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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩

تؤمن مجموعة أغذية أن الحوكمة 
المؤسسية الجيدة تمثل ا)ساس لIداء 

القوي والفعال

المساهمون

أمين سر الشركةمجلس ا3دارة

لجنة التدقيق

الرئيس التنفيذي

 دائرة 
الرقابة الداخلية

 لجنة 
إدارة المخاطر

تدقيق خارجي

 لجنة إدارة
تعامالت المطلعين

 لجنة 
السلوك والقيم

 لجنة إدارة 
مخاطر السلع

 لجنة إدارة 
استمرارية ا)عمال 

 لجنة 
الترشيحات والمكافآت

اللجنة التنفيذية

هيكل الحوكمة المؤسسية لدى المجموعة

 وتنعكس أهمية هذا ا3يمان أيضًا في التزام أغذية 
بضمان تنفيذ ا)عمال وفقًا )على معايير النزاهة، وا)خالقيات، 

والشفافية. 

وتهدف مبادئ الحوكمة المؤسسية لدينا إلى استمرار تحسين ثقافة الشفافية 
وا4خالقيات في المجموعة مع تحقيق النمو المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة 

لكلٍّ من مساهمينا وشركائنا ا�خرين. ويدرك مجلس إدارة الشركة (المجلس) وفريقه 
ا!داري مدى أهمية ممارسات الحوكمة المؤسسية !يجاد بيئة عمل تتميز با!شراف 

الفعال والمساءلة الشفافة.

 تلتزم مجموعة أغذية (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس مجلس إدارة 
الهيئة رقم (٧) لعام ٢٠١٦ بشأن معايير االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات 

المساهمة العامة (القرار رقم ٧). ويقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات 
الحوكمة المؤسسية المطبقة لدى المجموعة لغاية ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩، وقد 

ُحفظ لدى هيئة ا4وراق المالية والسلع، كما ُنشر على الموقع ا!لكتروني لسوق أبوظبي 
ل�وراق المالية والموقع ا!لكتروني للمجموعة.

ويلتزم مجلس ا!دارة التزامًا تامًا بالحرص الدائم على حماية مصالح كافة المساهمين 

من خالل تطبيق أعلى معايير الحوكمة المؤسسية. 

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية
ُتعَتبر توجيهات الحوكمة المؤسسية، عند تطبيقها تطبيقًا فعاًال، ركنًا أساسيًا لضمان 

نزاهة العمل ودعم التزام إدارة الشركة بتوفير القيمة للمساهمين، ممثلة في 
تحقيق نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على مستويات عالية 

من الشفافية والمساءلة تتضمن اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات 
مؤسساتية مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية وا4خالقية. 

وافق مجلس ا!دارة على دليل الحوكمة المؤسسية الخاص بالمجموعة بحيث يلّبي 
متطلبات القرار رقم ٧، كما يحدد الهيكليات وا!جراءات التي تمكن من ضبط عمل 

المجموعة من خالل مجلس إدارتها والمبادئ التوجيهية للحوكمة التي تتبعها 
المجموعة. ويوضح هذا الدليل مهام ومسؤوليات كافة ا4طراف المعنية بإجراءات 

وعمليات الحوكمة التي تشمل الجمعية العامة للمساهمين، ومجلس ا!دارة، ورئيس 
المجلس واللجان التابعة للمجلس، والرئيس التنفيذي، واللجنة التنفيذية، ولجان ا!دارة 
المعنية، ومسؤولي التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأمين سر الشركة، با!ضافة إلى 

آخرين. 

لقد صاغ المجلس واعتمد عدداً من السياسات والتوجيهات الخاصة بالمجموعة بهدف 
 تحقيق معايير عالية في الحوكمة المؤسسية. 

ونورد فيما يلي أبرز السياسات المتعلقة بهذا الشأن:
قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس ا!دارة وموظفي الشركة  •

وتمنع التأثير على استقاللية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي مع ا4مور 
كتضارب المصالح والنزاهة والمكافآت وسرية المعلومات.

التفويض المناسب للصالحيات بهدف ضمان الكفاءة والفعالية في اتخاذ القرارات بما  •
يحقق التوازن بين صالحيات التصرف وضوابطه. 

سياسة عالقات المستثمرين !بالغ المساهمين وا4طراف المعنية بالكيفية  •
التي تعتزم من خاللها المجموعة إطالعهم على المستجدات الهامة، ولتوفير 

إطاٍر !جراءات العمل يمكن للشركة "أغذية" أن ُتطّبق من خالله برنامج عالقات 
المستثمرين.

سياسة التداول بأسهم المجموعة بهدف ضمان عدم قيام أعضاء مجلس ا!دارة  •
المجموعة وموظفيها بإساءة استعمال المعلومات المؤثرة على ا4سعار، التي 

يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.
سياسة توزيع ا4رباح التي تحدد موقف المجموعة بشأن اعتماد ا4رباح وإعالن وتوزيع  •

أرباح ا4سهم.
سياسة إدارة المخاطر لتعزيز الممارسات الوافية والمتناسقة في إدارة المخاطر،  •

وتوفير إجراءات متجانسة في التعرف على المخاطر الهامة على مستوى الشركة 
وتقييمها وترتيب أولوياتها وإدارتها وإعداد التقارير بشأنها.

سياسة إدارة استمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام خاص بإدارة استمرارية  •
العمل يتوافق مع المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة وسرعة 

استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.
سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام "أغذية" بإدارة أمن المعلومات لديها ودعمها  •

لها.
سياسة ا!بالغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين إمكانية ا!بالغ سراً عن  •

أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو السياسات وا!جراءات الداخلية أو القوانين 
وا4نظمة السارية.

مجلس اHدارة
ل المسؤولية أمامهم عن  يتمحور دور مجلس ا!دارة في تمثيل المساهمين وتحم�

 إيجاد القيمة وتحقيقها من خالل الحوكمة الفعالة للعمل. 
وتقع على عاتق مجلس ا!دارة مسؤولية توفير ا!دارة الفعالة لتنفيذ استراتيجية 

المجموعة. 

ويعتبر مجلس ا!دارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في كافة ا4مور ذات ا4همية 
الجوهرية للمجموعة. وللمجلس جدول أعمال متجدد يضمن بقاء ا4مور الهامة في 

محور اهتمامه على مدار العام. 

ُبنية وهيكلية مجلس اHدارة
انُتخب مجلس ا!دارة الحالي في االجتماع السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٦ 

أبريل نيسان ٢٠١٧ لمدة ثالث سنوات. ويضم مجلس ا!دارة حاليًا سبعة أعضاء يتألفون 
من رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. 

تدعم المجموعة استقطاب النساء ومشاركتهن في العمل، وتؤمن أن التنوع يثري 
الحوكمة ويعزز فعاليتها. وفي آخر انتخاب للمجلس، طلبت المجموعة ترشيحات من 

الذكور وا!ناث على حّد سواء؛ ولكن لم ترد أية ترشيحات من السيدات. وبالتالي، ليس 
لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي. 

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من امتالك أعضائه للمهارات المطلوبة 
والمعرفة والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم على أكمل وجه. وفيما يلي أسماء أعضاء 

مجلس ا!دارة الحالي.

التداول با9وراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس ا!دارة بأية تداوالت في ا4وراق المالية للشركة خالل العام ٢٠١٩. 

الوظيفةاسم عضو مجلس ا!دارة

ا4وراق المالية 
المملوكة كما في 

إجمالي الشراءإجمالي البيع٢٠١٩/١٢/٣١

ال يوجدال يوجدال يوجدرئيس مجلس ا!دارةسعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي

ال يوجدال يوجدال يوجدنائب رئيس مجلس ا!دارةسعادة/ راشد حمد الظاهري

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ محمد سيف السويدي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ خميس محمد الشامسي

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ سالم سلطان الظاهري

ال يوجدال يوجد٤,٠٤٥عضو مجلس ا!دارةسعادة/ علي مرشد علي المرر

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس ا!دارةسعادة/ مسلم عبيد العامري

وعالوة على ذلك، لم يقم أي فرد من أفراد ا4سرة المباشرين 4عضاء مجلس ا!دارة بأية تداوالت في ا4وراق المالية للشركة خالل عام ٢٠١٩.
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

سعادة/ المهندس ظافر 
عايض ا9حبابي 

سعادة/ راشد حمد 
الظاهري 

سعادة/ محمد سيف 
السويدي

سعادة/ خميس محمد 
بو هارون الشامسي

سعادة/ سالم سلطان 
عبيد الظاهري

سعادة/ علي مرشد 
المرر 

سعادة/ مسّلم عبيد 
العامري

عضوعضوعضوعضوعضونائب رئيس مجلس ا3دارةرئيس مجلس إدارة 

غير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقل غير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقلغير تنفيذي، مستقل غير تنفيذي، مستقلمستقل

عضو منذ: أبريل ٢٠١٧عضو منذ: أبريل ٢٠١٧عضو منذ: يونيو ٢٠١٥عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤عضو منذ: أبريل ٢٠١٤المدة 
استقيل وتم تعيين السيد راشد عبد 

الكريم البلوشي في فبراير ٢٠٢٠

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية المؤهالت
والبترول

بكالوريوس اZداب في االقتصاد 
(الواليات المتحدة ا;مريكية) 

بكالوريوس في ا[دارة ا;عمال 
(الواليات المتحدة ا;مريكية)

 بكالوريوس في المحاسبة 
وإدارة ا;عمال

ماجستير في إدارة ا;عمالبكالوريوس في المحاسبةمحاسب قانوني معتمد
بكالوريوس في ا[دارة التطبيقية 

(الواليات المتحدة ا;مريكية)

مستشار بالشركة القابضة العامة المناصب الخارجية 
(صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد 

الصناعيين، ا[مارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن 

سلطان آل نهيان لdعمال الخيرية 
وا[نسانية

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، 
هيئة أبوظبي لالستثمار

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
رئيس مجلس إدارة مزارع العين 

لkنتاج الحيواني
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي 

لالستثمار والتجارة الخارجية
عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي ا;ول

عضو مجلس إدارة شركة ريسوت 
لdسمنت ش.م.ع.

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
عضو مجلس إدارة الهالل ا;حمر 

ا[ماراتي
عضو مجلس إدارة مركز ا;من الغذائي 

– أبوظبي 
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة 

الرياضي والثقافي

نائب رئيس مجلس إدارة، بنك أبوظبي 
ا[سالمي

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي 
الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبوظبي لdوراق 
المالية ذ.م.م.

نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار 
لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة 
العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد 
للمعلومات االئتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة 
العامة (صناعات) 

عضو مجلس إدارة، حديد ا[مارات

نائب رئيس أول خدمات الدعم 
والموارد البشرية، أدنوك البحرية

عضو مجلس إدارة الهيئة ا[تحادية 
للضرائب

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة 
العامة (صناعات)

عضو مجلس إدارة، حديد ا[مارات

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة
عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء 

النخلة

لجنة الترشيحات والمكافآتلجنة التدقيقلجنة التدقيقلجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة الترشيحات والمكافآترئيس لجنة التدقيقعضوية اللجان

مجلس اHدارة
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اHدارة
تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقًا للنظام ا4ساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة مبلغًا ثابتًا غير مرتبط بحضور االجتماعات. وقد ُدفعت 

عام ٢٠١٩ أتعاب أعضاء المجلس لعام ٢٠١٨ والبالغة ١٫٦٦٣ مليون درهم إماراتي بعد موافقة المساهمين عليها في الجمعية العمومية المنعقدة في عام ٢٠١٩. 

يبلغ إجمالي أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة ١٫٤ مليون درهم إماراتي لعام ٢٠١٩ تجاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت المقرر دفعها في ٢٠٢٠ مع مراعاة موافقة 
المساهمين. ولم يحصل أعضاء مجلس ا!دارة على أي بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافية لعام ٢٠١٩.

عضوية لجان مجلس ا!دارةمجلس/ عضو مجلس ا!دارة

مكافآت عضو
مجلس ا!دارة

بالدرهم
ا!ماراتي

عدد اجتماعات
مجلس ا!دارة

التي تم
حضورها

مكافآت
أعضاء اللجنة

بالدرهم
ا!ماراتي

عدد اجتماعات
اللجان التي

تم حضورها

 سعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي - 
--١٥٠,٠٠٠٤ -رئيس المجلس١

 سعادة/ راشد حمد الظاهري - 
١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤ رئيس لجنة التدقيقنائب رئيس المجلس

سعادة/ محمد سيف السويدي
رئيس لجنة

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٢ الترشيحات والمكافآت

سعادة/ خميس محمد بو هارون الشامسي
رئيس لجنة

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٢ الترشيحات والمكافآت

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤لجنة التدقيقسعادة/ سالم سلطان الظاهري

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠١لجنة الترشيحات والمكافآتسعادة/ علي مرشد المرر

١٥٠,٠٠٠٤٥٠,٠٠٠٤لجنة التدقيقسعادة/ مسّلم عبيد العامري

٥٠,٠٠٠٤-٠لجنة التدقيقالسيد/ أسامة الشلح١

السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضواً من أعضاء مجلس ا!دارة.  ١

اجتماعات مجلس اHدارة 
عقد مجلس ا!دارة أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٩.

١٢ ديسمبر٣١ أكتوبر٣٠ إبريل٢٨ فبرايرعضو المجلس

سعادة المهندس/ ظافر عايض ا4حبابي - رئيس المجلس

سعادة/ راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس

سعادة/ محمد سيف السويدي

سعادة/ خميس محمد الشامسي

سعادة/ سالم سلطان الظاهري

سعادة/ علي مرشد المرر

سعادة/ مسّلم عبيد العامري

٣١١١عدد القرارات الصادرة من مجلس ا!دارة

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

تقييم فعالية مجلس اHدارة 
يجري المجلس تقييمًا سنويًا 4دائه العام، وأداء لجانه وأعضائه بهدف تحسين فعالية المجلس وأعضائه ولجانه، وأداء المجموعة بشكل عام. ويحدد تقييم أداء المجلس متطلباِت 

كل عنصر رئيسي من عناصر الحوكمة الفعالة بما في ذلك، على سبيل المثال وليس الحصر، المهارات، والتدريب، والمساءلة، والتواصل الفعال، ومناقشات الجودة، وتخطيط تعاقب 
الموظفين. واستناداً إلى التقييم الفردي الذي أجراه أعضاء مجلس ا!دارة، يرى المجلس أنه يعمل بفعالية 4داء التزاماته تجاه المساهمين. 

توجيه وتطوير أعضاء مجلس اHدارة
يتولى رئيس مجلس ا!دارة، بدعم من أمين سر الشركة، المسؤولية عن تعريف أعضاء مجلس ا!دارة الجدد بالشركة وأعمالها، كما يلتزم بالعمل على تطوير معرفة أعضاء 

المجلس. ويحصل جميع أعضاء مجلس ا!دارة على تعريف واضح عن الشركة وأعمالها عند االلتحاق بمجلس ا!دارة، بما في ذلك اطالعهم على واجباتهم ومسؤولياتهم كأعضاء 
لمجلس ا!دارة. ويحصل أعضاء مجلس ا!دارة أيضًا على إحاطة كاملة بجميع المجاالت الرئيسية 4عمال المجموعة، ويمكن أن يطلب ا4عضاء تدريبًا إضافيًا حسب ما يعتبرونه 

ضروريًا لذلك.

أمين سر الشركة
يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية في التواصل بين مجلس ا!دارة وا!دارة العليا 

ن  ويمارس دوراً هامًا في تسيير ا4مور الهامة المتعلقة بالشركة والحوكمة. وقد ُعيِّ
 أمين سر الشركة، السيد نمير العريضي، 

من قبل مجلس ا!دارة في ٢٨ أكتوبر ٢٠١٤. من أهم مسؤوليات أمين سر الشركة ما يلي:
تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس ا!دارة وفقًا ل�جراءات المتفق عليها. •
إعداد ا!خطارات وجداول أعمال االجتماعات والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت  •

المطلوب.
 حضور اجتماعات مجلس ا!دارة واالضطالع بمسؤوليات أمانة السر،  •

بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في كل اجتماع.
العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي وكبار ا!داريين ا�خرين على تنفيذ  •

تعليمات مجلس ا!دارة والتفعيل العملي لقرارات المجلس.
رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمسؤوليات السكرتارية للشركة. •
إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.  •

كما أنه يشغل منصب نائب رئيس المجموعة للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهالت 
التالية:

المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الحقوق 

شهادة في الممارسات السكرتارية لمجالس ا!دارة

اللجان التابعة لمجلس اHدارة
شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس ا!دارة، ويمكن الحصول على نطاق 

ل اللجان التابعة للمجلس بهدف مساعدته في القيام  صالحياتهما عند الطلب. وُتشكَّ
بمسؤولياته. وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها المعتمد من قبل المجلس، وهو 
ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها وتشكيلتها وا!جراءات التي تتبعها 

في رفع تقاريرها إلى مجلس ا!دارة.

لجنة التدقيق
تتألف لجنة التدقيق، التي يعّينها مجلس ا!دارة، من ثالثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، 

 با!ضافة إلى مستشار يتمتع بخبرة في مجال الشؤون 
المالية والمحاسبة. 

ا9دوار والمسؤوليات
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر والمفتوح بين المدققين الداخليين 

والمدققين الخارجيين ومسؤولي ا!دارة العليا. وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:
مراقبة سالمة القوائم المالية للشركة وأية بيانات رسمية تتعلق با4داء المالي  •

للشركة ومراجعة أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.
 مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، واالمتثال للوائح  •

ذات الصلة.
وضع ومراقبة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة الداخلية في  •

المجموعة.
تقديم التوصيات إلى مجلس ا!دارة فيما يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة  •

تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول على رد سريع من مجلس ا!دارة بشأن 
المسائل التي يتضمنها خطاب المدقق الخارجي.

مراجعة ومراقبة استقاللية المدقق الخارجي وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق،  •
مع ا4خذ بعين االعتبار المتطلبات المهنية والتنظيمية ذات الصلة.

وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير  •
 التدقيقية، مع ا4خذ بعين االعتبار التوجيهات ا4خالقية 

ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.
تقديم تقارير إلى مجلس ا!دارة حول المسائل التي تتطلب رأي اللجنة في إجراءات  •

وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل هذا 
التطوير.

 مراجعة نظام ا!بالغ عن الفساد الذي يمّكن الموظفين من ا!بالغ -  •
دون كشف هويتهم - عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في 
التقارير المالية أو ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن الترتيبات 

المناسبة !جراء التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.
مراجعة أية معامالت ل�طراف ذات الصلة والتحقق من التزامها بقواعد السلوك  •

والموافقات على مثل هذه المعامالت.
تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال وتحديد ما يحصل عليه من راتب  •

وحوافز ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو 
فصله من منصبه.

يقر سعادة/ راشد حمد الظاهري، رئيس لجنة التدقيق، بالمسؤولية عن تنفيذ تفويض 
لجنة التدقيق في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما 

يتوافق مع ميثاق لجنة التدقيق المعتمد.

وقد عقدت لجنة التدقيق أربعة اجتماعات خالل عام ٢٠١٩ وهي كالتالي:

٢٧ أكتوبر١ أغسطس٣٠ أبريل٢٥ فبرايرعضو لجنة التدقيق 

سعادة/ راشد حمد الظاهري رئيس اللجنة

سعادة/ سالم سلطان الظاهري

سعادة/ مسّلم عبيد العمري

السيد/ أسامة الشلح

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

مجموع ا4تعاب لسنة ٢٠١٩ هي ٠٫٢٠ مليون درهم إماراتي (٢٠١٨: ٠٫٢٠ مليون).

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى "لجنة الترشيحات والمكافآت" المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد البشرية 

وبرامج المكافآت في المجموعة. وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس ا!دارة بشأن 
المكافآت والبدالت ومدد الخدمة بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في المجموعة 
لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للمجموعة. 

إن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت الثالثة هم من أعضاء مجلس ا!دارة المستقلين 
غير التنفيذيين.

ا9دوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في مساعدة مجلس ا!دارة في 

الوفاء بمسؤولياته حيال ا4مور التالية:
تنظيم ومتابعة ا!جراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس ا!دارة وعضويتهم. •
 ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء مجلس ا!دارة المستقلين  •

غير التنفيذيين بشكل دائم وفي مختلف ا4وقات.
مراجعة احتماالت تضارب المصالح وا4حكام، وضمان وجود ضوابط لمنع مثل هذا  •

التضارب.
تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في الشركة  •

ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة ل�دارة 
العليا معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.

دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعالوات ا4داء والحوافز طويلة  •
ا4جل... إلخ، ورفعها إلى مجلس ا!دارة للموافقة. 

تعزيز ثقافة المكافآت القائمة على ا4داء في المجموعة من خالل المراجعة السنوية  •
4داء كبار المسؤولين التنفيذيين وخطط التعاقب الوظيفي في المجموعة.

تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مستوى المسؤولين التنفيذيين  •
رفيعي المستوى، وتحديد أسس االختيار.

 شركة دبي لصناعة الكابالت (دوكاب) (شركة محاصصة تملك صناعات
٥٠٪ منها)

شركة دبي لصناعة الكابالت (دوكاب)
٢٠١٩

با9لف درهم
٢٠١٨

با4لف درهم

١٩٧١٨٧ المبيعات المحلية

تفويض الصالحيات 
 يعتبر مجلس ا!دارة وسيبقى مسؤوًال عن الحوكمة العامة للمجموعة 

وعن ا4مور المحصورة بالمجلس. وقد فوض المجلس - بقرار صادر عنه - رئيَس 
المجلس بصالحيات وسلطات يمارسها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق بتفويض 

الصالحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب توكيل خاص، صالحيات أساسية لنائب 
رئيس المجلس السيد راشد حمد الظاهري، والرئيس التنفيذي طارق أحمد سعيد 

الواحدي، والرئيس المالي فاتح يلدان بحيث يمارُسها أي� اثنين منهم مجتمعين، ويسري 
مفعولها لثالث سنوات تنتهي في ٢٦ أبريل نيسان ٢٠٢٠.

مجموع ا4تعاب لسنة ٢٠١٩ هي ٠٫١٥ مليون درهم إماراتي (٢٠١٨ :٠,١٥ مليون درهم إماراتي).

لجنة السلوك والقيم
تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة فرعية تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس 

ا!دارة بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة ا!جراءات التي تتيح لموظفي الشركة 
رفع المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما في ذلك االحتيال، دون الخوف من العقاب، 

وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء التحقيق المستقل في مثل تلك ا4مور واتخاذ 
إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن 

تلقي ومراجعة االدعاءات وتقييمها والتحقق من مصداقيتها. وقد أجرت اللجنة من خالل 
 آليتها القائمة مراجعًة لكافة هذه القضايا أو االدعاءات المبلغ عنها 

عام ٢٠١٨، وأبلغت لجنة التدقيق بنتائج ا!جراءات.

وأعضاء اللجنة هم:
رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال (رئيس اللجنة) •
الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون المؤسسية •
نائب الرئيس للشؤون القانونية  •

مراجعة سياسة المكافآت وسياسة التدريب بما يشجع تطوير وتنمية قدرات  •
الموظفات لدى المجموعة.

تقديم تقارير إلى مجلس ا!دارة حول المسائل التي ترى اللجنة أنها تتطلب إجراءات أو  •
تحسينات، وتقديم التوصيات الضرورية لذلك.

رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باستقاللية، غير أنها تحتاج مع ذلك  •
4خذ المشورة من ا!دارة ومن جهات أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان استناد 

قراراتها على بينة كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

يقر سعادة محمد سيف السويدي، رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت، بالمسؤولية عن 
تنفيذ لجنة الترشيحات والمكافآت لمهمتها في المجموعة بما في ذلك مراجعة آلية 
عملها وضمان فعاليتها بما يتوافق مع ميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت المعتمد.

بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة من قبل مجلس ا!دارة:
إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها؛ •
تمثيل إدارة الشركة والشركات التابعة لها في التوقيع على جميع المعامالت وا4وراق  •

الحكومية؛
التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة ا!مارات العربية  •

المتحدة؛
تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع؛ •
تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحسابات، والتقدم بطلب قروض  •

وتسهيالت مصرفية والتوقيع على خطابات االعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من 
المعامالت المصرفية؛

دمج الشركات والفروع في دولة ا!مارات العربية المتحدة أو في الخارج والتوقيع على  •
عقود تأسيسها.

وبموجب الصالحيات والسلطات الخاصة المفوضة لنائب رئيس المجلس والرئيس 
التنفيذي والرئيس المالي، عمد رئيس المجلس والرئيس التنفيذي والرئيس المالي إلى 

تفويض بعض صالحياتهم في اتخاذ القرارات والموافقات إلى فريق ا!دارة وفقًا !طار 
الصالحيات المعتمدة من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة تفويض الصالحيات 

لبيان حدود الصالحيات الممنوحة لمناصب محددة في المجموعة. وتضمن مصفوفُة 
الصالحيات كفاءَة صنِع القرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن بين التمكين ووضع 

الضوابط.

معامالت ا9طراف ذات الصلة
 يوفر إيضاح رقم ١٢ ضمن البيانات المالية تفاصيل معامالت ا4طراف 

ذات الصلة. 

الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك ٥١ بالمائة من أسهم مجموعة أغذية 
ش.م.ع.)

صناعات
٢٠١٩

با9لف رهم
٢٠١٨

با4لف رهم

(١٧) (١٥) نفقات أخرى

–١,١٦٧المبيعات المحلية

الفوعة (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

الفوعة
٢٠١٩

با9لف رهم
٢٠١٨

با4لف رهم

٢١,٧٦٨١٣,٦٥٩ المشتريات المحلية

مصنع ا!مارات للحديد والصلب (شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات)

مصنع ا!مارات للحديد والصلب (حديد ا!مارات)
٢٠١٩

با9لف درهم
٢٠١٨

با4لف درهم

٦٥٣٥٦٨ المبيعات المحلية

 

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت اجتماعين خالل العام وهي كالتالي:

١١ ديسمبر٢٦ فبرايرعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

سعادة/ محمد سيف السويدي - رئيس اللجنة

سعادة/ خميس محمد الشامسي

سعادة/ علي مرشد المرر

معتذر/مصرح له بالغياب  حاضر (بوكيل)   حاضر    

الرئيس التنفيذي

 نائب الرئيس ا)ول
 – ا)طعمة 

وا)عالف
الرئيس المالي

مدير إدارة الحوكمة 
والمخاطر

نائب الرئيس 
عالقات 

المستثمرين 
وشؤون تواصل 

الشركة

 نائب الرئيس 
ا)ول – ا)عمال 

الدولية

نائب الرئيس 
التنفيذي – أعمال 

المستهلك

 نائب الرئيس 
ا)ول لسلسلة 

التوريد

نائب الرئيس ا)ول 
لشؤون ضمان 

الجودة وسالمة 
الغذاء والبحث 

والتطوير

نائب الرئيس 
ا)ول للشؤون 

االستراتيجية
رئيس الموارد 

البشرية 

أمين سر الشركة ونائب 
الرئيس للشؤون القانونية

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

أعضاء اللجنة التنفيذية  

الهيكل التنظيمي
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

اللجنة التنفيذية

طارق أحمد 
الواحدي 

مبارك هذيلي فاتح يلدان 
المنصوري 

ثوربجورن 
ثوربجورنسن

محمد شوقي محسن سليمديكالن بينيترامي مردانربيع كامله

الرئيس التنفيذي للموارد الرئيس المالي الرئيس التنفيذيالوظيفة الحالية
البشرية والشؤون 

المؤسسية

نائب رئيس أول - للشؤون 
االستراتيجية 

 نائب رئيس أول -
 البحوث والتطوير،

 ضمان الجودة،
والصحة والسالمة 

 نائب رئيس أول - 
لسلسلة التوريد

 نائب رئيس أول - 
ا)طعمة وا)عالف

 نائب رئيس أول -
لIعمال الدولية

نائب الرئيس التنفيذي - 
أعمال المستهلك

 إماراتي الجنسية 
انضم إلى مجموعة أغذية في 

سبتمبر ٢٠١٥

تركي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في نوفمبر 

٢٠٠٨

إماراتي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في ديسمبر 

٢٠١٦

نرويجي الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

يناير ٢٠١٦

كندي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في يوليو 

٢٠١٣

مصري الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في نوفمبر 

٢٠١٧

ايرلندي الجنسية، انضم إلى 
مجموعة أغذية في أبريل 

٢٠١٧

مصري الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

أغسطس ٢٠١٨

مصري الجنسية، انضم 
إلى مجموعة أغذية في 

أغسطس ٢٠١٩

 المناصب السابقة
تشمل ما يلي

النائب ا;ول للرئيس لتطوير 
المشاريع وا;عمال في 

شركة صناعات، ا[مارات 
العربية المتحدة 

النائب ا;ول للرئيس 
للبتروكيماويات في 

شركة أبوظبي للصناعات 
ا;ساسية، ا[مارات العربية 

المتحدة 

المدير المالي لشركة بي 
آند جي لعمليات التصنيع 

والتعبئة، بولندا 
المدير المالي ا[قليمي 

لشركة جيليت , ا;سواق 
التركية والشرق أوسطية

نائب الرئيس للموارد 
البشرية والخدمات، شركة 

حديد ا[مارات 
الرئيس التنفيذي للموارد 

البشرية وا[دارية، مجموعة 
ا[مارات المتقدمة 

لالستثمارات 

مؤسس شريك و مدير عام 
لشركة بوسطن للتحليالت 

بالواليات المتحدة 
رئيس قسم ا;عمال في 
شركة كيثلي للمعدات، 

الواليات المتحدة

مدير مجموعة إدارة 
السالمة والجودة، 

وتكنولوجيا الغذاء، 
مجموعة أغذية ش.م.ع. 

أستاذ مساعد في علوم 
ا;غذية، الجامعة ا;ميركية 

في بيروت

المدير التنفيذي للعمليات 
والمدير العام لمجموعة 
غندور، المملكة العربية 

السعودية 
الرئيس التنفيذي للعمليات، 

دانون ديري، مصر 
رئيس سلسلة التوريد، 

يونيليفر، مصر

رئيس أول للمنتجات 
الغذائية - مجموعة أغذية 

ش.م.ع 
المدير العام - كرافت هاينز. 

الشرق ا;وسط ، تركيا ، 
باكستان ، المحيط الهندي 

المدير العام - شركة 
كلوقز. الشرق ا;وسط 

والبحر ا;بيض المتوسط 
وأفريقيا

مستشار للرئيس التنفيذي 
- مجموعة أغذية

المدير العام -مجموعة أبو 
داوود - المملكة العربية 

السعودية
مدير استراتيجيات التسويق 

والتخطيط - المنظفات 
والرعاية المنزلية - بروكتر 

اند غامبل

نائب الرئيس - مدير 
المبيعات للهند والشرق 

االوسط وافريقيا - بروكتور 
أند غامبل

المدير العام ;سواق التنمية 
العالمية - بروكتور اند 

غامبل
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

الرئيس التنفيذي
يعين مجلس ا!دارة الرئيَس التنفيذي. ويتولى الرئيس التنفيذي مسؤولية تحقيق النمو 

المستدام، كما يتعين عليه توجيه المجموعة بما يحقق أهداف العمل المحددة من 
قبل مجلس ا!دارة. وتتمثل المهمة الرئيسية للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية 

المجموعة ورسالتها واستراتيجية عملها وضمان إدارة كافة العمليات بكفاءة من 
حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.

ن السيد/طارق الواحدي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة في ٢٦ يوليو   وقد ُعيِّ
تموز ٢٠١٧. وقبل تعيينه في هذا المنصب، شغل السيد/طارق الواحدي منصب الرئيس 

التنفيذي با!نابة ورئيس العمليات للمجموعة، وترأس ا4نشطة الخاصة با4عالف 
والطحين. أما قبل التحاقه بشركة أغذية، فقد شغل السيد/طارق الواحدي منصب النائب 

ا4ول للرئيس في كل من شركة (صناعات) وشركة أبوظبي للصناعات ا4ساسية. 

تاريخ التعيينالمنصب

 رواتب وبدالت 
مدفوعة لعام ٢٠١٩

با4لف درهم

مكافآت لعام ٢٠١٩
(تقديريًا)١ 

با4لف درهم

 الرواتب المتراكمة 
 مستقبًال (تقديريًا)٢ 

با4لف درهم

سيتم تحديدها٣,٠٠٩٧١٠ ٢٦ يوليو تموز ٢٠١٧الرئيس التنفيذي

سيتم تحديدها١,٣٦٤٢٤٢ ٤ يوليو تموز ٢٠١٦الرئيس المالي

سيتم تحديدها٢٤٤ ٢,٠٧٠ ١ يونيو حزيران ٢٠١٧رئيس الموارد البشرية 

سيتم تحديدها١,٣٢٣١٢٣ ٦ يناير كانون الثاني ٢٠١٦نائب الرئيس ا4ول للشؤون االستراتيجية

نائب الرئيس ا4ول لشؤون ضمان الجودة وسالمة الغذاء والبحث 
سيتم تحديدها١,١٢٦١٢٣ ١٠ مايو أيار ٢٠١٧والتطوير

سيتم تحديدها١,٥١١١٣٦ ٦ مايو أيار ٢٠١٨نائب الرئيس ا4ول لسلسلة التوريد

سيتم تحديدها١١,٠٤٤٤٣٤ أبريل نيسان ٢٠١٩نائب الرئيس ا4ول – ا4طعمة وا4عالف

سيتم تحديدها–١٨٣١ أبريل نيسان ٢٠١٩نائب الرئيس ا4ول – ا4عمال الدولية

سيتم تحديدها١٦٩٢٦٩ أغسطس آب ٢٠١٩نائب الرئيس التنفيذي – أعمال المستهلك

إن دفع المكافآت المالية لعام ٢٠١٩ خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.  ١

إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة ا4مد لعام ٢٠١٩ هو ٣٫٨٨ مليون درهم. وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب خطة الحوافز طويلة ا4مد لموافقة المجلس وترتبط بتحقيق أداء   ٢ 

العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثالث سنوات.   

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي
الرئيس التنفيذي 

تاريخ االلتحاق بالشركة: ١٣ سبتمبر أيلول ٢٠١٥

المؤهالت:
درجة البكالوريوس في الهندسة البترولية (الواليات المتحدة)

ماجستير تنفيذي في إدارة ا4عمال، كلية كيلوج ل�دارة (الواليات المتحدة)

اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيين في الشركة، وهي مسؤولة عن إدارة العمل 

وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي. ويتمثل الدور 
الرئيس للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل وا4مور التنظيمية والتشغيلية، ووضع 
االستراتيجيات والمبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح، ومراجعة مؤشرات ا4داء الرئيسية 

للشركة ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية للشركة، وغير ذلك.
 

لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين
تعين لجنة إدارة تعامالت المطلعين من قبل مجلس ا!دارة كلجنة إدارية ل�شراف 

على تعامالت وممتلكات المطلعين ومتابعتها. وتكلف اللجنة من مجلس ا!دارة 
بالمسؤوليات التالية:

ضمان عدم ا!ساءة لسمعة المجموعة نتيجة تصورات حول تعامل موظفي  •
الشركة با4وراق المالية للمجموعة في أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.

تقييم الحاالت التي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر (كمدققي حسابات  •
المجموعة أو مصرفيي المجموعة أو محاميها أو غيرهم من استشارييها 

المهنيين) شخصًا مطلعًا لديه إمكانية وصول مباشرة أو غير مباشرة إلى "معلومات 
داخلية" يمكن أن تؤثر على أسعار أسهم المجموعة و/أو على حركة التعامل 

بأسهمها.
إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة ا4شخاص المطلعين، بمن فيهم أعضاء  •

مجلس ا!دارة ومسؤولي ا!دارة التنفيذية وا4شخاص الذين يمكن اعتبارهم 
مطلعين لفترات مؤقتة.

التطوير والمراجعة والتنقيح المستمر لسياسة التعامل بأسهم المجموعة بما في  •
ذلك ا!رشادات التوجيهية وا!جراءات، وضمان االمتثال للسياسة وتقييم أي مؤشر 

لعدم االمتثال بسياسة المجموعة.
المراجعة السنوية لحركة ملكيات المطلعين من ا4سهم وتقديم تقارير لمجلس  •

ا!دارة عن االمتثال للسياسة والشروط التنظيمية، مع إبراز أي حاالت استثنائية 
مذكورة.

التواصل الفعال مع سوق أبو ظبي ل�وراق المالية وهيئة ا4وراق المالية والسلع  •
بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق المؤقت للتعامل وتعامالت المطلعين.

تم تنفيذ ا4نشطة المذكورة أعاله بشكل كاف في عام ٢٠١٩ من ِقبل أعضاء اللجنة ولم 
ُتالحظ أية استثناءات.

يقر رئيس لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين، السيد سعيد أكرم - نائب رئيس المجموعة 
للتمويل المؤسسي، بالمسؤولية عن نظام المتابعة وا!شراف على تعامالت الُمّطلعين 

داخل الشركة من خالل االضطالع بمهام لجنة إدارة تعامالت الُمّطلعين على امتداد 
المجموعة، ومراجعة آلية عملها وضمان فعاليتها بما يتماشى مع الميثاق المعتمد.

أعضاء اللجنة هم:

االسمالمنصب

السيد/ سعيد أكرمنائب الرئيس لشؤون التمويل المؤسسي (الرئيس)

 نائب الرئيس للشؤون القانونية وأمين 
السيد/ نمير العريضيسر الشركة

السيد/ واصف محمدمدير إدارة الحوكمة والمخاطر

مدير أول للتعويضات والفوائد، واستراتيجية وسياسة 
السيد/ آبي فرجيسالشركة

إدارة المخاطر
تمثل إدارة المخاطر ركنًا أساسيًا في استراتيجية "أغذية" وفي تحقيق أهداف الشركة على 

المدى الطويل. وقد وضع مجلس ا!دارة هيكلية للمخاطر والرقابة ُصممت بطريقة 
عملية لتحقيق ا4هداف االستراتيجية للشركة. ونعتمد في تنفيذ ذلك منهجية محورية 

تضع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال فريق القيادة، فهذا هو المكان الذي نعتقد أنها 
ينبغي أن تحتله.

 ُيشرف مجلس ا!دارة على استراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة، 
ويتولى المسؤولية العامة عن تحديد مستويات تقبل المخاطر لدى المجموعة. 

 وتسترشد المجموعة بمستويات التقبل هذه في تحديد 
طبيعة ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، خالل تنفيذ نموذج العمل !يجاد 

قيمة مستدامة للمساهمين. 

وتعتمد المجموعة وتطبق مستوى معتدًال من تقبل المخاطر في إطار سعيها ل�دارة 
المتوازنة لفرص تحقيق النمو المستدام ل�عمال جنبًا إلى جنب مع االستكشاف المرّكز 
للفرص المتولدة من خالل أعمالها. لكن ليس من استراتيجية المجموعة السعي خلف 

النمو السريع من خالل انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة. 

 وتتولى لجنة التدقيق ا!شراف على مدى االلتزام بعمليات إدارة 
المخاطر ومدى كفاية أنشطة إجراءات المخاطر المتعلقة بالعمليات التشغيلية 

للمجموعة.

إضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مستوى تقبل المخاطرة 
واستراتيجية المخاطر العامة، وتقدم توصياتها لمجلس ا!دارة عن طريق لجنة التدقيق 

بشأن ا!جراءات المطلوبة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط وإجراءات الحد من 
المخاطر الرئيسية المحددة. 

تطبق "أغذية" منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على مستوى المجموعة يتم من 
خاللها تنفيذ عملية إدارة المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، 

تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد التقارير بشأنها. وقد شكلت 
المجموعة وحدة للمخاطر والحوكمة منفصلة عن ا!دارة التنفيذية، تمّكن وتيسر 

عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. ويتولى السيد/واصف سيد محمد منصب 
مدير إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة، ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في نقابة المحاسبين القانونيين المجازين، المملكة المتحدة
عضو في معهد المدققين الداخليين، الواليات المتحدة

ماجستير تنفيذي في إدارة ا4عمال، فرنسا

المدققون الخارجيون
ُيرشح مجلُس ا!دارة المدقَق الخارجيَّ للشركة بناًء على توصيات لجنة التدقيق. وتتولى 

الجمعية العمومية للمساهمين الموافقة على تعيين المدققين الخارجيين وتحديد 
تعويضاتهم.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩، وافق المساهمون على 
تعيين شركة "ديلويت"، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق، 

كمدقق خارجي للشركة لعام ٢٠١٩. وتعتبر شركة "ديلويت" شركة خدمات مهنية 
متعددة الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في المملكة المتحدة، وهي واحدة من أكبر أربع 

شركات في العالم في مجال تدقيق الحسابات.

كانت شركة "ديلويت" و"تاتش" (إم.إي)، هي المؤسسة الوحيدة المعينة كمدقق خارجي 
للشركة لمدة سنتين من قبل الجمعية العامة المنعقدة في ٢٦ أبريل ٢٠١٨. والسيد/

عبادة القوتلي هو شريك شركة "ديلويت" الذي يصدر تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
لمدة عامين.

بلغت قيمة ا4تعاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من 
قبل شركة ديلويت ١,٥٧٨,٧٢٢ درهم إماراتي خالل عام ٢٠١٩.

درهم إماراتيديلويت

٩٣٧,٠٠٠إجمالي أتعاب التدقيق لعام ٢٠١٩

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة ا4خرى بخالف التدقيق للبيانات 
المالية لعام ٢٠١٩ (تقرير لقرار جهاز أبوظبي للمحاسبة، مراجعة 

٦٤١,٧٢٢الدعم رقم (١) لعام ٢٠١٧)

١,٥٧٨,٧٢٢إجمالي 
لم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خالل عام ٢٠١٩.

لم ُيبّلغ المدققون الخارجيون عن أية تحفظات على البيانات المالية الموحدة السنوية 
والتجارية لمجموعة أغذية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق 

المستقل في البيانات المالية لمزيد من التفاصيل.

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءاً من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام ٢٠١٩:
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة إلى ضمان قدرة مجلس ا!دارة وإدارة الشركة 

على تحقيق أهداف أعمال الشركة. وتسهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية 
استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة 
الداخلية؛ وتوثيق السياسات وا!جراءات ومتابعتها وااللتزام بها على الوجه المطلوب 

وتضمينها في ا!جراءات المعتادة !دارة الشركة وحوكمتها.

 ووفقًا للمتطلبات المنصوص عليها في قرار جهاز أبوظبي للمحاسبة 
رقم (١) لعام ٢٠١٧، تقوم ا!دارة بعملية مستمرة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي 

تواجهها المجموعة ووضع ضوابط فعالة للمخاطر والحفاظ على تلك الضوابط بما في 
ذلك الضوابط المتعلقة بالتقارير المالية. 

ُتراِجع المجموعة ضوابطها الداخلية على التقارير المالية على أساس سنوي فيما 
يتعلق بجميع ا4رصدة المالية الجوهرية حيث تقوم ا!دارة بتقييم مدى كفاية التصميم 

وفعالية التشغيل لمثل هذه الضوابط الداخلية على التقارير المالية. وُيراَجع تقييم ا!دارة 
من قبل المدققين المستقلين للمجموعة.

اعتمدت ا!دارة نظام الرقابة الداخلية - وهو إطار متكامل صادر عن لجنة رعاية 
المؤسسات التابعة للجنة تريدواي، ٢٠١٣ - لتوفير ضمان معقول بشأن موثوقية إعداد 

التقارير المالية وإعداد البيانات المالية. 

مت ا!دارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشغيل الضوابط الداخلية للشركة على  قيَّ
التقارير المالية كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٩. واستناداً إلى التقييم، خلصت ا!دارة إلى أن 

الضوابط الداخلية على إعداد التقارير المالية مصممة بشكل مالئم وتعمل بشكل فعال 
دون أي نقاط ضعف جوهرية. 

وُتدرس سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها وفعاليتها، مع ا!قرار بأن هذا 
النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في تحقيق أهداف ا4عمال وليس القضاء على 

هذه المخاطر، وال يمكن له أن يؤمن ضمانًا تامًا من خطأ البيانات أو الخسائر الجسيمة. 
ويقر مجلس ا!دارة بمسؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية. وقد كلف المجلس لجنة 

التدقيق بمسؤولية ا!شراف على إدارة الرقابة الداخلية. وتتولى لجنة التدقيق تعيين مدير 
الرقابة الداخلية وضابط االمتثال. وُتراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة الرقابة الداخلية.

 
ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات استشارات مستقلة باعتماد 

منهجية منتظمة ومنضبطة لالرتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية 
وااللتزام والحوكمة وسالمة عمليات الشركة. كما تتولى إدارة الرقابة الداخلية 

المسؤولية عن مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين وا4نظمة والقرارات وكذلك 
 بالسياسات وا!جراءات الداخلية. 

ويحدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية وصالحياتها 
ومسؤولياتها. 

أداء ا9سهم لعام ٢٠١٩

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)

إغالقمنخفضعاليافتتاحالشهر

١٩٣٫٨٠٣٫٩٠٣٫٨٠٣٫٩٠ يناير

١٩٣٫٨٥٣٫٨٥٣٫٨٣٣٫٨٣ فبراير

١٩٣٫٧١٣٫٩٢٣٫٧١٣٫٩٢ مارس

١٩٣٫٧٠٣٫٩١٣٫٧٠٣٫٩١ أبريل

١٩٣٫٤١٣٫٦٠٣٫٤١٣٫٦٠ مايو 

١٩٣٫٦٠٣٫٧٠٣٫٥٩٣٫٧٠ يونيو 

١٩٣٫٥٠٣٫٦٠٣٫٤٩٣٫٦٠ يوليو 

١٩٣٫٥٠٣٫٥٠٣٫٥٠٣٫٥٠ أغسطس 

١٩٣٫٦٥٣٫٦٥٣٫٦٠٣٫٦٠ سبتمبر 

١٩٣٫٦٩٣٫٦٩٣٫٦٩٣٫٦٩ أكتوبر 

١٩٣٫٥١٣٫٥١٣٫٥٠٣٫٥٠ نوفمبر 

١٩٣٫٥٨٣٫٦٠٣٫٤٠٣٫٦٠ ديسمبر 

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية ٢٠١٩

ا4ساس: ١ يناير ٢٠١٩ 

مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية (مؤشر قطاع المستهلكين) مؤشر سوق أبو ظبي ل�وراق المالية          
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حركة سهم أغذية

َمت نسخٌة  لقد تّم رفع ٢٤ تقريًرا أعّدتها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، وُسلِّ
ص أية إخفاقات تشغيلية  منها إلى ا!دارة العليا للشركة للعمل بموجبها. لم ُتشخَّ

كبيرة في الرقابة الداخلية خالل السنة. ومع ذلك، شخصت إدارة الرقابة الداخلية بعض 
التحسينات على مستوى العمليات ا!جرائية وقد قبلت ا!دارة تنفيذها بهدف التحسين 

المستمر للتحكم والرقابة الداخلية للمجموعة. وتراقب اللجنة بصورة منتظمة التقدم 
الذي أحرزته ا!دارة فيما يتعلق با!جراءات التصحيحية المتخذة حيال القضايا والنتائج 

التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة التدقيق بمراجعة فعالية المدققين 
الداخليين.

ن السيد/أمارجيت سينغ رئيسًا لقسم الرقابة الداخلية، كما أنه  بتاريخ ١٤ مايو أيار ٢٠١٧، ُعيِّ
يشغل منصب مسؤول االمتثال لقرار هيئة االوراق المالية والسلع رقم (٧) لسنة ٢٠١٦ 

ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
ماجستير في إدارة ا4عمال، المملكة المتحدة

عضو زميل، جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين، المملكة المتحدة

المخالفات 
خالل عام ٢٠١٩، لم تفرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات مادية من قبل هيئة 

ا4وراق المالية والسلع أو أي جهة قانونية أخرى في أي موضوع يتعلق با4سواق المالية. 
كما لم ُتسجل أية مخالفة جوهرية 4ي من القواعد وا4نظمة المطبقة. ولم تحدث أي 

حوادث جسيمة خالل عام ٢٠١٩.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة
إن منهجيتنا في التعامل مع المسؤولية االجتماعية المؤسسية تتركز على فكرة إيجاد 

"قيمة مشتركة" لجميع المعنيين في جميع ا!جراءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية. 
وبناًء عليه، فإن برامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو 

محاور، وهي: المجتمع، التغذية والصحة، البيئة، واالستدامة. نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم 
القيمة المشتركة يكمن في قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي بدورها 

إلى تحقيق قيمة عامة للمجتمع. 

لقد بلغ إجمالي المبلغ الذي ُأنفق في عام ٢٠١٩ على مبادرات المسؤولية االجتماعية 
المؤسسية ١٫٠٧ مليون درهم إماراتي، وتشمل المبادرات الرئيسية أو حاالت الرعاية 

المتعلقة بدعم المجتمع تقديَم دعم يتيح لجميع المواطنين ا!ماراتيين شراء 
المنتجات في محالت "مؤسسة الشيخ خليفة" بأسعار مخفضة. كما تشجع المجموعة 

على نمط حياة نشيط، من خالل تشجيع الصحة والعافية في مختلف المجتمعات التي 
نخدمها.

 تؤمن المجموعة أيضًا بتطوير المواهب الوطنية. فمن بين أكثر من
٥٠ جنسية مختلفة في أغذية، يشكل مواطنو دولة ا!مارات العربية المتحدة ثالث أكبر 

الجنسيات وا4على في ا!دارة العليا. وكدليل على اهتمام الشركة بمواطنيها فهي 
ال تهتم فقط بالكمية ولكن بالنوعية أيضًا، فقد أطلقت المجموعة برنامج "تطوير" 
لتطوير المهارات القيادية، الذي يهدف إلى تسريع المسيرة المهنية للمواطنين ذوي 
ج من هذا البرنامج (٢٩)  ا4داء العالي !عدادهم لتحمل مسؤوليات أكبر. وبالفعل تخرَّ

من أفضل المواطنين ا!ماراتيين ذوي ا4داء في أغذية. وفي ٣١ ديسمبر ٢٠١٩ بلغت نسبة 
التوطين لمجموعة أغذية ١٩٫٢٪ (باستثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في 

ا!مارات العربية المتحدة (وكانت نسبة التوطين ٢٠٫١٪ في ديسمبر ٢٠١٧، و٢٠٫٢ ٪ في 
ديسمبر ٢٠١٨).

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع
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الحوكمة المؤسسية 

أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩ أغذية/التقرير السنوي ٢٠١٩

فئات المساهمين (عدد ا9سهم با�الف)
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةاHجماليالشركاتا4فرادالحكومةالفئة

٨٩٫٢٪٣٤١,١٤٤٨٦,٩٩٧١٠٧,١٠٦٥٣٥,٢٤٧ ا!مارات العربية المتحدة

٣٫٨٪٢٢,٨١٥٣٤٢٢,٨٤٩– دول مجلس التعاون الخليجي

٠٫٢٪١٨٩١,١١٥١,٣٠٤– العرب

٦٫٨٪٣٧,٥٦٥٣,٠٣٥٤٠,٦٠٠– ا4جانب

١٠٠٪٦٠٠,٠٠٠ ٣٤١,١٤٤١٤٧,٥٦٦١١١,٢٩٠ اHجمالي
١٠٠٪١٨٫٥٪٢٤٫٦٪٥٦٫٩٪النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون ٥٪ أو أكثر
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةعدد ا4سهمالمساهمون

٥١٪٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠الشركة القابضة العامة

٥٪٣٠,٠١٨,٧٤٦ شركة ا!مارات الدولية لالستثمار المحدودة

٥٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠صندوق معاشات ومكافآت التقاعد !مارة أبو ظبي

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية 
كما جاء في ٣١ ديسمبر كانون ا4ول ٢٠١٩

النسبة المئويةعدد ا4سهم المملوكةعدد المساهمينحصة الملكية

١٦٪٩٦,٠٧٩,٢٢٢ ٦٩,١٥١ أقل من ٥٠,٠٠٠

٣٪١٧,٤٣٤,٨٩٩ ١٢٤ من ٥٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠,٠٠٠

٨٪ ٤٧,٢٦٣,٤٠٦ ٣٣ من ٥٠٠,٠٠٠ إلى أقل من ٥,٠٠٠,٠٠٠

٧٣٪ ٤٣٩,٢٢٢,٤٧٣ ٩ أكثر من ٥,٠٠٠,٠٠٠

١٠٠٪٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠ ٦٩,٣١٧ اHجمالي
 

عالقات المستثمرين 
تلتزم المجموعة بالتواصل الفعال بينها وبين أصحاب ا4سهم. وتعلن المجموعة عن نتائجها لهيئة ا4وراق المالية والسلع وسوق أبوظبي ل�وراق المالية ومساهمي المجموعة 

عن طريق البيانات ا!دارية المرحلية والنتائج ربع السنوية، والتقرير والقوائم المالية السنوية. ويتم ا!فصاح لهيئة ا4وراق المالية والسلع وسوق أبوظبي ل�وراق المالية وللجمهور عن 
ا4مور الهامة المتعلقة بتعامالت ا4سهم أو مستجدات ا4عمال عن طريق إفصاحات وإعالنات السوق وذلك فيما يتوافق مع ا4نظمة والقوانين المتعلقة بعملية ا!فصاح. كما تبلغ 

المجموعة المعنيين بعملها عن ا4مور الهامة عن طريق البيانات الصحفية والمنشورات على الموقع ا!لكتروني للمجموعة.

ويتضمن برنامج عالقات المستثمرين ما يلي:
مؤتمرات فيديوية ربع سنوية مع مجموعة المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية؛ •
الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة عالقات المستثمرين في المجموعة؛ •
اجتماعات بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي ا!دارة العليا؛ •
حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة المستثمرين؛ •
 قسم مخصص للمستثمرين على الموقع ا!لكتروني للمجموعة، يتضمن التقارير السنوية، والنتائج ربع السنوية، وتقرير الحوكمة المؤسسية،  •

 والتغطية الخاصة بالمحللين الماليين للشركة، وعروض المستثمرين، وسعر السهم ومعلومات عن توزيع ا4رباح. الموقع ا!لكتروني الرسمي 
(http://www.agthia.com/en-us/Investor-home)؛

يوجد تطبيق الهاتف المحمول الخاص بنا "Agthia IR" (عالقات المستثمرين في أغذية)، وهو متاح للتحميل على متجر أبل أو جوجل بالي. •

وتشغل السيدة سحر سرور منصب مدير المجموعة لشؤون عالقات المستثمرين، وتتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت
محلل مالي معتمد

بكالوريوس في إدارة ا4عمال 

يمكن للمساهمين والمستثمرين استخدام القنوات التالية للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين:
رقم الهاتف: ٠٦٧٢ ٥٩٦ ٢ ٩٧١+

ir@agthia.com :عنوان البريد ا!لكتروني

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة 
انعقد اجتماع الجمعية العامة للشركة يوم ٢٨ مارس آذار ٢٠١٩ حيث اتخذت القرارات 

الواردة أدناه، وتم في أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:
 اعتماد تقرير مجلس ا!دارة بشأن نشاطات الشركة ومركزها المالي  •

للعام ٢٠١٨
اعتماد تقرير المدقق المالي بشأن مركز الشركة المالي للعام ٢٠١٨  •
اعتماد بيان ميزانية الشركة وحساب الربح والخسارة للعام ٢٠١٨  •
اعتماد اقتراح مجلس ا!دارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٥٪  •
إبراء ذمة أعضاء مجلس ا!دارة من المسؤولية لعام ٢٠١٨  •
إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية لعام ٢٠١٨  •
اعتماد أتعاب أعضاء مجلس ا!دارة لعام ٢٠١٨ بواقع ١٫٦٦٣ مليون درهم  •
تعيين مدققي الحسابات لعام ٢٠١٩ وتحديد أتعابهم  •

أهم ا9حداث للعام ٢٠١٩
 تفتتح مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف في اHمارات 

العربية المتحدة
افتتحت مجموعة أغذية مركز تكنولوجيا التعبئة والتغليف لتطوير تقنيات التعبئة 

والتغليف المستدامة في العين، ا!مارات العربية المتحدة. وتهدف المنشأة الجديدة 
إلى تطوير تقنيات تعبئة وتغليف أكثر استدامة !حداث تأثير إيجابي على صناعة ا4غذية 

والمشروبات وتعزيز التزام أغذية باالستدامة واالبتكار. سيمكن مركز تكنولوجيا التعبئة 
والتغليف العلماء والمهندسين لدينا من تطوير حلول وتقنيات التعبئة والتغليف التي 

تعتبر آمنة للمستهلكين ولبيئتنا. 

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في عام ٢٠١٩
إطالق منتجات جديدة

إننا في أغذية، ندرك االحتياجات المتطورة للمستهلكين ونسعى دائمًا لتلبية هذه 
االحتياجات من خالل عروض المنتجات المبتكرة. مياه "العين زيرو برومات" هي مياه 

شرب خالية من البرومات حيث تم تطبيق تقنية متقدمة للوصول إلى مياه خالية تمامًا 
من البرومات في المياه المعبأة في زجاجات. والمنتج مناسب ل�شخاص الذين يعانون 

أساسًا من أمراض الكلى، وهي أحد أفضل المياه لالستهالك أثناء الحمل. أما دقيق 
المطاحن الكبرى بفيتامين "د" فهو دقيق متعدد ا4غراض يحتوي على ١٠٠٪ من إجمالي 
االحتياجات اليومية من فيتامين "د" للمساعدة في معالجة نقص هذا الفيتامين الذي 

توفره أشعة الشمس في ا!مارات العربية المتحدة. كما أطلقت المجموعة منتجات 
جديدة أخرى في السوق عام ٢٠١٩، مثل "مياه ألبين القلوية"، وهي مياه معدنية غنية 

بالمركبات القلوية، ومنتج زبادي خالي من الالكتوز، وزبادي فواكه الخالي من الالكتوز، 
ومنتج أكياس مياه العين المعبأة في كرتونة، وهي ا4ولى من نوعها في المنطقة. 

ونخطط لزيادة توسيع محفظتنا االستثمارية من خالل تطوير المنتجات الجديدة عبر 
ا4فكار المبتكرة. 

تنفيذ نظام جديد لتخطيط موارد المؤسسة
كجزء من مبادرات أغذية للتحسين المستمر، ولتحقيق أهدافنا في تصدر المنافسة، 

 SAP S/4 استبدلت أغذية نظام تخطيط موارد المؤسسة الحالي بأحدث نظام هو
HANA. وقد ُطّبق نظام ساب بنجاح في جميع مواقع أغذية في ا!مارات العربية المتحدة، 

للحد من جميع المشاكل في عملياتنا وتقديم خدمة أفضل لعمالئنا الداخليين 
والخارجيين.

المهندس ظافر عايض ا9حبابي 
رئيس مجلس ا!دارة

٥ مارس ٢٠٢٠ 

راشد حمد الظاهري 
رئيس لجنة التدقيق

٥ مارس ٢٠٢٠

محمد سيف السويدي 
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

٥ مارس ٢٠٢٠

أمارجيث سينغ
رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال

٥ مارس ٢٠٢٠

تقرير الحوكمة المؤسسية لعام ٢٠١٩ يتبع

٣.٤. الحوكمة المؤسسية  .٢ .١
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