
تقرير 
الحوكمة

2021



 معالي الدكتور/ سلطان
أحمد الجابر

السيد/ حسن بدراويالسيد/ أحمد الحوشيالسيد/ ناصف ساويرس

 النائب التنفيذي لرئيسرئيس مجلس اإلدارة - مستقل
مجلس اإلدارة

 الرئيس التنفيذي 
وعضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

  تاريخ التعيين
َ

عيَد تعيينه وفق
ُ
 30 سبتمبر 2019، أ

االكتتاب العام األولي

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
 30 سبتمبر 2019، أ

االكتتاب العام األولي
 االكتتاب

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
 30 يونيو، أ

العام األولي

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
 30 سبتمبر 2019، أ

االكتتاب العام األولي
لجنة التدقيق )AC(، لجنة الترشيحات –––عضوية اللجنة

)NRC( والمكافات

التعيينات الخارجية 
الحالية

•  المدير العام التنفيذي للمجموعة 
والمدير اإلداري لشركة »بترول أبوظبي 
الوطنية« )أدنوك( منذ شهر فبراير 2016
•  عضو بمجلس الوزراء االتحادي باإلمارات 

العربية المتحدة ووزير الصناعة 
والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث 

اإلمارات العربية المتحدة الخاص المعني 
بتغير المناخ

•  رئيس مجلس إدارة »مصرف اإلمارات 
للتنمية«

•  عضو مجلس إدارة المجلس األعلى 
 للشؤون المالية واالقتصادية

بإمارة أبوظبي

•  الرئيس التنفيذي لشركة »أو سي آي« 
منذ 2020

•  رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 
لشركة »أفانتي أكيوزشن كورب«.

الرئيس التنفيذي لنادي »أستون فيال«  •
•  المدير اإلشرافي لشركة »أديداس أ.ج«
•  عضو المجلس الدولي لشركة "ج. بي 

مورجان"
•  عضو اللجنة التنفيذية لمجلس اإلدارة الذي 

يترأس مركز كليفالند كلينيك الطبي 
•  عضو مجلس األمناء بجامعة شيكاغو

•  الرئيس التنفيذي لشركة »فيرتيغلوب« 
)منذ إدراجها في أكتوبر 2021( وشركة 

»أو سي آي« )منذ أغسطس 2020(
•  المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة 

»أو سي آي إن في«. 

•  المدير المالي العام لشركة »أو سي آي«. 
•  المدير التنفيذي لمجلس إدارة شركة »أو 

سي آي إن في«.

لمحة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة

يقدم مجلس إدارتنا القيادة االستراتيجية، ويحدد السياسات اإلدارية األساسية للشركة، ويشرف على تنفيذ األعمال التجارية. ويتكون المجلس من 11 عضًوا، منهم عضوان من المديرين التنفيذيين 
وتسعة أعضاء غير تنفيذيين وستة أعضاء منهم مستقلون. تفضل بزيارة موقعنا على الويب لالطالع على سيرهم الذاتية 

)AC(: لجنة التدقيق، )NRC(: لجنة الترشيحات والمكافآت، )EC(: اللجنة التنفيذية

تقرير الحوكمة لشركة فيرتيغلوب هو مستخرج من التقرير السنوي للشركة لعام 2021.
يرجى الرجوع إلى التقرير السنوي لعام 2021 المتاح علي موقع الشركة لالطالع علي 

الصفحات واألقسام المشار اليها في هذا التقرير.

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202190 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



السيد/ محمد سيف علي عابد العريانيالسيد/ خالد سالمينالسيد/ تشارلز ديفيد ويلشالسيد/ جيفري آبن
عضو مجلس إدارة - مستقلعضو مجلس إدارة - مستقلعضو مجلس إدارة - مستقلعضو مجلس إدارة - مستقل

 االكتتاب28 أكتوبر 2021  تاريخ التعيين
َ

عيَد تعيينه وفق
ُ
 30 يونيو، أ

العام األولي

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
 1 مارس 2021، أ

االكتتاب العام األولي

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
 30 سبتمبر 2019، أ

االكتتاب العام األولي
–لجنة الترشيحات والمكافات )NRC(لجنة التدقيق )AC(–عضوية اللجنة

التعيينات الخارجية 
الحالية

•  المؤسس، والشريك اإلداري، ومدير 
مشاريع »شركاء رأس المال الشامل«

•  مدير »آبهارفيست«، و»إنفيفا إنك.«، 
و»إكسون موبيل كوربوريشن«

•  المدير المستقل غير التنفيذي لمجلس 
إدارة شركة »أو سي آي إن في«.

•  يعمل حالًيا في العديد من مجالس إدارات 
المنظمات غير الربحية

•  المدير التنفيذي لشركة »داونستريم 
انداستري« ورئيس قسم التسويق 

والتعامالت التجارية في »بترول أبوظبي 
الوطنية« )أدنوك(

•  عضو مجلس إدارة شركات »أدنوك 
لإلمداد والخدمات« و»أدنوك للتكرير« 

و»أدنوك لمعالجة الغاز« و»أدنوك للغاز 
الطبيعي المسال« و»شركة أبوظبي 

للدائن البالستيكية )بروج(« و»أدنوك للتجارة 
العالمية« و»أدنوك للتوزيع )ش.م.ع(«

•  رئيس مجلس إدارة شركات »بروج بي تي 
إي« و»أدنوك للتجارة« و»تعزيز« و»أدنوك 

لتوزيع الغاز« ومجلس إدارة »الشركة 
الوطنية لشحن الغاز«

•  النائب األول للرئيس، قسم »االستثمارات 
االستراتيجية« في شركة »أدنوك«

•  عضو مجلس اإلدارة في شركات »أدنوك 
للحفر« و»إي. دي. جي. إي« وشركات 

»أدنوك« للبترول وأنابيب الغاز

لمحة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة ُيتبع

)AC(: لجنة التدقيق، )NRC(: لجنة الترشيحات والمكافآت، )EC(: اللجنة التنفيذية

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202191 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



لمحة موجزة عن أعضاء مجلس اإلدارة ُيتبع

 السيدة/ وفاء إبراهيم علي 
محمد الحمادي

 السيد/ فيليب رايكارت
عضو مجلس إدارة

 السيد/ رينر سيلي
عضو مجلس إدارة - مستقل

عضو مجلس إدارة - مستقل

  تاريخ التعيين
َ

عيَد تعيينه وفق
ُ
 30 سبتمبر 2019، أ

االكتتاب العام األولي
 االكتتاب 

َ
عيَد تعيينه وفق

ُ
23 ديسمبر 2018، أ

العام األولي
10 يناير 2022

لجنة الترشيحات والمكافآت )NRC(اللجنة التنفيذية )EC(لجنة التدقيق )AC(عضوية اللجنة

التعيينات الخارجية 
الحالية

 •  المدير المالي العام لشركة
»أدنوك للغاز«

•  نائب رئيس المجموعة للتنمية التجارية 
واالستثمارات في »أو سي آي إن في«.

•  رئيس الغرفة التجارية األلمانية-الروسية 
 ونائب رئيس مجموعة »انترناشيونال

بيزنس كونجرس«

)AC(: لجنة التدقيق، )NRC(: لجنة الترشيحات والمكافآت، )EC(: اللجنة التنفيذية

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202192 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



السيد/ أندرو تايتالسيد/ هارون رحمة اللهالسيد/ أحمد الحوشي
المدير الماليالرئيس التنفيذي للعملياتالرئيس التنفيذي

202120192019  تاريخ التعيين

•  الرئيس التنفيذي لشركة »فيرتيغلوب« السيرة الذاتية
)منذ إدراجها في أكتوبر 2021( وشركة 

»أو سي آي« )منذ أغسطس 2020(
ا منصب كبير موظفي 

ً
•  شغل سابق

التشغيل في "أو سي آي" ومنذ 
انضمامه إليها في عام 2009 شغل 

العديد من المناصب األخرى، بما في ذلك 
الرئيس التنفيذي لشركة "أو سي آر 

أمريكاس" والرئيس التنفيذي لشركة 
"أو سي آر بارتنرز إل. بي"

•  قبل انضمامه إلى "أو سي آر"، كان 
عضًوا في مجموعات االستثمارات 
المصرفية والحاالت الخاصة بشركة 

"غولدمان ساكس"

ا في 
ً

•  رئيس العمليات التنفيذي سابق
"باركليز" في فريق المواد الكيميائية، 

وترأس فريق الخدمات االستثمارية 
المصرفية األوروبية للمواد الكيميائية 
التابع لقسم الشؤون المالية بشركة 

"جيفيريس"
•  يتمتع بخبرات كبيرة فيما يتعلق بالسلع 
واألعمال التجارية التخصصية في قطاع 

المواد الكيميائية، كما يتمتع بخبرة كبيرة 
في قطاع األسمدة والزراعة فيما يتعلق 
بالنيتروجين وفوسفات البوتاس والمواد 

الكيميائية الخاصة بالمحاصيل

ا رئيس قسم الشؤون المالية 
ً

•  شغل سابق
بشركة تنمية نفط عمان )شركة النفط 

والغاز الحكومية الُعمانية( والمدير المالي 
العام لشركة غاز البصرة )إنشاء أكبر 

مشروع عراقي مشترك بين القطاعين 
العام والخاص(

•  يتمتع بما يقرب من 30 عاًما من الخبرة 
بالشؤون المالية، بما في ذلك خبرة لمدة 

ست سنوات في شركة "إرنست آند يونغ" 
و22 عاًما مع "شل" وسنتين مع "أدنوك"

اإلدارة التنفيذية 

 عن اإلدارة اليومية لعملياتنا تفضل بزيارة موقعنا على الويب لالطالع على سيرهم الذاتية 
ٌ

فريقنا في اإلدارة التنفيذية مسؤول

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202193 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



تقرير مجلس اإلدارة
إطار حوكمة الشركات  .1

مقدمة 
شركة "»فيرتيغلوب هولدنج بي إل سي« )الُمشار إليها بهذا المستند باسم "»فيرتيغلوب«" 
أو الشركة( هي عبارة "شركة عامة محدودة" باألسهم المدمجة في سوق أبوظبي العالمي 
)أ.د.ج.م( وتخضع للوائح شركات سوق أبوظبي العالمي لعام 2020 )بصيغته المعدلة( )"لوائح 

 الشركات"( وغيرها من القوانين واللوائح المطبقة في )أ.د.ج.م(. تأسست الشركة في
درجت في سوق أبوظبي لألوراق 

ُ
23 ديسمبر 2018 بموجب الئحة شركات )أ.د.ج.م( لعام 2015، وأ

المالية في 27 أكتوبر 2021.

تلتزم "»فيرتيغلوب« " بمبادئ الحوكمة الرشيدة للشركات. يرى مجلس اإلدارة أن الممارسات 
الرشيدة لحوكمة الشركات تتوافق مع اهتمامات جميع أصحاب المصلحة من خالل وجود هياكل 
تضمن إدارة األعمال بنزاهة وكفاءة، وبالتالي تتعاظم الربحية وخلق القيمة طويلة األجل للشركة 

لصالح جميع أصحاب المصلحة. 

يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن إطار حوكمة الشركات الخاص بـ »فيرتيغلوب« للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021. 

هيكل حوكمة الشركات  .2
ا لنظامها األساسي وقواعد 

ً
صممت »فيرتيغلوب« هيكل خاص بها لحوكمة الشركات وفق

اإلدراج في سوق أبوظبي لألوراق المالية ومتطلبات دليل حوكمة هيئة األوراق المالية والسلع 
)SCA( كما تم تعديله أو إعفاؤه لشركات المنطقة الحرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
ولوائح الشركات والقوانين األخرى المعمول بها وقواعد ولوائح سوق أبوظبي لألوراق المالية 
وأفضل الممارسات الدولية. يحدد إطار حوكمة الشركات مسؤوليات مجلس اإلدارة والمديرين 

الفرديين واللجان واإلدارة التنفيذية ووظائف الدعم والرقابة بالمؤسسات. يمكن االطالع على أطر 
وسياسات حوكمة »فيرتيغلوب«، وكذا العديد من سياسات وإجراءات االمتثال الخاصة بالشركة 

عبر موقعنا اإللكتروني تحت عنوان "حوكمة الشركات". 

الهيكل التنظيمي والهيكل المؤسسي
يندرج تحت الهيكل التنظيمي لشركة »فيرتيغلوب« قسمْين أساسيين وظيفي ومالي، ووفق 
المنتجات المصنعة ذاتًيا والمنتجات التي تدخل في تعامالت مع جهات خارجية. يؤسس مجلس 

لة  اإلدارة الوالية االستراتيجية باستخدام األهداف التشغيلية والمالية وأهداف االستدامة الُمرحَّ
إلى اإلدارة. 

ُم  يدير فريق اإلدارة التنفيذية تحقيق هذه األهداف والعمليات اليومية. في تنفيذ األهداف، ُيدعَّ
فريق اإلدارة التنفيذية بالعديد من الوظائف المؤسسية واإلدارة المحلية وفرقهم. كل شركة 

تابعة رئيسية يرأسها مدير عام ومدير مالي يقدم تقاريره إلى فريق اإلدارة التنفيذية.

ويتمثل الهيكل التنظيمي المبسط لشركة "»فيرتيغلوب«" كالتالي، والذي يوضح تطبيق إطار 
عملنا فيما يتعلق بالحوكمة:

لجنة الترشيحات
والمكافآت
االختصاصات

اللجنة التنفيذية
االختصاصات

لجنة التدقيق
االختصاصات

 هيئة األوراق المالية والسلع، سوق أبوظبي لألوراق المالية،
القوانين واللوائح

المساهمون، الجمعيات العامة السنوية، القانون األساسي

مجلس اإلدارة
ظ عليها، مدونة قواعد السلوك،

َّ
 السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة، األمور المتَحف

سياسة المعامالت مع األطراف ذات الصلة، سياسة التداول باستخدام معلومات داخلية

ي
خل

دا
 ال

ق
قي

تد
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ي
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ق
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تد
وال

اإلدارة التنفيذية

 القوانين واللوائح المحلية، مدونة قواعد السلوك، تفويض السلطات، سياسة التداول باستخدام
 معلومات داخلية، مدونة قواعد السلوك لشركاء األعمال، سياسة اإلبالغ عن المخالفات، سياسة
 مكافحة الرشوة ومكافحة الفساد، سياسة حقوق اإلنسان، سياسة العقوبات، سياسة الهدايا
والترفيه، سياسة العناية الواجبة لضمان النزاهة، سياسة التحقق من االلتزام، سياسة المنافسة

الرئيس التنفيذي

كبير موظفي التشغيل

مسؤول االلتزامالمدير المالي العام

الرؤساء التنفيذيون، مدير الموارد البشرية، المستشار العام، نائب 
رئيس االستراتيجيات، نائب رئيس التصنيع، مسؤول االستدامة، 

مدير عالقات المستثمرين، مدير المشاريع، االستثمارات والمبادرات 
االستراتيجية لشركة "أوبكو"

 مدير الضرائب، مدير تكنولوجيا
 المعلومات، مراقب

 المجموعة، مديرو الشؤون
المالية واإلبالغ

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202194 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

الثالث الثاني األول خط الدفاع

الضمان اإلشراف والدعم المسؤولية عن 
المخاطر وإدارتها

المسؤولية

التدقيق الداخلي 
)المراجعة الداخلية(

وظائف إدارة المخاطر 
المؤسسية والرقابة 
الداخلية واالمتثال 

بالمجموعة

وحدات األعمال، وظائف 
الشركة

 مجلس اإلدارة

 لجنة التدقيق

ي
رج
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قي
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الحوكمة والضوابط الداخلية وإدارة المخاطر
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية نظام الرقابة الداخلية الذي يتألف من إدارة المخاطر والضوابط 

الداخلية واالمتثال والتدقيق الداخلي، ويشرف على تنفيذه وإنفاذ قراراته من خالل لجنة 
التدقيق. تساعد وظيفة التدقيق الداخلي لجنة التدقيق من خالل توفير ضمانات مستقلة 

وموضوعية بشأن فعالية وكفاءة إدارة المخاطر والضوابط الداخلية والعمليات. يقود وظيفة 
التدقيق الداخلي السيد/ سمير أزين، مدير قسم التدقيق الداخلي الذي يقدم تقاريره 

بشكل مستقل إلى لجنة التدقيق التابعة لمجلس اإلدارة. السيد/ سمير أزين مدقق حسابات 
ا 

ً
معتمد في هولندا )RE( وعضو فاعل في رابطة "نوريا" / NOREA بهولندا. وهو حاصل أيض

على شهادات CISA وCRISC وعضوية نشطة من ISACA. وهو عضو في معهد المدققين 
الداخليين )IIA(، وعضو في منتدى الرؤساء التنفيذيين لشؤون التدقيق )CAE( في هولندا 
وعضو في منتدى التدقيق الداخلي لشركات النفط العالمية )GOC( الذي أسسته شركة 
)أدنوك(. والسيد/ الزين مهندٌس بالتدريب، وحاصل على درجات علمية متعددة، بما في ذلك 

درجة الماجستير في إدارة األعمال من كلية أمستردام لألعمال ودرجتي ماجستير. تساعد 
وظيفة الضوابط الداخلية، كمجموعة فرعية من منظومة ماليات الشركات، على إدارة الشركة 

واإلدارة المحلية بتسهيل تنفيذ إدارة المخاطر وأطر الرقابة الداخلية وتعزيز الوعي بالمخاطر 
والملكية عبر مؤسستنا، وبالتالي تحسين بيئات الرقابة في المنظمة ومكوناتها. يتكامل 
فريق الرقابة الداخلية عبر الشركات العاملة ويتم إدارته مركزًيا على مستوى المجموعة، 
لضمان إضفاء الطابع المؤسسي على إدارة المخاطر المؤسسية وأطر الضوابط الداخلية 

وتطبيقها بشكل صحيح، ونتوافق مع مدققي الحسابات الخارجيين. المدير المالي عضو في 
 في النهاية عن وظيفة الرقابة الداخلية.

ٌ
فريق اإلدارة التنفيذية ومسؤول

يتوافق إطار الرقابة الداخلية لدينا مع اإلطار المتكامل إلدارة المخاطر المؤسسية للجنة 
المنظمات الراعية التابعة للجنة تريدواي )COSO( والذي ُصمم باستخدام ثالثة خطوط من 

النهج الدفاعي بهدف توفير ضمان معقول بأن المخاطر التي نواجهها خضعت للتقييم لتخفيف 
حدتها على النحو الصحيح، كما أنها تضمن توفير إدارتها لجميع المعلومات الالزمة التخاذ 

قرارات مستنيرة.

خالل عام 2021، قدم قسم التدقيق الداخلي 26 عملية تدقيق بما في ذلك مراجعات خاصة 
جرى 

ُ
و4 تقارير تدقيق داخلي ربع سنوية إلى لجنة التدقيق تلخص نتائج عمليات التدقيق التي ت

ا 
ً

خالل كل ربع سنة، وحالة خطط عمل التخفيف من المخاطر ومتابعة األمور المبلغ عنها سابق
والتي تتطلب االهتمام من اللجنة. وجرى مناقشة تقرير التدقيق الداخلي الربع سنوي خالل 

اجتماعات لجنة التدقيق جميعها في عام 2021. ولم يتم اإلبالغ عن مشكالت خطيرة أو فشل 
أحد الضوابط الرئيسية في عام 2021.

يلخص المخطط البياني التالي إطار عمل إدارة المخاطر المؤسسية وتنفيذ خطوط دفاعنا 
الثالثة. لمزيد من المعلومات، ُيرجى الرجوع إلى قسم إدارة المخاطر واالمتثال بالمؤسسة في 

تقريرنا السنوي لعام 2021. 

مجلس اإلدارة  .3
يشرف على إطار عمل الحوكمة في »فيرتيغلوب« مجلس اإلدارة المؤلف من 11 عضًوا، 

منهم عضوان من المديرين التنفيذيين وتسعة أعضاء غير تنفيذيين وستة أعضاء منهم 
مديران مستقالن. 

وُيعد مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكل جماعي عن إدارة شركة »فيرتيغلوب« واستراتيجيتها. 
يروج مجلس اإلدارة لثقافة االنفتاح والمساءلة داخل المجلس وبجميع أنحاء المؤسسة 
بأكملها. تم تحديد مهام ومسؤوليات وإجراءات مجلس اإلدارة ضمن نظامنا األساسي.

فوض مجلس اإلدارة أنشطة اإلدارة التشغيلية لألعمال إلى اإلدارة التنفيذية، فيما عدا بعض 
المسائل التحفظية على النحو المنصوص عليه في المستندات والقرارات المناسبة، وهذا ُيعد 

 على تمثيل هذه اإلدارة للشركة. 
ً

موافقة

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات
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تكوين المجلس
يسعى تكوين مجلس اإلدارة إلى دعم »فيرتيغلوب« بالقيادة المتنوعة في المهارات 
والخبرة والنوع والخلفية، وبالتالي تعظيم قدرة المجلس على التصرف بشكل مستقل 

ونقدي دون التركيز على اهتمامات بعينها. يتوافق تكوين مجلس اإلدارة واختصاصاته مع 
متطلبات الئحة الشركات لعام 2020 في سوق أبوظبي العالمي )بصيغته المعدلة( والقرار 

رقم )R.M / 3( الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع )SCA( )دليل الحوكمة( ونظام 
 أفضل الممارسات والمعايير المتعلقة بعمل المجلس إلى 

ُ
ق طبَّ

ُ
شركتنا األساسي. كما ت

أقصى حد ممكن لزيادة كفاءته.

نلتزم باالختصاصات التي حددها مجلس اإلدارة فيما يتعلق بتكوينه وإجراءات التشغيل 
والمسؤوليات على النحو التالي. أكد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلون وضعهم المستقل 
خالل عام 2021، وتحققت الشركة من استيفاء المتطلبات القانونية المتعلقة بالحد األدنى 

لعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين. 

تمثيل المرأة في مجلس اإلدارة 
تقر شركة »فيرتيغلوب« بأهمية التنوع داخل مجلس إدارتها والمنظمة بشكل عام، 

وتماشًيا مع نهج اإلمارات العربية المتحدة لتمكين المرأة، فقد عملت بجد لزيادة تمثيل 
المرأة في جميع أنحاء المؤسسة، بما في ذلك مجلس اإلدارة. في 30 سبتمبر 2019، تم 

تعيين السيدة وفاء إبراهيم علي محمد الحمادي مديًرا مستقالً.

التعيين والتقاعد وإعادة االنتخاب
 بموجب النظام األساسي للشركة، يعمل أعضاء مجلس اإلدارة اعتباًرا من تاريخ اإلدراج

27- أكتوبر -2021 وحتى االجتماع العام السنوي الثالث. تم تعيين جيفري آبن ورينر سيلي 
كمديرْين في 28 أكتوبر 2021 و10 يناير 2022 على التوالي، للفترة المتبقية من فترة تعيين 
مجلس اإلدارة بمنصب المديرْين اللذْين حال محليهما. تم تعيين السيد سيلي مديًرا للتعويم 

الحر ممثالً ألصحاب المصلحة العامين في مجلس اإلدارة، ويملك أصحاب المصلحة هؤالء 
بشكل فردي أقل من 5% من إجمالي األسهم الصادرة.

م لجنة الترشيحات والمكافآت بمجلس اإلدارة تشكيل مجلس اإلدارة سنوًيا لمراجعة  •  تقيِّ
المهارات المطلوبة لعضوية  مجلس اإلدارة والنظر في القدرات والمؤهالت المطلوبة 

لعضوية مجلس اإلدارة، بما في ذلك الوقت الذي يتطلبه العضو للقيام بمهامه/مهامها 
كعضو بالمجلس.

ا للنظام األساسي لشركة »فيرتيغلوب«، يحق ألي صاحب مصلحة يمتلك ما ال يقل 
ً

•  وفق
عن خمسة بالمئة )5%( من إجمالي عدد األسهم الصادرة )أو األعضاء الذين يمتلكون مًعا 

على األقل هذا العدد من األسهم( ترشيح مرشح واحد أو أكثر لالنتخاب كمدير/مديرين. 
ا تعيين مرشح واحد أو أكثر )بما في ذلك أنفسهم( لالنتخاب.

ً
يجوز ألي مدير حالي أيض

يتم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة بأكمله في كل اجتماع عام ُيعقد كل أربعة أشهر. بصرف 
النظر عن الجملة السابقة، فيما يتعلق بشغل منصب عضو بمجلس اإلدارة في تاريخ اإلدراج، 

27 أكتوبر 2021، تنتهي فترة التعيين األولى لمجلس اإلدارة في تاريخ االجتماع العام 
السنوي الثالث الذي يلي 27 أكتوبر 2021. 

االستقراء والتوجه والتدريب
عند التعيين، يتلقى أعضاء مجلس اإلدارة الجدد استقراًء مخصًصا الحتياجاتهم وواجباتهم 

ومسؤولياتهم.

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات
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بدراوي

 السيد
 جيفري

آبن

 السيد
 خالد 

سالمين

 السيد
 محمد 

العرياني

 السيد
 رينر

سيلي

 السيدة
 وفاء

الحمادي

 السيد
 فيليب 

رايكارت

 السيد
 تشارلز
ويلش

••• •• •   •مستقل

•••••••• •••تجربة التجارة على الصعيد الدولي

 •• •    •• تجاري/تسويقي

• • •  •   •••الصحة والسالمة والبيئة

•••••••• •••اإلدارة االستراتيجية

  • •••• •• •• الخبرة المالية: البنوك

  ••    • •••تجربة النيتروجين

••••••• •••تجربة األسواق الناشئة

  • •••   الشؤون الضريبية/القانونية/االمتثال

  •  ••• الموارد البشرية وأجور ومكافآت التنفيذيين

•  •••••• •  إدارة المخاطر/التحكم والتدقيق الداخليين

• •• • • • •المعرفة الحكومية/التنظيمية

•• •  •• •••االستدامة

•••••••• •••تغيير اإلدارة/األعمال 

  ••    • •  التكنولوجيا/تكنولوجيا المعلومات

تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

موجز المهارات والتجارب بمجلس اإلدارة 

االستدامة والمسؤولية 
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اللجنة التنفيذيةلجنة الترشيحات والمكافآت لجنة التدقيقالمجلس
المهام والمسؤوليات 

واإلجراءات
الواردة في اختصاصات اللجنة التنفيذيةالواردة في اختصاصات لجنة التعيين والمكافآتالواردة في "االختصاصات" في لجنة التدقيقالواردة في نظام الشركة األساسي

السيد/ تشارلز ديفيد ويلش- رئيس مجلس اإلدارة 11 مديًرااألعضاء
السيدة/ وفاء الحمادي 

السيد/ حسن بدراوي
السيد/ خلفان الدهماني 

السيد/ روبرتس سوارتس 

السيد/ خالد سالمين- رئيس مجلس اإلدارة 
السيد/ حسن بدراوي
السيدة/ مود دو فريز

السيدة/ عائشة الحمادي
السيد/ رينر سيلي                

 استقال السيد/ جاي موينز من عضوية اللجنة اعتباًرا
من 10 يناير 2022

السيد/ فيليب ريكارت - الرئيس 
السيد/ بارت فويت 

السيد/ هشام عبد السميع 
السيد/ جاي موينز 

السيد/ أحمد عبدالله

 أربعة اجتماعات في 18 مارس و15 يونيو و16 سبتمبرسبعة اجتماعات بحضور كاملعدد االجتماعات المنعقدة
و3 نوفمبر بحضور كامل 

ال يوجدال يوجد

•  استراتيجية متوسطة وطويلة المدى المواضيع المهمة
كوفيد-19  •

•  "الصحة والسالمة والبيئة"
•  "البيئة والمجتمع والحوكمة" واالستدامة

االكتتاب العام األولي لشركة »فيرتيغلوب«  •
استراتيجية المشاريع والتنفيذ  •

استراتيجية التمويل  •
استراتيجية توزيع األرباح  •

•  االستراتيجية التجارية واستراتيجية المبيعات 
والمخزون / تطورات السوق

•  األداء التشغيلي والتكلفة المثلى
 •  الضوابط الداخلية والنتائج األساسية

للتدقيق الداخلي

•  إدارة مخاطر التقييم، بما في ذلك المخاطر األساسية 
التي تواجه المجموعة

•  تكنولوجيا المعلومات واألمن )السيبراني( لتكنولوجيا 
المعلومات

•  مراقبة إطار العمل الخاصة بالضوابط الداخلية للمجموعة
•   أداء نظام "الصحة والسالمة والبيئة" وتقييماته

المراجعة الضريبية   •
استراتيجية توزيع األرباح  •

التمويل  •
•  إطار عمل االمتثال بالمجموعة فيما يتعلق بالتقييم 

والفعالية
مراقبة الدعاوى الجوهرية والتقاضي  •

•  تقييم أداء المدقق الخارجي وتعيينه، بما في ذلك 
نطاق عمله وتقييم المخاطر واألهمية النسبية
خطة التدقيق الداخلي ونتائج التدقيق الداخلي  •

•  يتمثل الدور الرئيسي للجنة في مساعدة مجلس 
 اإلدارة في وضع سياسات الترشيح والمكافآت

والتنوع والشمول الخاصة بالشركة واإلشراف عليها.

•  يتمثل الدور الرئيسي للجنة في المراجعة، إذا طلب 
مجلس اإلدارة ذلك فيما يتعلق بمسألة معينة، مقًرا 
أمام المجلس )قبل اتخاذ المجلس قراٍر رسمي( فيما 

يتعلق بمسائل نظام "الصحة والسالمة والبيئة" 
والتجارة والشؤون المالية واألداء التشغيلي 

والوظائف والتخطيط للمجموعة، مع مراجعة )إذا 
اعتبر ذلك مالئًما، كان ذلك معتمًدا( المعامالت 
الخاصة باألطراف المحددة ذات الصلة واستالم 

 المعلومات والتقارير أو تقديمها أو مراجعتها أو
كل ما سبق.

اللجان
يحتفظ مجلس اإلدارة بثالث لجان كجزء من دوره اإلشرافي: لجنة التدقيق، واللجنة التنفيذية، 

 باللجان(. 
ً

ولجنة الترشيحات والمكافآت )يشار إليها مجتمعة

تتم الموافقة على جميع اختصاصات هذه اللجان إما من قبل مجلس اإلدارة أو من قبل اللجنة 
المعنية وهذه االختصاصات كلها متوافقة مع متطلبات دليل الحوكمة، كما هو الحال مع 

تكوين عضوية كل لجنة. تشمل اختصاصات لجان مجلس اإلدارة -على سبيل المثال ال الحصر- دور 
ومسؤوليات اللجنة وسلطتها ومتطلبات تكوينها وتشكيلها وإجراءات عملها. يقر أعضاء لجان 

مجلس اإلدارة بمسؤوليتهم عن أنظمة اللجان بشركة »فيرتيغلوب«، ومراجعة آلية عملها، فضالً 

عن ضمان فعاليتها. كما يقر رئيس لجنة المكافآت بمسؤوليته عن نظام اللجنة ومراجعة آلية 
عملها والتأكد من فعاليتها.

يلخص الجدول التالي كيفية تنفيذ مهام مجلس اإلدارة واللجان خالل عام 2021، بما في ذلك 
الموضوعات المحورية التي تمت مراجعتها ومناقشتها وتقديم المشورة بشأنها.

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات
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يوضح الجدول التالي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة شخصًيا لكل اجتماع عام 2021:
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 7 نوفمبر 2021
)قرار معمم(

غير متاح•غير متاح•••غير متاح•••••••

غير متاح•غير متاح•••غير متاح•••••••04 نوفمبر، 2021

 13 أكتوبر 2021
)قرار معمم(

غير متاحغير متاح••••غير متاح••غير متاح••••

 5 أكتوبر 2021
)قرار معمم(

غير متاحغير متاح••••غير متاح••غير متاح••••

غير متاحغير متاح••••غير متاح••غير متاح• •••29 سبتمبر، 2021

غير متاح غير متاح • • • •غير متاح•• غير متاح• •• •28 يونيو، 2021

غير متاح غير متاح • • • •غير متاح•• غير متاح• •• •31 مارس، 2021

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

202199 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

لجنة التداول الداخلي
يضطلع المستشار العام وموظف االمتثال بمهمة إدارة لجنة "التداول الداخلي" ومراقبة 

ا للمتطلبات التنظيمية. يتم 
ً

أدائها. لدى الشركة سياسة تداول داخلي وسجل مطبق وفق
تحديث السجل على أساس منتظم. في عام 2022، ستنشئ الشركة لجنة إلدارة ومراقبة 

التداول بناًء على معلومات داخلية. يقر المستشار القانوني العام بمسؤوليته عن إدارة لجنة 
التداول الداخلي ومراقبة أدائها.

المكافآت والعالوات 
نهم المساهمون. وعلى  اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021، تألف مجلس اإلدارة من 11 عضًوا عيَّ

الرغم من اعتبار أعضاء مجلس اإلدارة من كبار الموظفين اإلداريين، فقد اتفقت "أو سي آي" 
و"أدنوك" على أن كل مساهم سيكون مسؤوالً عن سداد جميع المكافآت المستحقة 

 من 
ٌّ

لألعضاء الُمعينين من جانبه فضالً عن سداد جميع المصروفات الفعلية التي يتكبدها كل
قر بأي مبالغ كمكافآت ألعضاء مجلس 

ُ
هؤالء األعضاء. وبناًء على ذلك، لم تتكبد الشركة وت

اإلدارة في البيانات المالية الخاضعة للتدقيق لعام 2020 أو 2021.

قد يتم النظر في اقتراح مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2021. في حالة اقتراح 
مكافأة، سوف يتم تقديمها إلى المساهمين للموافقة عليها في اجتماع الجمعية 

العمومية القادمة.

تقرير معامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم/زوجاتهم وأبنائهم في األوراق المالية 
للشركة خالل عام 2021

يوضح الجدول أدناه ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم/زوجاتهم وأوالدهم في األوراق 
المالية للشركة ومعامالتهم في 31 ديسمبر 2021.

الوظيفةاالسم

األسهم 
المملوكة ألعضاء 

مجلس اإلدارة 
 كما في

31 ديسمبر 2021

األسهم المملوكة 
ألزواج/زوجات وأبناء 

 أعضاء مجلس
 اإلدارة كما في

31 ديسمبر 2021
 إجمالي 

المبيعات
إجمالي 

المشتريات

 معالي د. سلطان 
----رئيس مجلس اإلدارةأحمد الجابر 

السيد/ ناصف ساويرس
 النائب التنفيذي

----لرئيس مجلس اإلدارة

السيد/ أحمد الحوشي
 الرئيس التنفيذي

----وعضو مجلس االدارة

----عضو مجلس االدارةالسيد/ جيفري آبن
 السيد/ تشارلز

----عضو مجلس االدارةديفيد ويلش

----عضو مجلس االدارةالسيد/ حسن بدراوي

----عضو مجلس االدارةالسيد/ خالد سالمين
 السيد/ محمد سيف 

---42,286عضو مجلس االدارةعلي عابد العرياني

----عضو مجلس االدارةالسيد/ فيليب ريكارت
السيدة/ وفاء إبراهيم 

----عضو مجلس االدارةعلي محمد الحمادي

----عضو مجلس االدارةالسيد/ رينر سيلي

----عضو مجلس االدارةالسيد/ جاي موينز*
*السيد./ جاي موينز قد استقال من عضوية مجلس اإلدارة اعتباًرا من 10 يناير 2022
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تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

فريق اإلدارة التنفيذية  4
يتولى فريق اإلدارة التنفيذية مسؤولية اإلدارة اليومية للشركة؛ فهم المسؤولون عن 

استمرارية الشركة ومتابعة االستراتيجيات التي وضعها مجلس اإلدارة وتنفيذ أعمالها على 
النحو األمثل، وخلق ثقافة تساهم في خلق قيمة مستدامة طويلة األجل ألصحاب المصلحة. 

كل مسؤول تنفيذي لديه مسؤولية فردية عن قطاعات عمل معينة ومجاالت وظيفية 
ومشاريع ومهام.

ا يصرح بتفويض واجبات وصالحيات مجلس اإلدارة 
ً
لدى الشركة "تفويض للسلطة" مناسًبا نافذ

التي يمارسها أعضاء مجلس اإلدارة إلى فريق إدارة شركة »فيرتيغلوب« وبعد ذلك إلى 
الشركات العاملة في »فيرتيغلوب«. وهذا ما يحكم الموافقات الداخلية المطلوبة لإلجراءات التي 

الة حتى اآلن خاضعة للرقابة. تم تحديد الضوابط والموازين من خالل تنفيذ  تؤدي إلى عملية فعَّ
ثالث خطوات تفويض إلبرام التزامات خارجية؛ وتتكون من استشارة وموافقة داخلية وسلطة 

توقيع مزدوجة لشخصين تلتزم باسم الشركة.

تقرير المكافآت
يتمثل األساس المنطقي للمكافآت بشركة »فيرتيغلوب« في جذب األفراد المؤهلين وتحفيزهم 

واالحتفاظ بهم لتحقيق أهدافها االستراتيجية والتشغيلية. تلتزم »فيرتيغلوب« بتعزيز مصالح 
ا لهذه 

ً
الشركة على المدى المتوسط والطويل وتشجع ثقافة "الدفع مقابل األداء". تحقيق

الغاية، يشمل هيكل أجور فريق اإلدارة التنفيذية مزيًجا من األجور الثابتة والمتغيرة على أساس 
األداء. يتماشى األجر الثابت مع السوق الخارجية لضمان تعويض القيادة العليا بشكل مناسب. 
ا لعناصر بطاقة أداء الشركة )السالمة، المالية، 

ً
يرتبط األجر المتغير باألداء - تحقيق النتائج وفق

األفراد، العمليات( لخلق توافق قوي بين المكافآت ومصالح أصحاب المصلحة لدينا. ُيعزز هذا 
التركيز على خلق القيمة المستدامة من خالل األسباب المنطقية وراء المكافأة، حيث ال تشمل 

ا األهداف البيئية واالجتماعية والتشغيلية.
ً

أهدافنا األهداف المالية فحسب، بل تشمل أيض

تساعد لجنة الترشيحات والمكافات في »فيرتيغلوب« مجلس اإلدارة في وضع سياسة منح 
المكافآت واالمتيازات والرواتب لإلدارة التنفيذية باإلضافة إلى تقديم توصيات إلى مجلس اإلدارة 

لضمان أن تكون عناصر المكافآت هذه معقولة ومتوافقة مع أداء الشركة.

خالل العام، تمكنت الشركة من تنفيذ استراتيجيتها على الرغم من الظروف العالمية 
المستمرة غير المسبوقة بسبب جائحة COVID-19. قاد فريق اإلدارة التنفيذية الشركة بشكل 

ال لتحقيق نتائج قوية خالل العام باإلضافة إلى استكمال اكتتاب عام ناجح في سوق  فعَّ
أبوظبي لألوراق المالية.  

ا لذلك، نرى أن مكافآت 2021 لفريق اإلدارة التنفيذية تعكس التوافق الجيد بين مكافآت 
ً

وفق
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين ومصالح المساهمين طويلة األجل. 

يسرد الجدول التالي أعضاء فريق اإلدارة التنفيذية وتواريخ تعيينهم والرواتب والمكافآت األخرى 
المستلمة خالل عام 2021:

  تاريخ التعيينالوظيفةاالسم

إجمالي المبالغ 
المدفوعة 
للرواتب 
والعالوات لعام 
2021 )بالدرهم 
اإلماراتي(

إجمالي مبالغ 
المنح المدفوعة 
لعام 2021 
)بالدرهم 
اإلماراتي(

أي منح نقدية/ 
عينية أخرى 
لعام 2021 أو 
مستحقة في 
المستقبل

 السيد/ أحمد
 الحوشي1

 الرئيس
---2021التنفيذي

هارون رحمة الله
رئيس العمليات 

1,995,6441,404,93421,022,571  2019التنفيذي

-1,440,000514,224  2019المدير المالي أندرو تيت

تتولى شركة "أو سي آي إن في" تغطية مكافآت الرئيس التنفيذي لشركة "فيرتيغلوب"  .1
المبلغ اإلجمالي للمكافآت النقدية المؤجلة )المبلغ اإلجمالي للجزء المؤجل من المكافآت ألعوام 2019 و2020 و2021(  .2
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5    معامالت مع طرف ذي صلة في 2021
دخلت »فيرتيغلوب« في ثالث معامالت جديدة مع أطراف ذات صلة )كل بقيمة أقل من %5 

من رأس مال أسهم »فيرتيغلوب«( في عام 2021 مع شركات الخدمات اللوجستية وخدمات 
التوريد التابعة لشركة »أدنوك« في مجمع الرويس الصناعي. وعالوة على ذلك، أبرمت شركة 

»فيرتيغلوب« معاملة مع طرف ذي صلة )بقيمة تزيد عن 5% من رأس مال أسهم »فيرتيغلوب«( 
في عام 2021 مع شركة »أو سي آي إن في« لألسمدة تتعلق باتفاقية مبرمة في عام 
2019، عند تشكيل »فيرتيغلوب«، والتي تتناول الترتيبات القديمة. وتجدر اإلشارة إلى أن 

جميع االتفاقيات التي تزيد قيمتها عن 5% من رأس مال أسهم شركة »فرتيغلوب«، قد 
اضطلع مجلس إدارة »فرتيغلوب« بمراجعتها والموافقة. وتمثل المعامالت األخرى مع األطراف 

ذات الصلة والموضحة بالمالحظة )25( والمتعلقة بالبيانات المالية الموحدة الوفاء بااللتزامات 
المنصوص عليها بموجب العقود المبرمة  قبل عام 2021.

االنتهاكات التي ارتكبتها الشركة خالل عام 2021  6
لم ترتكب الشركة أي انتهاكات جوهرية فيما يتعلق بدليل الحوكمة واألنظمة األخرى المعمول 

بها خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

تضارب المصالح  7
يتطلب القانون األساسي ومدونة قواعد السلوك لشركة »فيرتيغلوب« من موظفيها ومديريها 

ا للقرارات 
ً

الكشف عن أي تضارب في المصالح قد يكون فعلًيا أو متصوًرا أو محتمالً وفق
والقوانين واللوائح الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع وغيرها من الهيئات التنظيمية 

 سلسلة من اإلجراءات لالمتثال للقوانين المتعلقة بإدارة تضارب المصالح. 
ْ

والتشريعية. لقد ُوضعت

مدقق خارجي  8
خلفية موجزة عن مدقق الحسابات الخارجي

وتعد »كي بي ام جي« شبكة عالمية من الشركات األعضاء المستقلة التي تقدم خدمات 
التدقيق والضرائب واالستشارات. وتعمل الشركات األعضاء في »كي بي ام جي« في أكثر من 

145 دولة، ويبلغ إجمالي موظفيها بشكل جماعي أكثر من 236000 شخص. فضالً عن أن شركة 
»كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد« تقدم خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية 
لمجموعة واسعة من العمالء المحليين والدوليين على مستوى جميع قطاعات األعمال 

واالقتصاد. تعمل شركة »كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد« في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
منذ أكثر من 40 عاًما من خالل مكاتبها في أبو ظبي ودبي، والتي تضم مجتمعة أكثر من 180 

ا ومديًرا وأكثر من 1900 موظف.
ً
شريك

باإلضافة إلى تواجدها القوي في اإلمارات العربية المتحدة وعمان، تغطي شبكة شركات »كي 
بي ام جي« في الشرق األوسط وجنوب آسيا أكثر من 25 موقًعا للمكاتب في 15 دولة وإقليًما؛ 

ومنها البحرين وبنغالديش ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وجزر المالديف وباكستان 
وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسريالنكا.

 وتتفرد شركة »كي بي ام جي« بأنها أول شركة كبرى من نوعها تنظم نفسها للعمل على 
طول خطوط المجاالت والصناعات المختلفة؛ لتمتعها بهيكل مكنها من تطوير معرفة متعمقة 

بأعمال عمالئها وتزويدهم بمنظور مستنير. وبمرور السنوات، طورت »كي بي ام جي« مجموعات 
متخصصة ومنظمة في هذا المجال لتلبية متطلبات العمالء وتوفير المستشارين المحترفين 

الذين يتمتعون بفهم مستنير وخبرة محنكة في مجموعة واسعة من مجاالت األعمال. وتتمتع 
»كي بي ام جي« بخبرة كبيرة عبر المناطق الجغرافية الرئيسية، وتتشارك مع الجهات الفاعلة 

الرائدة في الصناعة في مجموعة من القضايا الحاسمة لمستقبل صناعاتها.

أتعاب وخدمات وتكاليف التدقيق الخارجي

يوضح الجدول التالي الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي خالل عام 2021 والرسوم 
المفروضة على هذه الخدمات:

كي بي إم جي لوار جلف ليمتداسم شركة التدقيق

إيميليو بيرااسم المدقق الشريك

ثالثة أعوامعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق 
عام واحدحسابات الشركة

 إجمالي أتعاب تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في
31855,000 ديسمبر 2021 )بالدرهم اإلماراتي(

أدي المدقق الخارجي خدمات اخري بخالف خدمات التدقيق والتي تصل إلى 257,075 درهم 
إماراتي خالل عام 2021.

وبلغت رسوم الخدمات، التي استلمتها الشركة في عام 2021 من شركات التدقيق األخرى 
)بخالف مدققي حسابات الشركة(، 1،412،621 درهم إماراتي.  كانت هذه الرسوم مقابل 

الخدمات االستشارية، بما في ذلك الخدمات المهنية بعد التوظيف، ودعم المحاسبة والضرائب، 
وتقييم مخاطر المنشأة الدائمة، ورسوم إعارة تحليالت البيانات، ودعم خطاب التباين األولي 

للقوائم المالية. والشركات التي قدمت هذه الخدمات هي شركة "إرنست ويونغ لالستشارات 
المحدودة"/EY Consulting LLP وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" وشركة "إرنست ويونغ 

الشرق األوسط". 

رأي المدقق الخارجي في القوائم المالية 
لم يكن لدى المدقق الخارجي للشركة أي تحفظات على أي بند من بنود القوائم المالية 

المرحلية والسنوية خالل عام 2021. 

االستدامة والمسؤولية 
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مؤشر التصنيع سوق أبوظبي لألوراق الماليةسوق أبوظبي لألوراق المالية )معاد تأسيسه(»فيرتيغلوب«

تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة  .9

تلتزم شركة »فيرتيغلوب« بمبادئ الحوكمة البيئية واالجتماعية، مع دمج مسائل الحوكمة 
البيئية واالجتماعية بشكل كامل في أهدافنا االستراتيجية في ظل اإلشراف المباشر لمجلس 

اإلدارة. نحن نؤمن بأن منتجاتنا ضرورية لتحقيق الزراعة المستدامة والوقود النظيف والمواد 
األولية، وقد دمجنا مبادئ االستدامة والحوكمة البيئية واالجتماعية في سياساتنا وعملياتنا، 

ونشجع الممارسات المستدامة في سلسلة التوريد والمجتمعات حيثما أمكن ذلك. 

بصفتنا أصحاب عمل محلي في كل مجتمع من مجتمعاتنا، فإننا فخورون بوجود برامج 
مشاركة قوية ألصحاب المصلحة تسمح لنا بتحديد أسباب التنمية االجتماعية األكثر أهمية 

ا لذلك، قمنا بتطوير برامج تنمية اجتماعية محلية مصممة 
ً

محلًيا والمشاركة فيها. ووفق
خصيًصا لتلبية االحتياجات المحددة لكل مجتمع من مجتمعاتنا لتعظيم تأثير تبرعاتنا. 

وباإلضافة إلى خدمات الرعاية التي نقدمها ومساهماتنا المالية ألسباب مختلفة، يستثمر 
موظفونا وقتهم بشكل شخصي في مجتمعاتنا المحلية من خالل المشاركة في حفالت 

جمع التبرعات والتطوع بالمشاركة في األحداث والفاعليات.

نحن نوفر الوقت والموارد في سلسلة القيمة التعليمية بأكملها مع التركيز على العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات )STEM(، من خالل التبرع باللوازم المدرسية لألطفال 

المحتاجين والمشاركة في الزيارات المدرسية والمعارض العلمية وتوفير فرص التدريب في 
الموقع. لقد خصصنا برامج في كل موقع من مواقعنا لتشجيع المواهب المحلية الشابة 
من خالل توفير فرص التدريب في الموقع والتدريب العملي في مختلف الوظائف الفنية 

وغير الفنية. 

يرجى الرجوع إلى تقرير المسؤولية االجتماعية للشركات واالستدامة في تقريرنا السنوي 
لعام 2021 لمزيد من المعلومات. 

معلومات حول ملكية األسهم وأسعارها  .10
أسعار األسهم

يوضح الجدول التالي أعلى وأدنى سعر سهم للشركة في نهاية كل شهر لعام 2021 منذ 
اإلدراج في 27 أكتوبر 2021:

سعر اإلغالق )درهم(منخفض )درهم(مرتفع )درهم(2021

3.1202.9203.050أكتوبر

4.0202.9903.550نوفمبر

3.5503.4003.520ديسمبر

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية

يوضح الرسم البياني التالي أداء الشركة مقارنة بمؤشر السوق العام ومؤشر القطاع لعام 
2021 منذ اإلدراج في 27 أكتوبر 2021:

  

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية
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تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

بيان توزيع ملكية المساهمين كما في 31 ديسمبر 2021 )أفراد - شركات - حكومات( 
 مصنفة على النحو التالي: 

)محلي - خليجي - عربي - أجنبي(
يوضح الجدول التالي توزيع ملكية المساهمين )أفراد - شركات - حكومات( موزعين على النحو 

التالي: )محلي - خليجي - عربي - أجنبي( اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021

المستثمر/
األسهمعدد المساهمين النوعالمساهم

النسبة 
المئوية 
إجمالي األسهمللملكية

23,535,700,857%2145,675,900حكومةمحلي

39%723,242,681,591شركات

2%1,620147,343,366أفراد

0141,033,624%1690,906حكومةخليجي

2%38138,666,699شركات

0%251,676,019أفراد

07,607,076%00حكومةعربي

0%2820,431شركات

0%3126,786,645أفراد

0%00حكومةأجنبي

4,616,977,368

56%804,610,761,944شركات

0%9446,215,424األفراد

1008,301,318,925%3,0968,301,318,925المجموع

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية

نظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأس مال الشركة 
ا من 31 ديسمبر 2021

ً
اعتبار

 نظرة عامة على المساهمين الذين تتجاوز نسبة ملكيتهم 5% من رأس مال الشركة كما في
31 ديسمبر 2021:

عدد األسهم المملوكة االسم 
 نسبة األسهم المملوكة
من رأس مال الشركة

36.2%3,005,077,450شركة بترول أبوظبي الوطنية

50.0%4,150,659,464أو سي أي فيرتياليزر بي في 

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية

ا من 31 ديسمبر 2021
ً
بيان توزيع المساهمين حسب نسبة ملكيتهم اعتبار

يوضح الجدول التالي توزيع المساهمين حسب نسبة ملكيتهم اعتباًرا من 31 ديسمبر 2021:

رقم 
عدد األسهم المملوكة عدد المساهمين ملكية السهم /األسهم مسلسل

 نسبة األسهم المملوكة
من رأس المال 

0%2,6379,923,579أقل من 150,000

2
أكثر من 50,000 وأقل من 

 5,000,00027443,538,489%1

3
أكثر من 500,000 وأقل من 

5,000,000148246,253,298%3

96%378,001,603,559أكثر من 45,000,000

المصدر: سوق أبوظبي لألوراق المالية

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات
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تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

ضوابط عالقات المستثمرين مع الشركات المدرجة
نضع جل اهتمامنا في الحفاظ على الحوار النشط مع المساهمين الحاليين والمحتملين والبنوك 

والمحللين. نحن ملتزمون بتقديم معلومات ذات صلة وعالية الجودة وفي الوقت المناسب 
لجميع أصحاب المصلحة، وإعطاء المساهمين الحاليين والمحتملين والمحللين والصحافة المالية 

نظرة أوسع حول الشركة والصناعات التي نعمل فيها. نحن نضمن توفير المعلومات ذات 
الصلة بالتساوي وفي نفس الوقت لجميع األطراف المهتمة من خالل موقعنا عبر اإلنترنت، 

ا لمتطلبات 
ً

والذي يتضمن قسًما مخصًصا لعالقات المستثمرين لتعزيز الكفاءة والفعالية وفق
وضوابط إدارة عالقات المستثمرين المعمول بها في هيئة األوراق المالية والسلع. هذا ويمكن 

 https://fertiglobe.com/investor-relations/ :العثور عليها عبر الرابط التالي هنا

باإلضافة إلى ذلك، يتألف قسم عالقات المستثمرين في الشركة من اثنين من الخبراء 
القدامى في الصناعة الذين لديهم المؤهالت والخبرة المطلوبة للتواصل بشكل واضح وفعال 

مع جميع أصحاب المصلحة. تشمل مؤهالتهم على سبيل المثال ال الحصر: 

•   خبرة في المجاالت المصرفية والبحثية والمحاسبة والعالقات العامة.
•  معرفة كاملة بأنشطة وفرص الشركة 

•  اإللمام بمتطلبات السلطات المختصة القانونية والتشريعية ذات الصلة.
•  القدرة على استخدام قنوات االتصال المختلفة والمهارات للتواصل مع المستثمرين وأصحاب 

المصلحة اآلخرين.
•   التطوير المستمر من خالل المشاركة في ورش العمل التدريبية حول عالقات المستثمرين.

وفيما يلي تفاصيل االتصال بفريق عالقات المستثمرين:

hans.zayed@fertiglobe.com هانز زايد مدير

rita.guindy@fertiglobe.comريتا جندي مدير

 »فيرتيغلوب«، برج السلع، جزيرة الماريه، 
 ساحة سوق أبوظبي العالمي، أبوظبي،

اإلمارات العربية المتحدة 
 investor.relations@fertiglobe.com

11.   القرارات الخاصة المقدمة إلى الجمعية العمومية خالل عام 2021
ا للوائح شركات سوق 

ً
في 24 أغسطس 2021، أصدرت الجمعية العامة قراًرا خاًصا وفق

أبوظبي العالمي 2020 بالموافقة على ما يلي:

1  تم تغيير اسم الشركة إلى شركة "»فيرتيغلوب« العامة المحدودة".
2   تم اعتماد النظام األساسي المعدل والمعاد صياغته باعتباره النظام األساسي 

للشركة الستبعاد النظام األساسي الحالي للشركة واستبداله.
3   إعادة تسجيل الشركة كشركة عامة محدودة باألسهم في سوق أبوظبي 

العالمي.
وفيما بعد، أصدرت الجمعية العامة، في 16 سبتمبر 2021، قراًرا خاًصا العتماد مواد اإلدراج 

كنظام أساسي لشركة "»فيرتيغلوب«" الستبعاد النظام األساسي الحالي بالشركة 
واستبداله، حيث ُيعمل به ويسري اعتباًرا من قبول تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي 

لألوراق المالية.

أمين المجلس )سكرتير مجلس اإلدارة(   .12
يضطلع أمين مجلس اإلدارة بدور جوهري في تنظيم حوكمة الشركة، واجتماعات ولجان 

مجلس اإلدارة، وتوصيل القرارات الرئيسية ما بين فريق اإلدارة. وتشمل المسؤوليات 
األساسية ألمين المجلس ما يلي:

•  العمل بشكل وثيق مع مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للتخطيط لعقد االجتماعات 
وتنسيق الحضور.

•  وضع جداول أعمال مجلس اإلدارة واالجتماعات العامة وتوزيعها.
•  صياغة محاضر االجتماعات وتقارير مجلس اإلدارة والمستندات القانونية األخرى وتوزيعها 

وتأكيدها وأرشفتها.
•  المحافظة على الجداول الزمنية لمجلس اإلدارة والشركة.

•  اتباع إجراءات عقد االجتماعات وقواعد اتخاذ القرار وسياسات الحوكمة
•  إدارة االتصاالت والمراسالت مع مجلس اإلدارة ولجانه وفريق إدارة الشركة وأصحاب 

المصلحة الخارجيين.
•  دعم عملية تقييم مجلس اإلدارة.

•  المساعدة في إعداد ومراجعة الملفات التنظيمية األساسية، والتقارير السنوية 
للشركات، والتقارير األخرى، باإلضافة إلى اإلعالنات األخرى المتعلقة بالوقائع 

والفعاليات المهمة.

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات
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تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

وقد ُعين السيد أحمد طلبة -المستشار العام ومسؤول االمتثال- بشركة »فيرتيغلوب« ، في 
ا لمجلس اإلدارة. ويعد السيد طلبة خبيًرا قانونًيا يتمتع بخبرة تزيد عن 20 

ً
10 أغسطس 2021 أمين

عاًما في كل من شركات المحاماة المتعددة الجنسيات والشركات الدولية. والسيد طلبة حاصل 
على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة.

13. الوقائع والفاعليات المهمة في 2021
تعلن »فيرتيغلوب« عن الوقائع والفعاليات المهمة عن طريق نشر البيانات الصحفية عبر موقعها 
اإللكتروني وتقديم اإلفصاحات التنظيمية إلى سوق أبوظبي لألوراق المالية. يرجى زيارة الموقع 

اإللكتروني:www.fertiglobe.com لالطالع على جميع البيانات الصحفية واإلفصاحات. وتتضمن 
الوقائع والفاعليات المهمة في 2021، ما يلي:

شهر يونيو: 
انضمام شركة »فيرتيغلوب« كشريك في تطوير المشروع العالمي إلنتاج األمونيا الزرقاء بقدرة 
1 مليون طن متري سنوًيا ضمن منظومة "تعزيز" في الرويس بأبوظبي. والذي من خالله سيدشن 

الشركاء أول مشروع كبير من نوعه لألمونيا الزرقاء في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا.

شهر أغسطس:
 )EBIC( استحوذت »فيرتيغلوب« على 15% من أصول الشركة المصرية للصناعات األساسية

اتفقت »فيرتيغلوب« مع ائتالف تترأسه شركة "كيه بي أر"، والذي يضم ميتسوبيشي و"جيه 
جي سي" و"إتوتشو"، على شراء حصتهم المجمعة البالغة %15 في شركة مصر للصناعات 

األساسية )EBIC( في مصر مقابل 43 مليون دوالر، وبذلك تصل حصة »فيرتيغلوب« في شركة 
مصر للصناعات األساسية إلى 75% مما أدى إلى تبسيط هيكل ملكية المجموعة.

شراكة »فيرتيغلوب« مع »أدنوك« لبيع أول أمونيا زرقاء تنتجها اإلمارات إلى شركة »إيتوتشو« 
و»ادميتسو« و»إنبيكس« اليابانية. وتعد شحنات األمونيا الزرقاء -التي تنتجها شركة 

باع من اإلمارات العربية المتحدة إلى عميل في 
ُ
»فيرتيغلوب« في الرويس بأبوظبي- أول شحنات ت

اليابان؛ األمر الذي ساهم في انتشار »أدنوك« و»فيرتيغلوب« على المستوى العالم وعزز من 
قدرات إنتاج األمونيا.

شهر أكتوبر:
انتهت شركة »فيرتيغلوب« من طرح أسهمها في االكتتاب العام األولي التاريخي في سوق 
أبوظبي لألوراق المالية، لتصبح أول شركة منطقة حرة يتم إدراجها في سوق األوراق المالية 

الداخلية في اإلمارات العربية، كما يعد اكتتابها العام ثالث أكبر اكتتاب عام على اإلطالق 
يشهده سوق أبوظبي لألوراق المالية.

شراكة »فيرتيغلوب« مع شركة »سكاتيك« وصندوق مصر السيادي لتطوير 90 ألف طن 
متري سنوًيا من مشروع األمونيا الخضراء في مصر. بحيث سيكون المحلل الكهربائي بقدرة 
100 ميجاوات )الذي يتسم بغشاء التباُدل البروتوني( أكبر منشأة مملوكة بشكل مستقل 

على مستوى العالم عندما يتعلق األمر بشبكة اإلنترنت وهو ما يمثل المرحلة األولى في 
استراتيجية األمونيا الخضراء لشركة »فيرتيغلوب«.

 14.  نسبة تشغيل اإلماراتيين )برنامج التوطين( بالشركة عن األعوام
2019 و2020 و2021

يوضح الجدول التالي نسبة تشغيل اإلماراتيين في إطار برنامج التوطين بالشركة على مستوى 
عمليات التشغيل في دولة اإلمارات العربية المتحدة لألعوام 2019 و2020 و2021:

%201920202021

59.79%61.13%61.29%نسبة التوطين

15. المبادرات واالبتكارات خالل عام 2021
بصفتنا أحد أكبر منتجي وموزعي األمونيا على مستوى العالم، فكلنا ثقة بأننا في وضع فريد 

يمكننا من مساعدة العالم على التخلص من الكربون من خالل التحول إلى اقتصاد الهيدروجين. 
برزت األمونيا كواحدة من أكثر المنتجات الواعدة لتمكين هذا التحول ألنها تكمل اقتصاد 

الهيدروجين عبر سلسلة القيمة -باعتبارها مادة وسيطة لإلنتاج- وكناقل فعال للهيدروجين، 
وكمدخل رئيسي إلزالة الكربون من المنتجات النهائية المتعددة.

نحن نعمل بنشاط على تنمية حافظة مشاريعنا في مجال األمونيا الخضراء / الهيدروجين األخضر 
فضالً عن أننا نقّيم العديد من المشاريع الجديدة. ومن ذلك على سبيل المثال، أعلنا مؤخًرا عن 

المشاريع التالية:

•  الشراكة مع "أدنوك" و"القابضة" )ADQ( في مشروع عالمي جديد يبلغ إنتاجه مليون طن 
متري يومًيا من األمونيا الزرقاء ضمن منظومة "تعزيز" في الرويس، بجوار مجمع الرويس 

الصناعي.
 )TSFE( وصندوق مصر السيادي )OSE:SCATC( "عقد اتفاق مع شركة "سكاتيك إيه إس إيه  •

ليطوروا سوًيا المحلل الكهربائي بقدرة 100 ميجاوات )الذي يتسم بغشاء التباُدل البروتوني( 
إلنتاج الهيدروجين األخضر كمادة وسيطة إلنتاج ما يصل إلى 90 ألف طن متري إضافية من 

األمونيا الخضراء. وعند االنتهاء من هذا المشروع، سيكون بقدرة 100 ميجاوات )بغشاء التباُدل 
البروتوني( أكبر منشأة مملوكة بشكل مستقل على مستوى العالم 

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال

2021106 »فيرتيغلوب« التقرير السنوي 

األعمال التجارية واألداء المالي نبذة عن "»فيرتيغلوب«"



تقرير مجلس اإلدارة ُيتبع

•  التعاون مع شركتي "مصدر" و"إنجي" لدراسة التطوير المشترك إلنشاء مصنع إلنتاج 
الهيدروجين األخضر التنافسي عالمًيا من حيث التكلفة بقدرة إنتاجية تصل إلى 200 ميغاوات 
والمخطط تشغيله بحلول عام 2025 لتزويد مصانع إنتاج األمونيا التابعة ل»فيرتيغلوب« في 

الرويس، اإلمارات العربية المتحدة. 

وقد حصل على موافقة مجلس اإلدارة بقرار خطي مؤرخ في 31 مارس 2022.

معالي الدكتور/ سلطان أحمد الجابر
 رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ خالد سالمين
 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

السيد/ تشارلز ديفيد ويلش
 رئيس لجنة التدقيق

السيد/ فيليب ريكارت
 رئيس اللجنة التنفيذية

السيد/ أندرو تايت
 المدير المالي

السيد/ سمير أزين
 مدير المراجعة الداخلية

* يتولى المدير المالي إدارة وظيفة الرقابة الداخلية مركزًيا على مستوى المجموعة

االستدامة والمسؤولية 
االجتماعية للشركات

معلومات أخرىالقوائم الماليةتقرير الحوكمةإدارة المخاطر واالمتثال
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