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كمــا  التاليــة،  األربعــة  اللجــان  بتشــكيل  المجلــس  قــام 
قــام باعتمــاد المواثيــق التــي تحــدد التزاماتهــا، ومّدتهــا 
والصالحيــات المخولــة لهــا. ويقــوم المجلــس بمتابعــة 
هــذه اللجــان بشــكل منتظــم للتحقــق مــن أدائهــا والوفــاء 

بالتزاماتهــا: 

1. لجنــة التدقيــق؛    
2. لجنة الترشــيحات والمكافآت؛ 

الماليــة؛  3. اللجنــة      
4. لجنة المشــاريع

تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت 
تشــكيل  تــم  فيمــا   ،2016/7 القــرار  بمقتضيــات  عمــاًل 
مجلــس  قبــل  مــن  المشــاريع  ولجنــة  الماليــة  اللجنــة 

الشــركة. عمــل  لمتطلبــات  تيســيًرا  اإلدارة 

لجنة الترشــيحات والمكافآت
)المــادة 47 من القرار 2016/7(

علــى  المجلــس  والمكافــآت  الترشــيحات  لجنــة  تســاعد 
بمؤهــالت،  يتعلــق  مــا  فــي  بمســؤولياته  االضطــالع 
وأجــور، وتعييــن وإحــالل موظفــي اإلدارة العليــا. كمــا 
ُتشــرف اللجنــة علــى عمليــة الترّشــح لعضويــة مجلــس 
اإلدارة وتعمــل بشــكل مســتمر علــى مراقبــة اســتقاللية 
أعضــاء المجلــس المســتقلين )أنظــر المــادة 7 لمزيــد مــن 

التفاصيــل حــول لجنــة الترشــيحات والمكافــآت(.

لجنة التدقيق
)المــادة 48 من القرار 2016/7(

بمراقبــة  لتقــوم  التدقيــق  لجنــة  اإلدارة  مجلــس  شــكَّل 
البيانــات الماليــة، وتقديــم التوصيــات بشــأن التغييــرات 
الالزمــة ألنظمــة المراقبــة واألنظمــة الماليــة الخاصــة 
الحســابات  مدققــي  تعييــن  إلــى  باإلضافــة  بالشــركة 
الخارجييــن والحــرص علــى إقامــة عالقــات جيــدة معهــم. 
ــة وهــي  ــة الداخلي ــة علــى عمــل الرقاب كمــا تشــرف اللجن
مــن شــأنها  التــي  التوصيــات  اعتمــاد  عــن  المســؤولة 
تحســين أداء الرقابــة الداخليــة )أنظــر المــادة 6 لمزيــد مــن 

التفاصيــل حــول لجنــة التدقيــق(.

أعضاء مجلس اإلدارة
)المــواد 11، 40، 43، 44 و45 

من القرار 2016/7(

يتمتــع أعضــاء المجلــس بمهــارات وخبــرات متنوعــة، 
يخــدم  بمــا  التصــرف  فــي  مهامهــم  وتتمثــل 
المصلحــة الفضلــى لشــركة تبريــد ومســاهميها، 
وضمــان قيــام إدارة شــركة تبريــد بوضــع أنظمــة 
ــد باللوائــح والقوانيــن  وإجــراءات تهــدف إلــى التقيُّ

التشــغيلية. والمتطلبــات 
تبريــد  إدارة شــركة  قيــام  علــى  المّجلــس  يحــرص 
الوقــت  فــي  الوافيــة  بالمعلومــات  بتزويــده 
المناســب، لتمكينــه مــن اتخــاذ القــرارات الصائبــة 
ــه الشــركة. ويشــارك األعضــاء  التــي تؤثــر فــي توجُّ
ــداء اآلراء المســتقلة  فــي اجتماعــات المجلــس إلب
والسياســات،  االســتراتيجية  القضايــا  حــول 
الســلوكية  والمبــادئ  والمــوارد،  والمحاســبة، 
المطلوبــة، كمــا يتابــع المجلــس أداء الشــركة علــى 

الموضوعــة.  االســتراتيجية  األهــداف  ضــوء 
مــا  بتقديــم  ســنوًيا  المجلــس  أعضــاء  يقــوم 
الســرية،  علــى  وحفاظهــم  اســتقالليتهم،  ُيثِبــت 
وإفصاحهــم عــن أي تــداول فــي األســهم، إلــى 
جانــب تفاصيــل المناصــب الهامــة التــي يشــغلونها 
فــي شــركات مســاهمة عامــة أو مؤسســات أخــرى.

اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  رئيــس  مكافــآت 
)2016/7 القــرار  مــن   21 )المــادة 

الحصــول  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  لرئيــس  يحــق 
تصــل  الشــركة  أربــاح  صافــي  مــن  حصــة  علــى 
قيمتهــا إلــى 10 % بحــّد أقصــى كمكافــأة عــن كل 
ســنة ماليــة، وذلــك رهًنــا بموافقــة المســاهمين 
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي وبعــد 
تخصيــص 10 % مــن صافــي األربــاح لالحتياطــي 

القانونــي. 

لجان مجلس اإلدارة
)المــادة 46 من القرار 2016/7(

يتمتــع المجلــس بصالحيــة تشــكيل لجــان المجلــس 
وتفويــض الصالحيــات إلــى هــذه اللجــان حســب 
ــا أو مناســًبا. كمــا يقــوم المجلــس  ــراه ضرورًي مــا ي
بتفويــض مهــام معينــة إلــى تلــك اللجــان ولكــن 
لجــان  وتعــدُّ  مســؤولياته.  عــن  التخّلــي  دون 
المجلــس وســيلًة فاعلــة لتوزيــع العمــل بيــن أعضــاء 
محــّددة  مســائل  فــي  النظــر  إلمعــان  المجلــس 
المجلــس  لجــان  جمیع  تــؤدي  مفّصــل.  بشــكل 
يكــون  بحيــث  اإلدارة  مجلس  عن  نيابــًة  مهامهــا 
وتعیین،  تشکیل،  عن  مسؤواًل  اإلدارة  مجلس 

اللجــان. أعضاء  عضويــة  فتــرة  وتحديــد  واختيــار 

مدققــي  تعييــن  علــى  الســنوية  العموميــة  الجمعيــة 
التدقيــق  تقاريــر  بدورهــم  يعرضــون  الذيــن  الحســابات 

الســنوية. العموميــة  الجمعيــة  علــى 

تلّخــص المــواد التاليــة قيــام شــركة تبريــد بتطبيــق مبــادئ 
القــرار 2016/7 وامتثالهــا بمقتضياتــه.

مجلس اإلدارة 
)المــادة 3 من القرار 2016/7(

يحــّدد النظــام األساســي الخــاص بشــركة تبريــد المســائل 
)المجلــس( واألدوار  اإلدارة  بتعييــن مجلــس  المتعلقــة 

المنوطــة بــه ومســؤولياته.
المجلــس  فئــات عضويــة  فــي  التناســب  روعــي  وقــد 
حددهــا  التــي  بالمعاييــر  للوفــاء   ،2018 العــام  خــالل 
التنفيذييــن  باألعضــاء  يتعلــق  مــا  2016/7 فــي  القــرار 
جانــب  إلــى  المســتقلين  التنفيذييــن، واألعضــاء  وغيــر 
لعضويــة  المناســبة  والقــدرات  والخبــرات  المهــارات 

لمجلــس.  ا

رئيس مجلس اإلدارة 
)المــادة 4 والمــادة 42 من القرار 2016/7(

فــي  اإلدارة  مجلــس  القبيســي  عبداللــه  خالــد  تــرأس 
وغيــر  المســتقلين  األعضــاء  مــن  وهــو   ،2018 العــام 
التنفيذييــن ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي الشــؤون الماليــة 
ــي.  ــن المحلــي والدول ــى الصعيدي وشــؤون الطاقــة عل
عضويتــه  فتــرة  خــالل  اإلدارة  مجلــس  رئيــس  حــرص 
علــى المشــاركة الفاعلــة للمجلــس خــالل االجتماعــات، 
بمــا  تصــّرف  قــد  المجلــس  فــي  عضــو  كل  أن  وعلــى 
عمــل  كمــا  ومســاهميها.  تبريــد  شــركة  مصالــح  يخــدم 
علــى تطويــر هيــكل اجتماعــات المجلــس ووضــع جــداول 
أعضــاء  بيــن  التواصــل  علــى  واإلشــراف  األعمــال، 
المجلــس وتشــجيع إقامــة عالقــات بنــاءة فــي مــا بينهــم.

تقرير حوكمة
الشركات 

مقدمـــــة
هيئــة  إدارة  مجلــس  لقــرار  التقريــر  هــذا  يخضــع 
)7/رم(  رقــم  “الهيئــة”  والســلع  الماليــة  األوراق 
لســنة 2016، بشــأن معايير االنضباط المؤسســي 
)القــرار  العامــة  المســاهمة  الشــركات  وحوكمــة 
قبــل  مــن  عليهــا  المنصــوص  بصيغتــه   )2016/7
ــال الشــركة  ــر مــدى امتث ــة. وُيبيــن هــذا التقري الهيئ
للتبريــد المركــزي )ش.م.ع.( “تبريــد” أو  الوطنيــة 
“الشــركة” بأحــكام هــذا القــرار، كمــا يبيــن هيــكل 
الحوكمــة الشــامل للشــركة للفتــرة الممتــدة مــن

1 يناير 2018 إلى 31 ديســمبر 2018.

1. االلتــزام باللوائح
تبريــد علــى تطويــر نظــام حوكمــة  عملــت شــركة 
المحليــة  الممارســات  أفضــل  علــى  يعتمــد 
ــات التــي تنــص  والدوليــة، ويفــي بجميــع المتطلب
ــة المتحــدة  ــة اإلمــارات العربي عليهــا تشــريعات دول
بشــأن حوكمــة الشــركات بمــا فــي ذلــك، قانــون 
والقــرار   2015 لعــام   2 رقــم  التجاريــة  الشــركات 
2016/7 الــذي ينطبــق علــى شــركة تبريــد بصفتهــا 
حيــث  المالــي،  دبــي  فــي ســوق  مدرجــة  شــركة 
تقــوم الهيئــة باإلشــراف والمراقبــة والتحقــق مــن 

.2016/7 بالقــرار  الشــركة  امتثــال  مــدى 

2. الهيكل اإلداري للشــركة
ــى  ــة هــي الســلطة األعل ــة العمومي ــر الجمعي تعتب
لصنــع القــرار فــي هيــكل الشــركة، وهــي المنبــر 
تقريــر  فــي  حَقهــم  المســاهمون  يمــارس  حيــث 
الجمعيــة  اجتمــاع  وُيعقــد  الشــركة.  توّجهــات 
العموميــة الســنوي مــرة كل ســنة لمناقشــة جــدول 
األعمــال المقــرر كالمصادقــة علــى تقريــر مجلــس 
اإلدارة، والبيانــات الماليــة الموحــدة، وإبــراء ذمــة 
أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدققــي الحســابات مــن 
توزيــع  مقتــرح  علــى  والموافقــة  المســؤولية، 
وبالتالــي،  المنصرمــة.  الماليــة  للســنة  األربــاح 
النهائــي  القــرار  صنــاع  هــم  المســاهمين  فــإّن 
المســؤولون  وهــم  الشــركة،  بتوّجهــات  الخــاص 
عــن انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة خــالل اجتمــاع 
الجمعيــة العموميــة لــدورة مدتهــا ثــالث ســنوات. 
الجتمــاع  الحاضــرون  المســاهمون  يصــادق  كمــا 
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العليــا  لــإدارة  توجيهاتــه  المجلــس  يقــدم  أيًضــا، 
مــن خــالل التكليفــات التاليــة التــي تتــم مراجعتهــا 

المجلــس: قبــل  مــن  عليهــا  والموافقــة  بانتظــام 
1. الخطة االســتراتيجية الخمســية؛

2. سياســات الشركة؛
3. الميزانية الســنوية؛ 

4. مؤشــرات األداء الرئيسية؛
5. تقاريــر دوريــة لقياس األداء مقارنًة

    باألهــداف

حقوق المساهمين
)المــواد 33 و34 و35 مــن القرار 2016/7(

المعاييــر  أعلــى  علــى  بالحفــاظ  المجلــس  يلتــزم 
ويــرد  المســاهمين،  بحقــوق  باالعتــراف  المتعلقــة 
هــذا االلتــزام فــي ميثــاق مجلــس اإلدارة.  وتحقيًقــا 
لذلــك، وضعــت شــركة تبريــد آليــًة مناســبة للتواصــل 
مــع المســاهمين مــن خــالل ســوق دبــي المالــي 

وبنــك أبوظبــي األول. 

المســتثمرين  عالقــات  مــن  لــكل  الغــرض  إن 
والتواصــل مــع المســاهمين إلــى جانــب دور بنــك 
هــذا  فــي  المالــي  دبــي  وســوق  األول  أبوظبــي 
المســاهمين  جميــع  حصــول  لضمــان  هــو  االطــار 
الصلــة،  ذات  والمعلومــات  الماليــة  التقاريــر  علــى 
وإخطارهــم لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة، 
والتأكــد مــن أنَّ أربــاح األســهم عنــد اعتمادهــا تصــل 

إلــى كل مســاهم فــي الوقــت المناســب. 

حقــوق  تبريــد  لشــركة  األساســي  النظــام  يحــدد 
المعلومــات،  علــى  الحصــول  فــي  المســاهمين 
واالطــالع  االجتماعــات  فــي  والمشــاركة  والتصويــت، 
لعضويــة  بالمرشــحين  المتعلقــة  المعلومــات  علــى 

لمجلــس ا
.

قواعد الســلوك المهني
 )المــادة 43 فقــرة 11 من القرار 2016/7(

توّضــح مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بشــركة 
المجلــس،  مــن  تتوقعــه  الــذي  الســلوك  نمــط  تبريــد 
واألشــخاص  الحســابات،  ومدققــي  وموظفيهــا، 
بشــأن  الشــركة  مهــام  ببعــض  القيــام  إليهــم  المــوَكل 
حســن التصــرف مــع بعضهــم البعــض، وتجــاه القانــون، 
والعمــالء، والمورديــن وأصحــاب المصالــح والمجتمــع. 

3. تداوالت 
أعضاء مجلس اإلدارة 

يتضمــن دليــل إجــراءات حوكمــة الشــركات، وكذلــك الئحــة 
تحكــم  قواعــد  التــداول  وسياســة  الســوق  ســلوكيات 
عمليــات التــداول فــي األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة 
ــث  ــة، بحي ــل أعضــاء المجلــس وعائالتهــم المقّرب مــن قب
ال ُيســمح ألي عضــو مــن أعضــاء المجلــس أو موظفــي 
شــركة تبريــد بالتــداول أثنــاء فتــرة التعتيــم التــي تتزامــن 

مــع المســائل الحساســة قيــد اإلجــراء أو النظــر. 
وتــداوالت  ملكيــة  تفاصيــل  التالــي  الجــدول  يوضــح 
المقربيــن(  أســرهم  )وأفــراد  اإلدارة  مجلــس  أعضــــاء 

 :2018 العــام  فــي  الشــركة  ألســهم 

المنصباالسم
إجمالي األسهم 

المملوكــة كما في 
31/12/2018

 مجموع األسهم
التي تم شــراؤها

 مجموع األسهم
التــي تم بيعها

 خالد عبدالله
القبيسي

 رئيس مجلس
645,000645,0000 اإلدارة

 ســعيد علي خلفان
الظاهري

عضو مجلس
5,00000اإلدارة 

اللجنة المالية

يتمثــل دور اللجنــة الماليــة فــي مســاعدة المجلــس 
والعوائــد  االقتصاديــات  ومراجعــة  مراقبــة  علــى 
وصفقــات  وااللتزامــات،  لالســتثمارات  الماليــة 
تمويــل الديــون واألســهم إلــى جانــب برامــج إدارة 

المخاطــر الماليــة الخاصــة بالشــركة.

لجنة المشاريع

مســاعدة  فــي  المشــاريع  لجنــة  دور  يتمثــل 
طــرح  علــى  للشــركة  العليــا  واإلدارة  المجلــس 
عقــود  وإدارة  المشــاريع،  وتنفيــذ  المناقصــات 
المشــاريع ذات الصلــة، وعمليــات الشــراء، وتدابيــر 
الصحــة والســالمة والبيئــة، أو أي مســائل أخــرى 
هامــة تتعلــق بكفــاءة وأمــان العمليــات التشــغيلية 

الشــركة.  لمحطــات 

الرقابة الداخلية
)المــادة 50 من القرار 2016/7(

الداخليــة  الرقابــة  مهــام  علــى  المجلــس  ُيشــرف 
ببعــض  بالقيــام  التدقيــق  لجنــة  فــَوض  وقــد 
المســتقلة،  المشــورة  المجلــس  يقــدم  مهامــه. 
ضمــان  عــن  فضــاًل  والموثوقــة،  والموضوعيــة 
التدقيــق  وللجنــة  للمجلــس،  داخليــة  رقابــة  بيئــة 
تأديــة  فــي  مســاعدتهم  بهــدف  العليــا  واإلدارة 

إليهــم.  المســندة  والواجبــات  مهامهــم 
الداخليــة  الرقابــة  علــى فاعليــة  المجلــس  يحــرص 
مــن خــالل مراجعــة أعمــال لجنــة التدقيــق، والتعامل 
والتأكيــد  بهــا،  والتحكــم  المخاطــر  قضايــا  مــع 
علــى ضــرورة مناقشــة قضايــا المخاطــر والرقابــة 
الداخليــة فــي كل اجتمــاع مــن اجتماعــات المجلــس. 
كمــا يضمــن المجلــس قيــام إدارة الرقابــة الداخليــة 
بمراجعــات داخليــة ســنوًيا. )انظــر المــادة 10 لمزيــد 

ــة(.  ــة الداخلي ــل عــن مهمــة الرقاب مــن التفاصي

مدقق الحســابات الخارجي
)المــادة 36 من القرار 2016/7(

ــاد مجلــس  ــق، أع ــة التدقي ــات لجن ــى توصي ــاًء عل بن
اإلدارة تعييــن الســادة/ ديلويــت وتــوش - الشــرق 
األوســط مدقًقــا خارجًيــا لحســابات شــركة تبريــد، 
وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي  
2018. ويحــرص  مــارس   7 تاريــخ  المنعقــد  فــي 
الخارجــي  المدقــق  اســتقاللية  علــى  المجلــس 
التقاريــر  لرفــع  واســعة  بصالحيــات  يتمتــع  الــذي 
التنظيميــة.  والهيئــات  العموميــة  الجمعيــة  إلــى 
)انظــر المــادة 5 لمزيــد مــن التفاصيــل عــن مدقــق 
الحســابات الخارجــي(. لــن يتــم إعادة تعيين الســادة/ 
ديلويــت وتــوش - الشــرق األوســط مدققــا خارجيــا 

لحســابات الشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
بمراجعــة  لقيامهــم  وذلــك   ،2019 لعــام  الســنوي 
متتاليــة،  ماليــة  لثــالث ســنوات  الشــركة  حســابات 
وهــو الحــّد األقصــى المســموح بــه قانوًنــا، عمــال 
بنــص المــادة 243 )2( مــن قانــون الشــركات التجاريــة 

رقــم 2 لعــام 2015.

تفويض الســلطة لإلدارة العليا
)المــادة 9 من القرار 2016/7(

تبريــد  العليــا لشــركة  إلــى اإلدارة  المجلــس  يقــدم 
تحقيــق  إلــى  الراميــة  والتوجيهــات  اإلرشــادات 
األهــداف االســتراتيجية، وهــو مســؤوٌل عــن توجيــه 
َأْوكَل  المســاهمين.  عــن  نيابــًة  الشــركة  ورقابــة 
مهمــة  تبريــد  شــركة  العليــا  اإلدارة  إلــى  المجلــس 
مــن  بالشــركة  الخاصــة  اليوميــة  باألعمــال  القيــام 
المجلــس  مــن  المعتمــد  الســلطة  تفويــض  خــالل 
 .2017 نوفمبــر   7 تاريــخ  فــي  المعدلــة  بصيغتــه 
ثــالث  لمــدة  صالًحــا  الســلطة  تفويــض  ويكــون 
والتعديــل  المنتظمــة  للمراجعــة  ويخضــع  ســنوات 
)إذا لــزم األمــر( مــن قبــل المجلــس ولجنــة التدقيــق.

وبموجــب تفويــض الســلطة، يقــوم مجلــس اإلدارة 
اإلجــراءات  بعــض  لتنفيــذ  العليــا  اإلدارة  بتفويــض 

المتعلقــة بمــا يلــي:

1. تعاقــدات والتزامات أخرى؛
2. نفقات وعمليات شــراء؛ و

3. استثمارات؛

لــكل حالــة مــن الحــاالت التاليــة مبلًغــا مخصًصــا بحــّد 
أقصــى )بالدرهــم(، وخــالف ذلــك، تتطلــب موافقــة 
مجلــس اإلدارة. وإلنفــاذ تفويــض الســلطة، قــام 
مجلــس اإلدارة بمنــح وكالــة عامــة للرئيــس التنفيــذي 
تخضــع لمبلــغ الحــّد األقصــى المخصــص وتبقــى 
الســلطة.  تفويــض  مــدة صالحيــة  لنفــس  ســارية 
مفوضــة  أخــرى  صالحيــات  أي  هنــاك  توجــد  ال 
خــالف  للشــركة  العليــا  اإلدارة  إلــى  المجلــس  مــن 
أّن  حيــن  فــي  أعــاله،  المذكــور  الســلطة  تفويــض 
والمســؤوليات  والصالحيــات  الســلطات  جميــع 
األخــرى المتعلقــة بــإدارة الشــركة منوطــة بالمجلــس

بتلــك  ورهًنــا  للشــركة،  األساســي  للنظــام  وفًقــا 
النظــام األساســي  المخولــة بمقتضــى  المســائل 
بهــا  المعمــول  واألنظمــة  القوانيــن  و/أو  للشــركة 
الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمين  لموافقــة 

للشــركة. العموميــة 



67 تبريــد | تقريــر حوكمـــــة الشركـــــات 2018

4 )ت( الســير الذاتية ألعضاء المجلس وعضوياتهم في شــركات مســاهمة عامة أخرى 

معالــي الدكتــور/ أحمد عبدالله حميد بالهول الفالســي
عضـــــو مجلـــس إدارة

يشــغل معالــي الدكتــور أحمــد عبداللــه حميــد بالهــول الفالســي منصــب وزيــر دولــة 
علــى تطويــر  حيــث يشــرف معاليــه  المتقدمــة  العالــي والمهــارات  التعليــم  لشــؤون 
التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الدولــة. كمــا يشــغل معاليــه حالًيــا منصــب رئيــس 

مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء ورئيــس الهيئــة االتحاديــة للمــوارد البشــرية. 

وقــد شــغل معاليــه ســابًقا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر، ومنصــب عضــو 
فــي اللجنــة التنفيذيــة لمعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا، ومنصــب المديــر التنفيــذي 
لالســتراتيجية وتطويــر قطــاع الســياحة فــي دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري فــي 
دبــي، ومنصــب نائــب الرئيــس فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار، ومستشــاًرا لــدى شــركة 

االستشــارات اإلداريــة “ماكينــزي أنــد كومبانــي”. 

ــاش” ودرجــة الماجســتير مــن  ــوراه مــن جامعــة “مون ــه علــى شــهادة الدكت حصــل معالي
جامعــة “ميلبــورن” فــي أســتراليا، وشــهادة البكالوريــوس فــي هندســة االتصــاالت مــن 

جامعــة “خليفــة”.

خالد عبدالله القبيســي
رئيــس مجلس اإلدارة

الرئيــس التنفيــذي لقطــاع صناعــة الطيــران،  يشــغل خالــد عبداللــه القبيســي منصــب 
والطاقــة النظيفــة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار. 
وبحكــم هــذا المنصــب، يتولــى القبيســي مســؤولية اإلشــراف علــى محفظــة اســتثمارات 
المتجــددة،  الدفاعيــة، والطاقــة  الطيــران، والصناعــات  الشــركة فــي مجــاالت: صناعــة 

وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت، والمرافــق.

شــركة  فــي  القبيســي  عمــل  لالســتثمار،  مبادلــة  شــركة  إلــى  انضمامــه  وقبــل 
“إنترناشــيونال كابيتــال”، حيــث تولــى منصــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات، وشــغل 
قبــل ذلــك منصــب رئيــس قســم تمويــل الشــركات وتطويــر األعمــال فــي بنــك أبوظبــي 
ــر قــدرات البنــك فــي  األول )بنــك أبوظبــي الوطنــي ســابًقا(، حيــث تولــى مهمــة تطوي

المصرفيــة. االســتثمارات  مجــال 

وشــركة  )إنجــازات(  البيانــات  لنظــم  إنجــازات  شــركة  إدارة  مجلــس  القبيســي  يتــرأس 
اإلمــارات للصناعــات العســكرية، باإلضافــة إلــى كونــه عضــًوا فــي مجلــس إدارة كل مــن 
شــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل )مصــدر(، وشــركة دو، وشــركة اإلمــارات العالميــة 

لأللمنيــوم، وغلوبــل فاوندريــز، وشــركة مبادلــة للبتــرول.

ألميرانــت باولــو 
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

يشــغل الســيد باولــو ألميرانــت حالًيــا منصــب نائــب رئيــس تنفيــذي ورئيــس مجموعــة 
ــه فــي  ــب عضويت ــى جان ــا فــي مجــال الطاقــة، إل ــدة عالمًي ــات لشــركة إنجــي الرائ العملي
اللجنــة التنفيذيــة. ويتولــى ألميرانــت أعمــال الشــركة فــي البرازيــل، والشــرق األوســط، 

ــوروب.  ــا وجنريشــن ي ــوب وشــمال وشــرق أوروب ــا، وجن ــوب وســط أســيا وتركي وجن

ــد مــن شــركات مجموعــة  ــت منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي العدي كمــا يشــغل ألميران
ــاج، وشــهادة  إنجــي، ويحمــل شــهادة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة وإدارة اإلنت
ــي  ــو العال ــة مــن معهــد تكنيك ــات الحراري ــة بالدينامكي ماجســتير فــي الهندســة الميكانيكي

فــي لشــبونة – البرتغــال.

4. تشــكيل مجلس اإلدارة

4 )أ(  تأليــف مجلــس اإلدارة

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس من حيث فئــة العضوية ومّدتها، كما في 31 
ديسمبر 2018:

انضمــت الســيدة فريدريــك دوفرينــوا إلــى مجلــس اإلدارة وقــد تــم انتخابهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
المنعقــد فــي تاريــخ 11 ســبتمبر 2017 مــن قبــل مســاهمي شــركة تبريــد. لــم تتلــق شــركة تبريــد أي طلــب ترشــيح 
مــن مرشــحات أخريــات أثنــاء عمليــة االنتخابــات األخيــرة للمجلــس علًمــا بأنهــا دعــت المرشــحين علًنــا لترشــيح أنفســهم 

النتخابــات مجلــس اإلدارة فــي الفتــرة مــا بيــن 27 أغســطس و5 ســبتمبر 2017.

4 )ب( انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدة عضويتهم

للجمعيــة العموميــة صالحيــة انتخــاب وإقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة. وعمــاًل بمقتضيــات النظــام األساســي لشــركة 
تبريــد تكــون مــدة عضويــة كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس ثــالث ســنوات. يتــم انتخـــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن 

طريــق االقتــراع الســري، ويقــوم مجلــس اإلدارة بانتخــاب أعضــاء اللجــان المنبثقــة ويعيــن رئيًســا لــكل لجنــة.

 سنةاالسم
خــالل العام 2018  المنصبالتعيين

 رئيس مجلس2009خالد عبدالله القبيســي 
مــن 1 يناير إلىمستقلغير تنفيذي اإلدارة

31 ديسمبر

 نائب رئيس2017باولو ألميرانت
مــن 1 يناير إلى غير مستقلغير تنفيذيمجلس اإلدارة

31 ديسمبر
 معالــي الدكتور أحمد
 عبداللــه حميد بالهول

الفالسي
 عضو مجلس2017

مــن 1 يناير إلىمستقلغير تنفيذياإلدارة
31 ديسمبر

 محمد الحريمل
 عضو مجلس2014الشامسي

مــن 1 يناير إلىمستقلغير تنفيذياإلدارة
 31 ديســمبر

 عضو مجلس2017محمد جميل الرمحــــي
مــن 1 يناير إلىمستقلغير تنفيذياإلدارة

31 ديسمبر

 عضو مجلس2017سيباستيان أربوال
مــن 1 يناير إلىغير مستقلغير تنفيذياإلدارة

31 ديسمبر

 عضو مجلس2017فريديريــك كلو 
مــن 1 يناير إلىغير مستقلغير تنفيذي اإلدارة

 31 ديســمبر

 عضو مجلس2017فريدريك دوفرينوا
مــن 1 يناير إلىغير مستقلةغير تنفيذية اإلدارة

 31 ديســمبر
 ســعيد علي خلفان

 عضو مجلس2017الظاهري
مــن 1 يناير إلىمستقلغير تنفيذياإلدارة

 31 ديســمبر

  فئــة العضوية
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فريدريك دوفرينـــوا
عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة

التنفيــذي لشــركة فلكســكو، مشــروع  الرئيــس  تشــغل  فدريــك دوفرينــوا  منصــب 
نائــب مديــر  انجــي. وشــغلت قبــل ذلــك منصــب  التابــع لشــركة  الكهربائــي  التنقــل 
الحلــول الالمركزيــة للمــدن، ومديــر الشــؤون الماليــة، والمخاطــر والتنميــة الدوليــة فــي 
أنجــي العالميــة لحلــول األعمــال، والمديــر المالــي فــي العمليــات األوروبيــة للشــركة. 

حصلــت دوفرينــوا علــى درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن ُكليــة إميليون-فرنســا 
ودرجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة تكســاس فــي أوســتن.

فريدريـــــــك كلــــــو 
عضــو مجلس إدارة

لــدول مجلــس التعــاون  يشــغل فريديــرك كلــو حالًيــا منصــب رئيــس إدارة األصــول 
الخليجــي وباكســتان فــي شــركة إنجــي، ويتمتــع بأكثــر مــن 18 عاًمــا مــن الخبــرة أمضاهــا 
فــي خدمــة الشــركة. ويشــغل أيًضــا منصــب عضــو مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي 

شــركة “Les Eoliennes en Mer” )طاقــة الريــاح فــي البحــر(. 

إي  “بونــت  الوطنيــة  للجامعــة  الفرنســية  المدنيــة  الهندســة  ُكليــة  مــن  كلــو  تخــّرج 
شوســيه” ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن ُكليــة إدارة األعمــال “إتــش 

إي ســي” فــي باريــس – فرنســا.

سيباستيــــان أربــــــوال
عضـــــو مجلـــس إدارة

يشــغل سباســتيان أربــوال حالًيــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمنطقــة الشــرق األوســط 
وجنــوب ووســط آســيا وتركيــا فــي شــركة إنجــي الرائــدة عالمًيــا فــي مجــال الطاقــة، 
حيــث يتولــى اإلشــراف علــى عمليــات الشــركة وتنميتهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، 
بدايــًة مــن توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه إلــى تجزئــة وتوزيــع الغــاز. وقــد شــغل ســابًقا 
منصــب الرئيــس المالــي التنفيــذي ونائــب رئيــس أول للعمليــات البيئيــة للشــركة فــي 
آســيا، وتوّلــى اإلشــراف علــى األعمــال الماليــة، والضريبــة، والقانونيــة والتدقيــق 

الداخلــي، وتكنولوجيــا المعلومــات والمشــتريات. 

يحمل أربوال شــهادة الماجيســتير من ُكلية التجارة الُعليا في باريس، فرنســا.

سعيد علــــي خلفان الظاهري
عضـــــو مجلـــس إدارة

يشــغل ســعيد الظاهــري منصــب مديــر االســتثمارات فــي مجموعــة علــي وأوالده 
جانــب  إلــى  للمجموعــة،  الماليــة  األوراق  محفظــة  إدارة  ويتولــى  ذ.م.م.  القابضــة 
اإلشــراف علــى قســم العقــارات والفنــادق، وإدارة المخاطــر فــي شــركة علــي وأوالده 
والشــركات التابعــة لهــا. وشــغل ســابًقا منصــب محلــل فــي جهــاز أبوظبــي لالســتثمار.

يحمــل الظاهــري شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة 
فــي دبــي، اإلمــارات العربيــة الُمتحــدة.

محمــــــد الحريمــل الشامسي
عضـــــــــو مجلـــــــــس إدارة

يشــغل  محمــد الحريمــل الشامســي منصــب رئيــس قســم اســتثمارات المرافــق 
فــي شــركة مبادلــة لإســتثمار حيــث يتولــى مســؤولية أعمــال إدارة أصــول محفظــة 
المرافــق التــي تشــمل الطاقــة الحراريــة والميــاه وأصــول تبريــد المناطــق. وقبــل 
الشــرق  مديــر  منصــب  الشامســي  لإســتثمار، شــغل  مبادلــة  لشــركة  انضمامــه 
األوســط لالســتراتيجية والسياســات فــي مكتــب رئيــس الــوزراء فــي دولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة. كمــا شــغل أيًضــا مناصــب أخــرى فــي كل مــن شــركة مماكينــزي أنــد 

كومبانــي، ودبــي إنترناشــونال كابيتــال. 

يحمــل الشامســي درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن كليــة اإلدارة العليــا - 
باريــس، وشــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي 

الشــارقة، اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

محمــد جميل الرمحي
عضــو مجلس إدارة

يشــغل محمــد جميــل الرمحــي، منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبوظبــي لطاقــة 
الشــركة  تطويــر  علــى  منصبــه  خــالل  مــن  يشــرف  حيــث  “مصــدر”،  المســتقبل 
وتوجهاتهــا االســتراتيجية التــي تلعــب دوًرا بــارًزا فــي قطــاع التكنولوجيــا النظيفــة 
لـ”مصــدر”، يشــغل  تنفيــذي  كرئيــس  جانــب مهامــه  وإلــى  المتجــددة.   والطاقــة 
ــدد  ــك فــي مجلــس إدارة ع ــة مصــدر لالســتثمار، ويعمــل كذل ــة لجن الرمحــي عضوي
ذلــك  بمــا فــي  الخاصــة،  المشــتركة والجهــات  البــارزة والمشــاريع  الشــركات  مــن 
)شــعاع للطاقــة 2 - ش.م.ع(، الشــركة القائمــة علــى تطويــر مشــروع “ديــوا” بقــدرة 
800 ميجــاواط. وقبــل انضمامــه إلــى “مصــدر”، تــرأس الرمحــي مكتــب التدقيــق 
الداخلــي وإدارة المخاطــر فــي شــركة “جاســكو” الرائــدة بمجــال النفــط والغــاز والتــي 

تتخــذ مــن أبوظبــي مقــًرا لهــا. 

جامعــة  مــن  والتمويــل  األعمــال  إدارة  فــي  البكالوريــوس  درجــة  الرمحــي  يحمــل 
األمريكيــة. المتحــدة  الواليــات  إيفانســفيل 
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 4 )ح( اختصاصــات مجلــس اإلدارة 

تماشــًيا مــع الممارســات الســليمة والحوكمــة، ُيقــّدم المجلــس توجيهــات اســتراتيجية لفريــق اإلدارة العليــا ويعمــل 
معهــا للقيــام بمــا يلــي: 

1. تعييــن الرئيــس التنفيــذي وكبار الموظفيــن التنفيذيين؛
2. وضــع السياســات التــي تحــدد المبــادئ التــي يتوقع المجلس من الشــركة العمل في نطاقها؛

3. تفويــض الســلطة المعتمــد مــن المجلــس الــذي يحدد مســتويات الموافقات المطلوبــة من قبل المجلس؛
ــة مــن  ــاح المطلوب 4. وضــع الخطــط االســتراتيجية المعتمــدة مــن المجلــس وأهــداف النمــو، والعائــدات واألرب

قبــل المجلــس وآليــة إعــداد التقاريــر لتقييــم النتائــج؛
5. ضمــان قــوة وفاعليــة إدارة المخاطر وبيئــة الرقابة الداخلية؛

6. ضمان ســالمة التقارير المالية؛
7. اإلفصاح الســليم والتواصل مع المســاهمين؛ و

8. تعييــن فريــق إدارة متمــرس مــن ذوي المؤهــالت والخبرات العالية

ــة علــى األنشــطة التــي  ــة وفعال ــة متوازن ــة داخلي ــة رقاب تســاهم كل مــن المهــام المذكــورة أعــاله فــي تحقيــق آلي
ــال. ــث تســمح للمجلــس بمراقبتهــا بشــكل فّع تمارســها الشــركة بحي

4 )خ( اإلدارة التنفيذيــة

يوّضــح دليــل إجــراءات حوكمــة الشــركات وتفويــض الُســلطة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة الــدور الــذي يوكلــه 
المجلــس إلدارة الشــركة. وتشــمل المســؤوليات األساســية لــإدارة، اإلشــراف علــى العمليــات اليوميــة ألعمــال 

الشــركة، والتخطيــط االســتراتيجي، وإعــداد الميزانيــات والتقاريــر الماليــة وإدارة المخاطــر.

تتألــف اإلدارة التنفيذيــة مــن خمســة رؤســاء تنفيذييــن إلــى جانــب رؤســاء األقســام الذيــن يتبعــون مباشــرة للرئيــس 
ومكافآتهــم  تعيينهــم  وتواريــخ  التنفيذيــة،  اإلدارة  فريــق  ومناصــب  بأســماء  قائمــة  يلــي  مــا  وفــي  التنفيــذي. 

المســتلمة )أو المتراكمــة( فــي العــام 2018:

تاريخالمنصباالســـم
التعيين 

الرواتب والبدالت 
فــي العام 2018 

)درهم(  

 مكافآت العام
2018
)درهم(

 مكافآت
أخرى

 للعام /
2019

20122,247,2491,485,5940الرئيــس التنفيذيجاســم حسين ثابت

 الرئيس الماليســتيفن ردلينجتون
20151,555,3261,071,3760التنفيذي

 المستشــار القانونيهاميش جوست
20111,303,175624,5950العام

 الرئيــس التنفيذيجان-فرانسوا شارترين
20171,287,34200للعمليات

 الرئيــس التنفيذيفرانســوا-كزافييه بوول
0-20171,409,895إلدارة تطويــر األعمال

 نائــب رئيس -  إدارةأحمد المرزوقي
20151,611,964474,1580الموارد البشرية

 نائــب رئيس – إدارةكولن سانغستر
20131,022,469207,3550األصول اإلقليمية

صبوح أصغر
 نائــب رئيس - إدارة
 الصحة والسالمة

والبيئة
2014803,91074,5730

أماندا ويب
 نائــب رئيس - إدارة

 الرقابة الداخلية
والمخاطر

2010885,52987,6820

 نائــب رئيس - إدارةسعاد السركال
0-2018417,973اإلتصال المؤسسي

)ث( مكافــآت أعضاء مجلس اإلدارة

يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية أن تقــر مكافــأة ألعضــاء المجلــس تصــل إلــى 10 % مــن صافــي األربــاح، 
وذلــك بعــد تخصيــص 10 % مــن صافــي األربــاح لالحتياطــي القانونــي و10 % بحــد أقصــى مــن رأس المــال أرباًحــا 

للمســاهمين.

فــي مــا يلــي جــدول المكافــآت اإلجماليــة المدفوعــة ألعضــاء المجلــس فــي العــام 2018، باإلضافــة إلــى بــدالت 
الحضــور والمكافــآت التــي ســتعرض للموافقــة فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة القــادم والــذي ســيعقد فــي 

العــام 2019:

4 )ج( اجتماعــات مجلــس اإلدارة في العام 2018

عقــد المجلــس ســبعة اجتماعــات خالل العام 2018 فــي التواريخ التالية:
• 30 ينايــر؛

• 21 فبرايــر؛
• 25 أبريل؛
• 19 يونيــو؛

• 1 أغســطس؛
• 3 أكتوبــر؛ 

• 31 أكتوبــر؛

باإلضافــة إلــى ذلــك، أصــدر مجلس اإلدارة قراريــن بالتمرير كما يلي:
• أصــدر مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ 19 أغســطس قــراًرا بالتمريــر لعقــد اجتمــاع للجمعيــة العموميــة للنظــر فــي 
ــة  ــد إلصــدار صكــوك أو ســندات بقيمــة إجمالي ــح الســلطة لمجلــس إدارة شــركة تبري ــذي يمن القــرار الخــاص ال

ــار دوالر أمريكــي؛ و   تبلــغ ملي
ــر  ــة غي ــات الشــركة المرحلي ــر للموافقــة علــى بيان ــر قــراًرا بالتمري ــخ 13 نوفمب • أصــدر مجلــس اإلدارة فــي تاري

المدققــة للفتــرة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2018.

 يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات المجلــس للفتــرة التــي انُتخبــوا فيهــا ســواء بشــخصهم أو 
مــن خــالل توكيــل:

المجموع بالدرهمبــدالت حضــور االجتماعات والمكافآت

 مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام 2017 والمدفوعــة فــي العام 2018 بعد مصادقة
7,125,000الجمعيــة العموميــة فــي اجتماعها األخير

 بــدالت حضــور اجتماعــات المجلــس واللجــان المنبثقة عنه للعــام 2018 الموصى بدفعها
0فــي العام 2019

مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة الموصــى بهــا عن العــام 2018 تدفع بعد مصادقة
7,125,000 الجمعيــة العموميــة عليهــا فــي اجتماعهــا القادم الذي ســيعقد في العام 2019

 عــدد االجتماعات التي تماالســـــــــم
الحضور بالوكالةالحضور شخصًياالدعوة إليها

761 خالد عبدالله القبيســي
734باولو ألميرانت

 معالــي الدكتــور أحمــد عبدالله حميد بالهول
752الفالسي

761محمد الحريمل الشامســي
-77محمد جميل الرمحــــي

-77سيباستيان أربوال
761فريدريك دوفرينوا

761فريدريك كلو
-77ســعيد علي خلفان الظاهري
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فئة العضوية المنصب  مــدة العضوية في
العام 2018 األعضاء

مســتقل وغير تنفيذي
رئيس اللجنة  مــن 21 فبراير إلى

 31 ديسمبر
 محمــد جميل الرمحي

عضو مــن 1 يناير إلى
 20 فبرايــر

رئيسة اللجنة مــن 1 يناير إلى
*فريدريك دوفرينوا 20 فبرايــر

عضو  مــن 21 فبراير إلى
31 ديسمبر

عضو مــن 1 يناير إلى
ديســمبر 31 

 ســعيد علي خلفان
الظاهري

6. لجنــــــة التدقيـــــق
يحــدد ميثــاق لجنــة التدقيــق المعتمــد من المجلس دور اللجنة الذي يشــمل:

• تقديــم التوصيــة للمجلــس بشــأن التعاقــد مــع مدقق الحســابات الخارجــي، وأيًضا ضمان وفاء المدقق 
   الخارجــي بالتزاماتــه المهنيــة والتعاقدية؛

• مراجعة وإقرار الحســابات ربع الســنوية والســنوية بعد النظر في سياســات ومعايير المحاســبة، 
   واالفتراضــات واألحــكام، والتقيــد بالقوانيــن وأي مســائل هامــة أو غير اعتيادية؛

• تقييــم مســتمر ألنظمــة الرقابــة الداخلية وإدارة المخاطر؛
• النظــر فــي النتائــج التــي يتوصــل إليهــا المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشــأنها؛

• وضــع إجــراءات تســمح للموظفيــن بطــرح المســائل التــي تتعلق بالرقابة الداخليــة أو التقارير المالية؛ و
• رفــع تقاريــر لمجلــس تتعلق بأنشــطة لجنة التدقيق.

يوضــح الجــدول التالــي عضوية لجنــة التدقيق خالل العام 2018:

*فــي 21 فبرايــر 2018، تــم تعييــن محمــد جميــل الرمحي رئيًســا للجنة التدقيق بدال من الســيدة فريدريك 
دوفرينــوا، عمــال بمقتضيــات قــرار الهيئــة رقم 2016/7، مع إبقاءهــا عضًوا في اللجنة

.
عقــدت لجنــة التدقيــق أربعــة اجتماعــاٍت خالل العام 2018 فــي التواريخ التالية:

• 29 ينايــر؛
• 24 أبريل؛
• 31 يوليــو؛
• 30 أكتوبــر؛

يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات لجنــة التدقيق في العام 2018، للفترة التــي انُتخبوا فيها
لعضويــة اللجنة:

األعضاء
 عــدد االجتماعات 

 التــي تم الدعوة إليها
فــي العام 2018

الحضور بالوكالةالحضور شخصًيا

-44محمــد جميل الرمحي
-4 4فريدريك دوفرينوا

-44ســعيد علي خلفان الظاهري

غير مســتقل وغير تنفيذية

مســتقل وغير تنفيذي

4 )د( معامــالت األطــراف ذات العالقة

لــم تكــن شــركة تبريــد طرًفــا فــي أي صفقــة مــع أطــراف ذات عالقــة خــالل العــام 2018 اســتناًدا إلــى تعريــف 
.2016/7 »األطــراف ذات الصلــة« المنصــوص عليــه فــي القــرار 

4)هـــ( الهيكل التنظيمي

الهيــكل التنظيمــي لشــركة تبريــد مرفــق في الملحــق رقم )2( من هذا التقرير.

5.  مدقق الحســابات الخارجي
تــم تعييــن ديلويــت وتــوش - الشــرق األوســط مدقًقــا خارجًيــا لحســابات شــركة تبريــد فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
المنعقــد فــي تاريــخ 7 مــارس 2018 لمــدة عــام واحــد. وقــد تــم اختيــار ديلويــت مــن بيــن أربــع شــركات تدقيــق 

بموجــب مناقصــة تنافســية ُطرحــت فــي العــام 2016 لتقديــم خدمــات التدقيــق. 

تعتبــر ديلويــت وتــوش إحــدى شــركات الخدمــات الرائــدة فــي المنطقــة، حيــث تقدم خدمــات التدقيق، واالستشــارات 
الضريبيــة، واالستشــارات الماليــة مــن خــالل 26 مكتًبــا فــي خمســة عشــر بلــًدا وأكثــر مــن ثالثــة آالف شــريك، ومديــر 
وموظــف. كمــا تعتبــر ديلويــت شــركة استشــارات ضريبيــة مــن الدرجــة األولــى فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي 
منــذ العــام 2010 )وفًقــا لتصنيــف مراجعــة الضرائــب الدوليــة(، وقــد حصــدت العديــد مــن الجوائــز فــي الســنوات 
القليلــة الماضيــة شــملت أفضــل صاحــب عمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط، وأفضــل شــركة استشــارية، وحــازت 
ــز فــي التدريــب والتطويــر مــن قبــل معهــد المحاســبين القانونييــن فــي  أيًضــا علــى جائــزة الشــرق األوســط للتمُي

بريطانيــا وويلــز. 

نــورد فــي مــا يلــي نطــاق عمــل تدقيق الحســابات للســنة المالية 2018، كما هو موضح فــي خطة التكليف:

1. إبــداء الــرأي فــي البيانــات الماليــة الموحدة الســنوية وفًقا لمعايير التقاريــر المالية الدولية؛
2. إبــداء الــرأي فــي البيانــات الماليــة لجميــع الشــركات التابعة والزميلة لشــركة تبريد وفًقــا لمعايير التقارير

    الماليــة الدوليــة؛ و.
3. مراجعــة البيانــات الماليــة الموحــدة المرحليــة ربــع الســنوية وفًقا لمعيار المحاســبة الدولي رقم 34

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق الســنوي وربع الســنوي لمجموعة شــركات تبريد عن للعام 2018:

لم يقدم مدقق حســابات الشــركة تحفظات في القوائم المالية المرحلية و الســنوية للعام 2018.

 ديلويت وتوشمدقق الحســابات الخارجي 

3 عدد الســنوات كمدقق حســابات خارجي

درهم 662,028 إجمالــي أتعــاب التدقيق عن العام 2018

درهم 734,600أتعــاب خدمــات إضافية في العام 2018

إصدار صكوكطبيعــة الخدمات اإلضافية

 أتعــاب خدمــات إضافيــة في العــام 2018 لمدققين خارجيين
غير موجودغيــر الذين عينتهم شــركة تبريد



1415 تبريــد | تقريــر حوكمـــــة الشركـــــات 2018

المــال، ورفعــه إلــى مجلــس اإلدارة بالتغييــرات فــي هيكل رأس المال حســب الحاجة، ومراجعة ديون الشــركة 
 وهيكل أســهم الشركة؛

    • مراجعة وتقديم توصيات بشــأن سياســة توزيع األرباح على مســاهمي للشــركة؛
    • مراجعة أنشــطة التمويل الرئيســية المقترحة؛

    • مراجعة اســتراتيجيات االســتثمار ألرصدة الشــركة النقدية؛ و
     • مراجعــة ومراقبــة واقتــراح إجــراءات بشــأن إدارة المخاطــر الماليــة بمــا فــي ذلك التحّوط من العملة وســعر   

       الخدمات ومخاطر ســعر الفائدة.
 

يوضــح الجــدول التالــي عضوية اللجنــة المالية خالل العام 2018:

عقــدت اللجنــة الماليــة 7 اجتماعــات خــالل العام 2018 فــي التواريخ التالية:
• 21 ينــــاير؛
• 29 ينــــاير؛
• 19 أبريـــل؛
• 22 يوليـــو؛
• 3 سبتمبـــر؛

• 30 ســبتمبر؛
• 30 أكتوبــر؛

يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات اللجنة الماليــة للفترة التي انُتخبوا فيهــا لعضوية اللجنة:

ب - لجنة المشــاريع:

تتمثــل مهــام الجنة المشــاريع في ما يلي:

•  اســتعراض أداء إدارة الصحة والســالمة والبيئة وتقديم التوصيات حســب االقتضاء؛
•  مراجعة السياســات واإلجراءات المتعلقة بالمشــاريع والمشــتريات؛

•  مراجعة خطط المشــاريع والدراســات النظرية؛
•  اســتعراض تقنيات التبريد الجديدة ونطاق دراســات الجدوى الخاصة بها، واالســتنتاجات والتوصيات؛ و

•  مراجعة الجوانب الرئيســية لتســليم المشــاريع الجديدة، بما في ذلك نطاق العمل، واســتراتيجيات التنفيذ، 
   واختيار الجهات التي تتقدم بالعطاءات، والبنود الرئيســية إلدارة المشــاريع، واألنشــطة التعاقدية المادية، 

   والتغييــرات فــي اللوائــح التنظيميــة أو اللوائــح الجديدة، والسياســات، واإلرشــادات واإلطار القانوني
   للتطــورات األخــرى التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثير مادي على أداء الشــركة.

فئة العضوية المنصــب  مــدة العضوية في
2018 األعضاء

مســتقل، غير تنفيذي مــن 1 يناير إلى رئيس اللجنة
31 ديسمبر

الحريمل  محمـد 
الشامسي

غير مســتقل، غير تنفيذي مــن 1 يناير إلى عضو
31 ديسمبر فريدريك كلو

مســتقل، غير تنفيذي مــن 1 يناير إلى عضو
 31 ديســمبر

 ســعيد علي خلفان
الظاهري

األعضاء
 عــدد االجتماعات 
 التــي تم الدعوة

إليها
الحضور بالوكالةالحضور شخصيًا

-77محمـــد الحريمل الشامسي
-77فريدريك كلو

-77ســعيد علي خلفان الظاهري

7. لجنة الترشــيحات والمكافآت
تتولــى لجنــة الترشــيحات والمكافــآت مســاعدة المجلــس علــى إدارة فاعلــة لشــؤون المــوارد البشــرية والمكافــآت. 

وتشــمل المســؤوليات الرئيســية المبينــة فــي ميثــاق اللجنــة المعتمــد مــن المجلــس مــا يلــي:

• التحقق من اســتمرار اســتقاللية أعضاء المجلس المســتقلين؛
• التنظيم واإلشــراف على ترشــيحات عضوية مجلس اإلدارة؛

• وضع ومراجعة منتظمة للسياســات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشــرية؛ 
ــا  ــه، والمزاي ــح المكافــآت، وشــروط التوظيــف وتعديالت • صياغــة ومراجعــة ســنوية إلطــار وسياســة عامــة لمن
مســتوى  علــى  الزائــدة  والعمالــة  المبكــر،  والتقاعــد  واإلكراميــات،  التقاعديــة،  والمعاشــات  والبــدالت، 

اإلدارة؛  مجلــس  أعضــاء  مكافــآت  إلــى  باإلضافــة  العليــا،  واإلدارة  الموظفيــن، 
• ضمــان وجــود خطــط إحــالل مناســبة على المســتويات التنفيذية العليا؛ و 
• مراجعــة وتعييــن وإنهــاء خدمــات موظفي اإلدارة العليــا والموافقة عليها

يوضــح الجــدول التالــي عضويــة لجنة الترشــيحات والمكافآت خالل العام 2018:

8. اللجــان األخــرى التي أقرها المجلس
أ - اللجنــة المالية:

تتمثــل مهــام اللجنــة المالية في ما يلي:
• مراجعة وتأييد خطط الشــركة الخمســية التجارية والميزانية الســنوية وخطط رأس المال، بما في ذلك تقديم 

   توجيهــات حــول أهــداف األداء لإدارة؛
• مراجعــة جميــع االســتثمارات وااللتزامــات التــي تفوق الســلطة المخولة إلــى الرئيس التنفيذي؛
• مراقبــة أداء الشــركة المالــي وصحتهــا الماليــة بمــا فــي ذلك تقديم التوجيهات حول أداء شــركة؛

•  مراجعة خطة تمويل للشــركة للتأكد من كفاءتها وســالمتها في توفير متطلبات الشــركة التشــغيلية ورأس 

عقــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت اجتماعيــن خالل العام 2018 فــي التواريخ التالية: 
• 14 فبرايــر؛

• 13 نوفمبــر؛ 

يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات لجنة الترشــيحات والمكافآت للفترة التي انُتخبــوا فيها لعضوية 
اللجنة:

فئة العضوية المنصــب  مــدة العضوية في
2018 األعضاء

مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 رئيس اللجنة
 ديسمبر

 معالــي الدكتــور أحمد عبدالله حميد
بالهول الفالسي

غير مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 عضو
ديسمبر محمـــد الحريمل الشامسي

مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 عضو
ديسمبر سيبستيان أربوال

األعضاء
 عــدد االجتماعات 
 التــي تم الدعوة

إليها
الحضور بالوكالةالحضور شخصيًا

 معالــي الدكتــور أحمد عبدالله حميد
-22بالهول الفالسي

-22محمـــد الحريمل الشامسي
-22سيبستيان أربوال
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•   اتباع نموذج ممارســة الحوكمة الرشــيدة؛
•   تطويــر بيئــة رقابــة داخلية قوية؛

•   التعــرف علــى المخاطــر وإدارتهــا؛ و  
•  التقيــد بالقوانيــن واللوائح والسياســات

ُكلفــت الســيدة أمانــدا ويــب التــي تــم تعيينهــا فــي 20 يناير 2015 باالضطالع بمهــام إدارة الرقابة الداخلية في 
العام 2018. تحمل أماندا شــهادة محاســب قانوني معتمد من معــــهد المحاســبين القانونيين في إيرلندا، 
وشــهادة مدقــق داخلــي معتمــد، وشــهادة فاحــص احتيــال معتمد، ولديها الخبرة فــي إدارة المخاطر والرقابة 

الداخليــة، والتدقيــق، والحوكمــة، والتدقيــق الخارجــي، والتحليــل والتخطيط المالي، وتخطيط المشــاريع. ولغايات 
االمتثــال بالقــرار )2016/7( تــم تعيينهــا أيًضا ضابًطــا لالمتثال للعام 2018. 

عمــاًل بالمــادة 50 مــن القــرار )2016/7(، أجــرى مجلــس اإلدارة المراجعة الســنوية للرقابة الداخلية في ديســمبر 
2018، وقد أوفى بمســؤوليات الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أداء إدارة المخاطر، ومناقشــة شــؤون الرقابة 

فــي اجتماعــات المجلــس، باإلضافــة إلــى مراجعــة التقاريــر المفّصلة الصادرة عن لجــان المجلس، ووجد أن بيئة 
الرقابــة الداخليــة للعــام 2018 كانــت ُمرضيــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة تبريد لم تواجه خالل العام 2018 أي 

مســائل تســتدعي اإلفصاح عنها للســوق أو في أي تقرير. 

11. مخالفــــات في العام 2018
تؤكد شــركة تبريد بأنها امتثلت بأحكام القرار )2016/7( بشــأن معايير االنضباط المؤسســي وحوكمة الشــركات، 

حيث لم ُتَســّجل أي مخالفة خالل العام 2018.

12.  المســؤولية االجتماعية للشــركات: قواعد الســلوك، الصحة 

والســالمة والبيئة، تنميــة المجتمع المحلي  
يشــمل النهــج الــذي تتبعــه شــركة تبريــد تجــاه المســؤولية االجتماعيــة للشــركات اعتمــاد الممارســات التــي تســتند 
علــى القيــم األخالقيــة واحتــرام المجتمــع باإلضافــة إلــى التزامهــا بالمتطلبــات القانونيــة والتنظيميــة الســارية 

وجميــع أصحــاب المصلحــة )مــن موظفيــن وعمــالء وشــركاء، ومســتثمرين، ومورديــن، والحكومــة والبيئــة(.

باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات تبريــد مســتدامة وصديقة للبيئة، تدرك شــركة تبريد أهميــة تأثيرها البيئي
واالجتماعــي والتوقعــات المتزايــدة مــن الجهــات المعنيــة فــي مــا يتعلــق بممارســة أعمالهــا. ونتيجــة لذلــك، اختــارت 

شــركة تبريــد أن تكــون مســؤولًة اجتماعًيــا وأن تســاهم فــي تعزيــز األثــر اإليجابــي فــي المجتمــع.
وعلــى ضــوء مــا ســبق، قامــت شــركة تبريــد بوضــع مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي، التــي ُتحــدد القوانيــن 

يلــي: لمــا  والمتطلبــات  الداخليــة 

•  مدفوعات غير ســليمة؛
•  ســوء ســلوك السوق؛

•  منع االحتيال وغســيل األموال؛
•  الترفيــه والهدايا؛

•  العمــل مــع أصحــاب المصالــح والموردين والحكومة؛
•  خدمــة المجتمــع؛ و

•  االســتدامة والمســؤولية المجتمعية

ــر، التــي  ــادئ والمعايي ــة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بشــركة تبريــد إطــار العمــل والقيــم، والمب تحــدد مدون
يجــب أن يلتــزم بهــا جميــع الموظفيــن عنــد التعامــل مــع المورديــن، والعمــالء، والمقاوليــن ومصــادر خارجيــة أخــرى، 

وكذلــك عنــد التعامــل مــع الزمــالء والشــركات التابعــة لشــركة تبريــد والفــروع واإلدارات الداخليــة.

التزمــت شــركة تبريــد بالنهــوض بثقافــة الصحــة والســالمة والبيئــة، وواصلــت فــي العــام 2018 تعزيــز المبــادرات 
التــي قامــت بهــا فــي الســنوات الماضيــة للحفــاظ علــى التحســين المســتمر فــي إجــراءات الصحــة والســالمة 

ــع أصحــاب المصلحــة: ــد التزامــات اإلدارة نحــو جمي ــة، فضــاًل عــن تأكي والبيئ

يوضــح الجــدول التالــي عضوية لجنة المشــاريع خالل العام 2018:

عقــدت لجنــة المشــاريع اجتماعيــن خالل العام 2018 فــي التواريخ التالية:
   • 9 مايــو؛ و 
   • 5 ســبتمبر

يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضاء الجتماعات لجنة المشــاريع للفترة 
التــي انُتخبوا فيهــا لعضوية اللجنة

فئة العضوية المنصــب مــدة العضوية في 2018 األعضاء

غير مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 رئيس اللجنة
ديسمبر فريدريك كلو

مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 عضو
ديسمبر

 محمـــد الحريمل
الشامسي

غير مســتقل، غير تنفيذي  مــن 1 ينايــر إلى 31 عضو
ديسمبر سيباستيان أربوال

 عــدد االجتماعات التي األعضاء
الحضور بالوكالةالحضور شخصًياتــم الدعوة إليها

211فريدريك كلو
-22محمـــد الحريمل الشامسي

-22سيباستيان أربوال

الصفةتاريــخ التعيين األعضاء

رئيس اللجنةفبراير 2017هاميش جوست
عضوفبراير 2017 أمنــدا ويب 

عضوفبراير 2017ريتشــارد روز 

9. لجنة المتابعة واإلشــراف على تعامالت األشــخاص المطلعين
عمــاًل بالمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي القــرار )2016/7(، انتهــت شــركة تبريــد فــي مطلــع العــام 2017 مــن 
ــة المتابعــة واإلشــراف  وضــع سياســة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــالت األشــخاص المطلعيــن، وشــكلت لجن
علــى تعامــالت األشــخاص المطلعيــن تتولــى مهمــة تنظيــم تعامــالت وحيــازة أســهم شــركة تبريــد مــن قبــل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة وموظفــي شــركة تبريــد. تمــت الموافقــة علــى سياســة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــالت 
األشــخاص المطلعيــن مــن قبــل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 22 فبرايــر 2017، حيــث قامــت اللجنــة 

ــا للسياســة المعتمــدة. بعــد ذلــك بالعمــل وفًق
 

يبيــن الجــدول التالــي أعضــاء اللجنة خالل العام 2018:

قــررت اللجنــة خــالل عــام 2018 االحتفــاظ بقوائــم داخليــة لمختلــف المســائل الحساســة التــي تؤثــر علــى ســعر 
الســهم فــي الســوق، والعمــل وفًقــا لسياســة ســلوكيات الســوق، وسياســة تــداول األوراق الماليــة، باإلضافــة 

إلــى سياســة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــالت األشــخاص المطلعيــن.

10. نظــام الرقابة الداخلية
عمــاًل بالمــادة 50 مــن القــرار )2016/7(، أنشــأ المجلــس إدارة الرقابــة الداخليــة بهــدف تقديــم المشــورة المســتقلة، 
والموضوعيــة والموثوقــة، فضــال عــن ضمــان بيئــة رقابــة داخليــة للمجلــس، ولجنــة التدقيــق، واإلدارة العليــا 
ــة وعــن  لمســاعدتهم علــى االضطــالع بمهامهــم وواجباتهــم. ويقــر المجلــس بمســؤوليته عــن المراجعــات الدوري

ــة للشــركة. ــة الداخلي فاعليــة نظــام الرقاب
َتْتبــع إدارة الرقابــة الداخليــة للمجلــس، وتعمــل تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق، ممــا يتيــح لهــا العمــل باســتقاللية 
ــام بمــا  ــى الوفــاء بمســؤولياتها للقي ــا عل ــة فــي مســاعدة اإلدارة العلي ــة الداخلي ــل دور الرقاب ــة. ويتمث وموضوعي

يلــي:
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13. معلومــــات عــامة
13) أ ( سعــــر السهــم

يوضح الجدول التالي ســعر الســهم األعلى واألدنى لكل شــهر خالل العام 2018، مبيًنا مؤشــر الســوق ومؤشــر 
القطاع:

13)ب(  ملكيــــة األسهم
يوضح الجدول التالي نســب ملكية األســهم كما في 31 ديســمبر 2018:

13)ج( تملــك 5 % أو أكثر 
فيما يلي جدول بأســماء المســاهمين الذين يمتلكون 5 % أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديســمبر 2018:

المصدر: ســوق دبي المالي، كما في 31 ديســمبر 2018

المصدر: ســوق دبي المالي، كما في 31 ديســمبر 2018

  المصدر: ســوق دبي المالي، كما في 31 ديســمبر 2018

األدنىاألعلىالشهر
 مؤشر
السوق

مؤشر
القطاع 

سعر
بالقطاعبالسوقاإلغالق 

1-%2-%2.0001.8003394.36717.011.800يناير
1 %4 %1.8401.6603244.12706.751.790فبراير
2-%9-%1.8101.5003108.53628.521.550مارس
7 %15 %1.8301.5303065.96670.21.760إبريل
3-%1-%1.8001.6602964.13660.521.680مايو

5 %4 %1.7801.6102821619.761.660يونيو
8 %7 %1.8801.6002955.95638.051.850يوليو

7-%7-%1.8801.6302840.16615.291.650أغسطس
1 %5-%1.6801.5102834.95579.571.570سبتمبر

4 %10 %1.7101.4902784.6605.791.700أكتوبر
3-%7-%1.7201.5102668.66555.671.510نوفمبر

6 %20 %1.7301.4502529.75604.721.730ديسمبر

أداء الســهم مقارنًةسعـــر السهم )درهم(

الجنسية
    نسبة

  الملكية 
    

بنوكمؤسساتحكومةشركاتأفراد

0.670.6140.05000.001عــــــرب
2.321.081.21000.0122دول مجلــس التعاون

52.784.7947.750.020.0060.21إماراتيون
44.230.36643.85000.009آخرون

نسبة التملكاسم الشركة

40 %جي دي أف إنترناشــيونال
38.21 % شــركة االســتثمارات العامة – المنطقة الحرة

• وضــع تحســينات إضافيــة علــى دليــل الصحــة والســالمة والبيئة وتنفيذ إجراءات محــددة ومبادئ توجيهية 
   على مســتوى الشــركة؛

• إطــالق نظــام اإلبــالغ اآللــي عــن الحــوادث )AIRS( مــن أجل: )أ( ضمان التناســق في إعداد التقارير و)ب( 
   التأكــد مــن كفــاءة نظــام اإلبــالغ عــن الحوادث واإلجراءات التصحيحيــة الموصى باتخاذها؛

• وضــع المرحلــة األولــى مــن شاشــات العــرض اإللكترونيــة في المحطات وهذا من أجل )أ( زيادة مســتوى 
   التوعية بين العمال بشــكل دوري في ما يخص كل المواضيع التي تتعلق بالشــركة من موارد بشــرية، 
   ومدونة قواعد الســلوك، وقواعد الســالمة...و)ب( توضيح رســائل الصحة والســالمة المهنية للعمال؛
• إطــالق برنامــج “مراقبــة الســلوك المهنــي للموظفيــن” )EBO( كجزء من مبادرات الســالمة القائمة على 

   الســلوك؛
• إجراء دورات تدريب داخلي: أ( نظام إدارة الصحة والســالمة والبيئة؛ ب( إدارة مخاطر الصحة والســالمة 

   والبيئــة؛ ت( الوقايــة مــن المــواد الكيماوية؛
• إجــراء دورات تدريــب تنشــيطية لنظــام تصاريــح العمــل فــي جميع محطات شــركة تبريد في دولة اإلمارات 

   العربيــة المتحــدة؛
• تجديــد التصاريــح البيئيــة مــن الســلطات المعنيــة، وتراخيــص البيئة، وتراخيص الدفــاع المدني، وخطط الحّد 

   مــن النفايــات؛
• تنظيــم حمــالت التوعيــة بالصحــة والســالمة والبيئــة، بمــا في ذلك فعاليات يوم الصحة والســالمة والبيئة، 

   مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى موظفــي التشــغيل والصيانة في تبريد؛
• توزيــع جوائــز خاصــة بالصحــة والســالمة والبيئــة مثــل جائزة اإلبالغ عن المخاطر والحــوادث المحتملة الوقوع، 

   وجائــزة االمتثــال لقواعــد الصحــة والســالمة والبيئة؛ و
• تعميم مواضيع شــهرية تتعلق بالصحة والســالمة والبيئة؛ وإســداء النصائح واإلرشــادات باإلضافة إلى 

   لوحــات مراقبــة األداء.

ــد بجميــع القوانيــن البيئيــة ومعاييــر الســالمة المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة  تلتــزم شــركة تبريــد بالتقيُّ
المتحــدة، وقــد حصلــت علــى تصاريــح مــن وكاالت البيئــة مــن كل إمــارة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. حيــث 
ISO 9001:2015 )نظــام إدارة الجــودة(  ISO 14001:2015 )نظــام إدارة البيئــة( وشــهادة    حــازت علــى شــهادة 
و2007:18001OHSAS  )نظــام إدارة الســالمة والصحــة المهنيــة( التــي تــم تجديدهــا فــي العــام 2018. قامــت 
 ISO 50001 ــى ــة مــن خــالل الحصــول عل ــر الدولي ــز امتثالهــا للمعايي ــد خــالل عامــي 2018 و2019 تعزي شــركة تبري

ــر وتنفيــذ نظــام فعــال إلدارة الطاقــة. وهــي شــهادة تطوي

أمــا فــي مــا يتعلــق بإطــالق ميــاه الصرف واالنبعاثات الملوثة في الهواء فقد حصلت شــركة
تبريــد علــى التصاريح التالية:

•   الموافقــة البيئيــة )EC( مــن “بلديــة دبــي” لجميــع محطــات التبريــد الواقعة في إمارة دبي؛ 
•   تصاريــح إطــالق الميــاه الملوثــة مــن البلديــات المعنيــة بعــد التعهد بمراقبة بعــض المتطلبات المحددة

    مثــل معــدل الحموضــة والموصليــة. ويتــم الحصــول علــى هذه التصاريح أثناء إنشــاء المشــروع من هيئة   
    البيئــة أو أي هيئــة مماثلــة لهــا فــي كل إمــارة، وتكــون هــذه التصاريــح عادة قابلة للتجديد ســنوًيا. 

تواصــل شــركة تبريــد التزامهــا بالقوانيــن االتحاديــة والمحليــة مــن خــالل تطبيــق خطــة الحــّد مــن النفايــات لتحقيــق 
األهــداف التالية:

•  حمايــة البيئــة؛ و
•   تقليل/الحــّد مــن مــواد النفايــات مــن خــالل برنامج احترازي إلدارة النفايات.

وتنطبــق هــذه الخطــة علــى جميع المحطات ومواقع المشــاريع ومكاتب شــركة تبريد. 

راحــة ورفاهيــة  تبريــد علــى عاتقهــا مســؤولية توفيــر خدمــة أساســية تضمــن  تأخــذ  وباعتبارهــا شــركة مرافــق، 
المجتمــع، وال تّدخــر جهــًدا فــي ســبيل ضمــان كفــاءة خدماتهــا. لــذا، تولــي شــركة تبريــد لعالقتهــا بالمجتمــع المحلــي 
أهميــًة بالغــة، وتســعى دائمــا إلــى إيجــاد الســبل المناســبة لتعزيزهــا. أخيــًرا، وكجــزء مــن مشــاركتها فــي المجتمــع 
ــدة علــى المجتمــع حينمــا  ــة مختلــف األنشــطة التــي تعــود بالفائ ــى رعاي ــد مــن وقــت آلخــر، إل تســعى شــركة تبري
يكــون ذلــك متاًحــا، وقــد تنوعــت رعايــة األنشــطة فــي الســابق بيــن التبــرع بالــدم وحمــالت التنظيــف. وتكــون معاييــر 
القــرار للمشــاركة فــي رعايــة أي نشــاط )علــى ســبيل المثــال ال الحصــر( قائمــة علــى الفائــدة التــي تعتقــد الشــركة 

بأنهــا تضيــف للمجتمــع، والتمويــل المتــاح، ومــدى مالئمــة تلــك الرعايــة للشــركة.
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13 )ط( نســبة التوطين في الشــركة في العام 2018:

بلغت نســبة التوطين 39  % من إجمالي عدد الموظفين في شــركة تبريد.

األحداثالتاريخ

 مارس 7

صادق مســاهمو شــركة تبريد في االجتماع الســنوي للجمعية العمومية الذي ترأســه خالد عبد 
اللــه القبيســي، رئيــس مجلــس اإلدارة بحضــور عدد من أعضاء المجلس، والمســاهمين وفريق 

اإلدارة العليــا، علــى قــرار توزيــع أربــاح نقديــة بقيمة 8 فلس للســهم الواحد عن العام 2017، 
تمثلــت بزيــادة قدرهــا 23 % مقارنــة باألربــاح النقديــة الموزعة عــن العام 2016، وذلك نتيجًة لألداء 

المالــي القــوي الــذي حققته الشــركة في العام 2017.

 مارس 13

أعلنت شــركة تبريد عن اســتحواذها على حصة شــركة الدار العقارية )“الدار”( البالغة %50 في 
شــركة أس وتــي للتبريــد المركــزي ذ.م.م. “أس و تــي”، واحــدة مــن أهم مزودي خدمات تبريد 

المناطــق فــي جزيــرة الريــم بأبوظبــي. تمتلــك شــركة تبريد حصة 100 % في الشــركة بعد إتمام 
الصفقة.

أبريل 26
أفصحــت شــركة تبريــد عــن نتائجهــا الماليــة الموحدة للربع األول مــن العام 2018، حيث حافظت 
علــى ثبــات أدائهــا القــوي وقامــت بتزويــد عمالئها بحوالــي 1.1 مليون طن تبريد من خالل 72 

محطــة موزعــة فــي مختلــف أنحاء دول مجلــس التعاون الخليجي.

مايو 3

أعلنت شــركة تبريد عن قيام صندوق البنك اإلســالمي للتنمية الثاني )الصندوق( باالســتحواذ 
على حصة كبيرة من شــركة تبريد الســعودية، بإدارة أســما كابيتال. وُتعدُّ شــركة تبريد الســعودية 
الذراع االســتثماري لشــركة تبريد في المملكة العربية الســعودية، بشــراكة كل من أكوا القابضة، 
ومجموعة الُمطلق، ولماء القابضة. وتوفر شــركة تبريد الســعودية 79 ألف طن تبريد لمشــروع 

أرامكــو ومشــروع جبــل ُعمــر فــي مكــة المكرمة. كما تقوم من خالل عقود تشــغيل وصيانة 
بتشــغيل محطــات أخــرى توفــر 130 ألــف طن تبريد في جميــع أنحاء المملكة.

أغسطس 2
 أفصحــت شــركة تبريــد عــن نتائجهــا الماليــة الموحدة للنصف األول من العام 2018. اســتمرت 

الشــركة فــي  تلبيــة الطلــب المتزايــد فــي المنطقــة على خدمات تبريــد المناطق، في حين حافظت 
علــى ثبــات أدائها القــوي وتنمية أعمالها.

سبتمبر 27

عقدت شــركة تبريد اجتماًعا للجمعية العمومية في تاريخ 27 ســبتمبر 2018 ترأســه خالد عبدالله 
القبيســي، رئيس مجلس اإلدارة، وحضره عدًدا من أعضاء مجلس اإلدارة والمســاهمون وفريق 

اإلدارة العليــا، حيــث صادقــت الجمعيــة علــى منــح الصالحية لمجلس اإلدارة إلصدار ســندات غير 
قابلــة للتحويــل أو صكــوك بقيمــة ال تتجــاوز المليــار دوالر أميركي ولمدة 12 شــهًرا.

 أكتوبر 30
أعلنــت تبريــد عــن نجاحهــا فــي طــرح صكوك ثابت بالدوالر األمريكــي بقيمة 500 مليون دوالر 

أمريكي )1.8 مليار درهم( ألجل ســبع ســنوات. ويأتي طرح الصكوك في أعقاب سلســلة من 
االجتماعــات التــي عقــدت مع مســتثمرين في كل من أوروبا وآســيا واإلمــارات العربية المتحدة.

 نوفمبر 14

أفصحت شــركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للتســعة أشــهر األولى من العام 2018. وقد 
حققــت الشــركة ارتفاًعــا فــي صافــي أرباحهــا بنســبة 10 % بلغ 319.3 مليون درهــم مقارنًة بالفترة 
نفســها من العام 2017، مدفوًعا بعملية االســتحواذ على شــركة »أس و تي« المزودة لخدمات 
تبريــد المناطــق فــي جزيــرة الريــم – أبوظبــي، إلــى جانب اإليرادات الناتجة عــن بيع 5 % من حصتها 

في شــركة تبريد الســعودية في شــهر مايو الماضي إثر اســتحواذ صندوق البنية التحتية للبنك 
اإلســالمي للتنمية على حصة في شــركة تبريد الســعودية. 

13)د( توزيع ملكية األســهم

 عدد األسهمعدد المساهميناألسهم المملوكة
المملوكة

 نسبة األسهم
 المملوكة

18,51037,414,6991.38أقل من 150,000
35754,925,9882.02مــن 50,000 إلــى أقل من 2500,000
5.23 %97142,055,936مــن 500,000 إلــى أقل من 35,000,000
91.37 %232,481,132,501أكثــر من 45,000,000
        18,9872,715,529,124% 100.00

المصدر: ســوق دبي المالي، كما في 31 ديســمبر 2018

13 )هـ( عالقات المســتثمرين

عماًل بالمادة 35 من القرار )2016/7(، عينت شــركة تبريد الســيدة/ ســعاد الســركال ضابًطا مســؤواًل عن عالقات 
 .IR@tabreed.ae أو ،salserkal@tabreed.ae :المســتثمرين والتواصل مع المســاهمين )البريد اإللكتروني

تجــدون معلومــات إضافيــة حــول عالقــات المســتثمرين في الصفحة اإللكترونية “التواصل مع المســتثمرين” 
 .www.tabreed.ae على موقع الشــركة

13 )و( القــرارات الخاصــة التــي تــم عرضهــا للموافقة في اجتماعات الجمعيــة العمومية المنعقدة 
خالل العام 2018

عقــدت شــركة تبريــد اجتماعيــن للجمعيــة العموميــة خالل العــام 2018 كما هو مبين أدناه:

• اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي فــي تاريــخ 7 مــارس 2018 حيث لــم يتم تمرير أي قرارات خاصة
• اجتمــاع الجمعيــة العموميــة فــي تاريــخ 27 ســبتمبر 2018 حيــث وافقت الجمعية على إصدار ســندات او 

  صكــوك غيــر قابلــة للتحويــل الســهم بمــا ال يجــاوز قيمــة مليــار دوالر أمريكي )أو مــا يعادلها(، وتفويض مجلس 
  اإلدارة في تحديد موعد اإلصدار واالتفاق على الزمان والشــروط المناســبة من اجل اإلصدار أو اإلصدارات

.   
13 )ز( مقــرر اجتماعــات مجلس اإلدارة

تم تعيين الســيد هاميش جوســت مقرًرا الجتماعات مجلس اإلدارة في 28 أبريل 2014

13 )ح( أحداث هـامـــة في العام 2018

األحداثالتاريخ

يناير 23
أعلنــت شــركة تبريــد ومعهــد “مصــدر” للعلــوم والتكنولوجيا، وهو جزء جامعــة خليفة للعلوم 

والتكنولوجيا، عن نجاح إتمام المشــروع التجريبي الذي اســتغرق ثالث ســنوات من البحث والتطوير 
والــذي يهــدف إلــى تحســين كفاءة الطاقة في محطــات تبريد المناطق.

 يناير 31

أعلنــت تبريــد عــن نتائجهــا الماليــة المدققــة للعــام 2017، حيث اختتمــت العام بأداء قوي محققًة 
أرباًحــا صافيــة بلغــت 400.1 مليــون درهــم؛ بزيــادة قدرهــا 9 % عن العام 2016. كما أضافت الشــركة 

خــالل العــام 43,900 طــن تبريــد مــن التوصيــالت الجديدة لعدد من المشــاريع في دول مجلس 
التعــاون الخليجــي. ونتيجــًة لهــذه النتائــج القويــة، أوصى مجلس إدارة شــركة تبريد بزيادة أرباح 

األســهم النقدية للعام 2017 إلى 8 فلس للســهم مقارنة بـ 6.5 فلس للســهم في العام 2016.

المجموع



2223 تبريــد | تقريــر حوكمـــــة الشركـــــات 2018

13)ي( المشــاريع والمبادرات االبتكارية في العام 2018:

بــدأت شــركة تبريــد فــي العــام 2018 مشــروًعا مبتكــًرا لتطويــر نظــام مركــزي لمعالجــة البيانــات التشــغيلية بهــدف 
ــج عــن هــذا  ــات. وقــد نت ــز قدراتهــا فــي إدارة تلــك العملي ــات التشــغيلية فــي محطاتهــا وتعزي تحســين أداء العملي
المشــروع اســتحداث وســيلة مراقبــة مركزيــة يشــرف عليهــا فريــق مــن المهندســين المؤهليــن بدعــم مــن أكفــأ 

ــات المتاحــة فــي هــذا المجــال. ــول إدارة البيان حل

باإلضافــة إلــى ذلــك، أعلنــت شــركة تبريــد ومعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا، جــزء مــن جامعــة خليفــة للعلــوم 
والتكنولوجيــا، فــي شــهر ينايــر مــن العــام 2018 عــن نجــاح إتمــام المشــروع التجريبــي الــذي اســتغرق ثــالث ســنوات 
مــن البحــث والتطويــر والــذي يهــدف إلــى تعزيــز األداء التشــغيلي وخفــض اســتهالك الطاقــة فــي محطــات تبريــد 
المناطــق. ُأطلــق علــى المشــروع الُمشــترك بيــن شــركة “تبريــد” ومعهــد “مصــدر” للعلــوم والتكنولوجيــا اســم “ 
نظــام التحكــم بالكفــاءة المثلــى لوحــدات التبريــد”. ويهــدف هــذا المشــروع إلــى تطويــر وتشــغيل الجيــل الُمقبــل 
مــن التكنولوجيــا الرقميــة لوحــدات التحكــم الذكيــة القــادرة علــى التحكــم آلًيــا بمحطــات تبريــد المناطــق لتحســين 
األداء التشــغيلي مــن خــالل خفــض اســتهالك الطاقــة. ســاهم المشــروع التجريبــي الــذي ُأجــري فــي محطــة تبريــد 
ــم أمثــل، وقــد تــم تنفيــذ  الكائنــة فــي مدينــة محمــد بــن زايــد بأبوظبــي فــي اســتحداث نمــوذج أولــي لنظــام تحكُّ
هــذا المشــروع فــي أعقــاب مراحــل مختلفــة مــن االختبــار. وقــد أثبتــت وحــدة التحكــم الذكيــة كفــاءًة عاليــة فــي األداء 
التشــغيلي إذ مــن المتوقــع أن تســاهم فــي توفيــر 1000 ميجاواط/ساعة/ســنة وتوفيــر 27 مليــون جالــون مــن 

المــاء ســنوًيا.
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الملحق رقم : 1   
مخطط الهيكل التنظيمي للشركة 

كما في ديسمبر 2018

99.99% 

99.83% 

60%

95% 

جان-فرانسوا شارترين
الرئيس التنفيذي للعمليات

شركات تبريد إماراتية

تبريد عمان ش.ذ.م.م (غير نشيطة)

شركات تبريد إماراتية

سمت لتبريد المناطق ذ.م.م

الشركة الوطنية للتبريد المركزي
شركة أنظمة الخليج للطاقة ذ.م.م رأس الخيمة ذ.م.م

أس ان سي الفالين جلف 
كونتراكتورز ذ.م.م

شركة تبريد المدينة
 الصناعية ذ.م.م

صحارى كولينغ ليمتد – 
المنطقة الحرة في جبل على

  صحاري للتبريد
 والتكييف ذ.م.م

دستركت يوتليتيز
 إلستثمارات الطاقة ذ.م.م

أس وتي للتبريد
 المركزي (ذ.م.م)

تبريد باركس
 لإلستثمــار ش.ذ.م.م

برايم ديستركت
 للتبريد ذ.م.م

تبريد المرياح ديستركت 
كولينج لإلستثمار ذ.م.م

شركة بيزنيس ديستركت 
كولينج اإلستثمــار ش.ذ.م.م

شركة الوجيز للتنمية ش.م.خ

تبريد إلستثمارات الطاقة لمالكها الشركة  
الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع
 شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م

مصنع اإلمارات لتصنيع
 األنابيب المعزولة ذ.م.م

إنستاليشن إنتجريتي 2000 ذ.م.م

إيان بانهام ومشاركوه

كولتيك انيرجي لمعالجة
 المياه ش.ذ.م.م

كولتيك لمعالجة 
المياه (ش.ذ.م.م)

شركة تبريد لتشغيل وصيانة
 محطات تبريد المناطق ذ.م.م

تبريد يوتيليتيز أند ميترنج إنيرجي
 لألستثمار ش.ذ.م.م

سنترال يوتيليتيز اند ميترنق
 انرجي انفستمنت  ذ.م.م

تسليم للقياس وحصول الرسوم 
مملوكة لسنرال يوتيليتيز اند 
ميترنق انرجي انفستمنت – 
شركة الشخص الواحد ذ.م.م

شركات مقاوالت/ خدمات/تصنيع

شركة تبريد القابضة ذ.م.م

شركة البحرين لتبريد
 المناطق ش.م.ب (مقفلة)

تبريد عمــان (ش.م.ع.م)

الشركة القطرية لتبريد
المناطق (مساهمة خاصة)

شركة تبريد المناطق
 السعودية (مساهمة خاصة)

مشمولة في
 البيانات المالية  
للشركة «تبريد»

غير مشمولة في 
 البيانات المالية 
 للشركة «تبريد»

43% 100% 

99.99% 

51% 

60% 

60% 

80% 

10% 

99% 

99% 

99% 

99% 

100% 

20%

99.99%

60%

40%

99%

99%

75%

99.6%

100%

50%

20%

51%

99.9%

الشركة الوطنية للتبريد
المركزي ش.م.ع

(تبريد)
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الهيكل التنظيمي 
كما في ديسمبر 2018






