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This Corporate Governance 
Report is approved by: 

PREFACE

The following report is governed by the Resolution 
of the Board of the Securities and Commodities 
Authority (“SCA”) No. 7/R.M. of 2016 as amended 
from time to time on the Corporate Discipline 
and Governance Standards of Public Joint-Stock 
Companies (“Resolution 7/2016”) and the format of 
this report is prescribed by SCA. This report outlines 
the compliance of National Central Cooling Company 
PJSC (the “Company“ or “Tabreed“) with Resolution 
7/2016, and the Company’s overall governance 
structure in the period from 1 January 2019 to 31 
December 2019.

Tabreed has 22 years of industry leading experience 
in the district cooling sector, and throughout its 
journey Tabreed has enhanced its commitment to 
implementing the highest standards of corporate 
governance within the Company to enhance value 
for its shareholders and stakeholders. 

01 | COMPLIANCE WITH REGULATIONS 

Tabreed’s corporate governance system is well 
developed, adopts local and international best 
practice and meets all relevant requirements of 
UAE legislation on corporate governance, including 
the Commercial  Companies Law No. 2 of 2015 and 
Resolution 7/2016. Resolution 7/2016 applies 
to Tabreed’s listing on the Dubai Financial Market 
(“DFM”). SCA supervises, controls and verifies 
Tabreed’s compliance with Resolution 7/2016. 

02 | CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The General Assembly Meeting is the highest 
decision-making body in the Company and is the 
forum in which shareholders exercise their right 
to decide on the Company’s direction. The Annual 
General Assembly Meeting “AGA” is convened once 
a year to carry out tasks such as adopting the Board 

KHALED ABDULLA AL QUBAISI
Chairman of the Board

MOHAMED JAMEEL AL RAMAHI 
Chairman of the Audit Committee

COLIN STUART SANGSTER 
VP, Internal Control & Risk

BADER SAEED AL LAMKI
Chief Executive Officer 

H.E. DR AHMAD BIN ABDULLAH 
HUMAID BELHOUL AL FALASI  

Chairman of the Nomination and Remuneration 
Committee 

of Directors’ report and the annual and consolidated 
accounts, discharging the members of the Board of 
Directors and the auditors from liability and deciding 
how the profit of the past financial year is to be 
allocated.

The shareholders are the ultimate decision-makers 
in respect of the direction of the Company as the 
shareholders are responsible for appointing the 
Board of Directors at the AGA of the Company, each 
such appointment being for a term of three years. 
The shareholders present at the AGA also elect the 
auditors who in turn report on their scrutiny to the 
AGA. 

The following sections summarize how the Company 
has applied the principles of Resolution 7/2016 and 
its compliance with these principles.

Board of Directors (Art. 3, Resolution 7/2016)

The appointment, roles and responsibilities of the 
Board of Directors of Tabreed (the “Board” or “Board 
of Directors”) are outlined in Tabreed’s Articles of 
Association (“AoA”).

Throughout the year, the membership balance 
criteria set down by Resolution 7/2016 in relation to 
executive, non-executive and independent members 
of the Board was maintained by Tabreed together 
with an appropriate level of skills, experience and 
capabilities across the membership.

Chairman of the Board (Art. 4 and 42, Resolution 
7/2016) 

In 2019, Khaled Abdulla Al Qubaisi presided as 
the Chairman of the Board (the “Chairman”).  The 
Chairman of Tabreed’s Board is a non-executive and 
independent director with extensive and prominent 
experience in the finance and energy sectors both 
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 بدر سعيد اللمكـــــي
الرئيس التنفيذي 

 معالي الدكتور أحمد بالهول الفالسي
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت
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يخضع هذا التقرير لقرار مجلس إدارة هيئة األوراق المالية والسلع “الهيئة” رقم 
3 لسنة 2020، بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة 

العامة )القرار 2020/3( بصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. وُيبين هذا 
التقرير مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي )ش.م.ع.( “تبريد” أو 

“الشركة” بأحكام هذا القرار، كما يبين هيكل الحوكمة المتكامل للشركة للفترة 
الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 31 ديسمبر 2020.

لدى شركة تبريد أكثر من 23 
سنة من الريادة في قطاع تبريد 

المناطق، وعلى مدار مسيرتها 
عززت الشركة التزامها بأفضل 

ممارسات حوكمة الشركات 
لتوطيد القيمة التي تربطها 

بالمساهمين وأصحاب 
المصالح. 

مقدمـــــة

67

تبريد تقرير حوكمة الشركات 2020
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االلتزام باللوائح
.1

إن نظام حوكمة الشركات في تبريد نظام مطور 
يتبنّى ألفضل الممارسات المحلية والدولية، 

كما أنه يفي بجميع المتطلبات التي تنص عليها 
تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة فيما 

يخص حوكمة الشركات والذي منها، قانون 
الشركات التجارية رقم 2 لعام 2015 )كما تم 

تعديله( والقرار 2020/3 والذي ينطبق على شركة 
تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي 
)“السوق”(، حيث تقوم الهيئة باإلشراف والرقابة 
والتحقق من مدى امتثال الشركة للقرار 2020/3.
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الهيكل اإلداري 
للشركة

.2
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وبالتالي، فإّن المساهمين هم صناع القرار النهائي 
الخاص بتوّجهات الشركة، وهم المسؤولون عن 

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية 
العمومية السنوي لدورة مدتها ثالث سنوات. كما 
يصادق المساهمون الحاضرون الجتماع الجمعية 

 مجلس اإلدارة 
)المادة 6 من القرار 2020/3( 

يحّدد النظام األساسي الخاص بشركة تبريد المسائل 
المتعلقة بتعيين مجلس اإلدارة )المجلس أو مجلس 

اإلدارة( واألدوار المنوطة به ومسؤولياته.

عند تطبيق معايير توازن العضوية المنصوص عليها في القرار 2020/3 
فيما يتعلق باألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والمستقلين في 

مجلس اإلدارة، نؤكد على أن شركة تبريد حافظت على االمتثال فيما 
يتعلق بجميع المعايير باستثناء ما يتعلق بمتطلبات أن تكون أغلبية 

أعضاء مجلس اإلدارة مستقلين ألن رئيس مجلس اإلدارة لم يعد 
يعتبر بموجب القرار 2020/3 مستقاًل بحكم إعادة انتخابه ألكثر من 

أربع واليات متتالية من قبل مساهمي شركة تبريد. كما يتألف مجلس 
إدارة تبريد الحالي من أربعة أعضاء مستقلين، والمجلس بصدد 
تنفيذ خطوات لزيادة عدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين من 

أربعة أعضاء إلى خمسة أعضاء من إجمالي تسعة أعضاء. في جميع 
األوقات، حافظ مجلس اإلدارة على مستوى مناسب من المهارات 

والخبرات والقدرات من قبل األعضاء.

تعتبر الجمعية العمومية هي 
السلطة األعلى لصنع القرار 

في هيكل الشركة، وهي المنبر 
الذي يمارس المساهمون فيه 

حّقهم في تقرير توّجهات الشركة. 
وُيعقد اجتماع الجمعية العمومية 

السنوي مرة كل سنة لمناقشة 
جدول األعمال المقرر كالمصادقة 

على تقرير مجلس اإلدارة، والبيانات 
المالية الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء 
مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات 

من المسؤولية، والموافقة على 
 مقترح توزيع األرباح للسنة 

المالية المنصرمة.

 رئيس مجلس اإلدارة 
)المادة 7 والمادة 15 من القرار 2020/3( 

ترأس خالد عبدهللا القبيسي مجلس اإلدارة في العام 2019 
)رئيس المجلس(، وهو من األعضاء غير التنفيذيين ويتمتع 

بخبرة واسعة في الشؤون المالية وشؤون الطاقة على 
الصعيدين اإلقليمي والدولي. 

حرص رئيس مجلس اإلدارة خالل السنة على المشاركة الفاعلة 
 للمجلس خالل االجتماعات، وعلى أن كل عضو في المجلس 

 قد تصّرف بما يخدم مصالح شركة تبريد ومساهميها. كما عمل 
على تطوير هيكل اجتماعات المجلس ووضع جداول األعمال، 
 واإلشراف على التواصل بين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة 

عالقات بناءة في ما بينهم.

العمومية السنوي على تعيين مدققي الحسابات 
الذين يعرضون بدورهم تقارير التدقيق على الجمعية 

العمومية السنوية.

تلّخص المواد التالية قيام شركة تبريد بتطبيق 
مبادئ القرار 2020/3 وامتثالها بمقتضياته.
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 أعضاء مجلس اإلدارة 
)المواد 9، 10، 13، و 19من القرار 2020/3(

يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل 
مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى لشركة 
تبريد ومساهميها، وضمان قيام إدارة شركة تبريد بوضع 

د باللوائح والقوانين  أنظمة وإجراءات تهدف إلى التقيُّ
والمتطلبات التشغيلية.

يحرص المّجلس على قيام إدارة شركة تبريد بتزويده بالمعلومات 
الوافية في الوقت المناسب، لتمكينه من اتخاذ القرارات الصائبة التي 

ه الشركة. ويشارك األعضاء في اجتماعات المجلس إلبداء  تؤثر في توجُّ
اآلراء المستقلة حول القضايا االستراتيجية والسياسات، والمحاسبة، 

والموارد، والمبادئ السلوكية المطلوبة، كما يتابع المجلس أداء 
الشركة على ضوء األهداف االستراتيجية الموضوعة. 

ت استقالليتهم، وحفاظهم 
ِ
يقوم أعضاء المجلس سنوًيا بتقديم ما ُيثب

على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في األسهم، إلى جانب تفاصيل 
 المناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أو 

كيانات أخرى.

مكافآت رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
)المادة 29 من القرار 2020/3(

يحق لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة الحصول على حصة من صافي 
أرباح الشركة تصل قيمتها إلى %10 بحّد أقصى كمكافأة عن كل سنة 

مالية، وذلك رهًنا بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية 
السنوي وبعد تخصيص %10 من صافي األرباح لالحتياطي القانوني.

 لجان مجلس اإلدارة 
)المادة 53 و 58 من القرار 2020/3(

يتمتع المجلس بصالحية تشكيل لجان المجلس وتفويض 
الصالحيات إلى هذه اللجان حسب ما يراه ضرورًيا أو مناسًبا. 

كما يقوم المجلس بتفويض مهام معينة إلى تلك اللجان 
ولكن دون التّخلي عن مسؤولياته.

وتعدُّ لجان المجلس وسيلًة فاعلة لتوزيع العمل بين أعضاء المجلس 
إلمعان النظر في مسائل محّددة بشكل مفّصل. تؤدي جميع لجان 

المجلس مهامها نيابًة عن مجلس اإلدارة بحيث يكون مجلس اإلدارة 
مسؤواًل عن تشكيل، وتعيين، واختيار وتحديد فترة عضوية أعضاء اللجان

قام المجلس بتشكيل اللجان األربعة التالية، كما قام باعتماد المواثيق 
التي تحدد التزاماتها، ومّدتها والصالحيات المخولة لها. ويقوم المجلس 

بمتابعة هذه اللجان بشكل منتظم للتحقق من أدائها والوفاء 
بالتزاماتها:

لجنة التدقيق  .1
لجنة الترشيحات والمكافآت  .2

اللجنة المالية؛ و  .3
لجنة المشاريع  .4

تم تشكيل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت عمًلا بمقتضيات 
القرار 2020/3، فيما تم تشكيل اللجنة المالية ولجنة المشاريع من قبل 

مجلس اإلدارة تيسيًرا لمتطلبات عمل الشركة.

 لجنة الترشيحات والمكافآت 
)المادة 59 من القرار 2020/3(

تساعد لجنة الترشيحات والمكافآت المجلس على االضطالع 
بمسؤولياته في ما يتعلق بمؤهالت، واستحقاقات، وتعيين 

وإحالل المدراء وموظفي اإلدارة العليا. 

 كما ُتشرف اللجنة على عملية الترّشح لعضوية مجلس اإلدارة 
وتعمل بشكل مستمر على مراقبة استقاللية أعضاء المجلس 

 المستقلين )أنظر القسم 7 لمزيد من التفاصيل حول لجنة 
الترشيحات والمكافآت(.
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 لجنة التدقيق 
)المادة 60، 61، و 62 من القرار رقم 2020/3(

ل مجلس اإلدارة لجنة التدقيق لتقوم بمراقبة البيانات المالية،  لقد شكَّ
وتقديم التوصيات بشأن التغييرات الالزمة ألنظمة المراقبة واألنظمة 

المالية الخاصة بالشركة باإلضافة إلى تعيين مدققي الحسابات 
الخارجيين والحرص على إقامة عالقات جيدة معهم. كما تشرف اللجنة 

على عمل الرقابة الداخلية وهي المسؤولة عن اعتماد التوصيات التي 
من شأنها تحسين أداء الرقابة الداخلية )أنظر المادة 6 لمزيد من 

التفاصيل حول لجنة التدقيق(.

اللجنة المالية 
 يتمثل دور اللجنة المالية في مساعدة المجلس على 

مراقبة ومراجعة:

 أ( االقتصاديات والعوائد المالية لالستثمارات وااللتزامات 
 ب( صفقات تمويل الديون ورأس المال، إلى جانب 

ج( برامج إدارة المخاطر المالية الخاصة بالشركة

لجنة المشاريع
يتمثل دور لجنة المشاريع في مساعدة المجلس واإلدارة 

العليا للشركة على طرح المناقصات وتنفيذ المشاريع، 
وإدارة عقود المشاريع ذات الصلة، وعمليات الشراء، وتدابير 

الصحة والسالمة والبيئة، أو أي مسائل أخرى هامة تتعلق 
بكفاءة وأمان العمليات التشغيلية لمشاريع الشركة 

ولألصول القائمة للشركة. 

 الرقابة الداخلية 
)المادة 66 و67 من القرار 2020/3(

ُيشرف المجلس على مهام الرقابة الداخلية وقد فَوض لجنة التدقيق 
بالقيام ببعض مهامه. يقدم المجلس المشورة المستقلة، والموضوعية 
والموثوقة، فضاًل عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، وللجنة التدقيق 

 واإلدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات 
المسندة إليهم. 

يحرص المجلس على تحقيق فاعلية الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أعمال لجنة 
التدقيق، والتعامل مع أمور المخاطر والتحكم بها، مع التأكيد على ضرورة مناقشة أمور 
المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. كما يضمن المجلس 
قيام إدارة الرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنوًيا. )انظر المادة 10 لمزيد من التفاصيل 

عن مهمة الرقابة الداخلية(. 

 مدقق الحسابات الخارجي 
)المادة 70 من القرار 2020/3(

بناًء على توصيات لجنة التدقيق، قام مجلس اإلدارة تعيين 
السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز )“PwC”( مدقًقا خارجًيا 

لحسابات شركة تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية 
السنوي المنعقد في تاريخ 15 مارس 2020.

ويحرص المجلس على استقاللية المدقق الخارجي الذي يتمتع 
بصالحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات 

 التنظيمية )انظر المادة 5 لمزيد من التفاصيل عن مدقق 
الحسابات الخارجي(. 
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 حقوق المساهمين 
)المواد 48 و49 و50 و 51 من القرار 2020/3(

يلتزم المجلس بالحفاظ على أعلى المعايير المتعلقة 
باالعتداد بحقوق المساهمين، ويرد هذا االلتزام في ميثاق 

مجلس اإلدارة. وتحقيًقا لذلك، وضعت شركة تبريد آليًة 
مناسبة للتواصل مع المساهمين من خالل سوق دبي 

المالي وبنك أبوظبي األول.

إن الغرض المستهدف لكل من عالقات المستثمرين والتواصل مع 
المساهمين إلى جانب دور بنك أبوظبي األول وسوق دبي المالي في 

هذا اإلطار هو لضمان حصول جميع المساهمين على التقارير المالية 
والمعلومات ذات الصلة، وإخطارهم لحضور اجتماعات الجمعية 

العمومية، والتأكد من أنَّ أرباح األسهم عند اعتمادها تصل إلى كل 
مساهم في الوقت المناسب. 

يحدد النظام األساسي لشركة تبريد حقوق المساهمين في الحصول 
على المعلومات، والتصويت، والمشاركة في االجتماعات واالطالع على 

المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

 قواعد السلوك المهني 
)المادة 52 من القرار 2020/3(

توّضح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بشركة تبريد 
نمط السلوك الذي تتوقعه من المجلس، وموظفيها، 
ومدققي الحسابات، واألشخاص الموَكل إليهم القيام 

ببعض مهام الشركة بشأن حسن التصرف مع بعضهم 
البعض، وتجاه القانون، والعمالء، والموردين وأصحاب 

المصالح والمجتمع. 

 تفويض السلطة لإلدارة العليا 
)المادة 14 من القرار 2020/3(

يقدم المجلس إلى اإلدارة العليا لشركة تبريد اإلرشادات 
والتوجيهات الرامية إلى تحقيق أهداف تبريد االستراتيجية.

كما أنه المسؤول عن توجيه ورقابة الشركة نيابًة عن المساهمين. 
َأْوكَل المجلس إلى اإلدارة العليا لشركة تبريد مهمة القيام باألعمال 

اليومية الخاصة بالشركة من خالل تفويض السلطة المعتمد من 
المجلس بصيغته المعدلة في تاريخ 11 نوفمبر 2020. ويكون تفويض 

السلطة صالًحا لمدة ثالث سنوات ويخضع للمراجعة المنتظمة 
والتعديل )إذا لزم األمر( من قبل المجلس ولجنة التدقيق.

وبموجب تفويض السلطة، يقوم مجلس اإلدارة بتفويض اإلدارة العليا 
لتنفيذ بعض اإلجراءات المتعلقة بما يلي:

تعاقدات والتزامات األخرى  .1
نفقات وعمليات شراء؛ و  .2

استثمارات  .3

لكل حالة من الحاالت التالية مبلًغا مخصًصا بحّد أقصى )بالدرهم(، 
وخالف ذلك، تتطلب موافقة مجلس اإلدارة. وإلنفاذ تفويض السلطة، 

قام مجلس اإلدارة بمنح وكالة عامة للرئيس التنفيذي تخضع لمبلغ 
الحّد األقصى المخصص وتبقى سارية لنفس مدة صالحية تفويض 

السلطة. ال توجد هناك أي صالحيات أخرى مفوضة من المجلس إلى 
اإلدارة العليا للشركة خالف تفويض السلطة المذكور أعاله، في حين 

أّن جميع السلطات والصالحيات والمسؤوليات األخرى المتعلقة 
بإدارة الشركة منوطة بالمجلس وفًقا للنظام األساسي، ورهًنا بتلك 
المسائل المخولة بمقتضى النظام األساسي للشركة و/أو القوانين 

واألنظمة المعمول بها والخاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع 
الجمعية العمومية للشركة.

أيًضا، يقدم المجلس توجيهاته لإلدارة العليا من خالل التكليفات التالية 
التي تتم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قبل المجلس:

الخطة االستراتيجية الخمسية  .1
سياسات الشركة  .2
الميزانية السنوية   .3

مؤشرات األداء الرئيسية؛ و  .4
تقارير دورية لقياس األداء مقارنًة باألهداف  .5
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تداوالت أعضاء 
مجلس اإلدارة

.3
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يتضمن دليل إجراءات حوكمة الشركات، وكذلك الئحة 
سلوكيات السوق وسياسة التداول قواعد تحكم عمليات 

التداول في األوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل 
أعضاء المجلس وعائالتهم المقّربة، بحيث ال ُيسمح 

ألي عضو من أعضاء المجلس أو موظفي شركة تبريد 
بالتداول أثناء فترة التعتيم التي تتزامن مع المسائل 

الحساسة قيد اإلجراء أو النظر. 

 يوضح الجدول اآلتي تفاصيل ملكية وتداوالت أعضاء 
مجلس اإلدارة )وأفراد أسرهم المقربين( ألسهم الشركة 

في العام 2020: 

المنصباالسم
إجمالي األسهم 

المملوكة كما في 
2020/12/ 31

مجموع 
األسهم 
التي تم 
شراؤها

مجموع 
األسهم 
التي تم 
بيعها

رئيس مجلس خالد عبدهللا القبيسي
645,00000اإلدارة 

عضو مجلس سعيد علي خلفان الظاهري
5,547,7714,173,7710اإلدارة

عضو مجلس باولو ألميرانت
000اإلدارة

 معالي الدكتور أحمد 
بالهول الفالسي

عضو مجلس 
000اإلدارة

عضو مجلس محمد الحريمل الشامسي
000اإلدارة

عضو مجلس محمد جميل الرمحي
000اإلدارة

عضو مجلس سيباستيان أربوال
000اإلدارة

عضو مجلس فريديريك كلو
000اإلدارة

عضو مجلس فريدريك دوفرينوا
000اإلدارة

23
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تشكيل مجلس 
اإلدارة

.4
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مستقلتنفيذيسنة التعيينالمنصباالسم

رئيس مجلس خالد عبدهللا القبيسي
2009xxاإلدارة

نائب رئيس باولو ألميرانت
2017xxمجلس اإلدارة

 معالي الدكتور أحمد 
بالهول الفالسي

عضو مجلس 
2017xاإلدارة

عضو مجلس محمد الحريمل الشامسي
2014xاإلدارة

عضو مجلس محمد جميل الرمحي
2017xاإلدارة

عضو مجلس سيباستيان أربوال
2017xxاإلدارة

عضو مجلس  فريديريك كلو
2017xxاإلدارة

عضو مجلس فريدريك دوفرينوا
2017xxاإلدارة

عضو مجلس سعيد علي خلفان الظاهري
2017xاإلدارة

4)أ( تكوين مجلس اإلدارة
يوضح الجدول التالي تفاصيل كل عضو من أعضاء المجلس 
خالل العام 2020 من حيث فئة العضوية )مستقل، تنفيذي، 

غير تنفيذي( مع بيان مدة العضوية.

يضم مجلس اإلدارة سيدة واحدة كعضو مجلس 
اإلدارة بحيث انضمت السيدة فريدريك دوفرينوا إلى 
مجلس اإلدارة وقد تم انتخابها في اجتماع الجمعية 

العمومية المنعقد في تاريخ 11 سبتمبر 2017. كذلك 
 

ٍ
تلقت شركة تبريد طلبات ترشيح أخرى من سّيديات

أخريات أثناء عملية االنتخابات األخيرة للمجلس علًما 
بأن الشركة كانت قد دعت المرشحين علًنا لترشيح 

أنفسهم النتخابات مجلس اإلدارة ورغم االقتراع 
 السري والتراكمي فلم يحصل أي من المترشحات 

على األصوات المطلوبة لإلنضمام إلى المجلس.

 4)ب( انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة 
ومدة عضويتهم

للجمعية العمومية صالحية انتخاب وإقالة أعضاء مجلس 
اإلدارة. وعمًلا بمقتضيات النظام األساسيتكون مدة عضوية 

كل عضو من أعضاء المجلس ثالث سنوات. يتم انتخـاب 
أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق االقتراع السري، ويقوم 

مجلس اإلدارة بانتخاب كل من أعضاء اللجان المنبثقة 
ويعين كذلك رئيس كل لجنة.

4)ج( السير الذاتية ألعضاء المجلس 
وعضوياتهم في شركات مساهمة عامة أخرى 

نحن نؤكد على عدم وجود تفويض أو إعطاء للصالحيات 
ممنوح من قبل مجلس اإلدارة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة 

أو أعضاء اإلدارة التنفيذية فيما يخص الصالحيات والمهام 
الموكلة لمجلس اإلدارة خالل العام 2020.
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خالد عبدهللا القبيسي 
رئيس مجلس اإلدارة

باولــو ألميرانــت
رئيس مجلس اإلدارة

يشغل خالد عبد هللا القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع استثمارات العقارات 
والبنى التحتية في “مبادلة”. ويدير هذا القطاع محفظة استثمارية من األصول المتنوعة 

في مناطق مختلفة من العالم توفر عوائد مالية مستقرة على المدى الطويل، وتشمل 
المباني والعقارات، إضافة لتعزيز البنية التحتية العالمية المادية والرقمية لشركة مبادلة.

يشغل باولو ألميرانت منصب نائب رئيس تنفيذي أول 
للطاقة المتجددة والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة 
إنجي الرائدة عالمًيا في مجال الطاقة، إلى جانب عضويته 

في اللجنة التنفيذية. لشركة إنجي ويتولى ألميرانت أعمال 
الشركة في البلدان اآلتية: البرازيل، والشرق األوسط، 

وجنوب وسط أسيا وتركيا، وجنوب وشمال وشرق أوروبا 
وجنريشن يوروب.

وقبل االنضمام إلى “مبادلة”، عمل القبيسي في 
شركة “إنترناشيونال كابيتال”، حيث تولى منصب 

الرئيس التنفيذي لالستثمارات، وشغل قبل ذلك 
منصب رئيس قسم تمويل الشركات وتطوير 

األعمال في بنك أبوظبي الوطني )بنك أبوظبي األول 
حاليًا(، حيث رّكز على تطوير قدرات البنك في مجال 

االستثمارات المصرفية.

المناصب اإلدارية: يشغل القبيسي منصب رئيس 
مجلس اإلدارة في إنجازات لنظم البيانات )إنجازات( 

وهو أيضا نائب رئيس مجلس إدارة ومدير في شركة 
أبوظبي إلدارة رياضة السيارات. باإلضافة إلى كونه 

كما يشغل ألميرانت منصب عضو مجلس إدارة في 
العديد من شركات مجموعة إنجي، ويحمل شهادة 

الماجستير في إدارة إنتاج الهندسة الميكانيكية، 

28

 من شركة أبوظبي 
ٍ

عضوًا في مجلس اإلدارة في كل
لطاقة المستقبل )مصدر(، و”اإلمارات العالمية 

لأللمنيوم”، وشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة 
“دو”، و”غلوبل فاوندريز”، و”مبادلة للبترول” ودار 

التمويل ودار التأمين.

يحمل القبيسي شهادة الماجستير في إدارة 
المشاريع من جامعة جورج واشنطن، وشهادة 

البكالوريوس في التمويل وإدارة العمليات من 
جامعة بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية.

وشهادة ماجستير في الهندسة الميكانيكية 
بالدينامكيات الحرارية من معهد تكنيكو العالي في 

لشبونة – البرتغال.
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معالي الدكتور/ أحمد عبدهللا 
حميد بالهول الفالسي
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

يشغل معالي الدكتور أحمد بن عبدهللا حميد بالهول 
الفالسي منصب وزير الدولة لريادة األعمال والمشاريع 

الصغيرة والمتوسطة، حيث يشرف معاليه على تعزيز 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة في اإلمارات كأحد محركات 

االقتصاد الوطني، وتعزيز جهود االرتقاء بريادة األعمال في 
مختلف القطاعات االقتصادية.

كما تم تكليف معاليه بملف السياحة لتطوير التوجه 
االستراتيجي والسياسة الوطنية العامة لقطاع 

السياحة في الدولة. شغل معاليه قبل ذلك منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، المدير التنفيذي 

لقطاع االستراتيجية والسياحة في دائرة السياحة 
والترويج التجاري في دبي، ونائب الرئيس في مبادلة، 
كما شغل منصب تنفيذي في ماكنزي ومشاركوه.

مــــد جميـــل الرمحـــي
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

محمد جميل الرمحي هو الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي 
لطاقة المستقبل )مصدر(، حيث يقود تطوير الشركة 

وتوجهها االستراتيجي في قطاع الطاقة المتجددة 
والتكنولوجيا النظيفة.

والسيد الرمحي أيًضا رئيس لجنة مصدر لالستثمار، 
ومدير شعاع للطاقة PSC 2، وهي شركة المشروع 

التي تطور المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن 
راشد للطاقة الشمسية، وشركة اإلمارات لتحويل 
النفايات إلى طاقة، والشركة الطبية القابضة. وهو 

أيًضا مدير “كاتاليست”، وهو مشروع مشترك 

بين “مصدر” و “بي بي” والمتخصص في تسريع 
الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة. في 
السابق، كان السيد الرمحي يشغل وظيفة التدقيق 

الداخلي وإدارة المخاطر في جاسكو. وهو حاصل على 
درجة البكالوريوس في إدارة األعمال والتمويل من 

جامعة إيفانسفيل في الواليات المتحدة.

يحمل معاليه شهادة الدكتوراه من جامعة “السير 
جون موناش” ودرجة الماجستير من جامعة “ملبورن 

في أستراليا”، وشهادة البكالوريوس في هندسة 
االتصاالت من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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محمــــد الحريمــل الشامسي
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

يشغل محمد الحريمل الشامسي منصب رئيس قسم 
استثمارات المرافق في شركة مبادلة لالستثمار حيث يتولى 
مسؤولية أعمال إدارة أصول محفظة المرافق التي تشمل 

الطاقة الحرارية والمياه وأصول تبريد المناطق.

سيباستيان أربوال
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

سيباستيان أربوال هو نائب الرئيس التنفيذي المسؤول 
عن أنشطة التوليد الحراري وإمدادات الطاقة في شركة 

إنجي. وهو أيًضا الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وجنوب ووسط آسيا وتركيا لشركة إنجي 

الرائدة في مجال الطاقة العالمية. 

وقبل ذلك، كان السيد أربوال المدير المالي ونائب 
الرئيس األول للعمليات البيئية اآلسيوية للشركة 
بصفته مدير مجموعة االندماج واالستحواذ. وقد 
شغل مناصب عليا في الشؤون المالية واإلدارية 

وقبل انضمامه لشركة مبادلة لالستثمار، 
شغل الشامسي منصب مدير الشرق األوسط 

لالستراتيجية والسياسات في مكتب رئيس الوزراء 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما شغل 

أيًضا مناصب أخرى في كل من شركة ماكينزي أند 
كومباني، ودبي إنترناشونال كابيتال، وجنرال موتورز. 

 خالل فترة عمله التي امتدت لـ 11 عاًما مع 
شركة إنجي. 

يحمل السيد أربوال شهادة الماجيستير من ُكلية 
التجارة الُعليا في باريس، فرنسا.

يحمل الشامسي درجة الماجستير في إدارة 
األعمال من كلية اإلدارة العليا - باريس، وشهادة 

البكالوريوس في العلوم المالية من الجامعة 
األمريكية في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.
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فريديريك دوفرينوا
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

تشغل السيدة دوفرينوا منصب نائب الرئيس للحلول 
الالمركزية للمدن في شركة إنجي. 

وقد شغلت سابًقا منصب المدير المالي، والمخاطر 
والتنمية الدولية في شركة إنجي، والرئيس التنفيذي 

لشركة فليكسو، وقد شغلت منصب الرئيس 
المالي لعمليات الشركة في أوروبا. تحمل السيدة 

سعيد علي خلفان الظاهري
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة
يشغل سعيد علي الظاهري منصبه كعضو مجلس إدارة 

كما يشغل منصب مدير االستثمارات في مجموعة علي 
وأوالده القابضة ذ.م.م. 

ويتولى إدارة محفظة األوراق المالية للمجموعة، إلى 
جانب اإلشراف على قسم العقارات والفنادق، وإدارة 

المخاطر في شركة علي وأوالده والشركات التابعة 
لها. وشغل سابًقا منصب محلل في جهاز أبوظبي 

دوفرينوا شهادة الماجيستير في إدارة األعمال من 
ُكلية إميليون- فرنسا وشهادة الماجيستير في إدارة 

األعمال من جامعة تكساس – أوستن.

لالستثمار. يحمل الظاهري شهادة البكالوريوس 
في العلوم المالية من الجامعة األمريكية في دبي، 

اإلمارات العربية الُمتحدة.
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المجموع بالدرهمبدالت حضور االجتماعات والمكافآت

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2019 والمدفوعة في العام 2020 بعد 
7,125,000مصادقة الجمعية العمومية في اجتماعها األخير

بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام 2020 الموصى 
0بدفعها في العام 2021

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة الموصى بها عن العام 2020 تدفع بعد مصادقة 
7,125,000الجمعية العمومية عليها في اجتماعها القادم الذي سيعقد في العام 2021 

4)د( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
يجوز للجمعية العمومية السنوية أن تقر مكافأة ألعضاء 

المجلس تصل إلى %10 من صافي األرباح، وذلك بعد 
تخصيص %10 من صافي األرباح لالحتياطي القانوني و10% 

بحد أقصى من رأس المال أرباًحا للمساهمين.

في ما يلي جدول المكافآت اإلجمالية المدفوعة ألعضاء المجلس في 
العام 2020، باإلضافة إلى بدالت الحضور والمكافآت التي ستعرض 
للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية القادم والذي سيعقد في 

العام 2021:

فيما عدا المكافآت الموصى بها للعام 2020 وباإلشارة إلى ما ورد 
أعاله، ال يوجد أي بدالت أو رواتب أو أي رسوم إضافية تم دفعها من 

قبل تبريد إلى أي عضو مجلس إدارة للعام 2020. فريدريـــــك كلــــــو
عضـــــــــو مجلـــــــس إدارة

يشغل السيد كلو منصب رئيس قسم االستحواذ 
واالستثمار والمستشار المالي في شركة إنجي، ويتمتع 

بحوالي 20 عاًما من الخبرة أمضاها في خدمة الشركة.

ويشغل السيد كلو أيًضا منصب عضو مجلس 
 ”Les Eoliennes en Mer“ إدارة غير تنفيذي في شركة

)طاقة الرياح في البحر(. تخرج من ُكلية الهندسة 
المدنية للجامعة الوطنية “بونت إي شوسيه” 

ويحمل شهادة الماجستير في إدارة األعمال من 
ُكلية إدارة األعمال “إتش إي سي” في باريس – 

فرنسا.
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4)هـ( اجتماعات مجلس اإلدارة في العام 2020
 عقــد المجلــس ســتة اجتماعــات خالل العام 2020 في 

التواريــخ التالية:

27 يناير  •
26 فبراير  •

6 مايو   •
23 يوليو  •

8 سبتمبر؛ و  •
11 نوفمبر  •

يوضــح الجــدول التالي حضور األعضــاء الجتماعات المجلس 
للفتــرة التــي انُتخبــوا فيها ســواء بأنفســهم أو من خالل توكيل:

4)و( اختصاصات مجلس اإلدارة 
تماشًيا مع الممارسات السليمة والحوكمة، ُيقّدم المجلس توجيهات 

استراتيجية لفريق اإلدارة العليا ويعمل معها للقيام بما يلي: 

تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين  .1
وضع السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة   .2 

العمل في نطاقها
تفويض السلطة المعتمد من المجلس   .3 

الذي يحدد مستويات الموافقات المطلوبة من قبل المجلس

عدد رقم االجتماع
الحضور

تاريخ 
الغياب أو الحضور من خالل التفويضاالجتماع

اجتماع مجلس 
27 يناير7اإلدارة رقم 1

 تغّيبت السيدة/ فريديريك دوفرينوا، وتم 
 الحضور من خالل التفويض: باولو ألميرانت 

لـ سيباستيان أربـوال 

اجتماع مجلس 
26 فبراير7اإلدارة رقم 2

 تغّيبت السيدة/ فريديريك دوفرينوا، وتم 
 الحضور من خالل التفويض: باولو ألميرانت 

لـ سيباستيان أربـوال 
اجتماع مجلس 

 الحضور من خالل التفويض: باولو ألميرانت 6 مايو8اإلدارة رقم 3
لـ سيباستيان أربـوال

اجتماع مجلس 
 الحضور من خالل التفويض: باولو ألميرانت 23 يوليو8اإلدارة رقم 4

لـ سيباستيان أربـوال
اجتماع مجلس 

 الحضور من خالل التفويض: باولو ألميرانت 8 سبتمبر8اإلدارة رقم 5
لـ سيباستيان أربـوال

اجتماع مجلس 
تم الحضور كاماًل من خالل أعضاء مجلس اإلدارة11 نوفمبر9اإلدارة رقم 6

تمت اإلحاطة بالتغّيب والتفويض الممنوح والمشار إليهم أعاله وتم 
قبولها من قبل السيد رئيس مجلس اإلدارة خالل االجتماع ذو الصلة.

4)ز( اإلدارة التنفيذية
يوّضح دليل إجراءات حوكمة الشركات وتفويض السلطة المعتمد من مجلس 

اإلدارة الدور الذي يوكله المجلس إلدارة الشركة. وتشمل المسؤوليات األساسية 
لإلدارة، اإلشراف على العمليات اليومية ألعمال الشركة، والتخطيط االستراتيجي، 

وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

االســـمالمنصبتاريخ التعيين

الرواتب 
والبدالت في 

العام 2020
)بالدرهم( 

مكافآت 
العام
2020

)بالدرهم(

مكافآت 
أخرى/ 
للعام 

-20192,522,7641,500,000الرئيس التنفيذيبدر سعيد اللمكي

مارس الرئيس المالي التنفيذيعادل سالم الواحدي 
 20201,684,077--

المستشار القانوني هاميش جوست
-20111,334,164641,660العام

  جان - 
فرانسوا شارترين

الرئيس التنفيذي 
-20171,428,752635,733للعمليات

 فرانسوا - 
كزافييه بوول

الرئيس التنفيذي إلدارة 
-20171,420,008668,901تطوير األعمال

نائب الرئيس التنفيذي - أحمد المرزوقي
إدارة الموارد البشرية

2015 لـ 
-1,074,492402,244أبريل 2020

نائب الرئيس باإلنابة - سارة محمد الباكري 
-739,815105,528مايو 2020إدارة الموارد البشرية

موسى سجواني
نائب الرئيس باإلنابة - 
إدارة الرقابة الداخلية 

والمخاطر
20151,009,93899,392-

وضع الخطط االستراتيجية المعتمدة من   .4
المجلس وأهداف النمو، والعائدات واألرباح 

المطلوبة من قبل المجلس وآلية إعداد 
التقارير لتقييم النتائج

ضمان قوة وفاعلية إدارة المخاطر وبيئة   .5 
الرقابة الداخلية

ضمان سالمة التقارير المالية  .6

تتألف اإلدارة التنفيذية من خمسة رؤساء تنفيذيين 
إلى جانب رؤساء األقسام. وفي ما يلي قائمة بأسماء 

ومناصب فريق اإلدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم 

اإلفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و  .7
تعيين فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهالت   .8

والخبرات العالية

تساهم كل من المهام المذكورة أعاله في تحقيق 
آلية رقابة داخلية متوازنة وفعالة على األنشطة التي 

تمارسها الشركة بحيث تسمح للمجلس بمراقبتها 
بشكل فّعال.

ومكافآتهم المستلمة بالدرهم )أو المتراكمة( في 
العام 2020 وكما هو مبين في الهيكل التنظيمي 

المرفق في الملحق )2( من هذا التقرير:
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االســـمالمنصبتاريخ التعيين

الرواتب 
والبدالت في 

العام 2020
)بالدرهم( 

مكافآت 
العام
2020

)بالدرهم(

مكافآت 
أخرى/ 
للعام 

المدير العام – دي دي د. يوسف الحمادي
-20141,658,928383,182سي بي

جولين بيار اوليفير 
بوريدون

نائب الرئيس –إدارة 
--20191,081,521التطوير التقني واالبتكار

نائب الرئيس - إدارة سدهير بيرال
-2017839,186103,022تطوير األعمال - الهند

نائب الرئيس –إدارة سعاد السركال
-2018993,830210,085االتصال االستراتيجي

-20191,062,297100,371نائب الرئيس - اإلمداداتمحمد علي حبيب

نائب الرئيس تنفيذي - عاطف البريكي
-20181,454,307420,921إدارة العمليات

نائب الرئيس - إدارة صبوح أصغر
-2014819,648101,000الصحة والسالمة

االستاير جيمس 
موليجان

 المدير العام – شركة 
-20091,245,240289,679تبريد لخدمات الطاقة

كولن سانغستر
نائب الرئيس - إدارة 
األصول والشركات 

التابعة
20151,078,920162,084-

نائب الرئيس - إدارة إرشاد حسين
-2004793,260151,031المشاريع

نائب الرئيس التنفيذي – ريتشارد روز
-20141,214,448477,116اإلدارة المالية

نائب الرئيس – تقنية سعيد المعيني
--642,000يونيو 2020المعلومات 

هناء خالد البستاني
نائب الرئيس باإلنابة 
- الشؤون التجارية 

والتنظيمية
-1,033,911104,775أبريل 2020

نائب الرئيس باإلنابة – فيصل طاهر باتي 
-722,700226,793أبريل 2020تطوير األعمال اإلقليمية

4)ح( معامالت األطراف ذات العالقة
لم تكن شركة تبريد طرًفا في صفقة مع أطراف ذات عالقة 
خالل العام 2020 استناًدا إلى تعريف “األطراف ذات الصلة” 

المنصوص عليه في القرار 2020/3.

 أبرمت شركة تبريد ثالث معامالت في عام 2020 تجاوزت قيمة 5% 
من رأس مال الشركة )ومع ذلك، لم تكن هناك معامالت مع أطراف 

ذات صلة(:

6 أبريل: االستحواذ على حصة %80 في أعمال تبريد المناطق في   •
وسط مدينة دبي التابعة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع. بتكلفة 

2.48 مليار درهم )675 مليون دوالر أمريكي(

21 أكتوبر: نجحت الشركة في جمع 500 مليون دوالر أمريكي   • 
)1.8 مليار درهم إماراتي( من خالل إصدار سندات بقيمة 2.5% 

لمدة 7 سنوات

23 ديسمبر: االستحواذ على شركة السعديات للتبريد ذ.م.م   •
)SCL(، التي تملكها حاليا شركة الدار العقارية PJSC، ومدينة 

 منطقة السعديات المحدودة للتبريد )SDCL(، المملوكة 
 بالكامل لشركة الدار العقارية لالستثمارات، بتكلفة إجمالية 

قدرها 963 مليون درهم

4)ط( الهيكل التنظيمي
الهيكل التنظيمي لشركة تبريد مرفق في الملحق رقم )2( من هذا التقرير.
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تم تعيين “برايس ووترهاوس 
كوبرز” )PwC( كمراجعين خارجيين 
لحسابات شركة تبريد في اجتماع 

الجمعية العمومية السنوية 
المنعقد في تاريخ 15 مارس 2020 

لمدة سنة. وقد اختارت شركة تبريد 
PWC من بين ثالث شركات تدقيق 

كبرى بموجب مناقصة تنافسية 
ُطرحت لتقديم خدمات التدقيق 
أجرتها الشركة في العام 2018.

PwC هي واحدة من شركات خدمات المحاسبة األربعة الكبرى 
والخدمات المهنية. وهي شبكة عالمية من الشركات العاملة في 155 

دولة ولديها 800 مكتًبا وأكثر من 284,000 موظف. تهتم الشركة 
بتقديم الخدمات االستشارية التجارية مثل التدقيق والمحاسبة 

والضرائب واإلدارة االستراتيجية وخدمات استشارات الموارد البشرية. 
في العام PwC ،2020 قدمت خدماتها إلى %84 من “أفضل الشركات” 

بحسب مجلة فورتشن وألكثر من 100,000 من رواد األعمال 
والشركات الخاصة.

 نورد في ما يلي نطاق عمل تدقيق الحسابات للسنة المالية 2020، 
كما هو موضح في خطة التكليف:

إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفًقا لمعايير   .1
التقارير المالية الدولية

إبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة   .2
لشركة تبريد وفًقا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ و 

مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفًقا   .3
لمعيار المحاسبة الدولي )IAS( رقم 34

يتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة 
شركات تبريد عن للعام 2020:

لم يقدم مدقق حسابات الشركة تحفظات في القوائم المالية المرحلية 
والسنوية للعام 2020.

مدقق الحسابات الخارجي

2المدة الزمنية لشغل وظيفة المدقق الخارجي

 إجمالي أتعاب التدقيق ومراجعة للبيانات المالية 
 )المرحلية والسنوية( لعام 2020 )درهم( – يتعين 

بيان المبالغ بالتفصيل
882,609 درهم

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق 
2حسابات الشركة

ال يوجدأتعاب خدمات إضافية في العام 2019

طبيعة الخدمات اإلضافية

 - إصدار سندات - المبلغ المدفوع 
694 ألف درهم؛ و

- خدمات استشارية بشأن التحول الرقمي 
بقيمة إجمالية 2 مليون درهم.

أتعاب خدمات إضافية في العام 2020 لمدققين خارجيين غير 
ال يوجدالذين عينتهم شركة تبريد

 رامي سرحان اسم المدقق الشريك
)مدقق مسجل تحت الرقم 1152(
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يحدد ميثاق لجنة التدقيق 
المعتمد من المجلس دور 

اللجنة الذي يشمل:
تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع   • 

مدقق الحسابات الخارجي، وأيًضا ضمان وفاء 
المدقق الخارجي بالتزاماته المهنية والتعاقدية

مراجعة وإقرار الحسابات ربع السنوية والسنوية   •
بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبة، 

واالفتراضات واألحكام، والتقيد بالقوانين وأي 
مسائل هامة أو غير اعتيادية

تقييم مستمر ألنظمة الرقابة الداخلية   • 
وإدارة المخاطر

النظر في النتائج التي يتوصل إليها المدقق الداخلي   •
وتقديم التوصيات بشأنها

تطوير إجراءات تسمح للموظفين بطرح المسائل   •
التي تتعلق بالرقابة الداخلية أو التقارير المالية؛ و

رفع تقارير للمجلس تتعلق بأنشطة لجنة التدقيق  •

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خالل العام 2020:

المنصبفئة العضوية

مدة 
العضوية 
في العام 

2020

األعضاء

 من 1 يناير إلى محمد جميل الرمحي 
مستقل، غير تنفيذيرئيس اللجنة31 ديسمبر

 من 1 يناير إلى فريدريك دوفرينوا
غير مستقلة، غير تنفيذيةعضو31 ديسمبر

سعيد علي خلفان 
الظاهري

 من 1 يناير إلى 
مستقل، غير تنفيذيعضو31 ديسمبر

يقر محمد جميل الرمحي، رئيس لجنة التدقيق بمسؤوليته عن نظام لجنة 
التدقيق في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمان فعاليتها.

 خالل العام 2020 في التواريخ التالية:
ٍ

عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات

27 يناير  •
5 مايو؛ و  •

22 يوليو؛ و  •
5 نوفمبر  •

يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات لجنة التدقيق في العام 
2020، للفترة التي انُتخبوا فيها لعضوية اللجنة:

األعضاء
عدد االجتماعات التي 
تم الدعوة إليها في 

العام 2020

الحضور 
الحضور بالوكالةشخصًيا

-44محمد جميل الرمحي

431فريدريك دوفرينوا

-44سعيد علي خلفان الظاهري

مالحظة: لم يتقاضى أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم لالجتماعات 
التي تخدم اللجنة التي يحملون عضويتها.
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تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت 
مساعدة المجلس على إدارة 

فاعلة لشؤون الموارد البشرية 
والمكافآت. وتشمل المسؤوليات 
الرئيسية المبينة في ميثاق اللجنة 

المعتمد من المجلس ما يلي:

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت خالل العام 2020:

المنصــبفئة العضوية
مدة 

العضوية 
في 2020

األعضاء

معالي الدكتور أحمد عبدهللا حميد 
بالهول الفالسي

 من 1 يناير إلى 
مستقل، غير تنفيذيرئيس اللجنة31 ديسمبر

 من 1 يناير إلى محمـد الحريمل الشامسي
مستقل، غير تنفيذيعضو31 ديسمبر

 من 1 يناير إلى سيبستيان أربوال
 غير مستقل، عضو31 ديسمبر

غير تنفيذي

يقر معالي الدكتور أحمد عبدهللا حميد بالهول الفالسي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن 
نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمان فعاليتها.

عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 3 اجتماعات خالل العام 2020 في التواريخ التالية: 

24 فبراير   •
9 مارس؛ و  •
17 نوفمبر   •

يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انُتخبوا فيها 
لعضوية اللجنة:

 عدد االجتماعات التي األعضاء
تم الدعوة إليها

الحضور 
الحضور بالوكالةشخصًيا

معالي الدكتور أحمد عبدهللا حميد 
-33بالهول الفالسي

-33محمـد الحريمل الشامسي

-33سيبستيان أربوال

 مالحظة: لم يتقاضى أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم لالجتماعات التي تخدم اللجنة التي 
يحملون عضويتها.

التحقق من استمرار استقاللية أعضاء   • 
المجلس المستقلين

التنظيم واإلشراف على ترشيحات عضوية   •
مجلس اإلدارة

وضع ومراجعة منتظمة للسياسات واإلجراءات   •
الخاصة بالموارد البشرية 

صياغة ومراجعة سنوية إلطار وسياسة عامة   •
لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديالته، 

والمزايا والبدالت، والمعاشات التقاعدية، 
واإلكراميات، والتقاعد المبكر، والعمالة الزائدة 

على مستوى الموظفين، واإلدارة العليا، باإلضافة 
إلى مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

ضمان وجود خطط إحالل مناسبة على   •
المستويات التنفيذية العليا؛ و 

مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي اإلدارة   •
العليا والموافقة عليها
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أ - اللجنة المالية:
تتمثل مهام اللجنة المالية في ما يلي:

مراجعة وتأييد خطط الشركة الخمسية التجارية والميزانية السنوية وخطط رأس المال، بما في ذلك   •
تقديم توجيهات حول أهداف األداء لإلدارة

مراجعة جميع االستثمارات وااللتزامات التي تفوق السلطة المخولة إلى الرئيس التنفيذي  •
مراقبة أداء الشركة المالي وصحتها المالية بما في ذلك تقديم التوجيهات حول أداء شركة  •

•  مراجعة خطة تمويل للشركة للتأكد من كفاءتها وسالمتها في توفير متطلبات الشركة التشغيلية 
ورأس المال، ورفعه إلى مجلس اإلدارة بالتغييرات في هيكل رأس المال حسب الحاجة، ومراجعة ديون 

الشركة وهيكل أسهم الشركة
مراجعة وتقديم توصيات بشأن سياسة توزيع األرباح على مساهمي للشركة؛  •

مراجعة أنشطة التمويل الرئيسية المقترحة  •
مراجعة استراتيجيات االستثمار ألرصدة الشركة النقدية؛ و  •

مراجعة ومراقبة واقتراح إجراءات بشأن إدارة المخاطر المالية بما في ذلك التحّوط من العملة وسعر   •
السلع ومخاطر سعر الفائدة

يوضح الجدول التالي عضوية اللجنة المالية خالل العام 2020:

المنصــبفئة العضوية
مدة 

العضوية 
في 2020

األعضاء

 من 1 يناير إلى محمـد الحريمل الشامسي
مستقل، غير تنفيذيرئيس اللجنة 31 ديسمبر

 من 1 يناير إلى فريدريك كلو
 غير مستقل، عضو 31 ديسمبر

غير تنفيذي

 من 1 يناير إلى سعيد علي خلفان الظاهري
مستقل، غير تنفيذيعضو 31 ديسمبر

يقر محمد الحريمل الشامسي، رئيس اللجنة المالية بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة 
آلية أداءها وضمان فعاليتها.

عقدت اللجنة المالية 6 اجتماعات خالل العام 2020 في التواريخ التالية:

26 ينــاير  •
29 أبريـل  •
15 يوليو  •

11 أكتوبر )اجتماع تحديثات إصدار الصكوك(  •
14 أكتوبر )اجتماع تحديثات إصدار الصكوك(؛ و   •

4 نوفمبر  •

يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات اللجنة المالية للفترة التي انُتخبوا فيها لعضوية اللجنة:

 عدد االجتماعات التي األعضاء
تم الدعوة إليها

الحضور 
الحضور بالوكالةشخصًيا

-66محمـد الحريمل الشامسي

-66فريدريك كلو

-66سعيد علي خلفان الظاهري

 مالحظة: لم يتقاضى أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم لالجتماعات التي تخدم اللجنة التي
يحملون عضويتها.
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ب - لجنة المشاريع:
تتمثل مهام لجنة المشاريع في ما يلي:

استعراض أداء إدارة الصحة والسالمة والبيئة وتقديم التوصيات حسب االقتضاء؛  •
مراجعة السياسات واإلجراءات المتعلقة بالمشاريع والمشتريات؛  •

مراجعة خطط المشاريع والدراسات النظرية؛  •
استعراض تقنيات التبريد الجديدة ونطاق دراسات الجدوى الخاصة بها، واالستنتاجات والتوصيات؛ و  •

مراجعة الجوانب الرئيسية لتسليم المشاريع الجديدة، بما في ذلك نطاق العمل، واستراتيجيات   •
التنفيذ، واختيار الجهات التي تتقدم بالعطاءات، والبنود الرئيسية إلدارة المشاريع، واألنشطة التعاقدية 
المادية، والتغييرات في اللوائح التنظيمية أو اللوائح الجديدة، والسياسات، واإلرشادات واإلطار القانوني 

للتطورات األخرى التي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أداء الشركة

يوضح الجدول التالي عضوية لجنة المشاريع خالل العام 2020:

مدة العضوية في األعضاء
فئة العضويةالمنصــب2020

 من 1 يناير إلى فريدريك كلو
 غير مستقل، رئيس اللجنة 31 ديسمبر

غير تنفيذي

 من 1 يناير إلى محمـد الحريمل الشامسي
مستقل، غير تنفيذيعضو 31 ديسمبر

 من 1 يناير إلى سيباستيان أربوال
 غير مستقل، عضو 31 ديسمبر

غير تنفيذي

يقر فريدريك كلو، رئيس لجنة المشاريع بمسؤوليته عن نظام اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها 
وضمان فعاليتها.

عقدت لجنة المشاريع اجتماعين خالل العام 2020 في التواريخ التالية:

15 يونيو؛ و   •
14 سبتمبر  •

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

 عدد االجتماعات التي األعضاء
تم الدعوة إليها

الحضور 
الحضور بالوكالةشخصًيا

-22فريدريك كلو

-22محمـد الحريمل الشامسي

-22سيباستيان أربوال

 مالحظة: لم يتقاضى أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم لالجتماعات التي تخدم اللجنة التي 
يحملون عضويتها.
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عمًلا بالمتطلبات المنصوص عليها 
في القرار )2020/3(، شكلت شركة 

تبريد لجنة المتابعة واإلشراف على 
تعامالت األشخاص المطلعين 

لتنظيم تعامالت وحيازة األسهم 
من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 

وموظفي الشركة. وقد تمت 
الموافقة على سياسة لجنة 

المتابعة واإلشراف على تعامالت 
األشخاص المطلعين من قبل 

مجلس اإلدارة في اجتماعه المنعقد 
في 22 فبراير 2017، حيث قامت 
اللجنة بعد ذلك بالعمل وفًقا 

للسياسة المعتمدة.

يبين الجدول التالي أعضاء اللجنة خالل العام 2020:

الصفة تاريخ التعييناألعضاء

رئيس اللجنةفبراير 2017هاميش جوست

عضوفبراير 2020موسى سجواني

عضوفبراير 2017 ريتشارد روز

قررت اللجنة خالل العام 2020 االحتفاظ بقوائم داخلية لمختلف المسائل الحساسة التي تؤثر على سعر 
السهم في السوق، والعمل وفًقا لسياسة سلوكيات السوق، وسياسة تداول األوراق المالية، باإلضافة إلى 

سياسة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين.

يقر هاميش جوست، رئيس لجنة المتابعة واإلشراف على األشخاص المطلعين بمسؤوليته عن نظام 
اللجنة في تبريد، وقيامه بمراجعة آلية أداءها وضمان فعاليتها.

 مالحظة: لم يتقاضى أعضاء اللجنة أية أتعاب نظير حضورهم لالجتماعات التي تخدم اللجنة التي 
يحملون عضويتها.
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نظام الرقابة 
الداخلية
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عمًلا بالمادة 50 من القرار )2020/3(، 
أنشأ المجلس إدارة الرقابة 

الداخلية بهدف تقديم المشورة 
المستقلة، والموضوعية والموثوقة 

فضاًل عن ضمان بيئة رقابة 
داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، 
واإلدارة العليا لمساعدتهم على 
االضطالع بمهامهم وواجباتهم. 

ويقر المجلس بمسؤوليته عن 
المراجعات الدورية وعن فاعلية 

نظام الرقابة الداخلية للشركة.

َتْتبع إدارة الرقابة الداخلية للمجلس، وتعمل 
تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح لها العمل 

باستقاللية وموضوعية. ويتمثل دور الرقابة الداخلية 
في مساعدة اإلدارة العليا على الوفاء بمسؤولياتها 

للقيام بما يلي:

اتباع نموذج ممارسة الحوكمة الرشيدة  •
التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و   •

تطوير بيئة رقابة داخلية قوية  •
التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات  •

إن الشخص الُمكلف بمهام الرقابة الداخلية للعام 
2020 هو السيد/ موسى سجواني الذي ُعّين في هذا 
المنصب بتاريخ 23 فبراير 2020. يتمتع موسى بأكثر 

من 12 عاًما من الخبرة بدًءا من Ernst & Young حيث 
تم اكتساب المهارات التنظيمية والمعايير األخالقية 

لضمان إجراء عمليات التدقيق بأعلى مستوى 
من االمتثال والسرية. تمتد رحلة موسى العملية 

أيًضا عبر العديد من القطاعات مثل النفط والغاز 
والقواعد التنظيمية والمرافق مع كل جزء من قسم 

الشؤون المالية باإلضافة إلى خبرة إدارة األصول. 
حري بالذكر أن مسؤول الرقابة الداخلية يقدم تقاريره 

مباشرة إلى لجنة التدقيق.

هاميش جوست هو المسؤول عن االمتثال وهو 
المعّين حسب األصول في الشركة في أبريل 2020 

ويقر بمسؤوليته عن أنظمة الرقابة الداخلية في 
تبريد، ومراجعة آليات عملها وضمان فعاليتها.

تم االنتهاء من المراجعة السنوية للرقابة الداخلية، 
كما هو مطلوب بموجب المادة 50 من القرار 

2020/3، من قبل وظيفة الرقابة الداخلية وتم رفع 
تقرير إلى لجنة التدقيق ومجلس اإلدارة لعام 2020. 
باإلضافة إلى ذلك، أصدرت مهمة الرقابة الداخلية 8 

تقارير أخرى مجلس اإلدارة الذي يغطي تكنولوجيا 
المعلومات والعمليات )صيانة المباني( وضريبة 

القيمة المضافة والفواتير والتحصيل والمشتريات 
لدفع العمليات للوظائف غير المتعلقة بالمشاريع 

والصحة والسالمة والبيئة وتطوير األعمال وعمليات 
شهادة عدم الممانعة ومراجعة الضوابط الداخلية 

السنوية لعام 2020. المسؤوليات في عام 2020 
من خالل مراجعة العروض التقديمية حول إدارة 
المخاطر، ومناقشة قضايا الرقابة في اجتماعات 

مجلس اإلدارة ومراجعة التقارير التفصيلية من لجان 
مجلس اإلدارة، وخلصت إلى أن بيئة الرقابة الداخلية 
كانت مرضية لعام 2020. خالل عام 2020، لم تواجه 
الشركة أي مشكلة رئيسية تتطلب اإلفصاح في أي 

تقرير أو إلى السوق.
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باستثناء ما هو مذكور على وجه التحديد في 
موضع آخر من هذا التقرير، تؤكد شركة تبريد 

بأنها امتثلت بأحكام القرار )2020/3( بشأن 
معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات، 

حيث لم ُتَسّجل أي مخالفة خالل العام 2020.

مخالفــات في 
العام 2020

.11
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المسؤولية 
االجتماعية للشركات 
واستدامتها: مدونة 
السلوك، والصحة، 
والسالمة والبيئة، 

وتنمية المجتمع 
المحلي

.12
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تبريد العطاء
قامت شركة تبريد بإطالق حملة 

“تبريد العطاء” كحملة مستدامة 
في العام 2020 تكرس لمبدأ 

المسؤولية االجتماعية طويلة 
المدى، والمنبثقة عن عمليات 

الشركة. ومن خالل بث شعار “تبريد 
العطاء” عبر اإلنترنت تم توضيح 

المبادرات التي تقوم بها الشركة، 
بهدف ترسيخ صورة “تبريد” كشركة 

فاعلة ومساهمة مجتمعيًا.

إن المبادرات الحالية التي يتم االضطالع بها حول 
تأثير جائحة Covid-19 والتي قامت بها شركة تبريد، 

تشمل مايلي:

شراكة مع جمعية ساعد، والهالل األحمر   •
اإلماراتي، ووزارة الداخلية في المبادرة التي 

عنوانها “عائلتك هي عائلتنا” حيث ساهمت 
تبريد بتقديم تبرع سخي لدعم العائالت في 

جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة والتي 
تأثرت بجائحة كوفيد 19

إبرام شراكة مع أوبال )الجمعية العمانية   •
للخدمات البترولية(، وهي جمعية غير ربحية في 

سلطنة عمان، هذا باإلضافة إلى إبرام شراكة 
مع وزارة الصحة العمانية، لدعم تمويل اختبار 

Covid-19 في أنحاء السلطنة
تعاون استراتيجي مع المؤسسة اإلنسانية   •

الملكية البحرينية )RHF( والمشاركة في مبادرة 
“فينا خير” الوطنية من خالل تقديم الدعم المالي 

في البحرين للمساعدة في مكافحة آثار جائحة 
كوفيد 19

أفكار تبريد 
خالل عام 2020، أطلقت الشركة مبادرة “أفكار   •
تبريد” ، حيث تم تشجيع الموظفين على تقديم 

أفكارهم لتحسين أداء الشركة كفريق واحد 
وبيئة عمل واحدة ولتوطيد العالقات على 
 الصعيدين الداخلي والخارجي. كان الغرض 

 من هذه المبادرة هو تشجيع مستوى أعلى 
من المشاركة من قبل جميع الموظفين 

وتعزيز ثقافة الفريق واالبتكار والدافع نحو 
التحسين المستمر

لتنفيذ ذلك، تم تشكيل لجنة من اإلدارات   •
المختلفة لتقييم جدوى وتأثير األفكار المقترحة 

وبناًء عليه للتوصية بوضع خطة التنفيذ. تم 
اإلشراف على المبادرة مباشرة من قبل الرئيس 

 جًدا من 
ٍ

التنفيذي وأسفرت عن مستوى عال
مشاركة الموظفين حيث تم تلقي أكثر من 50 
طلًبا وتقييم 15 فكرة وتنفيذها خالل عام 2020

دعم مبادرات األمم المتحدة 
للتنمية المستدامة

باإلضافة إلى ماسبق ذكره، تعمل الشركة على 
مواءمة استراتيجية أعمالها مع أهداف التنمية 

 .)SDGs( المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة
وذلك بصفة الشركة عضًوا في اللجنة التوجيهية 

لتحالف Cool - وهي مبادرة قامت بها األمم المتحدة 
- لتقوم الشركة بناًء عليه بدعم أهداف التنمية 

المستدامة لألمم المتحدة منذ إطالقها. لتضع 
الشركة أهداًفا صارمة تتوافق مع أهداف التنمية 

المستدامة التي أطلقتها األمم المتحدة.

يكمن جوهر عمليات تبريد في االستدامة؛ التي 
تعكس التزام الشركة بكفاءة الطاقة والبيئة 

وعمالئها والتنمية االجتماعية واالقتصادية 
المستدامة في المنطقة. كل تلك العناصر يرسخها 

عملنا اليومي والممارسات البيئية والحوكمة 
باإلضافة إلى مبادراتنا االجتماعية.

البيئة واالستدامة

Go Green أواًل: مبادرة
Go Green هي مبادرة لدعم جهود تبريد في مجال 
االستدامة مع التركيز الشديد على الحد من التأثير 
السلبي على البيئة. أحد العناصر األساسية لهذه 

المبادرة هو تقليل كميات المواد المستهلكة والتي 
ستؤدي بالتالي إلى تقليل النفايات المتولدة. في 
المرحلة األولية، ركزت هذه المبادرة على المكتب 

الرئيسي لشركة تبريد، مثل كفاءة الطاقة وتقليل 
النفايات المتولدة )على سبيل المثال، تقليل 

استخدام الورق والبالستيك(. في المراحل الالحقة، 
سيشمل التركيز أيًضا محطات تبريد. وقد حقققت 

المبادرة ما يلي من اإلنجازات:
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مبادرة الطباعة اآلمنة: تقليل عدد الطابعات   .1
 )الجماعية والمستقلة( والطابعات التي 

 تعمل بالبطاقات لتحقيق زيادة األمان 
وكفاءة االستخدام

مبادرة التوقيع الرقمي: اعتماد عملية خالية   .2 
من الورق وسريعة وآمنة إلرسال وتوقيع 

واعتماد المستندات
مبادرة موقع المشروع الالورقي: قسم   .3
المشاريع. تحديد 3 مواقع للمعامالت 

الالورقية؛ تم وضع خطة العمل وتحقيقها 
 لتقليل استخدام الورق بنسبة معينة 

في هذه المواقع
مبادرة القوارير البالستيكية: التوقف عن   .4

 استهالك عبوات المياه البالستيكية، بحيث 
تم تخصيص موزعات وأكواب ورقية قابلة 

للتحلل، وزجاجات مياه معدنية معقمة وقابلة 
إلعادة التعبئة.

ثانيًا. اإلدارة البيئية
تلتزم الشركة بجميع القوانين واللوائح البيئية 

المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وقد تلقت تصاريح محددة من وكاالت البيئة 

اإلماراتية في كل إمارة سارية. فيما يتعلق بإطالق 
المياه المتدفقة واالنبعاثات في الهواء:

تقديم تقارير بيئية بشكل مستمر إلى بلدية دبي   •
لجميع محطات تبريد الموجودة في دبي. و

تواصل “تبريد” الحصول على تصاريح صرف   •
 )EAD( مياه الصرف من هيئة البيئة - أبوظبي

بعد أن تعهدت بالتحكم في بعض متطلبات 
المعايير مثل الحموضة والعكارة والتوصيلية 

للمخلفات السائلة

ثالثا. إدارة المخلفات
واصلت شركة تبريد االلتزام بالسلطات االتحادية 

/ المحلية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة من خالل تطبيق خطة الحد من إدارة 

النفايات التي تطبق على جميع محطاتها ومواقع 
ومكاتب المشاريع، مع األهداف الرئيسية لحماية 

البيئة وتقليل / تقليل النفايات من خالل برنامج إدارة 
النفايات المتسم بالحكمة.

رعاية قادة المستقبل
نحن ملتزمون في تبريد بتطوير الجيل القادم من 
القادة من خالل تشجيع مواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي 
على متابعة دراسات العلوم والتكنولوجيا والهندسة 

والرياضيات )STEM( التي ينتج عنها وظائف 
تساعدهم على تحقيق إمكاناتهم مع التأثير بشكل 

إيجابي على نمو اقتصاديات المعرفة و التنمية 
االجتماعية واالقتصادية.

التواصل مع الجامعات والتواجد 
في معارض التوظيف

يقوم المسؤولون التنفيذيون في شركة تبريد 
بزيارة الجامعات المحلية بانتظام للتواصل مع 
طالب الهندسة، وتبادل التطورات التكنولوجية 

لتبني أفضل الممارسات في مجال تبريد المناطق 
باإلضافة إلى مناقشة الفرص الوظيفية الواعدة. 

تشمل الجامعات التي يتم التواصل معها كل من: 
جامعة خليفة، كليات التقنية العليا، جامعة اإلمارات، 

وجامعة زايد، باإلضافة إلى حرص الشركة على 
التواجد في معرض توظيف للتوظيف.

تدريب الطالب
 تقدم الشركة أيًضا فرصًا تدريبية لطالب 

السنة الثالثة أو األخيرة من دراساتهم الجامعية. 
تتراوح المجاالت التي يتدرب فيها الطالب بين 
الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، الشؤون 

القانونية، تكنولوجيا المعلومات، العمليات، إدارة 
األصول، المشاريع، عالقات العمالء، الصحة 
والسالمة، عالقات الشركات، تطوير األعمال 

والتدقيق والمخاطر.

الجوالت الميدانية والتعليمية في 
محطات تبريد

 الريب أن التدريب العملي يكتسب أهمية كبرى 
نظرًا لمساهمته في إكساب المشارك خبرة 
مباشرة في تشغيل محطات تبريد المناطق 

مدعوون للقيام بجولة في محطاتنا. عقدت 
شركة تبريد شراكة مع خمس جامعات لتقديم 

زيارات ميدانية إرشادية لطالب الهندسة لتعميق 
معرفتهم بتقنية تبريد المناطق.

مبادرات الصحة والسالمة والبيئة
تلتزم شركة تبريد بتعزيز ثقافة الصحة والسالمة 
والبيئة اإليجابية في الشركة. في عام 2020 وعلى 
الرغم من تداعيات الوباء، واصلت الشركة تطوير 
مبادراتها الراسخة على مدى السنوات السابقة 
للحفاظ معايير التحسين المستمر في أنظمة 

وعمليات الصحة والسالمة والبيئة، باإلضافة إلى 
تعزيز التزام إدارة الشركة تجاه أصحاب المصالح. 

ومن تلك المبادرات المعنية بهذا الصدد:

 )IMS( نظام اإلدارة المتكامل
وشهادة األيزو

 يعّرف نظام IMS على أنه شهادة امتثال تبريد 
لنظام إدارة الجودة والبيئة والصحة والسالمة 

المهنية والطاقة.

تم تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة   •
المؤسسي الذي تم اعتماده في عام 2015 

بشكل شامل في جميع محطات تبريد ومواقع 
المشاريع في عام 2020

 ISO14001: تم تجديد شهادات “تبريد” لمعايير  •
 ISO9001: 2015 2015 )نظام إدارة البيئة( و

)نظام إدارة الجودة( و ISO50001: 2018 )نظام 
إدارة الطاقة( دون أي مخالفات ثانوية / رئيسية 

بعد عمليات تدقيق المراقبة الخاصة
أكدت عمليات تدقيق المراقبة على التزام   • 

تبريد بإدارة الجودة من خالل اإلشراف على 
االنتقال الكامل لشهادة ISO9001 إلى النسخة 

المعدلة )2015(
في عام 2020، عززت شركة تبريد التزامها   •

بالمعايير الدولية من خالل االنتقال بنجاح إلى 
شهادة ISO45001: 2018 للصحة والسالمة 

المهنية. وبالتالي، أصبحت شركة تبريد المناطق 
األولى في المنطقة التي تقوم بذلك. يعتمد 

معيار ISO45001: 2018 على فلسفة الهيكل 
عالي المستوى )HLS( من ISO التي تمكن 

المؤسسات من اتباع نهج منتظم لتحقيق 
التحسين المستمر في الصحة والسالمة 

 )OHSAS18001( المهنية ، وقد أصبح سابقتها
عفا عليه الزمن اآلن

عالوة على ذلك، فإن شهادة اآليزو 50001   •
التي تم تجديدها تظهر التزام شركة تبريد 

تجاه المساهمين فيما يتعلق باألداء األمثل 
لمنشآتها. كما أن تفاني “تبريد” في إدارة 

الطاقة يثبت التزامنا بتوفير طاقة موثوقة 
ومستدامة وتوفير التكاليف من خالل التحسين 

المستمر للكفاءة والحد من التأثير على البيئة

ملحوظة: حصلت شركة تبريد على أول جائزة 
إنسايت الوزارية للطاقة النظيفة والتي كانت 

ISO50001 شرًطا أساسًيا لها.
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إدارة المخلفات
واصلت شركة تبريد االلتزام بتعليمات السلطات 
االتحادية والمحلية ذات الصلة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة من خالل تطبيق خطة الحد من 

النفايات والتي تطبق على جميع محطاتها ومواقع 
ومكاتب المشاريع، باإلضافة إلى تبني الشركة 

لمبادرات تهدف إلى حماية البيئة وتقليص النفايات 
 من خالل برنامج إدارة النفايات الرصين والذي 

تبنته الشركة.

اإلبالغ عن الحوادث والتحقيق فيها
أنشأت تبريد نظامًا آليًا متطور لإلبالغ عن   •

الحوادث )AIRS( من خالل تقديم خيارات لتحديد 
 )HiPo( الحوادث الوشيكة المحتملة أو الشديدة

باإلضافة إلى متطلبات التحقيق في الحوادث 
 .)RAM باستخدام أدوات إدارة المخاطر )مثل

أيضا، زيادة معدل اإلغالق على الحوادث المبلغ 
عنها واإلجراءات التصحيحية الموصى بها من 

AIRS خالل
تم إجراء عدد من التحقيقات في الحوادث   •
باإلضافة إلى الحوادث الوشيكة الشديدة 

)HiPo(، وقد تم إعداد تقارير تحقيق مفصلة 
كلما اقتصت الحاجة

التركيز األساسي على إدارة 
المخاطر:

تطوير 10 مؤشرات لقياس مخاطر المهام   •
العامة اإلضافية )GTRAs( لدعم العمليات 

وعناصر الصيانة خالل األنشطة عالية 
ومتوسطة المخاطر

إجراء و / أو اقتراح عدد من دراسات إدارة   •
 ،)FRA( المخاطر، مثل تقييمات مخاطر الحريق

ومراجعة الصحة والسالمة البيئية للمشروع 
)PHSER(، وتقييم مخاطر المباني المأهولة 

)OBRA( وغيرها من المبادرات

 تعزيز ثقافة الصحة 
والسالمة والبيئة:

التدريب والتوعية: إجراء دورات تدريبية داخلية   .1
أو خارجية مفصلة حول مواضيع الصحة 

والسالمة البيئية المختلفة، بما في ذلك: نظام 
إدارة الصحة والسالمة والبيئة / إدارة المخاطر ؛ 
 PTW ،NEBOSH ،IOSH SS / ،السالمة الكيميائية

WS ، السقاالت، والسالمة الكهربائية
حمالت التوعية بالصحة والسالمة والبيئة: من   .2

خالل طرح موضوعات شهرية حول الصحة 
والسالمة والبيئة ونصائح ولوحات إرشادية 
تخدم أداء الصحة والسالمة والبيئة، وذلك 

باستخدام EDS لنقل المعلومات حول 12 من 
أهم المخاطر عبر قواعد شركة تبريد للحفاظ 

على األرواح
مراقبة العاملين السلوكية )eBO(: يعد   .3

البرنامج في صميم جهود تبريد في مجال 
السالمة السلوكية )BBS( لتطوير ثقافة العمل 

بأمان بهدف تحقيق والمحافظة على معدل 
منخفض من الحوادث الوشيكة الحدوث. في 

عام 2020، شاركت اإلدارة التنفيذية لشركة 
تبريد في البرنامج من خالل زيارة المحطات 

والتعرف على السلوكيات اآلمنة أو المعرضة 
للخطر باستخدام قائمة التحقق من عمليات 

الشراء اإللكترونية
شاشات العرض اإللكترونية )EDS(: تم تركيب   .4
شاشات عرض إضافية في 8 محطات تابعة 

لشركة تبريد ليصل العدد اإلجمالي إلى 48 
شاشة. إلى جانب نقل رسائل الصحة والسالمة 

البيئية الحيوية، تم استخدام هذه الشاشات 
بنجاح لعرض رسائل مستمرة متعلقة باألوبئة

الصحة المهنية والنظافة
أواًل. جهود مكافحة فيروس كورونا: تضمنت 

الجهود نشر الوثائق األساسية )اإلجراءات والمبادئ 
التوجيهية واالستجابة للطوارئ ومحادثات السالمة( 

للوفاء بالمتطلبات التنظيمية وضمان تنفيذ تدابير 
الرقابة المتعلقة بفيروس كورونا في المقر الرئيسي 

والمحطات والمرافق ومواقع المشاريع التابعة 
لشركة تبريد.

ثانيًا. الظروف الصحية السابقة: بالتنسيق مع إدارة 
الموارد البشرية وشركة خدمات التأمين في “تبريد”، 

تم اتخاذ الترتيبات الالزمة للتحقق من الظروف 
الصحية لموظفي “تبريد” الذين يعملون في أنشطة 
متوسطة إلى عالية المخاطر. كان الهدف األساسي 

من هذا اإلجراء هو ضمان اللياقة البدنية لمواصلة 
العمل في مثل هذه األنشطة. سيتم االحتفاظ 

بالسجالت الطبية لهؤالء الموظفين ومراقبتها على 
أساس دوري.
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13)أ( سعــر السهــم
يوضح الجدول التالي سعر السهم األعلى واألدنى لكل شهر خالل العام 2020، مبيًنا مؤشر السوق ومؤشر 

القطاع كما في 31 ديسمبر 2020:

13)ب( ملكيــة األسهم 
يوضح الجدول التالي نسب ملكية األسهم كما في 31 ديسمبر 2020:

تصنيف 
المساهمين 

ونسبة الملكية
المجموعحكومةشركاتأفراد

0.63671.10600.000.0009عـرب

5.736746.70110.02621.7427محلي

0.260745.52350.0045.7842أجنبي

6.634193.33970.0262100.000المجموع

المصدر: سوق دبي المالي

13)ج( تملك %5 أو أكثر 
فيما يلي جدول بأسماء المساهمين الذين يمتلكون %5 أو أكثر من رأس المال، كما في 31 ديسمبر 2020:

نسبة التملكاسم الشركة

40.00جي دي أف إنترناشيونال

38.2114شركة االستثمارات العامة – المنطقة الحرة 

المصدر: سوق دبي المالي

الشهر
سعـر السهم )درهم(

مؤشر 
السوق

مؤشر 
القطاع

سعر 
اإلغالق

أداء السهم مقارنًة

بالقطاعبالسوقاألدنىاألعلى

%7.94%2.0701.8002790.42527.011.9605.60يناير

%0.78%2.1401.9502590544.392.04011.26فبراير

%5.54%2.0501.6701771.31476.891.90024.75مارس

%0.65-%3.89-2.1801.9002026.61530.192.100إبريل

%4.88-%2.17-2.2201.9201945.09523.241.970مايو

%6.70-%8.21-2.0001.8302065.28547.691.930يونيو

%2.01%2.0001.8702.0002050.77556.554.33يوليو

%3.47%2.49-2.1601.9602245.29576.212.140أغسطس

%5.72%2.3402.0602273.48567.512.2302.95سبتمبر

%5.28%2.5502.1302187.86593.562.45013.63أكتوبر

%0.53-%4.47-2.7502.4002419.6633.052.600نوفمبر

%1.27%1.07-2.7002.5102491.97637.162.650ديسمبر

المصدر: سوق دبي المالي
13)د( توزيع ملكية األسهم

عدد األسهم عدد المساهميناألسهم المملوكة
المملوكة

نسبة األسهم 
المملوكة 

18,26435,530,1851.308أقل من 150,000.

30749,084,9771.808من 50,000 إلى أقل من 2500,000.

من 500,000 إلى أقل من 3.
5,000,00086115,456,7774.252

202,515,457,18592.632أكثر من 45,000,000.

18,67718,4792,715,529,124المجموع

المصدر: سوق دبي المالي

Source : Dubai Financial Market

المصدر: سوق دبي المالي
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13)ح( أحداث هـامـة في العام 2020

األحداثالتاريخ

إطالق شركة تبريد لخدمات الطاقة 15 يناير

أسست تبريد شركة “تبريد لخدمات الطاقة ذ.م.م”، ككيان جديد يدمج أعمالها 
الخدمية لتزويد العمالء بمجموعة متكاملة من االستشارات والعمليات 

وخدمات الصيانة، التي ستساعدهم على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في 
المباني العائدة إليهم ومشاريعهم التطويرية.

مع إنطالق عمليات الشركة في عام 2020، قامت شركة تبريد لخدمات 
الطاقة مجموعة متكاملة من خدمات الطاقة للمباني، بما في ذلك تدقيق 

الطاقة واالستشارات، والتعديل التحديثي واستبدال األصول، والتمويل، 
والعمليات، والصيانة. يتم تقديمها جميع الخدمات من خالل العقود القائمة 

على األداء )ESCO( ونماذج الخدمة التقليدية.

 قامت تبريد وبيئة بتركيز جهودهما لتطوير مشاريع تبريد المناطق 15 يناير
في الشارقة 

وقعت شركة تبريد اتفاقية شراكة الستكشاف فرص تطوير مشاريع تبريد 
المناطق على نطاق واسع في إمارة الشارقة. وبموجب االتفاقية، ستعمل 

“بيئة” و “تبريد” على تطوير مشاريع تبريد مناطق محتملة في مواقع عدة في 
إمارة الشارقة.

استحواذ تبريد على محطات مدينة مصدر لتبريد المناطق 15 يناير

أفصحت شركة تبريد عن اتفاقية لالستحواذ على امتياز ومحطات تبريد 
المناطق في مدينة مصدر والتي ستنمو مشاريعها لتوفير خدمات تبريد 

فعالة ألكثر من 2.7 مليون متر مربع من المجتمعات الحضرية المستدامة 
في مدينة مصدر، بسعة إجمالية تبلغ حوالي 69000 طن تبريد. تماشيًا مع 
روح مدينة مصدر، سيستمر هذا النظام في كونه نظام التبريد األكثر كفاءة 

واستدامة في الشرق األوسط. يمثل هذا التقدم عالمة فارقة في استراتيجية 
تبريد لتوفير خدمات التبريد الفعالة للمدن المستدامة حول العالم.

باإلضافة إلى المحطة، ستحصل شركة تبريد أيًضا على استخدام بئرين 
عميقين للطاقة الحرارية األرضية يقعان في مدينة مصدر وهما جزء من 

مبادرة تعاون بحثي وتطوير كبرى، والتي ستشهد استفادة شركة تبريد من 
خبراتها في القطاع ونهجها المبتكر إلنشاء فريدة وموثوقة. وحلول التبريد 

المستدامة من خالل تكنولوجيا الطاقة الحرارية األرضية.

13)هـ( عالقات المستثمرين
عمًلا بالمادة 35 من القرار )2020/3(، عينت 

شركة تبريد السيدة/ سعاد السركال ضابًطا 
مسؤوًلا عن عالقات المستثمرين والتواصل 

salserkal@ :مع المساهمين )البريد اإللكتروني
tabreed.ae، أو IR@tabreed.ae. هاتف رقم 

97122020400+/97143132432+ موبايل رقم 
97150446 5191 وفاكس رقم 97126455008+ 

تجدون معلومات إضافية حول عالقات المستثمرين 
في الصفحة اإللكترونية “التواصل مع المستثمرين” 

 .www.tabreed.ae على موقع الشركة

13)و( الجمعية العمومية؛ 
القرارات الخاصة

عقدت شركة تبريد اجتماعين للجمعية العمومية 
خالل العام 2020 وذلك بتاريخ 15 مارس 2020، 

 والثاني في 6 أكتوبر 2020 بحيث تم اتخاذ 
القرارات اآلتية:

15 مارس 2020 – الجمعية العمومية: صدر   •
قرار خاص بتعديل النظام األساسي للشركة 

وفقا للنموذج المنشور على موقع الشركة
6 أكتوبر 2020 - الجمعية العمومية: صدر قرار   •
خاص بمنح مجلس اإلدارة صالحية مدتها 12 
ا إلصدار سند )سندات( أو صكوك تصل  شهًر

 قيمتها إلى مليار دوالر أمريكي لمدة أقصاها 
30 عاًما

13)ز( مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة
ا للشركة في  تم تعيين السيد هاميش جوست مقرًر

تاريخ 28 أبريل 2014، يحمل هاميش بكالريوس في 
القانون ودرجة بكالريوس في علم االقتصاد. لدى 

 باإلضافة 
ٍ

هاميش خبرة تبلغ العشرين عامًا كمحام
إلى شغله منصب مستشار قانوني عام في تبريد. 

تتمثل المسؤوليات الرئيسية لمقرر الشركة في 
تعزيز التميز في حوكمة الشركات داخل قاعة 

مجلس اإلدارة والتأكد من وجود عالقة سليمة بين 
المجلس وإدارة الشركة. يضمن مقرر اجتماعات 

الشركة االلتزام بمتطلبات وأنظمة حوكمة الشركات 
المعمول بها في جميع األوقات. يقوم مقرر 

الشركة أيًضا بتنسيق اجتماعات مجلس اإلدارة، 
ويعمم جدول األعمال والمعلومات الداعمة قبل 

االجتماعات، ثم يعد وينجز محاضر تلك االجتماعات.

يعمل مقرر االجتماع حالًيا بشكل مستقل عن 
اإلدارة ويقدم تقاريره مباشرة إلى مجلس اإلدارة 
بصفته مقرر االجتماعات الخاص بالشركة، إاّل أنه 

بناًء على كون السيد هاميش جووست موظف 
في الشركة، وذلك بصفة مستقلة عن مهام عمله 

كمستشار قانوني عام للشركة.
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األحداثالتاريخ

 أعلنت تبريد عن زيادة أرباحها بنسبة %11 في العام 2019 بصافي ربح 28 يناير 
يبلغ 472.5 مليون درهم.

أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية المدققة لعام 2019. وأعلنت شركة 
تبريد عن زيادة صافي أرباحها بنسبة %11 لتصل إلى 472.5 مليون درهم 

إماراتي للعام بأكمله، مضيفًة 51،336 طًنا من التوصيالت الجديدة، مما أدى 
إلى تسليم أكثر من 1.1 مليون طن تبريد من سعة التبريد. أوصى مجلس إدارة 

شركة تبريد بتوزيع أرباح نقدية لعام 2019 بواقع 10.5 فلس للسهم، بزيادة 
قدرها %11 عن العام السابق تماشيًا مع سياسة الشركة المتمثلة في زيادة 

توزيعات األرباح بما يتماشى مع النمو في األعمال التجارية.

 قامت تبريد بتعيين عادل الواحدي في منصب نائب الرئيس 10 مارس
التنفيذي للمالية.

أعلنت شركة تبريد عن تعيين السيد عادل سالم الواحدي في منصب المدير 
المالي الجديد لشركة تبريد. استقبل الرئيس التنفيذي بدر سعيد اللمكي عادل 

سالم الواحدي في شركة تبريد.

وافق مساهمو شركة تبريد على توزيع أرباح بقيمة 10.5 فلس للسهم 16 مارس
وذلك للعام 2019.

وافق مساهمو شركة تبريد على توزيع أرباح بقيمة 10.5 فلس للسهم عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 11% 

عن أرباح العام السابق، مما يبرز نمو شركة تبريد في عام 2019 ويعكس 
حضورها المتزايد محلًيا وإقليمًيا ودولًيا. تمت الموافقة على توزيع األرباح من 

 )AGA( قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة
برئاسة سعادة/ خالد عبد هللا القبيسي، رئيس مجلس إدارة تبريد، وحضرها 

المساهمون وأعضاء مجلس إدارة شركة تبريد.

األحداثالتاريخ

قامت تبريد باالستحواذ على أكبر محطة تبريد مناطق في العالم في 6 أبريل
منطقة داون تاون دبي 

 أعلنت شركة تبريد عن استحواذها على حصة ٪80 العائدة لشركة إعمار 
العقارية ش.م.ع )DFM: Emaar( في وسط مدينة دبي، بتكلفة 2.48 مليار 

درهم )675 مليون دوالر أمريكي(. ستحتفظ “إعمار”، إحدى أكبر الشركات 
العقارية في العالم والمطّور العقاري العالمي، بحصة ٪20 كجزء من 

الشراكة طويلة األمد مع “تبريد”.

وسط مدينة دبي هو المشروع العمالق الرائد لشركة إعمار في قلب المدينة. 
الوجهة هي موطن برج خليفة األيقوني - أطول مبنى في العالم، دبي مول - أكثر 

مراكز التسوق زيارة في العالم، ونافورة دبي، ودبي أوبرا وغيرها من المشاريع 
السكنية والتجارية والضيافة البارزة. سيوفر االمتياز طويل األجل حصرًيا ما 

يصل إلى 235000 طن تبريد ألبرز مشاريع دبي المرموقة مع أكبر نظام تبريد 
متكامل موفر للطاقة في العالم.

يوفر مخطط تبريد المناطق حالًيا 150.000 طن تبريد من الكمية التعاقدية 
عليها من خالل شبكة توزع المياه المبردة المنتجة في 3 محطات تبريد 

مناطق مترابطة تم إنشاؤها بالفعل؛ تبعه بعد فترة وجيزة محطة رابعة 
على أحدث طراز قيد اإلنشاء حالًيا. وعقب إتمام الصفقة، زاد تواجد تبريد في 

دبي إلى 278801 طن تبريد وزادت طاقتها اإلجمالية بنسبة ٪12.6 لتصل 
إلى 1.338602 طن تبريد من 83 محطة. تمثل الصفقة عالمة فارقة في 

تاريخ شركة تبريد، مما يدل على قدرة الشركة على تحقيق إمكانات نموها 
وتعزيز مكانتها كشركة رائدة عالمًيا في صناعة تبريد المناطق ومزود التبريد 

المفضل للتطورات البارزة في المنطقة وخارجها.

أعلنت تبريد عن النتائج المالية للربع األول، وعن التدابير االحترازية 7 مايو
لمجابهة جائحة كوفيد

أصدرت شركة تبريد نتائجها المالية الموحدة للربع األول من عام 2020، حيث 
ارتفع صافي أرباحها إلى 82.2 مليون درهم إماراتي، بزيادة قدرها ٪3 مقارنة 

بأدائها في الربع األول من عام 2019.

في خضم جائحة COVID-19 العالمي، اتخذت الشركة كل االحتياطات لضمان 
الحفاظ على الخدمة المستمرة دون انقطاع لجميع عمالئها مع تبني 

ممارسات الصحة والسالمة الرائدة في الصناعة وبرامج التعقيم لضمان 
سالمة موظفيها أثناء هذه األوقات الصعبة.



تبريد تقرير حوكمة الشركات 2020

8687

األحداثالتاريخ

أعلنت تبريد عن النتائج المالية للنصف األول من العام 2020، وعن 26 يوليو
المرونة التشغيلية خالل الجائحة

أفصحت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للنصف األول من عام 
2020 وحققت أرباًحا صافية قدرها 224.30 مليون درهم )بزيادة قدرها 13%(، 

مدفوعة باالستحواذ على أعمال تبريد المناطق في وسط مدينة دبي من خالل 
شراكة طويلة األمد مع شركة إعمار، إحدى شركات أكبر الشركات العقارية 

في العالم والمطور العقاري العالمي، لتوفير ما يصل إلى 235،000 طن تبريد 
من أكبر نظام تبريد متكامل للمناطق في العالم إلى بعض أكثر مشاريع إعمار 

المرموقة.

في خضم جائحة COVID-19 العالمي، حافظت الشركة على خدمة مستمرة 
دون انقطاع لجميع عمالئها مع تبني ممارسات الصحة والسالمة وبرامج 

التعقيم الرائدة في الصناعة لضمان سالمة موظفيها وأصحاب المصلحة 
خالل هذه األوقات الصعبة. 

أعلنت تبريد عن مبادرة “Tabreed Cares” في المنطقة2 سبتمبر 

أطلقت شركة تبريد مبادرة جديدة بعنوان #TabreedCares. تشمل المبادرة 
برامج فردية تعمل عبر عمليات تبريد بالتعاون مع شركائنا في المنطقة.

أعلنت الشركة عن دعمها لمبادرة “عائلتك هي عائلتنا” بالتعاون مع جمعية 
ساعد. جاءت المبادرة تحت شعار اليوم العالمي للعمل اإلنساني، والذي قدم 

مساهمات عاجلة لألسر في اإلمارات التي تأثرت بوباء كوفيد 19-. تم تنفيذ 
البرنامج بالتعاون مع جمعية ساعد ووزارة الداخلية والهالل األحمر اإلماراتي.

باإلضافة إلى ذلك، ستوفر شركة تبريد األدوات التقنية التي تنتج محلول 
مؤكسد مختلط يمكن استخدامه لتطهير المياه الصالحة للشرب 

المستخدمة في مواقع سياحية مختارة في إمارة أبوظبي للمساعدة في 
اإلجراءات االحترازية التشغيلية لما بعد فيروس كورونا، من خالل شركتها 

التابعة شركة كولتيك لمعالجة المياه.

 كما تنشط “تبريد العطاء” في دعم المبادرات في كل من البحرين 
وسلطنة عمان.

األحداثالتاريخ

قامت تبريد بإنهاء طرح قرض بقيمة 692 مليون دوالر 10 سبتمبر

 أعلنت شركة تبريد عن نجاحها في طرح تسهيالت مميزة للقرض ألجل، 
والتي تم تمويلها مسبًقا من قبل بنك HSBC الشرق األوسط المحدود في 
مارس 2020، كجزء من تمويل استحواذ الشركة على حصة ٪80 في شركة 

إعمار العقارية ش.م.ع. )DFM: Emaar( وسط المدينة. أعمال تبريد المناطق 
في دبي.

تبلغ مدة القرض البالغ 692 مليون دوالر أمريكي 5 سنوات )حتى مارس 
2025( وقد تم تنظيمه على أنه تسهيل مشترك متعدد الشرائح مع شرائح 
إسالمية وتقليدية )“التسهيل”(. على خلفية ظروف السوق غير المسبوقة 
وما يرتبط بها من تقلبات في سوق القروض واضطراب األسعار، تم إغالق 

القرض المشترك بنجاح واكتتاب فيه مجموعة متنوعة من تسعة بنوك 
دولية وإقليمية ومحلية.

باإلضافة إلى تمويل عملية االستحواذ على حصة شركة تبريد في أعمال تبريد 
المناطق في وسط مدينة دبي، ستدعم المنشأة أيًضا تطوير محطة تبريد 

مناطق جديدة في وسط مدينة دبي. 

يمثل التسهيل تسهيالت مشتركة بارزة لدعم عملية استحواذ كبيرة من 
قبل كيان مرتبط بالحكومة في عام 2020 ويمثل عودة ناجحة لشركة تبريد إلى 

السوق المشترك.

قامت تبريد بتصدير صكوك بقيمة 500 مليون دوالر لمدة 7 سنوات 21 أكتوبر
بنسبة 2.5%

نجحت “تبريد” في جمع 500 مليون دوالر أمريكي )1.8 مليار درهم إماراتي( من 
خالل إصدار سندات بقيمة ٪2.5 لمدة 7 سنوات.

مع الطلبات الواردة من حوالي 140 مستثمًرا محلًيا ودولًيا عالي الجودة، تم 
تجاوز االكتتاب في اإلصدار بحوالي 5 مرات بحجمه األولي البالغ 400 مليون 

دوالر أمريكي، مما يدل على ثقة المستثمرين القوية في أساسيات االئتمان 
القوية لشركة تبريد، على الرغم من عدم االستقرار االقتصادي العالمي الحالي. 

وقد سمح هذا الطلب الكبير لشركة “تبريد” بتشديد األسعار بشكل كبير 
لتحقيق قسيمة نهائية بنسبة ٪2.5 وزيادة حجم السند النهائي إلى 500 

مليون دوالر أمريكي. السندات مصنفة Baa3 من قبل وكالة موديز و BBB من 
وكالة فيتش ، بما يتماشى مع تصنيفات شركة تبريد.

استقبل المستثمرون الدوليون السندات ذات الـ 7 سنوات استحساًنا خاًصا، 
حيث مثلوا ٪90 من التوزيع الجغرافي النهائي، و ٪49 من أوروبا، و ٪21 من 

آسيا، و ٪20 من الصناديق األمريكية الخارجية. سيتم إدراج السند في بورصة 
لندن، إلى جانب صكوك 2025 الحالية لشركة تبريد.
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أعلنت تبريد عن صافي أرباح بلغ 370 مليون درهم وذلك في الربع 12 نوفمبر
الثالث من العام 2020 التفاصيل 

أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من عام 2020، 
حيث سجلت زيادة بنسبة %13 في صافي األرباح لتصل إلى 370 مليون درهم 

إماراتي لنفس الفترة من عام 2019، في حين ارتفع إجمالي اإليرادات أيًضا 
بنسبة %12 على أساس سنوي إلى 1,258 مليون درهم إماراتي.

قامت تبريد باالستحواذ على امتيازات تبريد المناطق في جزيرة 23 ديسمبر
السعديات بقيمة 963 مليون.تفاصيل 

أعلنت شركة تبريد عن استحواذها على شركة السعديات للتبريد ذ.م.م، 

من خالل شبكة مترابطة من محطتي تبريد محليين مع إمكانية إنشاء محطة 
ثالثة عند زيادة الطلب على الجزيرة في المستقبل، تمتلك شركة SCL حالًيا 
سعة متصلة تبلغ 24 ألف طن مبرد )RT( وامتياز إجمالي قدره 77 ألًفا طن 

تبريد. تم تخصيص محطة SDCL لجامعة نيويورك )NYUAD( بسعة متصلة 
تبلغ 11 ألف طن تبريد. تبلغ السعة النهائية لالمتياز 88 ألف طن تبريد. ومن 

المتوقع تطوير المزيد من المشاريع المرموقة في السنوات القادمة في هذه 
المنطقة الثقافية والسياحية الرئيسية في أبوظبي.

وبعد إتمام الصفقة، سيزداد تواجد تبريد في أبوظبي إلى 655 ألف طن تبريد 
من إجمالي 46 محطة. وتمثل االتفاقية عالمة بارزة أخرى في استراتيجية 
تبريد، مما يعزز مكانتها كشركة عالمية رائدة في صناعة تبريد المناطق. 

ا، يوضح هذا  باإلضافة إلى المعامالت الكبيرة األخرى التي تم إغالقها مؤخًر
قدرة الشركة على تحقيق إمكانات النمو والتأكد من كونها مزود التبريد 
المفضل للتطورات البارزة في المنطقة وخارجها. وستشهد االتفاقية 

توفير تبريد لخدماتها ألرقى المشاريع في أبوظبي، بما في ذلك متحف اللوفر 
أبوظبي، جامعة نيويورك أبوظبي، ومنارة السعديات.

13)ط( نسبة التوطين: 
فيما يتعلق بإجمالي عدد موظفي شركة تبريد ، فقد احتفظت شركة “تبريد” بمستويات التوطين التالية فيما 

يتعلق بالفترات المذكورة أدناه:

نسبة التوطين 202041%

نسبة التوطين 201941%

نسبة التوطين 201839%

نسبة التوطين 201738%
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13)ي( المشاريع والمبادرات االبتكارية: 
خالل العام 2020، طورت شركة تبريد استراتيجيتها الخاصة بالبحث والتطوير واالبتكار، ليتم تنفيذها في 

عام 2021، من خالل مشاريع استثمارية متوسطة وطويلة األجل تهدف إلى تحقيق تخفيضات كبيرة في 
استهالك الطاقة في تبريد )٪30-20(، فضاًل عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون القائمة والخاصة بالمحطات 

المستقبلية، مع تحسين تكلفة دورة حياة مشاريعنا.

تشمل المشاريع المخطط لها:

في عام 2020، أطلقت شركة تبريد عدة مشاريع 
لتحسين كفاءة المياه والكهرباء لمحطاتها في 

اإلمارات والبحرين. استفادت هذه المشاريع من 
المعدات الكهربائية المتقدمة تقنًيا بمحركات التردد 

المتغيرة المرتبطة بوحدات التحكم الذكية. ركزت 
شركة تبريد أيًضا على استخدام البيانات التاريخية 

لمحطاتها لتعزيز كفاءتها التشغيلية بعد االنتهاء 
بنجاح من برنامج النموذج األولي في عام 2018. 

وتسعى تبريد إلى االستفادة من تحليل “البيانات 
الضخمة” لتوفير المزيد من الرؤى والتعزيزات 

العملية لعملياتها.

طورت شركة تبريد وتواصل تحسين تقنيات مراقبة 
حالة المعدات باستخدام البيانات الحية. أحد األمثلة 

على ذلك هو “إستراتيجية إدارة المبردات” التي قامت 
بها “تبريد” والتي تهدف إلى وضع استراتيجية شاملة 

تهدف إلى مراقبة أداء المبردات، وتحليل الظروف 
الحالية، وتقديم إخطارات آلية إلى فرق التشغيل 

والصيانة، ووضع مخطط تصنيف للمعدات األكثر 
كفاءة للتشغيل والمساعدة في زيادة جودة 

الصيانة عن طريق تقليل الوقت والجهد الالزمين 
فيما يتعلق باستكشاف أخطاء المعدات.

واصلت “تبريد” تطوير واختبار التقنيات في إدارة 
الطاقة وتحسين عملية تبريد المناطق، مما أدى إلى 

اعتماد حلول برمجية جديدة.

تعتبر شركة تبريد البحث والتطوير عنصًرا أساسًيا 
في أعمالها. واصلت تبريد شراكتها مع جامعة 

خليفة من خالل إطالق مشروع جديد في محطة 

تبريد في شاطئ الراحة. يهدف المشروع إلى 
تطوير وتكرار حل “التحكم األمثل بمحطة التبريد” 

المستخدم سابًقا في محطة مدينة محمد بن زايد 
التابع لشركة تبريد. يتكون حل السيطرة من أداة 

ذكية غير متصلة باإلنترنت قادرة على اختيار ظروف 
التشغيل المثلى لمعدات التبريد في تبريد بناًء على 

القياسات الفعلية ونماذج البيانات.

باإلضافة إلى ذلك، هدفت تبريد إلى تحسين الكفاءة 
وظروف التشغيل للمعدات الرئيسية مثل المبردات 
وأبراج التبريد. يجري اختبار نظام “التبريد” اآللي إلزالة 
الترسبات الكلسية والوقاية منها )ASRAPS( وذلك 

في ثالثة محطات في شركة تبريد لمنع التوسع 
في معدات المبادالت الحرارية. التحجيم يقلل من 

الكفاءات التشغيلية بمرور الوقت. لمكافحة ذلك، 
يستخدم النظام الموجات الكهرومغناطيسية لمنع 

الترسب على السطح الداخلي للمبادالت الحرارية، 
مما يوفر كفاءة محّسنة للمبادل الحراري وعمر 

افتراضي أطول للمعدات.

بشكل عام، أظهرت مشاريع البحث والتطوير 
التابعة لشركة تبريد التي تم إنجازها في عام 2020 
نتائج إيجابية، مما وفر حافًزا إضافًيا لشركة تبريد 

لالستمرار في التوسع في جهودها واالستمرار في 
دعم استراتيجيات التشغيل المحسنة والزيادات 

اإلضافية في كفاءة الكهرباء والمياه.

مستقبل التبريد: 
تصميمات وتقنيات 

وضوابط جديدة

تهدف المشروع إلى تقديم مفهوم جديد لفلسفة التصميم باإلضافة إلى 
التحكم في التقنيات المبتكرة للسيطرة على الضوضاء في محطة تبريد 

المناطق والتي تؤدي إلى تحسينات مادية في أداء المحطة باإلضافة إلى إطالة 
العمر االفتراضي والتكاليف التحسينية.

يهدف المشروع إلى تحسين أداء وعمر المحطة والمعدات بشكل كبير أنابيب الكربون
 )ETS( باإلضافة إلى تقليل البصمة الكربونية للمحطة غرفة المبادل الحراري

باستخدام مادة أنابيب الكربون النانوية )CNT( التي تتميز بخصائص مميزة 
من حيث نقل الحرارة، تقوم الشركة بالمشروع بالتنسيق مع الشركاء 

االستراتيجيين.

التنبؤ من خالل 
المصابيح الرطبة

يهدف إلى تعزيز إدارة جانب الطلب بشكل كبير. تهدف المبادرة إلى التنبؤ 
بشكل أكثر دقة بطلب العمالء خالل الـ 24 ساعة القادمة للسماح بعملية 

أكثر كفاءة من خالل تحسين إنتاج التبريد باستخدام الذكاء االصطناعي. تتمثل 
الخطوة األولى في االعتماد على نظام مستقر للتنبؤ بالطقس يعتمد على 

المعلومات المحدثة في الوقت الفعلي ، والخطوة الثانية هي استخدام علم 
البيانات لتطوير النماذج واالرتباطات وأخيرًا ، بناًء على توقعات الطلب، مما 

يخدم أداء المحطة..

تحسين تكلفة دورة 
حياة برج التبريد

تعزيز دائرة المكثف لمحطة تبريد المناطق وبرج التبريد الخاص بها والذي يعد 
أحد المكونات الهامة في المحطة وله تأثير كبير على أدائها. تقوم شركة تبريد 
حالًيا بإعادة تصميم المعدات لتعزيز كفاءتها من خالل تحسين توزيع المياه 
والهواء وكذلك نقل الحرارة، األمر الذي سيؤثر في النهاية بشكل إيجابي على 

األداء العام للمحطة.
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 الملحق 1:

الهيكل التنظيمي 2020 

مكتب
ادارة 

المشاريع

مجلس 
اإلدارة

لجنة 
التدقيق

Lorem ipsum

بدر سعيد اللمكي
الرئيس التنفيذي

سعاد جمال السركال
نائب الرئيس

ادارة االتصال االستراتيجي

سارة   الباكري
نائب الرئيس باإلنابة

الموارد البشرية

جان-فرانسوا شارترين
الرئيس التنفيذي للعمليات

موسى سجواني
نائب الرئيس باإلنابة

التدقيق والمخاطر

عادل الواحدي
الرئيس المالي التنفيذي

هاميش جوست
المستشار القانوني العام

جوليان  بوردون
نائب رئيس

إدارة دعم التطوير التقني 
واالبتكار

فيصل طاهر
نائب الرئيس باإلنابة

تطوير األعمال اإلقليمية

سدهير بيرال
مدير عام لتطوير األعمال 

الهند

ريتشارد روز
نائب الرئيس التنفيذي 

اإلدارة المالية

محمد  حبيب
نائب رئيس

إدارة اإلمدادات

سعيد المعيني
نائب الرئيس

تقنية المعلومات

د. يوسف الحمادي
المدير العام

محطات تبريد
 وسط مدينة دبي

عاطف البريكي
نائب الرئيس التنفيذي 

العمليات و الصيانة

اليستر موليغان
المدير العام

تبريد لخدمات الطاقة

صبوح أصغر
نائب رئيس

إدارة الصحة 
والسالمة و البيئة

 والجودة

ارشاد حسين
نائب رئيس

إدارة المشاريع

كولين سنجستر
نائب رئيس

 إدارة األصول

هنا  البستاني
نائب الرئيس باإلنابة 

الشؤون التجارية 
والتنظيمية إدارة األصول

فرانسوا-كزافييه بوول
الرئيس التنفيذي

إلدارة تطوير األعمال



9495

تبريد تقرير حوكمة الشركات 2020

الملحق 2:الملحق 2:

تبريد المناطق – األسواق اإلقليميةتبريد المناطق – األسواق الدولية

شركة تبريد الهند الخاصة المحدودة
شركة تبريد للمرافق وقياس استثمار 

الطاقة ذ.م.م )0.1%(

 شركة تبريد القابضة ذ.م.
مشركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )5%(

 تم دمجها في
حسابات تبريد

 لم يتم دمجها في
حسابات تبريد

سمت لتبريد المناطق ذ.م.م
شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )0.01%(

شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م 
خاد عبدهللا القبيسي )0.01%(

مصنع اإلمارات لتصنيع األنابيب المعزولة ذ.م.م 
النملة)%20.5( البيطار )%10.9( جيلم )3.4%(

إيان بانهام ومشاركوه
هـ. الكاشاني )%5( م. الكاشاني )25%(

 )i2i(إنستاليشن إنتجريتي 2000 ذ.م.م
شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )20%(

كولتيك لمعالجة المياه ش.ذ.م.م )كولتيك أبوظبي(
شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )1%(

ديستركت يوتيليتيز الستثمارات الطاقة ذ.م.م
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م )1%(

تبريد باركس لإلستثمار ذ.م.م 
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م )1%(

برايم ديستركت للتبريد ذ.م.م 
إنترناشيونال كابيتال تريدينج )25%(

محطة تبريد المناطق – وسط مدينة دبي 
إعمار ديستركت كولينج ذ.م.م )20%(

تبريد الماريه ديستركت كولينج لإلستثمار ذ.م.م
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م )0.4%(

تسليم للقياس وحصول الرسوم– شركة 
الشخص الواحد ذ.م.م

كولتيك لخدمات المياه ش.ذ.م.م 
شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )1%(

تبريد يوتيليتيز أند ميترنج إنيرجي لإلستثمار ذ.م.م 
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م )1%(

سنترال يوتيليتيز اند ميترنق انرجي انفستمنت ذ.م.م
شركة تبريد لتشغيل وصيانة محطات تبريد المناطق ذ.م.م )1%(

تبريد لخدمات الطاقة ذ.م.م
سنترال يوتيليتيز اند ميترنق انرجي انفستمنت ذ.م.م )1%(

شركة بيزنيس ديستركت كولينج اإلستثمار ذ.م.م 
جوبيتر ديستريكت كولينج انفيستمنت )50%(

صحارى للتبريد والتكييف ذ.م.م 
صحارى كولينغ ليمتد المنطقة الحرة - جبل علي )49%(

أس ان سي الفالين جلف كونتراكتورز ذ.م.م 
أس ان سي الفالين إنترناشيونال )49%(

كولتيك انيرجي لمعالجة المياه ش.ذ.م.م )كولتيك دبي(
شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )90%(

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

أس وتي للتبريد المركزي – شركة الشخص الواحد ذ.م.م

شركة مصدر للتبريد

شركة البحرين لتبريد المناطق ش.م.ب 
)مقفلة( - "تبريد البحرين" 

عبدهللا أحمد عيسى المناعي )0.17%(

الشركة الوطنية للتبريد المركزي راس الخيمة ذ.م.م 
)تبريد راس الخيمة( 

شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )40%(

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

شركة أنظمة الخليج للطاقــة ذ.م.م )1%(

شركة تبريد المدينة الصناعية ذ.م.م 
شركة أبوظبي لالستثمار )52.5%(

الواحة كابيتال ش.م.ع )27.5%(

شركة الوجيز للتنمية ش.م.خ 
جوبيتر ديستريكت كولينج انفيستمنت ذ.م.م

تبريد الماريه ديستركت كولينج لإلستثمار ذ.م.م

صحارى كولينغ ليمتد المنطقة الحرة - جبل علي 
سمت غلوبال منجمينت

شركة تطوير الكهرباء والطاقة المحدودة )30%(

تبريد عمــان )ش.م.ع.م( 
صندوق تقاعد وزارة الدفاع - عمان )10.090%(

 صندوق تقاعد موظفي ديوان البالط 
السلطاني )5.045%(

صندوق تقاعد خدمات األمن الداخلي )7.063%(
PMA الدولية المحدودة )9.186%(

شركة تنمية المشاريع الخاصة ذ.م.م )8.072%(

شركة قطر للتبريد المركزي ش. م.ع. )قطر كوول(
شركة المتحدة للتنمية – قطر )49%(

ك. المسند )2%(
الشيخ ف. ب. قاسم آل ثاني )2%,(

أ. ر. هـ. العطية ) 1%(
شركة تبريد الستثمارات الطاقة شركة الشخص 

الواحد ذ.م.م )1%(
شركة اللؤلؤة – قطر ش.م.م )1%(

مدينا إينوفا ذ.م.م )1%(

شركة تبريد المناطق السعودية
المعروفة أيضًا باسم "تبريد السعودية"

أكوا باور )41.715%(
مينا للمرافق )22.791%(

شركة المطلق )7.5%(
شركة لماء القابضة )7.994%(

 شركة تبريد امارافاتي لتبريد 
المناطق الخاصة المحدودة

 الشركة الوطنية للتبريد المركزي 
ش.م.ع. )0.1%(

مخطط هيكل الشركة اعتبًارا من 1 يوليو 2020
الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع. "تبريد"
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تبريد المناطق – دولة اإلماراتقطاع سلسلة األعمال المساندة
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