ  17ديسمبر  .2000قامت الشركة الحقا ً باملساهمة مببلغ  10,05مليون
درهم ألحد املساهمني لشراء األسهم العادية للشركة بحيث يكون وصي عن تلك األسهم .حتتفظ الشركة باخملاطر والفوائد املتعلقة بهذه
األسهم.
جزء من أسهم اخلزينة مت حذفه خالل السنة وذلك إلظهار تخفيض رأس املال (إيضاح  )23بحيث أنه مت تخفيض أسهم اخلزينة من  10,050مليون
درهم إلى  2,016مليون درهم (إيضاح .)26
الدفعات املبنية على أساس األسهم
يقدم برنامج حوافز املوظفني (“البرنامج”) و الذي مت ايقافه وحدات اسمية من أسهم الشركة العادية للموظفني املؤهلني بنا ًء على توصيات
جلنة املكافآت في الشركة من دون مقابل .ومن املمكن سداد مبالغ الوحدات االسمية لألسهم العادية للشركة نقدا ً مبوجب شروط البرنامج،
وبالتالي الترتيبات مت تصنيفها كعمليات تسوية نقدية للدفعات املبنية على أساس األسهم.
كما في  31ديسمبر كان للبرنامج وحدات إسمية قائمة من األسهم العادية للشركة كما يلي:
2010

عدد األسهم

2009

في  1يناير
مت صرفه للمنتفعني خالل السنة
تخفيض رأس املال

1,087,304
)(398,859
)(550,356

1,722,139
)(634,835
-

في  31ديسمبر

138,089

1,087,304

يتم إعادة قياس برنامج حوافز املوظفني في تاريخ كل 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  31ديسمبر  2010القيمة املدرجة للقيمة املدينة هي 1,8
مليون درهم ( 2,8 :2009مليون درهم).
احلركة في القيمة املدرجة املدينة خالل السنة تعكس إلغاء وحدات إسمية خالل السنة.
ان جزء الربح (اخلسارة) الناشئ من إعادة القياس كما في كل ميزانية عمومية واألسهم املمنوحة خالل السنة مدرجة في البيانات املالية
املوحدة كالتالي:
2009
2010
تكاليف ضمن مصروفات إدارية ومصاريف أخرى
تكاليف ضمن أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

ألف درهم

ألف درهم

-

)(706
)(1,230

لم يتم قيد أي تكاليف خالل السنة كون سعر أسهم الشركة كما في  31ديسمبر  2010هو دون احلد األدنى املضمون للسعر ضمن بنامج
حوافز املوظفني.
تتعلق املبالغ املرسملة حتت بند األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ باملوظفني الذين يعملون مباشرة في إنشاء وبناء ممتلكات وآالت ومعدات
الشركة.
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 .25االحتياطي النظامي واحتياطات أخرى
االحتياطي النظامي
وفقا ً ملتطلبـات قانون الشركات التجارية لدولة االمارات العربية املتحدة لعام ( 1984وتعديالته) والنظام األساسي للشركة والشركات التابعة
لها ،يتم حتويل  10باملئة من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني .يجوز للشركة إيقاف هذه التحويالت عندما يـبلغ رصيد االحتياطي
 50باملئة من رأس املال .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
احتياطات أخرى

التغييرات املتراكمة
في القيمة العادلة
للمشتقات املالية
ألف درهم

التغييرات املتراكمة
لالستثمارات
املتاحة للبيع
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

الرصيد في  1يناير 2009
صافي احلركة في القيمة العادلة للمشتقات املالية
احلصة من صاقي التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات
املالية في شركة زميلة
خسارة انخفاض من االستثمارات املتاحة للبيع مدرجة
ضمن بيان الدخل
صافي احلركة في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع

)(99,476
10,863

)(12,713
-

)(112,189
10,863

9,378

-

9,378

-

-

4,797
9,448

4,797
9,448

الرصيد في  31ديسمبر 2009

)(79,235

1,532

)(77,703

11,795

-

11,795

صافي احلركة في القيمة العادلة لإلستثمارات املتاحة للبيع

)(3,836
-

)(1,532

-

)(3,836
)(1,532

الرصيد في  31ديسمبر 2010

)(71,276

-

)(71,276

صافي احلركة في القيمة العادلة للمشتقات املالية

احلصة من صاقي التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات
املالية في شركة زميلة

 .26احتياطي تخفيض رأس املال
في  30مايو  ،2010في اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية ،وافق املساهمني الذين حضروا االجتماع باإلجماع على إعطاء مجلس اإلدارة
الصالحية الكاملة بإلغاء ما يصل إلى  970,000,000سهم عادي بقيمة  1درهم لكل سهم في الشركة على أساس تناسبي ,مجلس اإلدارة
في اجتماعهم الذي عقد في  9أغسطس  2010قرر فعليا ً تخفيض رأس املال عن طريق إلغاء  970,000,000سهم عادي بقيمة  1درهم لكل
سهم في الشركة ،بحيث يتم تخفيض رأس مال الشركة من  1,213,380ألف درهم إلى  243,380ألف درهم.
ومت أيضا ً إلغاء جزء من أسهم اخلزينة اململوكة للشركة لتعكس أثر االنخفاض في رأس املال من  10,050ألف درهم إلى  2,016ألف درهم.
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رأس مال ملغي ( 970,000,000سهم بقيمة  1درهم لكل منهم)
أسهم خزينة ملغاة ( 8,034,000سهم بقيمة  1درهم لكل منهم)

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

970,000
)(8,034

-

961,966

-

 .27القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
املتداول
قرض ألجل 1
قرض ألجل 2
قرض ألجل 3
قرض ألجل 4
قرض ألجل 5
قرض ألجل 6
قرض ألجل ( 7إيضاح )i
قرض ألجل 8

معدل الفائدة الفعال %
 + EIBORهامش
 + LIBORهامش
 + EIBORهامش
 + LIBORهامش
 + LIBORهامش
%3
 + EIBORهامش
 + EIBORهامش

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

6,000
170,809
91,500
128,520

9,000
176,895
91,500
125,664
29,378

-

6,919
1,255,000
747,343

-

742,007

2,406,091

1,174,444

مت إعادة تصنيف القرض ألجل  1البالغ  3مليون درهم والقرض ألجل  2البالغ  160.4مليون درهم إلى املطلوبات املتداولة كما في  31ديسمبر
 2010نتيجة خلرق تقني اللتزامات الدين (إيضاح .)2,1
()i

في فبراير  ،2010وافق مجلس إدارة الشركة على متويل قصير األجل من مساهم مببلغ  1,3مليار درهم .كما في  31ديسمبر  ،2010مت سحب
مبلغ  1,225مليار من هذه التسهيالت ,سيتم سداد القرض في يونيو .2011

 .28ترتيبات التمويل اإلسالمي

املتداول
ترتيبات التمويل اإلسالمي 1
ترتيبات التمويل اإلسالمي 2
ترتيبات التمويل اإلسالمي 3
ترتيبات التمويل اإلسالمي 4

تكلفة الربح %

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

 + EIBORهامش
 + LIBORهامش
 + EIBORهامش
 + EIBORهامش

923,356
733,095
366,932
297,300

941,761
730,256
362,660
295,650

2,320,683

2,330,327

ترتيبات التمويل اإلسالمي  1بقيمة  859,2مليون درهم (صافي من تكاليف التمويل املدفوعة مسبقاً) ،ترتيبات التمويل اإلسالمي  4بقيمة
 297,3مليون درهم (صافي من تكاليف التمويل املدفوعة مسبقاً) ،مت إعادة تصنيفها إلى املطلوبات املتداولة كما في  31ديسمبر  2010كنتيجة
خلرق تقني اللتزامات الدين (إيضاح .)2,1
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 .29سندات إلزامية قابلة للتحويل
في مايو  2008أصدرت الشركة سندات إلزامية قابلة للتحويل على شكل شهادات ثقة ،وتبلغ القيمة لهذه الشهادات  1,700مليون درهم،
بتاريخ استحقاق مايو  ،2011السندات حتمل فائدة ثابتة مبعدل  7,25باملئة سنوياً ،وتدفع سنويا ً ابتداء من  19مايو  2009تكاليف اإلصدار لهذه
العملية بلغت  43,8مليون 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  262,3مليون درهم ( 278,7 :2009مليون درهم) يتم عرضها بالقيمة احلالية مع قسيمة دفع مبعدل  7,25باملئة
سنوياً ،عند وقت اإلصدار ،مت احتساب القيمة احلالية باستخدام سعر الفائدة في السوق لسندات مشابهة ،ولكن بدون شرط إلزامي للتحويل
الى أسهم عادية في تاريخ اإلسترداد ،متضمن داخل بند مطلوبات سندات إلزامية قابلة للتحويل ،مشتقات مطلوبة مدرجة بقيمة 18,6
مليون درهم ( 43,9 :2009مليون درهم) حيث ميثل هذا املبلغ القيمة العادلة ،ومتثل عنصر متغير في عدد األسهم التي يجب أن يتم إصدارها
في نهاية السنة بتاريخ التحويل اعتمادا ً على سعر أسهم الشركة في السوق ،ويتم إظهار مجموع املطلوبات في القوائم املالية املوحدة بعد
خصم التكاليف  1.5مليون درهم ( 4,4 :2009مليون درهم).
عند القيد املبدئي ،متحصالت السندات بعد تخصيص اجلزء املتعلق باملطلوبات مت تخصيصها حلقوق املساهمني ،ويتم اظهارها كجزء من
حقوق املساهمني بقيمة  1,302مليون درهم بعد خصم تكاليف العمليات بقيمة  34,6مليون درهم.
حسابات التسوية في املبالغ التي مت عرضها في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي:
2010

2009

سندات
إلزامية قابلة
للتحويل -اجلزء
املدرج في
املطلوبات
ألف درهم

سندات
إلزامية قابلة
للتحويل-
اجلزء املدرج
في حقوق
املساهمني
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

278,723

1,301,679

1,580,402

375,060

ملطلوبات
املشتقات املالية (إيضاح )1
املصاريف املتراكمة
إطفاء تكاليف املعامالت
دفعات القسائم خالل السنة

)(25,300
5,906
2,926
-

-

)(25,300
5,906
2,926
-

14,400
9,386
3,127
)(123,250

-

-

الرصيد كما في  31ديسمبر

262,255

1,301,679

1,563,934

278,723

1,301,679

كما في  1ديسمبر

التغييرات في القيمة العادلة

()i

-

سندات إلزامية
قابلة للتحويل-
اجلزء املدرج في
املطلوبات
ألف درهم

سندات
إلزامية قابلة
للتحويل-
اجلزء املدرج
في حقوق
املساهمني
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

1,301,679

1,676,739

-

14,400
9,386
3,127
)(123,250
1,580,402

للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2009املبلغ الذي مت إظهاره في بيان الدخل املوحد يتضمن مبلغ  1,8مليون درهم متعلقة بعقود تبادل
أسعار الفائدة لم تصنف كحماية فعالة للتدفقات املالية.

تقوم الشركة حاليا ً مبفاوضات مع حاملي السندات متعلقة بشروط السندات التي تستحق في مايو  ،2011حلني االنتهاء من هذه املفاوضات،
التزامات القسائم البالغة  123,250ألف درهم واملستحقة في مايو  2010لم يتم تسديدها.
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مطلوبات السندات اإللزامية القابلة للتحويل مت حتليلها في بيان املركز املالي املوحد كما يلي:

متداول
غير متداول

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

262,255
-

117,876
160,847

262,255

278,723

يتم إحتساب املصاريف املتراكمة في بيان املركز املالي املوحد كما يلي:

محمل في بيان الدخل املوحد
محمل في أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

2,438
3,468

774
8,612

5,906

9,386

 .30التزامات إيجارات التمويل
خالل  ،2006دخلت الشركة في اتفاقية بيع وإعادة تأجير مع طرف ثالث بخصوص احدى املصانع (إيضاح  )11مببلغ  55,8مليون درهم ،يحمل
العقد فائدة مبعدل فعلي يبلغ  9,5باملئة سنويا ويتم سدادها على دفعات شهرية خالل  12سنة.
إن الدفعات املستقبلية الدنيا لإليجار حتت إيجارات التمويل مع القيمة احلالية لدفعات إيجارات التمويل هي كما يلي:
احلد األدني من
دفعات التأجير
ألف درهم

2010

2009

القيمة احلالية
للدفعات
ألف درهم

القيمة احلالية
للدفعات
ألف درهم

احلد األدني من
دفعات التأجير
ألف درهم

خالل سنة
بعد سنة لكن ليس أكثر من  5سنوات
بعد  5سنوات

7,749
30,994
20,000

7,364
23,384
11,019

7,749
30,994
27,765

7,364
23,384
14,620

ناقصاً :مبالغ متثل تكاليف التمويل

58,743
)(16,976

41,767
-

66,508
)(21,140

45,368
-

القيمة احلالية ألدنى دفعات اإليجار

41,797

41,767

45,368

45,368
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مت تصنيف اإليجار في بيان املركز املالي املوحد كما يلي:

متداول
غير متداول

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

7,364
34,403

7,364
38,004

41,767

45,368

 .31مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني
تقوم الشـركة والشركات التابعة لها بتكوين مخصص ملكافأة نهاية اخلدمة للموظفني وفقا ً لعقود العمل للموظفني ،كانت احلركة على
اخملصص في بيان املركز املالي املوحد كما يلي:
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2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

الرصيد في  1يناير
صافي احلركة خالل السنة

13,923
1,048

15,415
)(1,492

الرصيد في  31ديسمبر

14,971

13,923

 .32ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم
معدلة

مطلوبات غير متداولة
محتجزات دائنة متعلقة باالنفاق الرأسمالي

33,605

31,192

محتجزات دائنة متعلقة بإنفاق غير رأسمالي
دائنون آخرون وإيرادات مؤجلة

8,641
23,378

21,076
24,340

32,019

45,416

65,624

76,608

مطلوبات متداولة
مبالغ متعلقة باالنفاق الرأسمالي
مبالغ دائنة للمقاولني ومحتجزات
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  -شركة ائتالف
مصاريف مستحقة الدفع ومخصصات

أخرى:
ذمم دائنة
مبالغ مستحقة لألطراف ذات العالقة – شركات زميلة
مصاريف مستحقة الدفع
دائنون آخرون

28,394
172,012
301,152

334,839
114,898
832,779

501,558

1,282,516

91,800
35,285
233,809
183,244

166,318
29,042
75,299
189,081

544,138

459,740

1,045,696

1,742,256

إن احكام وشروط املطلوبات املالية أعاله هي كما يلي:
ذمم دائنة واملطلوبات املالية األخرى الحتمل فائدة ويتم تسويتها خالل فترة  60يوماً.
إن احملتجزات املستحقة الدفع ال حتمل فائدة ،ويتم تسويتها عادة وفقا ً لشروط العقود.
بالنسبة لألحكام والشروط املتعلقة باألطراف ذات العالقة ،يرجى الرجوع إليضاح .34
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 .33مبالغ مدفوعة مقدماً
متثل مبالغ مستلمة من عمالء واملتعلقة بالدعم املالي لبناء اآلالت ،املعدات واملمتلكات ،يتوقع اعادة دفع هذه املبالغ في .2011

 .34معامالت مع أطراف ذات عالقة
إن هذه املعامالت متت مع الشركات الزميلة ،وشركات ائتالف واملساهمني الرئيسني وموظفي اإلدارة الرئيسيني في الشركة والشركات املسيطر
عليها وذات السيطرة املشتركة أو تقع حتت تأثير جوهري من قبل هذه األطراف ،يتم اعتماد األسعار والشروط املتعلقة بهذه املعامالت من
قبل إدارة الشركة.
ان املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان الدخل املوحد هي كما يلي:

إيرادات
ألف درهم

2010
إيرادات
تكاليف
الفوائد
التشغيل
ألف درهم
ألف درهم

إيرادات أخرى
ألف درهم

إيراداتا
ألف درهم
معدلة

2009
إيرادات
تكاليف
الفوائد
التشغيل
ألف درهم
ألف درهم

إيرادات اخرى
ألف درهم

شركات زميلة

-

89,834

4,104

228

-

85,074

3,956

701

شركة إئتالف

8,401

-

-

385

40,107

-

-

-

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي:
2010
قرض
مدين
ألف درهم

شركات زميلة
شركة ائتالف
مساهم رئيسي
أطراف أخرى ذات عالقة

قروض
وسلفيات
حتمل فائدة
ألف درهم

مدينون
آخرون
ألف درهم

دائنون آخرون
ألف درهم

قرض مدين
ألف درهم
معدلة

9,951
70,653

35,285
172,012

30,865
56,544

-

-

-

1,289

207,297

87,409

-

48,905

25,444
56,544

1,255,000
-

-

81,988

1,255,000

80,604

-

قروض
وسلفيات
حتمل
فائدة
ألف درهم

2009
املدينون
آخرون
ألف درهم
معدلة

دائنون آخرون
ألف درهم
معدلة

12,862
34,754

29,042
114,898
143,940

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  ،)16والقرض من مساهم (إيضاح  )27وتتم التسوية نقداً ،لم يتم تقدمي أو استالم ضمانات ألي مدينون أو
دائنون ألطراف ذات عالقة ،لم تقم اجملموعة بإدراج انخفاض للمدينني فيما يتعلق بالقيم اململوكة ألطراف ذات عالقة للسنة املنتهية في 31
ديسمبر  11,8 :2009( 2010مليون درهم) ،يتم إجراء هذا التقييم في كل سنة مالية من خالل اختبار املركز املالي للطرف ذو العالقة والسوق
الذي يقوم فيه الطرف ذو عالقة باألعمال.
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تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيني
إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرون لإلدارة العليا خالل السنة هي كاآلتي:

مكافآت قصيرة األجل
مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

عدد موظفي اإلدارة العليا

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

20,117
881

17,129
642

20,998

17,771

21

20

 .35اإلرتباطات
إلتزامات إيجارات التشغيل  -كمؤجر
تقوم الشركة بالدخول في عقود خدمات التبريد مع عمالئها لتزويد املياه الباردة ،بعض هذه العقود تستوفي شروط التصنيف كإيجارات حتت
جلنة تفسيرات التقارير املالية الدولية رقم  4ويتم احتسابها على أنها إيجارات تشغيل وفقا ً ملعيار احملاسبة الدولي رقم  17مبا أن الشركة لم
تقم بشكل جوهري بتحويل أي مخاطر أو مكافآت ملكية األصول للعمالء.
هذه العقود الغير قابلة لإللغاء لديها شروط متبقية لغاية  15سنة و  25سنة ،جميع هذه العقود تتضمن بنود إلمكانية مراجعة تكاليف
اإليجار على أساس دوري وذلك وفقا ً للظروف السائدة في السوق.
إن بيان احلد األدنى للقيم املدينة املستقبلية للإليجارات مبوجب عقود إيجارات التشغيل غير القابلة لإللغاء كما في  31ديسمبر كاآلتي:

خالل سنة واحدة
بعد سنة ولكن ليس أكثر من خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

224,972
1,288,734
4,024,355

200,400
1,172,367
4,365,695

5,538,061

5,738,462

الصفحة 95

الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 .35اإلرتباطات (تتمة)
اإلرتباطات
أصدرت البنوك خطابات ضمان نيابة عن اجملموعة كما يلي:

ضمانات حسن التنفيذ
ضمانات مبالغ مدفوعة مقدما ً
ضمانات مالية

2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

112,182
13,705
9,982

64,462
20,471
9,248

135,869

94,181

بلغ نصيب الشركة من االلتزامات في شركات االئتالف والشركات الزميلة الذي يؤثر في بيان الدخل املوحد كما في  31ديسمبر  2010ما قيمته
 0,4مليون درهم ( 0,4 :2009مليون درهم) و  7,3مليون درهم ( 2,3 :2009مليون درهم).

 .36االلتزامات الرأسمالية
ان املبلغ املعتمد للمصاريف الرأسمالية املستقبلية الغير مدرجة في احلسابات يبلغ  606مليون درهم كما في  31ديسمبر 1,108 :2009( 2010
مليون درهم).

 .37أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية
تتكون املطلوبات املالية الرئيسية للمجموعة ،بخالف املشتقات املالية ،من القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي
والتزامات إيجارات التمويل والسحب على املكشوف لدى البنوك وسندات إلزامية التحويل  -ضمن اجلزء املدرج للمطلوبات والدائنون التجاريون
ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ,إن الهدف الرئيسي من هذه املطلوبات املالية هو زيادة التمويل لعمليات اجملموعة ونشاط البناء ,لدى
اجملموعة عدة موجودات مالية كإيجارات التمويل املدينة واملدينون التجاريون ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد والودائع القصيرة
األجل ،التي تنتج مباشرة من عملياتها.
تدخل اجملموعة معامالت املشتقات بهدف إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناجتة من موارد متويل اجملموعة.
إن سياسة اجملموعة في عام  2010و  2009تنص على عدم املتاجرة في املشتقات املالية.
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.

الصفحة 96

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تغيرات القيم العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألدوات املالية التي قد تنتج عن التقلبات في أسعار
السوق ،وتشمل مخاطر السوق األنواع التالية :مخاطر سعر الفائدة و مخاطر العمالت.
تشمل األدوات املالية املتأثرة مبخاطر أسعار السوق ،القروض والسلفيات والودائع ومشتقات األدوات املالية.
إن حتليالت احلساسية املوضحة أدناه توضح وضع الشركة كما في  31ديسمبر  2010و .2009
قد مت حتضير حتليالت احلساسية على أساس كل من مبلغ صافي الدين ونسبة معدالت الفائدة الثابتة إلى املتغيرة على الديون واملشتقات
املالية ونسب األدوات املالية في العمالت األجنبية وأن كافة أدوات احلماية كما في  31ديسمبر  2010قد أخذت بعني االعتبار.
وقد مت األخذ بعني االعتبار جميع اإلفتراضات التالية لدى حساب حتليالت احلساسية:
•	
•	

إن حساسية بيان املركز املالي تتعلق مبشتقات األدوات املالية.
أما احلساسية املتعلقة ببيان الدخل ،فهي نتيجة التغيرات املفترضة في مخاطر األسواق املعنية ،وذلك بالتالي مبني على املوجودات
واملطلوبات املالية كما في  31ديسمبر  2010و  2009ومن ضمنها التأثير الناجت عن محاسبة احلماية.

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 املتغييرة.
ألدارة اخملاطر التي تتعرض لها اجملموعة نتيجة الفائدة املتغييرة على السلفيات ،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  31ديسمبر  ،2010بعد األخذ في االعتبار تأثير عقود تبادل معدالت الفائدة ،فإن  35باملئة
تقريبا من قروض اجملموعة هي مبعدالت فائدة ثابتة ( 38 :2009باملئة).
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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 .37أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية (تتمة)
مخاطر أسعار الفائدة (تتمة)
حساسية معدل أسعار الفائدة
يعرض اجلدول التالي احلساسية لتغير معدالت الفائدة من خالل األثر على الودائع القصيرة األجل واجلزء الغير محمي من القروض والسلفيات،
مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة ألرباح اجملموعة لسنة واحدة.
التأثير على الربح
الف درهم
2010
 100+زيادة في النقطة األساسية
 100-نقص في النقطة األساسية

)(20,891
20,891

2009
 100+زيادة في النقطة األساسية
 100-نقص في النقطة األساسية

)(8,654
8,654

ال ميكن حتديد تأثير حقوق املساهمني املتعلق باملشتقات املعنية باحلماية الفعالة التدفقات النقدية في غياب معلومات من بنوك الطرف اآلخر.
مخاطر العمالت األجنبية
مخاطر العمالت األجنبية هي اخملاطر الكامنة في التقلبات في القيم العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية ألداة مالية ،وهذه التقلبات ناجتة
عن تغييرات في أسعار صرف العمالت األجنبية.
تعتبر اإلدارة أن الشركة غير معرضة خملاطر هامة بالعمالت األجنبية ،إن غالبية املعامالت واألرصدة هي إما بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي،
كما ان سعر الدرهم اإلماراتي ثابت مقابل الدوالر األمريكي ال متثل األرصدة بالدوالر األمريكي مخاطر هامة للعمالت األجنبية.
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 املدنيون
التجاريون ،ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة و إيجارات التمويل املدينة) وأنشطتها التمويلية مبا في ذلك الودائع في البنوك واملؤسسات
املالية واألدوات املالية األخرى.
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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 متعلقة باإلئتمان ،باإلضافة لذلك ،فإنه يتم مراقبة األرصدة املدينة على أساس دوري .إن أقصى تعرض
في القيمة املدرجة مت عرضه في إيضاح  17و  ،18كما في  31ديسمبر  2010ميثل أكبر  3عمالء حوالي  57باملئة من احلسابات املدينة القائمة
( 3 :2009عمالء  67باملئة) املبالغ املستحقة من إيجارات التمويل متثل املستحق هي من عميلني (:2009عميل واحد).
فيما يتعلق مبخاطر االئتمان التي تنشأ من املوجودات املالية األخرى للمجموعة التي تتكون من النقدية وشبه النقدية ،وبعض أدوات املشتقات
املالية ،فإنها تنتج من مخاطر تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان املتعلقة بتخلف الطرف اآلخر ،بتعرض أقصى مساوي للقيمة املدرجة لهذه
األدوات .تسعى اجملموعة للحد من اخملاطر اإلئتمانية للمصارف بالتعامل مع البنوك احلسنة السمعة.
مخاطر السيولة
تقوم اجملموعة 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 املتوقعة من العمليات.
إن هدف اجملموعة هو احملافظة على املوازنة بني استمرارية التمويل واملرونة من خالل استخدام السحوبات على املكشوف من البنوك والقروض
البنكية و السندات وإيجارات التمويل ،كما في  31ديسمبر  2010ونتيجة خلرق التزامات الدين ،أصبحت كافة القروض والسلفيات التي حتمل
فائدة و ترتيبات التمويل اإلسالمي مستحقة عند الطلب ومت تصنيفها حتت عنوان “حتت الطلب” ألهداف حتليل األستحقاقات املالية أدناه.
تقوم اإلدارة مبناقشات مع املقرضني لضمان تعديل ملعاجلة األستحقاقات املالية القصيرة األجل ،اإلدارة واثقة من أن نتائج املناقشات وتنفيذ
خطة إعادة هيكلة رأس املال التي وافق عليها مجلس اإلدارة في  7مارس ( 2010إيضاح  )2.1ستعالج مخاطر السيولة للشركة ،كما في تاريخ
املوافقة على البيانات املالية املوحدة لم يقم اي مقرض بطلب لتعجيل سداد القروض والسلفيات.
كما في  31ديسمبر  ،2010لم يكن لدى الشركة قروض وسلفيات حتمل فائدة أو ترتيبات التمويل االسالمي غير مسحوبة ( :2009الشيء)
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 .37أهداف وسياسات إدارة اخملاطر املالية (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
يلخص اجلدول التالي قائمة استحقاق املطلوبات املالية للشركة كما في  31ديسمبر  2010بنا ًء على املدفوعات التعاقدية غير اخملصومة
وأسعار فائدة السوق احلالية:

كما في  31ديسمبر 2010
مشتقات األدوات املالية
سندات إلزامية قابلة للتحويل ضمن املطلوبات
القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
التزامات اإليجار التمويلي
ترتيبات التمويل اإلسالمي
ذمم ومحتجزات دائنة ،مبالغ مستحقة لألطراف
ذات عالقة ومطلوبات مالية اخرى
حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك

كما في  31ديسمبر 2009
مشتقات األدوات املالية
سندات إلزامية قابلة للتحويل ضمن
املطلوبات
القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
التزامات اإليجار التمويلي
ترتيبات التمويل اإلسالمي
ذمم ومحتجزات دائنة ،مبالغ مستحقة لألطراف
ذات العالقة ومطلوبات مالية اخرى (معدلة)
حسابات السحب على املكشوف لدى البنوك

عند الطلب
ألف درهم

أقل من
 3أشهر
ألف درهم

من  3إلى
 12شهر
ألف درهم

من سنة إلى
 5سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

-

10,058

52,659

31,883

-

94,600

123,250
2,408,783

12,049
1,937
35,853

123,250
122,772
5,812
38,023

62,599
30,994
148,263

31,263
20,000
108,549

246,500
2,637,466
58,743
2,673,288

53,717

391,015
-

483,616
-

42,246
-

-

916,877
53,717

4,928,350

450,912

826,132

315,985

159,812

6,681,191

-

-

15,663
123,250

96,690
123,250

5,444
-

117,797
246,500

1,186,969
2,362,600

21,641
1,937
36,399

38,775
5,812
61,145

41,117
30,994
157,903

21,624
27,765
83,237

1,310,126
66,508
2,701,284

52,007

547,444
-

1,085,298

-

52,268
-

-

1,685,010
52,007

3,601,576

607,421

1,329,943

502,222

138,070

6,179,232

-

2,342,600

إدارة رأس املال
إن الهدف الرئيسي من إدارة اجملموعة لرأس املال هو الوصول إلى تقييم 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  7مارس  2010قام مجلس اإلدارة بتصديق خطة شاملة إلعادة هيكلة رأس املال (إيضاح  ،)2.1من املتوقع أن تؤثر على تغيير هيكلية رأس
املال خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر .2011
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تراقب اجملموعة راس املال باستخدام معدل االقراض ،نسبة صافي املديونية على مجموع راس املال زائدا صافي املديونية ،تدرج ضمن صافي
املديونية ،القروض والسلفيات التي حتمل فائدة ،وترتيبات التمويل األسالمي ،سندات قابلة للتحويل اجلزء املدرج ضمن املطلوبات والتزامات
إيجارات التمويل ناقصا النقد وودائع قصيرة األجل ،يشتمل رأس املال على حقوق املساهمني وحقوق غير مسيطرة ناقصا ً التغييرات املتراكمة
في القيمة العادلة للمشتقات املالية.
2010
ألف درهم

2009
ألف درهم

2,406,091
2,320,683

1,174,444
2,330,327

262,255
41,767

278,723
45,368

ناقصاً :النقد وما يعادلة

5,030,796
)(308,098

3,828,862
)(252,582

صافي املديونية

4,722,698

3,576,280

حقوق املساهمني
تعديالت للتغيرات املتراكمة في القيمة العادلة للمشتقات
املالية واالستثمارات املتاحة للبيع

1,487,730

1,428,281

71,276

77,703

إجمالي رأس املال

1,559,006

1,505,984

رأس املال وصافي املديونية

6,281,704

5,082,264

معدل االقراض

%75

%70

القروض والسلفيات التي حتمل فائدة
ترتيبات التمويل اإلسالمي
سندات إلزامية قابلة للتحويل – اجلزء املدرج ضمن املطلوبات
التزامات إيجارات التمويل

إن الزيادة في معدل االقراض عائد الى زيادة السلفيات اجلديدة خالل السنة من أطراف ذات عالقة.
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 .38األدوات املالية
القيم العادلـة
إن القيم العادلة لألدوات املالية للمجموعة ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية املدرجة كما في تاريخ امليزانية العمومية ،باستثناء
إيجارات التمويل املدينة وسندات قابلة للتحويل  -اجلزء املدرج ضمن املطلوبات والتزامات إيجارات التمويل ذات معدالت ربح وفائدة ثابتة ،مدرج
أدناه مقارنة بني القيم الدفترية والقيم العادلة لهذه األدوات:
القيمة الدفترية

2010
ألف درهم

التزامات اإليجار التمويلي
سندات قابلة للتحويل  -مطلوبات
إيجارات متويلية مدينة

41,767
262,255
1,276,495

القيمة العادلة

2009
ألف درهم

2010
ألف درهم

45,368
278,723
1,169,624

40,395
262,255
1,500,321

2009
ألف درهم

39,000
234,823
946,894

تراتيبية القيمة العادلة
متتلك اجملموعة كما في  31ديسمبر  ،2010األدوات املالية التالية مدرج ًة 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 ،سواءا ً بشكل مباشر أو غير مباشر.
املستوى الثالث :طرق تقييم تكون فيها املدخالت املستخدمة ذات تأثير هام على القيمة العادلة املسجلة ولكنها غير مبنية على أساس
معلومات سوقية واضحة.
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 31ديسمبر 2010
مليون درهم

املستوى األول
مليون درهم

املستوى الثاني
مليون درهم

املستوى الثالث
مليون درهم

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع

-

-

-

-

عقود تبادل أسعار الفائدة

2,282

-

2,282

-

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
مشتقات مالية – سندات إلزامية للتحويل

18,600

-

18,600

-

عقود تبادل أسعار الفائدة

76,000

-

76,000

-

 31ديسمبر 2009
مليون درهم

املستوى األول
مليون درهم

املستوى الثاني
مليون درهم

املستوى الثالث
مليون درهم

موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
استثمارات متاحة للبيع

68,421

3,450

64,971

-

عقود تبادل أسعار الفائدة

2,898

-

2,898

-

مطلوبات مالية مدرجة بالقيمة العادلة
مشتقات مالية – سندات إلزامية للتحويل

43,900

-

43,900

-

عقود تبادل أسعار الفائدة

73,897

-

73,897

-

لم يكن هناك خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2010أي 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 متغير.
بهدف تقليل تعرضها لتقلبات اسعار الفائدة على القروض والسلفيات التي حتمل فائدة وترتيبات التمويل اإلسالمي ،فقد قامت الشركة
بالدخول في مبادلة اسعار الفائدة مع مجموعة من البنوك كحماية لتدفقات نقدية فعالة مببلغ أسمي يعكس سحوبات وجدول سداد
القروض.
يشير اجلدول التالي كما في  31ديسمبر الفترات التي من املتوقع ظهور التدفقات النقدية احملمية ومتى يتوقع أن يؤثر ذلك على بيان الدخل كاآلتي:
خالل السنة
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

من  3-1سنوات
ألف درهم

من  8-3سنوات
ألف درهم

2010
التدفقات النقدية الداخلة (املوجودات)
التدفقات النقدية اخلارجة (املطلوبات)

912
)(44,117

1,370
)(31,353

)(530

2,282
)(76,000

صافي التدفقات النقدية الداخلة (اخلارجة)

)(43,205

)(29,983

)(530

)(73,718

2009
التدفقات النقدية الداخلة (املوجودات)
التدفقات النقدية اخلارجة (املطلوبات)

خالل السنة
ألف درهم

من  3-1سنوات
ألف درهم

من  8-3سنوات
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

692
)(15,663

466
)(43,572

1,740
)(14,662

2,898
73,897

صافي التدفقات النقدية الداخلة (اخلارجة)

)(14,971

)(43,106

)(12,922

)(70,999
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الشركة الوطنية للتبريد المركزي  -شركة مساهمة عامة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
 31ديسمبر 2010

 .38األدوات املالية (تتمة)
أنشطـة احلمايـة (تتمة)
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.

تبادل أسعار الفائدة

املوجودات

2010
املطلوبات

القيمة االسمية

املوجودات

2009
املطلوبات

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

القيمة
االسمية
ألف درهم

2,282

76,000

1,783,280

2,898

73,897

1,777,213

 .39األحداث الالحقة بعد تاريخ امليزانية
للمعلومات التفصيلية حول إعادة هيكلة رأس املال الرجاء الرجوع إلى املالحظة  ،2,1الحقا ً لنهاية السنة قام كافة املقرضني الرئيسيني
احلاليني للمجموعة باملوافقة على الشروط الرئيسية لالتفاق بإعادة متويل التزامات الشركة احلالية والبالغة قيمتها  2,6مليار درهم وتقدمي
تسهيالت متجددة بقيمة  150مليون درهم للمجموعة.
أعلنت الشركة توصلها إلى اتفاق من حيث املبدأ مع شركة مبادلة للتنمية ش.م.ع لتقوم مبوجبه بتقدمي  3,1مليار درهم كحد أقصى في رأس
مال طويل األمد في الشركة.
قامت تبريد بدعوة حاملي الصكوك إلزامية التبديل لعرض شهاداتهم إلعادة شرائها املبكر من قبلها ،ووافقت على إعادة شراء الشهادات
املعروضة بشكل صحيح في  16مارس وذلك شريطة استكمال تبريد لبرنامج إعادة هيكلة رأس مالها ،كما وقامت تبريد بدعوة حاملي
الشهادات بشكل منفصل للموافقة على قرار غير عادي السترداد أية شهادات متبقية عند استكمال هذا العرض ،في  28مارس قامت تبريد
بإعالن وإخطار حاملي الشهادات بصدور القرار الغير عادي حسب األصول في اجتماع حلاملي الشهادات .إن تنفيذ القرار الغير عادي مشروط
أيضا ً باستكمال تبريد لبرنامج إعادة هيكلة رأس مالها.

 .40معلومات املقارنة
متت إعادة تصنيف بعض مبالغ املقارنة لتتوافق مع عرض البيانات في السنة احلالية ,إن إعادة التصنيف لم يؤثر على النتائج أو حقوق مساهمي
اجملموعة.
بيان الدخل املوحد
•	 اإليرادات البالغة  77مليون درهم وتكاليف تشغيلية البالغة  85مليون درهم للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2009واملتعلقة باتفاقية
خدمات التبريد مع صحارى للتبريد احملدودة والتي مت إدراجها سابقا ً على أساس صافي حتت بند “مصاريف أدارية ومصاريف أخرى” مت إعادة
تصنيفها وأصبحت تظهر بشكل منفصل في اإليرادات وتكاليف التشغيل على التوالي.
بيان الوضع املالي املوحد:
•	 قرض لشركة ائتالف مببلغ  56مليون كما في  31ديسمبر  2009أعيد تصنيفه من املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة.
•	 مبالغ مدفوعة مقدما ً مببلغ  4,6مليون درهم كما في  31ديسمبر  2009جمعت حاليا ً في ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما ً ومت إظهارها
في إيضاح  18في بيان املركز املالي.
ميكن الرجوع الى ايضاح  2,3للمتغيرات التي أدخلت على أرقام املقارنة والناجتة عن تغيرات السياسة احملاسبية خالل السنة.
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