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إنجازات
أهم
2011
ارتفع �إجمايل �إيرادات املجموعة مبعدل  %9حمققة  1,114.6مليون درهم
ا�ستكملت تربيد يف � 1أبريل  2011برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال بنجاح
�سداد �صكوك  06بالكامل يوم ا�ستحقاقها
ارتفعت �أرباح ال�شركة الأم بواقع  %34م�سجلة  182.7مليون درهم
ربدة بواقع  %37حمققة  274.4مليون درهم
ارتفعت الأرباح الت�شغيلية لوحدة املياه امل ّ
دخلت  11حمطة تربيد جديدة اخلدمة
ارتفعت قدرة التربيد بواقع  45,800طن تربيد م�سجلة زيادة  %8مقارنة ًبالعام 2010
نجحت تبريد بتحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي خالل العام 2011

4

�إ�ضافة  78,115طن تربيد من خالل تو�صيل اخلدمة لعمالء جدد� ،أكرث بـ ـ  %16مقارن ًة بالعام 2010
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كلمة

رئيس مجلس اإلدارة

حققت �شركة تربيد جناحات عديدة ،وعلى �أكرث من �صعيد ،خالل عام  .2011فقد كان عام التحول والذي �شهدنا
فيه ثمرة القرارات واخلطوات العملية التي قام بها جمل�س الإدارة لتحويل م�سار ال�شركة وتر�سيخ دعائمها على �أ�سا�س
متني.
يف � 1أبريل � ،2011أكملنا وبنجاح برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال الذي مت اطالقه يف مار�س  .2010وكان برنامج
�إعادة الهيكلة عام ًال �أ�سا�سي ًا يف م�سرية النجاح التي حققتها ال�شركة ،حيث وفر لها متوي ًال طويل الأجل لدعم برنامج
التو�سع املقرر و�إعادة هيكلة الديون وحتقيق اال�ستقرار املايل ومتهيد الطريق نحو مزيد من الأداء االيجابي خالل
الأعوام القادمة.
لقد اعتمدت ال�شركة �سيا�سة النمو املن�ضبط نهج ًا لها على مدار العام  ،2011و�ستوا�صل االلتزام بهذا النهج للم�ضي
قدم ًا .ونحن ندرك �أننا �سنواجه العديد من التحديات يف ال�سنوات املقبلة ،يف وقت ن�سعى فيه لتنمية �أعمالنا والتعامل
بكل دقة وحذر مع املناخ االقت�صادي العاملي احلايل .ومع ذلك ،ميكنني �أن �أ�ؤكد لكم �أننا نركز ب�شكل مكثف على
االلتزام بوعدنا يف �أن حتافظ تربيد على مكانتها ك�شركة رائدة عاملي ًا يف قطاع التربيد املركزي ،و�أن توفر قيمة ثابتة
جلميع �أ�صحاب امل�صالح.
وبعد هذا الأداء القوي خالل عام  ،2011كلنا ثقة ب�أننا على الطريق ال�صحيح نحو حتقيق هذا الهدف .فاليوم،
متتلك ال�شركة متوي ًال جيد ًا ،كما جنحت يف ت�أمني �إيرادات م�ستدامة ومتكررة .ومع االقرتاب من ا�ستكمال برنامج
التو�سع املقرر ،ميكننا الآن �أن من�ضي قدم ًا بكل ثقة وتفا�ؤل.

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

ويف اخلتام� ،أود �أن �أتقدم بكل ال�شكر والتقدير للم�ساهمني على الدعم الذي قدموه لدفع تربيد نحو م�سرية النمو
والنجاح وعلى �إميانهم بال�شركة وقدرتها على تقدمي قيمة طويلة الأمد .كما �أتوجه بال�شكر �إىل موظفينا على عملهم
اجلاد وتفانيهم ،فقد كانت م�ساهماتهم الركيزة الأ�سا�سية للنجاح الذي حققته ال�شركة.

وليد املقرب املهريي

رئي�س جمل�س الإدارة
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2011

كلمة

الرئيس التنفيذي

كان عام  2011نقطة فارقة يف تاريخ تربيد حيث متكنت ال�شركة ،بف�ضل الهيكل املايل امل�ستقر والتمويل الطويل
الأجل الناجتني عن ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال ،من حتقيق �أداء مايل وت�شغيلي قوي يعترب من بني �أف�ضل
النتائج التي �سجلتها ال�شركة خالل ال�سنوات املا�ضية.
فقد ارتفع �إجمايل �إيرادات املجموعة مبعدل  %9لت�صبح  1,114.6مليون درهم ،كما زادت �إيرادات ال�شركة من
ربدة مبعدل  %25لت�صبح  943.8مليون درهم .و�شهد �صايف الأرباح �أي�ض ًا حت�سن ًا ملحوظ ًا خالل
�أعمال وحدة املياه امل ّ
العام املا�ضي م�سج ًال زيادة قدرها  %34لي�صل �إىل  182.7مليون درهم ،كما �سجلت الأرباح الت�شغيلية لوحدة املياه
ربدة زيادة قدرها  %37لت�صبح  274.4مليون درهم.
امل ّ
ولقد كانت اال�ستدامة والتنفيذ والرتكيز الأعمدة الأ�سا�سية وراء �أداء ال�شركة القوي .ومع امتالك ميزانية قوية
وتوفر املوارد املالية الالزمة ال�ستكمال برنامج التو�سع املقرر والعقود الطويلة الأجل ،حتولت تربيد �إىل �شركة �أكرث
قوة ومرونة وذات موارد دخل م�ستدامة .و�أ�صبحت ال�شركة الآن يف موقف �أف�ضل ي�ؤهلها للمحافظة على التقدم الذي
حققته خالل املرحلة املا�ضية وا�ستغالل الفر�ص امل�ستقبلية املتاحة على ال�صعيد املحلي والإقليمي.
ربدة باعتبارها املحرك الأ�سا�سي للأداء القوي
وباملثل ،ا�ستمرت تربيد بالرتكيز على منو وتطوير وحدة املياه امل ّ
لل�شركة وذلك مع العمل على الإنهاء التدريجي لأن�شطة الوحدة الهند�سية .ونتيجة لذلك ،و�صلت م�ساهمة �أعمال املياه
ربدة يف �إيرادات عام � 2011إىل  %85م�سجلة زيادة قدرها  %11عن العام املا�ضي.
امل ّ
وبالرغم من هذه النتائج الإيجابية املب�شرة ،ندرك طبيعة العقبات التي يتعني علينا مواجهتها .وتعني حالة الرتقب
التي ت�سيطر على الأو�ضاع االقت�صادية العاملية �إذ �أنه يجدر بنا توخي احلذر واليقظة فيما يتعلق بتو�سيع �أعمالنا
وا�ستثماراتنا .وبالرغم من هذه التحديات ،ن�ؤمن ب�أن لدينا الأ�س�س الالزمة لتحقيق النمو املن�شود وموا�صلة الأداء
القوي يف ال�سنوات املقبلة.

“االستدامة والتنفيذ والتركيز األعمدة األساسية وراء أداء الشركة القوي”

وال نن�سى الإ�شارة �إىل اجلهود الكبرية التي بذلها موظفو تربيد ،فقد كان التزامهم بال�شركة عام ًال �أ�سا�سي ًا من
العوامل التي �ساهمت بتح�سني �أداء ال�شركة ،الأمر الذي مينحني الثقة ب�أن تربيد �ستنجح باملحافظة على �أدائها
املتميز يف امل�ستقبل.

�سوجيت بارهار

الرئي�س التنفيذي
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علي �سعيد البادي

أعضاء

مجلس اإلدارة

وليد املقرب املهريي

رئي�س جمل�س الإدارة
ي�شغل وليد املقرب املهريي من�صب الرئي�س الت�شغيلي ل�شركة مبادلة للتنمية ،كما ي�شغل ع�ضوية
اللجنة اال�ستثمارية يف ال�شركة .وهو يرت�أ�س حالي ًا جمل�س �إدارة �شركة ياه �سات ،و�صندوق
مبادلة للبنى التحتية ،و�شركة ا�ستثمار التكنولوجيا املتطورة ،وم�ست�شفى كليفالند كلينك
�أبوظبي .وي�شغل �أي�ض ًا من�صب نائب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة بياجو �آيرو لل�صناعات ،وهو
ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة �إيه �إم دي ،و�شركة املعرب ،و�شركة الإمارات لالت�صاالت املتكاملة
(دو) ،و�شركة جلوبل فاوندريز ،و�شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل (م�صدر) .يحمل املهريي
�شهادة ماج�ستري من جامعة هارفارد يف الواليات املتحدة ،وبكالوريو�س علوم يف اخلدمة
اخلارجية من جامعة جورج تاون يف الواليات املتحدة.

خالد عبداهلل القبي�سي

الع�ضو املنتدب
يرت�أ�س خالد عبداهلل القبي�سي جمل�س �إدارة ال�شركة الوطنية لل�ضمان ال�صحي (�ضمان) وهو
ع�ضو جمل�س �إدارة يف عدد من ال�شركات ت�شمل �شركة مبادلة برامرييكا لال�ستثمار العقاري
و�شركة مبادلة جي �إي كابيتال و�شركة منازل العقارية ودار التمويل و�شركة �أبوظبي لإدارة
ريا�ضة ال�سيارات وهيئة ال�صحة � -أبوظبي .وبالإ�ضافة لذلك ،يعمل القبي�سي كمدير تنفيذي
لوحدة املوارد الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية يف �شركة مبادلة للتنمية .القبي�سي حا�صل على
�شهادة بكالوريو�س يف الإدارة املالية والت�شغيلية من جامعة بو�سطن الأمريكية ،ويحمل درجة
املاج�ستري يف العلوم من جامعة جورج وا�شنطن يف الواليات املتحدة.

�أحمد يحيى الإدري�سي

ع�ضو جمل�س �إدارة
ي�شغل �أحمد يحيى الإدري�سي من�صب املدير التنفيذي لوحدة ال�صناعة يف �شركة مبادلة
للتنمية .كان الإدري�سي �شريك ًا يف مكنزي و�شركاه حيث تر�أ�س فرع �أبوظبي وفرع اال�ستثمار
الرئي�سي .ي�شغل الإدري�سي ع�ضوية جمال�س �إدارة ال�شركات التالية� :شركة الإمارات للأملنيوم
(�إميال) و�شركة �ألومينا غينيا املحدودة و�شركة �أزلية و�شركة ا�س �إم �إن بركاء للطاقة و�شركة
الر�سيل للطاقة .يحمل الإدري�سي �شهادة البكالوريو�س يف الهند�سة ال�صناعية من كلية
باري�س املركزية ،وهو حا�صل على �شهادة ماج�ستري علوم يف الهند�سة امليكانيكية من معهد
ما�سات�شو�ست�س للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.
10
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ع�ضو جمل�س �إدارة
ي�شغل علي �سعيد البادي من�صب الع�ضو املنتدب وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أبوظبي للموانئ،
اجلهة املطورة واملنظمة لعمل املوانئ واملناطق ال�صناعية يف �أبوظبي .وبالإ�ضافة لتقلده عدد ًا
من املنا�صب الإدارية الرفيعة ،ق�ضى البادي  22عام ًا يف جمموعة �شركات برتول �أبوظبي
الوطنية (�أدنوك)� ،شغل خاللها من�صب رئي�س جمل�س �إدارة وع�ضو يف جمل�س �إدارة عدد من
�شركات (�أدنوك).وعمل البادي بني عامي  1998 - 1987يف منظمة (�أوبك) كممثل لدولة
الإمارات العربية املتحدة .يحمل البادي �شهادة بكالوريو�س يف العلوم الإدارية من جامعة
�إنديانا يف الواليات املتحدة الأمريكية.

ابراهيم �أحمد الأن�صاري

ع�ضو جمل�س �إدارة
ي�شغل �إبراهيم �أحمد الأن�صاري من�صب مدير عام �شركة دولفني للطاقة يف دولة الإمارات
العربية املتحدة منذ �أكتوبر  .2007وقبل ان�ضمامه ل�شركة دولفني للطاقة يف �أكتوبر 2003
كنائب الرئي�س التنفيذي ل�ش�ؤون امل�شاريع ،عمل الأن�صاري مدير ًا عام ًا ل�شركة االحتاد للماء
والكهرباء والتي مت دجمها الحق ًا يف هيئة مياه وكهرباء �أبوظبي .عمل الأن�صاري ملدة 18
عام ًا ب�شركة برتول �أبوظبي الوطنية (�أدنوك) ،وهو ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة الإمارات
للأملنيوم (�إميال)� .إبراهيم الأن�صاري حا�صل على �شهادة بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية
من جامعة لويزيانا للتكنولوجيا يف الواليات املتحدة الأمريكية.

عبد الر�ؤوف البيطار

ع�ضو جمل�س �إدارة
عبد الر�ؤوف البيطار الرئي�س التنفيذي وم�ساهم يف جمموعة م�صانع مياه املنهل ون�ستله،
وهو �أي�ض ًا رئي�س جمل�س �إدارة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة يف الأردن .كما
ي�شغل البيطار ع�ضوية العديد من جمال�س �إدارة ال�شركات منها :ال�شركة العربية لتنمية املياه
والطاقة (�أكوا)� ،شركة م�صنع مياه املنهل يف قطر والبحرين ،م�صنع مياه ن�ستله يف الإمارات،
م�صنع الينابيع للمرطبات يف الريا�ض ،م�صنع ال�شرق الأو�سط للقوالب والبال�ستيك يف
الريا�ض� ،شركة جمموعة العزل اخلليجية يف الريا�ض .يحمل البيطار درجة بكالوريو�س علوم
يف الهند�سة املدنية من جامعة �سريكيوز يف نيويورك بالواليات املتحدة الأمريكية.

خالد �صالح الرا�شدي

ع�ضو جمل�س �إدارة
ي�شغل خالد �صالح الرا�شدي من�صب م�ست�شار �أول لوحدة ال�صناعة يف �شركة مبادلة للتنمية.
وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة �شركة اخلدمات واحللول التوربينية .و�سبق �أن �شغل منا�صب رفيعة
يف عدد من كربى امل�شاريع احلكومية يف �أبوظبي .ويحمل الرا�شدي �شهادة بكالوريو�س يف �إدارة
الأعمال اخت�صا�ص مالية وت�سويق من جامعة كولورادو يف الواليات املتحدة الأمريكية.
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نبــذة

عن تبريــد

تعترب ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع  -تربيد ,من ال�شركات الرائدة يف جمال تربيد املناطق ،حيث �أنها
توفر حلول تكييف م�ستدامة تت�سم بالفعالية واالبتكار ل�شريحة وا�سعة من امل�ؤ�س�سات احلكومية وال�شركات التجارية
واخلا�صة واملجمعات ال�سكنية يف منطقة اخلليج.
وباعتبارها �شريك ًا رائد ًا يف �أبرز م�شاريع البنية التحتية يف املنطقة ،تقدم تربيد حلو ًال متخ�ص�صة تفي بكافة
احتياجات ومتطلبات عمالئها .وت�شمل قائمة م�شاريع تربيد البازرة :مرتو دبي ،وجزيرة يا�س يف �أبوظبي ،وجامع
ال�شيخ زايد الكبري ،ف�ض ًال عن م�شروع الل�ؤل�ؤة يف قطر.
ربدة التي ت�ستخدم فيما بعد يف �أجهزة تكييف
تقوم تربيد من خالل �شبكة بنيتها التحتية بتزويد عمالئها باملياه امل ّ
الهواء ،وذلك من خالل ت�صميم وبناء وت�شغيل حمطات تربيد املناطق ،التي �صممت خ�صي�ص ًا لتكييف بع�ض امل�شاريع
املحددة �أو لتحويل امل�شاريع القائمة من �أنظمة التكييف التقليدية بالهواء �إىل نظام تربيد املناطق.
منت حمفظة تربيد منذ ت�أ�سي�سها يف عام  ،1998لت�صل بحلول نهاية العام � 2011إىل  58حمطة يف خمتلف مناطق
دولة الإمارات العربية املتحدة .وتعود ملكية  51حمطة بالكامل لـ تربيد يف حني تعمل ال�شركة على ت�شغيل  7حمطات
و�سعت تربيد نطاق عملياتها �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي لت�شمل البحرين
من خالل م�شاريع م�شرتكة .وقد ّ
وعمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية.
ُ
ومع ما يقارب  15عام ًا من اخلربة يف املنطقة ،جنحت تربيد بت�صميم وتطوير تقنيات رائدة يف جمال تربيد املناطق
مكنتها من توفري حلول تكييف �صديقة للبيئة تت�سم بالتكلفة املنخف�ضة والكفاءة العالية ،الأمر الذي جعلها �شريك ًا
مهم ًا يف دعم النمو االقت�صادي يف املنطقة.

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

�إن �شركة تربيد مدرجة يف �سوق دبي املايل حتت الرمز “تربيد” .ومن اجلدير بالذكر �أنه وبتاريخ  31دي�سمرب
� ،2011أ�صبحت ال�شركات امل�ساهمة التالية متتلك ما ن�سبته � %5أو �أكرث من ر�أ�س املال امل�ساهم لل�شركة ،وهذه
ال�شركات هي  :ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة (� ،)%16.24شركة مبادلة للتنمية ( ،)%14.81و �شركة
جرنال �إنف�ستمنت�س �إف.زد�.إي (.)%12.42

ال�شركات التابعة

من خالل م�شاريع م�شرتكة و�شركات تابعة ،تعمل تربيد يف جمموعة من الأن�شطة التجارية املتعلقة مبجال عملها
الأ�سا�سي وهو تربيد املناطق ،ف�ض ًال عن �أعمال الوحدة الهند�سية.
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نظرة على بع�ض ال�شركات :الأعمال الأ�سا�سية  -تربيد املناطق

نظرة على بع�ض ال�شركات� :أعمال الوحدة الهند�سية

ال�شركة القطرية لتربيد املناطق

�شركة�أنظمة اخلليج للطاقة

تعد ال�شركة القطرية لتربيد املناطق (م�ساهمة خا�صة) واملعروفة ب ـ “قطر كوول” ،م�شروع ًا خا�ص ًا م�شرتك ًا لعدد من
ال�شركات ،وهي ال�شركة املتحدة للتنمية و�شركة تربيد ،وجمموعة من امل�ستثمرين القطريني .ويف عام  2010د�شنت
ال�شركة م�شروع تربيد املناطق املتكامل يف ل�ؤل�ؤة قطر ،وهو �أكرب حمطة لتربيد املناطق يف العامل بقدرة ت�صل �إىل
 130,000طن تربيد.

تُعد �شركة �أنظمة اخلليج للطاقة ذ.م.م املعروفة بـ ـ “جي�س” ،والتي ت�أ�س�ست عام � ،1995شركة رائدة يف جمال
تنفيذ التعاقدات� ،إذ تقدم م�ستلزمات هند�سة الت�صنيع يف جمال البنية التحتية وخدمات التعاقدات املدنية اخلا�صة
ب�صناعة تربيد املناطق .تتمتع ال�شركة ب�سجل حافل من الإجنازات يف جمال تنفيذ الأعمال الهند�سية ،وامل�شرتيات،
والتعاقدات الإن�شائية �سواء للقوات امل�سلحة �أو لعدد من كبار مطوري العقارات يف الدولة.

�شركة البحرين لتربيد املناطق

�شركة �إ�س �إن �سي – الفالني جلف كونرتاكتورز

تعترب �شركة البحرين لتربيد املناطق �ش.م.ب واملعروفة بـ ـ “تربيد البحرين” م�شروع قطاع خا�ص م�شرتك لعدد من
ال�شركات هي �شركة تربيد ،وا�سترياد ،وجمموعة “�أ� .أ .بن هندي” .وتعمل ال�شركة حالي ًا على ت�شغيل حمطة للتربيد
املركزي با�ستخدام مياه البحر وتوفر خدماتها ملجموعة من �أبرز امل�شاريع يف اململكة.

�شركة تربيد املناطق ال�سعودية

تعترب �شركة تربيد املناطق ال�سعودية واملعروفة ب ــ“تربيد ال�سعودية” �شركة م�ساهمة خا�صة بني جمموعة من
ال�شركات ك�شركة �أكوا للطاقة و�شركة ر�صد العاملية وتربيد.

�شركة تربيد ُعمان

تعترب “تربيد ُعمان” �ش.م.ع.ب  ،امل�ؤ�س�سة عام  ،2008م�شروع ًا م�شرتك ًا بني �شركة تربيد ،وجمموعة من حملة
الأ�سهم العمانية ،هم �صندوق تقاعد وزارة الدفاع ،و�صندوق تقاعد ديوان البالط ال�سلطاين ،و�صندوق تقاعد موظفي
جهاز الأمن الداخلي ،و�شركة بي�.أم�.إيه انرتنا�شيونال ليميتد و�شركة تطوير امل�شاريع اخلا�صة �ش.م.م.

�شركة �إ�س �آند تي للتربيد املركزي

ت�أ�س�ست �شركة �إ�س �آند تي ذ.م.م للتربيد املركزي واملعروفة ب ـ ـ “�إ�س�.آند.تي كوول” يف يناير من عام  2008ك�شركة
تتنا�صف ملكيتها كل من �شركة تربيد ،و�شركة �صروح العقارية �ش.م.ع  .تز ّود ال�شركة حالي ًا خدمة تربيد املناطق
لعدد من مرافق م�شروع �شم�س يف جزيرة الرمي يف �أبوظبي.

�شركة تربيد املدينة ال�صناعية

ت�أ�س�ست �شركة تربيد املدينة ال�صناعية ذ.م.م واملعروفة ب ـ “�آي�.سي�.سي�.سي” عام  ،2004كم�شروع م�شرتك تابع
ل�شركة تربيد ،و�شركة �أبوظبي لال�ستثمار ،و�شركة الواحة كابيتال �ش.م.ع تقوم ال�شركة حالي ًا بت�شغيل حمطتني يف
منطقة امل�صفح يف �أبوظبي حيث تعمل على تزويد �شركة زون �سكوب بخدمة التكييف.
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ت�أ�س�ست �شركة �إ�س �إن �سي  -الفالني جلف كونرتاكتورز ذ.م.م واملعروفة بـ ـ “�إ�س�.إن�.سي” عام  ،2004وتعد م�شروع ًا
م�شرتك ًا بني كل من �شركة تربيد و �إ�س�.إن�.سي  -الفالني العاملية وهي من �أكرب �شركات الهند�سة والبناء يف العامل.

م�صنع الإمارات ل�صناعات الأنابيب املعزولة

ت�أ�س�س م�صنع الإمارات ل�صناعة الأنابيب املعزولة ذ.م.م واملعروف ب ـ “�إي.بيه.بيه�.آي”عام  ،2000ويخت�ص ب�أنظمة
�صناعة الأنابيب املعزولة حراري ًا وامل�ستخدمة يف جمال تربيد املناطق� ،سوا ًء مل�شروعات التربيد �أو التدفئة.

�أيان بانهام وم�شاركوه

تقدم �شركة �آيان يانهام وم�شاركوه واملعروفة ب ـ ـ “�آي.بي�.إيه” خدمات هند�سية حمرتفة ومتكاملة يف جمايل الهند�سة
امليكانيكية والكهربائية ،وذلك لعدد من العمالء يف دول اخلليج واملنطقة ،ولدى ال�شركة مكاتب يف �أبوظبي ،ودبي،
وال�شارقة ،والبحرين ،وقطر.

�شركة كوولتيك انرجي ملعاجلة املياه

تخت�ص �شركة كوولتيك انرجي ملعاجلة املياه ذ.م.م واملعروفة بـ ـ “كوولتيك” بتوفري جمموعة متكاملة من اخلدمات
املتعلقة بجودة املياه ،واخلدمات امليكانيكة ،التي تتيح ل�شركات خدمات التربيد تقدمي خدماتها الت�شغيلية بكفاءة
وفعالية ،و�إطالة عمر املعدات بطريقة �آمنة و�صديقة للبيئة.

�شركة دمياركو للأنظمة الإلكرتونية

ت�أ�س�ست �شركة دمياركو للأنظمة الإلكرتونية ذ.م.م واملعروفة ب ـ “دمياركو” يف �أواخر عام  ، 2006وهي �أول �شركة
ربدة .تتعاون دمياركو مع
تعمل يف جمال العدادات و�إعداد الفواتري لل�شركات العاملة يف جمال تربيد املناطق واملياه امل ّ
املطورين للتحكم عن ُبعد بالعدادات امل�ستخدمة يف قطاعات التربيد ،والغاز ،واملياه ،والكهرباء.
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خمطط الهيكل التنظيمي لل�شركة

ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي

16

�ش.م.ع  -تربيد
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نظرة على أداء

الشركة2011 - 2009 :

وير�سخ مكانة تربيد بو�صفها
ي�ستفيد �أدا�ؤنا القوي يف عام  2011من الإجنازات املحققة يف ال�سنوات املا�ضية ّ
�شركة رائدة يف قطاع تربيد املناطق و�شريك ًا مهم ًا لعدد من ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف املنطقة.

مليون درهم

Millions AED

Group Revenue

�إيرادات املجموعة

18

مليون درهم

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

Group EBITDA

DEA snoilliM

خالل هذه الفرتة ،وا�صلنا الرتكيز على حتقيق قيمة ثابة جلميع �أ�صحاب امل�صالح عرب �إيجاد منوذج عمل م�ستقر
ي�ؤمن �إيرادات م�ستدامة ودورية .يعك�س التح�سن الثابت يف م�ؤ�شرات �أدائنا الرئي�سية مدى قوة �آليات العمل املتبعة
وفر�ص النمو املتاحة يف امل�ستقبل.

�إجمايل الأرباح قبل خ�صم الفوائد
و ال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك

19
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Number of Plants

وا�صلنا خالل ال�سنوات املا�ضية تطوير �أعمال وحدة املياه
sessenisuB niahC eulaV
ربدة مع تقليل االعتماد تدريجي ًا على وحدة الأعمال
امل ّ
الهند�سية .والنتائج املالية القوية التي حققناها يف 2011
خري دليل على جناح هذه الإ�سرتاتيجية.
الن�سبة املئوية
Contribution To Revenue: Water vs. Value Chain Businesses

ويف الوقت الذي ا�ستكملنا فيه معظم برنامج التو�سع
املقرر تراجعت �أهمية �أعمال الوحدة الهند�سية مقارنة
بال�سنوات املا�ضية ،ونتوقع �أن نوا�صل العمل بهذا النحو يف
ال�سنوات املقبلة.

�ساهمت هذه املحطات اجلديدة� ،إىل جانب �إي�صال
اخلدمة لعمالء جدد وتعزيز قدرة التربيد ،يف رفع قدرة
التربيد الإجمالية لل�شركة يف دولة الإمارات وكذلك يف
منطقة اخلليج.

عدد املحطات

egatnecreP

ربدة بواقع  %85يف �إيراداتنا،
واليوم ت�ساهم املياه امل ّ
مقارنة مع  %43يف العام  .2009وبالتوازي مع هذه
الأرقام ،وا�صلت الأرباح املحققة من هذا القطاع ارتفاعها
لتبلغ  274.4مليون درهم يف العام � ،2011أي بزيادة
 211.9مليون درهم عن العام .2009

منذ العام � ،2009سعينا لإجناز برنامج التو�سع املقرر
لريتفع �إجمايل عدد حمطات التربيد للمجموعة من 38
حمطة يف � 2009إىل  64حمطة يف  .2011ويف دولة
الإمارات ،افتتحنا  11حمطة جديدة خالل العام ،2011
منها  8حمطات مل�شروع مرتو دبي اخلط الأخ�ضر.

يف دولة الإمارات ،و�صلت قدرة التربيد الإجمالية �إىل
 587,325طن تربيد ،مقارنة ب ـ  395,100طن تربيد
يف  .2009ويف منطقة اخلليج ،بلغت قدرة التربيد
الإجمالية للمجموعة  749,125طن تربيد ،باملقارنة مع
 287,025طن تربيد يف .2009

ربدة
املياه امل ّ

retaW dellihC

�أعمال الوحدة الهند�سية

sessenisuB niahC eulaV

امل�ساهمة يف الإيرادات:

ربدة مقابل �أعمال الوحدة الهند�سية
املياه امل ّ

stnalP fo rebmuN

retaW dellihC

عدد حمطات (املجموعة)

وت�شمل املحطات اململوكة وامل�شغّلة بالكامل وتلك اململوكة
من قبل ال�شركات التابعة

egatnecreP

Revenue: Chilled Water v
Proﬁt: Chilled Water vs. Value Chain Businesses

Chilled W

Group’s Installed Capacity

retaW dellihC

Value Ch

UAE Installed Capacity

sessenisuB niahC eulaV

درهم
 AEDمليون
Millions

مليون درهم

طن تربيد

Revenue: Chilled Water vs. Value Chain Businesses

ربدة
املياه امل ّ

Chilled Water

retaW dellihC

ربدة
املياه امل ّ

Value Chain Businesses

الإيرادات:

�أعمال الوحدة الهند�سية

ربدة مقابل �أعمال الوحدة الهند�سية
املياه امل ّ

sessenisuB niahC eulaV

الأرباح الت�شغيلية:

قدرة التربيد الإجمالية للمجموعة

قدرة التربيد الإجمالية يف الإمارات

�أعمال الوحدة الهند�سية

ربدة مقابل �أعمال الوحدة الهند�سية
املياه امل ّ

Millions AED
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طنRT
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Proﬁt: Chilled Water vs. Value Chain Businesses
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تقرير

أعضاءمجلس اإلدارة

ا�ستعرا�ض عام 2011
يطيب لنا تقدمي تقريرجمل�س الإدارة ب�ش�أن الأداء املايل والت�شغيلي لل�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش .م .ع  -تربيد
عن ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2011
لقد كان عام  2011عام ًا م�شهود ًا يف تاريخ �شركة تربيد حيث زادت �إيرادات و�أرباح ال�شركة عن العام ال�سابق ونفذت
ال�شركة املزيد من امل�شاريع وو�سعت من ن�شاط �أعمال التربيد الأ�سا�سية ،وعكفت على حت�سني الكفاءة والفاعلية
الت�شغيلية مع العمل يف الوقت نف�سه على االنتهاء من برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال .وبف�ضل النجاح يف عام ،2011
متكنت ال�شركة من تطوير مورد م�ستدام ومتجدد للدخل ومن احتالل موقع �أف�ضل ي�ؤهلها لتخطي التحديات التي
تنتظرها يف امل�ستقبل.
وكان االنتهاء من برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال يف مطلع �أبريل � 2011إجناز ًا هام ًا �أتاح لل�شركة فر�صة �سداد �صكوك
 06بالكامل يوم ا�ستحقاقها.
مت ا�ستكمال برنامج �إعادة هيكلة ر�أ�س املال يف  2011والذي ت�ضمن البنود التالية:
• �إعادة متويل مبلغ  2.63مليار درهم عن طريق حتويل ديون ال�شركة البنكية ق�صرية الأجل �إىل ت�سهيالت
بنكية طويلة الأجل متتد على فرتات زمنية �أطول ومتتاز بتكلفة �إقرا�ض �إجمالية �أقل .كما ح�صلت ال�شركة
على ت�سهيالت ائتمانية متجددة مبا يقدر مببلغ  150مليون درهم
• قامت �شركة مبادلة للتنمية بتقدمي ت�سهيالت ر�أ�سمالية طويلة الأجل لـ تربيد بقيمة ت�صل �إىل  3.1مليار
درهم مكونة من:

كان عام  2011عامًا مشهودًا في تاريخ شركة تبريد

�أ) �سندات مر�ؤو�سة �إلزامية التحويل (ال�سندات) مببلغ  1.7مليار درهم لإعادة متويل القر�ض احلايل ق�صري الأجل
بني تربيد ومبادلة والبالغ قيمته  1.7مليار درهم
ب) ت�سهيالت على �شكل قر�ض مر�ؤو�س قابل للتحويل مببلغ ي�صل �إىل  1.4مليار درهم ميكن �سحبها من قبل تربيد
لتلبية احلاجة �إىل بع�ض ال�سيولة ،و�إمتام برنامج التو�سع املقرر ،وحتقيق فر�ص النمو على املدى الق�صري
•

تعديل �أ�س�س ال�شركة مبا يخ�ص �صكوك  08من �أجل ت�سوية املبالغ ال�سنوية القابلة للتوزيع والبالغة 246.5

مليون درهم على �شكل �أ�سهم عادية
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�أبـرز النتائــــج املاليــة

ا�ستمرت ال�شركة يف حت�سني �أدائها املايل خالل عام  2011حيث زادت �إجمايل �إيرادات املجموعة هذا العام مبعدل
 %9لت�صل �إىل  1,114.6مليون درهم مقارنة بعام  2010مع زيادة �صايف الأرباح بن�سبة  %34لت�صبح  182.7مليون
درهم.

ربدة ،التي تعد الن�شاط الرئي�سي لل�شركة واملحرك الرئي�سي لتح�سني الأداء مبعدل
ارتفعت �إيرادات وحدة املياه امل ّ
ربدة بواقع  %37لت�صل �إىل  274.4مليون
 %25لت�صل �إىل  943.8مليون درهم ،بينما ازدادت �أرباح وحدة املياه امل ّ
درهم.
و�أخري ًا فلقد ازدادت ن�سبة الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك مبعدل  %18لت�صل �إىل
 434.7مليون درهم.

�أبرز النتائج الت�شغيلية

املرحلة القادمة

بالنظر �إىل النجاح الذي حققته ال�شركة يف عام  ،2011ف�إن جمل�س الإدارة على يقني من �أن �شركة تربيد متتلك
الأ�سا�س القوي الذي ي�ضمن لها حتقيق �أداء متميز يف ال�سنوات القادمة .ويقوم هذا التفا�ؤل على عدد من الأ�سباب:
• تعمل �شركة تربيد يف منطقة قوية اقت�صادي ًا وحتتاج �إىل خدمات التربيد على مدار العام
• متتلك ال�شركـة عقـود ًا طويلـة الأجل وم�ستقـرة علم ًا بـ�أن العديـد من هذه العقـود مع م�ؤ�س�سـات تابعة
حلكومة دولة الإمارات العربية املتحدة
• �أدى برنامـج �إعـادة هيكلـة ر�أ�س املـال الـذي تـم االنتهاء منه م ـ�ؤخر ًا �إىل تر�سيـخ هيكـل ر�أ�سمـايل مـ�سـتـقر
	وتوفري املوارد النقدية الالزمة لتمويل امل�شاريع اجلارية
• مع ا�ستكمـال ال�شركـة ملعظــم برنامـج التو�ســع املقـرر� ،أ�صـبـح الرتكيــز الآن على زيــادة حـجم الأربـاح من
امل�شاريع احلالية مع حتقيق النمو املتوازن
و�سوف ت�ستمر �إدارة �شركة تربيد يف املرحلة القادمة يف تطوير الأعمال وحتقيق القيمة للم�ساهمني من خالل:

دخلت  11حمطة جديدة اخلدمة يف عام  2011من بينها ثمان حمطات ملرتو دبي (اخلط الأخ�ضر) ،لي�صل بهذا
عدد حمطات تربيد املوزعة على م�ستوى الدولة  58حمطة (من بينها  51حمطة مملوكة بالكامل وت�ش ّغل  7حمطات
من خالل م�شاريع م�شرتكة).

 .1تعزيز الفائدة املحققة من املحطات القائمة مع العمل على تعظيم الكفاءة والفاعلية امل�ؤ�س�سية والت�شغيلية
 .2اغتنام فر�ص حتقيق الأرباح بالكامل
 .3تنمية �أعمال التربيد باعتبارها وحدة الأعمال الرئي�سية لل�شركة

�شهد عام � 2011إ�ضافة طاقة تربيد جديدة قدرها  45,800طن تربيد (بزيادة قدرها  %8مقارنة بعام )2010
و�إ�ضافة  78,115طن تربيد يف �صورة ربط عمالء جدد باخلدمة (بزيادة قدرها  %16مقارنة بعام .)2010

يتزايد اعتبار تربيد املناطق �إحدى اخلدمات الإ�سرتاتيجية التي توفر حلول تربيد موثوقة وفعالة من حيث التكلفة
ومن حيث ا�ستخدام الطاقة .ومع توقع ا�ستمرار اال�ستثمار يف م�شاريع البنية التحتية احليوية يف املنطقة� ،سوف يكون
هناك طلب كبري على خدمات تربيد املناطق باعتبارها مكون ًا هام ًا للنمو االقت�صادي و�شريك ًا فاع ًال فيه.

و�إجما ًال ،و�صلت قدرة التربيد الإجمالية لل�شركة  587,325طن تربيد وقدرة التربيد املو�صولة �إىل  555,181طن
تربيد .وعلى امل�ستوى الإقليمي ،بلغت قدرة التربيد الإجمالية للمجموعة  749,125طن تربيد وقدرة التربيد
املو�صولة  703,176طن تربيد.

2011

و�إ�ضاف ًة �إىل االلتزام ال�شديد بالتحكم يف التكاليف وتعزيز الكفاءة والفاعلية امل�ؤ�س�سية ،ا�ستمرت ال�شركة يف تدعيم
قاعدة عمالئها حيث �أن  %47من قدرة التربيد حالي ًا متعاقد عليها ل�صالح م�ؤ�س�سات حكومية �أغلبها يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.
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تقرير

حوكمة الشركات

حوكمة ال�شركات
تدرك �شركة تربيد �أن احلوكمة اجليدة هي �أمر هام من �أجل عملية حماية وتوفري قيمة للم�ساهمني ،ذلك �أنها
تعزز �أعلى م�ستويات الأداء والكفاءة املهنية ،وت�سهل بذات الوقت من امل�ساءلة داخل ال�شركة .ويف هذا ال�صدد ف�إن
جمل�س الإدارة و�إدارة ال�شركة ملتزمان مبعايري حوكمة ال�شركات املحددة مبوجب القرار الوزاري  518لهيئة الإمارات
للأوراق املالية وال�سلع.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
حتدد املهام وامل�س�ؤوليات التي ي�ضطلع بها �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف مذكرة وعقد ت�أ�سي�س �شركة تربيد.
ويف العام َ 2011مت مراعاة التوازن املنا�سب بني �صالحيات �أع�ضاء جمل�س الإدارة .ولقد �ضم جمل�س الإدارة � 9أع�ضاء
يف الفرتة الواقعة بني  1يناير و 10مايو  ،2011كما �ضم � 7أع�ضاء منذ تاريخ  11مايو  ،2011وذلك بح�سب ما مت
االتفاق عليه يف اجتماع اجلمعية العمومية العادية .ومن اجلدير بالذكر �أنَ معايري الع�ضوية املحددة بالقرار الوزاري
رقم  518قد َمت �أخذها بعني االعتبار من قبل الأع�ضاء غري التنفيذيني وامل�ستقلني خالل العام.

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

 ،و�شغل من بعده هذا املن�صب ال�سيد وليد املقرب املهريي من تايخ  11مايو وحتى بقية العام  .2011ومن اجلدير
بالذكر �أن كليهما مدراء م�ستقلني وغري تنفيذيني ،ف�ض ًال عن امتالكهما خربة كبرية يف �إدارة ال�شركات يف دولة
الإمارات العربية املتحدة.

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

ي�سعى رئي�س جمل�س الإدارة �إىل �ضمان م�شاركة �أع�ضاء املجل�س بكفاء وفعالية يف كافة االجتماعات والن�شاطات التي
تعنى بعمل ال�شركة وحتقيق �أهدافها ،ويقوم ب�إعداد �أجندة عمل ملجل�س الإدارة ،ليتم من خاللها الإ�شراف على �آلية
التوا�صل بني جمل�س الإدارة وامل�ساهمني ،وتعزيز عالقة التعاون والعمل امل�شرتك بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
ميتلك �أع�ضاء جمل�س الإدارة خربات ومهارات متنوعة ،وتكمن مهامهم الأ�سا�سية بالعمل اجلاد واملخل�ص ملا فيه
الفائدة واخلري على ال�شركة وامل�ساهمني .ويحر�ص جمل�س الإدارة على �أن تقوم �إدارة ال�شركة بو�ضع نظم و�آليات
للعمل ،ت�ستند على االلتزام بالقوانني والقواعد وال�سيا�سات والإجراءات.
يعمل املجل�س على الت�أكد من قيام فريق الإدارة بتزويده مبعلومات كافية بالوقت املنا�سب لتمكينهم من اتخاذ
القرارات ال�صحيحة التي ت�ؤثر على توجه ال�شركة .وي�شارك �أع�ضاء املجل�س يف اجتماعات املجل�س ويقومون ب�إعطاء
�آرائهم امل�ستقلة فيما يتعلق بو�ضع الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سة واملحا�سبة ،بالإ�ضافة �إىل املوارد ومبادئ ال�سلوك املطلوب.
كما يراقب املجل�س �أداء ال�شركة �إزاء الأهداف اال�سرتاتيجية املو�ضوعة.
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�إن الإجراءات الواجب اتباعها عند ان�ضمام ع�ضو جديد ملجل�س الإدارة قد متت كتابتها وت�ضمينها يف دليل �إجراءات
حوكمة ال�شركة .وت�ضمن هذه الإجراءات ا�ستيعاب كل ع�ضو جديد لطبيعة عمل �شركة تربيد و�أهدافها .ويف كل عام،
�سيجرى ك�شف دقيق حول جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،لتقييم وبيان ا�ستقالليتهم ،وحتديد مواقعهم الهامة يف
خمتلف ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العامة الأخرى.

جلان جمل�س الإدارة

قامت �شركة تربيد بت�أ�سي�س �أربعة جلان ملجل�س الإدارة ،وهذه اللجان هي:
 .1جلنة التدقيق
 .2جلنة مكاف�آت وتعوي�ضات املوظفني
 .3اللجنة املالية
 .4جلنة امل�شروعات
تقوم كل من جلنة التدقيق ،وجلنة مكاف�آت وتعوي�ضات املوظفني مبمار�سة مهامها و�أدوراها مبوجب ال�ضوابط امل�شار
�إليها يف القرار الوزاري رقم .518
وتقوم اللجنة املالية مبراجعة كل الأمور التي لها عالقة مبا�شرة بطبيعة العمل املايل لل�شركة ،وذلك قبل �أن يتم
اعتمادها من قبل جمل�س الإدارة ،وي�شمل ذلك �سيا�سات االقرتا�ض ،والأمور الت�أمينية وطبيعة الأعمال التجارية،
واملبادرات الرئي�سية والتقارير املالية وامليزانيات.
�أما بالن�سبة للجنة امل�شروعات فتقوم هذه اللجنة بدرا�سة اجلدوى االقت�صادية للم�شروعات التي تنوي ال�شركة القيام
بها ،والت�أكد من خ�ضوعها لأعلى معايري احلوكمة اجليدة قبل �أن يتم عر�ضها على جمل�س الإدارة من �أجل املوافقة عليها.

مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة

يتم مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة من خالل دفع مبلغ مايل نظري كل جل�سة يح�ضرونها ،وذلك كما هو مبني يف املادة
 34من مذكرة �شركة تربيد وعقد الت�أ�سي�س .كما تتيح املادة  58من عقد ت�أ�سي�س ال�شركة موافقة �أع�ضاء اجلمعية
العمومية على امل�شاركة يف الأرباح .وي�شار �إىل �أن هذا البند مل يتم االنتفاع واال�ستفادة منه يف العام .2011

الرقابة الداخلية

ت�ضع الرقابة الداخلية تقارير جمل�س الإدارة وتعمل حتت �إ�شراف جلنة التدقيق ،الأمر الذي مي ّكن الرقابة الداخلية
من العمل با�ستقاللية ومو�ضوعية .وي�ضمن جمل�س الإدارة فعالية الرقابة الداخلية من خالل مراجعة عمل جلنة
التدقيق التي ت�شارك يف م�سائل الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر يف اجتماعات جمل�س الإدارة  .كما ي�ضمن جمل�س
الإدارة عمل مراجعة للمراقبة الداخلية من قبلها كل عام.
وتخ�ضع مهام الرقابة الداخلية وم�س�ؤولياتها حلوكمة امليثاق الر�سمي امل�صادق واملوافق عليه من قبل جلنة التدقيق.
ويتيح هذا امليثاق للرقابة الداخلية مهام القيام بالعمليات والإ�سهام يف حتقيق �أهداف وم�ساعي ال�شركة.

جلنة التدقيق

قام جمل�س الإدارة بت�أ�سي�س جلنة تدقيق فعالة ،وتقوم هذه اللجنة باملهام والأدوار املحددة يف امليثاق املعتمد من قبل
جمل�س الإدارة .وتت�ضمن هذه املهام ما يلي:
 .1تقدمي الن�صيحة وامل�شورة للمجل�س �إزاء �إبقاء املدقق اخلارجي م�ستق ًال؛
�	.2إقرار النتائج املالية الربع �سنوية وال�سنوية ،مع الأخذ بعني االعتبار ال�سيا�سات واملعايـري املحا�سبية،
بالإ�ضافة �إىل االقرتاحات والأحكام ب�شكل يتما�شى مع القوانني وامل�سائل الهامة وغري االعتيادية؛
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 .3العمل على تقييم نظم الرقابة الداخلية و�إدارة املخاطر ب�شكل م�ستمر؛
 .4العمل على تطوير الإجراءات الكفيلة بال�سماح للموظفني من زيادة اهتمامهم بالرقابة الداخلية 		
	والتقارير املالية؛
 .5مع الأخذ بعني االعتبار الق�ضايا امل�شار �إليها من قبل املجل�س؛

التدقيق اخلارجي

بنا ًء على تو�صيات جلنة التدقيق ،فقد قام جمل�س الإدارة بتعيني �شركة «�إيرن�ست �آند يونغ» كمدقق خارجي وذلك يف
اجتماع اجلمعية العمومية العادية عام  ،2011و�سي�ضمن جمل�س الإدارة بقاء املدقق اخلارجي م�ستق ًال ويقوم بعمله
بحرية تامة ،حيث �أن ملدققي احل�سابات اخلارجيني �صالحيات وا�سعة لتقدمي تقاريرهم للجمعية العمومية وجهات
تنظيمية �أخرى.

تفوي�ض ال�صالحيات

يقوم جمل�س الإدارة بر�سم ال�سيا�سة العامة والإطار العام لعمل ال�شركة من خالل و�ضع كافة التوجيهات والإر�شادات نحو
حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية لل�شركة .يف حني �أن متابعة العمل اليومي لل�شركة �سيكون من اخت�صا�ص �إدارة ال�شركة.
يقوم جمل�س الإدارة بتقدمي التوجيه والإر�شاد من خالل البنود التالية التي �أق ّرها واعتمدها ،وتت�ضمن جميعها
تفوي�ض ال�صالحيات واملهام للإدارة:
 .1خطة ا�سرتاتيجية ملدة خم�س �سنوات
 .2ال�سيا�سات املعتمدة من قبل ال�شركة
 .3امليزانية ال�سنوية
 .4م�ؤ�شرات الأداء الرئي�سية
	.5وثائق تفوي�ض املهام وال�صالحيات
 .6تقارير الإجناز على �ضوء الأهداف املحددة
 .7الن�صو�ص املكتوبة التي تو�ضح املهام املطلوبة من الإدارة كما هو مبينّ يف دليل �إجراءات احلكم لل�شركة

حقوق امل�ساهمني

يلتزم جمل�س الإدارة باحلفاظ على �أعلى املعايري فيما يتعلق بحقوق امل�ساهمني ،ولقد َمت حتديد هذا االلتزام يف دليل
�إجراءات حوكمة ال�شركات .كما قامت ال�شركة بت�أ�سي�س ق�سم التوا�صل مع امل�ساهمني م�شركة يف ذلك بنك �أبوظبي
الوطني للم�ساعدة يف هذا ال�ش�أن .ولقد كان الهدف الرئي�سي من �إن�شاء ق�سم التوا�صل مع امل�ساهمني وم�شاركة بنك
�أبوظبي الوطني يف هذا املجال هو �ضمان ح�صول امل�ساهمني على جميع التقارير املالية املطلوبة مع املعلومات ذات
ال�صلة ،و�إبالغهم بح�ضور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري العادية .وي�ضمن بنك �أبوظبي الوطني ت�سليم
الأرباح لكافة امل�ساهمني يف حال متت املوافقة على هذا الأمر من قبل جمل�س الإدارة.
تو�ضح مذكرة تربيد وعقد ت�أ�سي�س ال�شركة حقوق امل�ساهمني ،وحق الت�صويت ،وامل�شاركة يف االجتماعات،
كما ِ
وانتخابات �أع�ضاء جمل�س الإدارة.

مد ّونة قواعد ال�سلوك

هو النهج الذي يتوقعه جمل�س الإدارة للطريقة التي يتعامل فيها كل موظف من موظفي �شركة تربيد مع زمالئه يف
ال�شركة ،واحرتام النظام والقانون ،وطبيعة التعامل مع العمالء ،واملو ّردين ،وامل�ساهمني ،واملجتمع املحلي يف مد ّونة
قواعد ال�سلوك اخلا�ص بال�شركة .وت�شكل مد ّونة قواعد ال�سلوك جزء ًا من �سيا�سة املوارد الب�شرية ودليل الإجراءات.

29

ال�شركة الوطنية للتربيد املركزي �ش.م.ع

�إي�ضاحات حول البيانات املالية املوحدة
 31دي�سمرب

96

2011

�أبوظبي

�أبوظبي مول ،الربج الغربي ،الطابق 13
�ص.ب 29478
هاتف971+ )02( 645 5007 :
فاك�س971+ )02( 645 5008 :
الربيد الإلكرتوينinfo@tabreed.com :

www.tabreed.com

