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   رسالة رئيس مجلس اإلدارة 

 

 خليفة سلطان السويدي 

إطار حوكمة فعال وقوي يعتمد على أفضل املمارسات العاملية ، والتي . لدينا 2022بالنيابة عن مجلس اإلدارة ، يسعدني أن أقدم تقرير حوكمة شركة أغذية لعام 

ولجنة املنظمة  (OECD) باإلضافة إلى الهيئات الدولية بما في ذلك منظمة التعاون االقتصادي والتنمية تحددها الجهة التنظيمية لدينا ، وهيئة األمن والسلع ،

 .باالمتثال لحوكمة الشركات في نجاحنا املستمر ويتجلى ذلك من خالل النزاهة والشفافية والنهج الدقيقينعكس التزامنا  .(COSO) الراعية

تشكيل ، قدم مجلس اإلدارة واللجان التابعة له اإلشراف على السياسات واملمارسات التي تدعم حوكمة شركة مجموعة أغذية ش.م.ع ونموها. وأعدنا 2022في 

. كما أعدنا صياغة تفويض السلطات لبناء الثقة، وزيادة 2023درجة في    Ethix 360 خالفات وسنقدم منصة املبلغين عن املخالفاتآلياتنا للمبلغين عن امل

ائز االستناد إلى ركالشفافية، وتحديد املسؤوليات. ونلتزم باالمتثال الكامل لجميع متطلبات الحوكمة، لضمان تحقيق نمو مستدام وطويل األمد لشركة أغذية، ب

عززنا التحول الرقمي، الذي يتطلب خصوصية البيانات واالمتثال ليبقى في صميمها. وحيث كانت إدارة املخاطر  .الشفافية، واملسؤولية، واإلنصاف، واالستقاللية

تمرار تقبلنا للمخاطر، ومخاطر العمل واالمتثال في طليعة االهتمامات هذا العام، فإنها ستظل في مقدمة األولويات لجميع عمليات اتخاذ القرار. نستعرض باس

 الرئيسية املحددة. وسينصب تركيزنا على إدارة املخاطر الجغرافية السياسية. 

وسنضمن أن يبقى  نفخر بأنظمة الحوكمة، واملخاطر، واالمتثال التي نعتمدها. نتمتع بسجل حافل وقوي في التطوير املستمر ملمارسات حوكمة الشركات لدينا، 

 . 2023ة عند إعدادنا إلطار العمل في ذلك أولوي

، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألتقدم بالشكر إلى زمالئي في مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة التنفيذية، وفريق حوكمة الشركات واملخا
ً
طر، واملوظفين في مجموعة وأخيرا

 لحوكمة الرشيدة على جميع مستويات مجموعة أغذية. أغذية على التزامهم بتعزيز روح املسؤولية، والشفافية، واملساءلة مما يعزز ا

  استعراض عام 

 في قدرة الشركة 
ً
على املنافسة بفعالية نؤمن في أغذية أن املمارسات الرشيدة لحوكمة الشركات املبنية على أسس راسخة واملقترنة بأخالقيات العمل تسهم كثيرا

ن قبل فريق إداري يتمتع بأعلى معايير النزاهة، بإشراف انضباطي من مجلس إدارة الشركة، كما يعني  وتحقيق كامل قيمنا. ويعني هذا لشركتنا تولي القيادة م

كات، واإلشراف  االلتزام بإشراك املساهمين وأصحاب املصالح، باإلضافة إلى إيجاد قيمة مستدامة توفرها مبادئ وأسس العمل، واملسؤولية االجتماعية للشر 

 البيئي.  
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بخصوص اعتماد دليل حوكمة الشركات املساهمة  2020/ ر.م( لسنة 3ة ش.م.ع )املجموعة( بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )تلتزم مجموعة أغذي

دم إلى 2022ديسمبر  31(. يقدم هذا التقرير ملحة عامة عن أنظمة وإجراءات حوكمة الشركات املطبقة لدى املجموعة حتى 3العامة )القرار رقم 
ُ
هيئة ، وقد ق

شر على املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق املالية واملوقع اإللكتروني للمجموعة. يلتزم مجلس اإل 
ُ
 بحماية  األوراق املالية والسلع، كما ن

ً
 كامال

ً
دارة التزاما

 مصالح جميع املساهمين من خالل تطبيق معايير عالية لحوكمة الشركات. 

 

 تنفيذ مبادئ حوكمة الشركات 

 لنزاهة األعمال ودعم التزام اإلدارة بتحقيق القيمة للمساهمين من خالل تحقيق 
ً
نتائج عمل تمثل توجيهات حوكمة الشركات املطبقة بشكل فعال أساسا

اسبة تتوافق مع مستدامة. تحافظ املجموعة على مستويات عالية من الشفافية واملساءلة تشمل اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسسية من

 مسؤولياتها القانونية واألخالقية. 

 هيكل الحوكمة لدى املجموعة 

 

(، كما يحدد الهيكليات والعمليات التي يتم من خاللها  3وافق مجلس اإلدارة على دليل حوكمة الشركة للمجموعة على النحو الذي يلبي متطلبات القرار رقم )

ساهمين املعنيين التحكم في املجموعة من خالل مجلس إدارتها واملبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها املجموعة. ويوضح الدليل أدوار ومسؤوليات جميع امل

ارة بما في ذلك رئيس مجلس اإلدارة، ولجان مجلس اإلدارة، والرئيس التنفيذي، واللجنة بعمليات الحوكمة بما في ذلك الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس اإلد

 خرى.  التنفيذية، ولجان اإلدارة املعنية، واملخاطر، واالمتثال والتدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، والجهات املعنية األ 

 جموعة واعتمدها لتحقيق معايير قوية لحوكمة الشركة. يرد فيما يلي أبرز السياسات املتعلقة بهذا الشأن:لقد وضع املجلس العديد من سياسات وتوجيهات امل

في معالجة   مدونة قواعد أخالقيات وسلوك العمل التي تحكم سلوك أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين، وتمنع التأثير على استقاللية املوظفين وموضوعيتهم

 املصالح، والنزاهة، والهدايا، والسرية. مسائل مثل تضارب 

 ه، والرشاوى.سياسة مكافحة الرشوة والفساد لتوجيه املوظفين بشأن املمارسات األخالقية واملمارسات املحظورة املتعلقة بالهدايا، والضيافة، والترفي
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 لتوازن بين صالحيات التصرف وضوابطه. التفويض املناسب للسلطات لضمان اتخاذ قرارات بفعالية وبكفاءة على النحو الذي يحقق ا

باإلضافة إلى  سياسة عالقات املستثمرين إلبالغ املساهمين وأصحاب املصالح بالطريقة التي تعتزم من خاللها املجموعة اطالعهم على التطورات الجوهرية 

 توفير إطار عمل يمكن لشركة أغذية من خالله تنفيذ برنامج عالقات املستثمرين بنجاح. 

بحكم عملهم   ة التداول الداخلي لضمان عدم قيام أعضاء مجلس اإلدارة واملوظفين باستخدام املعلومات الحساسة املتعلقة باألسعار، التي يحصلون عليهاسياس

 في املجموعة. 

 سياسة توزيع األرباح لتحديد موقف املجموعة بشأن اعتماد األرباح، واإلعالن عن األرباح وتوزيعها. 

موعة، خاطر لتعزيز املمارسات املالئمة واملتسقة في إدارة املخاطر، باإلضافة إلى وضع عملية منظمة لتحديد املخاطر املادية على مستوى املجسياسة إدارة امل

 وتقييمها، وترتيب أولوياتها، وإدارتها، واإلبالغ عنها.

 املعايير الدولية واملحلية لتحسين مرونة املجموعة في تصريف األعمال العامة.  سياسة إدارة استمرارية العمل لتنفيذ نظام إلدارة استمرارية العمل يتوافق مع

 سياسة أمن املعلومات لتأكيد التزام شركة مجموعة أغذية بإدارة أمن املعلومات لديها ودعمها لها. 

 عن أي مخالفات لقو 
ً
اعد األعمال، أو السياسات واإلجراءات الداخلية، أو القوانين  سياسة اإلبالغ عن املخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية اإلبالغ سرا

 والتشريعات السارية. 
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  التداول في األوراق املالية للشركة

 . 2022 لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة بأي تداول في أسهم الشركة خالل عام 

األسهم اململوكة كما في   جمالي البيع  جمالي الشراء 

31 /12 /2022 

 عضو مجلس اإلدارة اسم   الوظيفة 

 خليفة سلطان السويدي  رئيس مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 ساملين عبيد العامري  نائب رئيس مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 عضو مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 
خميس محمد بوهارون 

 الشامس ي 

 خلف الحمادي  اإلدارة عضو مجلس  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 جيل أدوتفي  عضو مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 غيانلوكا فابري  عضو مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

 شارميال مورات  عضو مجلس اإلدارة  ال يوجد  ال يوجد  ال يوجد 

    . 2022 ألعضاء مجلس اإلدارة بأي تداول في أسهم الشركة خالل عاموباإلضافة إلى ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد األسرة املباشرين 

 

  مجلس اإلدارة 

لألعمال. ويتولى يتمثل دور مجلس اإلدارة في تمثيل املساهمين، وتحمل املسؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة املستدامة وتحقيقها من خالل الحوكمة الفعالة 

 مجلس اإلدارة مسؤولية ضمان مباشرة اإلدارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية املجموعة. 

تخاذ القرارات لجميع املسائل التي تكون جوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد لضمان أن تظل الجوانب  يمثل مجلس اإلدارة الجهة الرئيسية في ا 

 الرئيسية في محور االهتمام خالل العام. 

  تكوين وهيكل مجلس اإلدارة

 من سبعة أعضاء،   ،2020إبريل  16انُتخب مجلس اإلدارة الحالي في اجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 
ً
ملدة ثالث سنوات. ويتكون املجلس حاليا

 يتألفون من رئيس مستقل غير تنفيذي، وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.  

ترشيحات  املجموعة تدعم املجموعة إدماج النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن بأن التنوع يساهم في جودة الحوكمة وفعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت 

 . 2022من الذكور واإلناث على حد سواء، ونجحت أغذية في انتخاب املرأة ملجلس اإلدارة في يناير 

 دارة الحالي:يتأكد مجلس اإلدارة بصورة دائمة من امتالك أعضائه للمهارات املطلوبة، والخبرة واملعرفة الالزمة لتنفيذ التزاماتهم. تكوين مجلس اإل 
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 ة: مجلس اإلدار 

 

  خليفة سلطان السويدي

 رئيس مجلس اإلدارة 

 غير تنفيذي، مستقل 

 2020عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 الخبرة

(. ويجلب مجموعة كبيرة من املهارات ADQيشغل منصب الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي للنمو، وهو صندوق استثماري سيادي أسسته شركة "القابضة" )

 اإلضافي من خالل العمل في العديد من مجالس اإلدارة، وفي مناصب عليا أخرى عبر قطاعات متنوعة من أصول حكومة أبوظبي.والخبرات لدوره 

 

 عضويات مجالس اإلدارة األخرى 

 صناعات  -رئيس مجلس اإلدارة، الشركة القابضة العامة

 نائب رئيس مجلس اإلدارة، موانئ أبوظبي 

 عضو مجلس اإلدارة، طاقة 
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  ساملين عبيد العامري 

 

  نائب رئيس مجلس اإلدارة

  غير تنفيذي، مستقل

 2020 عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 :الخبرة

 في اإلدارة التجارية والتشغيلية، وبشكل خاص في قطاع 2022يشغل منصب الرئيس التنفيذي في سالل منذ يناير 
ً
األعالف ،  ويتمتع بخبرة أكثر من عشرين عاما

 .واألغذية. ويضطلع ساملين عبيد العامري في منصبه الحالي في سالل باملسؤولية عن النمو االستراتيجي للشركة، وتحقيق أهدافها التشغيلية

 

 :عضويات مجالس اإلدارة األخرى 

  عضو مجلس إدارة، دي اس في

 عضو مجلس إدارة، شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي 
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 خميس محمد بوهارون الشامس ي   

  عضو

  غير تنفيذي، مستقل

 2014عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 :الخبرة

عيد انتخاب السيد خميس ملدة أخرى في مجلس إدارة
ُ
، وشغل العديد من املناصب القيادية املتميزة في قطاع  30أغذية. ويتمتع بخبرة أكثر من  مجموعة أ

ً
عاما

 املصارف والتمويل.

 

 عضويات مجالس اإلدارة األخرى:

 رئيس مجلس إدارة، شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع

 عضو مجلس إدارة، مجموعة اران الشارقة 

 العضو املنتدب لرويال كابيتال 
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   جيل أدوتفي

 عضو

 تنفيذي، مستقل غير 

 2020عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 :الخبرة

(، ويتمتع بخبرة في إدارة محفظة االستثمارات في قطاعات  ADQيشغل السيد جيل أدوتفي منصب مدير االستثمار لقطاع األغذية والزراعة في شركة "القابضة" )

 الكبيرة.األغذية والزراعة للشركة اإلدارية واالستثمارية 

 

 :عضويات مجالس اإلدارة األخرى 

 عضو مجلس إدارة، سالل

 عضو مجلس إدارة،  "إل دي س ي"
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   غيانلوكا فابري 

 عضو

 غير تنفيذي، مستقل 

 2020عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 :الخبرة

األعمال الزراعية التي تدير فرق التمويل الكبيرة، والشراكة مع األطراف املعنية بما يشغل منصب املدير التنفيذي املالي للمجموعة في الظاهرة، ويتمتع بالخبرة في 

 في ذلك الحكومات، والبنوك، واملوردين، واملساهمين، والعمالء. 

 :عضويات مجالس اإلدارة األخرى 

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م )اإلمارات العربية املتحدة( 

 إدارة، الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م )اإلمارات العربية املتحدة( عضو مجلس 

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة للصناعات الغذائية إس بي ذ.م.م )اإلمارات العربية املتحدة( 

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة بارليت ذ.م.م )اإلمارات العربية املتحدة( 

 )صربيا( عضو مجلس إدارة، الظاهرة صربيا دي أو أو  

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة الزراعية إسبانيا إس إل )إسبانيا( 

 عضو مجلس إدارة، أوروبا إس آر إل )إيطاليا( 

 عضو مجلس إدارة، فاجافي جزر الكناري )جزر الكناري( 

 عضو مجلس إدارة، شركة الظاهرة الزراعية الواليات املتحدة األمريكية إنك )الواليات املتحدة األمريكية( 

 و مجلس إدارة، الظاهرة إيه س ي إكس إنك )الواليات املتحدة األمريكيةى( عض

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه س ي إكس إنك )الواليات املتحدة األمريكية( 

 عضو مجلس إدارة، هواالباي فالي فارمس ذ.م.م )الواليات املتحدة األمريكية( 

 ر إل دو س ي في )املكسيك( عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه س ي إكس ميكسيكو إس دو آ

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة إيه س ي إكس ميكسيكو سيرفيسيو )املكسيك( 

 عضو مجلس إدارة، الظاهرة لألغذية الهند املحدودة )اإلمارات العربية املتحدة( 
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    شارميال جينيفر مورات

 عضو

 غير تنفيذي، مستقل 

 2021عضو مجلس اإلدارة منذ: يناير 

 :الخبرة

 منصب الرئيس التنفيذي لشؤون االستثمارفي مجموعة شلهوب، حيث تضطلع بقيادة جهود التوسع واالستثمار العاملي في قطاع تجار 
ً
ة التجزئة للسلع تشغل حاليا

سلفانيا. كما تحمل شهادة  بكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية غرينجر  االستهالكية. وتحمل شهادة ماجستير في إدارة األعمال من كلية وارتون بجامعة بن

 شامبين. -للهندسة في جامعة إلينوي في إربانا

 :عضويات مجالس اإلدارة األخرى 

 عضو مجلس إدارة، ثريدس ستايلنج ليمتد )اململكة املتحدة( 

 عضو مجلس إدارة، بورتفوليو زونا ليبري اس ايه )بنما(

 مجلس إدارة، ال بوش روج اس ايه اس )فرنسا(عضو 

 عضو مجلس إدارة، ستارمي ش.م.ح )اإلمارات العربية املتحدة( 
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  سعادة خلف الحمادي

 

 عضو

 غير تنفيذي، مستقل 

 2020عضو مجلس اإلدارة منذ: إبريل 

 

 الخبرة:

 في اإلدارة التنفيذية للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية، وفي منصبه الحالي كمدير عام لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد في   25يتمتع بخبرة أكثر من 
ً
عاما

 أبوظبي.

 

 عضويات مجالس اإلدارة األخرى:

 عضو مجلس إدارة، لجنة التنمية االجتماعية، املجلس التنفيذي، أبوظبي 

 عضو مجلس إدارة، ضمان 
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  مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

 غ
ً
 ثابتا

ً
 ألحكام النظام األساس ي للمجموعة. وتكون أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة مبلغا

ً
حدد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة للمجموعة وفقا

ُ
ير مرتبط بحضور  ت

، 2022مليون درهم إماراتي في اجتماع الجمعية العمومية املنعقد في  2.33والبالغة  2021اجتماعات املجلس. وقد اعُتمدت أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة لعام 

 .  2022وُدفعت بعد ذلك في 

، 2022، تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات واملكافآت املقرر دفعها في 2022مليون درهم إماراتي لعام  2.45يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

 ب
ً
 . 2022موافقة املساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على أي بدالت، أو رواتب، أو أتعاب إضافية لعام رهنا

عضوية لجان 

 مجلس اإلدارة 

أتعاب عضو 

مجلس اإلدارة  

بالدرهم 

 اإلماراتي 

عدد 

اجتماعات  

مجلس اإلدارة  

التي تم 

 حضورها*

أتعاب أعضاء اللجنة 

 بالدرهم اإلماراتي 

عدد اجتماعات 

لجان التي تم  ال

 حضورها 

املدة في مجلس 

 اإلدارة/ اللجنة

 عضو مجلس اإلدارة/ لجنة مجلس اإلدارة

  31 -يناير 1 -   500,000 7 - -

 ديسمبر 

رئيس مجلس   -خليفة سلطان السويدي

 اإلدارة 

لجنة الترشيحات     250,000 7 90,000 9

 واملكافآت 

  31 -يناير 1

 ديسمبر 

نائب رئيس مجلس   -ساملين عبيد العامري 

 اإلدارة

لجنة الترشيحات     250,000 7 90,000 9

 واملكافآت 

  31 -يناير 1

 ديسمبر 

 جيل أدوتفي 

  31 -يناير 1 لجنة التدقيق    250,000 7 60,000 6

 ديسمبر 

 خميس محمد بوهارون الشامس ي 

  31 -يناير 1 لجنة التدقيق  250,000 7 60,000 6

 ديسمبر 

 غيانلوكا فابري  

لجنة الترشيحات   250,000 7 110,000 11

 واملكافآت 

 لجنة التدقيق 

  31 -يناير 1

 ديسمبر 

 خلف الحمادي 

  31 -يناير 1 - 250,000 7 40,000 4

 ديسمبر  

 شارميال جينيفر  مورات  

 *بما في ذلك الحضور بواسطة ممثل 
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 اجتماعات مجلس اإلدارة 

 اجتماعات ملجلس اإلدارة.، انعقدت سبعة 2022خالل 

Board Member 07-Mar 09- 

May 

30- May  14-July 04-Aug 25-Oct 08-Nov 

رئيس مجلس  -سعادة خليفة سلطان السويدي حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 اإلدارة

نائب رئيس مجلس  -سعادة ساملين عبيد العامري  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 اإلدارة

 السيد جيل أدوتفي  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 سعادة خميس محمد بوهارون الشامس ي  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 السيد غيانلوكا فابري  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 السيدة شارميال مورات   حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

حاضر )وكيل   حاضر  حاضر  حاضر 

 لسعادة خليفة( 

حاضر )وكيل   حاضر 

لسعادة  

 خليفة(

 سعادة خلف الحمادي  حاضر 

رسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لألعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(،  A: حاضر، 
ُ
 : أ

 January 2022th 13Circular Resolution on  aThe Board of the Company passed  

  القرارات التعميمية الصادرة من الشركة 

 2022يناير  13أصدر مجلس إدارة الشركة القرار التعميمي في 

 

 تقييم فعالية مجلس اإلدارة  

ة بصورة عامة. ُيجرى تقييم سنوي لتقييم أداء املجلس بشكل العام، وأداء لجانه، وأعضائه بهدف تحسين فعالية املجلس، وأعضائه، ولجانه، وأداء املجموع

ل املثال وليس الحصر، املهارات، والتدريب، واملساءلة،  ويحدد تقييم أداء املجلس متطلبات كل عنصر رئيس ي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبي 

 إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس اإلدارة، يرى املج
ً
لس أنه يعمل بشكل والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب املوظفين. واستنادا

 فعال لتنفيذ التزاماته تجاه املساهمين. 

 اإلدارة توجيه وتطوير أعضاء مجلس  

س. ويتلقى جميع يتولى رئيس مجلس اإلدارة، بدعم من أمين سر الشركة، املسؤولية عن توجيه أعضاء مجلس اإلدارة الجدد، ومواصلة تطوير معرفة أعضاء املجل

 عند االلتحاق بمجلس اإلدارة، يتضمن تعريفهم بمهامهم ومسؤولياتهم باعتبارهم أع 
ً
 مخصصا

ً
ضاء ملجلس اإلدارة. كما يتلقى أعضاء  أعضاء مجلس اإلدارة توجيها

 
ً
 حسب ما يعتبرونه ضروريا

ً
 إضافيا

ً
 .مجلس اإلدارة إحاطة كاملة بشأن جميع املجاالت الرئيسية ألعمال املجموعة، ويمكن أن يطلبوا تدريبا
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 أمين سر الشركة 

 في إدارة املسائل الهامة املتعلقة بحوكمة الشركة. يمثل أمين سر الشركة جهة االتصال الرئيسية للتواصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العل
ً
 رئيسيا

ً
يا، ويؤدي دورا

، ويتبع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمسؤوليات أمانة السر.  2021مايو  3وقد عين مجلس اإلدارة السيد ياسر عبد الخالق عمر في منصب أمين سر الشركة بتاريخ 

 ا يلي:تشمل املسؤوليات الرئيسية ألمين سر الشركة م

 لإلجراءات املتفق عليها من وقت آلخر من رئيس مجلس اإلدارة ومجلس اإلدارة. 
ً
 تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وفقا

 إعداد اإلخطارات، وجداول األعمال، والتقارير واملستندات الداعمة في الوقت املناسب. 

 ا في ذلك تنظيم عملية تسجيل املحاضر في كل اجتماع.حضور اجتماعات مجلس اإلدارة، وتنفيذ مسؤوليات أمانة السر، بم

 بالتعاون مع الرئيس التنفيذي وكبار اإلداريين اآلخرين.
ً
 تنفيذ تعليمات مجلس اإلدارة وإنفاذ قرارات مجلس اإلدارة عمليا

 تقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة فيما يتعلق بجميع مسؤوليات أمانة السر للشركة. 

 ماعات املساهمين.إعداد/ تنظيم اجت

  مدققون الحسابات الخارجيون 

 إلى توصية لجنة التدقيق.  وتعتمد الجمعية العامة للمساهمين تعيين م
ً
دققي الحسابات ُيّرشح مجلس اإلدارة مدققي الحسابات الخارجيين للشركة استنادا

 الخارجيين، وتحدد أتعابهم. 

، عّين املساهمون "ديلويت اند توش الشرق األوسط"، إحدى املؤسسات العاملية الرائدة في مجال 2022إبريل  7في اجتماع الجمعية العمومية السنوية املنعقد في 

احدة من أكبر أربع شركات في  . و"ديلويت" هي شركة خدمات مهنية متعددة الجنسيات. وهي و 2022التدقيق، باعتبارها مدقق الحسابات الخارجي للشركة لعام 

 العالم في مجال تدقيق الحسابات.

  26نعقد بتاريخ كانت "ديلويت آند توش )ش.أ(" هي مدقق الحسابات الخارجي الوحيد للشركة ملدة خمس سنوات، منذ تعيينها في اجتماع الجمعية العمومية امل

 من الربع الثاني لعام . والسيد بدر الحسن هو شريك "ديلويت" املعين باعتب2018إبريل 
ً
 . 2021اره شريك مشارك اعتبارا

 درهم إماراتي خالل عام   2,345,000بلغت قيمة األتعاب وتكاليف التدقيق وغيرها واملتعلقة بالخدمات املقدمة من مدققي الحسابات الخارجيين 

 ديلويت  درهم إماراتي 

 2021إجمالي أتعاب التدقيق لعام  2,125,000

220,000 

 

 خدمات أخرى غير التدقيق   

)مراجعة الدعم، برنامج تحفيز القطاع الصناعي عبر تعرفة الكهرباء، القيمة  

 الوطنية املضافة( 

 اإلجمالي  2,345,000

 .2022ولم تحصل الشركة على أي خدمات أخرى من مدققي الحسابات الخارجيين خالل عام  

. ُيرجى الرجوع إلى 2022ديسمبر  31ظة على البيانات املالية املوحدة السنوية والتجارية ملجموعة أغذية كما في لم ُيبلغ مدقق الحسابات الخارجي عن أي آراء متحف

 . تقرير مدقق الحسابات املستقل في البيانات املالية ملزيد من التفاصيل

  اللجان التابعة ملجلس اإلدارة 
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ل مجلس اإلدارة لجنتين تابعتين له لتقديم 
ّ
 للميثاق الخاص بها واملعتمد من املجلس. ويحدد  شك

ً
املساعدة إلى املجلس في تنفيذ مسؤولياته.  وتعمل كل لجنة وفقا

 امليثاق مهامها، ومسؤولياتها، ونطاق صالحياتها، وتشكيلتها، واإلجراءات التي تتبعها في تقديم تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

 

 واملخاطر رسالة رئيس لجنة التدقيق 

 

  سعادة خميس محمد بو هارون الشامس ي

 ، قامت فيها اللجنة بما يلي:2022عقدت لجنة التدقيق واملخاطر ستة اجتماعات خالل 

يتعلق بتقبل ما استعراض إعداد إطار عمل حوكمة املخاطر على مستوى املجموعة، الذي يتضمن ثقافة املخاطر وأكدت اللجنة التزامها بإطار عمل املجموعة في

 للوائح التنظيمية، واستعراض أمن تكنولوجيا املعلومات والسياسات السيبرانية في مجموعة أغذية املخاطر
ً
 كامال

ً
، والتأكد من وعلى النحو الذي يمتثل امتثاال

نوية ملراجعة واعتماد البيانات املالية ونتيجة أعمال قيام مجموعة أغذية بتنفيذ نهج استباقي تجاه إدارة هذه املخاطر. وباإلضافة إلى اجتماعات اللجنة ربع الس

 ملراجعة استراتيجية التحوط واعتمادها في 
ً
كما راجعت اللجنة تقرير حوكمة   .2022التدقيق الداخلي واملسائل ذات الصلة بالحوكمة، اجتمعت اللجنة أيضا

 الشركة.

 2023التطلع للمستقبل في 

إلدارة   ، على النحو الذي يتوافق مع التشريعات واملعايير الخاصة بحوكمة الشركات الصادرة عن هيئة األوراق املالية والسلع، شكلنا لجنة جديدة2023في 

ي اإلشراف على حوكمة املخاطر واالمتثال، وهي لجنة إدارة داخلية يترأسها الرئيس التنفيذي. ستظل املسؤولية الرئيسية للجنتنا )لجنة التدقيق واملخاطر( ه

طر في إدارة املخاطر على  واستقاللية مهام التدقيق واملخاطر واالمتثال في نفس الوقت، وستقدم لجنة إدارة املخاطر واالمتثال املساعدة إلى لجنة التدقيق واملخا 

 للتركيز على املخاطر واالمتثال.    
ً
 العمليات. وستجتمع لجنة إدارة املخاطر واالمتثال شهريا

طر مجموعة ستتأكد لجنة التدقيق واملخاطر من التواصل القوي عبر لجان مجلس اإلدارة إلجراء أي تعديالت ضرورية بشكل فعال على إطار عمل حوكمة مخا

سياسات مجموعة أغذية أغذية للحفاظ على املرونة والتركيز االستراتيجي الواضح في بيئة العمل الحالية. كما تتولى لجنة التدقيق واملخاطر اإلشراف على 

 املنطبقة. تتكون لجنة التدقيق، املعينة من مجلس اإلدارة، من ثالثة أعضاء. ويوجد ثالثة أعضاء من األعضاء املستقلين غير التنفيذيين. 

خاطر عبر املجموعة بما في ذلك  يتولى رئيس لجنة التدقيق واملخاطر، سعادة خميس محمد بوهارون الشامس ي، املسؤولية عن عن تنفيذ مهام لجنة التدقيق وامل

 ، انعقدت ستة اجتماعات للجنة التدقيق: 2022مراجعة آلية عملها والتأكد من فعاليتها بما يتوافق مع امليثاق املعتمد للجنة التدقيق. خالل عام 
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 واملخاطرالحاليين أعضاء لجنة التدقيق    مارس  7 مايو  9 أغسطس  3 أكتوبر  17 نوفمبر  8 نوفمبر  23

 الرئيس  -خميس محمد بوهارون الشامس ي حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 غيانلوكا فابري  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 خلف الحمادي  غائب* حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 2022نوفمبر  23تصرف الرئيس كوكيل للسيد خلف في االجتماع املنعقد في 

رسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لألعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(. A: حاضر، 
ُ
 : أ

 مليون درهم إماراتي(. 0.14:  2021مليون درهم إماراتي ) 0.18هو  2022إجمالي األتعاب لعام 

  لجنة الترشيحات واملكافآت

ت إلى مجلس اإلدارة بشأن تتولى لجنة الترشيحات واملكافآت املسؤولية عن مراجعة إطار عمل املوارد البشرية وبرامج املكافآت في املجموعة. وتقدم اللجنة التوصيا 

التنفيذيين في املجموعة للتأكد من حصولهم على املكافآت بشكل عادل تجاه مساهماتهم الفردية في املجموعة. املكافآت، والبدالت، ومدد الخدمة لكبار املسؤولين 

 .وجميع أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت الثالثة من أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين غير التنفيذيين

   ولجنة االستراتيجية واالبتكار واالستثمار كلمة رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت

 

  سعادة ساملين عبيد العامري 

النظر في التقييم الداخلي والخارجي إلطار عمل املكافآت في مجموعة   –، عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت خمسة اجتماعات، قامت خاللها بما يلي 2022في 

العمل التي تنشأ من هذا التقييم، ومراجعة إطار عمل املكافآت املعتمد في مجموعة أغذية، بما في ذلك مخططات  أغذية واإلشراف على تنفيذ التوصيات/ خطط 

مستوى مجلس اإلدارة )أو األجور الثابتة واملتغيرة، وتقدير األداء، ومراجعة أتعاب ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وتلقي التحديثات بشأن القرارات الصادرة على 

الرئيس  من لجان مجلس اإلدارة) التي قد تؤدي إلى تعارض املصالح ألعضاء املجلس، والنظر في تقييم األداء، ومؤشرات األداء الرئيسية، ومكافآت  أي لجنة

علق بتشريعات الحوكمة التنفيذي للمجموعة، ومراجعة تشكيل مجلس اإلدارة، بما في ذلك تنوعه ومجموعة املهارات التي يشتمل عليها واملعرفة والخبرة، فيما يت

سلع، والنظر في التقييم  الخاصة بهيئة األوراق املالية والسلع، ومراجعة تقييم استقاللية مجلس اإلدارة بموجب التوجيهات املحددة من هيئة األوراق املالية وال

فريق الحوكمة ومجلس اإلدارة في مجموعة أغذية؛ بما في ذلك  الداخلي لثقافة مجموعة أغذية وقيمها، ومراجعة نتائج استبيان تقييم مجلس اإلدارة الذي أجراه

أغذية؛ ومراجعة استراتيجية وأداء املوارد البشرية في املجموعة، وسياسات وإجراءات  جموعة املعلومات في التقرير السنوي ألغذية وعلى املوقع اإللكتروني مل



 

Page 17 

 

طط التعاقب للتنفيذيين الرئيسيين، والتركيز على إدارة املواهب، واإلشراف على عملية تحديد التدريب، وإدارة استراتيجية التعاقب طويلة األمد، وتقييم خ

، استمرت لجنة الترشيحات واملكافآت في تطوير مؤشرات األداء الرئيسية لتقييم فعالية مخططات املكافآت املتغيرة في أغذية  2022املرشحين لإلدارة العليا. وفي 

 ع استراتيجية مجموعة أغذية وأهدافها وثقافتها وقيمتها وتقبلها للمخاطر. للتأكد من أنها تتوافق م

مان اتخاذ  بينما تضطلع اللجنة بمسؤولية ممارسة تقديم أحكامها باستقاللية، فهي تطلب املساعدة من اإلدارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب املقتض ى لض

 والخارجية.  قرارتها في ظل معرفة كاملة باألمور في البيئة الداخلية

ومراجعة آلية عملها،  يقر سعادة ساملين عبيد العامري، رئيس لجنة الترشيحات واملكافآت، باملسؤولية عن تنفيذ مهام لجنة الترشيحات واملكافآت في املجموعة، 

 تماعات للجنة الترشيحات واملكافآت: والتأكد من فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات واملكافآت املعتمد. وانعقد خالل العام خمسة اج

  18 مايو   26 سبتمبر   21

 مارس 

  18 مارس   30

 مارس 

 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت الحاضرون 

 الرئيس  -ساملين عبيد العامري  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 خلف الحمادي  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 جيل أدوتفي   حاضر  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

رسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب لألعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(. A: حاضر، 
ُ
 : أ

 مليون درهم إماراتي(. 0.15:  2021مليون درهم إماراتي ) 0.15هو  2022إجمالي األتعاب لعام 

 

 لجنة االستراتيجية واالستثمار واالبتكار 

كلت لجنة االستراتيجية واالبتكار واالستثمار لتقديم املساعدة إلى مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد: 
ُ
   ش

 .  استراتيجية املجموعة (1

 .     الأنشطة تطوير األعمال، بما في ذلك الدمج واالستحواذ، وتطوير مشاريع الحقول الخضراء واملشروعات اإلنشائية، والتصرف في األصول واألعم (2

 من امليزانية السنوية مقترحا (3
ً
ت النفقات الرأسمالية أو تكاليف التخلي من أي عضو في املجموعة، سواء كانت هذه املقترحات ملشاريع تشكل جزءا

 لتفويض السلطات
ً
 .  املعتمدة أو برنامج رأس املال املعتمد، التي ال تندرج في سلطة موافقة الرئيس التنفيذي للمجموعة وفقا

 . تقارير الخزانة الربع سنوية ونشاط التمويل على النحو املحدد في تفويض السلطاتاستالم  (4

   امليزانية السنوية وخطط العمل، باإلضافة إلى الزيادات املحدد في تفويض السلطات. (5

 .   كما تتولى هذه اللجنة اإلشراف على تنفيذ االستراتيجيات واالستثمارات، أو عمليات التصرف املعتمدة من املجلس

 

 أعضاء لجنة االستراتيجية، االسنثمار واالبتكارالحاضرون  16 يونيو  4 يوليو  18 يوليو    28أغسطس   

 ساملين عبيد العامري  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 جيل أدوتفي  حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

 شارميال جينيفر  مورات   حاضر  حاضر  حاضر  حاضر 

رسلت اعتذارات/ ُمنح إذن غياب  حاضر، 
ُ
  .لألعضاء الذين لم يحضروا االجتماع )االجتماعات(أ
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 مليون درهم إماراتي  0.12هو  2022إجمالي األتعاب لعام 

 

 

  لجنة السلوك والقيم

كلت لجنة السلوك والقيم باعتبارها لجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من ِقبل مجلس اإلدارة لتقديم املساعدة إلى لجنة التدقيق في مر 
ُ
اجعة الترتيبات التي ش

جراءات للتحقيق املستقل في هذه يمكن ملوظفي املجموعة من خاللها رفع املخاوف بشأن املخالفات املحتملة بسرية، بما في ذلك االحتيال، والتأكد من وضع إ

يها إلى اللجنة من ِقبل املسائل واتخاذ إجراءات املتابعة املناسبة. وأُسندت مسؤوليات استالم ومراجعة االدعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها، والتحقيق ف

، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج اإلجراءات. عقدت 2022عاءات املبلغ عنها في لجنة التدقيق. وقد راجعت اللجنة من خالل آليتها املتبعة جميع هذه املسائل أو االد

ملناقشة جميع املسائل املتعلقة بسلوك املوظفين بما في ذلك إطار عمل تعزيز توعية املوظفين بمدونة قواعد سلوك األعمال،  2022اللجنة اجتماعين في 

وحالة االدعاءات املبلغ عنها عبر  2023ن عن املخالفات من املتوقع أن يبدأ تشغيله في الربع األول من واستراتيجية بدء تنفيذ خط ساخن معدل )جديد( للمبلغي

 الخط الساخن للمبلغين عن املخالفات.  

 أعضاء اللجنة هم: 

 رئيس التدقيق الداخلي )الرئيس( 

 رئيس املوارد البشرية  

 الشؤون القانونية  -نائب الرئيس

 واملخاطر واالمتثال مدير الحوكمة 

 

  تفويض السلطة 

 عنها. وقد فوض املجلس بموجب قرار ص
ً
ادر عنه رئيس  يتولى مجلس اإلدارة املسؤولية عن الحوكمة العامة للمجموعة وعن املسائل املخصصة له ويظل مسؤوال

حيات أساسية إلى  املجلس بصالحيات وسلطات يمارسها بالنيابة عن املجلس مع منحه حق التفويض. وقد فوض رئيس املجلس بموجب وكالة قانونية خاصة صال 

مبارك املنصوري بحيث يمارسها أي اثنين منهم مجتمعين، وتسري ملدة  -الن سميت ، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون املؤسسية  -الرئيس التنفيذي

 .2023إبريل  15ثالث سنوات حتى 

 يرد فيما يلي بعض السلطات الرئيسية املمنوحة من ِقبل مجلس اإلدارة:

 دارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك. إ •

 تمثيل وإدارة الشركة والشركات التابعة لها بشكل مشترك في جميع املعامالت واملستندات لدى الحكومة؛  •

 ا؛ التوقيع بشكل مشترك على جميع العقود واالتفاقيات بالنيابة عن الشركة داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجه  •

 تمثيل الشركة بشكل مشترك في أي صفقات تصنيع و/ أو توزيع؛  •

تماد، تمثيل الشركة بشكل مشترك أمام البنوك لفتح وإغالق الحسابات، وطلب الحصول على القروض والتسهيالت املالية، والتوقيع على خطابات االع •

 والضمانات البنكية، وغيرها من املستندات البنكية.

 الشركات والفروع في دولة اإلمارات العربية املتحدة أو خارجها والتوقيع على عقود تأسيسها بشكل مشترك.دمج  •

واملدير التنفيذي للموارد بموجب السلطات والصالحيات الخاصة املفوضة إلى إدارة الشركة على النحو املحدد  )الرئيس التنفيذي واملدير التنفيذي لإلدارة املالية  

املعتمدة  الشؤون املؤسسية(، فوض املجلس بعض صالحياته املتعلقة باتخاذ القرارات واملوافقات إلى اإلدارة على النحو املحدد في مصفوفة السلطات البشرية و 
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فوفة السلطة  من املجلس. وقد ُوضع إطار عمل وسياسة تفويض السلطة لبيان حدود السلطة املمنوحة ملناصب محددة ذات مسؤولية في املجموعة. وتضمن مص

 اتخاذ القرارات بكفاءة وبفعالية بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع الضوابط 

 

 

 

 

  الهيكل التنظيمي

 

 

 

 فريق القيادة 

ويتبع أعضاء اللجنة .  يتكون فريق القيادة من كبار املسؤولين التنفيذيين في املجموعة، ويتولى املسؤولية عن إدارة األعمال، ويعقد اجتماعاته على أساس دوري

املبادرات، ومتابعة  الرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور الرئيس ي لفريق القيادة في مراجعة أداء العمل، واملسائل التنظيمية والتشغيلية، ووضع االستراتيجيات و 

 ئيسية، وما إلى ذلك.تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسية لألعمال الرئيسية، ومستوى التقدم في املشاريع الر 

 الرئيس التنفيذي 

وعة تجاه تحقيق أهداف ُيعين الرئيس التنفيذي من ِقبل مجلس اإلدارة. ويتولى الرئيس التنفيذي املسؤولية عن تحقيق النمو املستدام، ويتعين عليه توجيه املجم

يس التنفيذي في تحديد وتنفيذ رؤية املجموعة، ورسالتها، واستراتيجيتها، وضمان  أعمالها، على النحو املحدد من ِقبل مجلس اإلدارة.  ويتمثل الدور الرئيس ي للرئ

 إدارة جميع العمليات بفعالية من حيث تخصيص املوارد على نحو مناسب ومربح.
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. وقبل تعيينه، كان  الن يشغل منصب املدير اإلداري ملنطقة الشرق األوسط  2020يوليو  5وقد ُعين  الن سميت في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في 

ى اإلشراف على   19وباكستان في شركة "ماندوليز العاملية" حيث أمض ى أكثر من 
ّ
 من حياته املهنية تبوأ خاللها العديد من املهام القيادية املتنوعة حيث تول

ً
عاما

ت التشغيلية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمتع بخبرة وظيفية قوية حيث أنه قد قاد املبادرات االستراتيجية،  املبيعات، والخدمات اللوجستية، والعمليا

 وتحويل األعمال، وبناء التصنيع، وقاد عمليات متعددة البلدان بصفته قائد لألعمال. 

 

 

 الن سميت   

 الرئيس التنفيذي 
   2020يوليو  5تاريخ االنضمام للعمل: 

 ت:املؤهال 

 بكالوريوس في الهندسة امليكانيكية )اململكة املتحدة(  
 ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال )إنسيد(  

 

  رسالة الرئيس التنفيذي أدرج الصورة

وبما  2022وفي عام  تطور مجموعة أغذية أعمالها في قطاع األغذية واملشروبات باستهداف تحقيق االزدهار، وتحقيق األحالم من خالل أنشطة األعمال األخالقية.

ت القيمة املضافة، ودفع تحسين  ، حققنا النمو من خالل توسيع النطاق في األسواق ذات األولوية، والتوسع في الفئات ذا 2025يتوافق مع استراتيجيتنا لعام 

شركات في نجاحنا املستمر الهامش. وباإلضافة إلى التركيز على النمو، حافظنا على حوكمتنا بما يتوافق مع أفضل املمارسات. ويتجلى التزامنا باالمتثال لحوكمة ال

 ويظهر من خالل النزاهة، والشفافية، والنهج الدقيق.  

حوكمة واالمتثال بالعمل، وكانت إحدى مبادراتنا تتمثل في تعزيز إدارة املخاطر. وحدثنا إطار عمل املخاطر املؤسسية، وحدثنا , التحق رئيس مخاطر ال2022في 

 باملخاطر.   بيان تقبل املخاطر. واشتركنا مع مجلس اإلدارة في جميع مسائل حوكمة املخاطر. والتزم فريق القيادة التنفيذية بجميع املسائل املتعلقة

ملخالفات، وأعدنا  ، كانت هناك مبادرة أخرى للتركيز على االمتثال للوائح التنظيمية املختلفة وتعزيز البرامج مثل الجزاءات، وحدثنا منصة املبلغين عن ا2022 في

 صياغة إطار عمل االمتثال. 
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إلى الجهات الدولية التي لدينا إطار عمل قوي وفعال قائم على أفضل املمارسات العاملية، املحددة من جهتنا التنظيمية، هيئة األوراق املالية والسلع، باإلضافة 

 تشمل منظمة التعاون والتنمية االقتصادية ولجنة املنظمات الراعية. 

 2023التطلع إلى  

ية دعم حوكمة الشركات وااللتزام بالشفافية والقيم األخالقية. وسنواصل العمل على تعزيز برامج إدارة املخاطر املتعلقة باملخاطر سيواصل فريق القيادة التنفيذ

 الجغرافية السياسية وبرامج االمتثال مثل الجزاءات.  

 

 

 فلسفة املكافآت الشاملة 

ارية متنوعة ومنتجة تقدم مجموعة أغذية ش.م.ع، حزم األجور واملزايا لجذب واستبقاء وتحفيز املوظفين املوهوبين بدرجة عالية القادرين على تقديم عالمات تج

 بطريقة مسؤولية، مدفوعة باالبتكار، واألفراد املتحمسين. 

 إلى أداء الشركة  ُصممت حزم األجور واملزايا لتعكس املكافآت ذات الصلة والقاب 
ً
لة للقياس املرتبطة بأفضل املمارسات، وتخضع للمراجعة الدورية استنادا

 واألفراد. وتستند املراجعات إلى نتائج مراجعة قوية لألداء وعمليات املوافقات. 

 املساهمين.ويركز إطار عملنا بشكل مناسب على الحوافز قصيرة األجل وطويلة األجل التي تتوافق مع مصالح املوظفين و 

 

باأللف  2022األجر في 

 درهم إماراتي 

 املكونات والحوكمة

 

 التفاصيل 

 

علمات 
ُ
 امل

 10أعضاء فريق القيادة 

إجمالي األجر الثابت: 

17,322 

 - النقدية منها

14,212 

 وبدل األساس ي الراتب]

  وأي النقل وبدل السكن

  مضمون  آخر وظيفي بدل

 [ االقتضاء حسب ،

   أخرى   فوائد منها

3,110   

 الطبي والتأمين ، الدراسة]

  ، الحياة على والتأمين ،

  السفر وتذاكر
ً
  ، جوا

 ، الشركة ادخار وخطة

 الراتب األساس ي والبدالت الثابتة  

 )اختالف الدرجة( 

 البدالت الوظيفية املحددة  •

 إلى  •
ً
 الدرجة، مثل: املزايا استنادا

 التأمين الصحي  -

 اإلجازة السنوية  -

 تذاكر الطيران  -

 التأمين على الحياة  -

 خطة الوفورات  -

 بدل التعليم  -

 عضوية النادي  -

 املرافق 

 قد املوظف كان إذا ما على الثابتة املكافآت مراجعات تعتمد

  واستناًدا حددامل داءاأل  مستوى  وقدم املتوقعة األهداف  حقق

يتوافق األجر الثابت مع ممارسات 

السوق لكل مستوى وظيفي 

ويخضع للمراجعة الدورية 

 لضمان القدرة التنافسية. 

-  

 األجر الثابت 
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 التقاعدي  واملعاش

  وعضوية  ، اإللزامي

   [.إلخ ، النادي

 املعمول  األداء إدارة عملية مع يتماش ى بما السوق   اتجاهات إلى

 .بها

 10أعضاء فريق القيادة 

إجمالي األجر الثابت  

6,529 

 نهج أغذية تستخدم

  أداء لقياس النتائج بطاقة

  مؤشرات على بناءً  األعمال

 املالية الرئيسية األداء

 مثل 

  ، الربح صافي ، اإليرادات

 على الحر النقدي التدفق

 .إلخ ، امللكية حقوق 

 يتم ، لألفراد بالنسبة

 على بناءً  األداء قياس

 الرئيسية األداء مؤشرات

  بالركائز املرتبطة

 ملجموعة  اإلستراتيجية

 أي  ، أغذية

 نمو،

 كفاءة، 

 و  القدرة

  رئيسية أداء مؤشرات أي

 .أخرى  بوظيفة خاصة

 

 تستند مبالغ عالوة األداء السنوية إلى ما يلي:

 األداء العام للمجموعة؛ •

 أداء وحدة العمل؛   •

 أداء األفراد.  •

تتولى لجنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة 

وتخصيص   املسؤولية عن إعداد وحوكمة وفعالية إطار العمل،

املكافآت، بما في ذلك املبالغ اإلجمالية، واملكافآت الفعلية على 

 فريق القيادة.

ُصمم األجر املتغير )عالوة األداء  

السنوي( لتعزيز ثقافة األجر 

 املرتبط باألداء. 

تتبع مجموعة أغذية نهج بطاقة  

تسجيل النتائج لقياس األداء 

 إلى مؤشرات األداء  
ً
استنادا

 سبية. الرئيسية الن

 

 املتغير 

 8أعضاء فريق القيادة 

إجمالي األجر الثابت  

4,862 

 

منح
ُ
 املهدرة  اإلصابات ت

 :التالي النحو على للوقت

 

 تستند مكافآت الحوافز طويلة األجل إلى: 

 األداء؛  •

 اإلمكانيات.  •

ستخدم هذه املكافآت 
ُ
لشراء أسهم أغذية بما يتوافق مع  ت

منح كل ثالث سنوات  
ُ
قواعد هيئة األوراق املالية والسلع وت

 إلى املدة واإليرادات لكل سهم. 
ً
 استنادا

تتولى لجنة الترشيحات واملكافآت التابعة ملجلس اإلدارة 

املسؤولية عن إعداد وحوكمة وفعالية إطار العمل، وتخصيص  

ُصمم إطار عمل الحوافز طويلة  

األجل في مجموعة أغذية لدفع 

تحقيق األهداف طويلة األجل التي  

تؤدي إلى تعزيز قيمة املساهمين،  

واإلبقاء على القادة من ذوي 

 اإلمكانات العالية. 

 

العالوات والحوافز  

 طويلة األجل 
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 حسب املقيدة  األسهم

 املدة 

  نمو حسب األداء حصص

 . السهم ربحية

الغ اإلجمالية، واملكافآت الفعلية على املكافآت، بما في ذلك املب

 فريق القيادة.

 

 

 

  عام   في   املوظفين   عدد   إجمالي  إماراتي  درهم   باأللف   املبلغ 

2022 

 تفاصيل 

 

 املكافأة   نوع 

14,212 

 

 

10 

 الثابتة  التعويضات إجمالي النقد  أساس على

3,110 

 

 أخرى   فوائد

17,322 

 

 املجموع

6,529 

 

 املتغير  األجر السنوية  املكافأة 10

4,862 

 

 األجل  طويلة حوافز 8

28,713 

 

 املجموع

 

 لجنة إدارة تعامالت املطلعين 

عين لجنة إدارة تعامالت املطلعين من ِقبل مجلس اإلدارة باعتبارها لجنة إدارية لتتولى اإلشراف على تعامالت وممتلكات املطلعين ومت
ُ
خول اللجنة ت

ُ
ابعتها. وت

 باملسؤوليات التالية من ِقبل مجلس اإلدارة: 

الضرر بسمعة املجموعة نتيجة تصورات حول التعامل في األوراق املالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة من • التأكد من عدم إلحاق 

 ِقبل موظفي الشركة.

أو غيرهم من مستشاريها   • تقييم الحاالت التي ُيصنف فيها املوظف أو أي طرف خارجي )مثل مدققي الحسابات في املجموعة، أو مصرفيي املجموعة، أو محاميها،

 لديه إمكانية وصول مباشرة إلى "معلومات داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم املجموعة و/ أو حركة
ً
 مطلعا

ً
 التعامل في أسمهما.  املهنيين( باعتباره شخصا

رة التنفيذية، واألشخاص الذين يمكن اعتبارهم  • إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لجميع األشخاص املطلعين، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة، واإلدا

 مطلعين لفترات مؤقتة.
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وتقييم أي مؤشر  • التطوير واملراجعة والتحسين املستمر لسياسة التعامل في أسهم املجموعة بما في ذلك التوجيهات واإلجراءات، وضمان االمتثال للسياسة،

 لعدم االمتثال بالسياسة

ية األسهم للمطلعين، وتقديم التقارير إلى مجلس اإلدارة بشأن االمتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حاالت  • املراجعة السنوية لحركة ملك

 استثنائية مذكورة 

 عامالت املطلعين. وت• التواصل الفعال مع سوق أبوظبي لألوراق املالية وهيئة األوراق املالية والسلع بخصوص أيام حظر التعامل، والتعليق املؤقت للتداول،  

 . من ِقبل أعضاء اللجنة، ولم ُيالحظ أي استثناءات 2022ُنفذت األنشطة املذكورة أعاله بشكل كاِف في 

عين، السيد نيراج جاين
ّ
طل

ُ
عين داخل ا -يتولى رئيس لجنة تعامالت امل

ّ
طل

ُ
لشركة مدير أول التمويل املؤسس ي، املسؤولية عن نظام املتابعة واإلشراف على تعامالت امل

عين في املجموعة، ومراجعة آلية عملها، وضمان فعاليتها بما يتوافق مع امليثاق املعتم
ّ
طل

ُ
 د. من خالل تنفيذ مهام لجنة إدارة تعامالت امل

 

 أعضاء اللجنة هم: 

 الوظيفة  االسم 

 مدير أول التمويل املؤسس ي )الرئيس(  نيراج جاين 

 القانونية الشؤون  -نائب الرئيس محمد عمرو 

 مدير الحوكمة واملخاطر واالمتثال  ألوك توتيجا 

 مدير أول املوارد البشرية، مركز التميز  آبي فرجيس 

 

 الحوكمة وإدارة املخاطر واالمتثال 

 

 لوك توتيجا أ

 إدارة املخاطر 

 للمخاطر يتوافق مع غرضنا واستراتيجية أعمالنا. ونهدف إلى 
ً
تحقيق قيمة طويلة األجل من خالل تحقيق التوازن بين النمو  تعتمد مجموعة أغذية نموذجا

لنا. ويساعد نهجنا للتأسيس املستدام والكفاءة في استخدام املوارد. وتترسخ ثقافتنا وقيمنا في احترام أنفسنا واآلخرين، والتنوع. ويوجه املستقبل قراراتنا وأعما

فع مستوى القيمة إلى أقص ى حد للمساهمين، وتحقق اآلثار املجتمعية والبيئية اإليجابية. وُصمم إطار عمل لقيمة مشتركة في منح األولوية لهذه املجاالت التي تر 

تنفيذ استراتيجية إدارة املخاطر املؤسسية في مجموعة أغذية لتقييم املخاطر وتخفيفها لتقليل تأثيرها املحتمل ودعم تحقيق األهداف طويلة األجل ألغذية و 

إلى   م تنازلي على مستوى املجموعة مرة واحدة في السنة ُيطلق عليه اسم مخاطر العمل الرئيسية. وُيجرى بالتوازي التقييم الصعودي، مما يؤديعملها. ُيجرى تقيي

 للمخاطر الرئيسية للشركة لتحديد املسؤولية التخاذ إجراءات محددة بشأن
ً
 سليما

ً
ا واتخاذ أي خطوات  هتجميع عمليات تقييم املخاطر الفردية. ويشكل هذا فهما

 ذات صلة ملعالجتها.
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شواغل مجلس  وعالوة على ذلك، تعمل مجموعة أغذية مع املساهمين لتحقيق فهم أفضل للمسائل التي هي موضع اهتمام أكبر لهم. ويقيس تحمل املخاطر درجة 

 في املخاطر والفرص املستعرضة في الشركة. وتتولى اإلدارة التنفيذية اإلدارة واألثر املحتمل على األعمال. ويساعد ذلك في إدراج مسائل االستدامة األوسع نطاق
ً
ا

حدد املسؤولية عن إجرا
ُ
، ت

ً
ءات التخفيف من  الفردية املسؤولية عن تقييمات املخاطر وأي إجراءات للتخفيف. وإذا كان التدخل على مستوى املجموعة مطلوبا

 فريق القيادة. 

 الحوكمة 

لنا التي تؤدي إلى إنشاء قيمة مستدامة. ونستمر في تحقيق التوازن بين السعي لتحقيق النمو الرئيس ي والنهائي من خالل آلية الحوكمة  توفر حوكمتنا األساس ألعما

 الجيدة. ونستخدم نطاقنا وخبراتنا ومواردنا إلنشاء قيمة مشتركة لجميع مساهمينا. 

عززنا املجلس من خالل سبعة أعضاء مستقلين يتمتعون بخبرة ومعرفة كبيرة تتلق بأعمال أغذية يتولى مجلس إدارتنا املتنوع اإلشراف على توجيه شركتنا. وقد 

 بشكل مباشر. ونواصل االشتراك مع مساهمينا.

 
ُ
قّيم لجنة الترشيحات واملكافآت، التي يترأسها عضو مجلس إدارة مستقل، تكوين مجلس اإلدارة، واألداء، والهيكل، وتخطيط التعاقب. وت

ُ
املرشحين  قّيموت

 .2022للمجلس، وتتأكد من توافق أنظمة املكافآت مع قيمنا، واستراتيجياتنا، وأدائنا في عام 

والرقابة الداخلية،   تضم لجنة التدقيق واملخاطر جميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين وتتولى اإلشراف على التدقيقات الداخلية والخارجية، واإلبالغ املالي،

 رة املخاطر. وتراجع تقارير التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، واالمتثال، واالحتيال، وإدارة املخاطر املؤسسية. واالمتثال، وإدا

ويل األجل وقصير  وتضم لجنة االستراتيجية واالبتكار واالستثمار جميع أعضاء مجلس اإلدارة املستقلين وتشرف على وضع االستراتيجيات، وإدارة االستثمار ط

 وإنشاء منتجات وحلول مبتكرة. األجل، 

. تساعدنا حوكمتنا
ً
في تحقيق التوازن  ندرك أنه لتحقق شركتنا النجاح بمرور الوقت وتنش ئ قيمة مستدامة للمساهمين، يتعين علينا إيجاد قيمة ملجتمعنا أيضا

 السليم في سعينا إلنشاء قيمة مستدامة وطويلة األجل.

 االمتثال 

، والنزاهة، والعدالة،  تشكل أخالقيات العمل واالمتثال األسس لطريقة قيامنا باألعمال والظروف املناسبة إليجاد قيمة مشتركة. وتتجسد التزاماتنا باألخالقيات

متثال موظفينا في القيام باألشياء واملوثوقية في أغراضنا وقيمنا، ومبادئ أعمال الشركة، ومدونة قوعد األعمال الخاصة بأغذية. ويساعدنا نظام إدارة اال 

الجيدة وتعزيزها في  الصحيحة لألسباب الصحيحة مع حماية سمعتنا واالرتقاء بها. ويتولى مجلس إدارتنا وفريق االمتثال املسؤولية عن اإلشراف على املمارسات 

تشارك في برنامج االمتثال القائم على املخاطر واملبادئ. وتضمن لجنة الشركة بالكامل. وتقدم وظيفة امتثال الشركات املخصصة التوجيه والقيادة الوظيفية، و 

ثال، واللجان ذات الصلة،  التدقيق واملخاطر لدينا بدعم من إدارة املخاطر واالمتثال التطور املستمر إلطار عمل االمتثال. ويتأكد رئيس الحوكمة واملخاطر واالمت

، كانت هناك زيادة كبيرة في الدورات التدريبية اإللزامية في 2022يساعد في تحديد أولويات االمتثال الداخلية. وفي من اتباع نهج متوافق في املجموعة بالكامل، و 

، ووظيفة  املوضوعات مثل مدونة أخالقيات وسلوك العمل، وتعارض املصالح، والتوعية باالحتيال، والعقوبات. ونراقب االمتثال من خالل وظائف الشركة

قناة اإلبالغ املوحدة الجديدة للشواغل واألسئلة املتعلقة بعدم االمتثال، باستخدام   نحن بصدد إطالقي، ومدققي الحسابات الخارجيين لدينا. و التدقيق الداخل

عد ثقافة ، التي تحل محل نظام اإلبالغ التقليدي. وتخضع جميع الشكاوى إلى التحقيق، وتتخذ اإلجراءات التصحيحية عند الحاجة. وتساEthix360منصة 

 االمتثال لدينا في إنشاء قيمة مستدامة لجميع أصحاب املصلحة، وأن تمثل أغذية قوة من أجل الخير. 

 يشغل السيد ألوك توتيجا منصب مدير الحوكمة واملخاطر واالمتثال 

 املؤهالت:

 بكالوريوس تجارة 

 ماجستير في إدارة األعمال 

 مدقق داخلي معتمد 
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 مدقق معتمد ألنظمة املعلومات 

 معتمد في مراقبة أنظمة املعلومات واملخاطر 

 معتمد في حوكمة تكنولوجيا املعلومات املؤسسية  

 مهندس معتمد في حلول خصوصية البيانات 

 أخصائي أمن أنظمة املعلومات املعتمد 

 

 الرقابة الداخلية 

على تحقيق أهداف أعمال املجموعة. ويساهم إطار العمل الفعال  يهدف نظام الرقابة الداخلية في املجموعة إلى ضمان قدرة مجلس اإلدارة وإدارة املجموعة

 للرقابة الداخلية في حماية استثمارات املساهمين وأصول املجموعة.

بشكل  اللتزام بهايتمثل الهدف من إطار عمل الرقابة الداخلية للمجموعة في ضمان وضع ضوابط الرقابة الداخلية، وتوثيق السياسات واإلجراءات ومتابعتها وا

 مناسب، وإدراجها في العمليات العادية إلدارة املجموعة وحوكمتها.

 للمتطلبات املحددة في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم )
ً
، تقوم اإلدارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم إدارة املخاطر التي تواجهها املجموعة 2017( لعام 1وفقا

 ذلك املتعلقة بإعداد التقارير املالية.   ووضع ضوابط فعالة للمخاطر املحددة بما في 

مدى كفاية التصميم  تراجع املجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير املالية على أساس سنوي فيما يتعلق بجميع األرصدة املالية الجوهرية حيث تقيم اإلدارة 

 وفعالية التشغيل لهذه الضوابط الداخلية فيما يتعلق بإعداد التقارير املالية. 

 من مدققي الحسابات في املجموعة. ويخضع تقييم اإلدارة هذا إلى املراجعة 

لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية  2013اعتمدت اإلدارة إطار عمل الرقابة الداخلية املتكامل الصادر من لجنة رعاية املؤسسات التابعة للجنة تريدواي، 

 إعداد التقارير املالية، وإعداد البيانات املالية.   

 إلى التقييم،  2022ديسمبر  31عالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة فيما يتعلق بإعداد التقارير املالية كما في قّيمت اإلدارة مدى كفاية التصميم وف
ً
. واستنادا

 .   خلصت اإلدارة إلى أن الضوابط الداخلية املتعلقة بإعداد التقارير املالية مصممة بشكل مناسب وتعمل بشكل فعال دون أي نقاط ضعف جوهرية

درس سيا
ُ
  سات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع اإلقرار بأن هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف األعمال وليسوت

 تجاه األخطاء أو الخسائر الجوهرية. يقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن إطار 
ً
 تاما

ً
الرقابة الداخلية عمل  القضاء على هذه املخاطر، وال يمكن له أن يقدم ضمانا

االمتثال من لجنة للمجموعة. وقد فوض املجلس مسؤولية اإلشراف على إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق واملخاطر. وُيعين رئيس الرقابة الداخلية و 

 التدقيق واملخاطر التي تراجع وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.  

قديم ضمان مستقل وخدمات استشارية باستخدام نهج متسق ومحكم لتحسين فعالية إدارة املخاطر، والرقابة الداخلية، يتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في ت

، والقرارات، وكذلك وعملية االمتثال والحوكمة، وسالمة عمليات املجموعة. كما تتولى املسؤولية عن مراقبة التزام املجموعة وموظفيها بالقانون، والتشريعات 

 ت واإلجراءات الداخلية. ويحدد امليثاق الهدف من إدارة الرقابة الداخلية، وصالحياتها، ومسؤولياتها. بالسياسا 

دم 
ُ
 أعدته إدارة الرقابة الداخلية )التدقيق( إلى لجنة التدقيق، وُسلمت نسخة إلى اإلدارة العليا للمجموعة التخاذ إجراءات بشأنه 31ق

ً
ا.  وتظل بيئة الرقابة تقريرا

بلت للتنفيذالداخل
ُ
بهدف  ية العامة قوية في املجموعة.  فخالل العام، كانت هناك بعض تحسينات الرقابة الداخلية على مستوى العمليات التي ُحددت وق

راءات التصحيحية  التحسين املستمر الرقابة الداخلية في املجموعة. وعلى أساس مستمر، تراقب لجنة التدقيق التقدم الذي أحرزته اإلدارة فيما يتعلق باإلج

 املتخذة حيال املسائل والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية )التدقيق(.  
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 ، ُعين أمارجيت سينغ في منصب رئيس الرقابة الداخلية وهو يتمتع باملؤهالت التالية:2017مايو  14في 

 املؤهالت:

 لألعمال(،ماجستير في إدارة األعمال )كلية مانشستر 

  عضو زميل، جمعية املحاسبين القانونيين املعتمدين، اململكة املتحدة

 منهي األمن السيبراني إلدارة األعمال الدولية )محلل(  

 املخالفات 

فرض على املجموعة أي غرامات أو عقوبات مالية من هيئة األوراق املالية والسلع أو أي سلطة قانونية في أي مسألة تتعلق باألسوا2022خالل عام 
ُ
ق املالية.  ، لم ت

سجل أي مخالفات جوهرية ألي من القواعد واألنظمة املطبقة.  ولم تقع أي حوادث جسيمة خالل عام 
ُ
 . 2022وعالوة على ذلك، لم ت

  ولية االجتماعية للشركةاملسؤ 

ية، واالجتماعية. يركز نهجنا في املسؤولية االجتماعية للشركة على فكرة إيجاد قيمة مشتركة لجميع أصحاب املصالح من خالل اإلجراءات االقتصادية، والبيئ

 لذلك، يتضمن برنامج املسؤولية االجتماعية املؤسسية للمجموعة أربع ركائز: املجتمع، ومكا
ً
ن العمل، والتغذية والصحة، والبيئة واالستدامة. تؤمن  ووفقا

 ع.   املجموعة بأن جوهر مفهوم القيمة املشتركة يكمن في قدرة الشركة على تحقيق قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة للمجتم

ليون درهم إماراتي. وتعاونت مجموعة أغذية مع بنك الطعام اإلماراتي. وفي شهر م 0.65لقد بلغ إجمالي املبلغ املنفق على مبادرات املسؤولية االجتماعية للشركة 

حزمة رعاية من منتجاتها على العائالت   500العطاء "رمضان"، نشارك الشعور باالمتنان من خالل التبرع بمنتجاتنا للمحتاجين.  وتوزع مجموعة أغذية أكثر من 

، وقدمت الدعم املالي لعدد من العائالت  2022ة. وغطت أغذية الرسوم الدراسية لتعليم الطالب للسنة الدراسية املحتاجة في دولة اإلمارات العربية املتحد

 بالدم كجزء من    105مواقع في دولة اإلمارات )تبرع  4املحتاجة للمساعدة الطبية. وكجزء من املسؤولية االجتماعية للشركة، ُنظمت حملة للتبرع بالدم في 
ً
موظفا

 الحملة(.
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مجموعة  كما قامت  كجزء من املسؤولية االجتماعية للشركة، تقدم مجموعة أغذية منتجات مرتين في السنة إلى بنك الطعام والهالل األحمر للعائالت املحتاجة.

 في جولة اإلمارات العربية املتحدة 
ً
، 2022أدنوك، ومهرجان أم اإلمارات  ، وماراثون 2022أغذية برعاية بعض املبادرات من خالل توفير زجاجات مياه الشرب مجانا

من خالل كيانات األعمال في   وبطولة أبوظبي العاملية للتراياثلون، والخير يبدأ هنا، وما إلى ذلك. كما تم تنفيذ املبادرات الرئيسية للمسؤولية االجتماعية للشركة

 املناطق الجغرافية.

 بتطوير املواهب الوطنية. من بين 
ً
جنسية مختلفة في مجموعة أغذية، يشكل مواطنو دولة اإلمارات ثالث أكبر الجنسيات واألعلى  60أكثر من تؤمن املجموعة أيضا

 في اإلدارة العليا 

 ٪ 19.2:  2019وما فوق( في اإلمارات العربية املتحدة للتوطين٪ لشهر ديسمبر  5٪ )الصفوف 21هي   2022ديسمبر  31النسبة املئوية اعتباًرا من 

 ٪ ، 19.2: 2020التوطين لشهر ديسمبر ٪ 

 ٪ 23.4: 2021٪ التوطين لشهر ديسمبر 

 عامالت األطراف ذات العالقة م 

% من أسهم رأس املال. ويرد  5( تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة.  ولم تكن هناك معامالت مع أطراف ذات عالقة تعادل أو تزيد على 13يوفر اإليضاح رقم )

 
ً
 للمعامالت مع األطراف ذات العالقة.فيما يلي ملخصا

  31كما في 

  2022ديسمبر 

باأللف درهم 

 إماراتي 

غير ذلك باأللف  

 درهم إماراتي 

الرصيد االفتتاحي 

باأللف درهم 

 إماراتي 

النفقات باأللف 

 درهم إماراتي 

التحصيل 

باأللف درهم 

 إماراتي 

املبيعات 

باأللف درهم 

 إماراتي 

كما في 

31  

ديسمبر  

2021  

باأللف  

درهم  

 إماراتي 

 التفاصيل 

املستحق من األطراف ذات         

 العالقة 

شركة مصنع اإلمارات   288 552 413    427

 للحديد والصلب 

 الشركة القابضة العامة -      

 ADQ"القابضة"    723   723

 قطوف وحال  14,352 84,693 85,665    13,380

 لصناعة الكابالتشركة دبي  138 134 108    164
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 2022أداء األسهم لعام  

 إلى املتوسط الشهري(   2022أداء السهم مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر القطاع لعام  
ً
)استنادا

 

 

 السعر في نهاية الشهر )درهم إماراتي( 

 الشهر  افتتاح  مرتفع  منخفض  إغالق 

 2022ديسمبر  3.98 4.26 4.3 3.87

 2022نوفمبر  4.25 4.47 4.8 4.25

 2022أكتوبر  4.47 4.71 4.85 4.3

 2022سبتمبر  4.74 4.98 5.1 4.71

 2022أغسطس  5 5.39 5.39 4.87

 2022يوليو  5.34 5.26 5.48 5.11

 2022يونيو  5.29 4.93 5.39 4.72

 2022مايو  4.94 4.27 5.17 4.25

 2022إبريل  4.27 4.56 4.76 4.2

 2022مارس  4.56 4.88 4.98 4.31

 2022فبراير  4.88 5 5.15 4.65

 2022يناير  5.02 5.1 5.2 4.65
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 فئات املساهمين )عدد املساهمين باآلالف( 

 2022ديسمبر  31كما في 

 الفئة  الحكومة املؤسسات  األفراد  اإلجمالي  النسبة املئوية 

 املتحدة اإلمارات العربية  527,578 51,904 118,278 697,760 % 88.2

 دول مجلس التعاون الخليجي  57 16,648 698 17,403 % 2.2

 العرب    39 2,569 2,608 % 0.3

 األجانب     67,632 6173 73,805 % 9.3

 اإلجمالي  527,635 136,223 127,718 791,576 

 النسبة املئوية  % 66.7 % 17.2 % 16.1  

 % أو أكثر. 5املساهمون الذين يملكون  

 2022ديسمبر  31كما في 

 املساهمون  عدد األسهم  النسبة املئوية 

 الشركة القابضة العامة صناعات  497,577,090 %62.9

 

 توزيع املساهمين حسب حجم امللكية 

   

 2022ديسمبر  31كما في              

 حصة امللكية  عدد املساهمين  عدد األسهم اململوكة  النسبة املئوية 

 50,000أقل من  67005 96,134,974 %  12.1  

 500,000إلى أقل من  50,000من  204 27,785,644 %  3.5

 5,000,000إلى أقل من  500,000من  58 74,148,124 %  9.4

 وأكثر  5,000,000 7 593,508,348 % 75.0

 اإلجمالي  67,274 791,577,090 % 100

 

  عالقات املستثمرين 

ة، واملساهمين  بالتواصل بينها وبين املساهمين. وتعلن املجموعة بصورة دورية عن نتائجها لهيئة األوراق املالية والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق املاليتلتزم املجموعة 

مة املتعلقة بتعامالت األسهم، أو  من خالل البيانات اإلدارية املرحلية، والنتائج ربع السنوية، والتقرير، والبيانات املالية السنوية. وُيفصح عن املسائل الها
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 ل
ً
ألنظمة والقوانين  مستجدات األعمال إلى هيئة األوراق املالية والسلع، وسوق أبوظبي لألوراق املالية، وللجمهور من خالل إفصاحات وإعالنات السوق وفقا

 للمجموعة. يتضمن برنامج عالقات املستثمرين للمجموعة ما يلي: املنطبقة ذات الصلة، باإلضافة إلى البيانات الصحفية واملنشورات على املوقع اإللكتروني

 مؤتمرات فيديو ربع سنوية مع مجموعة املستثمرين بشأن النتائج املالية؛  •

 الرد على استفسارات املساهمين من خالل وظيفة عالقات املستثمرين في املجموعة؛  •

 اجتماعات بين املستثمرين واملحللين واإلدارة العليا؛  •

 حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من ِقبل جماعة املستثمرين؛  •

ة الخاصة قسم مخصص للمستثمرين على املوقع اإللكتروني للمجموعة، يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير حوكمة الشركة والتغطي •

 (home-us/Investor-http://www.agthia.com/enالسهم، ومعلومات عن توزيع األرباح )باملحللين املاليين للشركة، وعروض املستثمرين، وسعر 

 Google Playأو  Apple Store’ )عالقات املستثمرين في أغذية( وهو متاح للتحميل على Agthia IRيوجد تطبيق الهاتف املتحرك الخاص باملجموعة ‘ •

 يمكن للمساهمين واملستثمرين استخدام القنوات التالية للتواصل مع فريق عالقات املستثمرين:

 0672 596 2 971+الهاتف: 

 ir@agthia.comالبريد اإللكتروني: 

 

   القرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية 

  .2022انعقد اجتماعان للجمعية العمومية في 

خذت القرارات الواردة أدناه،  
ُ
 وُنفذت بعد ذلك جميع القرارات. وات

 : 2022إبريل    7اجتماع الجمعية العمومية السنوي املنعقد في  

 . 2021/ 31/12املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة بشأن أنشطة الشركة والوضع املالي للسنة املالية املنتهية في  •

 س اإلدارة املوافقة على تعيين السيدة شارميال جينيفر  مورات في منصب عضو مجلس اإلدارة لتحل محل السيد سيف الدين روباواال الذي استقال من مجل •

 املوافقة على تقرير مجلس اإلدارة  •

 املوافقة على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة •

 املوافقة على تقرير مدقق الحسابات   •

( فلس للسهم، بما يتوافق مع سياسة توزيع األرباح نصف 8.25% أي ما يعادل )8.25املوافقة على مقترح مجلس اإلدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة  •

 بمبلغ 9.9مليون درهم إماراتي، بزيادة  130.6السنوية للمجموعة. بلغ إجمالي األرباح املوزعة للسنة 
ً
 . 2020مليون درهم إماراتي موزعة في  118.8% مقارنة

 : 2022سبتمبر    15اجتماع الجمعية العمومية املنعقد في  

 أصدرت الجمعية العمومية القرارات التالية:

 . مليون درهم إماراتي 65.31بمبلغ إجمالي   درهم إماراتي للسهم 0.0825• املوافقة على توزيع األرباح املرحلية بمبلغ 

  

 

 املشاريع الجديدة أو املشاريع قيد التطوير 

 االستحواذ على أبو عوف في مصر 

  صناعة % في مجموعة عوف، وهي شركة متخصصة في60، أعلنت مجموعة أغذية أن مجلس اإلدارة اجتمع ووافق على االستحواذ على حصة 2022نوفمبر  30في 

من املتوقع أن  القهوة والوجبات الصحية الخفيفة وبيعها بالتجزئة في مصر. ويعزز االستحواذ وجود أغذية في سوق الوجبات الخفيفة املصري الجذاب، الذي 

http://www.agthia.com/en-us/Investor-home
mailto:ir@agthia.com
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مليار دوالر أمريكي( بحلول نهاية  3.05)مليار درهم إماراتي  11.2إلى نحو حوالي  2020مليار دوالر أمريكي( في  2.3مليار درهم إماراتي ) 8.7ترتفع قيمتها من حوالي 

العام املاض ي   ، بحسب يورومونيتور. كما يعزز مكانة أغذية باعتبارها شركة إقليمية رائدة في املنتجات االستهالكية املعبأة، ال سيما بعد أن قامت في2024

والفوعة )أكبر شركة في العالم في تلقي ومعالجة التمور(، وشركة مخبز و  باالستحواذ على مجموعة "بي إم بي" )شركة مصنعة رائدة للوجبات الصحية الخفيفة(،

دة(، وأطياب )شركة مصرية حلويات الفيصل )مخبر صناعي رائد في الكويت(، والنبيل للصناعات الغذائية )منتج إقليمي رائد في األردن إلنتاج اللحوم املبردة واملجم

 جمدة(.رائدة في مجال إنتاج اللحوم املبردة وامل

 أهم األحداث لعام 

 سبعة منتجات بمجموعة أغذية تحصد جوائز املذاق املمتاز من املعهد الدولي للتذوق 

اق املمتاز لعام أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج األغذية واملشروبات باملنطقة، أن سبعة من منتجاتها حصدت جوائز املذ

 ، املقدمة من املعهد الدولي للتذوق، بمدينة بروكسل البلجيكية. 2022

لتمور، وأغذية نبيل، ومياه ألبين" إلى عملية تقييم دقيقة في منافسة كبرى مع آالف املنتجات  وخضعت منتجات مجموعة أغذية، وهي: "مياه العين، وتاج ا

طاٍه يتمتعون بتصنيفات عاملية، منحوا بدورهم الجوائز إلى أكثر   200الغذائية األخرى من جميع أنحاء العالم. قامت بعملية التقييم لجنة تحكيم تضم أكثر من 

ا على املستوى العاملي في مجال إنتاج األغذية.املنتجات نوعية وجودة، وه  و األمر الذي يجعل جائزة املذاق املمتاز واحدة من أكثر الجوائز رقيًّ

ين ومياه العين وتاج التمور هما املنتجان الفائزان فقط في فئاتهما. ومياه الع .وفازت املنتجات بجائزتين من فئة الثالث نجمات، وخمسة جوائز من فئة النجمتين

نتجات إلى التقييم من لجنة هي العالمة التجارية الوحيدة للمشروبات التي تحصل على جائزة املذاق املمتاز ذات الثالث نجمات للعام الثاني على التوالي. وتخضع امل

 طاٍه يتمتعون بتصنيفات عاملية. 200تحكيم تضم أكثر من 

 في في اململكة العربية السعودية من خالل استثمارات جديدة مجلس إدارة مجموعة أغذية يوافق على خطط التوسع اإلضا 

إلنشاء منشأة صناعية للنبيل للصناعات الغذائية، أحد العالمات التجارية التابعة   2022مليون درهم إماراتي في مايو  90وافق مجلس اإلدارة على استثمار بمبلغ 

ومن املتوقع أن تستهل املجموعة عملية اإلنفاق الرأسمالي على االستثمار الجديد في غضون الشهور  ملجموعة "أغذية" في مجال انتاج البروتين في مدينة جدة.  

 . 2023القليلة القادمة، مع توقعات أن تبدأ عمليات البيع في النصف الثاني من عام 

 
ً
 للطلب االستهالكي املحلي وتعزيًزا لتواجد "أغذية" وتنمية

ً
ألعمالها في اململكة العربية السعودية؛ الذي ُيعتبر أحد أكبر أسواق   ويأتي هذا املشروع الجديد استجابة

ي الشرق األوسط وشمال  املستهلكين وأسرعها نمًو في الخليج، ليدعم أحد استراتيجيات الشركة املتمثلة في تحقيق الريادة في قطاع السلع االستهالكية املعبأة ف

 إفريقيا. 

  20بنسبة  نمو إيرادات "مجموعة أغذية"  
ً
   2022مليون درهم في الربع الثالث من    954% محققة

ً
 .نتيجة األداء القوي للشركات املستحوذ عليها مؤخرا

مليون درهم  954، أعلنت "مجموعة أغذية ش.م.ع."؛ الشركة اإلقليمية الرائدة في مجال األغذية واملشروبات، عن تسجيل صافي إيرادات قدرها 2022نوفمبر  8في 

 بنسبة 2022في الربع الثالث من عام  إماراتي
ً
.  20، محققة نموا

ً
% على أساس سنوي نتيجة نجاحها في دمج وتوحيد أعمال الشركات التي تم االستحواذ عليها مؤخرا

درهم، وذلك على الرغم   مليون  128% على أساس سنوي لتصل إلى 23وارتفعت أرباح املجموعة قبل احتساب الفوائد والضرائب واالستهالك وإطفاء الدين بنسبة 

ه التآزر بين أعمالها  من الضغوط املتزايدة جّراء ارتفاع أسعار املواد األولية خالل هذه الفترة، في دليل على كفاءة نهجها لضبط التكلفة واالستفادة من أوج

 نفسها من العام املاض ي.٪ مقارنة بالفترة 14مليون درهم، بزيادة بنسبة  40.5وقطاعاتها الجديدة.  كما بلغ صافي الربح 

 التغييرات التنظيمية 

 في أفضل الطرق الهيكلة التنظيمية لدعم 2025في الوقت الذي تواصل فيه مجموعة أغذية التطلع للمستقبل وتحقيق تطلعها الطموح للنمو بحلول 
ً
، تنظر دائما

جريت التغييرات التالية في 
ُ
 لذلك، أ

ً
 .  2023يناير  1. وتسري هذه التغييرات من 2022جدول أعمالها. ووفقا
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في منصبه الجديد باملسؤولية عن  مبارك املنصوري في منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الوجبات الخفيفة والعالقات الحكومية في املجموعة وسيضطلع  تعيين

 للخبرة التي يتمتع بها  قيادة أعمالنا في الفوعة، ومجموعة "بي إم بي"، وأبو عوف، بهدف تمكين وإتاحة أحد أكبر فرصنا للنمو في املجموعة. وعالوة على ذلك، ون
ً
ظرا

 إلمارات العربية املتحدة وخارجها، فإنه يستمر في إدارة العالقات الحكومية.وشبكة العالقات التي أقامها على مدار السنوات مع السلطات التنظيمية في دولة ا

املوارد البشرية، الذي يتولى إدارة املوارد في البشرية في املجموعة بالكامل. وأدار عبد هللا مهام دعم   -تمت ترقية عبد هللا املرزوقي إلى منصب نائب أول الرئيس

ن خبرته ومعرفته في هذا املجال، مع خبرته السابقة، بمجموعة أغذية أعمال املوارد البشرية في دول مجل
ّ
س التعاون الخليجي بصورة فعالة في السابق. وسُتمك

 إلدارة املوارد البشرية بصورة فعالة. 

واالستحواذ الشاملة في  تمت ترقية مجتبى حسين إلى منصب الرئيس التنفيذي لعمليات الدمج واالستحواذ. وسيواصل مجتبى حسين قيادة أنشطة الدمج

 للدور الهام الذي تؤديه عمليات الدمج واالستحواذ في قصتنا األخيرة والتزامنا باإلبقاء على هذ
ً
ه الوظيفة املهمة في صميم  املجموعة، ويشكل هذا التعيين تقديرا

 خطتنا للنمو.

. وتولى نيراج جاين، املدير األول للشؤون املالية، مهام ومسؤوليات الرئيس 2022قرر عمار الغول االستقالة من منصبه في مجموعة أغذية من أغسطس 

 من يناير 
ً
مل درجة املاجيستير في  . ويح2023التنفيذي لإلدارة املالية بشكل مؤقت. وُعين شريف الفّحام في منصب الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية اعتبارا

 في   20من  االستراتيجية املالية من جامعة أكسفورد في بريطانيا، كما حصل على درجة محاسب إداري معتمد من معهد املحاسبين اإلداريين. وعمل ألكثر
ً
عاما

ب التي شغلها هو منصب الرئيس التنفيذي لإلدارة املالية  شركة"يونيليفر" العاملية في اململكة املتحدة، وشمال افريقيا، والشرق األوسط، وتركيا. وآخر املناص

 يعات تقدر بمليارات لقطاع العناية باملنسوجات والتخطيط املالي لقطاع الرعاية املنزلية، الذي يعتبر أحد أهم قطاعات األعمال األصلية باملجموعة ويحقق مب

 تقبلية وزيادة قيمة األعمال. الدوالرات، حيث شارك في قيادة استراتيجية تسريع النماذج املس
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