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أعتُ مد هذا التقرير من قبل:

مقدمـــــة

فــإن المســاهمين هــم صنــاع القــرار النهائــي
وبالتالــي،
ّ
بتوجهــات الشــركة ،وهــم المســؤولون عــن انتخاب
الخــاص
ّ
أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال اجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوي لــدورة مدتهــا ثــاث ســنوات .كمــا يصــادق
المســاهمون الحاضــرون الجتمــاع الجمعيــة العموميــة
الســنوي علــى تعيين مدققــي الحســابات الذين يعرضون
بدورهــم تقاريــر التدقيــق علــى الجمعيــة العموميــة
الســنوية.

يخضــع هــذا التقريــر لقــرار مجلــس إدارة هيئــة األوراق
الماليــة والســلع “الهيئــة” رقــم (/7رم) لســنة ،2016
بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات
المســاهمة العامــة (القــرار  )7/2016بصيغتــه المنصــوص
ويبيــن هــذا التقريــر مــدى امتثــال
عليهــا مــن قبــل الهيئــةُ .
الشــركة الوطنيــة للتبريــد المركــزي (ش.م.ع“ ).تبريــد” أو
“الشــركة” بأحــكام هــذا القــرار ،كمــا يبيــن هيــكل الحوكمــة
تلخــص المــواد التاليــة قيــام شــركة تبريــد بتطبيــق مبــادئ
ّ
الشــامل للشــركة للفتــرة الممتــدة مــن  1ينايــر  2019إلــى
القــرار  7/2016وامتثالهــا بمقتضياتــه.
 31ديســمبر .2019
خالد عبدالله القبيســـي
رئيـس مجلـس اإلدارة

بدر سعيد اللمكـــــي
الرئيس التنفيذي

محمد جميل الرمحي
رئيـس لجنة التدقيق

معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

كولن سانغستر
نائب رئيس تنفيذي  -إدارة الرقابة الداخلية والمخاطر
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لــدى شــركة تبريــد أكثــر مــن  22ســنة مــن الريادة فــي قطاع مجلس اإلدارة (المادة  3من القرار )2016/7
تبريــد المناطــق ،وعلــى مــدار مســيرتها عــززت الشــركة
التزامهــا بأفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات لتوطيــد يحـ ّـدد النظــام األساســي الخــاص بشــركة تبريــد المســائل
القيمــة التــي تربطهــا بالمســاهمين وأصحــاب المصالــح .المتعلقــة بتعييــن مجلــس اإلدارة (المجلــس أو مجلــس
اإلدارة) واألدوار المنوطــة بــه ومســؤولياته.
 | 01االلتزام باللوائح
وقــد روعــي التناســب فــي فئــات عضويــة المجلــس خــال
إن نظــام حوكمــة الشــركات فــي تبريــد نظــام مطــور
يتبنى العــام  ،2019للوفــاء بالمعاييــر التــي حددها القــرار 7/2016
ّ
ألفضــل الممارســات المحليــة والدوليــة ،كمــا أنــه يفــي فــي مــا يتعلــق باألعضــاء التنفيذييــن وغيــر التنفيذييــن،
بجميــع المتطلبــات التــي تنــص عليهــا تشــريعات دولــة واألعضــاء المســتقلين إلــى جانــب المهــارات والخبــرات
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فيمــا يخــص حوكمــة الشــركات والقــدرات المناســبة لعضويــة المجلــس.
والــذي منهــا ،قانــون الشــركات التجاريــة رقم  2لعــام 2015
والقــرار  7/2016والــذي ينطبــق علــى شــركة تبريــد بصفتها رئيــس مجلــس اإلدارة (المــادة  4والمــادة  42مــن القــرار
شــركة مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي (“الســوق”))2016/7 ،
حيــث تقــوم الهيئــة باإلشــراف والرقابــة والتحقــق من مدى
تــرأس خالــد عبداللــه القبيســي مجلــس اإلدارة فــي العــام
امتثــال الشــركة للقــرار .7/2016
( 2019رئيــس المجلــس) ،وهــو مــن األعضــاء المســتقلين
 | 02الهيكل اإلداري للشركة
وغيــر التنفيذييــن ويتمتــع بخبــرة واســعة فــي الشــؤون
الماليــة وشــؤون الطاقــة علــى الصعيديــن اإلقليمــي
تعتبــر الجمعيــة العموميــة هــي الســلطة األعلــى لصنــع والدولــي .حــرص رئيــس مجلــس اإلدارة خــال الســنة علــى
القــرار فــي هيــكل الشــركة ،وهــي المنبــر الــذي يمــارس المشــاركة الفاعلــة للمجلــس خــال االجتماعــات ،وعلــى أن
المســاهمون فيــه ّ
توجهــات الشــركة .كل عضــو فــي المجلــس قــد تصـ ّـرف بمــا يخــدم مصالــح
حقهــم فــي تقريــر ّ
ويعقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي مــرة كل شــركة تبريــد ومســاهميها .كمــا عمــل علــى تطويــر هيــكل
ُ
ســنة لمناقشــة جــدول األعمــال المقــرر كالمصادقــة اجتماعــات المجلــس ووضــع جــداول األعمــال ،واإلشــراف
علــى تقريــر مجلــس اإلدارة ،والبيانــات الماليــة الموحــدة ،علــى التواصــل بيــن أعضــاء المجلــس وتشــجيع إقامــة
وإبــراء ذمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومدققــي الحســابات عالقــات بنــاءة فــي مــا بينهــم.
مــن المســؤولية ،والموافقــة علــى مقتــرح توزيــع األربــاح
أعضــاء مجلــس اإلدارة (المــواد  44 ،43 ،40 ،11و 45مــن
للســنة¬ الماليــة المنصرمــة.
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العمــل بيــن أعضــاء المجلــس إلمعــان النظــر فــي مســائل
القرار )2016/7
مفصــل .تــؤدي ﺟﻣﯾﻊ لجــان المجلــس
محــددة بشــكل
ّ
ّ
نيابــة ﻋن ﻣﺟﻟس اﻹدارة بحيــث يكــون ﻣﺟﻟس
ً
يتمتــع أعضاء المجلس بمهــارات وخبرات متنوعة ،وتتمثل مهامهــا
ً
ﻣﺳؤوﻻ ﻋن ﺗﺷﮐﯾل ،وﺗﻌﯾﯾن ،واختيــار وتحديــد فتــرة
مهامهــم فــي التصــرف بمــا يخــدم المصلحــة الفضلــى اﻹدارة
لشــركة تبريــد ومســاهميها ،وضمــان قيــام إدارة شــركة عضويــة أﻋﺿﺎء اللجــان.
التقيــد باللوائح
تبريــد بوضــع أنظمــة وإجــراءات تهــدف إلى
ُّ
والقوانيــن والمتطلبــات التشــغيلية.
قــام المجلــس بتشــكيل اللجــان األربعــة التاليــة ،كمــا
ومدتهــا
قــام باعتمــاد المواثيــق التــي تحــدد التزاماتهــا،
ّ
يحــرص
المجلــس علــى قيــام إدارة شــركة تبريــد بتزويــده والصالحيــات المخولــة لهــا .ويقــوم المجلــس بمتابعــة
ّ
بالمعلومــات الوافيــة فــي الوقت المناســب ،لتمكينه من هــذه اللجــان بشــكل منتظــم للتحقــق مــن أدائهــا والوفــاء
اتخــاذ القــرارات الصائبــة التــي تؤثــر فــي ُّ
توجــه الشــركة .بالتزاماتهــا:
ويشــارك األعضــاء فــي اجتماعــات المجلــس إلبــداء اآلراء
			
المســتقلة حــول القضايــا االســتراتيجية والسياســات • ،لجنة التدقيق؛
والمحاســبة ،والمــوارد ،والمبــادئ الســلوكية المطلوبــة،
		
•لجنة الترشيحات والمكافآت؛
كمــا يتابــع المجلــس أداء الشــركة علــى ضــوء األهــداف
			
•اللجنة المالية؛ و
االســتراتيجية الموضوعــة.
•لجنة المشاريع.
ثبــت
يقــوم أعضــاء المجلــس
ســنويا بتقديــم مــا ُي ِ
ً
اســتقالليتهم ،وحفاظهــم علــى الســرية ،وإفصاحهــم عــن تــم تشــكيل لجنــة التدقيــق ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت
أي تــداول فــي األســهم ،إلــى جانــب تفاصيــل المناصــب عمـ ًـا بمقتضيــات القــرار  ،7/2016فيمــا تم تشــكيل اللجنة
ـيرا
الهامــة التــي يشــغلونها فــي شــركات مســاهمة عامــة أو الماليــة ولجنــة المشــاريع مــن قبــل مجلــس اإلدارة تيسـ ً
لمتطلبــات عمــل الشــركة.
كيانــات أخــرى.
مكافــآت رئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة (المــادة  21مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت (المــادة  47مــن القــرار
)2016/7
القــرار )2016/7
يحــق لرئيــس وأعضــاء مجلــس اإلدارة الحصــول علــى حصة
مــن صافــي أربــاح الشــركة تصــل قيمتهــا إلــى  10%بحـ ّـد
أقصــى كمكافــأة عــن كل ســنة مالية ،وذلــك رهنً ا بموافقة
المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي
وبعــد تخصيــص  10%مــن صافــي األربــاح لالحتياطــي
القانونــي.
لجان مجلس اإلدارة (المادة  46من القرار )2016/7
يتمتــع المجلــس بصالحيــة تشــكيل لجــان المجلــس
وتفويــض الصالحيــات إلــى هــذه اللجــان حســب مــا
ضروريــا أو مناسـ ًـبا .كمــا يقــوم المجلــس بتفويــض
يــراه
ً
التخلــي عــن
مهــام معينــة إلــى تلــك اللجــان ولكــن دون ّ
ـيلة فاعلــة لتوزيــع
مســؤولياته .وتعـ ُّـد لجــان المجلــس وسـ ً
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تســاعد لجنــة الترشــيحات والمكافــآت المجلــس علــى
االضطــاع بمســؤولياته فــي مــا يتعلــق بمؤهــات،
واســتحقاقات ،وتعييــن وإحــال المــدراء وموظفــي اإلدارة
ّ
الترشــح لعضويــة
العليــا .كمــا تُ شــرف اللجنــة علــى عمليــة
مجلــس اإلدارة وتعمــل بشــكل مســتمر علــى مراقبــة
اســتقاللية أعضــاء المجلــس المســتقلين (أنظــر القســم 7
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول لجنــة الترشــيحات والمكافآت).
لجنة التدقيق (المادة  48من القرار )2016/7
لقــد شـكَّل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق لتقــوم بمراقبــة
البيانــات الماليــة ،وتقديــم التوصيــات بشــأن التغييــرات
الالزمــة ألنظمــة المراقبــة واألنظمــة الماليــة الخاصــة
بالشــركة باإلضافــة إلــى تعييــن مدققــي الحســابات

الخارجييــن والحــرص علــى إقامــة عالقــات جيــدة معهــم .مدقــق الحســابات الخارجــي (المــادة  36مــن القــرار
كمــا تشــرف اللجنــة علــى عمــل الرقابــة الداخليــة وهــي )2016/7
المســؤولة عــن اعتمــاد التوصيــات التــي مــن شــأنها
تحســين أداء الرقابــة الداخليــة (أنظــر المــادة  6لمزيــد مــن
بنــاء علــى توصيــات لجنــة التدقيــق ،قــام مجلــس اإلدارة
ً
التفاصيــل حــول لجنــة التدقيــق).
خارجيــا
مدققــا
ً
تعييــن الســادة /برايــس ووتــر هــاوس كوبــرز
ً
لحســابات شــركة تبريــد ،وذلــك فــي اجتمــاع الجمعيــة
اللجنة المالية
العموميــة الســنوي المنعقــد فــي تاريــخ  6مــارس .2019
ويحــرص المجلــس علــى اســتقاللية المدقــق الخارجــي
يتمثــل دور اللجنــة الماليــة فــي مســاعدة المجلــس علــى الــذي يتمتــع بصالحيــات واســعة لرفــع التقاريــر إلــى
مراقبــة ومراجعــة :أ) االقتصاديــات والعوائــد الماليــة الجمعيــة العموميــة والهيئــات التنظيميــة (انظــر المــادة 5
لالســتثمارات وااللتزامــات ،ب) صفقــات تمويــل الديــون لمزيــد مــن التفاصيــل عــن مدقــق الحســابات الخارجــي).
ورأس المــال ،إلــى جانــب ج) برامــج إدارة المخاطــر الماليــة
الخاصــة بالشــركة.
تفويــض الســلطة لــإدارة العليــا (المــادة  9مــن القــرار
)2016/7
لجنة المشاريع
يقــدم المجلــس إلــى اإلدارة العليــا لشــركة تبريــد
يتمثل دور لجنة المشــاريع في مســاعدة المجلس واإلدارة اإلرشــادات والتوجيهــات الراميــة إلــى تحقيق أهــداف تبريد
العليــا للشــركة علــى طــرح المناقصــات وتنفيــذ المشــاريع ،االســتراتيجية.
وإدارة عقــود المشــاريع ذات الصلــة ،وعمليــات الشــراء،
وتدابيــر الصحــة والســامة والبيئــة ،أو أي مســائل أخــرى كمــا أنــه المســؤول عــن توجيــه ورقابــة الشــركة نيابـ ًـة عــن
كل المجلــس إلــى اإلدارة العليــا لشــركة
هامة تتعلق بكفاءة وأمان العمليات التشــغيلية لمشــاريع المســاهمينَ .أ ْو َ
الشــركة ولألصــول القائمــة للشــركة.
تبريــد مهمــة القيــام باألعمــال اليوميــة الخاصــة بالشــركة

مــن خــال تفويــض الســلطة المعتمــد مــن المجلــس
الرقابة الداخلية (المادة  50من القرار )2016/7
بصيغتــه المعدلــة فــي تاريــخ  7نوفمبــر  .2017ويكــون
صالحــا لمــدة ثــاث ســنوات ويخضــع
تفويــض الســلطة
ً
ُيشــرف المجلــس علــى مهــام الرقابة الداخليــة وقد َ
فوض للمراجعــة المنتظمــة والتعديــل (إذا لــزم األمــر) مــن قبــل
لجنــة التدقيــق بالقيــام ببعــض مهامــه .يقــدم المجلــس المجلــس ولجنــة التدقيــق.
ـا
المشــورة المســتقلة ،والموضوعيــة والموثوقــة ،فضـ ً
عــن ضمــان بيئــة رقابــة داخليــة للمجلــس ،وللجنــة التدقيــق وبموجــب تفويــض الســلطة ،يقــوم مجلــس اإلدارة
واإلدارة العليــا بهــدف مســاعدتهم فــي تأديــة مهامهــم بتفويــض اإلدارة العليــا لتنفيــذ بعــض اإلجــراءات المتعلقة
بمــا يلــي:
والواجبــات المســندة إليهــم.
•تعاقدات والتزامات األخرى؛

يحــرص المجلــس علــى تحقيق فاعليــة الرقابــة الداخلية من
خــال مراجعــة أعمــال لجنــة التدقيــق ،والتعامــل مــع أمــور •نفقات وعمليات شراء؛ و
المخاطــر والتحكــم بهــا ،مــع التأكيــد علــى ضــرورة مناقشــة •استثمارات
أمــور المخاطــر والرقابــة الداخليــة فــي كل اجتمــاع مــن
مخصصا بحـ ّـد أقصى
مبلغــا
ً
اجتماعــات المجلــس .كمــا يضمــن المجلــس قيــام إدارة لــكل حالــة مــن الحــاالت التاليــة
ً
ـنويا( .انظــر المــادة (بالدرهــم) ،وخــاف ذلك ،تتطلب موافقة مجلــس اإلدارة.
الرقابــة الداخليــة بمراجعــات داخليــة سـ ً
 10لمزيــد مــن التفاصيــل عــن مهمــة الرقابــة الداخليــة) .وإلنفــاذ تفويــض الســلطة ،قــام مجلــس اإلدارة بمنــح
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وكالــة عامــة للرئيــس التنفيــذي تخضــع لمبلــغ الحـ ّـد األقصــى المخصــص وتبقــى ســارية لنفــس مــدة صالحيــة تفويــض
الســلطة .ال توجــد هنــاك أي صالحيــات أخــرى مفوضــة مــن المجلس إلى اإلدارة العليا للشــركة خالف تفويض الســلطة
أن جميــع الســلطات والصالحيــات والمســؤوليات األخــرى المتعلقــة بــإدارة الشــركة منوطــة
المذكــور أعــاه ،فــي حيــن ّ
وفقــا للنظــام األساســي للشــركة ،ورهنً ــا بتلــك المســائل المخولــة بمقتضــى النظام األساســي للشــركة و/
ً
بالمجلــس
أو القوانيــن واألنظمــة المعمــول بهــا والخاضعــة لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية للشــركة.
أيضــا ،يقــدم المجلــس توجيهاتــه لــإدارة العليــا مــن خــال التكليفــات التاليــة التــي تتــم مراجعتهــا بانتظــام والموافقــة
ً
عليهــا مــن قبــل المجلــس:
•الخطة االستراتيجية الخمسية؛
•سياسات الشركة؛
•الميزانية السنوية؛
•مؤشرات األداء الرئيسية؛ و
مقارنة باألهداف.
ً
•تقارير دورية لقياس األداء
حقوق المساهمين (المواد  33و 34و 35من القرار )2016/7
يلتــزم المجلــس بالحفــاظ علــى أعلــى المعاييــر المتعلقــة باالعتــداد بحقــوق المســاهمين ،ويــرد هــذا االلتــزام في ميثاق
وتحقيقــا لذلــك ،وضعــت شــركة تبريــد آليـ ًـة مناســبة للتواصــل مــع المســاهمين مــن خــال ســوق دبــي
ً
مجلــس اإلدارة.
المالــي وبنــك أبوظبــي األول.
إن الغرض المســتهدف لكل من عالقات المســتثمرين والتواصل مع المســاهمين إلى جانب دور بنك أبوظبي األول
وســوق دبــي المالــي فــي هــذا اإلطــار هــو لضمــان حصول جميع المســاهمين علــى التقاريــر المالية والمعلومــات ذات
أن أربــاح األســهم عنــد اعتمادهــا تصــل إلــى كل
الصلــة ،وإخطارهــم لحضــور اجتماعــات الجمعيــة العموميــة ،والتأكــد مــن َّ
مســاهم فــي الوقت المناســب.
يحــدد النظــام األساســي لشــركة تبريــد حقــوق المســاهمين فــي الحصــول علــى المعلومــات ،والتصويــت ،والمشــاركة
فــي االجتماعــات واالطــاع علــى المعلومــات المتعلقــة بالمرشــحين لعضويــة المجلــس.
قواعد السلوك المهني (المادة  43فقرة  11من القرار )2016/7
توضــح مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بشــركة تبريد نمط الســلوك الــذي تتوقعه من المجلــس ،وموظفيها،
ّ
ومدققــي الحســابات ،واألشــخاص المــوكَل إليهــم القيــام ببعــض مهــام الشــركة بشــأن حســن التصــرف مــع بعضهــم
البعــض ،وتجــاه القانــون ،والعمــاء ،والمورديــن وأصحــاب المصالــح والمجتمــع.
 | 03تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة
يتضمــن دليــل إجــراءات حوكمــة الشــركات ،وكذلــك الئحــة ســلوكيات الســوق وسياســة التــداول قواعــد تحكــم عمليــات
المقربة ،بحيث ال ُيســمح ألي عضو
التــداول فــي األوراق الماليــة الخاصــة بالشــركة مــن قبل أعضاء المجلس وعائالتهم
ّ
مــن أعضــاء المجلــس أو موظفــي شــركة تبريــد بالتــداول أثنــاء فتــرة التعتيــم التــي تتزامــن مــع المســائل الحساســة قيــد
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اإلجــراء أو النظــر .يوضــح الجــدول اآلتــي تفاصيــل ملكيــة وتــداوالت أعضــاء مجلــس اإلدارة (وأفــراد أســرهم المقربيــن)
ألســهم الشــركة فــي العــام :2019
إجمالي األسهم المملوكة كما

التي تم شراؤها

مجموع األسهم

التي تم بيعها

خالد عبدالله القبيسي

رئيس مجلس اإلدارة

645,000

0

0

سعيد علي خلفان الظاهري

عضو مجلس اإلدارة

1,374,000

0

0

باولو ألميرانت

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

محمد الحريمل الشامسي

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

محمد جميل الرمحي

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

سيباستيان أربوال

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

فريديريك كلو

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

فريدريك دوفرينوا

عضو مجلس اإلدارة

0

0

0

االسم

المنصب

في 2019/12/31

مجموع األسهم

 | 04تشكيل مجلس اإلدارة
( 4أ) تكوين مجلس اإلدارة
يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس خــال العــام  2019مــن حيــث فئــة العضويــة (مســتقل،
تنفيــذي ،غيــر تنفيــذي) مــع بيــان مــدة العضوية.
المنصب

سنة التعيين

تنفيذي

مستقل

االسم

رئيس مجلس اإلدارة

2009





نائب رئيس مجلس اإلدارة

2017





معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي

خالد عبدالله القبيسي
باولو ألميرانت

عضو مجلس اإلدارة

2017





محمد الحريمل الشامسي

عضو مجلس اإلدارة

2014





محمد جميل الرمحي

عضو مجلس اإلدارة

2017





سيباستيان أربوال

عضو مجلس اإلدارة

2017





فريديريك كلو

عضو مجلس اإلدارة

2017





فريدريك دوفرينوا

عضو مجلس اإلدارة

2017





سعيد علي خلفان الظاهري

عضو مجلس اإلدارة

2017
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يضــم مجلــس اإلدارة ســيدة واحــدة كعضــو مجلــس اإلدارة بحيــث انضمــت الســيدة فريدريــك دوفرينــوا إلــى مجلــس
اإلدارة وقــد تــم انتخابهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد فــي تاريــخ  11ســبتمبر  .2017لــم تتلــق شــركة تبريــد
علمــا بــأن الشــركة كانــت قــد دعــت
ٍ
أي طلــب ترشــيح مــن سـ ّـي
ديات أخريــات أثنــاء عمليــة االنتخابــات األخيــرة للمجلــس ً
المرشــحين علنً ــا لترشــيح أنفســهم النتخابــات مجلــس اإلدارة فــي الفتــرة مــا بيــن  27أغســطس و 5ســبتمبر .2017
( 4ب) انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة ومدة عضويتهم
للجمعيــة العموميــة صالحيــة انتخــاب وإقالــة أعضــاء مجلــس اإلدارة .وعمـ ًـا بمقتضيــات النظــام األساســي لشــركة
تبريــد تكــون مــدة عضويــة كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس ثــاث ســنوات .يتــم انتخـــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن طريق
رئيســا لــكل لجنــة.
االقتــراع الســري ،ويقــوم مجلــس اإلدارة بانتخــاب أعضــاء اللجــان المنبثقــة ويعيــن
ً
( 4ج) السير الذاتية ألعضاء المجلس وعضوياتهم في شركات مساهمة عامة أخرى

عضو مجلس إدارة

يشــغل معالــي الدكتــور أحمــد عبداللــه حميــد بالهــول الفالســي منصــب وزيــر دولــة لشــؤون التعليــم العالــي
والمهــارات المتقدمــة ،حيــث يشــرف معاليــه علــى تطويــر التعليــم العالــي والبحــث العلمــي فــي الدولــة .كمــا
حاليــا منصــب رئيــس مجلــس إدارة وكالــة اإلمــارات للفضــاء ورئيــس الهيئــة االتحاديــة للمــوارد
يشــغل معاليــه ً
ـابقا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة مصــدر ،ومنصــب عضــو فــي اللجنــة
البشــرية .وقــد شــغل معاليــه سـ ً
التنفيذيــة لمعهــد مصــدر للعلــوم والتكنولوجيــا ،ومنصــب المديــر التنفيــذي لالســتراتيجية وتطويــر قطــاع
الســياحة فــي دائــرة الســياحة والتســويق التجــاري فــي دبــي ،ومنصــب نائــب الرئيــس فــي وحــدة صناعــة
ـارا لــدى شــركة االستشــارات اإلداريــة
الطيــران والخدمــات الهندســية فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار ،ومستشـ ً
"ماكينــزي أنــد كومبانــي" .حصــل معاليــه علــى شــهادة الدكتــوراه مــن جامعــة "مونــاش" ودرجــة الماجســتير
مــن جامعــة "ميلبــورن" فــي أســتراليا ،وشــهادة البكالوريــوس فــي هندســة االتصــاالت مــن جامعــة "خليفــة".

خالد عبدالله القبيسي

محمد الحريمل الشامسي

يشــغل خالــد عبداللــه القبيســي منصــب الرئيــس التنفيــذي لقطــاع صناعــة الطيــران ،والطاقــة النظيفــة،
وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت فــي شــركة مبادلــة لالســتثمار .وبحكــم هــذا المنصــب ،يتولــى القبيســي
مســؤولية اإلشــراف علــى محفظــة اســتثمارات الشــركة فــي مجــاالت :صناعــة الطيــران ،والصناعــات الدفاعيــة،
والطاقــة المتجــددة ،وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت ،والمرافــق .وقبــل انضمامــه إلــى شــركة مبادلــة
لالســتثمار ،عمــل القبيســي فــي شــركة إنترناشــيونال كابيتــال فــي منصــب الرئيــس التنفيــذي لالســتثمارات،
بحيــث تولــى اإلشــراف علــى محفظــة اســتثمارية متنوعــة وتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع العقاريــة الكبيــرة تعــدت
تكلفتهــا مليــارات الدراهــم ،كمــا شــغل قبــل ذلــك منصــب رئيــس قســم تمويــل الشــركات وتطويــر األعمــال
ســابقا) ،حيــث تولــى مهمــة تطويــر قــدرات البنــك فــي
ً
فــي بنــك أبوظبــي األول (بنــك أبوظبــي الوطنــي
كال مــن شــركة إنجــازات
إدارة
ـس
ـ
مجل
ـس
ـ
رئي
ـب
ـ
منص
ـي
ـ
القبيس
مجــال االســتثمارات المصرفيــة .كمــا يشــغل
ً
لنظــم البيانــات «إنجــازات» وشــركة اليــاه لالتصــاالت الفضائيــة «اليــاه ســات» .باإلضافــة إلــى كونــه عضـ ً
ـوا فــي
كل مــن شــركة اإلمــارات لالتصــاالت المتكاملــة «دو» ومؤسســة اإلمــارات للطاقــة النوويــة
مجلــس اإلدارة فــي ٍ
وغلوبــل فاوندريــز وشــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل «مصــدر» وشــركة دار التمويــل.

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

باولو ألميرانـت

محمــــد جميـــل الرمحـــي

رئيس مجلس اإلدارة
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عضو مجلس إدارة

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس إدارة

حاليــا منصــب نائــب رئيــس تنفيــذي ورئيــس مجموعــة العمليــات لشــركة إنجــي الرائــدة
يشــغل باولــو ألميرانــت ً
عالميــا فــي مجــال الطاقــة ،إلــى جانــب عضويتــه فــي اللجنــة التنفيذيــة .ويتولــى ألميرانــت أعمــال الشــركة
ً
فــي البرازيــل ،والشــرق األوســط ،وجنــوب وســط أســيا وتركيــا ،وجنــوب وشــمال وشــرق أوروبــا وجنريشــن
يوروب.كمــا يشــغل ألميرانــت منصــب عضــو مجلــس إدارة فــي العديــد مــن شــركات مجموعــة إنجــي ،ويحمــل
شــهادة الماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة وإدارة اإلنتــاج ،وشــهادة ماجســتير فــي الهندســة الميكانيكيــة
بالدينامكيــات الحراريــة مــن معهــد تكنيكــو العالــي فــي لشــبونة – البرتغــال.

يشــغل محمــد جميــل الرمحــي ،منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أبوظبــي لطاقــة المســتقبل "مصــدر" ،حيــث
دورا بــارزً ا فــي قطــاع
يشــرف مــن خــال منصبــه علــى تطويــر الشــركة وتوجهاتهــا االســتراتيجية التــي تلعــب ً
التكنولوجيــا النظيفــة والطاقــة المتجــددة .وإلــى جانــب مهامــه كرئيــس تنفيــذي لـ"مصــدر" ،يشــغل الرمحــي
عضويــة لجنــة مصــدر لالســتثمار ،ويعمــل كذلــك فــي مجلــس إدارة عــدد مــن الشــركات البــارزة والمشــاريع
المشــتركة والجهــات الخاصــة ،بمــا فــي ذلــك (شــعاع للطاقــة  - 2ش.م.ع) ،الشــركة القائمــة علــى تطوير مشــروع
"ديــوا" بقــدرة  800ميجاواط.وقبــل انضمامــه إلــى "مصــدر" ،تــرأس الرمحــي مكتــب التدقيــق الداخلــي وإدارة
المخاطــر فــي شــركة "جاســكو" الرائــدة بمجــال النفــط والغــاز والتــي تتخــذ مــن أبوظبــي مقـ ًـرا لهــا.
يحمــل الرمحــي درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والتمويــل مــن جامعــة إيفانســفيل الواليــات المتحــدة
األمريكيــة.
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سعيــد علــي خلفان الظاهري

فريدريك دوفرينـــوا

يشــغل ســعيد الظاهــري منصــب مديــر االســتثمارات فــي مجموعــة علــي وأوالده القابضــة ذ.م.م .ويتولــى
إدارة محفظــة األوراق الماليــة للمجموعــة ،إلــى جانــب اإلشــراف علــى قســم العقــارات والفنــادق ،وإدارة
ـابقا منصــب محلــل فــي جهــاز أبوظبــي
المخاطــر فــي شــركة علــي وأوالده والشــركات التابعــة لهــا .وشــغل سـ ً
لالســتثمار .يحمــل الظاهــري شــهادة البكالوريــوس فــي العلــوم الماليــة مــن الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي،
المتحــدة.
اإلمــارات العربيــة ُ

تشــغل فدريــك دوفرينــوا منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة فلكســكو ،مشــروع التنقــل الكهربائــي التابــع
لشــركة انجــي .وشــغلت قبــل ذلــك منصــب نائــب مديــر 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 كُليــة إميليون-فرنســا ودرجــة
الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة تكســاس فــي أوســتن.

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

( 4د) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

سيباستيــان أربــــــوال

عضو مجلس إدارة

يجــوز للجمعيــة العموميــة الســنوية أن تقــر مكافــأة ألعضــاء المجلــس تصــل إلــى  10%مــن صافــي األربــاح ،وذلــك بعــد
أرباحــا للمســاهمين.
تخصيــص  10%مــن صافــي األربــاح لالحتياطــي القانونــي و 10%بحــد أقصــى مــن رأس المــال
ً
فــي مــا يلــي جــدول المكافــآت اإلجماليــة المدفوعــة ألعضــاء المجلس فــي العــام  ،2019باإلضافة إلى بــدالت الحضور
والمكافــآت التــي ســتعرض للموافقــة فــي اجتمــاع الجمعية العمومية القادم والذي ســيعقد في العــام :2020

حاليــا منصــب الرئيــس التنفيــذي لمنطقــة الشــرق األوســط وجنــوب ووســط آســيا
يشــغل سباســتيان أربــوال ً
عالميــا فــي مجــال الطاقــة ،حيــث يتولــى اإلشــراف علــى عمليــات الشــركة
وتركيــا فــي شــركة إنجــي الرائــدة
ً
وتنميتهــا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة ،بدايـ ًـة مــن توليــد الطاقــة وتحليــة الميــاه إلــى تجزئــة وتوزيــع الغــاز .وقــد
ســابقا منصــب الرئيــس المالــي التنفيــذي ونائــب رئيــس أول للعمليــات البيئيــة للشــركة فــي آســيا،
ً
شــغل
ّ
وتولــى اإلشــراف علــى األعمــال الماليــة ،والضريبيــة ،والقانونيــة والتدقيــق الداخلــي ،وتكنولوجيــا المعلومــات
العليــا فــي باريــس ،فرنســا.
والمشــتريات .يحمــل أربــوال شــهادة الماجيســتير مــن كُليــة التجــارة ُ

فريدريـــــك كلــــــو

عضو مجلس إدارة

بدالت حضور االجتماعات والمكافآت
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام  2018والمدفوعة في العام  2019بعد مصادقة الجمعية
العمومية في اجتماعها األخير
بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام  2019الموصى بدفعها في العام
2020
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الموصى بها عن العام  2019تدفع بعد مصادقة الجمعية العمومية
عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2020

المجموع بالدرهم
7,125,000
0
7,125,000

فيمــا عــدا المكافــآت الموصــى بهــا للعــام  2019وباإلشــارة إلــى مــا ورد أعــاه ،ال يوجد أي بــدالت أو رواتب أو أي رســوم
إضافيــة تــم دفعهــا مــن قبــل تبريد إلى أي عضو مجلــس إدارة للعــام .2019
( 4هـ) اجتماعات مجلس اإلدارة في العام 2019

حاليــا منصــب رئيــس إدارة األصــول لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وباكســتان فــي
يشــغل فريديــرك كلــو ً
أيضــا منصــب عضــو
عامــا مــن الخبــرة أمضاهــا فــي خدمــة الشــركة .ويشــغل ً
18
ـن
ـ
م
ـر
شــركة إنجــي ،ويتمتــع بأكثـ
ً
مجلــس إدارة غيــر تنفيــذي فــي شــركة "( "Les Eoliennes en Merطاقــة الريــاح فــي البحــر) .تخـ ّـرج كلــو مــن
كُليــة الهندســة المدنيــة الفرنســية للجامعــة الوطنيــة “بونــت إي شوســيه” ويحمــل درجــة الماجســتير فــي إدارة
األعمــال مــن كُليــة إدارة األعمــال “إتــش إي ســي” فــي باريــس – فرنســا.

12

عقد المجلس خمسة اجتماعات خالل العام  2019في التواريخ التالية:
• 30يناير؛
• 27فبراير؛
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تبريد | تقرير حوكمة الشركات 2019

• 1مايو ؛
• 31يوليو؛و
• 31أكتوبر.
قرارا بالتمرير كما يلي:
باإلضافة إلى ذلك ،أصدر مجلس اإلدارة
ً
ـرارا بالتمريــر حيــث تــم القبــول والموافقــة علــى اســتقالة جاســم
•أصــدر مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ  17أبريــل  2019قـ ً
حســين ثابــت بصفتــه الرئيــس التنفيــذي للشــركة والمصادقة على تعيين الســيد بدر ســعيد اللمكــي كرئيس تنفيذي
جديــد للشــركة و ذلــك اعتبــارا مــن تاريــخ  21أبريــل 2019؛ و
يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات المجلــس للفتــرة التــي انتُ خبــوا فيهــا ســواء بشــخصهم أو مــن خــال
توكيل:
تاريخ االجتماع

الغياب

رقم االجتماع
اجتماع مجلس اإلدارة رقم 1

 30يناير

ال يوجد

اجتماع مجلس اإلدارة رقم 2

 27فبراير

الحضور من خالل التفويض :باولو ألميرانت لـ
سيباستيان أربـوال

اجتماع مجلس اإلدارة رقم 3

 1مايو

الحضور من خالل التفويض :باولو ألميرانت لـ
سيباستيان أربـوال

اجتماع مجلس اإلدارة رقم 4

 31يوليو

فريدريك دوفرينـــوا

اجتماع مجلس اإلدارة رقم 5

 31أكتوبر

الحضور من خالل التفويض:
خالد القبيسي لـ محمد الشامسي؛ -باولو ألميرانت لـ سيباستيان أربـوال

بالتغيب والتفويضات المشار إليها أعاله من خالل مجلس اإلدارة في االجتماعات ذات الصلة.
تمت اإلحاطة
ّ
( 4و) اختصاصات مجلس اإلدارة
تماشـ ًـيا مــع الممارســات الســليمة والحوكمــةُ ،يقـ ّـدم المجلــس توجيهــات اســتراتيجية لفريــق اإلدارة العليــا ويعمــل
معهــا للقيــام بمــا يلــي:
• تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛
•وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة العمل في نطاقها؛
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•تفويض السلطة المعتمد من المجلس الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من قبل المجلس؛
•وضــع الخطــط االســتراتيجية المعتمــدة مــن المجلــس وأهــداف النمــو ،والعائــدات واألربــاح المطلوبــة مــن قبــل
المجلــس وآليــة إعــداد التقاريــر لتقييــم النتائــج؛
•ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة الرقابة الداخلية؛
•ضمان سالمة التقارير المالية؛
•اإلفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و
•تعيين فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهالت والخبرات العالية.
تســاهم كل مــن المهــام المذكــورة أعــاه فــي تحقيــق آليــة رقابــة داخليــة متوازنــة وفعالــة علــى األنشــطة التــي
فعــال.
تمارســها الشــركة بحيــث تســمح للمجلــس بمراقبتهــا بشــكل ّ
( 4ز) اإلدارة التنفيذية
يوضــح دليــل إجــراءات حوكمــة الشــركات وتفويــض الســلطة المعتمــد مــن مجلــس اإلدارة الدور الذي يوكلــه المجلس
ّ
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 .وفــي مــا يلــي قائمــة بأســماء
ومناصــب فريــق اإلدارة التنفيذيــة ،وتواريــخ تعيينهــم ومكافآتهــم المســتلمة بالدرهــم (أو المتراكمــة) فــي العــام
 2019وكمــا هــو مبيــن فــي الهيــكل التنظيمــي المرفــق فــي الملحــق ( )2مــن هــذا التقريــر:
المنصب

تاريخ التعيين

الرواتب والبدالت
في العام 2019
(بالدرهم)

مكافآت العام
2019
(بالدرهم)

مكافآت أخرى/
للعام 2020

جاسم حسين ثابت

الرئيس التنفيذي

من أغسطس 2012
إلى أبريل 2019

1,012,258

2,183,430

0

بدر سعيد اللمكي

الرئيس التنفيذي

من  21أبريل 2019

1,767,976

-

0

ستيفن ردلينجتون

الرئيس المالي
التنفيذي

من فبراير 2015
إلى أكتوبر 2019

1,338,480

1,133,882

0

ريتشارد روز

الرئيس المالي
التنفيذي باإلنابة

من أكتوبر 2019

1,165,260

292,953

0

المستشار القانوني
العام

2011

1,325,028

629,214

0

االســـم

هاميش جوست
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المنصب

تاريخ التعيين

الرواتب والبدالت
في العام 2019
(بالدرهم)

مكافآت العام
2019
(بالدرهم)

مكافآت أخرى/
للعام 2020

الرئيس التنفيذي للعمليات

2017

1,378,652

308,090

0

فرانسوا-كزافييه
بوول

الرئيس التنفيذي إلدارة
تطوير األعمال

2017

1,410,012

326,337

0

أحمد المرزوقي

نائب رئيس تنفيذي إدارة
الموارد البشرية

2015

1,639,896

264,258

0

كولن سانغستر

نائب رئيس تنفيذي  -إدارة
الرقابة الداخلية والمخاطر

2013

1,058,153

294,119

0

د .يوسف الحمادي

نائب الرئيس تنفيذي  -إدارة
تطويراألعمال

2014

1,588,446

344,863

0

جولين بيار اوليفير
بوريدون

نائب الرئيس –إدارة التطوير
التقني واالبتكار

2019

403,351

-

0

سدهير بيرال

نائب الرئيس  -إدارة تطوير
األعمال  -الهند

2017

1,149,361

136,418

0

نائب الرئيس –إدارة
االتصال االستراتيجي

2018

1,022,841

-

0

نائب الرئيس  -اإلمدادات

2019

551,250

-

0

عاطف البريكي

نائب الرئيس تنفيذي  -إدارة
العمليات

2018

1,355,164

124,157

0

صبوح أصغر

نائب الرئيس  -إدارة الصحة
والسالمة

2014

804,648

74,866

0

االستاير جيمس
موليجان

نائب الرئيس تنفيذي  -إدارة
األصول

2009

1,282,644

199,626

0

د .عفيف اليافعي

نائب الرئيس تنفيذي -
اإلدارة األصول و الشركات
التابعة

2015

1,698,182

406,446

0

نائب الرئيس  -إدارة
المشاريع

2004

788,256

22,490

0

االســـم
جان-فرانسوا
شارترين

سعاد السركال

محمد علي حبيب

إرشاد حسين
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( 4ح) معامالت األطراف ذات العالقة
ـتنادا إلــى تعريف “األطــراف ذات
ً
لــم تكــن شــركة تبريــد
طرفــا فــي صفقــة مــع أطــراف ذات عالقــة خالل العــام  2019اسـ ً

الصلــة” المنصــوص عليه في القــرار .2016/7

لــم تدخــل تبريــد خــال العــام  2019فــي أي معامــات مــع أي أطــراف (بمــا فــي ذلــك األطــراف ذات الصلــة) قيمتها تزيد
عــن  5%مــن رأس مال الشــركة.
(4ط) الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لشركة تبريد مرفق في الملحق رقم ( )2من هذا التقرير.
 | 05مدقق الحسابات الخارجي
تــم تعييــن “برايــس ووترهــاوس كوبــرز” ( )PWCكمراجعيــن خارجييــن لحســابات شــركة تبريــد فــي اجتمــاع الجمعيــة
العموميــة الســنوية المنعقــد فــي تاريــخ  6مــارس  2019لمــدة ســنة .وقــد اختــارت شــركة تبريــد  PWCمــن بيــن ثــاث
شــركات تدقيــق كبــرى بموجــب مناقصــة تنافســية ُطرحــت لتقديــم خدمــات التدقيــق أجرتهــا الشــركة فــي العــام .2018
 PwCهــي واحــدة مــن شــركات خدمــات المحاســبة األربعــة الكبرى والخدمات المهنية .وهي شــبكة عالمية من الشــركات
مكتبــا وأكثــر مــن  276000موظــف .تهتــم الشــركة بتقديــم الخدمــات االستشــارية
العاملــة فــي  157دولــة ولديهــا 800
ً
التجاريــة مثــل التدقيــق والمحاســبة والضرائــب واإلدارة االســتراتيجية وخدمــات استشــارات المــوارد البشــرية .فــي العام
 PwC ،2019قدمــت خدماتهــا إلــى  85%مــن “أفضــل الشــركات” بحســب مجلــة فورتشــن وألكثــر مــن  100,000مــن
رواد األعمــال والشــركات الخاصة.
نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية  ،2019كما هو موضح في خطة التكليف:
وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية؛
ً
•إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية
وفقــا لمعاييــر التقاريــر الماليــة
ً
إبــداء الــرأي فــي البيانــات الماليــة لجميــع الشــركات التابعــة والزميلــة لشــركة تبريــد
الدوليــة؛ و
وفقا لمعيار المحاسبة الدولي ( )IASرقم .34
ً
•مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية
يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد عن للعام :2019

مدقق الحسابات الخارجي
عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي

1

إجمالي أتعاب التدقيق عن العام 2019

 627,460درهم
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اجتماعات خالل العام  2019في التواريخ التالية:
ٍ
عقدت لجنة التدقيق أربعة

مدقق الحسابات الخارجي
أتعاب خدمات إضافية في العام 2019

ال يوجد

طبيعة الخدمات اإلضافية

ال يوجد

أتعاب خدمات إضافية في العام  2019لمدققين خارجيين غير الذين
عينتهم شركة تبريد

ال يوجد

• 29يناير؛
• 30أبريل؛
• 29يوليو؛ و
• 31أكتوبر.

رامي سرحان
(مدقق مسجل تحت الرقم )1152

اسم المدقق الشريك

لم يقدم مدقق حسابات الشركة تحفظات في القوائم المالية المرحلية والسنوية للعام .2019
 | 06لجنــــة التدقيـــــق
يحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور اللجنة الذي يشمل:
وأيضــا ضمــان وفــاء المدقــق الخارجــي
ً
•تقديــم التوصيــة للمجلــس بشــأن التعاقــد مــع مدقــق الحســابات الخارجــي،
بالتزاماتــه المهنيــة والتعاقدية؛
•مراجعــة وإقــرار الحســابات ربــع الســنوية والســنوية بعــد النظــر فــي سياســات ومعاييــر المحاســبة ،واالفتراضــات
واألحــكام ،والتقيــد بالقوانيــن وأي مســائل هامــة أو غيــر اعتياديــة؛
•تقييم مستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛
•النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي وتقديم التوصيات بشأنها؛
•تطوير إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و
•رفع تقارير للمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق.
يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خالل العام :2019
األعضاء

مدة العضوية في العام
2019

المنصب

فئة العضوية

محمد جميل الرمحي

من  1يناير إلى  31ديسمبر

رئيس اللجنة

مستقل ،غير تنفيذي

فريدريك دوفرينوا

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

غير مستقلة ،غير تنفيذية

سعيد علي خلفان الظاهري

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

مستقل ،غير تنفيذي

يقــر محمــد جميــل الرمحــي ،رئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام لجنــة التدقيــق فــي تبريــد ،وقيامــه بمراجعة
آليــة أداءهــا وضمــان فعاليتها.
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يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات لجنــة التدقيــق فــي العــام  ،2019للفتــرة التــي انتُ خبــوا فيهــا
لعضويــة اللجنــة:
عدد االجتماعات التي تم الدعوة إليها
في العام 2019

شخصيا
الحضور
ً

الحضور بالوكالة

محمد جميل الرمحي

4

4

-

فريدريك دوفرينوا

4

4

-

سعيد علي خلفان الظاهري

4

4

-

األعضاء

 | 07لجنة الترشيحات 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 استمرار استقاللية أعضاء المجلس المستقلين؛
•التنظيم واإلشراف على ترشيحات عضوية مجلس اإلدارة؛
•وضع ومراجعة منتظمة للسياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛
•صياغــة ومراجعــة ســنوية إلطــار وسياســة عامــة لمنــح المكافــآت ،وشــروط التوظيــف وتعديالتــه ،والمزايــا
والبــدالت ،والمعاشــات التقاعديــة ،واإلكراميــات ،والتقاعــد المبكــر ،والعمالــة الزائــدة علــى مســتوى الموظفيــن،
واإلدارة العليــا ،باإلضافــة إلــى مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة؛
•ضمان وجود خطط إحالل مناسبة على المستويات التنفيذية العليا؛ و
•مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي اإلدارة العليا والموافقة عليها.
يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام :2019
األعضاء

مدة العضوية في 2019

المنصــب

فئة العضوية

معالي الدكتور أحمد عبدالله حميد بالهول الفالسي

من  1يناير إلى  31ديسمبر

رئيس اللجنة

مستقل ،غير تنفيذي

محمـد الحريمل الشامسي

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

مستقل ،غير تنفيذي

سيبستيان أربوال

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

غير مستقل ،غير تنفيذي
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يقــر معالــي الدكتــور أحمــد عبداللــه حميــد بالهــول الفالســي ،رئيــس لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بمســؤوليته عــن
نظــام اللجنــة فــي تبريــد ،وقيامــه بمراجعــة آليــة أداءهــا وضمــان فعاليتهــا.

األعضاء

مدة العضوية في 2019

المنصــب

فئة العضوية

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل العام  2019في التواريخ التالية:

محمـد الحريمل الشامسي

من  1يناير إلى  31ديسمبر

رئيس اللجنة

مستقل ،غير تنفيذي

فريدريك كلو

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

غير مستقل ،غير تنفيذي

سعيد علي خلفان الظاهري

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

مستقل ،غير تنفيذي

• 20فبراير؛ و
• 24نوفمبر.
يوضــح الجــدول التالــي حضــور األعضــاء الجتماعــات لجنــة الترشــيحات والمكافــآت للفتــرة التــي انتُ خبــوا فيهــا لعضوية
اللجنة:
عدد االجتماعات التي تم
الدعوة إليها

شخصيا
الحضور
ً

الحضور بالوكالة

معالي الدكتور أحمد عبدالله
حميد بالهول الفالسي

2

2

-

محمـد الحريمل الشامسي

2

1

1

سيبستيان أربوال

2

2

-

األعضاء

 | 08اللجان األخرى التي أقرها المجلس
أ -اللجنة المالية:
تتمثل مهام اللجنة المالية في ما يلي:
•مراجعــة وتأييــد خطــط الشــركة الخمســية التجاريــة والميزانيــة الســنوية وخطــط رأس المــال ،بمــا فــي ذلــك تقديــم
توجيهــات حــول أهــداف األداء لــإدارة؛

•مراجعة جميع االستثمارات وااللتزامات التي تفوق السلطة المخولة إلى الرئيس التنفيذي؛

•مراقبة أداء الشركة المالي وصحتها المالية بما في ذلك تقديم التوجيهات حول أداء شركة؛

•مراجعــة خطــة تمويــل للشــركة للتأكــد مــن كفاءتهــا وســامتها فــي توفيــر متطلبــات الشــركة التشــغيلية ورأس
المــال ،ورفعــه إلــى مجلــس اإلدارة بالتغييــرات فــي هيــكل رأس المــال حســب الحاجــة ،ومراجعــة ديــون الشــركة
وهيــكل أســهم الشــركة؛

•مراجعة وتقديم توصيات بشأن سياسة توزيع األرباح على مساهمي للشركة؛
•مراجعة أنشطة التمويل الرئيسية المقترحة؛

•مراجعة استراتيجيات االستثمار ألرصدة الشركة النقدية؛ و

•مراجعــة ومراقبــة واقتــراح إجــراءات بشــأن إدارة المخاطــر الماليــة بمــا فــي ذلــك التحـ ّـوط مــن العملــة وســعر الســلع
ومخاطــر ســعر الفائــدة.

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة المالية خالل العام :2019
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يقــر محمــد الحريمــل الشامســي ،رئيــس اللجنــة الماليــة بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي تبريــد ،وقيامــه بمراجعــة
آليــة أداءهــا وضمــان فعاليتهــا.
عقدت اللجنة المالية  4اجتماعات خالل العام  2019في التواريخ التالية:
• 28ينــاير؛
• 25أبريـل؛
• 18يوليـو؛ و
• 24أكتوبر
يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات اللجنة المالية للفترة التي انتُ خبوا فيها لعضوية اللجنة:
عدد االجتماعات التي تم
الدعوة إليها

شخصيا
الحضور
ً

الحضور بالوكالة

محمـد الحريمل الشامسي

4

4

-

فريدريك كلو

4

4

-

سعيد علي خلفان الظاهري

4

4

-

األعضاء

ب -لجنة المشاريع:
تتمثل مهام لجنة المشاريع في ما يلي:
•استعراض أداء إدارة الصحة والسالمة والبيئة وتقديم التوصيات حسب االقتضاء؛
•مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمشاريع والمشتريات؛
•مراجعة خطط المشاريع والدراسات النظرية؛

•استعراض تقنيات التبريد الجديدة ونطاق دراسات الجدوى الخاصة بها ،واالستنتاجات والتوصيات؛ و

•مراجعــة الجوانــب الرئيســية لتســليم المشــاريع الجديــدة ،بمــا فــي ذلــك نطــاق العمــل ،واســتراتيجيات التنفيــذ،
واختيــار الجهــات التــي تتقــدم بالعطــاءات ،والبنــود الرئيســية إلدارة المشــاريع ،واألنشــطة التعاقديــة الماديــة،
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والتغييــرات فــي اللوائــح التنظيميــة أو اللوائــح الجديــدة ،والسياســات ،واإلرشــادات واإلطــار القانونــي للتطــورات
األخــرى التــي يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى أداء الشــركة.
يوضح الجدول التالي عضوية لجنة المشاريع خالل العام :2019
األعضاء

مدة العضوية في 2019

المنصــب

فئة العضوية

فريدريك كلو

من  1يناير إلى  31ديسمبر

رئيس اللجنة

غير مستقل ،غير تنفيذي

محمـد الحريمل الشامسي

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

مستقل ،غير تنفيذي

سيباستيان أربوال

من  1يناير إلى  31ديسمبر

عضو

غير مستقل ،غير تنفيذي

يقــر فريدريــك كلــو ،رئيــس لجنــة المشــاريع بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي تبريــد ،وقيامــه بمراجعــة آليــة أداءهــا
وضمــان فعاليتهــا.
عقدت لجنة المشاريع ثالثة اجتماعات خالل العام  2019في التواريخ التالية:

يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات لجنة المشاريع للفترة التي انتُ خبوا فيها لعضوية اللجنة:
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األعضاء

تاريخ التعيين

الصفة

هاميش جوست

فبراير 2017

رئيس اللجنة

كولن سانغستر

يناير 2019

عضو

ريتشارد روز

فبراير 2017

عضو

قــررت اللجنــة خــال العــام  2019االحتفــاظ بقوائــم داخليــة لمختلــف المســائل الحساســة التــي تؤثــر علــى ســعر
وفقــا لسياســة ســلوكيات الســوق ،وسياســة تــداول األوراق الماليــة ،باإلضافــة
ً
الســهم فــي الســوق ،والعمــل
إلــى سياســة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن.
يقــر هاميــش جوســت ،رئيــس لجنــة المتابعــة واإلشــراف علــى األشــخاص المطلعيــن بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة
فــي تبريــد ،وقيامــه بمراجعــة آليــة أداءهــا وضمــان فعاليتهــا.
 | 10نظام الرقابة الداخلية

• 11فبراير؛
• 29مايو؛
• 8أكتوبر

عدد االجتماعات التي تم
الدعوة إليها

شخصيا
الحضور
ً

الحضور بالوكالة

فريدريك كلو

3

2

1

محمـد الحريمل الشامسي

3

3

-

سيباستيان أربوال

3

3

-

األعضاء

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خالل العام :2019

عمـ ًـا بالمــادة  50مــن القــرار ( ،)7/2016أنشــأ المجلــس إدارة الرقابــة الداخليــة بهــدف تقديــم المشــورة المســتقلة،
فضــا عــن ضمــان بيئــة رقابــة داخليــة للمجلــس ،ولجنــة التدقيــق ،واإلدارة العليــا
والموضوعيــة والموثوقــة
ً
لمســاعدتهم علــى االضطــاع بمهامهــم وواجباتهــم .ويقــر المجلــس بمســؤوليته عــن المراجعــات الدوريــة وعــن
فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة للشــركة.
تَ تْ بــع إدارة الرقابــة الداخليــة للمجلــس ،وتعمــل تحــت إشــراف لجنــة التدقيــق ،ممــا يتيــح لهــا العمــل باســتقاللية
وموضوعيــة .خــال العــام  ،2019تمثلــت مهــام نظــام الرقابــة الداخليــة المرفوعــة إلــى مجلــس اإلدارة برفــع عــدد 8
غطــت أمــن تقنيــة المعلومــات العمليــات ،إدارة الســيولة ،الفوتــرة والتحصيــل ،نظــام المشــتريات
تقاريــر للمجلــس ّ
للوفــاء بالتزامــات المشــاريع واالستشــاريين ،لجنــة االســتثمار ،نظــام تخزيــن الكيماويــات العائــد لشــركة كولتيــك،
ومراجعــة نظــام التدقيــق الداخلــي للعــام  .2019ويتمثــل دور الرقابــة الداخليــة فــي مســاعدة اإلدارة العليــا علــى
الوفــاء بمســؤولياتها للقيــام بمــا يلــي:
•اتباع نموذج ممارسة الحوكمة الرشيدة؛

 | 09لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين

•تطوير بيئة رقابة داخلية قوية؛

عمـ ًـا بالمتطلبــات المنصــوص عليهــا فــي القــرار ( ،)7/2016شــكلت شــركة تبريــد لجنــة المتابعــة واإلشــراف علــى
تعامــات األشــخاص المطلعيــن لتنظيــم تعامــات وحيــازة األســهم مــن قبــل أعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي
الشــركة .وقــد تمــت الموافقــة علــى سياســة لجنــة المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن مــن
وفقــا
ً
قبــل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي  22فبرايــر  ،2017حيــث قامــت اللجنــة بعــد ذلــك بالعمــل
للسياســة المعتمــدة.

•التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات

•التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و

كُلــف الســيد كولــن سانغســتر الــذي تــم تعيينــه فــي  1ينايــر  2019باالضطــاع بمهــام إدارة الرقابــة الداخليــة للعــام
 .2019لــدى كولــن خبــرة دوليــة واســعة تبلــغ  30عامـ ًـا وذلــك فــي اإلدارة العامــة وقــد شــغل وظائــف ماليــة عديــدة
فــي األســواق الناشــئة والمتقدمــة باإلضافــة إلــى عملــه لــدى كبريــات الشــركات متعــددة الجنســيات فــي قطاعــي
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البيئــة والخدمــات .ممــا اســتدعى إلمامــه الواســع بــإدارة المخاطــر ،التدقيــق الداخلــي ،التدقيــق المالــي ،الحوكمــة،
التدقيــق الخارجــي ،التحليــل المالــي ،التخطيــط المالــي وإدارة تخطيــط المشــاريع .كمــا أن المســؤول عــن الرقابــة
ضابطــا
أيضــا
الداخليــة يخضــع بشــكل مباشــر للجنــة التدقيــق ولغايــات االمتثــال بالقــرار ( )7/2016تــم تعييــن كولــن ً
ً
لالمتثــال للعــام  ،2019كمــا أنــه يقــر بمســوؤليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة الخــاص بتبريــد ،ومراجعتــه آلليــة العمــل
وضمــان فعاليــة النظــام.
عمـ ًـا بالمــادة  50مــن القــرار ( ،)7/2016أجــرى مجلــس اإلدارة المراجعــة الســنوية للرقابــة الداخليــة فــي ديســمبر
 ،2019وقــد أوفــى بمســؤوليات الرقابــة الداخليــة مــن خــال مراجعــة أداء إدارة المخاطــر ،ومناقشــة شــؤون الرقابــة
المفصلــة الصــادرة عــن لجــان المجلــس ،ووجــد أن بيئــة
فــي اجتماعــات المجلــس ،باإلضافــة إلــى مراجعــة التقاريــر
ّ
الرقابــة الداخليــة للعــام  2019كانــت ُمرضيــة .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن شــركة تبريــد لــم تواجــه خــال العــام  2019أي
مســائل تســتدعي اإلفصــاح عنهــا للســوق أو فــي أي تقريــر.
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التزمــت شــركة تبريــد بالنهــوض بثقافــة الصحــة والســامة والبيئــة ،وواصلــت فــي العــام  2019تعزيــز المبــادرات
التــي قامــت بهــا فــي الســنوات الماضيــة للحفــاظ علــى التحســين المســتمر فــي إجــراءات الصحــة والســامة
فضــا عــن تأكيــد التزامــات اإلدارة نحــو جميــع أصحــاب المصلحــة:
والبيئــة،
ً
•وضــع تحســينات إضافيــة علــى دليــل الصحــة والســامة والبيئــة وإنفــاذ خمســة خطــوات إجرائيــة علــى مســتوى
الشــركة؛
•إطــاق نظــام اإلبــاغ اآللــي عــن الحــوادث ( )AIRSمــن أجــل :ضمــان التناســق فــي إعــداد التقاريــر والتأكــد مــن
كفــاءة نظــام اإلبــاغ عــن الحــوادث واإلجــراءات التصحيحيــة الموصــى باتخاذهــا؛
•وضــع المرحلــة األولــى مــن شاشــات العــرض اإللكترونيــة فــي أكثــر مــن  40محطــة وهــذا مــن أجــل (أ) زيــادة
مســتوى التوعيــة بيــن العمــال بشــكل دوري فــي مــا يخــص كل المواضيــع التــي تتعلــق بالشــركة مــن قواعــد
الســامة ،مــوارد بشــرية ،إدارة االتصــال ،ومدونــة قواعــد الســلوك ،و...و(ب) توضيــح رســائل الصحــة والســامة
المهنيــة للعامليــن ورســائل الجــودة وإدارة الطاقــة الموجهــة كذلــك للعامليــن؛

تؤكــد شــركة تبريــد بأنهــا امتثلــت بأحــكام القــرار ( )7/2016بشــأن معاييــر االنضبــاط المؤسســي وحوكمــة الشــركات،
حيــث لــم تُ َسـ ّـجل أي مخالفــة خــال العــام .2019

•إطــاق حوافــز االلتــزام باألمــن والســامة ،وذلــك مــن خــال منــح جوائــز لإلبــاغ عــن المخاطــر واألخطــاء شــبه
التقديريــة لــأداء واالمتثــال لقواعــد الصحــة والســامة؛
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ا لمحلي

• دورات تدريــب داخلــي :أ) نظــام إدارة الصحــة والســامة والبيئــة؛ ب) إدارة مخاطــر الصحــة والســامة والبيئــة؛ ج)
الوقايــة مــن المــواد الكيماويــة؛

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 وعمــاء ،وشــركاء ،ومســتثمرين ،ومورديــن ،والحكومــة والبيئــة).
باإلضافــة إلــى توفيــر خدمــات تبريــد مســتدامة وصديقــة للبيئــة ،تــدرك شــركة تبريــد أهميــة تأثيرهــا البيئــي
واالجتماعــي والتوقعــات المتزايــدة مــن الجهــات المعنيــة فــي مــا يتعلــق بممارســة أعمالهــا .ونتيجــة لذلــك ،اختــارت
اجتماعيــا وأن تســاهم فــي تعزيــز األثــر اإليجابــي فــي المجتمــع.
ـؤولة
ً
شــركة تبريــد أن تكــون مسـ
ً
وعلــى ضــوء مــا ســبق ،قامــت شــركة تبريــد بوضــع مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي ،التــي تُ حــدد القوانيــن الداخليــة
والمتطلبــات لمــا يلي:
•مدفوعات غير سليمة؛
•سوء سلوك السوق؛

•منع االحتيال وغسيل األموال؛
•الترفيه والهدايا؛

•العمل مع أصحاب المصالح والموردين والحكومة؛
•خدمة المجتمع؛ و

•االستدامة والمسؤولية المجتمعية
تحــدد مدونــة قواعــد الســلوك المهنــي الخاصــة بشــركة تبريــد إطــار العمــل والقيــم ،والمبــادئ والمعاييــر ،التــي
يجــب أن يلتــزم بهــا جميــع الموظفيــن عنــد التعامــل مــع المورديــن ،والعمــاء ،والمقاوليــن ومصــادر خارجيــة أخــرى،
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وكذلك عند التعامل مع الزمالء والشركات التابعة لشركة تبريد والفروع واإلدارات الداخلية.

•تعزيز التوعية والتدريب فيما يلي:

•توضيــح مفهــوم إجــراء دورات تدريــب تنشــيطية وذلــك مــن خــال اســتدراك التوعيــة واســتدعاء مواضيــع لهــا
عالقــة بالصحــة والســامة وضمــان إيصالهــا إلــى موظفــي تبريــد مــن خــال دورات قصيــرة المــدى مــع تجنيــب
أن تكــون تلــك الــدورات ذات مــدد طويلــة؛
•االســتمرار فــي تجديــد الموافقات/التصاريــح البيئيــة مــن الســلطات المعنيــة ،وتراخيــص البيئــة ،وتراخيــص الدفــاع
المدنــي ،وخطــط الحـ ّـد مــن النفايــات؛
•تنظيــم حمــات التوعيــة بالصحــة والســامة والبيئــة ،بمــا فــي ذلــك فعاليــات يــوم الصحــة والســامة والبيئــة
العالمــي ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى موظفــي التشــغيل والصيانــة فــي تبريــد؛ الثيــم الشــهري الخــاص
بالصحــة والســامة ،لوحــة نصائــح تعزيــز تدابيــر الصحــة والســامة التفاعليــة.
•تقديــم “جــدران الصحــة والســامة” :تقديــم معلومــات موجــزة عــن “قواعــد إنقــاذ الحيــاة” المتعلقــة بالمخاطــر
الكبــرى المحــددة فــي مرافــق تبريــد .يتــم نشــر ملصقــات صديقــة للبيئــة وكبيــرة الحجــم قابلــة للنــزع  ،مــع التركيــز
علــى المعلومــات الهامــة عــن المخاطــر المحــددة  ،فــي المناطــق التشــغيلية حيــث قــد يكــون موظفــو شــركة تبريــد
والمتعهــدون عرضــة للتعــرض لمثــل هــذه المخاطــر.
بالتقيــد بجميــع القوانيــن البيئيــة ومعاييــر الســامة المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
تلتــزم شــركة تبريــد
ُّ
المتحــدة ،وقــد حصلــت علــى تصاريــح مــن وكاالت البيئــة مــن كل إمــارة مــن دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .حيــث
حــازت علــى شــهادة ( ISO 14001:2015نظــام إدارة البيئــة) وشــهادة ( ISO 9001:2015نظــام إدارة الجــودة)
ً
الحقــا
و( 2007:18001OHSASنظــام إدارة الســامة والصحــة المهنيــة) التــي تــم تجديدهــا فــي العــام 2019
لالنتهــاء مــن تدقيــق المراقبــة.
عــاوة علــى ذلــك  ،اســتمرت “تبريــد” فــي تعزيــز التزامهــا بــإدارة الجــودة مــن خــال االنتقــال التدريجــي لشــهادة
 ISO9001إلــى اإلصــدار المنقــح ( .)2015هــذا االنتقــال شــمل:
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•تحديث الوثيقة واإلجراءات اإلطارية لنظام إدارة الجودة ( )QMS؛

•إجراء عمليات تدقيق داخلية لمحطات تبريد ومواقع المشاريع لضمان الجودة ؛
•تطوير تحليل  SWOTعلى مستوى اإلدارات وسجالت مخاطر الجودة.

فــي عــام  ، 2019عــززت شــركة تبريــد التزامهــا بالمعاييــر الدوليــة مــن خــال الحصــول بنجــاح على شــهادة ISO50001:
 2018لتطويــر وتنفيــذ نظــام فعــال إلدارة الطاقــة .يســتند معيــار  ISO50001: 2018إلــى أفضــل الممارســات
والمعاييــر العالميــة ويهــدف إلــى تمكيــن المؤسســات مــن اتبــاع نهــج منتظــم لتحقيــق تحســن مســتمر فــي أداء
الطاقــة واســتهالكها واســتدامتها.
تُ ظهــر شــهادة  ISO50001التــزام  Tabreedتجــاه أصحــاب المصلحــة فيمــا يتعلــق بــاألداء األمثــل لمرافقهــا .يثبــت
أيضــا أننــا ملتزمــون بتوفيــر طاقــة موثوقــة ومســتدامة وتقديــم وفــورات فــي
التــزام “تبريــد” بــإدارة الطاقــة ً
التكاليــف مــن خــال تحســين الكفــاءة باســتمرار والحــد مــن التأثيــر علــى البيئــة.
أمــا فــي مــا يتعلــق بإطــاق ميــاه الصــرف واالنبعاثــات الملوثــة فــي الهــواء فقــد حصلت شــركة تبريد علــى التصاريح
التالية:
•الموافقة البيئية ( )ECمن “بلدية دبي” لجميع محطات التبريد الواقعة في إمارة دبي؛

أيضــا فــي “مؤتمــر الطاقــة العالمــي” المنعقــد فــي أبوظبــي خــال شــهر ســبتمبر عــام ،2019
شــاركت “تبريــد” ً
حيــث اســتعرضت “تبريــد” مجموعــة متنوعــة مــن مشــاريعها ومبادراتهــا وحلولهــا وأظهــرت المزايــا العديــدة ألنظمــة
تبريــد المناطــق التــي تتميــز بالكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة وانخفــاض التكلفــة ،ممــا يســلط الضــوء علــى دورهــا
فــي دعــم دول المنطقــة فــي التنميــة المســتدامة.
أخيـ ًـرا  ،فيمــا يتعلــق بمشــاركة المجتمــع ،تســعى “تبريــد” ،مــن وقــت آلخــر ،وحيــن تتاح لهــا الفرصة ،لرعاية األنشــطة
المختلفــة التــي تعــود بالنفــع علــى المجتمــع .فــي الماضــي ،تراوحــت هــذه األنشــطة بيــن حمــات التبــرع بالــدم
وحمــات “تنظيــف اإلمــارات” .تشــمل معاييــر اتخــاذ القــرار للمشــاركة فــي أي نشــاط رعايــة (علــى ســبيل المثــال ال
الحصــر) الفائــدة التــي نعتقــد أن هــذه األنشــطة تجلبهــا للمجتمــع والتمويــل المتــاح وإمكانيــة تطبيــق النشــاط علــى
تبريد.
 | 13معلومــات عــامة
 (13أ ) سعــر السهــم
يوضــح الجــدول التالــي ســعر الســهم األعلــى واألدنــى لــكل شــهر خــال العــام  ،2019مبينً ــا مؤشــر الســوق ومؤشــر
القطــاع كمــا فــي  31ديســمبر :2019

•حصلــت تبريــد علــى تصاريــح إلطــاق ميــاه الصــرف مــن هيئــة البيئــة  -أبوظبــي ( )EADبعــد تعهدهــا بالتحكــم فــي
بعــض متطلبــات أدوات القيــاس مثــل الحموضــة والتعكــر وموصليــة المخلفــات الســائلة .تــم الحصــول علــى هــذه
مبدئيــا أثنــاء إنشــاء المحطــة ويتــم تجديدهــا مــن قبــل هيئــة البيئــة فــي كل عــام.
التصاريــح
ً

تواصــل شــركة تبريــد امتثالهــا بالقوانيــن االتحاديــة والمحليــة مــن خــال تطبيــق خطــة الحـ ّـد مــن النفايــات لتحقيــق
األهــداف التاليــة:
•حماية البيئة؛ و

تقليل/الحد من مواد النفايات من خالل برنامج إلدارة النفايات؛
•
ّ
وتنطبق هذه الخطة على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.
وباعتبارهــا شــركة خدمــات ،تأخــذ تبريــد علــى عاتقهــا مســؤولية توفير خدمة أساســية تضمــن راحة ورفاهيــة المجتمع،
تدخــر جهـ ًـدا فــي ســبيل ضمــان كفــاءة خدماتهــا .لــذا ،تولــي شــركة تبريــد لعالقتهــا بالمجتمــع المحلــي أهميـ ًـة
وال ّ
بالغــة ،وتســعى دائمــا إلــى إيجــاد الســبل المناســبة لتعزيزهــا .كذلــك ،توفــر خدمــات تبريــد المناطــق التــي تتميــز
بالكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة  2.06مليــار كيلــووات  /ســاعة عبــر دول مجلــس التعــاون الخليجــي  -مــا يكفــي مــن
الطاقــة لتشــغيل  117500منــزل فــي اإلمــارات كل عــام .حالــت وفــورات الطاقــة هــذه دون إطــاق  1.23مليــون طــن
ـنويا.
متــري مــن ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــاف الجــوي  -أي مــا يعــادل إزالــة االنبعاثــات مــن  268000ســيارة سـ ً
إن تركيــز تبريــد علــى االســتدامة عالمــي كذلــك فــي طبيعتــه .شــاركت “تبريــد” فــي قمــة األمــم المتحــدة للعمــل
مــن أجــل المنــاخ التــي عقــدت فــي  23ســبتمبر  .2019وأثنــاء القمــة  ،أبــدت “تبريــد” التزامهــا بأهــداف األمــم
المتحــدة للتنميــة المســتدامة ،واســتراتيجية الطاقــة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  ،2050واألهــداف الرئيســية
للخطــة الوطنيــة لتغيــر المنــاخ التــي اعتمدتهــا اإلمــارات العربيــة المتحــدة وزارة التغيــر المناخــي والبيئــة (.)MOCCAE

الشهر

سعـر السهم (درهم)

مؤشر
السوق

مؤشر القطاع سعر اإلغالق

مقارنة
ً
أداء السهم
بالسوق

بالقطاع

األعلى

األدنى

590.78

1.740

-0.92%

2.88%

يناير

1.800

1.650

2,567.59

1.640

-8.40%

2.13%

فبراير

1.750

1.640

2,635.78

544.27

-3.62%

-1.04%

مارس

1.700

1.540

2,634.86

530.02

1.580

-3.07%

إبريل

1.600

1.480

2,767.10

552.98

1.600

-3.75%

مايو

1.600

1.440

2,620.33

528.78

1.570

3.43%

2.50%

يونيو

1.840

1.500

2,658.63

538.32

1.730

8.73%

8.39%

يوليو

1.830

1.660

2,918.38

561.94

1.770

-7.46%

-2.08%

أغسطس

1.820

1.670

2,758.60

526.94

1.720

2.65%

3.40%

سبتمبر

1.770

1.580

2,781.07

534.15

1.770

2.09%

1.54%

أكتوبر

1.940

1.720

2,746.93

533.66

1.800

2.92%

1.79%

نوفمبر

1.840

1.780

2,678.70

538.16

1.840

4.71%

1.38%

ديسمبر

1.950

1.800

2,764.86

534.57

1.920

1.13%

5.01%

المصدر :سوق دبي المالي
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المصدر :سوق دبي المالي
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المصدر :سوق دبي المالي

18,264

35,966,019

1.325

315

49,224,173

1.813

Tabreed shares

3

من  500,000إلى أقل من
5,000,000

82

109,821,161

4.044

اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

4

أكثر من 5,000,000

23

2,520,517,771

92.819

18,684

2,715,529,124

100.000

2

المجموع
المصدر :سوق دبي المالي

يوضح الجدول التالي نسب ملكية األسهم كما في  31ديسمبر :2019

( 13هـ) عالقات المستثمرين

الجنسية

%
الملكية

أفراد

شركات

حكومة

مؤسسات

بنوك

عــــــرب

0.504

0.4803

0.0228

0.00

0.00

0.0009

دول مجلس
التعاون

1.9501

0.5631

1.3756

0.00

0.00

0.0114

إماراتيون

51.519

4.6903

46.7011

0.0262

0.0068

0.0944

آخرون

46.027

0.3104

45.6244

0.0858

0.00

0.0066

ضابطــا مسـ ً
ـؤول عــن عالقــات
عمـ ًـا بالمــادة  35مــن القــرار ( ،)7/2016عينــت شــركة تبريــد الســيدة /ســعاد الســركال
ً
المســتثمرين والتواصــل مــع المســاهمين (البريــد اإللكترونــي ،salserkal@tabreed.ae :أو .IR@tabreed.ae
هاتــف رقــم  +97143132432/+97122020400موبايــل رقــم  5191 97150446وفاكــس رقــم+97126455008
تجــدون معلومــات إضافيــة حــول عالقــات المســتثمرين فــي الصفحــة اإللكترونيــة “التواصــل مــع المســتثمرين”
علــى موقــع الشــركة .www.tabreed.ae
( 13و) الجمعية العمومية؛ القرارات الخاصة
عقــدت شــركة تبريــد اجتمــاع واحــد للجمعيــة العموميــة خــال العــام  2019وذلــك بتاريــخ  6مــارس  ،2019بحيــث لــم
يتــم اتخــاذ قــرار خــاص فــي حينــه.

المصدر :سوق دبي المالي

(13ج) تملك  5%أو أكثر
فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون  5%أو أكثر من رأس المال ،كما في  31ديسمبر :2019
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1

أقل من 50,000

عدد المساهمين

عدد األسهم المملوكة

نسبة األسهم المملوكة

من  50,000إلى أقل من
500,000

( 13ب) ملكيــة األسهم

اسم الشركة

نسبة التملك

جي دي أف إنترناشيونال

40.00

شركة االستثمارات العامة – المنطقة الحرة

38.21

المصدر :سوق دبي المالي

األسهم المملوكة

1.50

DFM Index

اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻮق دﺑﻲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

(13د) توزيع ملكية األسهم

( 13ز) مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
ـررا للشــركة فــي تاريــخ  28أبريــل  ،2014يحمــل هاميــش بكالريــوس فــي
تــم تعييــن الســيد هاميــش جوســت مقـ ً
ـام باإلضافــة إلــى
القانــون ودرجــة بكالريــوس فــي علــم االقتصــاد .لــدى هاميــش خبــرة تبلــغ العشــرين عامـ ًـا كمحـ ٍ
شــغله منصــب كبيــر المستشــارين القانونييــن فــي تبريــد .تتمثــل المســؤوليات الرئيســية لمقــرر الشــركة فــي تعزيــز
التميــز فــي حوكمــة الشــركات داخــل قاعــة مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن وجــود عالقــة صحيــة بيــن المجلــس وإدارة
الشــركة .يضمــن مقــرر اجتماعــات الشــركة االلتــزام بمتطلبــات وأنظمــة حوكمــة الشــركات المعمــول بهــا فــي جميــع
أيضــا بتنســيق اجتماعــات مجلــس اإلدارة ،ويعمــم جــدول األعمــال والمعلومــات
األوقــات .يقــوم مقــرر الشــركة ً
الداعمــة قبــل االجتماعــات ،ثــم يعــد وينجــز محاضــر تلــك االجتماعــات.
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( 13ح) أحداث هـامـة في العام 2019

 6مارس
وافق مساهمو تبريد على زيادة بنسبة  19٪في األرباح النقدية

 28يناير

تــم عقــد اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي لشــركة تبريــد فــي أبوظبــي .تــرأس االجتمــاع رئيــس مجلــس إدارة
شــركة تبريــد ،خالــد القبيســي ،وحضــره مجلــس إدارة شــركة تبريــد ،والمســاهمون ،وفريــق القيــادة العليــا للشــركة.
وافــق المســاهمون علــى توزيــع أربــاح بقيمــة  9.5فلــس للســهم الواحــد للعــام المالــي  ،2018وهــو مــا يمثــل زيــادة
بنســبة  19٪فــي األربــاح الموزعــة فــي عــام  ،2017ممــا يعكــس األداء القــوي للشــركة فــي عــام 2018

أطلقت “تبريد” برنامج تطوير المعرفة  ،مبادرة “إثراء”
أعلنــت “تبريــد” عــن إطــاق مبــادرة “إثــراء” ،وهــي أول برنامــج مــن نوعــه لتطويــر المعرفــة تــم إنشــاؤه لتنميــة رأس
المــال البشــري وإعــداد قــادة قطــاع الطاقــة فــي المســتقبل .تهــدف مبــادرة إثــراء ،والتــي تعنــي “اإلثــراء” باللغــة
العربيــة ،إلــى بنــاء مجموعــة مــن المواهــب عاليــة المهــارات وتنميــة رأس المــال البشــري عــن طريــق تســهيل تبــادل
المعرفــة واالبتــكار بيــن الصناعــة واألوســاط األكاديميــة .وســيؤدي ذلــك إلــى زيــادة النمــو االقتصــادي القائــم علــى
المعرفــة بمــا يتماشــى مــع رؤيــة أبوظبــي االقتصاديــة  .2030وتتماشــى المبــادرة مــع خطــة حكومــة أبوظبــي
لإلصــاح االقتصــادي “غـ ً
ـدا  ،”2021والتــي تركــز بشــكل كبيــر علــى تطويــر التكنولوجيــا والمواهــب و البحــث.

ـارا مــن  21أبريــل .2019
أعلــن مجلــس اإلدارة عــن تعييــن بــدر ســعيد اللمكــي كرئيــس تنفيــذي جديــد للشــركة ،اعتبـ ً
ورحــب خالــد القبيســي ،رئيــس مجلــس إدارة «تبريــد» ،ببــدر اللمكــي فــي «تبريــد».

 31يناير
زيادة صافي أرباح شركة تبريد لكامل السنة بنسبة 7٪

 2مايو
ارتفعت أرباح “تبريد” في الربع األول إلى  3٪لتصل إلى  80مليون درهم

أصــدرت “تبريــد” نتائجهــا الماليــة المدققــة لعــام  .2018أعلنــت “تبريــد” عــن زيــادة بنســبة  7٪فــي صافــي األربــاح
إلــى  427.6مليــون درهــم للعــام بأكملــه مــن خــال إضافــة  39،061طنً ــا جديـ ًـدا مــن الوصــات الجديــدة ممــا أدى
إلــى تســليم أكثــر مــن  1.1مليــون طــن مــن طاقــة التبريــد .أوصــى مجلــس إدارة “تبريــد” بتوزيــع أربــاح نقديــة لعــام
 2018بقيمــة  9.5فلــس لــكل ســهم ،بزيــادة عــن  8فلــس لــكل ســهم تــم دفعــه فــي .2018

أصــدرت شــركة تبريــد نتائجهــا الماليــة الموحــدة للربــع األول مــن عــام  ،2019حيــث ارتفــع صافــي الدخــل بنســبة 3٪
إلــى  80مليــون درهــم .واصلــت الشــركة تقديــم أداء قــوي ومتســق مــن  74محطــة تبريــد فــي جميــع أنحــاء دول
مجلــس التعــاون الخليجــي ،حيــث توفــر أكثــر مــن  1.1مليــون طــن تبريــد ( )RTمــن قــدرة التبريــد للعمــاء فــي خمــس
دول.

 6فبراير
تبني تبريد لتقنية البيانات الكبيرة الضخمة لتحسين األداء التشغيلي

 1أغسطس
تبريد تعلن عن نتائج قوية للنصف األول من عام  2019مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 11٪

قامــت تبريــد بتبنــي نظــام متقــدم قائــم علــى البيانــات التشــغيلية وذلــك مــن خــال برنامــج يســتقي أدواتــه مــن
الــذكاء ليغطــي شــبكة تبريــد لتبريــد المناطــق مــن محطاتهــا بمــا يهــدف إلــى إيجــاد نظــام للتحكــم ،تحليــل ،وتطويــر
أداء المحطــات وموثوقيتهــا بشــكل عــام ،لتكــون تبريــد شــركة تبريــد المناطــق األولــى التــي تتبنــى مثــل هــذا
النظــام .تــم إنجــاز النظــام مــن قبــل شــركة  ،OSIsoftوهــي شــركة رائــدة فــي محــال الحلــول الذكيــة فــي التشــغيل،
باإلضافــة إلــى شــركة  PIألنظمــة تجميــع البيانــات وتحليلهــا وتشــكيلها بشــكل ُمعــاش وقابــل للرؤيــة مــع مشــاركة
البيانــات الضخمــة المقدمــة مــن قبــل شــبكة المحطــات العائــدة لتبريــد.
 13فبراير

وقعت “تبريد” امتياز تبريد المناطق األولى في الهند
عامــا بطاقــة تبريــد متعاقــد عليهــا تبلــغ  20ألــف طــن تبريــد ( )RTsمــع هيئــة
دخلــت “تبريــد” فــي امتيــاز مدتــه ً 30
تنميــة منطقــة العاصمــة فــي واليــة أنــدرا براديــش ( .)APCRDAســوف تبنــى شــركة تبريــد وتتملــك وتديــر نظــام
تبريــد المناطــق فــي أمارافاتــي  -العاصمــة الجديــدة فــي واليــة أنــدرا براديــش ،أول محطــة لشــركة تبريــد خــارج ســوق
دول مجلــس التعــاون الخليجــي.

30

 18أبريل
تبريد تعلن عن بدر اللمكي رئيساً تنفيذيا جديداً

أصــدرت شــركة تبريــد نتائجهــا الماليــة الموحــدة للنصــف األول مــن عــام  2019وأعلنــت عــن زيــادة فــي صافــي
األربــاح المعــدل بنســبة  11٪إلــى  199.4مليــون درهــم .ارتفــع إجمالــي كميــة التبريــد الموصلــة للعمــاء فــي جميــع
أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي إلــى  1145.847طــن تبريــد.
 18أغسطس
عرضت شركة تبريد تكنولوجيتها المبتكرة في البحرين
ـدا رسـ ً
اســتضافت «تبريــد» وفـ ً
ـميا مــن «مرفــأ البحريــن المالــي» ( ،)BFHوممثليــن عــن األمــم المتحــدة ،ووســائل
إعــام محليــة فــي محطــة تبريــد المناطــق التابــع لهــا فــي المنامــة ،البحريــن .تعتبــر محطــة تبريــد فــي البحريــن أول
ـدال مــن ميــاه الشــرب ،ممــا يجعــل النظــام أكثــر كفــاءة وموثوقيــة
محطــة تبريــد فــي المنطقــة تســتخدم ميــاه البحــر بـ ً
واســتدامة مقارنــة بأنظمــة التبريــد التقليديــة.
 28أغسطس
تبريد تشارك في مؤتمر الطاقة العالمي ()WEC
شــاركت تبريــد فــي الــدورة الرابعــة والعشــرين للمؤتمــر العالمــي للطاقــة فــي أبوظبــي .انعقــد المؤتمــر تحــت رعايــة
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كريمــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ خليفــة بــن زايــد آل نهيــان ،رئيــس دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فــي مركــز
أبوظبــي الوطنــي للمعــارض ( )ADNECفــي الفتــرة مــن  9إلــى  12ســبتمبر  .2019الفوائــد العديــدة ألنظمــة تبريــد
المناطــق ذات الكفــاءة فــي اســتخدام الطاقــة ومنخفضــة التكلفــة .كمــا أبــرز الــدور فــي دعــم البلــدان اإلقليميــة فــي
ـا عــن عــرض مجموعــة متنوعــة مــن مشــاريعها ومبادراتهــا وحلولهــا.
التنميــة المســتدامة ،فضـ ً
 10سبتمبر
أثبتت شركة تبريد التزامها بتعزيز كفاءة استخدام الطاقة مع شهادة ISO 50001
حصلــت “تبريــد” علــى شــهادة المنظمــة الدوليــة للتوحيــد القياســي ( ISO) 50001: 2018للتنفيــذ الناجــح لنظــام
إدارة الطاقــة .تعــد شــركة تبريــد أول شــركة تبريــد فــي المنطقــة يتــم اعتمادهــا بموجــب اإلصــدار المنقــح ()2018
لمعيــار  .ISO 50001يعتمــد هــذا االعتمــاد علــى أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة ،ويهــدف إلــى تمكيــن
المؤسســات مــن اتبــاع نهــج منتظــم لتحقيــق التحســين المســتمر ألداء الطاقــة واالســتهالك واالســتدامة.
 3نوفمبر
أعلنت شركة تبريد عن صافي أرباح قدره  329.1مليون في الربع الثالث من عام 2019
أصــدرت شــركة تبريــد نتائجهــا الماليــة الموحــدة لألشــهر التســعة األولــى مــن عــام  2019وأعلنــت عــن زيــادة قدرهــا
 3.1٪فــي صافــي الربــح إلــى  329.1مليــون درهــم للفتــرة .واصلــت “تبريــد” تلبيــة الطلــب المتزايــد علــى حلــول
التبريــد فــي المناطــق وبــدأت فــي توفيــر  12000طــن مــن خدمــات التبريــد لتوســعة “غاليريــا مــول” فــي جزيــرة
الماريــة ،التــي تغطــي مســاحة قدرهــا  1.4مليــون قــدم مربــع.
 27نوفمبر
حققت شركة تبريد على  10ماليين ساعة دون أي إصابات
احتفلــت «تبريــد» بـــ  10مالييــن ســاعة عمــل آمنــة دون تبديــد الوقــت أو اإلصابــات .جــاء هــذا اإلنجــاز نتيجــة امتثــال
شــركة تبريــد ألعلــى المعاييــر الدوليــة للســامة والتميــز التشــغيلي ،والتزامهــا بالحفــاظ علــى ثقافــة قويــة للصحــة
والســامة والبيئــة ،وتنفيذهــا المســتمر لبرامــج تحســين الســامة فــي مــكان العمــل.
( 13ط) نسبة التوطين في الشركة في العام :2019

أيضــا علــى اســتخدام البيانــات التاريخيــة لمحطاتهــا
متغيــرة التــردد مرتبطــة بوحــدات تحكــم ذكيــة .ركــزت “تبريــد” ً
لتعزيــز كفاءتهــا التشــغيلية بعــد االنتهــاء بنجــاح مــن برنامــج النمــوذج األولــي فــي عــام  .2018تســعى “تبريــد” إلــى
االســتفادة مــن تحليــل “البيانــات الكبيــرة” لتوفيــر المزيــد مــن األفــكار العمليــة وتحســينات لعملياتهــا.
طــورت شــركة تبريــد وتواصــل تحســين تقنيــات مراقبــة حالــة المعــدات باســتخدام البيانــات الحيــة .أحــد األمثلــة
علــى ذلــك هــي “اســتراتيجية إدارة التبريــد” التابعــة لـــ “تبريــد” ،وهــي اســتراتيجية شــاملة تهــدف إلــى مراقبــة أداء
المبــردات ،وتحليــل الظــروف الحاليــة ،وتقديــم إشــعارات تلقائيــة إلــى فــرق التشــغيل والصيانــة ،ووضــع مخطــط
تصنيــف لمعظــم المعــدات الفعالــة لتشــغيلها ومســاعدتها فــي زيــادة جــودة الصيانــة عــن طريــق تقليــل الوقــت
والجهــد الالزميــن فيمــا يتعلــق باستكشــاف أخطــاء األجهــزة وإصالحهــا.
واصلــت “تبريــد” تطويــر واختبــار التقنيــات فــي إدارة الطاقــة وتحســين عمليــة تبريــد المناطــق ،ممــا أدى إلــى اعتمــاد
حليــن برمجييــن جديدين.
ـرا أساسـ ً
تعتبــر شــركة تبريــد البحــث والتطويــر عنصـ ً
ـيا فــي أعمالهــا .واصلــت “تبريــد” شــراكتها مــع جامعــة خليفــة مــن
خــال إطــاق مشــروع جديــد فــي محطــة “شــاطئ الراحــة” .يهــدف المشــروع إلــى تطويــر وتكــرار حــل “Optimal
 ”Chiller Plant Controlالــذي ســبق اســتخدامه فــي محطــة مدينــة محمــد بــن زايــد التابــع لشــركة تبريــد .يتكــون
حــل المشــروع مــن أداة ذكيــة غيــر متصلــة باإلنترنــت قــادرة علــى اختيــار ظــروف التشــغيل المثلــى لمعــدات التبريــد
ـاء علــى القياســات الفعليــة وعينــات البيانــات.
المملوكــة لتبريــد بنـ ً
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تهــدف تبريــد إلــى تحســين الكفــاءة وظــروف التشــغيل للمعــدات الرئيســية مثــل المبــردات
وأبــراج التبريــد .يتــم اختبــار نظــام التبريــد التلقائــي للوقايــة ( )ASRAPSفــي ثالثــة محطــات تبريــد لمنــع التوســع
فــي معــدات المبــادالت الحراريــة .التوســع يقلــل مــن الكفــاءة التشــغيلية مــع مــرور الوقــت .لمكافحــة هــذا ،يســتخدم
النظــام الموجــات الكهرومغناطيســية لمنــع التحجيــم مــن الترســب علــى الســطح الداخلــي للمبــادالت الحراريــة ،ممــا
يوفــر كفــاءة محســنة للمبــادل الحــراري وفتــرة حيــاة مطولــة للمعــدات.
بشــكل عــام ،أظهــرت مشــاريع البحــث والتطويــر التــي قامــت بهــا شــركة تبريــد فــي عــام  2019نتائــج إيجابيــة ،حيــث
إضافيــا لشــركة تبريــد لمواصلــة التوســع فــي جهودهــا ومواصلــة حمايــة االســتراتيجيات التشــغيلية
قدمــت حافــزً ا
ً
المحســنة والزيــادات اإلضافيــة فــي الكفــاءة فــي اســتهالك الكهربــاء والمــاء.

فــي نهايــة العــام  2019وصلــت نســبة التوطيــن  41٪مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي شــركة تبريــد وذلــك مــن
إجمالــي عــدد الموظفيــن فيمــا يتعلــق بعمليــات شــركة تبريــد.
أمــا فــي نهايــة العــام  2018بلغــت نســبة التوطيــن فــي شــركة تبريــد  39%مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي شــركة
تبريــد وذلــك مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فيمــا يتعلــق بعمليــات شــركة تبريد.
بينمــا فــي نهايــة العــام  2017بلغــت نســبة التوطيــن فــي تبريــد  38%مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فــي شــركة
تبريــد وذلــك مــن إجمالــي عــدد الموظفيــن فيمــا يتعلــق بعمليــات شــركة تبريــد.
(13ي) المشاريع والمبادرات االبتكارية في العام :2019
خــال عــام  ، 2019أطلقــت شــركة تبريــد العديــد مــن المشــاريع لتحســين الكفــاءة المائيــة والكهربائيــة لمحطاتهــا فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والبحريــن .اســتخدمت هــذه المشــروعات معــدات كهربائيــة متقدمــة تقنيـ ًـا مــع محــركات
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الملحق :1

الهيكل التنظيمي
2019

فرانكويس اكسافير
روبرت ميشال
الرئيس التنفيذي إلدارة
تطوير األعمال
هاميش جوست
مستشار قانوني عام

د .يوسف الحمادي
نائب رئيس أول  -إدارة
تطوير األعمال

ستيفن ريدلينجتون
الرئيس المالي

مجلس
اإلدارة

سعاد السركال
نائب رئيس  -إدارة
االتصال االستراتيجي
بدر سعيـد اللمكي
الرئيس التنفيذي

ريتشادر روز
نائب رئيس  -اإلدارة
المالية

جولين بيار اوليفير
بوريدون
نائب رئيس -
إدارة دعم التطوير التقني
واالبتكار

سدهير بيرال
مدير عام لتطوير األعمال
 -الهند

محمد علي حبيب
نائب رئيس  -إدارة
االمدادات

أحمد المرزوقي
نائب رئيس أول -
الموارد البشرية
جان فرانكويس
بيار تشارترين
الرئيس التنفيذي
للعمليات

لجنة
التدقيق
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كولين سانجستر
نائب رئيس
التدقيق والمخاطر

عاطف البريكي
نائب رئيس  -العمليات
والصيانة

صبوح أصغر
نائب رئيس -
إدارة الصحة والسالمة
و البيئة و الجودة

االستاير موليجان
نائب رئيس ،تنفيذي -
إدارة األصول

د .عفيف اليافعي
نائب رئيس ،تنفيذي -
إدارة األصول اإلقليمية

إرشاد حسين
نائب رئيس  -إدارة
المشاريع
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الملحق :2
مخطط الهيكل التنظيمي 2 0 1 9

تبريد المناطق الدولي
شركة تبريد الهند الخاصة المحدودة

99.9%

تبريد امارافاتي لتبريد المناطق الخاصة
المحدودة

الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع (تبريد)

تبريد المناطق اإلقليمي

99.9%

شركات مقاوالت/خدمات/تصنيع

الشركة القطرية لتبريد المناطق (مساهمة خاصة)

شركة تبريد المناطق السعودية (مساهمة خاصة)

تبريد عمــان (ش.م.ع.م)

20%

95%

شركة تبريد القابضة ذ.م.م

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

43%

99.99%

100%

51%

65.2%
99.83%
70%
60.54%
80%

10%

99%

99%

99%

99%

99%

غير مشمولة في البيانات المالية للشركة
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99%

99.99%

شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م

تبريد إلستثمارات الطاقة  -شركة الشخص الواحد ذ.م.م

60%

20%

أس ان سي الفالين جلف كونتراكتورز ذ.م.م

40%

مصنع اإلمارات لتصنيع األنابيب المعزولة ذ.م.م

51%

إيان بانهام ومشاركوه

99%

إنستاليشن إنتجريتي  2000ذ.م.م

سمت لتبريد المناطق ذ.م.م

الشركة الوطنية للتبريد المركزي راس الخيمة ذ.م.م

شركة تبريد المدينة الصناعية ذ.م.م

صحارى كولينغ ليمتد المنطقة الحرة  -جبل علي

صحارى للتبريد والتكييف ذ.م.م

ديستركت يوتيليتيز الستثمارات الطاقة ذ.م.م
أس وتي للتبريد المركزي – شركة الشخص الواحد
ذ.م.م

كولتيك انيرجي لمعالجة المياه ش.ذ.م.م
99%

كولتيك لمعالجة المياه ش.ذ.م.م

75%

كولتيك لخدمات المياه ش.ذ.م.م

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

تبريد يوتيليتيز أند ميترنج إنيرجي لإلستثمار ذ.م.م

99.6%

100%

تبريد باركس لإلستثمــار ذ.م.م

برايم ديستركت للتبريد ذ.م.م

تبريد المرياح ديستركت كولينج لإلستثمار ذ.م.م

شركة بيزنيس ديستركت كولينج اإلستثمار ذ.م.م

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

مشمولة في البيانات المالية للشركة

شركات إمـاراتية

شركة الوجيز للتنمية ش.م.خ

50%

99.99%

100%

تبريد لخدمات الطاقة ذ.م.م
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