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لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

اإلشراف البيئي

الموظفون
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مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير
تقريرقدمتُأن"تبريد".ع.م.شالمركزيللتبريدالوطنيةالشركةيسر

هذاإعدادتملقد.2021لعامحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياإلفصاح

حوكمةوالوالمجتمعيالبيئياإلفصاحتقاريرإعدادلدليلاوفقًالتقرير

ادلالتبمبادرةتوصياتيلبيوالذيالمالي،دبيسوقعنالصادر

طتسليتموقد.للبورصاتالدوليواالتحادلألسهمالمستدام

ذاتبالمعاييرالمتعلقالشركةءأداعلىالتقريرهذافيالضوء

اتالممارسمؤشرعنواإلفصاحشفافةتقاريررفعخاللمنالصلة

الشركاءوالمستمرين،الطالعالرئيسيةوالحوكمةوالمجتمعيالبيئي

.االستدامةتحقيقإلىالراميةالشركةجهودعلىوالعمالء

رللتقاريإلعدادالعالميةالمبادرةمعاييرمعالتقريرهذايتوافق

لميالعاالميثاقومبادئالمتحدةلألممالمستدامةالتنميةوأهداف

ركةالشامتثالإلىالتقريرهذافياالشارةتمتوقد.المتحدةلألمم

التشغيليةالعملياتذلكفيبما2021عامخاللاهومبادرات

علىإيجابيأثرإحداثبهدفاألعمالبتسييرالخاصةواإلجراءات

.المربحةالتجاريةالمشاريععنفضالًوالكوكباألفراد

نطاق التقرير

النقاط الرئيسية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي



4
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اإلشراف البيئي

الموظفون
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مؤشر سوق دبي المالي

نطاق التقرير

بالموارد تشمل اإلفصاحات الخاصة 

تابعة تبريد والشركات الشركة البشرية   

لها،

انةشركة تبريد لتشغيل وصي)تمكو 1.

.(م.م.محطات تبريد المناطق ذ

شركة أنظمة الخليج )جي إي إس . 2

.(م.م.للطاقة ذ

شركة تسليم للقياس )تسليم . 3

.(م.م.وتحصيل الرسوم ذ

(أبو ظبي)كول تيك لمعالجة المياه . 4

شركة اإلمارات لصناعة)إي بي بي آي . 5

.(م.م.األنابيب المعزولة ذ

شركة الوجيز المساهمة )الوجيز . 6

.(الخاصة للتنمية

تقتصر اإلفصاحات الخاصة بممارسات

ى علالصحة والسالمة والبيئة والجودة 

العمليات التشغيلية لشركة تبريد

الجهات واإلفصاحات

عمليات التشغيلية في دولة اليغطي التقرير 

اإلمارات العربية المتحدة فقط ما لم يُذكر 

.خالف ذلك

الدول

إلى الشركة الوطنية للتبريد" تبريد"ترمز

والشركات التابعة لها .ع.م.المركزي ش

دولة اإلمارات العربية المتحدةفي

مصطلحات

تعيين أي جهة خارجية لتدقيق تقرير لم يتم 

حوكمة لعام والاإلفصاح البيئي والمجتمعي 

داخلي الاالعتمادتم اتباع سياسة.2021

لضمان موثوقية المعلومات الواردة في هذا 

.التقرير

االعتماد الخارجي

:يرجى التواصل مع, لإلستفسار

عادل الوحيدي

الرئيس المالي التنفيذي

.ع. م.الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش

مسؤول التواصل

يغطى التقرير أداء الشركة المتعلق 

حوكمة لعاموالالبيئي والمجتمعي  باإلفصاح

2021

السنة

جميع القيم النقدية في هذا التقرير 

بالدرهم اإلماراتي 

(AED)

القيم النقدية

النقاط الرئيسية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
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دنبذة عن شركة تبري
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نبذة عن التقرير
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حوكمةوالوالمجتمعي

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

النقاط الرئيسية

يساعمليار كيلوواط2.33
توفير في استهالك الطاقة؛ ما يعادل 

منزل بالطاقة سنويًا 132,590إمداد 
مستوى دول مجلس التعاون الخليجي

مليون طن1.39
؛ تم ازالتهاثاني أكسيد الكربونمن غاز 

ما يعادل االنبعاثات الضارة الصادرة 
.سيارة سنويًا302,592عن 

%43توطين
التوطيننسبة

ة لهافي شركة تبريد والشركات التابع

11%
نسبة النساء في تشكيل المجلس

ساعة 25.11 
على ممارسات الصحة تدريب 

والسالمة والبيئة لكل موظف

صفر
لكل مليون ساعة حوادث هادرة للوقت

عمل

مليون درهم1
حجم االستثمارات المجتمعية

متر مكعب11,499
كمية استهالك الغاز الطبيعي

متر مكعب2,628,113
كمية المياه المعالجة

100%
نسبة شكاوى العمالء التي تم التعامل 

معها

شهادات3
في مجال خدمة العمالءجديدةأيزو 

مليار درهم إماراتي1.5
حجم االستثمارات الخاصة

بالتغير المناخي

مليار درهم1.96
عائدات الشركة

888موظف
حجم القوى العاملة

لها تبريد والشركات التابعةشركة في )
(اإلماراتدولة في 

نطاق التقرير

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
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النقاط الرئيسية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة
Chairman, Tabreed

يفالشركةجهودعلىالضوءالتقريرهذايسلطو

الواسعةخبراتهاوكذلككفاءةًالتقنياتأكثرتسخير

حيثمنعاليةكفاءةذاتتبريدحلولتقديمفي

أعمالنموذجتصميمتموقد.الطاقةاستهالك

زالتمي  تحقيقتستهدفرؤيةيتضمنشامل

.والبيئةواألصول،األفراد،وحمايةالتشغيلي،

فييدتبرشركةتلعبهالذيالحيويالدوربنفخركما

ةرؤيتحقيقفيلمساهمةوااالقتصاديالتنويع

توقعاتوتلبية2030االقتصاديةأبوظبي

تقرةالمسواألرباحباإليراداتالمتعلقةمستثمريها

لذيااألخضرالتمويلإطارإلىباالضافة،والمتكررة

هاعملأنيوضحوالذيمؤخًراالشركةأطلقته

اتخدملتقديمأصولإنشاءفييتمثلاألساسي

يوالتوتشغيلها،عليهاوالحصولالمناطقتبريد

.ضراألخالتمويلجذبتدعممستدامةأعماالًتعتبر

سنداتبإصدارالشركةستقومالوقت،وبمرور

تمويلإعادةأولتمويلخضراءوصكوكوقروض

.بهاالخاصةالنمووخططالتشغيليةعملياتها

نالذيتبريدشركةوموظفيإدارةنشكرأننود

الماليةالشركةأهدافلتحقيقجهدًايئلونال

يقتحقعلىقدرتهمفيثقةعلىونحنالمستدامة،

.القادمةالسنواتمدارعلىأكبرإنجازات

تأثرمسبوقةغيرتحدياتالماضيانالعامانشهد
المتبعالعملمنهجياتعلىملحوظبشكل

يالتالمستثمرينعالقاتوالمستهلكوتوجهات
بالشموليتسممستقبلبتحقيقتعلقت

كشركةتبريدمكانةمنوانطالقًا.واالستدامة
عالميةخدماتبتقديممعنيةللبيئةصديقة

قريرالتنقدمأنيسرناالمناطق،لتبريدالمستوى
الذيةحوكموالوالمجتمعيالبيئيإلفصاحلالسنوي
لبيئيةاالمقاييسحولالرئيسيةاالفصاحاتيتضمن

والذي2021لعامالشركاتحوكمةوواالجتماعية
.االعدادومنهجيةبشفافيةيتسم

"دالتبريتحالف“مبادرةمعتبريدشراكةتساهم

العالميةاالستدامةأطرحولالواضحةوالتزاماتها

التييةاإليجاباآلثارتسريعفيوالوطنيةواإلقليمية

.العالممستوىعلىتحقيقهاإلىالشركةتهدف

يةالحكومالهيئةعنالصادراألخيرالتقريرأكدوقد

فرصتضاءلعلىالمناخبتغيرالمعنيةالدولية

فاعارتعلىالمترتبةالمتزايدةالمخاطرمعالتعامل

التغيرأنالواضحومن.العالميةالحرارةدرجات

يًراتغيتمثلالالمناخفيالمتزايدةواالضطرابات

نوعيةيفبلفحسب،لألرضالبيئيالنظامفيماديًا

.اأيضًالجغرافيةالمناطقمختلففيالناسحياة

وفرهاتالتيالمناطقتبريدخدماتتستهدفوعليه،

فراداأليواجههاالتيالتحدياتمنالحدّتبريدشركة

.المناخيللتغيرنتيجةً
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المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

الرئيس التنفيذي

Chairman, Tabreed

رائدةكشركةمكانتهاترسيخفيتبريدنجحتولقد

يقتطبخاللمنوذلك،المثلىالكفاءةتحقيقفي

عملياتهاإطارضمنمبتكرةومبادراتتقنيات

االستثماراتإجماليبلغوقد.التشغيلية

نموخططعنفضالًالمبادراتلتلكالمخصصة

؛2021العامفيدرهممليار1.5بـنحويقدرماالشركة

لتحقيقالماليةمواردنابتخصيصفخوروننحن

.المدىطويلةقيمة

علىالطويلةمسيرتهاخاللتبريدشركةعملت

عتارتفحيثاالمارتيةالكفاءاتأفضلاستقطاب

مستوىعلى٪43إلى2021عامالفيالتوطيننسبة

ساعاتمتوسطتحققذلك،إلىإضافة.الشركة

بأهدافمقارنةموظفلكلساعة25.1بلغتدريب

نهجنامنكجزء،ساعة15بـنحوالمُحددةالعام

ةلصحاحترازيةتدابيراتخاذلضماناالستباقي

المستمرالنموُيعدّو.الشركةموظفيوسالمة

أثريقلتحقالسعيأهميةبنفستبريدشركةألعمال

.األفرادمهاراتوتنميةبيئيإيجابي

تقدمباللالعتزازفرصةالتقريرهذالنايقدموأخيرًا،

نطاقيعتوسكيفيةفيوالتفكيرالشركةتهأحرزالذي

لضمانالعالمية،األهدافتحقيقفياهمساهمت

.للجميعومستداممرنمستقبل

يئيالبفصاحباالالخاصتبريدشركةتقريريجمع

االتزامهبين20121لعامالحوكمةووالمجتمعي

اآلثارزتعزيلالمستمرةوجهودهاالبيئيةاالستدامةب

لياتهاعمخاللمنتحقيقهاإلىسعىتالتياإليجابية

ائحةجخاللتبريدشركةأثبتتولقد.التشغيلية

ابةاالستجسرعةناحيةمنمتناهيةمرونة19ً-كوفيد

.عملياتهاتشغيلفيوالتميُز

ركةشالتزاميبينالذيالتقريرهذامشاركةيسرني

تمعيوالمجالبيئياالفصاحمقاييسبجميعتبريد

مساعيعنبلمحةالقراءتزويدآمالًالحوكمة،و

.أفضلمكانًاالعالمجعللالهادفةالشركة

سلمجلالرقابيوالدور،المتكاملالشركةنهجيدعم

ةالمعنيجهودالتوحيدالتنفيذيوالفريق،اإلدارة

قةالمتعلاألخرىاالستدامةوقضايامناخالبمخاطر

احاالفصلجنةوستلعب.المناطقتبريدبصناعة

مؤخًراهاتشكيلتمالتيحوكمةوالوالمجتمعيالبيئي

هيلوتسوالفرص،المخاطرتحديدفيأساسيًادورًا

تزاملالاإلىالشركةسعىظلفيالقراراتاتخاذ

.الحاليةبتعهداتها

تقريرنميتجزأالجزءًاالنسبيةاألهميةتقييمويُعدّ

مختلفةجهاتمعالشركةعملتحيثالعام،هذا

الخاصةالموضوعاتبعضأهميةتحديدعلى

تموالتيوالحكومة،والمجتمعيالبيئيباإلفصاح

والمقارناتالمكثفةالبحوثمناستخالصها

لىإتبريدشركةوتهدف.إجراؤهاتمالتيالمعيارية

نشاءإلعليهاوالبناءالتقييمهذانتائجإلىالتوصل

ةئيالبيالممارساتمجالفيتقدمًاأكثروأهدافُأطر

.الشركاتحوكمةوةوالمجتمعي

نطاق التقرير

النقاط الرئيسية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي
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نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة
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المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

المياه،معالجةخدماتالشركةتقدمكما

إلىإضافةًالمعزولة،األنابيبوتصنيع

.شرافواإلبالتصميمالمتعلقةاالستشارات

مدىعلىإنجازاتهاسجلإلىواستناداً

بثقةتبريدتحظىالماضيين،العقدين

رةمبتكتبريدحلولمنتقدمهلماشركاؤها

ةالطاقاستهالكحيثمنعاليةكفاءةذات

جزيةمعوائدتقديمإلىباإلضافةوالتكلفة

.لمساهميها

ةطويلقيمةتحقيقأنتبريدشركةتدرك

بمتقلسوقظلفيعليهاوالحفاظالمدى

تأمينتجاهمسؤوليتهانطاقضمنيقع

جهودهاالشركةوجهت،لذا.مرنمستقبل

الفرصواغتنامالمخاطرإدارةنحو

ديملتقمبتكرةحلولواعتماداالستثمارية

.لعمالئهاخدمةأفضل

ركزيالمللتبريدالوطنيةالشركةتأسست

عالميةشركةهيو،1998العامفي"تبريد"

فيمدرجةالمناطقتبريدصناعةفيرائدة

اإلماراتدولةمنوتتخذالماليدبيسوق

.لهامقرًاأبوظبي،إمارةالمتحدة،العربية

معاييرترسيأنتبريدشركةاستطاعت

تورسخالمناطقتبريدصناعةفيالتميُز

أعلىبالتزامهابفضلعالميًاالرائدةمكانتها

نمبدءًاوالكفاءة،والسالمةالجودةمعايير

يفالمناطقلتبريدمحطاتهاأولىتشغيل

،1998العامفيبأبوظبيسويحانمنطقة

مختلففيمحطة86وتشغيلامتالكإلى

ةشركتنتج.الخليجيالتعاونمجلسدول

تبريدطنمليون1.210علىيزيدماتبريد

ةوالتجاريالسكنيةالمشاريعألبرزيصل

حدة،المتالعريةاالماراتدولةفيوالترفيهية

البحرينمملكةفيأخرىبارزةمشاريعو

العربيةوالمملكةعمانوسلطنة

دخولإلىالسعيجانبإلى،السعودية

.المستقبلفيجديدةأسواق

خلق قيمة مضافة من 

خالل تحقيق المستوى 

األمثل من االبتكار 

غيلي والسعي للتميُز التش

ا، تتجاوز توقعات شركائن

نحرصفي الوقت الذي

على حماية المجتمعفيه

.والممتلكات والبيئة

مهمتنا

القيم المؤسسية 

ها واألخالقيات التي تبنت

شركة تبريد هي المبادئ

تمثلة التوجيهية الثالثة الم

في التفوق والشراكة 

واالزدهار، والتي تحكم 

سلوك الشركة 

وموظفيها وتُركز على 

العمالء والمساهمين، 

والبيئة، والمجتمع، 

.  والموظفين

قيمنا

أن نكون الشركة الرائدة

يد في تقديم خدمات التبر

ةمبتكرباستخدام حلول 

ذات كفاءة عالية من حيث

استهالك الطاقة

.والتكلفة

رؤيتنا

حوكمة الشركات

اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي

التقديرشهادات الجوائز و



9

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتعمي

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

الشركاتحوكمة 

االستقالليةيالمنصب التنفيذسنة التعيينالمنصباالسم

2009رئيس مجلس اإلدارةخالد عبد هللا القبيسي

2017نائب رئيس مجلس اإلدارةباولو ألميرانت

2017عضو مجلس إدارةمعالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي

2014عضو مجلس إدارةمحمد الحريمل الشامسي

2021إلى 2017من عضو مجلس إدارة1محمد جميل الرمحي

2021عضو مجلس إدارةالدكتور مصبح الكعبي

2021إلى 2017من عضو مجلس إدارة2سيباستيان أربوال

2021عضو مجلس إدارةبيير شيرون

2017عضو مجلس إدارةفريدريك كلو

2021إلى 2017من عضو مجلس إدارة3فريدريك دوفرينوا

2021عضو مجلس إدارةآن لور دي شامارد

2017عضو مجلس إدارةسعيد علي خلفان الظاهري

(G1, G2) (GRI 102, GRI 405)

تبريدشركةتتبعهالذيالتنازليالنهجيلعب

المتعلقةالمخاوفإدارةفيحيويًادورًا

إدارةمجلسوجودأنرىتو.الشركةبأعمال

اتقرارصنعإلىيؤديبالتنوعيتسم

توقأيمنأكثرحاسمةأصبحتمستنيرة،

الملحةلشركاتاحاجةتزايدمعمضى

وقد.أعمالهاممارسةمنهجيةلمراجعة

فيذبتنالتزامهامسيرتهاخاللالشركةعززت

الشركاتحوكمةمعاييرأعلى

89%

11%

رجال

نساء

89%

11%

أعضاء مستقلون 

أعضاء 
غير مستقلين 

مقاعد مجلس اإلدارة التي 

شغلها األعضاء من الرجال 

2021والنساء في 

استقاللية مجلس اإلدارة 

2021العامفي

مناستقالواالذينعضاءلألخلفًا2021عامالفياإلدارةمجلسفيجددأعضاءثالثةتعيينتم

و.عامالطوالالمجلسأعضاءجميعتفاصيلأدناهالواردةالبياناتوتبين.المجلسعضوية

:نالتعييومدةالتنفيذيةومناصبهماألعضاءاستقالليةحيثمناإلدارةمجلسهيكل

وتم تعيين مصبح الكعبي كعضو جديد في 2021مارس 18تمت الموافقة على استقالة محمد جميل الرمحي من مجلس اإلدارة بتاريخ (1
.مجلس اإلدارة

وتم تعيين بيير تشيرون كعضو جديد في مجلس اإلدارة2021يوليو 12استقال سيباستيان أربوال في (2
لم يتم . الفترة ذاتهاإلكمالآن لور دي شامارد الحقًا ، وخلفتها 2021يوليو 12شغلت فريدريك دوفرينوا عضوية مجلس اإلدارة حتى (3

".2021مقاعد مجلس اإلدارة التي شغلها األعضاء من الرجال والنساء في "ضمن تحليل ادوفرينوتضمين 

اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي

التقديرشهادات الجوائز و

لخالمنتحقيقهاهيُمكنالذياألثرلزيادة

.المساندةعمالاألسلسلة

أعضاء،9منالشركةإدارةمجلسيتألف

نهجيحظر.اإلدارةمجلسرئيسفيهمبمن

ئيسالرعلىتبريدشركةفيالشركاتحوكمة

أيلتجنباإلدارةمجلسترأسالتنفيذي

.المصالحفيمُحتمَلتضارب



10

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتعمي

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

الشركاتحوكمة 

المشاريعولجنةالماليةاللجنةاإلدارةمجلسشكَّل

شركةعملمتطلباتلتيسيرإضافيتينلجنتينباعتبارهما

مادواعتاللجانعلىباإلشرافاإلدارةمجلسويقوم.تبريد

وصالحياتها،عملياتها،لتوجيهالصلةذاتالمواثيق

.ددةمحبموضوعاتالمتعلقةاألولوياتبشأنوالتزاماتها

يات على لتوزيع المسؤولالتالية رئيسية اللجان الشكَّل مجلس اإلدارة 

:ددة لنظر في بعض المسائل المحوالسماح بانحو منهجي بين األعضاء

لجنة التدقيق•

لجنة الترشيحات والمكافآت•

اللجنة المالية•

لجنة المشاريع•

مقتضيات تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عمالً ب

. 3\2020القرار 

اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي

التقديرشهادات الجوائز و
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اإلدارة التنفيذية

منتأصبحوالتيالوقائيواالمتثالللمخاطر،الفعَّالةواإلدارةالحوكمةبأهميةالوعييزداد

فّذتن،لذلك.الطويلالمدىعلىومرونتهاالشركاتاستدامةلضمانساسيةاألمتطلباتال

علىاإلشرافويةالرئيسالمسؤولياتيغطيقويًاايًتنظيمهيكالتبريدشركةلالتنفيذيةاإلدارة

الماليةقاريرالتوإصدارالميزانياتووضعاالستراتيجيوالتخطيطاليوميةالتشغيليةالعمليات

.المخاطروإدارة

مةحوكإجراءاتدليلفيوالمُوضَحاإلدارةمجلسمنالمُعتمَدالسلطةتفويضيُبيّن

ات،والنفقالتعاقدية،االلتزاماتبعضعلى،يقتصرواليتضمن،الذياإلدارةدورالشركات

.واالستثماراتالشراءوعمليات

ى اللجان تتألف اإلدارة التنفيذية لشركة تبريد من خمسة رؤساء تنفيذيين، يشرفون عل

:اإلدارية الرئيسية التالية

لجنة االستثمار، برئاسة الرئيس التنفيذي1.

لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطّلعين، برئاسة المستشار2.

القانوني العام

لجنة الموارد البشرية، برئاسة الرئيس التنفيذي.3.

حوكمة، برئاسة الرئيس المالي التنفيذيواللجنة االفصاح  البيئي والمجتمعي .4.

اللجنة التوجيهية لتقنية المعلومات، برئاسة الرئيس المالي التنفيذي5.

لجنة إدارة األزمات، برئاسة الرئيس التنفيذي6.

لياتجنة التوجيهية للصحة والسالمة والبيئة، برئاسة الرئيس التنفيذي للعمللا7.

، برئاسة الرئيس التنفيذي للعمليات19-لجنة الوقاية من كوفيد8.

مزيداً من التفاصيل بشأن حوكمة الشركة، بما في ذلك مكافآت 2021يتضمن التقرير المستقل السنوي لحوكمة الشركات لعام 
أعضاء مجلس اإلدارة واألدوار الوظيفية المُفصَّلة للجان، متاح على موقعنا، 

https://www.tabreed.ae

الحوكمة المؤسسة

الهيكل التنظيمي

التقديرشهادات الجوائز و
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تحسـين إلـىلمتطـورة اتعمليـااللألفراد والكوكب مـن خـالل تبريد المناطق قدمها يالمزايا التي تساهمالكثر من عقدين، حيثفي قطاع تبريد المناطقعالميًا الرائدة رسّخت شركة تبريد مكانتها 

دورًا فـاعال فـي الجـودة إدارتـي المـوارد البشـرية والصـحة والسـالمة والبيئـة وكـان لجهـود  وإضـافة إلـى ذلـك، . الطاقة وتوفير التكـاليف، مقارنـةً باسـتخدام أنظمـة التبريـد التقليديـةاستهالككفاءة 

.بيئة عمل ترعى وتدعم التطور المهني لموظفي الشركةتوفير 

:19القطاع الخدمي في دورتها–الفئة الفضية -لالمتيازجائزة الشيخ خليفة

ع الخــدمي، حصــدت شــركة تبريــد جــائزة الشــيخ خليفــة لالمتيــاز عــن الفئــة الفضــية للقطــا

.لنتائجوذلك تقديرًا لتميُز أعمالها التي تجلت في كافة عوامل التمكين واالجرءات وا

فاااي القطااااع الخاااائ  ااامن جاااوائز الماااوارد ينالماااوظفمشااااركةفااايجاااائزة االبتكاااار 

:الخليجيالبشرية في القطاع الحكومي لدول مجلس التعاون 

تتماشـى ين المـوظفبمشـاركةشركة تبريد الجائزة لتنفيذها استراتيجية خاصـة حصدت

، مـا (فيبما فـي ذلـك اسـتراتيجيات التطـوير الـوظي)ألعمال الشركة الشاملمع النطاق 

.مأدائهتحسين أثمر عن تعزيز الروح المعنوية للموظفين على مستوى الشركة و

خااارأ أمريكااا " اجمااالي عاادد المباااني المتعاقااد عليهااا"وجااائزة " منظومااة العااام"ةجااائز

من الجمعية الدولية لطاقة المناطق الشمالية 

لطاقــة الجمعيـة الدوليـةالتــي تمنحهـاالجـوائز جــائزتين مـن أفضـلتبريـد حصـدت شـركة

ســـتخدام افــي وكفاءتهـــا ة، وريادتهــا البيئيــلتميُزهــا التشـــغيلي وذلــك تقـــديرًا المنــاطق، 

ر يالطاقــة، والتزامهــا بتقــديم خــدمات متميــزة للعمــالء، إلــى جانــب مســاهمتها فــي تطــو

.عالميًاالمناطق طاقةصناعة 

ي اإلماارات إلدارة الطاقاة علاى هااما مشااركة وزارة الطاقاة والبنياة التحتياة فاةجائز

فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة

نيــة تلقــت إدارة الصــحة والســالمة والبيئــة والجــودة الجــائزة مــن معــالي وزيــر الطاقــة والب

. التحتية سهيل المزروعي، تقديرًا لجهود الشركة في أنظمة إدارة الطاقة

الحوكمة المؤسسة

اإلدارة التنفيذية

الهيكل التنظيمي

علــى المســتويين االقليمــي والعــالمي 2021فــي العــام جــوائز مرموقــة عــدة شــركة تبريــد حصــدتالتقديرشهادات الجوائز و

:أعمالها ا لتميُز تقديرًوذلك 
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أهداف األمم المتحدة للتنمية
:  المستدامة

التي،2030لعامالمستدامةالتنميةأجندةتُوفر
األممفياألعضاءالدولجميعاعتمدتها
ارئيسيًامخططً،2015العامفيالمتحدة
للشعوبوالرخاءالسالملتحقيقامشتركً

هذهوتتضمن.المستقبلوفياآلنوللكوكب،
ابةبمثوهيالمستدامةللتنميةهدفًا17األجندة
والناميةالمتقدمةالدولجميعلملحةدعوة

.عالميةشراكةإطارفيللتحرك

ليةالتشغيالعملياتجوهراالستدامةتُمثل

قيقبتحالتزامهاتعكسإذتبريد،شركةفي

الً فضوعمالئها،البيئةوخدمةالطاقة،كفاءة

واالقتصاديةالمجتمعيةالتنميةعن

امااللتزهذاويوجه.المنطقةفيالمستدامة

نملشركةابهاتقومالتياليوميةاألعمال

وممارساتالبيئيةالممارساتخالل

عزيزلتالمجتمعيةالمبادراتوكذلكالحوكمة،

الحيويالدوروإظهارباالستدامةالتزامها

.الشركةتلعبهالذي

يالتوالمجتمعاتالبيئةاستدامةإطارفي

ريرتقبنشرتبريدشركةقامتفيها،عملت

ولاألحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياإلفصاح

الشركةسعييبينوالذي،2021عامل

دولمجتمعاتتحولدعمفيوجهودها

اقتصاداتإلىالخليجيالتعاونمجلس

التقنياتاستخدامخاللمنمزدهرة،ةيمعرف

منالتيالشراكاتوعقدالمعرفةوتبادل

أهدافوالبيئيةالشركةأهدافلبيتُأنشأنها

عزيزوتنظيفةطاقةتوفيرجانبإلى،عمالئها

.التشغيليةعملياتهاةكفاء

.االستدامةيقتحقنحوبالسعيالتاماهبالتزامللوفاءوالمحلية،العالميةاألُطُرمعاهأعمالواستراتيجياتإجراءاتبمواءمةتبريدشركةقومت

أسس تحقيق االستدامة

والتحالفاتالعالمي االمتثال
ةالوطني

تقييم األهمية النسبية
للتقاريرالعالميةالمبادرة

العالميةالممارساتألفضلمزوداباعتبارها
المبادرةمهمةتتمثلاألثر،تقاريرإعدادفي

اتمستويأعلىتقديمفيللتقاريرالعالمية
لىعالتنظيميةالتأثيراتبشأنالشفافية
معاييرولكونها.واألفرادوالبيئةاالقتصاد
ولحاستخدامًااألكثراالستدامةعناإلفصاح
حفِّزاً مُللتقاريرالعالميةالمبادرةتُعَدالعالم،
.المنشودالتغييرلتحقيق

التبريدتحالف

تحالففيناشطاًعضواً تبريدشركةكانتلطالما
Coolالتبريد Coalition،2019العامفيإنشائهمنذ.

رنامجبمظلةتحتدالتبريتحالفمبادرةتشكلت
جهاتمنمؤلَفةشبكةوهيللبيئة،المتحدةاالمم
األطرافمنكبيرةمجموعةتجمعمتعددة،معنية
ةالدوليوالمنظماتوالمدنالحكوماتمنالفاعلة

واألوساطالماليةوالمؤسساتوالشركات
تبادلرلتيسيالمدنيالمجتمعوجمعياتاألكاديمية
كالمشتروالعملوالدعمالتأييدوحشدالمعرفة

بريدتوأجهزةخدماتإلىالتحولوتيرةتسريعتجاه
.بالمناخضارةوغيركفاءةأكثر

2021اإلماراترؤية

جعلإلىتهدفالتي2021اإلماراترؤيةإطارفي
لدوأفضلضمنالمتحدةالعربيةاإلماراتدولة

تبذللالتحاد،الذهبياليوبيلبحلولالعالم،
ةاالستدامعجلةلدفعمكثفةاجهودًالحكومة

التنميةأهدافمعيتماشىبما،الدولةفي
اسيةأسركائزستةالرؤيةوتتضمن.المستدامة

..دامةمستتحتيةوبنيةبيئةضمانإلىتهدف

إلمارة2030االقتصاديةالرؤية

أبوظبي

أبوظبيإلمارة2030االقتصاديةالرؤيةتهدف

عدةالقافيفعَّالاقتصاديتحولتحقيقإلى

ميالعالالتكاملوتحقيقلإلمارةاالقتصادية

شكلبأبوظبيتلتزم.للجميعالدائمةوالفوائد

يوذومتنوعمستداماقتصادببناءأساسي

تحددو.2030عامبحلولعاليةمضافةقيمة

لةالعاجالسبعاالقتصاديةاألولوياتالرؤية

أبوظبيلحكومة

خطة هيئة األوراق المالية

والسلع ألسواق رأس المال

المستدامة 

خطةوالسلعالماليةاألوراقهيئةوضعت

ثرأكمالينظامتعزيزفيللمساهمةرئيسية

تنميةإلىالخطةتهدفوومرونة،استقرارا

الجهاتوأدواراالستدامةبأهميةالوعي

حولوالتاالستدامةدعمفيباألسواقالمعنية

.فعَّالةمستدامةممارساتنحو
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نبذة عن التقرير

االستدامة

نبذة عن شركة تبريد

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي  

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

االمتثال العالمي والتحالفات 
الوطنية

االمتثال العالمي والتحالفات الوطنية

. ةتمتاز بالكفاءة العاليتقديم خدمات ولتجنب أي مخاطر محتملةصارمةإجراءات وتتبع ، (األيزو)ا بمتطلبات االمتثال لمعايير المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس ا تامًتبريد، التزامًشركة لتزمت

(2015لعام 9001أيزو )نظام إدارة الجودة •

(2015لعام 14001األيزو )نظام إدارة الشؤون البيئية •

(2018لعام 45001األيزو )نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية •

(2018لعام 50001األيزو )نظام إدارة الطاقة •

:على مجموعة جديدة من شهادات األيزو إلدارة الجودة في مجال خدمة العمالء، وهي كاآلتي2021حصلت تبريد في عام 

.المتعلقة بتطوير وتنفيذ قواعد السلوك لقياس ر ا العمالءخدمات الشركةوالتي يتم تطبيقها على 

أسس تحقيق االستدامة

تقييم األهمية النسبية

2018لعام : 10001أيزو 

،2018لعام : 10002أيزو 

2018لعام : 10003أيزو 

.اوى وحلهاوالمتعلقة بالعمليات التشغيلية والصيانة الخاصة بالتعامل مع الشك" تسليم"والتي يتم تطبيقها على الخدمات المقّدمة من 

.والمتعلقة بعمليات تسوية النزاعات" تسليم"والتي يتم تطبيقها على الخدمات المقّدمة من 
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نبذة عن التقرير

االستدامة

نبذة عن شركة تبريد

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي  

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

تقييم األهمية النسبية

حوكمةوالمجتمعيالبيئيالشؤونبالخاصةجهودهاتعزيزإلىسعيهاإطارفي

المخاطرحديدتلالنسبيةلألهميةاستراتيجيتقييمإجراءبتبريدشركةقامتالشركات

جعةبمراللتقاريرالعالميةالمبادرةقامتوقد.األولويةإعطائهايجبالتيوالفرص

كتلعنتقاريرإلعداداألولويةالمؤسسةتعطي"إلىالنسبيةلألهميةتعريفها

األثرذلكفيبماواألفراد،والبيئةاالقتصادعلىآثارهاأهمتعكسالتيالموضوعات

المعاييرفيعنهاالمعربالتوقعاتبمراعاةتوصيكما."اإلنسانحقوقعلى

.المؤسسةلهاتمتثلأنيتوقعالتيالدوليةواالتفاقيات

عادةوإهاجهودنطاقبتوسيعلنايسمحوضعفيالشركةبأنتامةٍثقةٍعلىنحن

طراألمعاهلتوافقانظرً،اهبأعمالالخاصةوالعملياتاألنشطةخاللمنهاأثرتحديد

.والدوليةوالوطنيةالمحلية

مراحلالثثاألساسيةالمسائللتحديدالشركةاتبعتهاالتيالتقييمعمليةشملت

:كاآلتيمنهجية

ناطقالمتبريدمحطاتوتشغيلبناءفيالنطاقواسعةخبراتهاعلىتبريدشركةتعتمد

المراجعةةلجنفيمشاركتهاإلىباالضافة،الفنيالكودبشأنناهواقتراحااهمالحظاتتقديمل

.الفنيالكودةومناقشلمراجعةالمناطقتبريدمجالفياألخرىالمعنيةالجهاتمع

فيملموسةمساهماتتقديمومواصلةجهانهتعزيزعلىتركيزهاالشركةوتواصل

واستراتيجية2050الكربونلصافياإلماراتواستراتيجية2050للطاقةاإلماراتاستراتيجية

.2036المتحدةالعربيةاإلماراتلدولةالمائياألمن

اللوائحمعقتتوافوالتيالطاقة،دائرةقبلمنالمناطقتبريدتراخيصعلىتبريدشركةحصلت

حكومةهااعتمتدتالتيالطاقةدائرةعنالصادرةواللوائحالمناطقتبريدبالخاصةالتنظيمية

السابقالشركةبأداءخاصةمعلوماتبتوفيرالشركةوتقوم.2019سبتمبرفيأبوظبي

الطاقةاستراتيجيةتنفيذفيبدورهاتساهمالتي،الطاقةدائرةإلىالصلةذاتواالسقاطات

إدارةتعزيزلالمبادراتمنالعديدبتنفيذالطاقةدائرةمعبالتعاونالشركةتقومكماالمتكاملة،

عمليةيفاعضوً تبريدشركةبأنعلمًا،أبوظبيإمارةفيالطاقةكفاءةوتحسينالطلبجانب

إطالقهتمالذيالمناطقتبريدقياسوكودالمناطقلتبريدالفنيللكودالفنيةاللجنةمراجعة

.2021فبراير23في أسس تحقيق االستدامة

االمتثال العالمي والتحالفات 
الوطنية
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نبذة عن التقرير

االستدامة

نبذة عن شركة تبريد

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي  

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

تقييم األهمية النسبية

المعنيةمجموعاتالمعالمشاركةتعكس

ةالرؤيوالمساهمينالموظفينذلكفيبما

ةوالبيئيةاالقتصادياألثارحولالشاملة

شركةتحدثهاأنيمكنالتيةوالمجتمعي

مسؤولياتمنأوسعنطاقلدعمتبريد

رأيللااستطالعًالشركةأجرتكما.الشركات

الموضوعاتعلىالردودلجمعاإلنترنتعبر

.األساسية

يذيينالتنفالرؤساءبينالداخليالتعاونأثمر

اعتمادعنالمختلفةاألقسامورؤساء

إجراءاتحولأوسعنطاقيذمنظور

يفحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياإلفصاح

تالمقابالإجراءخاللمنوذلكتبريد،شركة

اإللكتروني،البريدعبررسائلوإرسال

خاللمنالموضوعاتتحديدإلىباإلضافة

.اجراءهاتمالتياألبحات

أهدافكإطار)المتبعةاألطرمعومواءمتها

2030االقتصاديةوالرؤيةالمستدامة،التنمية

ةشركتعتمدهاوالتي(وغيرها،أبوظبيإلمارة

فيالبدءإلىذلكوأدى.مرجعيكإطارتبريد

األداةوإعدادالتقييممنالتاليةالمرحلة

.النظرووجهاتاآلراءلجمعالمناسبة

اهرائنظيشملمفصّالًابحثًالشركةتأجر

أوجهيجادإلوعالميًامحليًاالصناعةفي

التيالمتنوعةالموضوعاتوفهمالتعاون

اهمالأععلىمباشرغيرأومباشربشكلتؤثر

وقد.ككلوالمجتمعالمعنيةالجهاتوعلى

عيوالمجتمالبيئياالفصاحلجنةناقشت

هوتعقيداتالبحثنتائجالشركاتحوكمة

الماديةالموضوعاتفيأكثرللتعمق

والمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةقامت

واعتمادهاالمصفوفةبمراجعةحوكمةوال

ةالخاصواإلطرتهااستراتيجيإلعدادكأساس

.يبالقرالمستقبلفيأوسعنطاقٍعلىبها

مصفوفةالرأياستطالعمخرجاتمثلتُ

حولوشفافةواضحةعامةنظرةتقدم

ثليممقبلمنتقييمهاتمالتيالموضوعات

السينيالمحورعلىتبريدشركة

ةالمعنيالجهاتقيمتهاالتيوالموضوعات

بدءًالتصنيفطريقةفيالصاديالمحورعلى

."أهميةأكثر"إلى"مهمغير"من

البحث وإجراء المقارنات المعيارية1.

منظور األعمال والتعاون مع الجهات المعنية2.

والجزاءاتمصفوفة األهمية النسبية 3.

أسس تحقيق االستدامة

االمتثال العالمي والتحالفات 
الوطنية
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نبذة عن التقرير

االستدامة

نبذة عن شركة تبريد

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي  

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

3.5

5.0

3.0

4.5

4.0

أخالقيات العمل وحوكمة الشركات

اإلفصاح عن المعلومات

إدارة النفايات

ت 
ها
ج
لل
ة 
سب
لن
با
ة 
مي
ه
أل
ا

ة
ني
ع
م
ال

الصحة والسالمة والرفاهية

حقوق الموظفين

كفاءة استخدام الطاقة وتحسينها

إدارة المياه

أخالقيات العمل والحوكمة المؤسسية

تخقيف أثر التغيير المناخي

مشاركة  الموظفين وتنمية مهاراتهم

عالقات العمالء وإشراكهم

التنوع والمساواة واالندماج

التقنيات واالبتكارات

إدارة سلسلة التوريد

شركةلالنسبيةاألهميةتقييمعمليةأتاحت

ذاتلبالمسائالمتعلقالمنظورقياستبريد

المخاطرإلىباإلضافة،العاليةاألولوية

اولذ.اهلبالنسبةأهميةاألكثروالفرص

قةالمتعلالمسائلبتحديدالشركةقامت

األكثرحوكمةوالوالمجتمعيالبيئيباالفصاح

،هاألعمالالمستمرالنجاحلتحقيقاتأثيرً

جميعأنحينفيو.لمساهميهاوالعوائد

ميةباألهتتسمتحديدهاتمالتيالمسائل

كيزالترسيتمفعّال،نحوعلىإدارتهاوتجري

ا،قدمًنمضيإذأهميةاألكثرالمسائلعلى

لمواصلةاألهدافتحديدخاللمنوذلك

إلىالهادفةجهودهاوتعزيز،تقدمهامسيرة

.الوقتبمرورهاتقاريرفياالتساقتحقيق

النهجالتقريرهذافيالشركةأظهرتوقد

اهمبادراتعلىالضوءوسلطتاتبعتهالذي

.الشأنهذافي

المشاركة 
المجتمعية 

والتنمية

أس لتحقيق االستدامة

االمتثال العالمي والتحالفات 
الوطنية

تقييم األهمية النسبية

االستعانة 
بمصادر 
الطاقة 
المتجددة
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نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح  البيئي 
والحوكمة والمجتمعي  

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

مقوماتالكلأنلضمانفرعيةلجانأربعحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةشكلت

.شاملتقدملتحقيقمساوٍبقدرٍتناولهاتم

-رئيسونائبالماليةاإلدارة-أولرئيسنائبمنكلبعضوية–المجتمعيةالفرعيةاللجنة•

البشريةالموارد

والبيئةوالسالمةالصحةإدارة-رئيسنائبمنكلبعضوية–البيئيةالفرعيةاللجنة•

والجودة

العامالقانونيالمستشاريرأسها-للحوكمةالفرعيةاللجنة•

المالياألمينيرأسها–األخضرللتمويلالفرعيةاللجنة•

نةللجاألساسيالنهجهوالتعاونمبدأسيكونوالمعنية،اإلداراتبدعماللجنةستقوم

وقعةوالمتوالمحتملةالقائمةوالفرصالمخاطرإلدارةبناءةبعملياتالتوصيةإلىيهدفو

وتتمثل.قالمناطتبريدبقطاعالصلةذاتحوكمةوالةوالمجتمعيةالبيئيشؤونالمختلففي

:يليفيماحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحللجنةالرئيسيةالمهام

كمةحووالةوالمجتمعيةالبيئيبالشؤونالخاصةالشركةخططواعتمادمراجعةبالقيام•

باألداءالمتعلقةواألهدافميزانياتالو

ةيوالمجتمعةالبيئيبالشؤونخاصةواستثماراتمبادراتأيواعتمادمراجعةبالقيام•

مدالمعتالسلطةتفويضلوفقًااالدارةقبلمنالعتمادهااتالتوصيورفعحوكمةوال

كمةحووالةوالمجتمعيةالبيئيالشؤونبالخاصالشركةأداءومراقبةمتابعةبالقيام•

الشركةإدارةإلىتقاريرالورفعالشركات

الماليالرئيسللعمليات،التنفيذيالرئيسالتنفيذي،الرئيس)التنفيذيفريقاليشرف

جميععلى(العامالقانونيوالمستشاراألعمال،تطويرإلدارةالتنفيذيوالرئيسالتنفيذي،

دارةاالمجلسمنكلقاموقد.والحوكمةالمجتمعيوالبيئيباالفصاحالمتعلقةالمسائل

وذلك،2020معاالفيحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةبتشكيلالتنفيذيفريقالو

عبتلو.الشركاتحوكمةوالمجتمعيالبيئياإلفصاحمساروتعزيزأولوياتتحديدبهدف

لعناصرابموجبوالمسؤولياتبااللتزاماتللوفاءاإلدارةمجلسدعمفيارئيسيًادورًاللجنة

التمويلرإطاعلىاشرافهاجانبإلى.حوكمةوالوالمجتمعيالبيئيللشؤونالثالثةاألساسية

.مؤخرًاالشركةاطلقتهالذياألخضر

اتواستراتيجينُهُجتطويرعلىحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةستعمل

سهاوقياالمخاطرلتحديدالمخاطرعناإلبالغنطاقتوسيعإلىباإلضافةجديدة،ومنهجيات

لحوكمةةالقويالمعاييرتعزيزعلىستعملكما.حدتهامنوالتخفيففيهاوالتحكّمومراقبتها

لماليةاالقراراتالتخاذالشركاتوحوكمةةوالمجتمعيةالبيئيالحوكمةعواملودمجالشركات

.مناسببشكلٍوتقييمهاوالفرصوالضوابطالمخاطرتوثيقبوااللتزام،الصلةذات

يتمتعونالذيناألكفاءالمدراءمننخبةمنحوكمةالووالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةتتألف

.متنوعةبخبرات

اللجنةرئيسالتنفيذي،الماليالمدير•

عضوالعام،القانونيالمستشار•

عضوالمشاريع،إدارةوالستراتيجيةا-رئيسنائب•

عضوالمالية،اإلدارة-أولرئيسنائب•

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر

السياسات واإلجراءات الداخلية
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نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالالمجتمعيو

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر

السياسات واإلجراءات الداخلية

عواملدتبريشركةفيالتنفيذيةاإلدارةفريقوتحفيزاألداءقياستضمن

منرغمالعلىعديدةلسنواتوالحوكمةوالمجتمعيةالبيئيةبالشؤونخاصة

منلكويوافق.امؤخرً حوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنةتشكيل

وازنالمتاألداءقياسسجلعلىوالمكافآتالترشيحاتولجنةاإلدارةمجلس

ولوياتواألالماليةالميزانيةمعتوافقيوالذي،المجموعةأداءلتقييمالسنوي

علىلمتوازنااألداءقياسلسجلالنهائيالتقييمويؤثرللشركة،اإلستراتيجية

التاليةالمقاييس2021لعاماألداءسجلتضمن.السنويةوالزياداتالمكافآت

بهاالخاصةاألوزانمع

ل العمليات التشغيليةيتحوخاصة بمشاريع مبادرات الشركةشملت
.الموظفينالوظيفي وتنمية مهارات اإلحاللوالصيانة، وتخطيط 

اإلدارة مجلستقارير ويةتقارير اإلدارال، إلى جانب المتوازناألداءسجلضمن يت
يها في المنتظمة  العديد من القضايا الرئيسية التي تم تسليط الضوء عل

.ا في هذا التقريرتقييم األهمية النسبية الموضح سابقً

35%

المقاييس
المالية

5%
مبادرات 
%10الشركة

مقاييس 
األفراد

15%

المقاييس 
التشغيلية

35%
المقاييس التجارية
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مؤشر سوق دبي المالي

توفر السياسات . ركةالشمن السياسات واإلجراءات الداخلية للتأكيد على إنفاذ وتطبيق حوكمة الشركات من قبل مجلس اإلدارة وموظفي اعددًتبنت الشركة ،لمعايير الخارجيةبالضمان االمتثال 
.لشركةلالمعتمدة من مجلس اإلدارة، والتي يتم تفويضها إلى اإلدارة، مبادئ عامة يوجه المجلس من خاللها اإلدارة نحو الشؤون اليومية 

مدونة قواعد سلوك الموظفين

قيم شركة تبريد

ا ومضاعفة األثرالمضي قدم  :التقدم1.

األفكارتوليد •

جديدةمنهجياتتبني •

حل المشكالت•

داخلي ا وخارجي اا أقوى، مع  : الشراكات2.

التركيز على الفريق•

النزاهة•

االحترافية•

 أكبلتحقيقالتزامات قوية: األداء3.
ٍ
رإنجازات

الوفاء بااللتزامات•

االلتزام بإجراءات السالمة•

االلتزام بأخالقيات العمل•

ريدتبشركةفيالسلوكقواعدمدونةتحدد
ةاألساسيوالسلوكياتوالمعاييرالقواعد
التياهقيمودعماهأهدافلتحقيقالالزمة
.الفسادومكافحةالعملياتخالقأتشمل

الموظفينجميعلانطالقنقطةفهيلذا،
حرشّ.بهمالمنوطةاللتزاماتبالالطالع
التدقيقلجنةمنكلاإلدارةمجلس
مثلآخرينومدراءالتنفيذيوالرئيس

مهاملتوليالعامالقانونيالمستشار
،قويةرقابةعمليةإلعداداالمتثالمسؤول

.الفعّامتثالبرنامجوجودضمانل

الموظفينجميعإلىالمدونةهذهوتصل
،العملاخالقياتلضمانالمعنيةوالجهات

القانونيةالمعاييرمعيتماشىبما
.عليهاتحتويالتيالعمليةوالمشورات

قيّمالمعالمدونةهذهحتوىمويترادف
:حيثمناألساسيةمبادئالو

السياسات واإلجراءات الداخلية

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر

األداءالشراكاتالتقدم

قيم شركة تبريد
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المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

األصولحماية -النزاهةاألعمالإدارة –النزاهة 

الحفاظ على التحكّم الجيداالحتيالمكافحة

اإلشراف الجيد على األصولمنع عمليات الدفع غير الصحيحة

المعلوماتتكنولوجيااستخدام موارد حسنتجنب سوء السلوك السوقي

حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السريةاالمتثال لقوانين التجارة الدولية

إدارة المستندات والوثائقعمليات غسيل األموالمكافحة

الموظفين واألصول والمعلوماتأمانضمان االمتثال لقوانين المنافسات

الخارجي الفعّالالتواصل األنشطة الترفيهيةوالهدايا 

ضمان الخصوصية الشخصيةتجنب تضارب المصالح

التعامل مع المعلومات التنافسية

التعامل مع األموال واإليصاالت النقدية

دون %92بمدونة قواعد السلوك بنسبة الخاص2021لعام اإلقرار السنوي تم االنتهاء من 
.ذات أهميةتحديد أي مسائل 

البيئة الصحة والسالمة والحفاظ علىالمتطلبات ومعايير االلتزام تجاه أيضَا تضم المدونة 
للشركات، فضالً عن إجراءات اإلبالغ عن المخالفات المجتمعيةوالجودة، والمسؤولية 

.تم تفصيل تلك االلتزامات في األقسام الالحقة من هذا التقرير. واالمتثال

وحماية الشركةجراء أعمالإلتحقيق مستوى عالٍ من النزاهة لا رسمياً المدونة تعميمًتُعتبر
:كما يرد أدناهتم تلخيصه وقدا، هأصول

السياسات واإلجراءات الداخلية

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر
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مؤشر سوق دبي المالي

مناالستدامةوضمانالبيئةعلىالحفاظ•
واالستخدامةالمسؤولالمصادرخالل
كةالشروصيت.الطبيعيةللمواردالواعي
أولمستقنظاموتنفيذبتطويرمورديها
.14001أيزومعيارإلىاستنادًا

مناإلنسانوحقوقالعمالةحقوقحماية•
وحفظباحترامالموظفينمعاملةخالل

ءاآلراوتقبلالتنوعوتشجيعكرامتهم
يعللجمالفرصتكافؤوتعزيزالمختلفة
.وأخالقيةشاملةثقافةوتعزيز

فياألخالقيالسلوكعلىالمحافظة•
ملالعبنزاهةبااللتزاميوصيالذيالعمل

الجنائيةالمطالباتفيوالشفافية
ا،وإفصاحاتهالشركةوسجالتوالمدنية
ةالسريالمعلوماتحمايةإلىباإلضافة

شراءعملياتوإجراءأخرى،أطرافألي
.مسؤولة

يةالشفافوضمانالمصالحتضاربمنع•
أيتوضيحخاللمنتبريدشركةمع

.التوريددارةإلشكوك

شركاءالختيارجاهدةتبريدشركةتعمل
يلتزمونمرموقةسمعةذويأعمال

قةالمتوافممارساتالواألخالقيةبالمعايير
الشركةوتحثّ.الشركةوقواعدمعاييرمع

ماداالعتبالقانونياالمتثالعلىالموردين
نموذلكا،دوليًبهاالمعترفالمعاييرعلى
المجتمعيةبالمسؤوليةالنهوضأجل

المتوقعمن.األعمالوأخالقياتوالبيئية
يفالمبادئتلكالموردونيُطبقأناأيضً

فيالشركةتعمل.بهمالخاصةاألعمال
نالمورديبياناتتحديثعلىالحاليالوقت
متابعةمنلتتمكن،SAPنظامطريقعن

.صرامةأكثربشكلاالمتثالومراقبة

لمدونةالبارزةالعناصربعضيليماوفي
:الموردينبالخاصةسلوكالقواعد

هافيتجريالتيالدوللقانوناالمتثال•
فيهاتُقدمأوالتشغيليةعملياتها
خدماتها

موظفيهاوسالمةصحةضمان•

تحسينالخاللمنالجودةإدارة•
وخدماتهاوإمداداتهادائهاألالمستمر
كوذلالتكلفة،حيثمنفعالةبطريقة
رمعاييبمتطلباتالشركةالتزاملدعم
.أساسيبشكل2015لعام9001أيزو

الموردين-مدونة قواعد سلوك 

السياسات واإلجراءات الداخلية

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر
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السياسات واإلجراءات الداخلية

تداول األوراق الماليةسياسة سلوك السوق و

لمسؤوإلىتقديمهيتماقرارعلىالمطلعيناألشخاصتوقيع•
،االمتثاللجنةفيعضوأيأواالمتثال

اإلفصاحبالمتعلقةوالتنظيميةالقانونيةللمتطلباتاالمتثال•
.محددةالماليةاألوراقتداولعملياتعلىالمسبقةوالموافقة

ذينالنموظفيالجميععلىواالبالغاألسهمتداولطلبينطبق•
للشركةأسهمتداولأوالتعاملفييرغبون

فرضإلىواللوائحالقوانينتلكانتهاكعواقبتؤديأنيمكن•
أخرىعقوباتووالسجنكبيرة،غرامات

أيعناإلبالغيجبواألهميةبالغاأمرً االنتهاكاتعناإلبالغعديُ•
االمتثالمسؤولإلىبهامشتبهانتهاكات

قانونيبشكلٍ األعمالجميعتنفيذبضمانتبريدشركةتلتزم
اتوممارساألخالقيةوالمعاييرالجيدةاألعمالممارساتلوفقًا

الي،المدبيسوقفيمدرجةشركةوباعتبارها.الفسادمكافحة
ضفيموتُخضعوالسلعالماليةاألوراقهيئةلوائحتتبعفإنها

.عينةمفتراتفيللشركةأسهمبتداولتعلقتقيودلالشركة

للقيودفهمهممنللتأكدالسياسةتلكاعتمادتموقد
إلىافةباإلضباإلفصاح،المرتبطةوااللتزاماتعليهم،المفروضة

ةوالمتعلقبهاالمعمولواللوائحللقوانيناالمتثالضرورة
عناصرالعلىالسياسةتشتملكما.تبريدشركةأسهمبتداول

اتعمليأثناءتحدثأنيمكنالتيالمخاطرلتجنبالرئيسية
:اآلتيفيالعناصرتلكوتتمثل.التداول

الموظفتداولعنديحدثوالذيالمُطلعين،تداولحظر•
والذي(تبريدشركةفيالموظفأوالمسؤولأوكالمدير)

لقبالشركةالسهممعلنة،غيرأساسيةمعلوماتيمتلك
.لسوقلالمعلوماتتلكعناالفصاح

سياسة التنوع والمساواة والشمول

بغضنالموظفيلجميعالفرصتكافؤعدّيُ .حققتهاالتياإلنجازاتو
مرستست.األهميةبالغاأمرً أعالهالمذكورةاالختالفاتعنالنظر

جميععلىوالشمولوالمساواةالتنوعسياسةطبيقتفيالشركة
.البشريةبالمواردالمتعلقةالسياسات

ك،لذل.تبريدشركةفياألصولأهممنالبشريالمالرأسعتبري
سيخهاوتروالشمول،والمساواةالتنوعثقافةبتعزيزتبريدتلتزم

راتوالخبالفرديةاالختالفاتمجموعإجمالييمثل.عليهاوالحفاظ
جانبإلىالذات،عنوالتعبيرواالبتكارواالبداعةيوالمعرفالحياتية
لعملاأثناءالموظفونيستثمرهاالتيوالمواهبالفريدةالكفاءات

لشركةامكانةمنبلفحسبالشركةةثقافمنليسأساسياً،جزءً

.لتبريدالخاصة بشركةقبل أي تداول في األوراق المالية من السوقوافصاحًاوموافقةاً، والتي تتطلب إخطارالخاصة بالسوقعلى أعضاء مجلس اإلدارة الخاضعين لبعض اللوائح ذلكال ينطبق 

الحوافز التنفيذية

إطار التمويل األخضر
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ورؤيتهاأعمال الشركةاستراتيجية تتجذر
جاه ا تهاستثماراتتلعبه االعتراف بالدور الذي ب

كات، حوكمة الشروالشؤون البيئية، والمجتمعية، 
ومن أجل تعزيز ،عالوة على ذلك. واالستدامة

تمويل للتبريد إطار شركة ا، طوّرت هجهود
إصدار أدوات يتيح للشركةاألخضر، والذي 
ئ ويتماشى هذا اإلطار مع مباد. للتمويل األخضر

السندات الخضراء الصادرة عن رابطة أسواق 
، ومبادئ القروض 2021رأس المال الدولية لعام 

الخضراء التي أصدرتها جمعية سوق القروض 
العناصر ت الشركةكما اعتمد. 2021لعام 

حو األساسية األربعة للمراجعة الخارجية على الن
:التالي

استخدام العائدات•

إجراءات تقييم المشروع واختياره•

إدارة العائدات•

تقديم التقارير•

الذي حصلتوفقًا لرأي الطرف الثاني الرسمي 
تخذ قد ت،ساستيناليتيكسعليه الشركة من 

والقروض والصكوك الصادرة بموجبالسندات
اكتتاباتهذا اإلطار شكل المعامالت العامة أو 

. أو لحاملهاةأسميعلى شكل شهادات ، ةخاص
ير غذات أولويةكما يمكن أن تتخذ شكل إصدارات 

.  مضمونة أو ثانوية

ات سيتم تخصيص مبلغ يعادل صافي العائدو
ادرة التي تم تحصيلها من أي أداة تمويل أخضر ص

ا أو بموجب إطار التمويل األخضر، جزئيًعن الشركة 
:التاليةالخضراء المشاريع"ا، لتمويل كليً

إطار التمويل األخضر

الحوافز التنفيذية

السياسات واإلجراءات الداخلية
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معايير األهليةمع أهداف التنمية المستدامةالتوافقمع مبادئ السندات الخضراءالتوافق

كفاءة استخدام الطاقة

:ذلكفيبماالمناطقتبريدمشاريعفياالستثمار

والجديدةالقائمةالمبانيلتوصيلالمناطقلتبريدجديدةمحطاتإنشاء•

المناطقتبريدأصولعلىاالستحواذ•

.األقلعلى%20بنسبةالتشغيليةالطاقةكفاءةزيادةإلىتؤديالتيالحلولفياالستثمار

.اإلدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي

المياهتخداماسكفاءةزيادةوالمياهوشبكاتالتحتيةالبنيةوصيانةتطويرفياالستثمار

.األقلعلى%20بنسبة

مثلفةالنظيالمياهاستهالكمنتقللالتيواألنظمةالتحتيةالبنيةفياالستثمار

.البحرمياهأوالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدام

المباني الخضراء

:الخضراءالمبانيشهاداتمناألدنىالحدعلىحصلتالتيالمبانيفياالستثمار

الذهبيالمستوىمنالبيئيوالتصميمالطاقةمجالفيالقيادةتصنيف•

%20بةبنسالطاقةأداءفيالتحسنمنأدنىبحد)لؤلؤدرجاتبثالثاستدامةتقييم•

عامفي90.1الهواءوتكييفوالتدفئةالتبريدلمهندسياألمريكيةبالجمعيةمقارنةً

2007).

الطاقة المتجددة

مننتقالواالوالتشغيلالبناءنفقاتذلكفيبمانفاقواالواالستثماروالتطويرالبحث

:تشملالتيالمتجددة،الطاقةمصادر

الكهروضوئيةالشمسيةالطاقة•

ثانيمنغرام100≥بتقدرمباشرةانبعاثاتكثافةذاتاألرضيةالحراريةالمرافق•

.ساعةكيلوواط/الكربونأوكسيد

إطار التمويل األخضر

الحوافز التنفيذية

السياسات واإلجراءات الداخلية
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إطار التمويل األخضر

.نفيذيالتالماليالمديريترأسهااألخضرالتمويلمجموعةبتأسيستبريدشركةستقوم

:اآلتيإلىاألخضرالتمويلمجموعةأهدافوتنقسم

علىالحصولأهليةتقييملاالستثمارلجنةعلىالمعروضةالمشاريعجميعمراجعة•

.امسبقًالمحددةاألهليةمعاييرلوفقًااألخضرالتمويل

.ةتمعيوالمجةالبيئيالمخاطرحيثمنالمؤهلةالخضراءالمشاريعجميعتقييممنالتأكد•

مبادئمعاألخضرالتمويلأدواتتوافقلضمانالموضوعةالترتيباتعلىاإلشراف•

.الخضراءالقروضمبادئأو/والخضراءالسندات

وفقاًاألخضرالتمويلأدواتعائداتاستخداملضمانالموضوعةالترتيباتعلىاإلشراف•

.اإلطارفيالمحددةلالستخدامات

التقاريرادإعدأجلمنالمطلوبةالمعلوماتلتوفيرالترتيباتوتشغيلتقديمعلىاإلشراف•

.الصادرةاألخضرالتمويلوأدواتطارإلوفقًاالدورية،

.المؤهلةراءالخضالمشاريعمحفظةعناألثروتقريرالتخصيصتقريربنشرتبريدشركةتلتزم

أدواتمنأليالعائداتلصافيالكاملالتخصيصيتمحتىاسنويًالتقاريرتلكتحديثسيتم

.مستحقةغيربالشركةالخاصةاألخضرالتمويلأدواتتصبححتىأوالصادرة،األخضرالتمويل

الحوافز التنفيذية

السياسات واإلجراءات الداخلية



28

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح البيئي 
والحوكمة والمجتمعي 

اإلشراف البيئي

الموظفون

المشاركة المجتمعية

مؤشر سوق دبي المالي

األثر البيئيحلول وممارسات تقنية مبتكرة 

ةاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج

منالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدامفيالريادة

اعلمً،البيئةفيتصريفهامنبدالًتدويرها،إعادةخالل

مياهعلىاالعتمادمنأيضًايقللاستخدامهابأن

.التشغيليةعملياتالفيالشرب

الرصد المستمر النبعاثات المداخن

مداخنالانبعاثاتبمراقبةانترتكتبريدشركةكلفت

جزيرةفيالمحطةومحركاتمولداتعنالصادرة

وتشملسنوي،نصفبشكلبأبوظبيالمارية

وثاني،الكربونأكسيدوثانيوأولاألكسجين،انبعاثات

وكثافة،(NOx)النيتروجينوأكاسيدالكبريت،أكسيد

حرارةدرجةوكذلكالمحيطة،الحرارةودرجةالدخان،

.المداخنغازات

التخزين الحراري

علىالطلبفيالذروةفتراتإدارةعلىالقدرةتعزيز

إنتاجإلىالحاجةعدموضمانالمناطقتبريدخدمات

باتمتطلتقليلوبالتالي،.الذروةأوقاتخاللإضافي

نعالصادرةالكربونأكسيدثانيوانبعاثاتالطاقة

.الطاقةانتاج

استخدام مياه البحر لحماية الموارد 

الشحيحة

بهدفالشربمياهمنبدالًالبحرمياهاستخدام

فيالبحريةبالحياةاإلضرارعدمضمانمع،توفيرها

.الوقتنفس

إدارة النفايات الخطرة

الموادإدارةفي(ESPs)البيئيةالخدماتمقدميإشراك

هاشغلتُالتيالمحطاتمختلفعنالناتجةالخطرة

خطةتقديميتم.لهاالتابعةوالشركاتتبريدشركة

اسنويًمرتين(WRAP)النفاياتمنبالحدّ خاصةعمل

اءاتإجرضمن(النفاياتإلدارةظبيأبومركز)تدويرإلى

.التجاريةالرخصةتجديد

عن الناتجةمياه الصرف الصحيتصريف

المنشآت التجارية

عنةالناتجالصحيالصرفمياهتنظيمطارإلاالمتثال

التجاريةالمنشآت

مقارنةً %50ةبنسبأقلطاقةالستهالكهالعاليةبالكفاءةالمناطقتبريديتميزي

ستخدمينللمالتكلفةحيثمنفعالةبدائلويوفرالتقليدية،التبريدبأنظمة

توفيرعلىقدرتهابتبريدشركةتفخرو.الكربونأكسيدثانيانبعاثاتوتقليل

.التوريدسلسلةكاملعلىتهاكفاءوتعزيزالطاقةإدارةممارساتأفضل

متطلباتةتلبيفياهتفوقعنفضالًالسياسات،معالشركةعملياتىتتماش

وأيزو2018لعام45001وأيزو2015لعام14001وأيزو2015لعام9001أيزو

كلبمراجعتهاالخارجيةالتدقيقجهاتإحدىتقوموالتي،2018لعام50001

.سنواتثالث

تكامل،الماإلدارةبنظامالخاصةالشركةةسياسإلىالبيئياإلشرافيستند

حةبالصالمرتبطةالقوانينلجميعالمستداماالمتثالنحواهتوجهوالتي

اللوائحإلىباإلضافةبها،المعمولوالطاقةوالجودةوالبيئةوالسالمة

اتالعمليفياالستثمارعدّيُو.المجالهذافيالممارساتوأفضلوالمعايير

تحديدوالشركةأعمالتخطيطمنيتجزأالجزءًوالخضراءالمتميزةالتشغيلية

المواردعلىوالحفاظالطاقة،كفاءةبتحقيقلتزمتكما.االستراتيجيةاألهداف

النفاياتمنالحدّوتشجيعالبيئي،التلوثومنعالتكاليف،وخفضالطبيعية،

.وتدويرهااستخدامهاوإعادة

إلىالعالية،اءةبالكفتتمتعموثوقةتبريدوخدماتحلولبتوفيرتبريدشركةقومت

اظوالحفللعمالء،مستمرةوخدمةللمساهمين،مستدامةعوائدتقديمجانب

هذهخاللمنالشركةوتسعى.عملياتهانطاقفيالمجتمعاتراحةعلى

سمجلدولفيوالشركاتللحكوماتالمفضلالشريكتكونأنإلىالخدمات

.مستدامبلمستقلضمانللبيئةصديقةتبريدحلوللتوفيرالخليجييالتعاون

نظام اإلدارة البيئية

إدارة الطاقة

إدارة المياه

الحد من التغير المناخي
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من التغير المناخيالحدّ

ب انالج

المتطلبات التنظيميةالمحطاتالبيئي

الهواء
استطالع الرأي الخاص 

بجودة الهواء

لدية ب/ نظام إمارة أبوظبي للسالمة والصحة المهنية 

دبي

المفرغةتحليل المياهالمياه
بيئي أبوظبي والتصريح الفيتصاريح هيئة البيئة 

ية دبيبلدفيلقسم الدراسات الخاصة بحماية البيئة 

النفايات
خطة العمل الخاصة بالحدّ

من النفايات

ي ، وبلدية دب(مركز أبو ظبي إلدارة النفايات)تدوير 

واإلمارات األخرى

البضائع 

الخطرة
ةتصريح البضائع الخطر

بيئي أبوظبي والتصريح الفيتصاريح هيئة البيئة 

ية دبيبلدفيلقسم الدراسات الخاصة بحماية البيئة 

المبردات

هات التوج/تحليل البيانات

ببتسريالمتعلقة

المبردات

دائرة الطاقة

على النحو ف الجوانبمختلفيدارة البيئية اإللتنظيمية من خالل تطبيق نظام للهيئات اتبريد أفضل اإلجراءات التي تضمن امتثالها شركة تتبع 
:لتاليا

:نظام اإلدارة البيئية للشركة كجزء من جهود هداف الرئيسيةاألما يلي بعض في

تبريد شركة األثر البيئي لمحطاتمإعداد تقيي1.

صلة ومدونة قواعد الممارسات ذات الوالمبادئ التوجيهية إرساء معايير التقييم البيئي 2.
فترة المشروعطوالالمقاولين/باالستشاريين

"."Go Greenمبادرة "بذل جهود إضافية في مجال إدارة البيئة والطاقة ضمن إطار 3.

االعتماد على الطاقة الشمسية في تشغيل المكتب الرئيسي للشركة 4.

ائية لحفاظ على كميات المواد الكيميلحلول بديلة /مواصلة البحث عن مواد كيميائية5.
.الخطرة في عملية تفريغ المياه دون الحدود القصوى

يحلول بديلة لضمان التزام الشركة باتفاق كيغال/مواصلة البحث عن أجهزة تبريد6.
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جهودهاتبريدشركةعززت
سينلتحتدريجيبشكلواستثماراتها

واستخدامالتشغيليةالكفاءات
خفضفيتساهمالتيالتقنيات
الغازاتوانبعاثاتالطاقةاستهالك
اهالميوتوزيعانتاجساهمي.الدفيئة
خفضفيمباشربشكلالمبردة
المدنفيالدفيئةالغازاتانبعاثات
بقتنطكما.نسبيبشكلالحضرية
إدارةنظامل50001:2018أيزوشهادة
ةأنشطإدارةعلىخاصبشكلالطاقة
عجميوكذلكالمناطق،تبريدوخدمات
تستهلكهاالتيالطاقةمصادر
تدفعذلك،إلىباإلضافة.الشركة
ركةالشالمتكاملاإلدارةنظامسياسة

وشراءالطاقةءأداتحسيننحو
.لهاالموفرةوالخدماتالمنتجات

في2021عامالفيتبريدشركةنجحت
محطاتفيالطاقةاستهالكخفض
لفمختفيلهاالتابعةالمناطقتبريد
بنحوالخليجيالتعاونمجلسدول
يعادلما؛الساعة/كيلوواطمليار2.33

الًمنز132,590لتزويدالالزمةالطاقة
طاقةالتوفيرحالوقد،سنويًابالطاقة
ريدتبشركةعملياتكفاءةعنالناتج
غازمنطنمليون1.39انبعاثدون
ازالةيعادلما؛الكربونأكسيدثاني

.سنويًاالشوارعمنسيارة302,592

2015 20182016 2017 2019 2020 2021

ة الكهربائية هي الكفاء. عمليات التشغيلية، يمكن أن يكون للتحسينات الصغيرة فائدة بيئية كبيرةالفي المستهلكةنظراً لحجم الطاقة 
الساعة /لكل طن تبريدالساعيبالكيلوواطخدمةمقياس لوحدة الكهرباء المست

2021إلى 2017تحسنت الكفاءة الكهربائية لشركة تبريد خالل الفترة الممتدة من 

%5بما يزيد عن 

(الساعة/بالمليار كيلوواط)الخليجي معدل انخفاض استهالك الطاقة السنوي في دول مجلس التعاون 

إدارة الطاقة

نظام اإلدارة البيئية

إدارة المياه

الحد من التغير المناخي
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(تيراجول)استخدام الطاقة 2021استهالك الطاقة في 

(1النطاق )مصادر الطاقة المباشرة 

32.98لتر947,517معدل استهالك النفط 

0.47متر مكعب11,499معدل استهالك الغاز الطبيعي

(2النطاق )مصادر الطاقة غير المباشرة 

6,461الساعة/كيلوواط1,794,815,096معدل استهالك الكهرباء

6,494.45إجمالي استهالك الطاقة

2021كثافة استهالك الطاقة في عام 

لإجمالي عدد موظفي تبريد بدوام كام/راجوليت

44.48

الحراريةالطاقةتخزين

يفمهمًاعنصرًاالحراريالطاقةتخزينيعد
الطلبذروةإلدارةالالزمةالتبريدإمدادات
يثح،(والساعةاليوموفي،موسمياً )بكفاءة
مياهال)الباردةالطاقةبتخزينالشركةتقوم
بالطللتلبيةكبيرةخزاناتفي(ةالمبرد
لفمختوقتفيالتبريدخدماتعلىالمتزايد

ثيرالتأمنالشركةيُمكّنما،إنتاجهتمعما
منيةالكهربائالشبكاتعلىإيجابيبشكل
وال.الكهرباءعلىالطلبذروةتقليلخالل

الطاقةإجماليخفضعلىالنظاميقتصر
ليقلبلفحسب،استهالكهايمكنالتي
لذا،.ركةالشتتحملهاالتيالتكاليفمنأيضاً

فيالحراريالتخزيننظامالشركةتستخدم
منةكبيركمياتتوفيرلمحطاتهامنالعديد
.الطاقة

الطاقةاستخدامكفاءةضمانأجلمن
قومت،الشركةمحطاتفيوتحسينها
كثبعنالمحطاتكفاءةبرصدالشركة
تحديثمشاريعجانبإلىيومي،بشكل
البياناتبتحليلواالستعانةالمباني،
ودمجالتحسين،وبرمجياتالضخمة
لتشغيلوالنموذجيالتلقائيالمنطق

اهالميإلدارةالوقتطوالاتلقائيًالمحطات
.والطاقةالمبردة

منالمزيدالستخدامتبريدشركةتخطط
محطةمثل،محطاتهاإلىالحراريالتخزين

ومحطةياسجزيرةفيالجديدةوورلدسي
DCP1السعدياتجزيرةفيالمستقبلية
بالمحطاتالمحطةهذهربطستوالتي
.األخرى

في ٪ من إجمالي استخدام الطاقة 2نسبة بالغاز الطبيعي في التوربينات تستخدم شركة تبريد 

توليد الكهرباء بالمناطق النائية، في ظل محدودية خطوط الكهرباء إضافة إلى ، 2021العام

.وإمدادات الكابالت

ل تقلل أيضاً من تسرب ال تستهدف عمليات تبريد التشغيلية تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة نتيجة للتوفير في استهالك الطاقة فحسب، ب
اني أكسيد الكربون، كما تقيس الشركة معدالت تسريب غازات التبريد وما يعادلها من انبعاثات ث. غازات التبريد مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية
. إلدراجها ضمن نسبة االنبعاثات اإلجمالية

التي يتم االنبعاثمع عوامل ( الميثان وأكسيد النيتروز)ثاني أكسيد الكربون األخرى غازكما يتم استنتاج مكافئات. طن تبريد/كيلوواط0.90ثاني أكسيد الكربون وفقاً لمعدل استهالك المرافق المقدر بـ غازمعدل انبعاثاتويحتسب . من جميع مصادر االستهالك المباشر للطاقة1يتم استنتاج انبعاثات النطاق 
.  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006وفقاً للمبادئ التوجيهية التابعة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام احتسابها 

من خالل االنبعاث الخاصة ( الميثان وأكسيد النيتروز)ثاني أكسيد الكربون األخرى غاز كما يتم احتساب مكافئات . طن تبريد/كيلوواط0.90ثاني أكسيد الكربون وفقاً لمعدل استهالك المرافق المقدر بـ غاز معدل انبعاثاتويحتسب . من جميع مصادر الطاقة التي يتم شراؤها2في حين يتم استنتاج انبعاثات النطاق 
.الدولة التابعة للوكالة الدولية للطاقة/المستمدة من قاعدة البيانات الخاصة باستهالك الكهرباء على مستوى اإلقليموبكل بلد

مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالطن2021انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 

1,128,543.46(2و1نطاق )إجمالي االنبعاثات 

كثافة االنبعاثات

إجمالي عدد موظفي تبريد بدوام كامل/ مكافئ ثاني أكسيد الكربون بالطن

7,729.75

نظام اإلدارة البيئية

إدارة المياه

الحد من التغير المناخي
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خدماتمتقديلالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدامعلىعملياتهافيتبريدشركةتعتمد

دالّ بالصحيالصرفمياهتدويرإعادةخاللمنوذلكالشرب،مياهعنعوضًاالمناطقتبريد

كلفةالتحيثمنبالكفاءةالمعالجةالصحيالصرفمياهتتسم.البيئةفيتصريفهامن

تحقيقبلتزاماالفيتميزهاالشركةأثبتتوقد.المحالةالمياهبمقارنةالطاقةواستهالك

يساهمأنيمكن.الشأنهذافيالمزيدوتحقيقاهجهودمواصلةإلىهدفتواالستدامة

تحقيقفيالتقليديةالشربمياهشبكاتمنبدالًالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدام

ةالطاقواستهالكالتكلفةحيثمنكفاءةأكثرلكونها،%35بنسبةتقدرالطاقةفيوفورات

الصرفاهميتستخدممحطاتستاحاليًتبريدشركةتمتلك.األخرىالمياهبشبكاتمقارنة

أنظمةسعةبأناعلمًاألخرى،محطاتهافياستخدامهافيبالتوسعوتلتزمالمعالجةالصحي

تركيبالشركةتعتزمكما.تبريدطن94,700تبلغالحاليةالمعالجةالصحيالصرفمياه

ستخداملالقابلةالحكومةتوفرهاالتيالصحيالصرفمياهلجعلالعكسيالتناضحمحطات

.المناطقتبريدألغراض

البحر،ياهمباستخدامالبحرينمملكةفيالكائنةالتبريدةمحطتشغيليتمذلك،علىعالوة

الصالحةالمياهمنبريطانيجالونمليون700عنيزيدماتوفيرفيساهمما،2011عامالمنذ

.اآلنحتىللشرب

ذكيةشبكاتمتستخدكما.العكسيبالتناضحالمياهتحليةعملياتفيتبريدشركةتستثمر

ركةالشتحدد.مستمربشكلالعملياتلرصدآنيةرئيسيةتشغيلومعاييرالمياهإلدارة

هلكةالمستالمياهوحدةيقيسالمياهبكفاءةخاصمقياسخاللمنالمياهاستهالكمعدل

الساعة/تبريدطنوحدةلكل(IG)البريطانيبالجالون

% 2بنسبةانخفض معدل استهالك المياه "

"2017عام المنذ 

إدارة المياه
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بالمتر المكعب2021مؤشرات استهالك المياه في 

لمياه المستهلكةإجمالي كمية ا

شراؤها من إحدى الجهات الخارجيةيتم -استهالك مياه المرافق

(على سبيل المثال، شركة المرافق الوطنية)
15,650,392

لمياه المعالجةإجمالي كمية ا

مياه الصرف الصناعي أو البلدي التي يتم إعادة تدويرها 

واستخدامها في الشركة 

2,628,113

إدارة النفايات

بعهاتتالتياإلجراءاتأهمأحدوتطهيرهاالمياهشبكاتعلىالدوريةالتفتيشعملياتتعد
الرئويتهابااللفيالمتسببةليجيونيالبكتريانموومنعالمياهنظافةعلىللحفاظالشركة
عنالمستمروالبحثالقصوى،الحدوددونالكلورمستوياتعلىالحفاظإلىإضافة.الحاد
لتابعةاالمحطاتمعداتكفاءةتأثرلتجنبالسوقفيللبيئةالصديقةالكيميائيةالمواد
لسنويةاالمهنيةوالسالمةالصحةمراقبةاختباراتإجراءاتضمنالفيالقةداءيندرج.للشركة

.لموظفيهاالشركةتجريهاالتي

نظيفةيئةبعلىلحفاظلاستباقيبشكلالنفاياتإلدارةفعالةبرامجتبريدشركةتتبنى
عنالناتجةالنفاياتلتياراتالكافيةاآلمنةاإلدارةلضمانالمحليةبالقوانينلتزمتو.وخضراء
إجراءً ةالشركتبعتالمتكامل،اإلدارةبنظامالخاصةةسياسالإطاروفي.الصلةذاتةأنشط
يسيالرئالمكتبأنشطةخّلفهاتُ التيالنفاياتجمعخاللمنالنفاياتمنلحدّلاصارمً

.ومنهجيمنظمنحوعلىوإدارتهاالعمال،سكنومقراتالمشاريعومواقعللشركة

اصةالخالعملخطةالشركةقدمت،(تدوير)النفاياتإلدارةظبيأبومركزمتطلباتلوفقاً
:يليكماالنفاياتمنلحدبا

التيالمرافقإدارةقبلمنالرئيسيالمكتبعنالناتجةالعامةنفاياتالجميعإدارةتتم•
النفاياتمنللتخلصمصدرمدينةخدمهاتست

شركة)وتمكشركةحسابعبرالمشاريعمواقعلّفهاختُالتيالنفاياتبياناتإدارةتتم•
الشقيقةالشركة،"بوليصتي"نظامعلى(المناطقتبريدمحطاتوصيانةلتشغيلتبريد
بناءفياهمتسالتيالمنطقةفيالفريدةالذكيةاألنظمةىأحد"بوليصتي"عتبَرتو.لتبريد
فاياتالنمنتجيذلكفيبماأبوظبي،إمارةداخلبالنفاياتخاصةمتكاملةبياناتقاعدة

.نفاياتالمنالنهائيالتخلصومواقعالنفايات،معالجةومرافقالبيئية،الخدماتومُقدمي

كن،السعلىالقّيمينقبلمنالشركةعمالسكنعنالناتجةالنفاياتجميعإدارةتتم•
.حمُصَفَّمنطقةفيالسكنيةأيكادمدينةفيالجماعياإلسكانمععليهمتعاقدال

شركةعمالمُبرَمةالبيئيةالخدماتتقديمعقود(تدوير)النفاياتإلدارةأبوظبيمركزواعتمد
إلعادةإيستميدلسويزوشركةالمستندات،إتالفلخدماتشريديكسوشركةمصدر
ومقدميجمعهاالتيالنفاياتوتُنقَل.المستعملةالزيوتلتجميع(Signal)شركةالتدوير،

مدافنىإلنقلهاأوتدويرهاإعادةيتمحيثللنفايات،مرافقإلىذكرهماآلنفالبيئيةالخدمات
لمذكوريناالبيئيةالخدماتمقدميتدويرمركزاعتمدذلك،إلىوإضافة.منهاللتخلصالنفايات
.المركزجانبمنمخصصةمواقعإلىونقلهاالنفايات،منمحددةأنواعلمعالجة
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األهداف الرئيسيةاسم المبادرة

انالتحول الرقمي وتعزيز تدابير األمدفع عجلةالطباعة اآلمنة

التوقيع الرقمي

مل التحول الرقمي وتسهيل سير العدفع عجلة

على ق تنفالوقت والتكلفة التي توفير من خالل 

توقيع المستندات والعقود

غيليةتقليل النفايات الورقية والمصاريف التشمن النفايات الورقية في مواقع المشاريعالحدّ

من النفايات البالستيكيةالحدّمن الزجاجات البالستيكيةالحدّ

التخلصوسائل(بالطن)الكمية نوع النفايات

النقل إلى مدافن النفايات454.97نفايات غير خطرة

إعادة التدوير0نفايات غير خطرة

الغالبإعادة التدوير في 30.37نفايات خطرة

485.34مجموع النفايات

:2021العام تخلص من النفايات فيالمتبعة للطرق نورد في ما يلي 

مرافقإلىاونقلهالتدوير،إلعادةالقابلةالنفاياتمساراتمنالنفاياتأنواعجميعتحليليتم
دوير،التإلعادةالقابلةغيرالنفاياتمنالتخلصويجري.ذلكينطبقحيثماالتدوير،إعادة

يتمالتيالنفاياتتياراتلجميعبالوثائقاالحتفاظويتمالبيئية،الخدماتمقدميبواسطة
.منهاالتخلص

بالنفاياتتدابير التحكم لاالتسلسل الهرمي للنفايات وفق  

طمر النفايات

معالجة/ إعادة تدوير

استخدام إعادة 
النفايات

تقليل النفايات

ة والورقية النفايات البالستيكيالحدّ منعلى التي أطلقتها شركة تبريد Go Greenتُركِّز مبادرة 
رات التي ما يلي بعض أهم المبادوفي. واستهالك الوقود، للحد من آثارها السلبية على البيئة

:بتنفيذهاقامت الشركة

العمليات يتم تشجيع جميع الموظفين على اتباع استراتيجيات الحد من النفايات الناتجة عن
.التشغيلية اليومية، بما يتواءم مع آليات مقرات العمل المُراعية للبيئة

نظام اإلدارة البيئية

إدارة الطاقة

الحد من التغير المناخي
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رأسمالية نفقات

استثمارية

المبلغ المستثمر في

(بالدرهم اإلماراتي)2021

األهداف

ة النفقات الرأسمالي

للنمو

تم إتمام ثالث عمليات استحواذ خالل 1,340,000,000

السعديات والوجيز للتنمية -العام 

ومحطة تبريد الموج

ة النفقات الرأسمالي

التوسع/بناءلل

توصيالت تبريد جديدة155,000,000

ة النفقات الرأسمالي

لتعزيز الكفاءة 

مصممةمشاريع 3تتعلق هذه النفقات بـ 17,000,000

ات لتعزيز الكفاءة التشغيلية للعملي

الحالية، وبالتالي، خفض الطاقة 

من ويُعَد. المستهلكة في كل طن تبريد

ركات محعلى أهم العناصر التي تم تركيبها 

ثل معدات مالالتردد المتغيرة للتحكم في 

مضخات المياه والمبردات التي أثبتت

عنجدواها في الحفاظ على الطاقة، 

تقليل سرعة المحركطريق 

المالييسوالرئللعمليات،التنفيذيوالرئيسالتنفيذي،الرئيس)الشركةإدارةفريقيتولى
علىشرافاإل(العامالقانونيوالمستشاراألعمال،تطويرإلدارةالتنفيذيوالرئيسالتنفيذي،
تلعبحيثوإدارتها،باالستدامةمتعلقةالمسائلالمنذلكوغيربالمناخالمتعلقةالمخاطر

التقاريرورفعالمتطلباتمراجعةفياحيويًادورًحوكمةوالوالمجتمعيالبيئياالفصاحلجنة
.الشركةإدارةفريقإلىبشأنها

.المناخيالتغيرمخاطرمنلحدّلدرهم،1,512,000,000مبلغالشركةاستثمرت،2021عامخالل
التوسع،/بناءللالرأسماليةوالنفقاتللنمو،الرأسماليةالنفقاتاالستثماراتهذهوتشمل
إطارفيتأتيوقالمناطتبريدلقطاعأساسيةتُعتبرّالتيالكفاءةلتعزيزالرأسماليةوالنفقات

.الشركةأطلقتهالذياألخضرلتمويلا

الحد من التغير المناخي
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أهم مبادرات البحث 

الهدفوالتطوير
الحالة

إعداد نماذج الكفاءة لجميع 

المحطات المتغيرة 

لمحاكاةالبياناتنماذجإلعدادأداةتطوير

ينتهيماالمتغيرة،المحطاتجميعكفاءة

معدلباستهدافللمحطاتتصميمبوضع

تبريدطن/كيلوواط0.75يبلغكفاءة

مكتملة

استخدام التقنيات المتاحة

-للمبردات عالية الكفاءة 

المبردات المزودة بمحامل 

مغناطيسية

أحدثاستخدامبالمحطاتكفاءةتعزيز

المحطاتكفاءةلتعزيزالتقنيات
جارية

تحسين أبراج التبريد
خاللمنكفاءةالتعزيزإلىتهدفمبادرات

والهواءالمياهتوزيعتحسين
جارية

أنابيب الكربون النانوية

اءةكفلتحسينبديلةتقنياتاستكشاف

النانويةالتبريدأجهزةمثلمبادرات.الطاقة

دالتبريوتقنيةالنانوية،التشحيموزيوت

اإلشعاعي

جارية

ة االستفادة من الطاقة البارد

الناتجة عن إعادة الغاز 

الطبيعي المسال إلى حالته

الغازية

عمليةعنالناتجةالباردةالطاقةاستخدام

ةالغازيحالتهإلىالمسالالطبيعيالغازإعادة

التبريدفي

جارية

إدارة جوانب الطلب واإلمدادات

هوأوجالتبريدإمداداتلحجمدقيقةنماذجبناء

التأثيراتعلىبناءًالمحطات،فيالكفاءة

مافياألمثلالقراراتاتخاذلتمكينالمناخية

يزانياتمووضعالمستقبلية،بالمشاريعيتعلق

اماستخدتحسينفرصواستكشافدقيقة،

الطاقة

جارية

:ينتأساسيمهمتينتخفيف من آثار تغير المناخ بشكل كبير علىلتبريد لشركة تعتمد جهود 

عالبحث والتطوير إليجاد الفرص السانحة في السوق لالبتكار وإطالق مبادرات قابلة للتطوير والتوس1ّ.

مليون دوالر أمريكي خالل األعوام 30انفاقإلى الذي أطلقته من خالل برنامج تسهيل الشركةالعمليات التشغيلية وأعمال الصيانة المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، حيث تهدف 2.
.يواط ساعجيجا550كيلو طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، وخفض استهالك الطاقة بمقدار 330بنحو ثاني أكسيد الكربون غازالعشرة المقبلة لخفض انبعاثات

الحد من التغير المناخي
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ة أهم مبادرات العمليات التشغيلي

الحالةالهدفالصيانة

إلجراء تعديالت 3مشروع تسهيل 

تحديثية ذات صلة بمحركات التردد 

المتغيرة

تم.ةالمتغيرالترددمحركاتباستخدامالمحطاتكفاءةتحسينإلىالمشروعيهدف

.2020عامفيبدأتمراحل3منمكونةخطةمنمرحلتينمناالنتهاء

12توفيرإلىأدىمابأكلمه،2021العامخاللذلكمناالستفادةتمت

أكسيدثانيمكافئمنطن7,907خفضأي،يساعكيلوواطمليون

سيارة1716أواسنويًمنزال683ًالستهالكالكربون

األتمتة والرقمنة :4تسهيل مشروع

ركةشأصولفيوالرقمنةاألتمتةفرصمنالمزيداستكشافإلىالمشروعيهدف

منلليقوبالتاليالمصانعكفاءةسيحسنممااالصطناعي،الذكاءخاللمنتبريد

يتضمنوالذيالعمليات،تنظيمإعادةإجراءإلىأيضًاالمشروعيهدف.البيئيةالبصمة

..الموظفينالختيارالمهاراتمصفوفاتتقييمإعادة

التقنياتجميعالستكشاف2021عامفياألولىالمرحلةتسليمتم

بحلولهيتنتأنالمتوقعومنالتنفيذقيدحالياًالثانيةالمرحلة.الممكنة

.2022عامنهاية

لمحطات التناضح 5تسهيل مشروع

العكسي

للنظركتيكولمعبالتعاونالداخلي،المستوىعلىوالتجاريةالتقنيةالجدوىدراسة

.غيليةالتشالعملياتفيالمعالجةالصحيالصرفمياهاستخدامتعميمإمكانيةفي

هندسيمخططوضعإلى2022العامفيالشركةتسعى.مكتملة

.يودبأبوظبيإمارتيفيعكسيتناضحلمحطاتوتصميمتفصيلي

نظام اإلدارة البيئية
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االستدامة

حديثةريدتبخدماتتقديموالبيئيإشرافهاعلىتبريدشركةإنجازاتتقتصرال

حقوقعمتدإيجابيةعملثقافةتوفيرفيأيضًابلفحسب،للبيئةوصديقة

هذهلوبفض.والمضايقاتالتمييزمنوخاليةوآمنةصحيةبيئةفيموظفيها

ىعلمعًاالشركةأهدافتتطوروانموً الشركةموظفوشهدالراسخة،القيم

اءاتهمكفعلىبناءًالشركةفيللعملالمُرشحينتعيينويتم.السنينرّم

لخدمةاوإنهاءوالترقياتالمكافآتونظامالتوظيفعمليةوتستند.وخبراتهم

افيةبالشفتتسمعادلةإجراءاتاتخاذخاللمنذلكيتمحيثفقط،األداءإلى

.للمساءلةوتخضع

ادياإلرشوالدليلالبشريةالمواردوسياساتالسلوكقواعدمدونةوتعكس

عادلةعملبيئةلتعزيزبذلهاتالتيالجهودتبريد،بشركةالتوظيفلسياسات

ذلك،عنوفضال.والشخصيالمهنيالتطوروترعى،والشمولبالتنوعتتسم

جميععلىتسريالجنسيالتحرشلمناهضةسياسةالشركةتعتمد

يئةبفيالمتوقعةواالحترافيةالسلوكياتوتحدد،الجنسينمنالموظفين

دمعويمثل.االمتثالعدمحاالتفيالتصعيدقنواتاأيضًوتشملالعمل،

لعمبيئةلتعزيزالشركةجهوديجسدالجوانبهذهفيالمُطلقتسامحال

.جميعالوترعىاالحتراميسودها

التنوع والمساواة والشمول

التوطين

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

متساويةفرصتوفيرمنهانتُمكمستقبليةنظرةًوالشمولوالمساواةالتنوعسياسةفيالموضحةالشركةةرؤيوتتيح.والشمولبالتنوعتتسمعملوثقافةبيئةببناءتبريدشركةتلتزم
إلىوالمواهبالكفاءاتمنةالمتنوعالمجموعةهذهوتساعدمختلفة،جنسية30منأكثرمنالشركةفيالعاملةالقوىوتتألف.متحدمجتمعوبناءالخلفيات،مختلفمن،الموظفينلجميع
العملياتيفأفضلقراراتواتخاذالمبتكرةاألفكارخاللمنالمعنية،والجهاتالعمالءتوقعاتلتلبيةالشركةءأداعلىؤثرتوواالقتصادية،المجتمعيةالتنميةفيإيجابيةقيمةخلق

.العمليةوالخبراتالمجتمعيةوالحاالتواألعمارالعلميةالمؤهالتحيثمنالتنوعالشركةتدعمكما.التشغيلية

تبذلأنهاإال،ركةالشنشاططبيعةبسببالعاملة،القوىإجماليمناإلناثتمثيلنسبةتدنيمنالرغمفعلىالجنسين؛بينالتفاوتسدّفيهامًاادورًالشركةتلعبذلك،إلىوإضافة
بغضوالخبراتوالمواهبالكفاءاتتعزيزإلىبلتبريد،فيالمرأةتمكينعنجيدةصورةإظهارمجردإلىالدعمهذايهدفوال.هاأعمالتشهدهالذيالنموفيالمرأةدورلتقديرواعيةجهوداً
.الجنسنوععنالنظر

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

التنوع والمساواة والشمول

لهاعة المتعلقة بإفصاحات الموارد البشرية، وتشمل المعلومات الشركات التابالمؤشراتبتوسيع نطاق 2021قامت شركة تبريد خالل العام 
شركة )، وجي إي إس(شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق)وتشمل هذه الشركات تمكو . دولة اإلمارات العربية المتحدةفي 

، (معزولةشركة اإلمارات لصناعة األنابيب ال)، وشركة تسليم للقياس وتحصيل الرسوم، وكول تيك، وإي بي بي آي (أنظمة الخليج للطاقة
.وشركة الوجيز

(2021)تفاصيل القوى العاملة

90%

10%

النساء

الذكور

إجمالي القوى العاملة

المستوى الوظيفي

60%
24%

5%

8%
1%

1%

1%
1%

وظائف المستويات المبتدئة التي يشغلها الرجال

وظائف المستويات المبتدئة التي تشغلها النساء

وظائف المستويات العليا التي يشغلها الرجال

وظائف المستويات المتوسطة التي يشغلها الرجال

وظائف المستويات المتوسطة التي تشغلها النساء

وظائف المستويات العليا التي تشغلها النساء

وظائف المستويات التنفيذية التي يشغلها الرجال

وظائف المستويات التنفيذية التي تشغلها النساء

( 2021)معدل دوران الموظفين 

ةالمؤقتةالعمال

معدل التغير 888
ن السنوي للموظفي

بدوام كامل

معدل التغير 
ن السنوي للموظفي

بدوام جزئي

معدل التغير 
السنوي 

/للمتعاقدين
االستشاريين

42%

7%

0%

مجموع 
الوظائف التي 
يشغلها 

موظفون بنظام 
الدوام الجزئي

0%
5%

مجموع 
الوظائف التي 
يشغلها 
أو /المتعاقدون و
االستشاريون

وضمان ينالموظفمشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الخاصة الجهود المستمرة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

التنوع والمساواة والشمول

وضمان ينالموظفمشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الخاصة الجهود المستمرة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين

متوسط)الجنسينبيناألجور3معدلبلغ
يف(اإلناثرواتبمتوسطإلىالذكوررواتب
،20211:3.26عامالفيالعاملةالقوىإجمالي
ط،فقالرئيسيالمقرفياإلناثتعملحيث

.الهندسيةأوالفنيةالمجاالتفيوليس

مبادرة2021العامفيتبريدشركةأطلقت
نتمكيإلىتهدفالتي."تبريدفيالمرأة"

زي  التملتحقيقالشركةفيالعاملةالمرأة
وتغييرالشفافية،وتعزيزالوعيوإذكاء
ةثقافتعزيزعلىيعملما،الفكريةاالنماط

منلوإنه.والشمولوالمساواةبالتنوعتزخر
ىإحدتبريدشركةتكونبأنللفخرلمدعاة
ىمستوعلىللنساءالُمثلىالعملجهات

بيئةتوفيرعلىجاهدةوتعملالمنطقة،
بدعمالمبادرةوتحظى.الجميعتشملعمل

جانبإلىالبشرية،المواردإدارةوتوجيه
ةوالمساواالتنوعلجنةمناإلضافيالدعم

.ركةبالشالتنفيذيةاإلدارةوفريقوالشمول

. 2021في 1:1.01عند حساب تمثيل الذكور واإلناث على مستوى الشركة فقط، فقد بلغ معدل األجور بين الجنسين 3
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

إلىوظيفية،الالمستوياتمنفئاتأربععبرالتوطينبياناتنعرضأنالتقريرهذافيرناويُس
:الوظائفإيجادطبيعةجانب

(2021)نسبة التوطين من حيث المستوى الوظيفي 

المستويات الوظيفية 
المبتدئة

24%
11%

المستويات الوظيفية
المتوسطة

المستويات الوظيفية
العليا

المستويات الوظيفية 
التنفيذية

3% 4%

(2021)الوظائف خلق نسبة التوطين من حيث 

إيجاد الوظائف المحلية 
بشكل مباشر

63%

إيجاد الوظائف المحلية
بشكل غير مباشر

0%

االجتماعيةوالبيئيةالمعاييرخاللمنالوطنيةالجهودفييساهمفاعالدورًاتبريدشركةتلعب

حدة،المتالعربيةاإلماراتدولةلحكومةاألساسيةاألولوياتمنواحدةوباعتبارها.والحوكمة

القتصاديةوااالجتماعيةالتنميةلتعزيزالئقةوفرصبوظائفالمواطنينبدعمالشركةالتزمت

نهجأنىإليشيرمماا،مستمرًاارتفاعًالتوطينمجالفيالسنوياالتجاهشهدوقد.البالدفي

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةلحكومةالتوطينأهدافمعتتماشىاهوإجراءاتالشركة

أنيمكنالتيبوالمناصالتوظيفعقودإلىاستناداًالتوطينمستوىبتتبعتبريد،شركةتقوم
اهبانحسفيالرئيسيينالمعيارينهذينالشركةتوضعالسبب،ولهذا.نوإلماراتيايشغلها

:التاليالنحوعلى

لتابعةا(للطاقةالخليجشركة)إسإيجيشركةفيتوظيفعقودعلىاإلماراتيونيحصل1.
لتبريد

التي،المحطاتلدىالمبتدئةالفنيةالمستوياتوظائففيإماراتيينتوظيفيجريال2.
.آسيويينمهرةوحرفيونعماليشغلها

2018

41% 39%41%43%

201920202021

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الخاصة الجهود المستمرة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

التوطين

التي اطلقتها المبادراتعدد منما يليوفي. اا حقيقيًهو ما يمكن أن يحقق أثرً،قادة ومهنيي المستقبلالشابة، التوطين، تؤمن الشركة بأن االستثمار في األجيال جهود وإضافة إلى تعزيز
:دعم هذه الرؤيةالشركة ل

لتدريب العملي للطالب ابرنامج 
الجامعيين 

يناإلماراتيللطالبالبرنامجهذاوفري
عمليةخبرةعلىللحصولفرصا
مسيرتهماستكمالأثناءعملية

مالعالأبوابيفتحوهذا.التعليمية
مبكرة؛مرحلةفيأمامهمالمهني
.العمليةهممهاراتيصقلوبالتالي،
2012العامفيالشركةقامت

الثلثعمليةتدريببرامجباستكمال
.الجامعاتطالبمن

فيالُمقَدمة الدراسية المنح 
المجاالت التقنية 

في إطار مهامها ومسؤوليتها 
المجتمعية تجاه دعم الجيل الصاعد
من مواطني دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، تقدم الشركة المنح 
الدارسية للطالب الطامحين إلى 
التفوق في المجاالت التقنية في
مدة الجامعات والكليات التقنية المعت

.  في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وحاليا هناك طالبان يستفيدان من

.هذه المبادرة

StarTrainبرنامج تطوير المهارات 

مهاراتتطويرإلىالبرنامجهذايهدف
ن،اإلماراتييالمواطنينمنالموظفين
زيزتعفيمساهمتهموتيرةلتسريع
األداءعلىالقائمةالشركةثقافة

بينالمواءمةخاللمنالوظيفي،
.الموظفينوأداءالشركةأهداف

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد
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لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالمجتمعي وال

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

طرفقبلمننقديلبشكوالتعليقاتالردودتحليليتمو.التشغيليةالعملياتأبعادمختلففيوتمكينهممشاركتهممدىوقياستقييمفيلموظفينلالسنوياألراءاستطالعيساهم
وتشجيعالشفافيةمانلضالشركةداخلاالستطالعنتائجمشاركةتتم.للنموكفرصالتوصياتواستخداممنفتحبشكلاالستطالعنتائجبأخذللشركةيسمحوهذا.تحيزأيلتجنبثالث

تقييمنسبفياارتفاعًأظهرالذياألمر.٪98ستجابةاالمعدلبلغ،2020عامالفيالشركةأداءلقياس2021عاممناألولالربعفيإجراؤهتمالذيالموظفينأراءاستطالعفيو.المشاركة
.وتمكينهمالموظفينمشاركة

نسب تقييم 

تمكين الموظفين

تقييم ةنسب

الموظفينمشاركة

89%

85%

2017

94%

85%

85%

2016

89%

89%

86%

2018

96%

85%

88%

2019

98%

90%

92%

2020

98%
االستجابةنسبة

.إمكاناتهم الكاملةلبلوغا من خالل الحفاظ على مشاركتهم، ها نحو تحقيق النتائج المنشودة على مستوى الشركة، ودعم موظفيهمسيرتالشركة ونُواصل 

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

التنوع والمساواة والشمول

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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لجنة االفصاح البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

كانوإنحتى،بالشفافيةيتسمنحوعلىالمفتوحللتواصلالمجالبإتاحةتبريدشركةتلتزم

.صحيةعملةبيئإليجاداإلمكانيةوتعزيزالمشكالتلمعالجةالفرصةذلكيتيحإذ،سلبيًااألمر

لشركةاإدارةوفريقاإلدارةمجلسيتوقعالتيالمبادئالمخالفاتعناإلبالغإجراءاتوتُوضِح

اخصيصً اإلجراءاتهذهصممتوقد.السلوكقواعدمدونةانتهاكاتعناإلبالغفيمُراعاتها

عنواإلفصاحالداخليالمستوىعلىمخاوفهمعناإلعرابمنالموظفينلتمكين

.مالئمغيرتصرفأوتصرفسوءعنتكشفأنهايرونالتيالمعلومات،

أوالتنظيميةلوائحهاأوالشركةلقواعدانتهاكاتأيارتكابمنعإلىاالجراءاتهذهوتهدف

أينعاإلبالغعلىايهموظفجميعالشركةتحثّالهدف،هذاولتحقيق.بهاالمعمولالقوانين

شكاوىأيرفعمنتُمكنهمآليةاهلموظفيالشركةوفرتذلك،إلىوإضافة.محتملةانتهاكات

:يةانتقامأعمالأليالتعر ضمخافةودونهويتهم،عناإلفصاحودونبسريةالشأنهذافي

يرة،الخطالشكاوىعلىهذاينطبق:والمجهولةالمستقلةالمخالفاتعناإلبالغخدمات1.

خارجيةةلجهالتابعالخارجيالمخالفاتعناإلبالغخدمةمزودإلىالتقريرتقديميمكنحيث

.المطلوبالتحقيقإلجراء

أواليةاحتيتصرفاتأيعناإلبالغعلىموظفيهاالشركةوتحثّ:مباشرةًالشكاوىرفع2.

بدورهاعترفالتيالبشرية،المواردإدارةإلىأوالمسؤولالمديرإلىالئقةغيرأوقانونيةغير

منكّلفالماالمتثالمسؤولبصفته.األمرلزمإذاالعام،القانونيالمستشارإلىالمسألة

.اإلدارةمجلسقبل

يُقدمية،المبدئالتحقيقاتعلىوبناءً،المخاوفأوالشكاوىبشأنالتدقيقلجنةإخطارويجوز

أمسميرتحقيقإجراءاألمراقتضىسواءذكرها،اآلنفاللجنةإلىالتوصياتاالمتثالمسؤول

ويُشرفةالصلذاتالرسميةالتحقيقاتإجراءاالمتثالمسؤوليتولىوبدوره،.ذلكيقتضِلم

.عليها

إجراءات اإلبالغ عن المخالفات لموظفينلالمزايا الُمقَدمة 

المُقدَمةوالمزاياالرواتبحزموتشمل

مثل)ومتغيرةثابتةمكوناتالشركةلموظفي

ةلدرجلووفقًا(اإلضافيةالعملساعاتأجور

لوتتمث.الموظفيشغلهاالتيالوظيفية

،الحياةعلىالتأمينفياألساسيةالمزايا

نللموظفيالصحيوالتأميناإلعاقة،تأمين

،التقاعدومعاشاتالسفر،وبدالت،واسرهم

.الخدمةنهايةمكافآتو

لفاعبشكلتبريدشركةموظفويساهم

الي،وبالت.ومرونتهاونجاحهاالشركةنموفي

همومكافأتبالتقديرالموظفينشعورفإن

الشركةأولوياتمنهوالكافيبالقدر

فينالموظرضامنعاليةمستوياتلتحقيق

اءبنأنأيضًاالشركةتدرككما.العملفي

وجهةالموظفينبينراسخةعالقات

األمدعلىمزاياتحقيقفييُساعدعملهم

نتاجيةاذاتتنافسيةسوقفيالطويل

االلتزامجانبإلىووالء،عاليةكفاءةو

.أقلوخالفات

أجور ساعات العمل اإلضافية •
على الحياة /تغطية تأمين اإلعاقة•
التأمين الصحي على الموظفين وأسرهم•
وأنظمة االكراميات )مخصصات التقاعد •

(  المعاشات التقاعدية
للموظفين وأسرهمتأشيرات اإلقامة •
السنوية، والمرضية، واألمومة، )اإلجازات •

(واألبوة، والحج، وما إلى ذلك

دة سفر لالنضمام للعمل وتذاكر عوتذاكر •
للوطن

ألبناء لبدل تعليم •
راتب مقدم للموظفين الجدد•
سلفة سكنية•
قرض شخصي•
مكافاة سنوية•
/ هاتف محمول/ سكن /اإلقامة)عالوات•

ى خاصة بالعمل، وما إلةوسياربدل انتقال
(.ذلك

ا لدرجة الموظفتشمل المزايا باال افة ذلك، :وفق 

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

التنوع والمساواة والشمول

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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الموظفين و مان مشاركة
رفاههم

إدارة المواهب 

نُوصيوالتدريبيةلالحتياجاتكامالًتحليالًالشركةتجريالموظفينمهاراتةتنميبهدف

.ظفينالموعلىوتعميمهلتدريبلسنويمخططوضعوالالزمةالتدريبيةالبرامجببإلحاقهم

وسائلعبروالتدريبالداخليالتدريبمثلالتدريبأنماطمختلفالتدريبيةالبرامجهذهوتشمل

سكيل")"إسإمإلأبسايد"منصةالشركةستخدمتو.العمليوالتدريباإللكترونيميالتعلُ

الصحةحولالتدريبيةالدوراتمنكبيرةمجموعةتيحتالتياإللكتروني،ميللتعل"(سوفت

ومهاراتواإلنتاجيةواالمتثال،والتطوير،والتقنياتالعمل،ومهاراتوالجودةوالبيئةوالسالمة

.الجماعيوالعملالتعاون

ترخيص 900على 2021عام الخالل ت الشركةحصل

دورة تدريبية10,895وأجرت

إدارةبرامجتوفر،وتطويرهمموظفيهامهنيةبمستوىللنهوضتبريدشركةمهامإطاروفي

وروابطعالقاتوإقامة،هموخبراتمعارفهموهممهاراتمنلالستفادةفريدةافرصًالمواهب

:ةرئيسيبرامجأربعةحولالسياسةهذهنطاقيتمحور.الشركاتمنغيرهاأو/وتبريدداخل

.الوظيفيوالتناوبواالنتدابالداخلي،والتنقلالمهني،الصديقبرنامج

عادةإوالمهني،إلرشادابرنامجعلىتحديثاتبادخال2021نوفمبرفيالشركةقامت
ذوياإلماراتيينالموظفيناحتياجاتالبرنامجهذاويلبي.SkillUPمسمىتحتاطالقه
يحويتالقيادية،مهاراتهمويطور،همأداءويُحسن،ةالمتوسطةالوظيفيياتالمستو
لمتمثلاالحاليالشركةلنهجُمكمّالً البرنامجهذاويُعَد.المهنيللتطورأمامهمالفرص

أيديعلىالمهنيالتوجيهوالوظيفي،التناوبوإتاحةالعملأثناءتدريبالتقديمفي
لغرسالوظيفيةالتخصصاتمتعددةمهامعلىالعملوفرصخبرة،ذويمديرين
.البناءةالتنافسيةالقدرة

التنوع والمساواة والشمول

الصحة والسالمة

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين

المهنيوالتدريببرامج اإلرشاد 

"اسآيك"شركةقبلمنالشخصيةالمساعدةبرنامجوأسرهملموظفيهاالشركةتوفر
تتسمو.التخصصاتمنلمجموعةمباشرةًالالشخصيةستشاراتاالخدمةتقدمالتي
دعمخطعبراألسبوع،أيامطوال-ساعة24مدىعلىالتامةبالسريةالخدمةهذه

داماستخمعدالتحولاسنويًربعاتقريرًالشركةتلقىتو.مجانيهاتفرقموكذلك
جلساتاأيضًتُقدمالتيآيكاسخدماتاستخداممعدلمتوسطجانبإلىالخدمة،
ويهدف.يدتبرشركةلمتطلباتوفقًامُخصصةجلساتوعمالئها،لجميعمجانيةتوعوية

صصينمتخخبراءيهتمحيث،الموظفينلجميعوالرفاهالصحةتحسينإلىالبرنامجهذا
ُتؤثرالتييةوالبيئوالفكريةوالمهنيةواالجتماعيةوالماليةوالعاطفيةالجسديةبالعوامل

.العامةالصحةعلى

برنامج مساعدة الموظف 

الكفاءاتتحديدمجموعة،المستوىعلىالمراجعةعمليةمنكجزءالشركة،تواصل
يتيحأنشأنهمنوذلكالرئيسيةواردباألالخاصالوظيفيلتعاقبلالمؤهلةوالمواهب
قامت،2021العاموفي.العليااإلدارةمستوىعلىالداخليةالوظيفيةوالترقياتالفرص
األولىالوظيفيةالدرجاتذويالموظفينمنوالمواهبالكفاءاتبتحديدالشركة
.أكبرمهاملتوليهمتطويرووالثانية

التعاقب الوظيفي والتخطيط المؤسسي
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الفحوصات الخاصة بالصحة 

العامة

فحوصات أمراض القلب، وضغط الدم، وداء السكري، واألنف

ن إلى جانب فحوصات العيون التي يمكن أ. واألذن والحنجرة

صلة تكون ذات صلة بالصحة المهنية وليست بالضرورة ذات

.بحالة طبية مسبقة

الفحوصات الخاصة بالصحة 

المهنية

متابعة فقدان السمع الناجم عن الضوضاء، وفحوصات 

الت الجهاز التنفسي والجلدية، وداء الفيالقة؛ إصابات العض

.والعظام، والفحوصات السيكولوجية

فحوصات أخرى

اختبارات قياس نسبة الكحول والمخدرات، والفحوصات 

ة أو السابقة للسفر للدول التي بها جوائح أو أمراض وبائي

.أمراض معدية محلية

رللمعاييالدوليةالمنظمةبخاصةمعاييرأربعةالمتكاملاإلدارةنظامسياسةتتضمن

للسالمة45001أيزووللبيئة،14001أيزووللجودة،9001أيزوهيو،تبريدشركةاعتمدتها(أيزو)

المتكاملاإلدارةنظامسياسةوتعتبر.الطاقةإدارةلنظام50001أيزووالمهنية،والصحة

لقوانيناوكذلك(وااللتزامالقيادةبنودذلكفيبما)األيزوبنودتشملاستراتيجيةوثيقة

.تبريدشركةتعملحيثالمنطقةفيالمحلية/االتحادية

مةوالسالالصحةإدارةخاللمنالمتكاملاإلدارةلنظاممفصلةسنويةعملخطةإعداديتم

ديرم/التنفيذيالرئيس)اإلدارةقبلمنعليهاوالموافقةمراجعتهاويتموالجودة،والبيئة

ومؤشراتأهدافعدةتشملأنعلىالموظفين،جميععلىبعدمافيتعميمهاو(العمليات

المعاييربالمتعلقةااللتزاماتجانبإلىالشركة،موظفيوسالمةصحةعلىتركزرئيسيةأداء

.الجودةومستوىالبيئية

تعزيز الصحة المهنية والنظافة والرفاه
نيةالمهبالصحةاخاصًإجراءًتبريدلشركةوالبيئةوالسالمةالصحةإدارةنظاميتضمن

لوائحالتقتضيهلمااوفقًالالزمةالدوريةالصحيةالفحوصاتيحددحيثوالرفاه،والنظافة

اهورفصحةلمراقبةانظامًالشركةتعتمد.الدوليةالمعاييرمعيتماشىبماواالتحادية

ارإطوفي.الخطورةعاليةإلىمتوسطةأنشطةفيمنهمالمشاركيناوتحديدًالموظفين،

الجهةمعسيقبالتنالصحيةالفحوصاتنتائججميعلتسجيلامتثالعمليةالشركةتبنتذلك،

ابعةللمتخضعواالذينالموظفينلجميعالطبيةالتقاريرومراجعةالتأمينلخدماتالمقدمة

.ظفينللموتقديمهايمكنالتيالرعايةوتسريعولوياتاألتحديديتيحالذياألمرالصحية،

مهنيةوالالعامةبالصحةتتعلقسنويةطبيةلفحوصاتالموظفونيخضعذلك،جانبوإلى
.أساسيبشكل

الصحة والسالمة

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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الصحة والسالمة

تعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة 

ك، بهدف بذلت شركة تبريد العديد من الجهود في مجال السالمة القائمة على التواصل والسلو

مبذولة ما وتشمل بعض الجهود ال. الشركةتعزيز ثقافة الصحة والسالمة والبيئة على مستوى 

: يلي

فيالرئيسيةبالمخاطرالخاصةالسالمةقواعدعرض:والبيئةوالسالمةالصحةقواعدجدار

سالمةالقواعدحولموجزةرسائلطباعةتتمحيثتبريد،شركةمحطاتلالداخليةجدرانالعلى

انتزاعهامكنيمنخفضةتكلفةذاتللبيئةصديقةملصقاتشكلعلىتوضيحيةبرسوممزودة

المثال،يلسبعلىالمحددة،الرئيسيةللمخاطرعرضةاألكثرالمناطقفيلصقهايتمبسهولة

الحياةانقاذقواعدللصقاألنسبالمكانهيالمبرداتمنطقةبجانبتقعالتيالجدران

.الرفعبعملياتالمتعقلة

المسائلبوعيالمستوىلزيادةإلكترونيةعرضشاشاتتركيبتم:إلكترونيةعرضشاشات

يليةالتشغالمجاالتبتتعلقالنطاقواسعةمسائلولحالموظفينبينمنتظمبشكل

،ريةالبشوالموارد،الطاقةوإدارة،والجودةوالبيئةوالسالمةالصحةمثلوالتقنية،واإلدارية

وحوضتعزيزإلىأيضاًالشاشاتهذههدفوت.ذلكإلىوماالسلوك،قواعدومدونة،والتواصل

متعلقةالاألمورفيالتفاعلزيادةعلىالموظفينوتشجيعالسالمةبقواعدالخاصةالرسائل

.والبيئةوالسالمةبالصحة

ئيسيربشكلالضوءالمبادرةهذهتسلط:التو يحيةالرسومعلىقائمةمتكاملةسمات

.بشأنهاالموظفينوتوعيةالطاقةوإدارةوالبيئةوالسالمةبالصحةالمتعلقةاألمور

غيرالتوالحااإلجراءاتلتحديدالنظامهذاتطبيقتم:الحوادثعنلإلبالغاآلليالنظامتطوير

اتالتحقيقفيبنجاحاستخدامهويتمبكفاءةالنظامهذابالعملأبد.واإلخفاقاتاآلمنة

.الحاجةعندبالحوادثالمتعلقة

ركةالشقامت،السلوكيةالسالمةبالمتعلقةالجهودإطارفي:الموظفينسلوكمراقبة

علىالحفاظبهدفبأمانالعملثقافةتطويرلمواصلةالتنفيذموضعالعمليةهذهبوضع

.الوشيكةوالحوادثاألخطاءمنمنخفضمعدل

المة الصحة والسالخاصة ببرامج التوعية والتدريب 
والبيئة 

إلزاميةاتتدريببتطويرقامتلذا،بالغةأهميةالمهنيةوالسالمةالصحةتبريدشركةتولي

.ترنتاإلنوعبروخارجيةداخليةتدريبات:هيرئيسيةفئاتثالثتشملموظفينللدورية

جلساتاختيارللموظفينيمكنحيث،2018العاممنذمخصصة،تدريبيةدوراتإلىباإلضافة

حةبالصالصلةذاتالموضوعاتبعضحولونصفساعةأوساعةلمدةمختصرةتدريبية

أويومالفيبهاااللتحاقيمكنالتيالجلساتعددحيثمنقيودأيدونوالبيئة،والسالمة

مالحظاتأوطلباتحسبمخصصةتدريبيةدرواتتقديميتمكما.الشهرأواألسبوع

حولقدمةمتتدريبيةدوراتتبريدشركةنظمتالمثال،سبيلعلى،الخارجيةالمعنيةالجهات

.العمالءمقراتفيمشاريعفيالمشاركينلموظفيهاالكهربائيةالسالمة

الدورات التدريبية
الداخلية

يةالسالمة الكيميائ•

إدارة المخاطر•

أنظمة اإلدارة•

تصاريح العمل•

الدورات التدريبية
الخارجية

نيبوش•

أيوش•

العمل على •
السقاالت

يةالسالمة الكهربائ•

القيادة اآلمنة •
(الدفاعية)

الدورات التدريبية
المخصصة

العمل في األماكن•
المرتفعة

الضوضاء•

العمالة المنفردة•

العمليات •
ي التشغيلية الت
تتضمن حرارة 

عالية

ظفين من مولتتضمن الدورات التدريبية اإللكترونية مجموعة من البرامج التي يتم تقديمها ل
.  اإللكترونيم يخالل بوابة التعل

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد

التوطين
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ساعة، 25.1ساعة تدريبية بمقدار 15المحدد بنحوهدف الشركة التتجاوزفي العام الماضي،

.ا بسياسات االمتثالهوالتزامحرص الشركة على بذل العناية الواجبة مما يدل على 

وفي إطار تعزيز جهود الشركة لضمان توفر ظروف الصحة والسالمة المناسبة في مكان

.لتوعية الموظفين بهذا الشأن2021العمل، تم تنفيذ المبادرات الرئيسية التالية عام 

امالعفيللوقت الحوادث المهدرةنسبة بلغت
مليون ساعة عمللكل صفر2021

41
38

22
24

23
25

16
18 18 18

15 15

201920172016 2018 2020 2021

عدد ساعات التدريب

المستهدف

الصحة والسالمة

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الجهود المستمرة ذات الصلة 
19-بجائحة كوفيد
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األدوار الوظيفية 19-لجنة المعنية بمواجهة كوفيدالهيكل 

رئيس اللجنة-الرئيس التنفيذي العمليات 
اإلشراف على البروتوكوالت واإلجراءات الشاملة 

.والموافقة عليها19-الخاصة بكوفيد 

عضو مجلس-إدارة الموارد البشرية -نائب رئيس 

إدارة

اإلشراف على البروتوكوالت واإلجراءات الخاصة 

في المقر الرئيسي لشركة تبريد19-بكوفيد 

جودةإدارة الصحة والسالمة والبيئة وال-نائب رئيس 

عضو مجلس إدارة-

التي 19-اإلشراف على بروتوكوالت وإجراءات كوفيد 

ع نائب يتم تطبيقها في محطات الشركة بالتنسيق م

اريع عمليات والصيانة، وكذلك المشلالرئيس األول ل

إلدرة التابعة لها بالتنسيق مع نائب الرئيس 

المشاريع

عمليات والصيانة، ونائبالإدارة -نائب رئيس أول

عضو أساسي-الشماريعدارة إرئيس 

في محطات 19-تنفيذ بروتوكوالت وإجراءات كوفيد 

تبريد ومواقع المشاريع التابعة لها

أعضاء-نائب رئيس /نائب رئيس أول

ونائب الرئيس،نائب الرئيس األول لإلدارة المالية

س ونائب الرئي،إدارة المشاريعوإلدارة االستراتيجية 

رة ونائب الرئيس إلدا،إلدارة االتصال اإلستراتيجي

اإلمدادات

أعضاء-إداريون

،إدارة الصحة والسالمة والبيئة والجودة-مدير أول 

بتقديم مدير ومدير عالقات وشؤون الموظفين، 

والمشرف على ( إدارة تقنية المعلومات)الخدمات 

والموظف ( إدارة الموارد البشرية)الشؤون اإلدارية 

إدارة االتصال )المسؤول عن الصورة المؤسسية 

(االستراتيجي

على مستوى العالم، في ظل وجود بعض الحاالت 2021عام خالل ال19-استمرت جائحة كوفيد

عليه و. المؤكدة والمشتبه بها بين موظفي الشركة عقب اكتشاف متحور أوميكرون األخير

رصد تطور الوضع واالستجابة له على نحو فعال، 19-المعنية بمواجهة كوفيداللجنةواصلت 

.من خالل آلية متسقة للتأهب واالستجابة

الجهود المستمرة ذات 
19-الصلة بجائحة كوفيد

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

التوطين
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المشاركة المجتمعية

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

الجهود المستمرة ذات 
19-الصلة بجائحة كوفيد

، قامت الشركة بتنفيذ البروتوكوالت وإجراءات مكافحة الفيروس عبر مكتب الشركة الرئيسي ومحطاتها 2021وحمالت التطعيم لعام ( PCR)ومع زيادة اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل
ومواقع المشاريع التابعة لها على النحو التالي؛

(PCR)قياس درجة حرارة الزوار والموظفين وتقديم تقارير اختبارات تفاعل البوليمراز المتسلسل•

.باإلضافة إلى األقنعة الطبية والقفازات والمطهرات. توفير اإلمدادات الالزمة بما في ذلك الحواجز الواقية•

.تعليق الفتات جذابة ومضاءة في الممرات ودورات المياه وداخل المصاعد وعلى جدران الساللم•

.بر اإلنترنتكما يُفضل العمل عن بُعد في مكتب الشركة الرئيسي وعقد اللقاءات ع. عقد االجتماعات واللقاءات العامة ضمن الحدود المفروضة في المسجد وغرف االجتماعات والكافيتريا•

.إجراء عمليات تدقيق وتفتيش منتظمة للمحطات ومواقع المشاريع•

.تطهير المقر بالكامل مرتين في األسبوع، إلى جانب التطهير اليومي لمحطات العمل الفردية ومنطقة االستقبال والمكاتب•

تتبع عملية االتصال والتوثيق المطبقة لدى شركة تبريد الممارسات الواردة أدناه لضمان استمرارية تدفق المعلومات المتعلقة بالجائحة،

التنوع والمساواة والشمول

الموظفين وضمان مشاركة
رفاههم

الصحة والسالمة

التوطين

كل أسبوعين: 19-آخر المُستجدات بشأن جائحة كوفيدتحمل الكترونيةرسائل •
من كل أسبوعين إلى شهرياً: 19-لوحة متابعة بشأن اإلجراءات والتدابير المُتخذة للوقاية من جائحة كوفيد•
ي خالل االجتماعات التوجيهية مع موظفي العمليات التشغيلية والصيانة والمختصين بالشؤون البيئ: 19-البروتوكوالت المتعلقة بالوقاية من كوفيد•

والمجتمعي 
:التعميمات1

19-قائمة مراجعة نقاط تقييم استعدادية مقر العمل لجائحة كوفيد•
19-تقييم المخاطر المتعلقة بجائحة كوفيد( سجل)• :تقييمات مقر العمل2

محطة54يُعرَضون على شاشات العرض اإللكترونية لدى : فيديو بشأن السالمة/حوار18•
"مايكروسوفت تيمز"على : 19-قناة حول كل ما يتعلق بكوفيد•
باستخدام النظام اآللي المتطور لإلبالغ عن الحوادث19-اإلبالغ عن الحوادث أو الحاالت ذات الصلة بكوفيد•

:التواصل3

19-خطة إدارة الطوارئ المتعلقة بكوفيد•
19-المبادئ التوجيهية المتعلقة بالعودة إلى العمل ما بعد جائحة كوفيد•
الرسم التخطيطي لحاالت العزل والحجر الصحي•
الرسم التخطيطي للحاالت اإليجابية والمخالطين األساسيين للمصابين•

:االستعداد واالستجابة4

باستخدام النظام اآللي المتطور لإلبالغ عن الحوادث19-اإلبالغ عن الحوادث أو الحاالت ذات الصلة بكوفيد• :اإلبالغ عن الحوادث والحاالت5
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االستدامة

المباشرة مع العمالءالعالقاتالمؤسساتالمباشرة معالعالقات 

ارتفاع معدالت التحصيل 
واصل عبر متعددة للتواصل مثل الهاتف والبريد اإللكتروني والتوسائلتخصيص 

اإلنترنت وأكشاك الخدمة

عقد اجتماعات منتظمة حول إدارة العالقات
حدوثعند الحاجة في حال " تسليم"تمكين جميع العمالء من التواصل مع إدارة 

.يدعو لذلكطارئأي 

اتسجيل جميع العمالء في قائمة إدارة المنشآت ونسب إشغاله

تقديم االتصال بجميع المكالمات التي لم يتم الرد عليها في نفس اليوم لإعادة 

كالمات كما تقدم الشركة خدمة البريد الصوتي ومراقبة الم. المساعدة المناسبة

.ا لمعايير عاليةوتقييمها لضمان الجودة وفقً

خدمات وفيرتالشركة على تعمل لذلكجاف، حيث تعتبر خدمات التبريد ذات أهمية قصوى، الحار والالمناخمناطق ذات التعمل شركة تبريد في 
.  وتمكينهم من خالل التأثير البيئي اإليجابي المترتب على خدمات تبريد المناطقئها،سهلة ومريحة لعمال

وعالقات مباشرة المؤسساتمباشرة مععالقات )عمالئها معبناء عالقات قوية ب،محطة86علىمن خالل محطاتها التي تزيد ،الشركةتقوم
تجربة آمنة عبر بحماية خصوصية العمالء وتطوير التقنيات التي تضمن لهمالشركةتلتزملذلك، .اإللكترونيةمنصاتهامن خالل ( العمالءمع 

التابعة" تسليم"خاصة بالعمالء على موقع الشركة اإللكتروني ترتبط بصفحة الويب الخاصة بالعمالء وتديرها شركةصفحةمن خالل اإلنترنت
دد االمتثال بصالشركة أنّكما . امن الوصول أو االستخدام أو كشف المعلومات غير المصرح بهوخاضعة للرقابة ومحمية توفير بيئة آمنة ل، لها

.2021لقانون حماية البيانات الصادر عن دولة اإلمارات في ديسمبر 

خدمة العمالء

إيجابيةعالقاتلتعزيزاستراتيجيةالشركةىتتبن
مالءالعلدعمفريقبتخصيصتتمثلعمالئهامع

،امةتبسهولةالشركةمعالتواصلمنوتمكينهم
:التاليةالخدماتتقديمجانبإلى

اللغاتمتعددعمالءخدمةمركز•

ئلوالرسااإللكترونيالبريدخاللمنخطاراتإ•
النصية

اإللكترونيللدفعمنصات•

وتقديمالعمالء،لخدمةأكشاكتخصيص•
حيثالعملمقر/المنزلمنالدعمخدمات
المعنيبالعميلالفريقأعضاءأحديلتقي

استفساراتأيعلىالردفيلمساعدته

تتمثلالمحموللهاتفلتطبيقتطوير•
دفعالعملياتتسهيلفياألساسيةوظائفه
العمالءوإخطار

إلىاالنتقالإلجراءاتاإللكترونيالتتبع•
وإخالئهاالمنشآة

التبريدخدماتلفواتيرالتلقائيالدفع•

العمالءعالقاتإلدارةثمحدّنظامتطبيق•
بالكاملالمجسلةالمكالماتذلكفيبما

عالقات العمالء

المبادرات المجتمعية
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معدّل حل 
الشكاوى

100%

عدد الشكاوى الواردة

385

رضا العمالء بشكلٍ عام 

مقبول

معدّل حل 
الشكاوى

100%

الواردةالشكاوىعدد 

257

رضا العمالء بشكلٍ عام 

مقبول

شهادات3علىالحصولفي2021عامالفيالشركةتهاحققالتياإلنجازاتأكبرأحدتتمثل
:10002)الشكاوىومعالجة،(10001:2018أيزو)العمالءخدماتفيالجودةإلدارةجديدةأيزو

رمعاييبأعلىتبريدشركةالتزامالشهاداتهذهتُثبت.(10003:2018)النزاعاتوحل(2018
.العمالءخدمة

الشكاوى،لمعالجةوتحليلهاالعمالءعالقاتإلدارةنظامبتخصيصالشركةقامت
يتمَّ الشكوى،حلالعمالءخدمةمسؤولعلىرتعذّحالوفيفعال،بشكلٍ وتحسينها
نمءعمالللبالنسبةأما.معهاللتعاملالمشرفينإلىالفورعلىالمشكلةتصعيد

توفيرلبفضالعالقةتوطيدثمومنمباشرةًالشكاوىحلبعالقاتالمديرويقومالشركات،
.العمالءخدمةمنعالٍمستوى

يفالشركةقامتا،هعمالئمعالتواصلوتسهيلالعمالءتجربةلتعزيزاهجهودإطارفي
:تشملرئيسيةمبادراتعدةبتنفيذ2021عامال

بايوسامسونجالتلقائيالدفعخدمتيمثلالرقميةالدفعحلولمنالمزيدتقديم•

ومالحظاتهمالعمالءاقتراحاتإلىااستنادًاإللكترونيالموقعتحديث•

للعمالءأفضلتجربةلتقديمالرقميةالهويةوتطبيقتوثيقنظامبينالدمج•

لٍ بشكالعمالءمعالعالقاتلتحسينالموضوعةاهخططإطارفيحاليًاالشركةتعمل
:التاليةالمبادراتعلىأوسع

ةالخدمتوصيلإلعادةاألسبوعأيامطوالالساعةمدارعلىيعملطوارئخطتخصيص•
الرسميةالعملساعاتبعد

الفواتيراعتمادإجراءاتلتحسينالنهائيةالفاتورةإصدارأتمتة•

شكاوىالوحلالدفع،وتاريخالذروة،ساعاتتفاصيلتحملللعمالءشاملةتقاريرتقديم•

المبادرات المجتمعية

عالقات العمالء
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مؤشرات االستطالع

%0%9%91نحن سعداء بخدمة عمالء شركة تبريد

%0%12%88نحن راضون عن سهولة إجراء األعمال مع شركة تبريد

د داخل نحن راضون عن مستوى التبريد الذي توفره شركة تبري

منشآتنا
88%12%0%

%9%9%82نحن راضون عن أداء فريق إصدار الفواتير

خاصة تقوم شركة تبريد بمعالجة مشكالت إصدار الفواتير ال

بي بشكلٍ عادل وحلها في الوقت المناسب
85%12%3%

%0%6%94افيةتتسم فواتير شركة تبريد الشهرية بالوضوح والشف

استطالع رأي العمالء 

ا لفهم أداء الشركة من وجهة نظر العمالء وتحديد مجاالت ا سنويًستطالعًاتبريدشركة تُجري 
. التحسين بناءً على المالحظات النوعية الصادرة عنهم

رإصداونظامالعمالءخدمةشروطعنراضونالعمالءغالبيةأنّاالستطالعنتيحةأظهرت
تجربةحسينتكيفيةحولالمفتوحالسؤالعلىاوردً ذلك،إلىإضافةًالتبريد،ومستوىالفواتير
المستغرقتالوقوتقليلالمُقررةالرسومبتخفيضطلباتالشركةتتلقعام،بشكلٍالعمالء

.المُقدَّمةالدفعطرقوتحسينالعمالءاستفساراتعلىالردفي

مؤشر صافي نقاط الترويج

84%

16%

2020

وتقيس-100إلى+100منقيمتهاتتراوحالتيالمؤشراتأحدالترويجنقاطصافيمؤشريُعدّ
بديلكمصدريُستخدمكماآخرين،عمالءلالشركةخدماتترشيحفيالعمالءرغبةمدى

.لهاوالئهمومدىالشركةخدماتعنعامبشكلٍالعمالءرضامستوىلقياس

91%

9%

2021

2021عام الزيادة في مؤشر صافي نقاط الترويج في 

المبادرات المجتمعية

عالقات العمالء
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صافيشرمؤعلىالمُحصّلةدرجاتزيادةفيلالستمرارالتاليةالتدابيربتحديدالشركةقامت
:الترويجنقاط

من)دتبريشركةعمالءمعالتواصلوتيرةزيادةخاللمنالمروجينمشاركةفياالستمرار1.
اموجدت،إنالمشكالت،وحلاهخدماتتحسينطرقلتحديد(والزياراتالمكالماتخالل

اهعمالئمعتهاشراكويقويالعمالءرضاسيضمن

استفساراتهمأو/والعمالءمشكالتعلىالردفيالمستغرقالوقتتقليل2.

العمالءلجميعاتلقائيًإصدارهايتموبياناتفواتيرتقديم3.

أداءتحسينعلىالعمالءمعللعمل(الحرارةدرجةفيالفرق)األداءإدارةخدماتتقديم4.
التكاليفتوفيرعلىاألطرافجميعيساعدمابهمالخاصةالداخليةالتبريدأنظمة

تبريدةشركستقومالمستقبلية،الرأياستطالعاتفيالمشاركةفاعليةتحسينأجلومن
الرأيعاستطالإلكمالآرائهمالستقاءالعمالءمعلتواصلباالعمالءخدمةمسؤوليبتكليف
.العمالءرضاحولالمتكررةبالمالحظاتالمدراءوتزويدالسنوي

دعم التعليم

فيةالمساهمإلىباستمرارتبريدشركةسعىتالمناطق،تبريدخدماتلامزودًباعتبارها
منركةالشقامتلذلك،.البيئةعلىوالحفاظالطاقةلكفاءةمبتكرةحلوالتعززالتيالجهود
البيئيالوعيتعزيزب،2021عامالفيواختتمت2019عامالفيهاأطلقتالتيإثراء،مبادرةخالل

رةدائمعالشركةتتعاونكما.االستدامةبالمتعلقةاهبجهوداألكاديميةاألوساطربطو
حاولةمفيأبوظبي،مدارسفيللطالبمحمولةكمبيوتربأجهزةللتبرعوالمعرفةالتعليم
.بعدهاوما19-كوفيدجائحةأثناءالجيدالتعليمإلىالوصوللدعم

فيالقادةمنالقادمالجيلمهاراتلتطويرالمستقبلقادةرعايةاألخرى،المبادراتوتشمل
العلوماتدراسمتابعةلالخليجيالتعاونمجلسدولوالمتحدةالعربيةاإلماراتدولة

معلللتواصالتوظيفمعارضويةالجامعوالمحادثاتوالرياضيات،والهندسةوالتكنولوجيا
ريدتبفيالممارساتوأفضلالتقنياتمجالفيالتقدممشاركةأجلمنالهندسةطالب

عمليةتجربةلتوفيرتبريدالمحطاتفيالميدانيةالجوالتمبادرةإلىباالضافةالمناطق،
.المناطقتبريدعملياتبخاصةللطالبومباشرة

الفرقمعدلدارةإتمتإذاوذلكالكربون،أكسيدثانيغازانبعاثمنوتحدّ أقلطاقةتستهلكحيث،فاعليةأكثرالتشغيليةتبريدشركةعملياتأصبحت4

العملياتفاءةكوتحسينلعميلاعلىالتكاليفتوفيرلالثانويالجانبطاقةكفاءلتحسيناهعمالئمعوبالتعاون.بعنايةالمبردةللمياهالحرارةدرجةفي

.التشغيلية

يفالمجتمعيةالتنميةجهودفيالمساهمةإلىتبريدشركةتتبعهالذينهجاليهدف
تحسينولتحفيزمصدرًاصبحتأنإلىالشركةسعىتو،الشركةعملياتنطاقوفيالمنطقة

سبيللىعالمعنية،الجهاتمنمختلفةفئاتعلىركزوتوالبيئيواالقتصاديالمجتمعياألثر
ثًراتأاألوسعالمعنيةوالجهاتنخدمها،التيوالمجتمعات،الموظفين/العملأماكنالمثال،
راكاتالشإلىالمباشرةالماليةالمساهماتبينالشركةالتزاماتتتراوحو.الشركةبأعمال

.االستراتيجية

عالقات العمالء

المبادرات المجتمعية
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الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي 

اإلشراف البيئي

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

األنشطة واألهدافالشراكة

اتوالتبرعوالمالبساألساسيةالغذائيةالموادتوفير"Nefsy"بوابة نفسي 

ةبوابخاللمنالمجتمعفيالمهمشةلفئاتلالمالية

ينالخمسوالذكرىالمباركرمضانشهربمناسبةنفسي،

المتحدةالعربيةاإلماراتلدولة

عيةجممعبالتعاوناإلنسانيللعملزايدبيوماالحتفالمن الحوادث المروريةجمعية ساعد للحدّ 

:زايد"مبادراتخاللمناإلماراتياألحمروالهاللساعد

أصحابلصالحالموجهة"رمضاننعمة"و"العطاءأيقونة

الهمم

ئةللبيالمتحدةاألممبرنامجمعبالتعاونعمشرواطالقرانامشروع ب-برنامج األمم المتحدة للبيئة 

للشركاتالمجتمعيةالمسؤوليةمجالفيوأوروفيل

يةوالمحلالمتكاملةالتبريدسلسلةخدماتلتوضيح

عيةالزراالمحاصيلتوريدلسلسلةبالسوقالمرتبطة

مستقبلخلقإلىالمشروعهذاويهدفواللقاحات،

يقلتحقالهندفيالريفيةللمناطقبرودةوأكثرأفضل

لمياه،االستخدامالصفريوالصافيالطاقة،فائضصافي

للنفاياتالصفريوالصافي

"تبريد العطاء"مبادرة 

ويةالقالمجتمعاتبأنتبريدشركةتؤمن•
القوياالقتصادياألداءموطنهي

مبادرةعلىالقائمونيعمللذاوالنمو،
محليينشركاءمع"العطاءتبريد"

وتحسينالفرصلتوفيروعالميين
أمسفيهملمنالمعيشيةالظروف
.إليهاالحاجة

الشرقفيفعاليةأهمفيالمشاركة•
اإلدارةمجالسقمةل-"50آرورا"األوسط

مستدامنمولبناءالمخصصة2021لعام
تبريد"مبادرةإطالقتمحيثومرن،
موااللتزاالشركةموظفيلرعاية"العطاء
ويرالتطوبرامجالوظيفيالتعاقببخطط
الوظيفي

الجهود"العطاءتبريد"مبادرةعززت•
انبسرطالوعيلزيادةوالعالميةالوطنية
.النفسيةوالصحةالثدي

تبريد"مبادرةتبريدشركةأطلقت•
تُعدوالتي،2020عامالفي"العطاء
يالتالشركةجهودتوِّجشعاربمثابة
يةالمجتمعالمسؤوليةمجالفيتبذلها

حملةالشركةبدأتحيث‘للشركات
مبادرةوسمباستخدامالمدىطويلة

التواصلمنصاتعلى"العطاءتبريد"
طلتسليبالشركةالخاصةاالجتماعي

إلبرامالمبذولةاهجهودعلىالضوء
بعضمعاالستراتيجيةالشراكات
المتحدةاألممبرنامجمثلالجهات
للخدماتالعمانيةوالجمعيةللبيئة،

وهيئةساعد،وجمعية،(أوبال)النفطية
والهاللوالمعرفة،التعليمدائرة/معاً

لةلحمالرئيسيةالنقاطتمثلت.األحمر
:يليمافي2021عامالعطاءتبريد

االلتزامات الوطنية والعالمية

توافقتالتيالفرصعنبحثتكما.دبيوبلدية
دة،المتحلألممالمستدامةالتنميةأهدافمع
األممجهودمعاهجهودتضافريعززما

.واالستدامةالبيئةبشأنالمتحدة

لتحديدواعيةاجهودً تبريدشركةتبذل
يةرؤمعتتوافقالتيالمجتمعيةالمبادرات

بًاغالولذلكالمتحدة،العربيةاإلماراتدولة
معبالتعاونحمالتالشركةترعىما

تمعالمجتنميةهيئةمثلالحكوميةالهيئات

المجتمعية االستثمارات

٪ من 0.05)ا بقيمة مليون درهم ا مباشرًا نقديً، استثمار2021ًعام التبريد في شركةأجرت
:اهلصالح المجتمع وبالشراكة مع مؤسسات أخرى للمبادرات المذكورة أدن( إيرادات الشركة

المبادرات المجتمعية

عالقات العمالء
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نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

أهداف التنمية للتقاريرةيالعالمالمبادرةمعاييرالمقاييس البيئية 

المستدامة

/  رقم الصفحة

المالحظات

.1المقياس البيئي رقم 

انبعاثات الغازات الدفيئة

: 305معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016لعام اانبعاثات 

31

.2المقياس البيئي رقم 

كثافة االنبعاثات

: 305معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016انبعاثات العام 

31

.3المقياس البيئي رقم 

استهالك الطاقة

: 302معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016الطاقة  

31

.4المقياس البيئي رقم 

كثافة الطاقة

: 302معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016الطاقة  

31

.5المقياس البيئي رقم 

مزيج الطاقة

: 302معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016الطاقة  

31

.6المقياس البيئي رقم 

استهالك المياه

:  303معيار المبادرة العالمية إلعداد التقارير رقم 

2018المياه والصرف الصحي 

33

.7المقياس البيئي رقم 

العمليات التشغيلية البيئية

37-201625نهج اإلدارة لعام:103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.8المقياس البيئي رقم 

(المخاطر المتعلقة بالمناخ)اإلشراف البيئي 

201619العام إفصاحات: 102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

. 9المقياس البيئي رقم 

(األخرىاالستدامةقضايا)اإلشراف البيئي

201619العام إفصاحات: 102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

35الحد من مخاطر المناخ . 10المقياس البيئي رقم 



58

المشاركة المجتمعية

نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

المالحظات/ رقم الصفحةأهداف التنمية المستدامةللتقاريرالعالميةمعايير المبادرة المقاييس المجتمعية

. 1المقياس المجتمعي رقم 

نسبة أجور الرؤساء التنفيذيين

تقرير حوكمة الشركات جزء من 2016لعامالعامةاالفصاحات: 102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 
الذي يُقدم لهيئة األوراق السنوي

المالية والسلع في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة

.2المقياس المجتمعي رقم 

نسبة األجور بين الجنسين

فرص التنوع والمساواة لعام : 405معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016

41

.3المقياس المجتمعي رقم 

الموظفينمعدل دوران 

201640التوظيف: 401معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.4المقياس المجتمعي رقم 

التنوع بين الجنسين

2016لعامالعامةاالفصاحات: 102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016فرص التنوع والمساواة لعام : 405معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

40

.5المقياس المجتمعي رقم 

المؤقتةنسبة العمالة 

201640لعامالعامةاالفصاحات: 102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.  6رقم المقياس المجتمعي

التمييزعدم 

201638نهج اإلدارة لعام : 103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

. 7رقم المقياس المجتمعي

نسبة اإلصابات

الصحة والسالمة: 403معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2018لعامالمهنية

49

.  8المقياس المجتمعي رقم 

الصحة والسالمة العالمية

201647نهج اإلدارة لعام : 103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.  9المقياس المجتمعي رقم 

عمالة األطفال القسرية

السياسة قيد الموافقة2016نهج اإلدارة لعام: 103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.10المقياس المجتمعي رقم 

حقوق اإلنسان

السياسة قيد الموافقة2016نهج اإلدارة لعام : 103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

.11المقياس المجتمعي رقم 

التوطين

42

.12المقياس المجتمعي رقم 

االستثمار المجتمعي

56-201652المجتمعات المحلية : 413معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 
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نبذة عن التقرير

نبذة عن شركة تبريد

االستدامة

لجنة االفصاح  البيئي 
حوكمةوالوالمجتمعي

اإلشراف البيئي

الموظفون

مؤشر سوق دبي المالي

للتقاريرالعالميةالمبادرة لمعايير مقاييس الحوكمة 
أهداف التنمية

المستدامة
المالحظات/ رقم الصفحة

.1مقياس الحوكمة رقم 

تنوع مجلس اإلدارة

معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم

2016فرص التنوع والمساواة لعام : 405
9

.2مقياس الحوكمة رقم 

اإلدارةمجلساستقاللية

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016اإلفصاحات العامة لعام 
9

.3مقياس الحوكمة رقم 

الحوافز التشجيعية

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016العامة لعام االفصاحات
20

.  4مقياس الحوكمة رقم 

الجماعيةالمفاوضة

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016اإلفصاحات العامة لعام 
في دولة اإلمارات المفاوضة الجماعية غير مسموح بها

العربية المتحدة

.5مقياس الحوكمة رقم 

مدونة قواعد سلوك الخاصة 

بالموردين

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016العامة لعام االفصاحات

:  103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016نهج اإلدارة لعام 

23

.6مقياس الحوكمة رقم 

الفسادومكافحةاألخالق 

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016العامة لعام االفصاحات

:  103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016نهج اإلدارة لعام 

21

.  7مقياس الحوكمة رقم 

خصوصية البيانات 

:  103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016نهج اإلدارة لعام 
ركة تبريد تتوافر سياسة خصوصية البيانات الخاصة بـش

على الموقع اإللكتروني الخاص بالعمالء 

https://tasleem.ae/website-terms-conditions/

.  8مقياس الحوكمة رقم 

االستدامةإعداد تقارير 
حوكمةالومجتمعيوالاالفصاح البيئي تقرير هذا هو

.تصدره شركة تبريدالثاني الذي

.  9مقياس الحوكمة رقم 

ممارسات اإلفصاح 
3-4

.10مقياس الحوكمة رقم 

الضمان الخارجي

:  102معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016العامة لعام االفصاحات

:  103معيار المبادرة العالمية للتقارير رقم 

2016نهج اإلدارة لعام 

بالتصديق الخارجي االستعانة شركة تبريد عدم إرتأت
حوكمة لعامالووالمجتمعيالبيئي االفصاحتقرير الصدار

.داخلية لضمان الجودةاتبعت إجراءاتو، 2021


