
التقــريـــر ال�سنــــــوي 2011

نبذة عن ال�شركة

الإجنازات الرئي�شية

جمل�س الإدارة

اأبرز النتائج املالية

اأبرز النتائج الت�سغيلية

حوكمة ال�شركة

البيانات املالية

الر�ؤية امل�ستقبلية



 �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان

 رئي�س د�لة الإمارات العربية املتحدة  

�لفريق �أول �شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 

�يل عهد اأبوظبي �نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة

�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 

نائب رئي�س الد�لة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 



2 0 1 1 التقــريـــر ال�سنــــــوي 

اأهم اإجنازات 2011................................................................. 5  

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة.......................................................... 7

كلمة الرئي�س التنفيذي.............................................................. 9

جمل�س الإدارة...................................................................... 10

نبــذة عن تربيــد.................................................................... 13

19 ...............................................2011  - نظرة على اأداء ال�سركة: 2009 

تقرير اأع�ساء جمل�س الإدارة........................................................ 23

تقرير حوكمة ال�سركات............................................................. 27

تقرير مدققي احل�سابات امل�ستقلني................................................. 31

البيانات املالية...................................................................... 33

المحتويات

23

تشّكل المياه جوهر عملنا، فمنها نقوم بانتاج المياه المبّردة 
لتزويد عمالئنا بحلول تكييف تتسم بتوفير الطاقة والتكلفة المنخفضة 



2 0 1 1 التقــريـــر ال�سنــــــوي 

ارتفع اإجمايل اإيرادات املجموعة مبعدل 9% حمققة 1,114.6 مليون درهم

ا�ستكملت تربيد يف 1 اأبريل 2011 برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال بنجاح

�سداد �سكوك 06 بالكامل يوم ا�ستحقاقها

ارتفعت اأرباح ال�سركة الأم بواقع 34% م�سجلة 182.7 مليون درهم

ارتفعت الأرباح الت�سغيلية لوحدة املياه املرّبدة بواقع 37% حمققة 274.4 مليون درهم

دخلت 11 حمطة تربيد جديدة اخلدمة 

ارتفعت قدرة التربيد بواقع 45,800 طن تربيد م�سجلة زيادة 8% مقارنةً بالعام 2010

اإ�شافة 78,115 طن تربيد من خالل تو�سيل اخلدمة لعمالء جدد، اأكرث بـــ 16% مقارنًة بالعام 2010

نجحت تبريد بتحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خالل العام 2011

45
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رئيس مجلس اإلدارة
كلمة 

“لقد اعتمدت الشركة سياسة النمو المنضبط نهجًا لها على مدار العام 2011،
 وستواصل االلتزام بهذا النهج للمضي قدمًا”

حققت �سركة تربيد جناحات عديدة، �على اأكرث من �سعيد، خالل عام 2011. فقد كان عام  التحول �الذي  �سهدنا 

فيه ثمرة القرارات �اخلطوات العملية التي قام بها جمل�س الإدارة لتحويل م�سار ال�سركة �تر�سيخ دعائمها على اأ�سا�س 

متني. 

يف 1 اأبريل 2011، اأكملنا �بنجاح برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال الذي مت اطالقه يف مار�س 2010. �كان برنامج 

اإعادة الهيكلة عاماًل اأ�سا�سيًا يف م�سرية النجاح التي حققتها ال�سركة، حيث �فر لها متوياًل طويل الأجل لدعم برنامج 

التو�سع املقرر �اإعادة هيكلة الديون �حتقيق ال�ستقرار املايل �متهيد الطريق نحو مزيد من الأداء اليجابي خالل 

الأعوام القادمة.

لقد اعتمدت ال�سركة �سيا�سة النمو املن�سبط نهجًا لها على مدار العام 2011، ��ستوا�سل اللتزام بهذا النهج للم�سي 

قدمًا. �نحن ندرك اأننا �سنواجه العديد من التحديات يف ال�سنوات املقبلة، يف �قت ن�سعى فيه لتنمية اأعمالنا �التعامل 

اأننا نركز ب�سكل مكثف على  اأ�ؤكد لكم  اأن  بكل دقة �حذر مع املناخ القت�سادي العاملي احلايل. �مع ذلك، ميكنني 

اللتزام بوعدنا يف اأن حتافظ تربيد على مكانتها ك�سركة رائدة عامليًا يف قطاع التربيد املركزي، �اأن توفر قيمة ثابتة 

جلميع اأ�سحاب امل�سالح. 

فاليوم،  الهدف.  ال�سحيح نحو حتقيق هذا  الطريق  باأننا على  ثقة  كلنا   ،2011 القوي خالل عام  الأداء  �بعد هذا 

متتلك ال�سركة متوياًل جيدًا، كما جنحت يف تاأمني اإيرادات م�ستدامة �متكررة. �مع القرتاب من ا�ستكمال برنامج 

التو�سع املقرر، ميكننا الآن اأن من�سي قدمًا بكل ثقة �تفا�ؤل.

اأتقدم بكل ال�سكر �التقدير للم�ساهمني على الدعم الذي قدموه لدفع تربيد نحو م�سرية النمو  اأ�د اأن  �يف اخلتام، 

�النجاح �على اإميانهم بال�سركة �قدرتها على تقدمي قيمة طويلة الأمد. كما اأتوجه بال�سكر اإىل موظفينا على عملهم 

اجلاد �تفانيهم، فقد كانت م�ساهماتهم الركيزة الأ�سا�سية للنجاح الذي حققته ال�سركة. 

وليد املقرب املهريي

رئي�س جمل�س الإدارة
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الطويل  �التمويل  امل�ستقر  املايل  الهيكل  بف�سل  ال�سركة،  تاريخ تربيد حيث متكنت  فارقة يف  نقطة   2011 كان عام 

الأجل الناجتني عن ا�ستكمال برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال، من حتقيق اأداء مايل �ت�سغيلي قوي يعترب من بني اأف�سل 

النتائج التي �سجلتها ال�سركة خالل ال�سنوات املا�سية. 

اإيرادات ال�سركة من  1,114.6 مليون درهم، كما زادت  9% لت�سبح  اإيرادات املجموعة مبعدل  فقد ارتفع اإجمايل 

اأعمال �حدة املياه املرّبدة مبعدل 25% لت�سبح 943.8 مليون درهم. ��سهد �سايف الأرباح اأي�سًا حت�سنًا ملحوظًا خالل 

العام املا�سي م�سجاًل زيادة قدرها 34% لي�سل اإىل 182.7 مليون درهم، كما �سجلت الأرباح الت�سغيلية لوحدة املياه 

املرّبدة زيادة قدرها 37% لت�سبح 274.4 مليون درهم.

قوية  ميزانية  امتالك  �مع  القوي.  ال�سركة  اأداء  �راء  الأ�سا�سية  الأعمدة  �الرتكيز  �التنفيذ  ال�ستدامة  كانت  �لقد 

�توفر املوارد املالية الالزمة ل�ستكمال برنامج التو�سع املقرر �العقود الطويلة الأجل، حتولت تربيد اإىل �سركة اأكرث 

قوة �مر�نة �ذات موارد دخل م�ستدامة. �اأ�سبحت ال�سركة الآن يف موقف اأف�سل يوؤهلها للمحافظة على التقدم الذي 

حققته خالل املرحلة املا�سية �ا�ستغالل الفر�س امل�ستقبلية املتاحة على ال�سعيد املحلي �الإقليمي. 

القوي  لالأداء  الأ�سا�سي  املحرك  باعتبارها  املرّبدة  املياه  �حدة  �تطوير  منو  على  بالرتكيز  تربيد  ا�ستمرت  �باملثل، 

لل�سركة �ذلك مع العمل على الإنهاء التدريجي لأن�سطة الوحدة الهند�سية. �نتيجة لذلك، ��سلت م�ساهمة اأعمال املياه 

املرّبدة يف اإيرادات عام 2011 اإىل 85% م�سجلة زيادة قدرها 11% عن العام املا�سي.

�بالرغم من هذه النتائج الإيجابية املب�سرة، ندرك طبيعة العقبات التي يتعني علينا مواجهتها. �تعني حالة الرتقب 

اأعمالنا  بتو�سيع  يتعلق  فيما  �اليقظة  توخي احلذر  بنا  يجدر  اأنه  اإذ  العاملية  القت�سادية  الأ��ساع  ت�سيطر على  التي 

�ا�ستثماراتنا. �بالرغم من هذه التحديات، نوؤمن باأن لدينا الأ�س�س الالزمة لتحقيق النمو املن�سود �موا�سلة الأداء 

القوي يف ال�سنوات املقبلة.

من  اأ�سا�سيًا  عاماًل  بال�سركة  التزامهم  كان  فقد  تربيد،  موظفو  بذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  الإ�سارة  نن�سى  �ل 

اأدائها  على  باملحافظة  �ستنجح  تربيد  باأن  الثقة  الذي مينحني  الأمر  ال�سركة،  اأداء  بتح�سني  �ساهمت  التي  العوامل 

املتميز يف امل�ستقبل.

�سوجيت بارهار

الرئي�س التنفيذي

الرئيس التنفيذي
 كلمة

“االستدامة والتنفيذ والتركيز األعمدة األساسية وراء أداء الشركة القوي”

89
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وليد املقرب املهريي

رئي�س جمل�س الإدارة

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

��سند�ق  �سات،  ياه  �سركة  اإدارة  جمل�س  حاليًا  يرتاأ�س  �هو  ال�سركة.  يف  ال�ستثمارية  اللجنة 

كلينك  كليفالند  �م�ست�سفى  املتطورة،  التكنولوجيا  ا�ستثمار  ��سركة  التحتية،  للبنى  مبادلة 

اآير� لل�سناعات، �هو  اإدارة �سركة بياجو  اأي�سًا من�سب نائب رئي�س جمل�س  اأبوظبي. �ي�سغل 

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة اإيه اإم دي، ��سركة املعرب، ��سركة الإمارات لالت�سالت املتكاملة 

املهريي  امل�ستقبل )م�سدر(. يحمل  لطاقة  اأبوظبي  ��سركة  فا�ندريز،  ��سركة جلوبل  )د�(، 

اخلدمة  يف  علوم  �بكالوريو�س  املتحدة،  الوليات  يف  هارفارد  جامعة  من  ماج�ستري  �سهادة 

اخلارجية من جامعة جورج تا�ن يف الوليات املتحدة. 

خالد عبداهلل القبي�سي

الع�سو املنتدب

يرتاأ�س خالد عبداهلل القبي�سي جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية لل�سمان ال�سحي )�سمان( �هو 

ع�سو جمل�س اإدارة يف عدد من ال�سركات ت�سمل �سركة مبادلة برامرييكا لال�ستثمار العقاري 

لإدارة  اأبوظبي  ��سركة  التمويل  �دار  العقارية  منازل  ��سركة  كابيتال  اإي  مبادلة جي  ��سركة 

ريا�سة ال�سيارات �هيئة ال�سحة - اأبوظبي. �بالإ�سافة لذلك، يعمل القبي�سي كمدير تنفيذي 

على  حا�سل  القبي�سي  للتنمية.  مبادلة  �سركة  يف  الإدارية  �ال�سوؤ�ن  الب�سرية  املوارد  لوحدة 

�سهادة بكالوريو�س يف الإدارة املالية �الت�سغيلية من جامعة بو�سطن الأمريكية، �يحمل درجة 

املاج�ستري يف العلوم من جامعة جورج �ا�سنطن يف الوليات املتحدة. 

اأحمد يحيى الإدري�سي

ع�سو جمل�س اإدارة

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

للتنمية. كان الإدري�سي �سريكًا يف  مكنزي ��سركاه حيث تراأ�س فرع اأبوظبي �فرع ال�ستثمار 

الرئي�سي. ي�سغل الإدري�سي ع�سوية جمال�س اإدارة ال�سركات التالية: �سركة الإمارات لالأملنيوم 

)اإميال( ��سركة األومينا غينيا املحد�دة ��سركة اأزلية ��سركة ا�س اإم اإن بركاء للطاقة ��سركة 

كلية  من  ال�سناعية  الهند�سة  يف  البكالوريو�س  �سهادة  الإدري�سي  يحمل  للطاقة.  الر�سيل 

امليكانيكية من معهد  الهند�سة  املركزية، �هو حا�سل على �سهادة ماج�ستري علوم يف  باري�س 

ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا يف الوليات املتحدة الأمريكية.

علي �سعيد البادي

ع�سو جمل�س اإدارة

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

اجلهة املطورة �املنظمة لعمل املوانئ �املناطق ال�سناعية يف اأبوظبي. �بالإ�سافة لتقلده عددًا 

اأبوظبي  برت�ل  �سركات  جمموعة  يف  عامًا   22 البادي  ق�سى  الرفيعة،  الإدارية  املنا�سب  من 

الوطنية )اأدنوك(، �سغل خاللها من�سب رئي�س جمل�س اإدارة �ع�سو يف جمل�س اإدارة عدد من 

1998 يف منظمة )اأ�بك( كممثل لد�لة   - �سركات )اأدنوك(.�عمل البادي بني عامي 1987 

جامعة  من  الإدارية  العلوم  يف  بكالوريو�س  �سهادة  البادي  يحمل  املتحدة.  العربية  الإمارات 

اإنديانا يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

ابراهيم اأحمد الأن�ساري

ع�سو جمل�س اإدارة

الإمارات  للطاقة يف د�لة  الأن�ساري من�سب مدير عام �سركة د�لفني  اأحمد  اإبراهيم  ي�سغل 

 2003 اأكتوبر  2007. �قبل ان�سمامه ل�سركة د�لفني للطاقة يف  اأكتوبر  العربية املتحدة منذ 

كنائب الرئي�س التنفيذي ل�سوؤ�ن امل�ساريع، عمل الأن�ساري مديرًا عامًا ل�سركة الحتاد للماء 

 18 ملدة  الأن�ساري  عمل  اأبوظبي.  �كهرباء  مياه  هيئة  يف  لحقًا  دجمها  مت  �التي  �الكهرباء 

الإمارات  �سركة  اإدارة يف  )اأدنوك(، �هو ع�سو جمل�س  الوطنية  اأبوظبي  ب�سركة برت�ل  عامًا 

لالأملنيوم )اإميال(. اإبراهيم الأن�ساري حا�سل على �سهادة بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية 

من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

عبد الروؤوف البيطار

ع�سو جمل�س اإدارة

�ن�ستله،  املنهل  مياه  م�سانع  جمموعة  يف  �م�ساهم  التنفيذي  الرئي�س  البيطار  الر�ؤ�ف  عبد 

الأردن. كما  املتخ�س�سة يف  للكابالت  الأ��سط  ال�سرق  اإدارة �سركة  اأي�سًا رئي�س جمل�س  �هو 

ي�سغل البيطار ع�سوية العديد من جمال�س اإدارة ال�سركات منها: ال�سركة العربية لتنمية املياه 

�الطاقة )اأكوا(، �سركة م�سنع مياه املنهل يف قطر �البحرين، م�سنع مياه ن�ستله يف الإمارات، 

يف  �البال�ستيك  للقوالب  الأ��سط  ال�سرق  م�سنع  الريا�س،  يف  للمرطبات  الينابيع  م�سنع 

الريا�س، �سركة جمموعة العزل اخلليجية يف الريا�س. يحمل البيطار درجة بكالوريو�س علوم 

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

خالد �سالح الرا�سدي 

ع�سو جمل�س اإدارة

ي�سغل خالد �سالح الرا�سدي من�سب م�ست�سار اأ�ل لوحدة ال�سناعة يف �سركة مبادلة للتنمية. 

�هو ع�سو يف جمل�س اإدارة �سركة اخلدمات �احللول التوربينية. ��سبق اأن �سغل منا�سب رفيعة 

يف عدد من كربى امل�ساريع احلكومية يف اأبوظبي. �يحمل الرا�سدي �سهادة بكالوريو�س يف اإدارة 

الأعمال اخت�سا�س مالية �ت�سويق من جامعة كولوراد� يف الوليات املتحدة الأمريكية. 

أعضاء  
مجلس اإلدارة
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تعترب ال�سركة الوطنية للتربيد املركزي �س.م.ع - تربيد، من ال�سركات الرائدة يف جمال تربيد املناطق، حيث اأنها  

توفر حلول تكييف م�ستدامة تت�سم بالفعالية �البتكار ل�سريحة �ا�سعة من املوؤ�س�سات احلكومية �ال�سركات التجارية 

�اخلا�سة �املجمعات ال�سكنية يف منطقة اخلليج. 

بكافة  تفي  متخ�س�سة  حلوًل  تربيد  تقدم  املنطقة،  يف  التحتية  البنية  م�ساريع  اأبرز  يف  رائدًا  �سريكًا  �باعتبارها 

اأبوظبي، �جامع  البازرة: مرت� دبي، �جزيرة يا�س يف  احتياجات �متطلبات عمالئها. �ت�سمل قائمة م�ساريع تربيد 

ال�سيخ زايد الكبري، ف�ساًل عن م�سر�ع اللوؤلوؤة يف قطر. 

تقوم تربيد من خالل �سبكة بنيتها التحتية بتز�يد عمالئها باملياه املرّبدة التي ت�ستخدم فيما بعد يف اأجهزة تكييف 

الهواء، �ذلك من خالل ت�سميم �بناء �ت�سغيل حمطات تربيد املناطق، التي �سممت خ�سي�سًا لتكييف بع�س امل�ساريع 

املحددة اأ� لتحويل امل�ساريع القائمة من اأنظمة التكييف التقليدية بالهواء اإىل نظام تربيد املناطق.

منت حمفظة تربيد منذ تاأ�سي�سها يف عام 1998، لت�سل بحلول نهاية العام 2011 اإىل 58 حمطة يف خمتلف مناطق 

د�لة الإمارات العربية املتحدة. �تعود ملكية 51 حمطة بالكامل لـ تربيد يف حني تعمل ال�سركة على ت�سغيل 7 حمطات 

البحرين  لت�سمل  التعا�ن اخلليجي  د�ل جمل�س  اإىل  نطاق عملياتها  تربيد  ��ّسعت  �قد  م�سرتكة.  م�ساريع  من خالل 

�ُعمان �قطر �اململكة العربية ال�سعودية. 

�مع ما يقارب 15 عامًا من اخلربة يف املنطقة، جنحت تربيد بت�سميم �تطوير تقنيات رائدة يف جمال تربيد املناطق 

مكنتها من توفري حلول تكييف �سديقة للبيئة تت�سم بالتكلفة املنخف�سة �الكفاءة العالية، الأمر الذي جعلها �سريكًا 

مهمًا يف دعم النمو القت�سادي يف املنطقة. 

دي�شمرب   31 �بتاريخ  اأنه  بالذكر  اجلدير  �من  “تربيد”.  الرمز  حتت  املايل  دبي  �سوق  يف  مدرجة  تربيد  �سركة  اإن 

�هذه  لل�سركة،  امل�ساهم  املال  راأ�س  من  اأكرث  اأ�   %5 ن�سبته  ما  متتلك  التالية  امل�ساهمة  ال�سركات  اأ�سبحت   ،2011

�سركة   �  ،)%14.81( للتنمية  مبادلة  �سركة   ،)%16.24( �الطاقة  املياه  لتنمية  العربية  ال�سركة   : هي  ال�سركات 

جرنال اإنف�ستمنت�س اإف.زد.اإي )%12.42(.

ال�سركات التابعة

املتعلقة مبجال عملها  التجارية  الأن�سطة  تعمل تربيد يف جمموعة من  تابعة،  ��سركات  م�سرتكة  م�ساريع  من خالل 

الأ�سا�سي �هو تربيد املناطق، ف�ساًل عن اأعمال الوحدة الهند�سية. 

عن تبريــد
نبــذة

ومع مايقارب 15 عامًا من الخبرة في المنطقة، 
نجحت تبريد بتصميم وتطوير تقنيات رائدة في مجال تبريد المناطق 

1213



2 0 1 1 التقــريـــر ال�سنــــــوي 

نظرة على بع�ض �ل�شركات: �لأعمال �لأ�شا�شية - تربيد �ملناطق

 

�ل�شركة �لقطرية لتربيد �ملناطق

تعد ال�سركة القطرية لتربيد املناطق )م�ساهمة خا�سة( �املعر�فة بــ “قطر كو�ل”، م�سر�عًا خا�سًا م�سرتكًا لعدد من 

ال�سركات، �هي ال�سركة املتحدة للتنمية ��سركة تربيد، �جمموعة من امل�ستثمرين القطريني. �يف عام 2010 د�سنت 

اأكرب حمطة لتربيد املناطق يف العامل بقدرة ت�سل اإىل  ال�سركة م�سر�ع تربيد املناطق املتكامل يف لوؤلوؤة قطر، �هو 

130,000 طن تربيد. 

�شركة �لبحرين لتربيد �ملناطق 

تعترب �سركة البحرين لتربيد املناطق �س.م.ب �املعر�فة بـــ “تربيد البحرين” م�سر�ع قطاع خا�س م�سرتك لعدد من 

ال�سركات هي �سركة تربيد، �ا�سترياد، �جمموعة “اأ. اأ. بن هندي”. �تعمل ال�سركة حاليًا على ت�سغيل حمطة للتربيد 

املركزي با�ستخدام مياه البحر �توفر خدماتها ملجموعة من اأبرز امل�ساريع يف اململكة. 

�شركة تربيد �ملناطق �ل�شعودية

من  جمموعة  بني  خا�سة  م�ساهمة  �سركة  ال�سعودية”  بـــ“تربيد  �املعر�فة  ال�سعودية  املناطق  تربيد  �سركة  تعترب 

ال�سركات ك�سركة اأكوا للطاقة ��سركة ر�سد العاملية �تربيد.

�شركة تربيد ُعمان

�سركة تربيد، �جمموعة من حملة  2008، م�سر�عًا م�سرتكًا بني  املوؤ�س�سة عام   ، ُعمان” �س.م.ع.ب  “تربيد  تعترب 

الأ�سهم العمانية، هم �سند�ق تقاعد �زارة الدفاع، ��سند�ق تقاعد ديوان البالط ال�سلطاين، ��سند�ق تقاعد موظفي 

جهاز الأمن الداخلي، ��سركة بي.اأم.اإيه انرتنا�سيونال ليميتد ��سركة تطوير امل�ساريع اخلا�سة �س.م.م.

�شركة �إ�ض �آند تي للتربيد �ملركزي 

2008 ك�شركة  تاأ�س�ست �سركة اإ�س اآند تي ذ.م.م للتربيد املركزي �املعر�فة بــــ “اإ�س.اآند.تي كو�ل” يف يناير من عام 

تتنا�سف ملكيتها كل من �سركة تربيد، ��سركة �سر�ح العقارية �س.م.ع . تزّ�د ال�سركة حاليًا خدمة تربيد املناطق 

لعدد من مرافق م�سر�ع �سم�س يف جزيرة الرمي يف اأبوظبي.

�شركة تربيد �ملدينة �ل�شناعية

2004، كم�سر�ع م�سرتك تابع  تاأ�س�ست �سركة تربيد املدينة ال�سناعية ذ.م.م �املعر�فة بــ “اآي.�سي.�سي.�سي” عام 

اأبوظبي لال�ستثمار، ��سركة الواحة كابيتال �س.م.ع تقوم ال�سركة حاليًا بت�سغيل حمطتني يف  ل�سركة تربيد، ��سركة 

منطقة امل�سفح يف اأبوظبي حيث تعمل على تز�يد �سركة ز�ن �سكوب بخدمة التكييف.

نظرة على بع�ض �ل�شركات: �أعمال �لوحدة �لهند�شية

�شركة�أنظمة �خلليج للطاقة 

رائدة يف جمال  �سركة   ،1995 عام  تاأ�س�ست  �التي  “جي�س”،  بـــ  املعر�فة  ذ.م.م  للطاقة  اخلليج  اأنظمة  �سركة  ُتعد 

تنفيذ التعاقدات، اإذ تقدم م�ستلزمات هند�سة الت�سنيع يف جمال البنية التحتية �خدمات التعاقدات املدنية اخلا�سة 

ب�سناعة تربيد املناطق. تتمتع ال�سركة ب�سجل حافل من الإجنازات يف جمال تنفيذ الأعمال الهند�سية، �امل�سرتيات، 

�التعاقدات الإن�سائية �سواء للقوات امل�سلحة اأ� لعدد من كبار مطوري العقارات يف الد�لة.

�شركة �إ�ض �إن �شي – لفالني جلف كونرت�كتورز

تاأ�س�ست �سركة اإ�س اإن �سي - لفالني جلف كونرتاكتورز ذ.م.م  �املعر�فة بـــ “اإ�س.اإن.�سي” عام 2004، �تعد م�سر�عًا 

م�سرتكًا بني كل من �سركة تربيد � اإ�س.اإن.�سي - لفالني العاملية �هي من اأكرب �سركات الهند�سة �البناء يف العامل.

م�شنع �لإمار�ت ل�شناعات �لأنابيب �ملعزولة

تاأ�س�س م�سنع الإمارات ل�سناعة الأنابيب املعز�لة ذ.م.م �املعر�ف بــ “اإي.بيه.بيه.اآي”عام 2000، �يخت�س باأنظمة 

�سناعة الأنابيب املعز�لة حراريًا �امل�ستخدمة يف جمال تربيد املناطق، �سواًء مل�سر�عات التربيد اأ� التدفئة. 

�أيان بانهام وم�شاركوه

تقدم �سركة اآيان يانهام �م�ساركوه �املعر�فة بــــ “اآي.بي.اإيه” خدمات هند�سية حمرتفة �متكاملة يف جمايل الهند�سة 

امليكانيكية �الكهربائية، �ذلك لعدد من العمالء يف د�ل اخلليج �املنطقة، �لدى ال�سركة مكاتب يف اأبوظبي، �دبي، 

�ال�سارقة، �البحرين، �قطر. 

�شركة كوولتيك �نرجي ملعاجلة �ملياه 

تخت�س �سركة كو�لتيك انرجي ملعاجلة املياه ذ.م.م �املعر�فة بـــ “كو�لتيك” بتوفري جمموعة متكاملة من اخلدمات 

بكفاءة  الت�سغيلية  التربيد تقدمي خدماتها  ل�سركات خدمات  تتيح  التي  امليكانيكة،  �اخلدمات  املياه،  املتعلقة بجودة 

�فعالية، �اإطالة عمر املعدات بطريقة اآمنة ��سديقة للبيئة. 

�شركة دمياركو للأنظمة �لإلكرتونية 

تاأ�س�ست �سركة دمياركو لالأنظمة الإلكرت�نية ذ.م.م �املعر�فة بــ “دمياركو” يف اأ�اخر عام 2006 ، �هي اأ�ل �سركة 

تعمل يف جمال العدادات �اإعداد الفواتري لل�سركات العاملة يف جمال تربيد املناطق �املياه املرّبدة. تتعا�ن دمياركو مع 

املطورين للتحكم عن ُبعد بالعدادات امل�ستخدمة يف قطاعات التربيد، �الغاز، �املياه، �الكهرباء. 
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خمطط �لهيكل �لتنظيمي لل�شركة

�ش.م.ع - تربيدال�سركة الوطنية للتربيد املركزي
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اإيرادات املجموعة

اإجمايل الأرباح قبل خ�سم الفوائد

 و ال�سرائب والإهالك وال�ستهالك

يعكس التحسن الثابت في مؤشرات أدائنا الرئيسية مدى قوة آليات العمل 
المتبعة وفرص النمو المتاحة في المستقبل

نظرة على أداء
الشركة: 2009 - 2011
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بو�سفها  تربيد  مكانة  �ير�ّسخ  املا�سية  ال�سنوات  املحققة يف  الإجنازات  2011 من  عام  القوي يف  اأدا�ؤنا  ي�ستفيد 

�سركة رائدة يف قطاع تربيد املناطق ��سريكًا مهمًا لعدد من ال�سركات �املوؤ�س�سات يف املنطقة. 

خالل هذه الفرتة، �ا�سلنا الرتكيز على حتقيق قيمة ثابة جلميع اأ�سحاب امل�سالح عرب اإيجاد منوذج عمل م�ستقر 

يوؤمن اإيرادات م�ستدامة �د�رية. يعك�س التح�سن الثابت يف موؤ�سرات اأدائنا الرئي�سية مدى قوة اآليات العمل املتبعة 

�فر�س النمو املتاحة يف امل�ستقبل. 
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من قبل ال�سركات التابعة 
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قدرة التربيد الإجمالية يف الإمارات  قدرة التربيد الإجمالية للمجموعة

امل�ساهمة يف الإيرادات:
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�ا�سلنا خالل ال�سنوات املا�سية تطوير اأعمال �حدة املياه 

الأعمال  �حدة  على  تدريجيًا  العتماد  تقليل  مع  املرّبدة 

الهند�سية. �النتائج املالية القوية التي حققناها يف 2011 

خري دليل على جناح هذه الإ�سرتاتيجية. 

اإيراداتنا،  يف   %85 بواقع  املرّبدة  املياه  ت�ساهم  �اليوم 

هذه  مع  �بالتوازي   .2009 العام  يف   %43 مع  مقارنة 

الأرقام، �ا�سلت الأرباح املحققة من هذا القطاع ارتفاعها 

بزيادة  اأي   ،2011 العام  يف  درهم  مليون   274.4 لتبلغ 

211.9 مليون درهم عن العام 2009.

التو�سع  برنامج  معظم  فيه  ا�ستكملنا  الذي  الوقت  �يف 

مقارنة  الهند�سية  الوحدة  اأعمال  اأهمية  تراجعت  املقرر 

بال�سنوات املا�سية، �نتوقع اأن نوا�سل العمل بهذا النحو يف 

ال�سنوات املقبلة. 

املقرر  التو�سع  برنامج  لإجناز  �سعينا   ،2009 العام  منذ 

لريتفع اإجمايل عدد حمطات التربيد للمجموعة من 38 

د�لة  �يف   .2011 يف  حمطة   64 اإىل   2009 يف  حمطة 

الإمارات، افتتحنا 11 حمطة جديدة خالل العام 2011، 

منها 8 حمطات مل�سر�ع مرت� دبي اخلط الأخ�سر.

 

اإي�سال  جانب  اإىل  اجلديدة،  املحطات  هذه  �ساهمت 

اخلدمة لعمالء جدد �تعزيز قدرة التربيد، يف رفع قدرة 

يف  �كذلك  الإمارات  د�لة  يف  لل�سركة  الإجمالية  التربيد 

منطقة اخلليج. 

اإىل  الإجمالية  التربيد  قدرة  ��سلت  الإمارات،  د�لة  يف 

395,100 طن تربيد  بــ  587,325 طن تربيد، مقارنة 
التربيد  قدرة  بلغت  اخلليج،  منطقة  �يف   .2009 يف 

الإجمالية للمجموعة 749,125 طن تربيد، باملقارنة مع 

287,025 طن تربيد يف 2009. 

Group’s Installed Capacity

RT
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تقرير
أعضاءمجلس اإلدارة

��شتعر��ض عام 2011

يطيب لنا تقدمي تقريرجمل�س الإدارة ب�ساأن الأداء املايل �الت�سغيلي لل�سركة الوطنية للتربيد املركزي �س .م .ع - تربيد 

عن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2011.

لقد كان عام 2011 عامًا م�سهودًا يف تاريخ �سركة تربيد حيث زادت اإيرادات �اأرباح ال�سركة عن العام ال�سابق �نفذت 

�الفاعلية  الكفاءة  حت�سني  على  �عكفت  الأ�سا�سية،  التربيد  اأعمال  ن�ساط  من  ���سعت  امل�ساريع  من  املزيد  ال�سركة 

الت�سغيلية مع العمل يف الوقت نف�سه على النتهاء من برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال. �بف�سل النجاح يف عام 2011، 

التي  التحديات  يوؤهلها لتخطي  اأف�سل  ال�سركة من تطوير مورد م�ستدام �متجدد للدخل �من احتالل موقع  متكنت 

تنتظرها يف امل�ستقبل.

�كان النتهاء من برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال يف مطلع اأبريل 2011 اإجنازًا هامًا اأتاح لل�سركة فر�سة �سداد �سكوك 

06 بالكامل يوم ا�ستحقاقها.

مت ا�ستكمال برنامج اإعادة هيكلة راأ�س املال يف 2011 �الذي ت�سمن البنود التالية:

2.63 مليار درهم عن طريق حتويل ديون ال�سركة البنكية ق�سرية الأجل اإىل ت�سهيالت  متويل مبلغ  اإعادة   •
بنكية طويلة الأجل متتد على فرتات زمنية اأطول �متتاز بتكلفة اإقرا�س اإجمالية اأقل. كما ح�سلت ال�سركة 

على ت�سهيالت ائتمانية متجددة مبا يقدر مببلغ 150 مليون درهم

طويلة الأجل لـ تربيد بقيمة ت�سل اإىل 3.1 مليار  راأ�سمالية  ت�سهيالت  بتقدمي  للتنمية  مبادلة  �سركة  قامت   •
درهم مكونة من:

اأ( �سندات مر�ؤ��سة اإلزامية التحويل )ال�سندات( مببلغ 1.7 مليار درهم لإعادة متويل القر�س احلايل ق�سري الأجل 

بني تربيد �مبادلة �البالغ قيمته 1.7 مليار درهم

ب( ت�سهيالت على �سكل قر�س مر�ؤ��س قابل للتحويل مببلغ ي�سل اإىل 1.4 مليار درهم ميكن �سحبها من قبل تربيد 

لتلبية احلاجة اإىل بع�س ال�سيولة، �اإمتام برنامج التو�سع املقرر، �حتقيق فر�س النمو على املدى الق�سري

تعديل اأ�س�س ال�سركة مبا يخ�س �سكوك 08 من اأجل ت�سوية املبالغ ال�سنوية القابلة للتوزيع �البالغة 246.5  		•
مليون درهم على �سكل اأ�سهم عادية

كان عام 2011 عامًا مشهودًا في تاريخ شركة تبريد
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�أبـرز �لنتائــــج �ملاليــة

ا�ستمرت ال�سركة يف حت�سني اأدائها املايل خالل عام 2011 حيث زادت اإجمايل اإيرادات املجموعة هذا العام مبعدل 

9% لت�سل اإىل 1,114.6 مليون درهم مقارنة بعام 2010 مع زيادة �سايف الأرباح بن�سبة 34% لت�سبح 182.7 مليون 

درهم.

الرئي�سي لتح�سني الأداء مبعدل  لل�سركة �املحرك  الرئي�سي  الن�ساط  التي تعد  املياه املرّبدة،  اإيرادات �حدة  ارتفعت 

25% لت�سل اإىل 943.8 مليون درهم، بينما ازدادت اأرباح �حدة املياه املرّبدة بواقع 37% لت�سل اإىل 274.4 مليون 

درهم. 

اإىل  لت�سل   %18 الفوائد �ال�سرائب �الإهالك �ال�ستهالك مبعدل  الأرباح قبل خ�سم  ن�سبة  ازدادت  �اأخريًا فلقد 

434.7 مليون درهم.

�أبرز �لنتائج �لت�شغيلية

دخلت 11 حمطة جديدة اخلدمة يف عام 2011 من بينها ثمان حمطات ملرت� دبي )اخلط الأخ�سر(، لي�سل بهذا 

عدد حمطات تربيد املوزعة على م�ستوى الد�لة 58 حمطة )من بينها 51 حمطة مملوكة بالكامل �ت�سّغل 7 حمطات 

من خالل م�ساريع م�سرتكة(.

�سهد عام 2011 اإ�سافة طاقة تربيد جديدة قدرها 45,800 طن تربيد )بزيادة قدرها 8% مقارنة بعام 2010( 

�اإ�سافة 78,115 طن تربيد يف �سورة ربط عمالء جدد باخلدمة )بزيادة قدرها 16% مقارنة بعام 2010(.

�اإجماًل، ��سلت قدرة التربيد الإجمالية لل�سركة 587,325 طن تربيد �قدرة التربيد املو�سولة اإىل 555,181 طن 

التربيد  �قدرة  تربيد  طن   749,125 للمجموعة  الإجمالية  التربيد  قدرة  بلغت  الإقليمي،  امل�ستوى  �على  تربيد. 

املو�سولة 703,176 طن تربيد.

�اإ�سافًة اإىل اللتزام ال�سديد بالتحكم يف التكاليف �تعزيز الكفاءة �الفاعلية املوؤ�س�سية، ا�ستمرت ال�سركة يف تدعيم 

د�لة  يف  اأغلبها  حكومية  موؤ�س�سات  ل�سالح  عليها  متعاقد  حاليًا  التربيد  قدرة  من   %47 اأن  حيث  عمالئها  قاعدة 

الإمارات العربية املتحدة.

�ملرحلة �لقادمة

اأن �سركة تربيد متتلك  2011، فاإن جمل�س الإدارة على يقني من  بالنظر اإىل النجاح الذي حققته ال�سركة يف عام 

الأ�سا�س القوي الذي ي�سمن لها حتقيق اأداء متميز يف ال�سنوات القادمة. �يقوم هذا التفا�ؤل على عدد من الأ�سباب:

تعمل �سركة تربيد يف منطقة قوية اقت�ساديًا �حتتاج اإىل خدمات التربيد على مدار العام  •            

            •   متتلك ال�سركـة عقـودًا طويلـة الأجل �م�ستقـرة علمًا بـاأن العديـد من هذه العقـود مع موؤ�س�سـات تابعة  

حلكومة د�لة الإمارات العربية املتحدة  

اأدى برنامـج اإعـادة هيكلـة راأ�س املـال الـذي تـم النتهاء منه مــوؤخرًا اإىل تر�سيـخ هيكـل راأ�سمـايل مـ�سـتـقر    •            

�توفري املوارد النقدية الالزمة لتمويل امل�ساريع اجلارية  

مع ا�ستكمـال ال�سركـة ملعظــم برنامـج التو�ســع املقـرر، اأ�سـبـح الرتكيــز الآن على زيــادة حـجم الأربـاح من    •            

امل�ساريع احلالية مع حتقيق النمو املتوازن  

��سوف ت�ستمر اإدارة �سركة تربيد يف املرحلة القادمة يف تطوير الأعمال �حتقيق القيمة للم�ساهمني من خالل:

تعزيز الفائدة املحققة من املحطات القائمة مع العمل على تعظيم الكفاءة �الفاعلية املوؤ�س�سية �الت�سغيلية  .1

اغتنام فر�س حتقيق الأرباح بالكامل  .2

تنمية اأعمال التربيد باعتبارها �حدة الأعمال الرئي�سية لل�سركة  .3

يتزايد اعتبار تربيد املناطق اإحدى اخلدمات الإ�سرتاتيجية التي توفر حلول تربيد موثوقة �فعالة من حيث التكلفة 

�من حيث ا�ستخدام الطاقة. �مع توقع ا�ستمرار ال�ستثمار يف م�ساريع البنية التحتية احليوية يف املنطقة، �سوف يكون 

هناك طلب كبري على خدمات تربيد املناطق باعتبارها مكونًا هامًا للنمو القت�سادي ��سريكًا فاعاًل فيه.
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تقرير
حوكمة الشركات

حوكمة �ل�شركات

اأنها  ذلك  للم�ساهمني،  قيمة  �توفري  حماية  عملية  اأجل  من  هام  اأمر  هي  اجليدة  احلوكمة  اأن  تربيد  �سركة  تدرك 

تعزز اأعلى م�ستويات الأداء �الكفاءة املهنية، �ت�سهل بذات الوقت من امل�ساءلة داخل ال�سركة. �يف هذا ال�سدد فاإن 

جمل�س الإدارة �اإدارة ال�سركة ملتزمان مبعايري حوكمة ال�سركات املحددة مبوجب القرار الوزاري 518 لهيئة الإمارات 

لالأ�راق املالية �ال�سلع. 

�أع�شاء جمل�ض �لإد�رة

حتدد املهام �امل�سوؤ�ليات التي ي�سطلع بها اأع�ساء جمل�س الإدارة يف مذكرة �عقد تاأ�سي�س �سركة تربيد. 

�يف العام 2011 مَت مراعاة التوازن املنا�سب بني �سالحيات اأع�ساء جمل�س الإدارة. �لقد �سم جمل�س الإدارة 9 اأع�ساء 

يف الفرتة الواقعة بني 1 يناير �10 مايو 2011، كما �سم 7 اأع�ساء منذ تاريخ 11 مايو 2011، �ذلك بح�سب ما مت 

التفاق عليه يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية. �من اجلدير بالذكر اأَن معايري الع�سوية املحددة بالقرار الوزاري 

رقم 518 قد مَت اأخذها بعني العتبار من قبل الأع�ساء غري التنفيذيني �امل�ستقلني خالل العام. 

رئي�ض جمل�ض �لإد�رة

�سغل ال�سيد خادم عبد اهلل القبي�سي من�سب رئي�س جمل�س الإدارة خالل الفرتة الواقعة بني 1 يناير �10 مايو 2011 

، ��سغل من بعده هذا املن�سب ال�سيد �ليد املقرب املهريي من تايخ 11 مايو �حتى بقية العام 2011. �من اجلدير 

د�لة  ال�سركات يف  اإدارة  كبرية يف  امتالكهما خربة  ف�ساًل عن  تنفيذيني،  �غري  م�ستقلني  مدراء  كليهما  اأن  بالذكر 

الإمارات العربية املتحدة. 

ي�سعى رئي�س جمل�س الإدارة اإىل �سمان م�ساركة اأع�ساء املجل�س بكفاء �فعالية يف كافة الجتماعات �الن�ساطات التي 

تعنى بعمل ال�سركة �حتقيق اأهدافها، �يقوم باإعداد اأجندة عمل ملجل�س الإدارة، ليتم من خاللها الإ�سراف على اآلية 

التوا�سل بني جمل�س الإدارة �امل�ساهمني، �تعزيز عالقة التعا�ن �العمل امل�سرتك بني اأع�ساء جمل�س الإدارة. 

�أع�شاء جمل�ض �لإد�رة 

فيه  ملا  �املخل�س  بالعمل اجلاد  الأ�سا�سية  �تكمن مهامهم  متنوعة،  �مهارات  الإدارة خربات  اأع�ساء جمل�س  ميتلك 

�اآليات  بو�سع نظم  ال�سركة  اإدارة  تقوم  اأن  الإدارة على  �امل�ساهمني. �يحر�س جمل�س  ال�سركة  الفائدة �اخلري على 

للعمل، ت�ستند على اللتزام بالقوانني �القواعد �ال�سيا�سات �الإجراءات. 

اتخاذ  من  لتمكينهم  املنا�سب  بالوقت  كافية  مبعلومات  بتز�يده  الإدارة  فريق  قيام  من  التاأكد  على  املجل�س  يعمل 

القرارات ال�سحيحة التي توؤثر على توجه ال�سركة. �ي�سارك اأع�ساء املجل�س يف اجتماعات املجل�س �يقومون باإعطاء 

اآرائهم امل�ستقلة فيما يتعلق بو�سع الإ�سرتاتيجية �ال�سيا�سة �املحا�سبة، بالإ�سافة اإىل املوارد �مبادئ ال�سلوك املطلوب. 

كما يراقب املجل�س اأداء ال�سركة اإزاء الأهداف ال�سرتاتيجية املو�سوعة.

تدرك تبريد أن الحوكمة الجيدة هي أمر هام حيث تعزز
 أعلى مستويات األداء والكفاءة المهنية، وتسهل بذات الوقت 

من المساءلة داخل الشركة
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اإن الإجراءات الواجب اتباعها عند ان�سمام ع�سو جديد ملجل�س الإدارة قد متت كتابتها �ت�سمينها يف دليل اإجراءات 

حوكمة ال�سركة. �ت�سمن هذه الإجراءات ا�ستيعاب كل ع�سو جديد لطبيعة عمل �سركة تربيد �اأهدافها. �يف كل عام، 

يف  الهامة  مواقعهم  �حتديد  ا�ستقالليتهم،  �بيان  لتقييم  الإدارة،  جمل�س  اأع�ساء  جميع  حول  دقيق  ك�سف  �سيجرى 

خمتلف ال�سركات �املوؤ�س�سات العامة الأخرى.

جلان جمل�ض �لإد�رة 

قامت �سركة تربيد بتاأ�سي�س اأربعة جلان ملجل�س الإدارة، �هذه اللجان هي: 

جلنة التدقيق  .1
جلنة مكافاآت �تعوي�سات املوظفني  .2

اللجنة املالية  .3
جلنة امل�سر�عات  .4

تقوم كل من جلنة التدقيق، �جلنة مكافاآت �تعوي�سات املوظفني مبمار�سة مهامها �اأد�راها مبوجب ال�سوابط امل�سار 

اإليها يف القرار الوزاري رقم 518.

يتم  اأن  قبل  �ذلك  لل�سركة،  املايل  العمل  بطبيعة  مبا�سرة  لها عالقة  التي  الأمور  كل  املالية مبراجعة  اللجنة  �تقوم 

التجارية،  الأعمال  �طبيعة  التاأمينية  �الأمور  القرتا�س،  �سيا�سات  �ي�سمل ذلك  الإدارة،  قبل جمل�س  اعتمادها من 

�املبادرات الرئي�سية �التقارير املالية �امليزانيات.

القيام  ال�سركة  التي تنوي  للم�سر�عات  اللجنة بدرا�سة اجلد�ى القت�سادية  بالن�سبة للجنة امل�سر�عات فتقوم هذه  اأما 

بها، �التاأكد من خ�سوعها لأعلى معايري احلوكمة اجليدة قبل اأن يتم عر�سها على جمل�س الإدارة من اأجل املوافقة عليها. 

مكافاأة �أع�شاء جمل�ض �لإد�رة 

يتم مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة من خالل دفع مبلغ مايل نظري كل جل�سة يح�سر�نها، �ذلك كما هو مبني يف املادة 

34 من مذكرة �سركة تربيد �عقد التاأ�سي�س. كما تتيح املادة 58 من عقد تاأ�سي�س ال�سركة موافقة اأع�ساء اجلمعية 
العمومية على امل�ساركة يف الأرباح. �ي�سار اإىل اأن هذا البند مل يتم النتفاع �ال�ستفادة منه يف العام 2011. 

�لرقابة �لد�خلية 

ت�سع الرقابة الداخلية تقارير جمل�س الإدارة �تعمل حتت اإ�سراف جلنة التدقيق، الأمر الذي ميّكن الرقابة الداخلية 

مراجعة عمل جلنة  الداخلية من خالل  الرقابة  فعالية  الإدارة  �ي�سمن جمل�س  �مو�سوعية.  با�ستقاللية  العمل  من 

التدقيق التي ت�سارك يف م�سائل الرقابة الداخلية �اإدارة املخاطر يف اجتماعات جمل�س الإدارة . كما ي�سمن جمل�س

الإدارة عمل مراجعة للمراقبة الداخلية من قبلها كل عام. 

�تخ�سع مهام الرقابة الداخلية �م�سوؤ�لياتها حلوكمة امليثاق الر�سمي امل�سادق �املوافق عليه من قبل جلنة التدقيق. 

�يتيح هذا امليثاق للرقابة الداخلية مهام القيام بالعمليات �الإ�سهام يف حتقيق اأهداف �م�ساعي ال�سركة. 

جلنة �لتدقيق 

قام جمل�س الإدارة بتاأ�سي�س جلنة تدقيق فعالة، �تقوم هذه اللجنة باملهام �الأد�ار املحددة يف امليثاق املعتمد من قبل 

جمل�س الإدارة. �تت�سمن هذه املهام ما يلي: 

تقدمي الن�سيحة �امل�سورة للمجل�س اإزاء اإبقاء املدقق اخلارجي م�ستقاًل؛  .1
اإقرار النتائج املالية الربع �سنوية �ال�سنوية، مع الأخذ بعني العتبار ال�سيا�سات �املعايـري املحا�سبية،   .2

بالإ�سافة اإىل القرتاحات �الأحكام ب�سكل يتما�سى مع القوانني �امل�سائل الهامة �غري العتيادية؛

العمل على تقييم نظم الرقابة الداخلية �اإدارة املخاطر ب�سكل م�ستمر؛  .3
العمل على تطوير الإجراءات الكفيلة بال�سماح للموظفني من زيادة اهتمامهم بالرقابة الداخلية     .4

�التقارير املالية؛  

5. مع الأخذ بعني العتبار الق�سايا امل�سار اإليها من قبل املجل�س؛

�لتدقيق �خلارجي 

بناًء على تو�سيات جلنة التدقيق، فقد قام جمل�س الإدارة بتعيني �سركة »اإيرن�ست اآند يونغ« كمدقق خارجي �ذلك يف 

اجتماع اجلمعية العمومية العادية عام 2011، ��سي�سمن جمل�س الإدارة بقاء املدقق اخلارجي م�ستقاًل �يقوم بعمله 

بحرية تامة، حيث اأن ملدققي احل�سابات اخلارجيني �سالحيات �ا�سعة لتقدمي تقاريرهم للجمعية العمومية �جهات 

تنظيمية اأخرى. 

تفوي�ض �ل�شلحيات

يقوم جمل�س الإدارة بر�سم ال�سيا�سة العامة �الإطار العام لعمل ال�سركة من خالل ��سع كافة التوجيهات �الإر�سادات نحو 

حتقيق الأهداف ال�سرتاتيجية لل�سركة. يف حني اأن متابعة العمل اليومي لل�سركة �سيكون من اخت�سا�س اإدارة ال�سركة.

جميعها  �تت�سمن  �اعتمدها،  اأقّرها  التي  التالية  البنود  خالل  من  �الإر�ساد  التوجيه  بتقدمي  الإدارة  جمل�س  يقوم 

تفوي�س ال�سالحيات �املهام لالإدارة: 

خطة ا�سرتاتيجية ملدة خم�س �سنوات   .1
ال�سيا�سات املعتمدة من قبل ال�سركة   .2

امليزانية ال�سنوية   .3
موؤ�سرات الأداء الرئي�سية   .4

�ثائق تفوي�س املهام �ال�سالحيات  .5
تقارير الإجناز على �سوء الأهداف املحددة   .6

الن�سو�س املكتوبة التي تو�سح املهام املطلوبة من الإدارة كما هو مبنّي يف دليل اإجراءات احلكم لل�سركة  .7

حقوق �مل�شاهمني 

يلتزم جمل�س الإدارة باحلفاظ على اأعلى املعايري فيما يتعلق بحقوق امل�ساهمني، �لقد مَت حتديد هذا اللتزام يف دليل 

اإجراءات حوكمة ال�سركات. كما قامت ال�سركة بتاأ�سي�س ق�سم التوا�سل مع امل�ساهمني م�سركة يف ذلك بنك اأبوظبي 

الوطني للم�ساعدة يف هذا ال�ساأن. �لقد كان الهدف الرئي�سي من اإن�ساء ق�سم التوا�سل مع امل�ساهمني �م�ساركة بنك 

اأبوظبي الوطني يف هذا املجال هو �سمان ح�سول امل�ساهمني على جميع التقارير املالية املطلوبة مع املعلومات ذات 

ال�سلة، �اإبالغهم بح�سور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية �غري العادية. �ي�سمن بنك اأبوظبي الوطني ت�سليم 

الأرباح لكافة امل�ساهمني يف حال متت املوافقة على هذا الأمر من قبل جمل�س الإدارة. 

الجتماعات،  يف  �امل�ساركة  الت�سويت،  �حق  امل�ساهمني،  حقوق  ال�سركة  تاأ�سي�س  �عقد  تربيد  مذكرة  ح  تو�سِ كما 

�انتخابات اأع�ساء جمل�س الإدارة. 

مدّونة قو�عد �ل�شلوك 

هو النهج الذي يتوقعه جمل�س الإدارة للطريقة التي يتعامل فيها كل موظف من موظفي �سركة تربيد مع زمالئه يف 

ال�سركة، �احرتام النظام �القانون، �طبيعة التعامل مع العمالء، �املوّردين، �امل�ساهمني، �املجتمع املحلي يف مدّ�نة 

قواعد ال�سلوك اخلا�س بال�سركة. �ت�سكل مدّ�نة قواعد ال�سلوك جزءًا من �سيا�سة املوارد الب�سرية �دليل الإجراءات. 
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