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 :مقدمـــــة

 االنضباطبشأن معايير ، 2016/رم( لسنة 7رقم ) "الهيئة"لمالية والسلع اهيئة األوراق  مجلس إدارةقرار لالتقرير هذا يخضع 
بين هذا التقرير ي  وبصيغته المنصوص عليها من قبل الهيئة. ( 7/2016 القرار) العامةالمؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة 

مة هيكل الحوك يبينكما القرار، هذا بأحكام أو "الشركة"  "تبريد" .مدى امتثال الشركة الوطنية للتبريد المركزي ش.م.ع
 .2017ديسمبر  31إلى  2017يناير  1لفترة الممتدة من ل للشركة الشامل

 باللوائح االلتزام .1
أفضل الممارسات المحلية والدولية، ويفي بجميع المتطلبات التي على تبريد على تطوير نظام حوكمة يعتمد شركة عملت 

 2قانون الشركات التجارية رقم  ،بشأن حوكمة الشركات بما في ذلكتنص عليها تشريعات دولة اإلمارات العربية المتحدة 
م وتقو .، حيث أن هذا القرار ينطبق على تبريد بصفتها شركة مدرجة في سوق دبي المالي7/2016 القرارو 2015لعام 

 .7/2016 القرارب هاامتثالهيئة باإلشراف والمراقبة والتحقق من مدى ال

 الهيكل اإلداري للشركة .2

المنبر حيث يمارس المساهمون حقهم في  يفي هيكل الشركة، وه لصنع القرار األعلىالسلطة هي عتبر الجمعية العمومية ت
لى والمصادقة ع لمناقشة جدول األعمال المقررسنة  كلالسنوي مرة عقد اجتماع الجمعية العمومية تقرير توجهات الشركة. وي  

 ،الموحدة، وإبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة ومدققي الحسابات من المسؤوليةتقرير مجلس اإلدارة، والحسابات السنوية 
لخاص اوبالتالي، فإن المساهمين هم صناع القرار النهائي  المنصرمة. المالية والموافقة على مقترح توزيع األرباح للسنة

. ثالث سنوات لدورة مدتهاالجمعية العمومية في اجتماع  أعضاء مجلس اإلدارة انتخابعن  نالمسؤولو وهمبتوجهات الشركة، 
قارير ت مدققي الحسابات الذين بدورهم يعرضون على تعيينالجمعية العمومية جتماع الالحاضرون  المساهمون يصادقكما 

 في اجتماعها السنوي. على الجمعية العمومية التدقيق

 وامتثالها بمقتضياته. 7/2016 قرارالمبادئ تطبيق ب شركة تبريد قيامص األجزاء التالية تلخ  

 (7/2016 القرارمن  3مجلس اإلدارة )المادة 
 تبريد المسائل المتعلقة بتعيين مجلس اإلدارة )المجلس( واألدوار المنوطة به ومسؤولياته.شركة الخاص بيحدد النظام األساسي 

ما يتعلق  في 7/2016 القرار، للوفاء بالمعايير التي حددها 2017وقد روعي التناسب في فئات عضوية المجلس خالل العام 
 . إلى جانب المهارات والخبرات والقدرات المناسبة لعضوية المجلس واألعضاء المستقلين ،باألعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين

 (7/2016 القرار من 42والمادة  4رئيس مجلس اإلدارة )المادة 
عضويته في  مدة انتهاء؛ 2017مارس  6 وحتى 2017يناير  1من  شركة تبريدإدارة ترأس وليد المقرب المهيري مجلس 

سي مجلس القبي عبد هللاخالد ترأس  .اعضًوا مستقال وغير تنفيذيً كان خاللها أين التي امتدت لثالث سنوات  شركةمجلس ال
ة في بخبرة واسع كل من الرئيسينيتمتع و .وهو من األعضاء المستقلين وغير التنفيذيين 2017مايو  8تاريخ  فياإلدارة 

  على الصعيدين المحلي والدولي. الطاقةشؤون الشؤون المالية و
 كل عضوأن على و ،على المشاركة الفاعلة للمجلس خالل االجتماعاتكٌل خالل مدة عضويته،  ،اإلدارةمجلس  احرص رئيس

ع وضوالمجلس  تتطوير هيكل اجتماعا عمال علىكما تبريد ومساهميها. شركة ف بما يخدم مصالح في المجلس قد تصر  
 .ما بينهم فيعمال، واإلشراف على التواصل بين أعضاء المجلس وتشجيع إقامة عالقات بناءة األول اجد

 (7/2016 القرار من 45و 44، 43، 40 ،11 وادأعضاء مجلس اإلدارة )الم
بريد تشركة يتمتع أعضاء المجلس بمهارات وخبرات متنوعة، وتتمثل مهامهم في التصرف بما يخدم المصلحة الفضلى ل

طلبات متالد باللوائح والقوانين وأنظمة وإجراءات تهدف إلى التقي   بوضعتبريد شركة ت من قيام إدارة ومساهميها، والتثب  
 التشغيلية.
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نه من ي   مابتزويده بالمعلومات الوافية في الوقت المناسب، شركة تبريد يحرص المجلس على قيام إدارة  قرارات ال اتخاذمك ِّ
ه الشركة.  يشارك األعضاء في اجتماعات المجلس إلبداء اآلراء المستقلة حول القضايا والصائبة التي تؤثر في توج 

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

وتفاصيل  ،بتقديم ما ي ثبِّت استقالليتهم، وحفاظهم على السرية، وإفصاحهم عن أي تداول في األسهم ايقوم أعضاء المجلس سنويً 
 .مؤسسات أخرى المناصب الهامة التي يشغلونها في شركات مساهمة عامة أو

 (7/2016 القرارمن  21أعضاء مجلس اإلدارة )المادة رئيس و مكافآت
كل عن كمكافأة بحد  أقصى  %10 قيمتهاالشركة  أرباحصافي حصة من اإلدارة الحصول على أعضاء مجلس رئيس ول يحق

من صافي األرباح  %10بعد تخصيص و رهنًا بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ، وذلكسنة مالية
 .لالحتياطي القانوني

 (7/2016 القرار من 46لجان مجلس اإلدارة )المادة 
. لهالمخولة والسلطات ا تهاومد   ،التزاماتها تحدد التي المواثيق باعتماد قامتوالتي  ،قام المجلس بتشكيل اللجان األربع التالية

  :بالتزاماتها والوفاءأدائها  من للتحققاللجان بشكل منتظم  هذه بمتابعةالمجلس  يقومو

     لجنة التدقيق؛ .1
   ،لجنة الترشيحات والمكافآت .2
    اللجنة المالية؛  .3
 المشاريع لجنة .4

 
 .7/2016قرار ال عماًل بمقتضياتلجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت تم تشكيل 

 عرضهاقبل  يهاعلوتصادق على الموارد المالية للشركة  كبير من شأنها أن تؤثر بشكلت راجع اللجنة المالية جميع المسائل التي 
عمليات االقتراض، وترتيبات التحوط، ودراسات الجدوى للمشاريع الهامة، وإعداد  ،موافقة المجلس ويشمل ذلكلحصول على ل

 التقارير المالية والميزانيات.

ى لحصول علل عرضهتتحقق لجنة المشاريع من جدوى كل مشروع جديد وتضمن خضوعه ألعلى مستويات التدقيق قبل 
 .موافقة المجلس

 (7/2016 القرار من 47)المادة  الترشيحات والمكافآتلجنة 
التعيين و ،اتوالتعويض بالمؤهالت، يتعلق ما في بمسؤولياته االضطالع في المجلس والمكافآت الترشيحات لجنة تساعد

واإلحالل بين موظفي اإلدارة العليا. كما تشرف اللجنة على عملية الترش ح لعضوية مجلس اإلدارة وتعمل بشكل مستمر على 
 (.والمكافآت الترشيحات لجنة حول التفاصيل من لمزيد 7المادة  أنظر)مراقبة استقاللية أعضاء المجلس المستقلين 

 (7/2016 القرار من 48لجنة التدقيق )المادة 
 الماليةنظمة ألاالمراقبة و ألنظمةتجدد وتوصي بالتغييرات لتقوم بمراقبة البيانات المالية، وللجنة التدقيق اإلدارة مجلس شكَّل 

نة على نشاط تشرف اللجو. معهم الجيدة اتعالقالبناء  علىوتحرص مدققي الحسابات الخارجيين  وتقوم بتعيينتبريد، شركة ل
لمزيد  6أنظر المادة ) الداخليةلرقابة اأداء على التوصيات التي من شأنها تحسين  وهي مسؤولة عن الموافقةالرقابة الداخلية 

 .من التفاصيل حول لجنة التدقيق(

 (7/2016 القرار من 50الرقابة الداخلية )المادة 
والموضوعية والموثوقة، فضالً عن ضمان  ،وهي التي تقدم له المشورة المستقلةإن مهمة الرقابة الداخلية منوطة بالمجلس، 

ضمن ي ولإلدارة العليا بهدف مساعدتهم في تأدية مهامهم والواجبات المسندة إليهم. ،وللجنة التدقيق ،بيئة رقابة داخلية للمجلس
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أكيد والت ،والتعامل مع قضايا المخاطر والتحكم بها ،المجلس فاعلية الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أعمال لجنة التدقيق
على ضرورة مناقشة قضايا المخاطر والرقابة الداخلية في كل اجتماع من اجتماعات المجلس. يضمن المجلس أيًضا قيام إدارة 

  ية(.لمزيد من التفاصيل عن مهمة الرقابة الداخل 9)انظر المادة . االرقابة الداخلية بمراجعات داخلية سنويً 

 (7/2016 القرارمن  36مدقق الحسابات الخارجي )المادة 
لحسابات  اخارجيً  مدققًا الشرق األوسط -توش ولويت يدالسادة/ بتعيين مجلس اإلدارة  قامبناًء على توصيات لجنة التدقيق، 

استقاللية المدقق على المجلس  حرصي. 2017تبريد، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في العام شركة 
لمزيد من  5)انظر المادة  الخارجي الذي يتمتع بصالحيات واسعة لرفع التقارير إلى الجمعية العمومية والهيئات التنظيمية.

 (.مدقق الحسابات الخارجيالتفاصيل عن 

 (7/2016 القرارمن  9لإلدارة )المادة السلطة  تفويض
مسؤول  و، وهاالستراتيجيةتحقيق األهداف إلى تبريد اإلرشادات والتوجيهات الرامية شركة العليا ل اإلدارةيقدم المجلس إلى 

اصة الخ اليومية باألعمالمهمة القيام شركة تبريد إدارة إلى المجلس  وكل  أ .عن المساهميننيابةً  ورقابة الشركةعن توجيه 
ويكون تفويض السلطة  .2017نوفمبر  7تاريخ في  غته المعدلةيمن المجلس بص المعتمدتفويض السلطة  من خالل بالشركة
 .لجنة التدقيقوالمجلس )إذا لزم األمر( من قبل  منتظمة والتعديلالمراجعة لخضع ليوسنوات  ثالث لمدة صالًحا

 وبموجب تفويض السلطة، يقوم مجلس اإلدارة بتفويض اإلدارة العليا لتنفيذ بعض:

 ؛األخرى وااللتزاماتالتعاقدات  .1
  ؛تياالمشتر المصاريف، .2
 االستثمارات .3

 
تفويض  وإلنفاذمجلس اإلدارة.  موافقة تطلبت، وخالف ذلكدرهم(، بال)أقصى  حد  بمخصًصا مبلغًا من الحاالت التالية  حالةكل ل

 مدةنفس ل ةساري وتبقى المخصصاألقصى  مبلغ الحد  ل تخضعللرئيس التنفيذي  وكالة عامةقام مجلس اإلدارة بمنح  ،السلطة
ك أية تخويالت أخرى المعتمد والوكالة ال توجد هنا وفي ما عدا ذكره سابقًا حول تفويض السلطة .السلطة تفويض صالحية

السلطات والصالحيات والمسؤوليات األخرى المتعلقة باإلدارة  جميعومن المجلس لإلدارة التنفيذية من أجل إدارة الشركة. 
ام األساسي لنظبموجب االمسائل المخصصة تلك  وتخضع ،لنظام األساسي للشركةل وفقًافهي منوطة بالمجلس العليا للشركة 

 الجمعية العمومية للشركة.اجتماع في  لموافقة المساهمين المعمول بهاأو القوانين واألنظمة و/للشركة 
بل تم مراجعتها بانتظام والموافقة عليها من قتالتكليفات التالية التي  من خالليقدم المجلس توجيهاته لإلدارة العليا  أيًضا،

 المجلس:

 الخمسية؛ االستراتيجية الخطة .1
 سياسات الشركة؛ .2
  السنوية؛ الميزانية .3
 مؤشرات األداء الرئيسية؛ .4
 باألهداف مقارنةً  األداء لقياس دورية تقارير .5

 (7/2016 القرارمن  35و 34و 33 الموادحقوق المساهمين )
لهذا و .س اإلدارةلميثاق مجهذا االلتزام في ويرد  ،بحقوق المساهمين المتعلقةمجلس بالحفاظ على أعلى المعايير اليلتزم 

ا حقيقً ت األولبنك أبوظبي و سوق دبي المالي من خاللالمساهمين للتواصل مع  مناسبة آليةً تبريد  شركةوضعت الغرض، 
 لذلك. 

في هذا االطار وسوق دبي المالي األول ودور بنك أبوظبي التواصل مع المساهمين عالقات المستثمرين ومهمة من  الهدفإن 
اجتماعات الجمعية  لحضورالمساهمين  وإخطار، حصول كل مساهم على التقارير المالية والمعلومات ذات الصلة ضمانهو ل

  .في الوقت المناسب من أنَّ أرباح األسهم عند اعتمادها تصل إلى كل مساهم دوالتأك، المقرر قانونًا خالتاريفي  العمومية
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ت والمشاركة في االجتماعا ،والتصويت ،تبريد حقوق المساهمين في الحصول على المعلوماتشركة يحدد النظام األساسي ل
 واالطالع على المعلومات المتعلقة بالمرشحين لعضوية المجلس.

 (7/2016 القرارمن  11فقرة  43)المادة قواعد السلوك المهني 
 ،الحسابات يومدقق ،وموظفيها ،المجلس تتوقعه منالذي السلوك نمط تبريد شركة ح مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة بتوض  

القانون، والعمالء،  وتجاهمع بعضهم البعض،  بشأن حسن التصرف مهام الشركةالقيام ببعض إليهم  الموك لواألشخاص 
 وأصحاب المصالح والمجتمع.  والموردين

  تداوالت أعضاء مجلس اإلدارة .3
ي التداول فعمليات قواعد تحكم  التداولسياسة والسوق  الئحة سلوكياتوكذلك  ،دليل إجراءات حوكمة الشركات يتضمن

بة، بحيث ال ي سمح ألي عضو من أعضاء المجلس  األوراق المالية الخاصة بالشركة من قبل أعضاء المجلس وعائالتهم المقر 
 تبريد بالتداول أثناء فترة التعتيم التي تتزامن مع المسائل الحساسة قيد اإلجراء أو النظر. شركة أو موظفي 

تداول  عن عمليات إبالغهاحيث لم يتم  التداول اليومي على أسهمها من سوق دبي المالي،تبريد على تفاصيل شركة تحصل و
بة على مدى فترات التعتيم خالل العام   . 2017ألسهمها تعود ألعضاء المجلس أو عائالتهم المقر 

 لعامفي ا ألسهم الشركة (المقربين أسرهم)وأفراد تداوالت أعضــاء مجلس اإلدارة و ملكية تفاصيلالجدول التالي  يوضح
2017:  

 

 المنصب االسم
 المملوكة األسهمإجمالي 

 31/12/2017 في كما

 مجموع
األسهم التي تم 

 شراؤها

مجموع األسهم 
 التي تم بيعها

 0 5000  5000 عضو مجلس اإلدارة سعيد علي خلفان الظاهري

 المنصب االسم
 المملوكة األسهمإجمالي 

 10/08/2017 في كما

 مجموع
األسهم التي تم 

 شراؤها

مجموع األسهم 
 التي تم بيعها

 عبد الرؤوف وليد البيطار
حتى  عضو مجلس اإلدارة

 2017أغسطس  10
14,915,388 0 5,002,322 

 تشكيل مجلس اإلدارة .4

 تأليف مجلس اإلدارة)أ(   4
 :2017ديسمبر  31تها، كما في مجلس من حيث فئة العضوية ومد  العضو من أعضاء  يوضح الجدول التالي تفاصيل كل

 

 2017 خالل العام فئة العضوية المنصب االسم

 خالد عبدهللا القبيسي

 رئيس مجلس اإلدارة

 مستقل غير تنفيذي

 ديسمبر 31مايو إلى  8من 

رئيس مجلس نائب 
 اإلدارة

 مايو 8إلى  يناير 1 من
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 ألميرانت باولو
رئيس مجلس نائب 

 اإلدارة
 ديسمبر  31إلى  سبتمبر 11من  مستقل غير غير تنفيذي

 عبدهللا أحمد الدكتور معالي
 الفالسي بالهول حميد

 ديسمبر 31إلى مارس  6 من مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة

 ديسمبر 31إلى  يناير 1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة محمد الحريمل الشامسي

 ديسمبر 31إلى مارس  6من  مستقل غير تنفيذي اإلدارةعضو مجلس  محمد جميل الرمحــي

 ديسمبر 31إلى  سبتمبر 11من  غير مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة سيباستيان أربوال

 ديسمبر 31إلى  سبتمبر 11من  مستقلغير  يغير تنفيذ  عضو مجلس اإلدارة فريديريك كلو 

 ديسمبر 31إلى  سبتمبر 11من  ةمستقلغير  ةيغير تنفيذ  عضو مجلس اإلدارة دوفرينوافريدريك 

 ديسمبر 31إلى مارس  6 من مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة خلفان الظاهري عليسعيد 

 مارس  6يناير إلى  1من  مستقل غير تنفيذي مجلس اإلدارة رئيس المهيري المقرب وليد

 أغسطس 10يناير إلى  1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة اإلدريسيأحمد يحيى 

 أغسطس 10يناير إلى  1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة عبد الرؤوف وليد البيطار

 أغسطس 10إلى  يناير 1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة خالد صالح الراشدي

 أحمد الكليلي العامري
رئيس مجلس نائب 

 اإلدارة
 أغسطس 10إلى  مارس 6من  مستقل غير تنفيذي

 مارس 6إلى  يناير 1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة فهد سعيد الرقبانيسعادة 

 مارس 6إلى  يناير 1من  مستقل غير تنفيذي عضو مجلس اإلدارة علي سعيد البادي الظاهري

 مارس 6إلى  يناير 1من  مستقل غير تنفيذي اإلدارةعضو مجلس  إبراهيم أحمد األنصاري

من قبل مساهمي  2017سبتمبر  11وقد تم انتخابها في تاريخ إلى مجلس اإلدارة  افريدريك دوفرينوسيدة ال تانضم
ريد لم تتلق تب، علًما بأن شركة استناًدا إلى مؤهالتها وكفاءتها العالية في التدقيق والمخاطر والشؤون المالية ،شركة تبريد

فبراير  14أثناء فتح باب الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة الصادر في تاريخ  عضو نسائي مؤهلل آخر أي طلب ترشيح
 . )ج(( 4. )لمزيد من التفاصيل، انظر الفقرة 2017أغسطس  27و 2017

 عضويتهمومدة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة )ب(  4
 كونتاإلدارة. وعماًل بمقتضيات النظام األساسي لشركة تبريد  مجلس أعضاء وإقالة انتخابصالحية العمومية  لجمعيةل

 2014الذين تم انتخابهم في العام أن جميع األعضاء  وحيث .ثالث سنواتية كل عضو من أعضاء المجلس عضومدة 
مجلس  بانتخاب 2017مارس  6 تاريخ الجمعية العمومية المنعقدة في ، قامت2017انتهت مدة عضويتهم في العام قد 

  ثالث سنوات. لدورة مدتها جديدإدارة 
 ،2017أغسطس  10في تاريخ المجلس  عضوية استقاالتهم منبمن أعضاء من مجلس اإلدارة  أربعًاالحقًا لذلك، تقدم 
قامت شركة تبريد ، 7/2016رقم وعمال بقرار الهيئة ، وعلى أثر ذلك. المجلسفي مناصب الأكثر من ربع وقد شغر بذلك 

 وقد قام المساهمون .لمأل الشواغروذلك المناصب ا من تاريخ خلو تلك يومً  30 لالنعقاد في غضونلجمعية العمومية ادعوة ب
للفترة المتبقية  إدارة جددمجلس  أعضاءأربعة  بتعيين 2017سبتمبر  11في اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في تاريخ 

 .من دورة المجلس
ً  اإلدارة مجلسويقوم  ،عن طريق االقتراع السرييتم انتخـاب أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العمومية   خاببانت الحقا

 أعضاء اللجان.
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 2017 العام خالل ( السير الذاتية ألعضاء المجلس وعضوياتهم في شركات مساهمة عامة أخرىت) 4

 

 
 

  القبيســــــي عبــدهللا خالــد
 2017 ديسمبر 31 إلى 2017 مايو 8 من اإلدارة مجلس رئيس
 2017 مايو 8 إلى 2017 يناير 1 من اإلدارة مجلس رئيس نائب

 

خالد عبدهللا القبيسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والطاقة النظيفة في   يشغل
مسؤولية اإلشراف على محفظة استثمارات الشركة في مجاالت: صناعة الطيران، والصناعات يتولى لالستثمار، حيث  شركة مبادلة

البيانات  مإنجازات لنظمنصب رئيس مجلس إدارة القبيسي كما يشغل  . الدفاعية، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمرافق الخدمية
ستقبل  كل منمجلس إدارة إضافة إلى عضويته في  ،"إنجازات" بي، ومستشفى كليفالند كلينك أبوظ ،"مصدر"شركة أبوظبي لطاقة الم 

 يحمل القبيسي شهادة بكالوريوس في اإلدارة المالية .مبادلة للبترولوشركة  "غلوبل فاوندريز"و وشركة اإلمارات العالمية لأللمونيوم
جامعة جورج واشنطن في الواليات المتحدة، باإلضافة إلى والعمليات من جامعة بوسطن األمريكية، ودرجة الماجستير في العلوم من 

 (.CFAحصوله على عضوية معهد المحللين الماليين المعتمدين )
     

 
 ألميرانت باولو
 اإلدارة مجلس رئيس نائب
 2017 ديسمبر 31 إلى 2017 سبتمبر 11 من
 

                                
                        

 
 التنفيذية لجنةال في عضو وهو ،في مجال الطاقة عالميًا الرائدة إنجي شركةفي  تنفيذي رئيس نائب منصب حاليًا ألميرانت السيد شغلي

 أوروبا وشرق وشمال وجنوب وتركيا، أسيا وسط وجنوب األوسط، والشرق البرازيل، كما يتولى أعمال الشركة في .أنجي لشركة
 شهادة يحمل، ويإنج مجموعة شركات من العديدفي  إدارة مجلس عضو منصب ألميرانتالسيد  كما يشغل .يوروب وجنريشن
 معهد من راريةلحا بالدينامياتالميكانيكية  الهندسةشهادة ماجستير في علوم و ،اإلنتاج وإدارةالميكانيكية  الهندسة علومفي  الماجستير

 .لالبرتغا – لشبونة في العالي تكنيكو
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عبدهللا أحمد  /الدكتور معالي
 بالهول الفالسيحميد 
 س إدارةــــــــو مجلــــــعض
 31 إلى 2017 مارس 6 من

 20117 ديسمبر
 
 

 
 بالهول الفالسي منصبعبدهللا حميد يشغل معالي الدكتور أحمد 

حيث  ،والمهارات المتقدمة وزير دولة لشؤون التعليم العالي
معاليه على تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي  يشرف

باإلضافة إلى إرساء  ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة
دة وضمان جو وتنظيم عمل مؤسساته السياسات الخاصة بالقطاع

 معاليهكما يشغل  .مع متطلبات سوق العملمخرجاته ومواءمتها 
لس ورئيس مج ،البشريةمنصب رئيس الهيئة االتحادية للموارد 

كما يمثل معاليه قطاع الفضاء في  .إدارة وكالة اإلمارات للفضاء
 .اللجنة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا واالبتكار

السير جون "شهادة الدكتوراه من جامعة  همعالي يحمل
في  ملبورن“درجة الماجستير من جامعة و "موناش
هندسة االتصاالت من ، وشهادة البكالوريوس في ”أستراليا

ية دولة اإلمارات العربفي للعلوم والتكنولوجيا ة جامعة خليف
  .المتحدة

 
 د الحريمــل الشامسيــــمحم
 س إدارةـــــــو مجلـــــــعض
 31 إلى 2017 يناير 1 من

 20117 ديسمبر
 
 
 

 
 مرئيس قس منصبمحمد الحريمل الشامسي يشغل السيد/ 

الطاقة  التي تشمل لالستثمارمبادلة الاستثمارات المرافق في شركة 
 شركةانضمامه لالحرارية والمياه وأصول تبريد المناطق. وقبل 

مدير الشرق األوسط لالستراتيجية منصب الشامسي شغل مبادلة، 
والسياسات في مكتب رئيس الوزراء في دولة اإلمارات العربية 

شركة ماكينزي  كل من فيأخرى ا مناصب شغل أيضً المتحدة. كما 
درجة  الشامسييحمل  .وشركاه، ودبي إنترناشونال كابيتال

باريس،  -الماجستير في إدارة األعمال من كلية اإلدارة العليا 
من الجامعة األمريكية في  العلوم الماليةودرجة البكالوريوس في 

 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة.
 
 

 

 ل الرمحـــيـــد جميــــمحم
 إدارة ـســــمجل وــــــعضـ
  إلى 2017 مارس 6 من
 2017 ديسمبر 31
 
 

الرئيس التنفيذي  منصب محمد جميل الرمحيالسيد/  يشغل
ى علحيث يشرف  ،"مصدر"لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 
 لفاع من دور   لما لهاتيجية ارتطوير الشركة وتوجهاتها االست

ب لى جانإوقطاع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. في 
أيًضا الرمحي يشغل ر، مصدشركة مهامه كرئيس تنفيذي ل

عضو وهو  ،مصدرشركة في ستثمار االلجنة  منصب رئيس
شركة تطوير المرحلة ) 2شركة شعاع للطاقة في مجلس إدارة 

 .(بيدمكتوم للطاقة الشمسية في  آلالثالثة لمحطة محمد بن راشد 
والشؤون  األعمالدرجة البكالوريوس في إدارة  يحمل الرمحي

 .ةاألمريكيالمتحدة  الوالياتالمالية من جامعة إيفانسفيل في 

 

 والــــــستيــان أرباسيب
 إدارة مجلــس ـوـعضــ
  2017 سبتمبر 11 من
 2017 ديسمبر 31 إلى
 
 

يشغل السيد أربوال حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق 

 ميًاعال شركة إنجي الرائدة فياألوسط وجنوب ووسط آسيا وتركيا 

 الشركةعمليات  على اإلشراف يتولىحيث  ،في مجال الطاقة

من توليد الطاقة وتحلية  بدايةً في جميع أنحاء المنطقة،  يتهامنوت

 سالرئيا منصب شغل سابقً  وقد .المياه إلى تجزئة وتوزيع الغاز

، في آسيا كةللشرونائب رئيس أول للعمليات البيئية التنفيذي المالي 

تولّى اإلشراف على األعمال المالية، والضريبية، والقانونية و

ضافة باإل والمشتريات،والتدقيق الداخلي، وتكنولوجيا المعلومات 

ة لشركفي إدارة الشؤون المالية واإلدارية  عدة رفيعة مناصب إلى

 أربوال السيديحمل  .عاًما 11الُممتدة إلى  عملهفترة  خاللإنجي 

 .افرنس ،شهادة الماجيستير من ُكلية التجارة العُليا في باريس
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 واـــفريدريك دوفرين   
 إدارة مجلس عضـو   
  2017سبتمبر  11 من   
 2017 ديسمبر 31 إلى   

 

 

ل للحلو الرئيسحاليًا منصب نائب  دوفرينواتشغل السيدة 

وقد شغلت سابقًا منصب ُمدير  .إنجي شركةالالمركزية للمدن في 

الرئيس المالي  ومنصب ،المخاطر والتنمية الدوليةوالمالية، 

شهادة  دوفرينوا السيدةتحمل  .أوروبا فيلعمليات الشركة 

 فرنسا وشهادة -الماجيستير في إدارة األعمال من ُكلية إميليون

  أوستن. –الماجيستير في إدارة األعمال من جامعة تكساس 

 

 وــــــك كلـــــفريدري    
 إدارة مجلس عضـو    
  2017سبتمبر  11 من    
 2017 ديسمبر 31 إلى    

 

 

رئيس قسم االستحواذ واالستثمار منصب حاليًا يشغل السيد كلو 
عاًما من  17والمستشار المالي في شركة إنجي، ويتمتع بأكثر من 

 منصبأيًضا يشغل السيد كلو والشركة. خدمة في أمضاها الخبرة 
 Les Eoliennes"غير تنفيذي في شركة مجلس إدارة عضو 

en Mer"  تخرج من ك لية الهندسة المدنية  .البحر(في )طاقة الرياح
ويحمل شهادة الماجستير في ” بونت إي شوسيه“للجامعة الوطنية 

 –في باريس ” إتش إي سي“إدارة األعمال من ك لية إدارة األعمال 
 فرنسا.

 الظاهري خلفاني ــعلد ــسعي
 إدارة مجلـــــــس ــوـــعضــــ

 31إلى  2017مارس  6من 
 2017ديسمبر 

 
سعيد علي خلفان  السيديشغل  

الظاهري منصب مدير 

االستثمارات في مجموعة علي 

محفظة األوراق المالية  إدارة يتولىحيث وأوالده القابضة ذ.م.م. 

ي ف والفنادقجانب اإلشراف على قسم العقارات  إلىللمجموعة، 

إدارة المخاطر في شركة علي وأوالده  عنفضاًل  ،الشركة

 والشركات التابعة لها.
في العلوم المالية من  البكالوريوسشهادة  الظاهرييحمل 

 .الجامعة األمريكية في دبي، اإلمارات العربية الُمتحدة
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 2017سابقين خالل الأعضاء مجلس اإلدارة والية 
 

 وليد المقرب المهيري
 مجلس اإلدارة  رئيس
 6يناير إلى  1 من

  2017 مارس

 لمجموعةل التنفيذي الرئيس نائب منصب المهيري المقرب وليد يتولى
 شركة في يةالتحت والبنية البديلة االستثمارات لقطاع التنفيذي والرئيس
  .لالستثمار مبادلة

 لىع المهيري يشرف للمجموعة، التنفيذي الرئيس نائب وبصفته
 ضمان على ويعمل ككل، المجموعة مستوى على الخاصة المشاريع
 إلى ةباإلضاف. األربع الرئيسية األعمال قطاعات بين الفعال التنسيق
 بنيةوال والعقارات الصحية، الرعاية مشاريع إدارةالمهيري  يتولى ذلك،

 .للشركة المالية واالستثمارات التحتية،
 

 فهد سعيد الرقبانيسعادة 
 1 منإدارة  مجلس عضو

 2017 مارس 6يناير إلى 

سفير دولة اإلمارات العربية  منصبفهد سعيد الرقباني  سعادةشغل ي

المدير العام لمجلس أبوظبي ، وقد شغل سابًقا منصب كندا لدىالمتحدة 

حيث تعاون مع القطاع الخاص إلطالق عدد من  ،للتنمية االقتصادية

وهو  . 2030المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية أبوظبي االقتصادية 

ل الواحة كابيتال مثالرائدة عدد من الشركات ل عضو مجلس إدارة

الماجستير في اإلدارة المالية درجة  يحمل سعادة فهد الرقباني ش.م.ع.

فرنسا ودرجة  -وإدارة المخاطر من كلية الدراسات العليا في ليل 

 .سفي باري األمريكيةالدولي من الجامعة  االقتصادالبكالوريوس في 

 إبراهيم أحمد األنصاري
 1 منإدارة  مجلس عضو

 2017 مارس 6يناير إلى 

إبراهيم أحمد األنصاري منصب الرئيس التنفيذي لشركة السيد شغل 

دولفين للطاقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقبل انضمامه لشركة 

، كنائب للرئيس التنفيذي لشؤون 2003دولفين للطاقة في أكتوبر 

االتحاد للماء والكهرباء المشاريع، عمل األنصاري مديًرا عاًما لشركة 

ه باإلضافة إلى عمل ،التي تم دمجها الحقًا مع هيئة مياه وكهرباء أبوظبي

. يحمل عاًما 18لفترة  في شركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك(

األنصاري شهادة بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة لويزيانا 

 للتكنولوجيا بالواليات المتحدة األميركية.

 علي سعيد البادي الظاهري
 1 منإدارة  مجلس عضو

 2017 مارس 6يناير إلى 

علي سعيد البادي الظاهري منصب العضو المنتدب في السيد شغل 

شركة أبوظبي للموانئ، الجهة المطورة والمنظمة لعمل الموانئ 

عاًما في  20والمناطق الصناعية في أبوظبي. وأمضى أكثر من 

أبوظبي الوطنية )أدنوك( شغل خاللها منصب مجموعة شركات بترول 

رئيس مجلس إدارة وعضو مجلس إدارة لعدد من شركات أدنوك، وقد 

كان ممثاًل لدولة اإلمارات العربية المتحدة في منظمة أوبك بين عامي 

ويحمل البادي شهادة بكالوريوس في العلوم اإلدارية  1998 – 1987

 ة األمريكية.من جامعة إنديانا في الواليات المتحد

 أحمد يحي اإلدريسي
 1 من إدارة مجلس عضو

 أغسطس 10يناير إلى 

2017 

أحمد يحيى اإلدريسي منصب الرئيس التنفيذي لقطاع السيد يشغل 

يث يتولى ، حلالستثمار التكنولوجيا والصناعة والتعدين في شركة مبادلة

مسؤولية اإلشراف على استثمارات الشركة في محفظة أشباه 

مبادلة، عمل شركة وقبل انضمامه إلى  .الموصالت، والمعادن والتعدين

كشريٍك في شركة "مكنزي وشركاه"، حيث ترأس فرع أبوظبي وفرع 

االستثمار الرئيسي في الشركة. كما شغل منصب مدير التسويق في 

تجارية العالمات ال العديد من قام بإدارةشركة "بروكتر آند جمبل"، 

 .الرائدة
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 الرؤوف البيطارعبد 
 1 من إدارة مجلس عضو
 أغسطس 10 إلى يناير

2017 

المدير التنفيذي لمجموعة  منصبعبد الرؤوف البيطار يشغل السيد 

مصانع المنهل ونستله للمياه في المملكة العربية السعودية، ويشغل 

عضوية مجلس إدارة عدد من الشركات في جميع أنحاء الشرق األوسط 

مصنع الشرق األوسط للكابالت وشركة تبريد السعودية،  ،بما في ذلك

مصنع الشرق ومصنع الينابيع للمشروبات، والمتخصصة )مسك(، 

مجموعة ومجموعة العزل الخليجي، واألوسط للقوالب والبالستيك، 

 فيبكالوريوس ال درجةالبيطار يحمل شاكر.  -شاكر، وشركة إل جي 

المتحدة  الوالياتيوز في علوم الهندسة المدنية من جامعة سيراك

 .األمريكية

 خالد صالح الراشدي
 1 منإدارة  مجلس عضو
 أغسطس 10 إلى يناير

2017 

 ةالحكومي الشؤون إدارة مدير الراشدي منصب صالح خالدالسيد  يشغل
 منذ ةمبادل في للعمل انضموقد ، رلالستثمافي شركة مبادلة  للمجموعة

 الشؤون مجال في على نطاق واسع عمل حيث ،2002 العام في تأسيسها

 فوةص شركة إدارة مجلس الراشدي ويترأس. والدولية المحلية الحكومية

 ينياغ وشركة السفن، لبناء أبوظبي شركة إدارة وعضوية مجلس مارين،

، األعمال إدارة في بكالوريوس شهادة الراشدي يحمل. ألومينا

 الواليات في دنفر -كولورادو جامعة من وتسويق مالية اختصاص
 .األمريكية المتحدة

 أحمد سعيد الكليلي
 6 منإدارة  مجلس عضو
 أغسطس 10 إلى مارس

2017 

أحمد سعيد الكليلي منصب رئيس االستراتيجية وإدارة السيد يشغل 

، حيث يتولى من خالل منصبه في شركة مبادلة لالستثمارالمخاطر 

" الستثمارات "مبادلةاإلشراف على التوجه االستراتيجي المستقبلي 

 يشغل والذي تتم من خالله عملية اإلدارة الشاملة للمخاطر بالشركة.

الكليلي عضوية مجلس اإلدارة في كٍل من شركة "مبادلة للبترول"، 

 ".مصدر"وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل 

 
 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارةث) 4

  من صافي األرباح، وذلك بعد تخصيص  %10يجوز للجمعية العمومية أن تقر مكافأة ألعضاء المجلس تصل إلى
 لمال أرباًحا للمساهمين.ا من رأسأقصى  بحد %10ولالحتياطي القانوني من صافي األرباح  10%

 
والمكافآت  الحضور باإلضافة إلى بدالت، 2017العام  فيالمدفوعة ألعضاء المجلس اإلجمالية ما يلي جدول المكافآت  في

 :2018عام في الالذي سيعقد القادم و التي ستعرض للموافقة في اجتماع الجمعية العمومية
 

 المجموع بالدرهم بدالت حضور االجتماعات والمكافآت

بعد مصادقة الجمعية العمومية في  2017عام في الوالمدفوعة  2016للعام مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
 األخيراجتماعها 

7,125,000 

صى بدفعها 2017بدالت حضور اجتماعات المجلس واللجان المنبثقة عنه للعام   0 2018في العام  المو 

مصادقة الجمعية العمومية عليها في  بعد تدفع 2017لعام عن ا الموصى بهامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
  2018في العام الذي سيعقد اجتماعها القادم 

7,125,000 

 2017مجلس اإلدارة في العام  ت( اجتماعاج) 4
 في التواريخ التالية: 2017اجتماعات خالل العام  ستةعقد المجلس 

 29 ؛يناير 
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 22 ؛فبراير 

 8 ؛مايو 

 25 ؛يوليو 

 10 ؛أغسطس 

 7 ؛ ونوفمبر 

 18 ديسمبر 

 ل:سواء بشخصهم أو من خالل توكيفيها خبوا يوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات المجلس للفترة التي انت  
 

 مـــــــــاالس
 عدد االجتماعات

 التي تم الدعوة إليها
 بالوكالةالحضور  شخصًيا الحضور

 - 7 7  خالد عبدهللا القبيسي

 - 2 2 باولو ألميرانت

 - 4 5 بالهول الفالسيعبدهللا حميد الدكتور أحمد  معالي

 1 6 7 محمد الحريمل الشامسي

 - 5 5 محمد جميل الرمحــي

 - 2 2 سيباستيان أربوال

 - 2 2 فريدريك دوفرينوا

 - 2 2 فريدريك كلو

 - 5 5 الظاهريخلفان سعيد علي 

 - 1 2 وليد المقرب المهيري

 2 3 5 اإلدريسيأحمد يحيى 

 - 5 5  عبد الرؤوف وليد البيطار

 - 5 5  خالد صالح الراشدي

 - 2 3 أحمد سعيد الكليلي

 - 2 2  فهد سعيـــد الرقبــاني

 - 2 2  علي سعيد البادي الظاهري

 - 2 2 إبراهيم أحمد األنصاري

 ( اختصاصات مجلس اإلدارة ح) 4 
 لقيام بمالمعها  يعملومجلس توجيهات استراتيجية لفريق اإلدارة العليا ال ي قد مالحوكمة، والسليمة ممارسات التماشيًا مع 

 يلي:
  

 تعيين الرئيس التنفيذي وكبار الموظفين التنفيذيين؛ .1
 العمل في نطاقها؛السياسات التي تحدد المبادئ التي يتوقع المجلس من الشركة وضع  .2
 الموافقات المطلوبة من المجلس؛ مستويات الذي يحددالمجلس  منالمعتمد السلطة تفويض  .3
 من قبل المجلسوالعائدات واألرباح المطلوبة  ،الخطط االستراتيجية المعتمدة من المجلس وأهداف النمووضع  .4

 وآلية إعداد التقارير لتقييم النتائج؛
 داخلية؛الرقابة المخاطر وبيئة الإدارة ضمان قوة وفاعلية  .5
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 سالمة التقارير المالية؛ضمان  .6
 اإلفصاح السليم والتواصل مع المساهمين؛ و .7
 فريق إدارة متمرس من ذوي المؤهالت والخبرات العاليةتعيين  .8

 ركةالشمارسها تالتي األنشطة على متوازنة وفعالة رقابة داخلية آلية المذكورة أعاله في تحقيق  المهامكل من هم اتس
 مراقبتها بشكل فعال.ببحيث تسمح للمجلس 

 ( اإلدارة التنفيذيةخ) 4
دارة إلالمجلس  يوكلهالدور الذي  مجلس اإلدارة منوتفويض السلطة المعتمد الشركات  دليل إجراءات حوكمة يوض ح
يجي، والتخطيط االسترات ،شركةال ألعمالاإلشراف على العمليات اليومية  ،تشمل المسؤوليات األساسية لإلدارةو .الشركة

 وإعداد الميزانيات والتقارير المالية وإدارة المخاطر.

 في .إلى جانب رؤساء األقسام الذين يتبعون مباشرة للرئيس التنفيذي رؤساء تنفيذيين خمسةتتألف اإلدارة التنفيذية من 
نقدية أو وأي مكافآت  2017العام  في ومكافآتهميلي قائمة بأسماء ومناصب فريق اإلدارة التنفيذية، وتواريخ تعيينهم  ما

 :بعد تدفعلم  2017أخرى للعام عينية 
 

 كافآتم
 للعام /أخرى

2018 

 العام مكافآت
2017 

 )درهم(

 الرواتب والبدالت
 2017 في العام

 (  درهم)

تاريخ 
 التعيين

 االســـم المنصب

 حسين ثابتجاسم  الرئيس التنفيذي 2012 2,111,836 1,652,616 0

 جتوننستيفن ردلي الرئيس المالي التنفيذي 2015 1,488,638 837,983 0

 جوستهاميش  المستشار القانوني العام 2011 1,241,279 555,784 0

 شارترين فرانسوا-جان  لياتلعملالتنفيذي  رئيسال 2017 194,327 0 0

0 0 374,752 2017 
 ةدارإل التنفيذي رئيسال

  األعمال تطوير
 لوبو كزافييه فرانسوا

0 369,349 1,769,728 2015 
 الموارد إدارة رئيس نائب

 البشرية
 المرزوقي أحمد

0 195,567 997,975 2013 
إدارة  –نائب رئيس 

 األصول اإلقليمية
 كولن سانغستر

0 74,409 737,648 2014 
 إدارة - رئيس نائب

 والبيئة والسالمة الصحة
 أصغر صبوح

0 88,713 791,556 2010 
 إدارة - رئيس نائب

 والمخاطر ةالداخلي الرقابة
 ويب ندااأم

0 0 890,286 2017 
 إدارة - رئيس نائب

 العامة والعالقات اإلعالم
 المراعشي ليلى

 
 العالقةاألطراف ذات  معامالت( د) 4
 .2017عام المع أطراف ذات عالقة خالل صفقة في أي طرفًا تبريد شركة تكن لم 

 التنظيمي الهيكل( ـ)ه4
 .التقرير هذا من( 2) رقم الملحق في مرفق تبريد لشركة التنظيمي الهيكل
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 جيرالخامدقق الحسابات   .5
 تاريخ  يالجمعية العمومية المنعقد فاجتماع في ا لحسابات شركة تبريد مدققًا خارجيً  الشرق األوسط - توشولويت يتم تعيين د

في العام رحت ط   تنافسية بموجب مناقصةتدقيق شركات  أربعمن بين لويت يد تم اختياروقد . لمدة عام واحد 2017مارس  6
  .تدقيقاللتقديم خدمات  2016

 ،بيةياالستشارات الضرو ،خدمات التدقيق حيث تقدمالرائدة في المنطقة، الخدمات شركات  إحدىتوش وديلويت تعتبر 
شركة  كما تعتبر ديلويت .ومدير وموظف ،شريك 3000أكثر من وا بلدً  15ا في مكتبً  26االستشارات المالية من خالل و

 الضرائب مراجعةلتصنيف ا )وفقً  2010عام الفي دول مجلس التعاون الخليجي منذ  األولى الدرجةمن  استشارات ضريبية
، عمل في منطقة الشرق األوسط صاحبأفضل شملت  العديد من الجوائز في السنوات القليلة الماضية حصدت وقد ،الدولية(

ين من قبل معهد المحاسب لتدريب والتطويرفي اللتمي ز جائزة الشرق األوسط على  ت أيًضاحازوأفضل شركة استشارية، و
  .وويلز بريطانياالقانونيين في 

 هو موضح في خطة التكليف: ، كما2017المالية للسنة  الحسابات تدقيقنورد في ما يلي نطاق عمل 

 إبداء الرأي في البيانات المالية الموحدة السنوية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ 

  وإبداء الرأي في البيانات المالية لجميع الشركات التابعة والزميلة لشركة تبريد وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية؛ 

  34مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية ربع السنوية وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 :2017عام لعن ليتضمن الجدول التالي أتعاب التدقيق السنوي وربع السنوي لمجموعة شركات تبريد 
 

  لويت وتوشيد مدقق الحسابات الخارجي 

 2 عدد السنوات كمدقق حسابات خارجي 

 643,438  2017لعام عن اإجمالي أتعاب التدقيق 

 50,000 2017أتعاب خدمات إضافية في العام 

 سالمي(إلا، التمويل لزامية التحويلاإلالسندات تحويل )إجراءات متفق عليها  طبيعة الخدمات اإلضافية

 ينلمدقق 2017أتعاب خدمات إضافية في العام 
 تبريدشركة  معينته نغير الذي ينخارجي

 إضافية خدماتال توجد 

 لجنــــة التدقيـــــق . 6
 لجنة الذي يشمل:اليحدد ميثاق لجنة التدقيق المعتمد من المجلس دور 

 زاماته التبلمدقق الخارجي ا وأيًضا ضمان وفاء ،تقديم التوصية للمجلس بشأن التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي
 المهنية والتعاقدية؛

 كامواالفتراضات واألح ،الحسابات ربع السنوية والسنوية بعد النظر في سياسات ومعايير المحاسبةإقرار مراجعة و، 
 والتقيد بالقوانين وأي مسائل هامة أو غير اعتيادية؛

 تقييم مستمر ألنظمة الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر؛ 

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

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

  أنشطة لجنة التدقيقب تتعلقرفع تقارير لمجلس. 

 :2017يوضح الجدول التالي عضوية لجنة التدقيق خالل العام 



 2017 اتتقرير حوكمة الشرك 

 

 

15 

 األعضاء 2017 العام مدة العضوية في المنصب فئة العضوية

 *دوفرينوا فريدريك ديسمبر  31أكتوبر إلى  5من  اللجنة ةرئيس ةيوغير تنفيذ ةلمستق غير

 الرمحي جميل محمد ديسمبر 31مايو إلى  8من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 خلفان الظاهري عليسعيد  ديسمبر 31أكتوبر إلى  5من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 خالـد صالح الراشـدي أغسطس 10يناير إلى  1من  رئيس اللجنة مستقل وغير تنفيذي

 محمد الحريمل الشامسي أكتوبر 5إلى  يناير 1من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 على البادي الظاهري مارس 6يناير إلى  1من  عضو مستقل وغير تنفيذي

 فهد سعيد الرقبانـي مارس 6يناير إلى  1من  عضو مستقل وغير تنفيذي
قم رعمال بمقتضيات قرار الهيئة  ،فريدريك دوفرينواالسيدة من  بداللجنة التدقيق ًسا لميل الرمحي رئيتم تعيين محمد ج ،2018 فبراير 21 في *

 .اللجنةفي  ًواعض هاإبقاء مع، 7/2016

 :التواريخ التالية في 2017العام خالل  اجتماعات   خمسة  لجنة التدقيق عقدت 

 25 يناير؛ 

 19 فبراير؛ 

 4 مايو؛ 

 24 يوليو؛ و 

 6 نوفمبر 

 :اللجنةخبوا فيها لعضوية للفترة التي انت  ، 2017لعام في ايوضح الجدول التالي حضور األعضاء الجتماعات لجنة التدقيق 

 األعضاء
 التي تم الدعوة إليها عدد االجتماعات 

 2017في العام 
 بالوكالة الحضور الحضور شخصًيا

 - 1 1 فريدريك دوفرينوا

 - 2 2 الرمحي جميل محمد

 - 1 1 الظاهري خلفان علي سعيد

 - 4 4 خالد صالح الراشدي

 - 2 2 هرياالبادي الظسعيد علي 

 1 0 2 يـد سعيد الرقبانـفه

 - 3 4 محمد الحريمل الشامسي

 لجنة الترشيحات والمكافآت . 7
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت مساعدة المجلس في إدارة فاعلة لشؤون الموارد البشرية والمكافآت. وتشمل المسؤوليات 

 :ما يلي في ميثاق اللجنة المعتمد من المجلسالمبينة الرئيسية 

 التحقق من استمرار استقاللية أعضاء المجلس المستقلين؛ 

 مجلس اإلدارة؛اإلشراف على ترشيحات عضوية تنظيم وال 

  لسياسات واإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية؛ منتظمة لمراجعة ووضع 

  لمنح المكافآت، وشروط التوظيف وتعديالته، والمزايا والبدالت،  عامةصياغة ومراجعة سنوية إلطار وسياسة
 ،العلياواإلدارة  الموظفين،مستوى على والعمالة الزائدة  ،والمعاشات التقاعدية، واإلكراميات، والتقاعد المبكر

 اإلدارة؛ باإلضافة إلى مكافآت أعضاء مجلس 
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  ؛ وعلى المستويات التنفيذية العليامناسبة ضمان وجود خطط إحالل  

 مراجعة وتعيين وإنهاء خدمات موظفي اإلدارة العليا والموافقة عليها 

 :2017خالل العام  عضوية لجنة الترشيحات والمكافآت يوضح الجدول التالي

  :التواريخ التالية في 2017 العامخالل  اجتماعاتأربعة  عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت

 19  فبراير؛ 

 27  فبراير؛ 

 6  وسبتمبر؛ 

 27  نوفمبر 

 للجنة:اخبوا فيها لعضوية األعضاء الجتماعات لجنة الترشيحات والمكافآت للفترة التي انت   التالي حضوريوضح الجدول 

 المطلعين األشخاص تعامالت على واإلشراف متابعةال لجنة (8
سياسة من وضع  2017 مطلع العامفي شركة تبريد  ، انتهت(7/2016) القراربالمتطلبات المنصوص عليها في  عماًل 

 المطلعين األشخاص تعامالت على واإلشراف متابعةاللجنة شكلت و ،طلعينالم األشخاصالمتابعة واإلشراف على تعامالت 

 األعضاء 2017مدة العضوية في  المنصــب فئة العضوية

 مستقل، غير تنفيذي
عبدهللا حميد الدكتور أحمد  معالي ديسمبر 31أكتوبر إلى  5من  رئيس اللجنة

 أكتوبر 5أغسطس إلى  10من  عضو بالهول الفالسي

  غير تنفيذي، مستقل

 ديسمبر 31أكتوبر إلى  5من     عضو

 أكتوبر 5مايو إلى  8من  رئيس اللجنة   الحريمل الشامسيد ـمحم

 مارس   6يناير إلى  1من   عضو

 سيبستيان أربوال  ديسمبر 31أكتوبر إلى  5من   عضو غير مستقل، غير تنفيذي

 محمد جميل الرمحي أكتوبر 5أغسطس إلى  10من   عضو غير تنفيذي، مستقل

 خالد عبدهللا القبيسي مارس 6يناير إلى  1من  رئيس اللجنة غير تنفيذي، مستقل

 ارـوليد البيط الرؤوفد ـعب مارس 6يناير إلى  1من   عضو غير تنفيذي، مستقل

  خالد صالح الراشدي  أغسطس 10مايو إلى  8من   عضو غير تنفيذي، مستقل

 األعضاء
التي تم الدعوة  عدد االجتماعات 

 إليها
 بالوكالة الحضور الحضور شخصًيا

عبدهللا  الدكتور أحمدمعالي 
 بالهول الفالسي حميد

2 2 
- 

 - 4 4  د الحريمل الشامسيـــمحم 

 - 1 1 سيبستيان أربوال 

 - 2 2 خالد عبدهللا القبيسي

 - 1 1 محمد جميل الرمحي

 - 2 2 ارـوليد البيط الرؤوفد ـعب

 - 0 0  خالد صالح الراشدي 
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افقة المو تتم تبريد. وموظفي شركةمن قبل أعضاء مجلس اإلدارة شركة تبريد أسهم وحيازة تعامالت  تنظيمتتولى مهمة 
 فبراير 22في  المنعقداجتماعه  في اإلدارة مجلس من قبلاألشخاص المطلعين المتابعة واإلشراف على تعامالت سياسة  على

  .بالعمل وفقًا للسياسة المعتمدة بعد ذلك اللجنةقامت ، حيث 2017
 :2017خالل العام أعضاء اللجنة  التاليالجدول يبين 

 
 ،على سعر السهم في السوق التي تؤثربقوائم داخلية لمختلف المسائل الحساسة  االحتفاظ 2017عام  خاللقررت اللجنة 

امالت المتابعة واإلشراف على تع سياسة ، باإلضافة إلىالمالية األوراقتداول سياسة و ،سلوكيات السوقسياسة لا والعمل وفقً 
 .األشخاص المطلعين

 

 ( نظام الرقابة الداخلية9
الموضوعية و، أنشأ المجلس إدارة الرقابة الداخلية بهدف تقديم المشورة المستقلة، (7/2016) القرارمن  50 بالمادة عماًل 

فضال عن ضمان بيئة رقابة داخلية للمجلس، ولجنة التدقيق، واإلدارة العليا لمساعدتهم على االضطالع بمهامهم  ،والموثوقة
 ام الرقابة الداخلية للشركة.وواجباتهم. ويقر المجلس بمسؤوليته عن المراجعات الدورية وعن فاعلية نظ

ة. ويتمثل وموضوعيباستقاللية العمل لها وتعمل تحت إشراف لجنة التدقيق، مما يتيح  ،مجلسللالرقابة الداخلية إدارة بع ت  ت  
 :للقيام بما يليلوفاء بمسؤولياتها على االعليا في مساعدة اإلدارة  الرقابة الداخلية دور

 ؛قوية داخليةبيئة رقابة  تطوير   ● الرشيدة؛نموذج ممارسة الحوكمة  اتباع 

 التقيد بالقوانين واللوائح والسياسات   ●  التعرف على المخاطر وإدارتها؛ و 

مهام إدارة الرقابة الداخلية، وهي حاصلة على لتتولى ، 2016خالل العام  ةالداخلي لرقابةل اضابطً  ندا ويباالسيدة أم تم تعيين
 تيالاح، وشهادة مدقق داخلي معتمد، وشهادة فاحص إيرلنداهد المحاسبين القانونيين في ــمعتمد من معشهادة محاسب قانوني 

والتدقيق، والحوكمة، والتدقيق الخارجي، والتحليل والتخطيط  ،المخاطر والرقابة الداخلية معتمد، ولديها الخبرة في إدارة
 شركة. لل امتثالكضابط ا ها أيضً تم تعيينفقد ( 7/2016) القراربالمالي، وتخطيط المشاريع. ولغايات االمتثال 

 ، وقد2017في ديسمبر للرقابة الداخلية دارة المراجعة السنوية اإل ى مجلسأجر ،(7/2016) القرارمن  50 بالمادة عماًل 
ومناقشة شؤون الرقابة في اجتماعات المجلس،  ،أوفى بمسؤوليات الرقابة الداخلية من خالل مراجعة أداء إدارة المخاطر

كانت م رضية.  2017لعام لووجد أن بيئة الرقابة الداخلية  ،لة الصادرة عن لجان المجلسباإلضافة إلى مراجعة التقارير المفص  
  .أي تقرير في أو للسوق عنها اإلفصاح تستدعي أي مسائل 2017خالل العام أن شركة تبريد لم تواجه  إلىتجدر اإلشارة و

 2017( مخالفــات في العام 10

لم حيث  ،المؤسسي وحوكمة الشركات االنضباطبشأن معايير ( 7/2016) القرارأحكام بامتثلت تؤكد شركة تبريد بأنها 
 المنعقد اإلدارة مجلس اجتماععن  المتأخر إلفصاحباتتعلق  باستثناء مخالفة واحدة، 2017عام الأي مخالفة خالل  لج  س  ت  

 . فبراير 22 بتاريخ

 ( تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة11

 حدد القوانين الداخلية والمتطلبات لما يلي:التي ت   ،قامت شركة تبريد بوضع مدونة قواعد السلوك المهني

 الصفة تاريخ التعيين  األعضاء

 اللجنة رئيس 2017 فبراير جوست هاميش

 عضو 2017 فبراير  أمندا ويب 

 عضو 2017 فبراير ريتشارد روز 
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 مدفوعات غير سليمة؛ 

 سوء سلوك السوق؛ 

 منع االحتيال وغسيل األموال؛ 

 الترفيه والهدايا؛ 

 المصالح والموردين والحكومة؛ العمل مع أصحاب 

 خدمة المجتمع؛ و 

 المجتمعيةوالمسؤولية  االستدامة 

جميع  هايجب أن يلتزم بالتي  ،والمبادئ والمعايير ،إطار العمل والقيمتبريد شركة بتحدد مدونة قواعد السلوك المهني الخاصة 
التعامل مع الزمالء والشركات  عند، وكذلك خارجية أخرى ومصادرالتعامل مع الموردين، والعمالء، والمقاولين  عندالموظفين 

 التابعة لشركة تبريد والفروع واإلدارات الداخلية.

 قامت بهاالتي المبادرات تعزيز  2017عام لافي  وواصلت ،شركة تبريد بالنهوض بثقافة الصحة والسالمة والبيئة التزمت
اإلدارة  زاماتالت تأكيدفضاًل عن  ،إجراءات الصحة والسالمة والبيئةفي  للحفاظ على التحسين المستمر في السنوات الماضية

 :جميع أصحاب المصلحةنحو 

 ؛على مستوى الشركةومبادئ توجيهية وتنفيذ إجراءات محددة  لصحة والسالمة والبيئةا دليل تحسين 

  ومعايير  والمحلية القوانين االتحادية اتباع والتأكد من ،ضمان التحسين المستمرلاجتماع إدارة الشركة
ISO/OHSAS؛ 

 أ( نظام إدارة الصحة والسالمة والبيئة؛ ب( إدارة مخاطر الصحة والسالمة والبيئة؛ دورات تدريب داخلي إجراء :
 ت( الوقاية من المواد الكيماوية؛

  لمتحدة؛اتنشيطية لنظام تصاريح العمل في جميع محطات تبريد في دولة اإلمارات العربية  تدريب دوراتإجراء 

 من حد  ال وخطط ،يالمدن الدفاع تراخيصووتراخيص البيئة،  ،المعنية السلطات البيئية من التصاريح تجديد 
 النفايات؛

  ؛لإلبالغ عن الحوادث لكترونيإوضع أول نظام 

  والبيئةة بالصحة والسالمخاصة  فعاليات ة، بما في ذلك تنظيم ثالثبالصحة والسالمة والبيئةخاصة حمالت توعية 
 ؛لعميات والصيانةا قسم خالل السنة لموظفي

  األداء المتميز للصحة والسالمة وب(  ؛طر والحوادث المحتملة الوقوعاإلبالغ عن المخاب: أ( خاصةجوائز توزيع
 ؛ االمتثال لقواعد الصحة والسالمة والبيئة )الصيانة(وت(  ؛والبيئة

  في األداء؛ وإرشاداتوإعطاء نصائح ؛ والبيئةتعميم مواضيع شهرية تتعلق بالصحة والسالمة 
 

بجميع القوانين البيئية ومعايير السالمة المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بموجب بالتقي د تلتزم شركة تبريد 
)نظام إدارة البيئة( وشهادة  2004:14001ISOتصاريح من هيئات البيئة في كل إمارات الدولة. كما أنها حائزة على شهادة 

2008:9001ISO نظام إدارة الجودة( و(2007:18001OHSA  التي تم تجديدها )نظام إدارة السالمة والصحة المهنية(
تعزيز امتثالها للمعايير الدولية من خالل الحصول على  2019و 2018 عامي تبريد خاللشركة . تعتزم 2017في العام 

ISO 50001  تطوير وتنفيذ نظام فعال إلدارة الطاقة.وهي شهادة 

 :شركة تبريد على فقد حصلت ما يتعلق بإطالق المياه الملوثة واالنبعاثات في الهواء أما في

 البيئية الموافقة (EC )دبي؛ في إمارة الواقعة لتبريدا محطات لجميع" دبي بلدية" من  

  من البلديات المعنية بعد التعهد بمراقبة بعض المتطلبات المحددة مثل معدل الحموضة المياه الملوثة  طالقإتصاريح
ل أي هيئة مماثلة لها في ك من هيئة البيئة أوأثناء إنشاء المشروع والموصلية. ويتم الحصول على هذه التصاريح 

 ا. إمارة، وتكون هذه التصاريح عادة قابلة للتجديد سنويً 
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 :تاليةلتحقيق األهداف ال من النفايات تطبيق خطة الحد  من خالل والمحلية  االتحاديةلقوانين با امهاالتزتبريد شركة  تواصل

 ماية البيئة؛ وح 

   دارة النفايات؛احترازي إل برنامج من خاللمن مواد النفايات  تقليل/الحد 

 على جميع المحطات ومواقع المشاريع ومكاتب شركة تبريد.  الخطة ههذنطبق تو

خر د  ، وال تة المجتمعورفاهي راحةوباعتبارها شركة مرافق، تأخذ تبريد على عاتقها مسؤولية توفير خدمة أساسية تضمن 
إيجاد  وتسعى دائما إلى ،شركة تبريد لعالقتها بالمجتمع المحلي أهميةً بالغة يفي سبيل ضمان كفاءة خدماتها. لذا، تول اجهدً 
 من وقت آلخر، إلى رعاية مختلفشركة تبريد تسعى وكجزء من مشاركتها في المجتمع ا، أخيرً  لتعزيزها. المناسبة سبلال

وقد تنوعت رعاية األنشطة في السابق بين التبرع بالدم  ،ذلك متاًحا حينما يكوناألنشطة التي تعود بالفائدة على المجتمع 
ائدة التي على الفقائمة معايير القرار للمشاركة في رعاية أي نشاط )على سبيل المثال ال الحصر(  وتكونوحمالت التنظيف. 

 تعتقد الشركة بأنها تضيف للمجتمع، والتمويل المتاح، ومدى مالئمة تلك الرعاية لها. 

 ( معلومــات عــامة12

 ) أ ( سعــر السهــم12
 ، مبينًا مؤشر السوق ومؤشر القطاع:2017على واألدنى لكل شهر خالل العام يوضح الجدول التالي سعر السهم األ

 

 الشهر
مؤشر  سعـر السهم )درهم(

 السوق
مؤشر 
 القطاع

سعر 
 اإلغالق

 مقارنةً  أداء السهم

السوقب األدنى األعلى القطاعب   

 %16- %11- 1.860 618.08 3642.85 1.810 2.060 يناير

 %1 %3 1.910 626.81 3630.34 1.810 1.990 فبراير

 %3 %4 1.900 606.98 3480.43 1.820 1.980 مارس

 %1 %3 1.930 609.96 3414.93 1.840 2.000 إبريل

 %4- %0 1.880 620.06 3339.37 1.850 1.960 مايو

 %9 %10 2.100 638.15 3392 1.850 2.370 يونيو

 %0 %9- 2.070 627.63 3633.18 2.040 2.200 يوليو

 %2 %2 2.110 627.84 3637.55 2.050 2.200 أغسطس

 %3- %0 2.060 634.17 3563.99 1.920 2.120 سبتمبر

 %1- %0 2.100 655.44 3635.87 1.990 2.130 أكتوبر

 %12- %5- 1.870 664.42 3420.17 1.850 2.150 نوفمبر

 %11- %1- 1.820 718.82 3370.07 1.700 1.940 ديسمبر

 2017ديسمبر  31كما في  ،دبي الماليسوق المصدر: 
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 ملكيــة األسهم  )ب(12
 :2017ديسمبر  31يوضح الجدول التالي نسب ملكية األسهم كما في 

 

 الجنسية
    نسبة 

  الملكية  
 بنوك مؤسسات حكومة شركات أفراد

 954,221 - - 1,052,664 18,358,328 0.749 عــــــرب

دول مجلس 
 التعاون

2.272 31,474,875 29,874,113 - - 347,391 

 7,012,405 1184,233 711,021 1,282,724,868 127,693,148 52.230 إماراتيون

 660,711 - 5,344,014 1,193,561,162 15,575,970 44.474 آخرون

 2017 ديسمبر 31كما في  ،ي الماليسوق دبالمصدر:   

 

  أو أكثر %5( تملك ج)12
 :2017ديسمبر  31كما في  ،أو أكثر من رأس المال %5لكون تبأسماء المساهمين الذين يمفيما يلي جدول 

 

 التملك نسبة الشركة اسم

 %40 جي دي أف إنترناشيونال

 %38.21  المنطقة الحرة –شركة االستثمارات العامة 
 2017ديسمبر  31بي المالي كما في سوق د المصدر:

 توزيع ملكية األسهم( د)12
 

 
 المملوكة األسهم عدد المساهمين عدد المملوكة األسهم

األسهم  نسبة
  المملوكة

 1.20 39,533,007 18,880 ألف 50أقل من  1

 2.40 65,290,157 405 ألف 500ألف إلى أقل من  50من  2

 6.25 169,601,159 110 مليون 5ألف إلى أقل من  500من  3

 89.89 2,441,104,801 22 مليون 5أكثر من  4

 99.75 2,715,529,124 19,417 المجموع 

 2017ديسمبر  31سوق دبي المالي كما في  المصدر:

 عالقات المستثمرين( ـه) 12
ضابًطا مسؤواًل عن عالقات ، عينت شركة تبريد السيدة/ ليلى محمد المراعشي (7/2016)من القرار  35عماًل بالمادة 

 أو، LAlmarashi@tabreed.ae)البريد اإللكتروني: المستثمرين والتواصل مع المساهمين 
IR@tabreed.ae  :تجدون معلومات إضافية حول عالقات المستثمرين في +97122020399هاتف رقم .)

  .www.tabreed.aeالصفحة اإللكترونية "التواصل مع المستثمرين" على موقع الشركة 

 2017خالل العام المنعقدة الجمعيات العمومية في اجتماعات  للموافقةعرضها تم الخاصة التي  ت)ز( القرارا 12
 كما هو مبين أدناه: 2017 العام خالل العمومية للجمعية اجتماعات ثالثة تبريد شركة عقدت

mailto:LAlmarashi@tabreed.ae
mailto:IR@tabreed.ae
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  التالية:الخاصة  لتمرير القرارات 2017يناير  15اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ 
o المصادقة على تعديل النظام األساسي للشركة؛ و 
o  2010المصد رة في العام تجديد الصالحية الممنوحة لمجلس اإلدارة لتحويل السندات اإللزامية التحويل 

  حيث لم تمرر أي قرارات خاصة 2017مارس  6اجتماع الجمعية العمومية السنوي في تاريخ 

  ةالتاليالخاصة لتمرير القرارات  2017سبتمبر  11اجتماع الجمعية العمومية في تاريخ: 
o شركة وموقع سوقالنظر في تعديل النظام األساسي للشركة كما هو منشور على الموقع اإللكتروني لل 

 عليه ةوالمصادق المختصة الجهاتا بموافقة رهنً  دبي المالي،
o  انتخاب أربع أعضاء مجلس إدارة جدد لملء المناصب الشاغرة للفترة المتبقية من دورة المجلس 

 2017خالل العام  أحداث هـامـة( ح) 12
 

 األحداث التاريخ

 2017يناير  18

على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترناشيونال  أعلنت شركة تبريد عن استحواذها
محطة موزعة في مختلف دول  71ليصبح بذلك عدد محطاتها ” آي سي تي“ كابيتال تريدنج

 ن تبريد إلى توصيالتها الحاليةط 11,500من  مجلس التعاون الخليجي، وإضافة أكثر

 2017يناير  30

، حيث حققت أرباًحا صافية بلغت 2016ققة للعام أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية المد
طن  74,034. وقد أضافت الشركة 2015عن العام  %6بزيادة قدرها  ،مليون درهم 367

في  ”دبي باركس آند ريزورتس“تبريد توصيالت جديدة لمشاريع أ نجزت خالل العام كمشروع 
ج في شيونال كابيتال تريدندبي، واالستحواذ على محطة تبريد المناطق الخاصة بشركة إنترنا
إلى جانب حضورها  2016أبوظبي، األمر الذي ساهم في تعزيز أداء الشركة خالل العام 

مجلس إدارة الشركة بزيادة أرباح األسهم للعام  أوصىالقوي في دول مجلس التعاون الخليجي. 
 .2015فلس في العام  6فلس للسهم مقارنة بـ  6.5إلى  2016

 2017 مارس 7

زيع على قرار توفي االجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة صادق مساهمو شركة تبريد 
مقارنة  %8، بزيادة قدرها 2016 السنة الماليةفلس للسهم الواحد عن  6.5أرباح نقدية بقيمة 

، وذلك نتيجةً لألداء المالي القوي الذي حققته الشركة 2015 عن العامباألرباح النقدية الموزعة 
  .2016العام في 

 2017مايو  9

وقد أضافت .  2017أعلنت شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع األول من العام 
صافية  اأرباحً  حققت تبريد. الفترةخالل من التوصيالت الجديدة طن تبريد  20,000 الشركة
 %19مليون درهم؛ بزيادة قدرها  75.4بلغت 

 2017يوليو  27

وقد أضافت . 2017موحدة للنصف األول من العام شركة تبريد عن نتائجها المالية الأفصحت 
خالل الفترة وحققت ارتفاًعا في األرباح الصافية  طن تبريد توصيالت جديدة 36,040الشركة 

توقع إتمام صفقة االستثمار كما أعلنت الشركة . %20مليون درهم، بزيادة قدرها  192.7بلغ 
من أسهم شركة تبريد بحلول الربع الثالث من العام  %40لشراء ” نجيإ“شركة الخاصة ب
 ، وذلك رهنًا بحصولها على الموافقات التنظيمية المطلوبة من الجهات المعنية.2017

 2017 أغسطس 17

 %40أعلنت شركة تبريد عن نجاح استكمال اإلجراءات الخاصة باستثمار شركة إنجي لشراء 

الصفقة بعد حصول شركة تبريد  وقد تم إنجازمليار درهم.  2.8 بحواليمن أسهم شركة تبريد 

 . 2017على الموافقات التنظيمية الالزمة في أغسطس 
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 األحداث التاريخ

 2017 سبتمبر 12
دد لمجلس إدارة الشرك ساهمي  ةأعلنت شركة تبريد عن انتخاب أربعة أعضاء ج  من قِّبل م 

وذلك لملء جميع ، 2017سبتمبر  11 الشركة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في تاريخ
  .2017أغسطس  10مناصب مجلس اإلدارة الشاغرة منذ 

 2017أكتوبر  31

جاء اإلعالن في  .أعلنت شركة تبريد أن أسهمها أصبحت متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
لى وعأعقاب االجتماع األخير للجنة المصارف اإلسالمية الموحدة للتقييم الشرعي لألسهم، 

إثره أ درجت شركة تبريد في قائمة سوق د بي المالي للشركات التي تتوافق أعمالها مع أحكام 
 الشريعة اإلسالمية.

 2017نوفمبر  8

أضافت . وقد 2017شركة تبريد عن نتائجها المالية الموحدة للربع الثالث من العام أعلنت 
 وحققت أرباًحا صافية بلغت طن تبريد من التوصيالت الجديدة خالل الفترة 38,198 الشركة
. وواصلت الشركة تحقيق نتائج قوية وتنمية أعمالها %8مليون درهم، بزيادة قدرها  290.4

ريد استجابةً للطلب المتزايد على تبمختلف أنحاء المنطقة  جديدة فيمن خالل إضافة توصيالت 
 ق.المناط

 2017ديسمبر  26
أعلنت شركة تبريد عن توقيعها التفاقية تشغيل وصيانة لمدة ثالث سنوات مع شركة مصدر 

 وذلك لتشغيل أول محطة لتبريد المناطق في مدينة مصدر.

 

 :2017)ط( نسبة التوطين في الشركة في العام  12

 شركة تبريد. فيمن إجمالي عدد الموظفين  ٪38نسبة التوطين  بلغت



 

(1) رقم ملحقال



 

 :(2رقم )  ملحق
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