
نؤمن في “أغذية” أن الممارسات الرشيدة 
لحوكمة الشركات المبنية على ُأسس 

راسخة والمقترنة بأخالقيات العمل، 
ُتسهم كثيرًا في قدرة شركتنا على 

المنافسة بفعالية وتحقيق كامل قيمنا. 
إنه بالنسبة لنا كشركة يعني تسليم 
زمام القيادة لفريق اإلدارة الذي يتمتع 

بأعلى معايير النزاهة، تحت إشراف 
مجلس إدارة الشركة، كما يعني االلتزام 

بإشراك المساهمين واألطراف المعنية، 
باإلضافة إلى إيجاد قيمة مستدامة توفرها 

مبادئ وُأسس العمل، والمسؤولية 
االجتماعية للشركات، واإلشراف البيئي.

يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية بااللتزام 
التام بحماية مصالح كافة المساهمين 

دائمًا عبر تطبيق معايير رفيعة من حوكمة 
الشركات. ويؤمن مجلس اإلدارة بأن حوكمة 
الشركات هي شرط أساسي لتحقيق قيمة 

مستدامة للمساهمين. ويقع على عاتق 
 مجلس اإلدارة العمل كوكيل مؤتمن

نيابة عن المساهمين لإلشراف على إدارة 
أعمال الشركة.

تمثل الخطوط التوجيهية لحوكمة الشركات 
“عند تطبيقها تطبيقًا فعاالً” األساس المتين 
الستقامة العمل، وتفضي في نهاية المطاف 

إلى تحقيق نتائج قوية ومستدامة في العمل. 
كما وتسعى الشركة إلى المثابرة في 

تطبيق أرفع معايير المهنية واألداء المؤسسي 
والمساءلة ضمانًا للحفاظ على القيمة 

للمساهمين وتعزيزها باستمرار.

يقدم هذا التقرير عرضًا عامًا ألنظمة وإجراءات 
حوكمة الشركات المطبقة في الشركة كما 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥. وقد تم حفظ التقرير 
لدى هيئة األوراق المالية والسلع ونشره على 

الموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق 
المالية والموقع اإللكتروني لشركة أغذية، 

بما يتفق مع حوكمة الشركات والقرار الوزاري 
رقم )٥١٨( لسنة ٢٠٠9 بشأن حوكمة الشركات 

واالنضباط المؤسسي.

تطبق أغذية برنامج حوكمة هو األمثل من 
نوعه، ويشكل التزامنا بالمبادئ القوية 

وأعلى المعايير األخالقية أمرًا بالغ األهمية من 
شأنه أن يحقق هدفنا الرامي إلى توفير قيمة 

مستدامة لمساهمينا. 

وفي هذا اإلطار، منحت شركة كابيتال 
فاينانس إنترناشيونال، المملكة المتحدة، 

شركة أغذية جائزة حوكمة المؤسسات لعام 
٢٠١٥ في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام 

الثاني على التوالي.

فلسفة الشركة
ُتقر الشركة بمسؤولياتها تجاه مختلف األطراف المعنية بأعمالها. كما وتؤمن بأن الحوكمة 

الجيدة للشركات تحفز اإلدارة على االلتزام بتحقيق القيمة الُمجزية للمساهمين عبر وضع أهداف 
مناسبة والعمل على تحقيقها. كذلك فإن حسن حوكمة الشركات يوفر إطار العمل المناسب 

لمجلس اإلدارة واللجان التابعة له وإلدارة الشركة كي يمثلوا جميعًا مصالح الشركة واألطراف 
المعنية بأعمالها بأقصى درجات الفعالية.

كما وتلتزم الشركة بأرفع معايير الشفافية والمساءلة والممارسات اإلدارية الناجحة. ويتضمن 
هذا اعتماد ومراقبة االستراتيجيات واألهداف واإلجراءات المؤسسية المناسبة التي تتماشى مع 

مسؤوليات الشركة القانونية واألخالقية. ويضمن التطبيق الصارم لقواعد سلوك الحوكمة 
الجيدة ممارسة أنشطة العمل في مختلف أقسام الشركة.

هيكل حوكمة الشركات لدى المجموعة

 التدقيق
الخارجي

 لجنة السلوك
والقيم

 إدارة الرقابة
الداخلية

لجنة الترشيحات والمكافآتمجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة إدارة المخاطراللجنة التنفيذية

لجنة اإلدارة

المساهمون

لجنة التدقيق

الهيكل التنظيمي

 أوزغر سيرين
 مدير المجموعة لعالقات
المستثمرين واالتصاالت

 نمير العريضي
 مدير المجموعة للشؤون القانونية 

ومقرر مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

 ربيع كاملة
مدير المجموعة 

 لتقنية الغذاء 
والسالمة والجودة

 رئيس قسم 
 الحوكمة 
والمخاطر

 واين تيرنر
مدير المجموعة 
لسلسلة التوريد

 إقبال حمزة
الرئيس التنفيذي

 دانيال ماري
نائب الرئيس -  إدارة 

عمليات التصنيع

 فاتح يلدان
الرئيس المالي باإلنابة

 توفيق الشعار
 نائب الرئيس - 

الموارد البشرية 
وتنمية المجموعة

 فساحات بيغ
نائب الرئيس التنفيذي 

- قسم األعمال 
االستهالكية

 خالد أحمد
نائب الرئيس إدارة 
الشؤون العامة 

والعالقات الحكومية

 طارق الواحدي
رئيس العمليات

 طارق عزيز
نائب الرئيس 

 للمشاريع 
وحلول األعمال

 مانوليس تريجكونيس
 نائب الرئيس التنفيذي 
قسم األعمال الزراعية

 تيد ثوربجورنسين
 نائب الرئيس 

للشؤون االستراتيجية

 أعضاء اإلدارة التنفيذية

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات
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دليل حوكمة الشركات
يتناول دليل حوكمة الشركات المعتمد 

من قبل مجلس اإلدارة المحاور التالية. إال أن 
التوجيهات اإلرشادية تخضع للتعديل من حين 

آلخر عندما يرى مجلس اإلدارة ذلك مناسبًا 
لتحقيق مصالح الشركة أو وفق ما تتطلبه 

القوانين واألنظمة السارية.

مجلس اإلدارة
دور مجلس اإلدارة  –

مسؤوليات مجلس اإلدارة  –
المسؤولية الشخصية  –

–  تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع المسؤولين 
والموظفين

االستشارات واألحكام المستقلة  –
تأليف مجلس اإلدارة  –

مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة  –
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  –

أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة  –
اجتماعات مجلس اإلدارة  –

محاضر االجتماعات واإلجراءات  –
التصويت  –

–  توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واالرتقاء بأدائهم 
وتعليمهم المستمر

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  –
تفويض الصالحيات  –

تقييم األداء  –
القياس والمساءلة  –

اإلفصاح الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة  –
اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت وميثاقها  –
لجنة التدقيق وميثاقها  –

منظومة الرقابة الداخلية
تعريف ضوابط الرقابة الداخلية  –

الرقابة الداخلية  –
إدارة المخاطر  –

المسؤولية تجاه إدارة السياسات  –
المعايير وأفضل الممارسات المتبعة  –

التواصل واالمتثال القانوني  –
الجمعية العمومية والمساهمين

االجتماع السنوي للجمعية العمومية  –
اإلفصاح والتواصل  –

تفاعل مجلس اإلدارة مع المساهمين  –
المتحدثون الرسميون المعينون  –

–  دور مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق في مسألة 
التواصل واإلفصاح

التواصل الداخلي واإللكتروني  –
التواصل مع الجهات التنظيمية  –

قواعد السلوك
أخالقيات العمل وتضارب المصالح  –

التدقيق الخارجي
تعيين المدققين الخارجيين  –

مدة تعيين المدققين الخارجيين  –
–  الشروط الواجب توافرها في المدققين 

الخارجيين
المسؤولية االجتماعية للمجموعة

الصحة والعافية  –
سالمة الغذاء وأمنه  –

الموظفون والتوطين  –
البيئة  –

مجلس اإلدارة
يتجسد دور مجلس اإلدارة في تمثيل 

المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن 
إنشاء القيمة وتحقيقها من خالل الحوكمة 

الفعالة للعمل. وتتيح منظومة الحوكمة 
لمجلس اإلدارة إمكانية الموازنة بين دوره في 

اإلشراف والتوجيه االستراتيجي وبين مسؤوليته 
عن ضمان االمتثال للقوانين واألنظمة النافذة. 

فمجلسنا هو المسؤول عن نجاح الشركة 
على المدى الطويل.

ويصدر مجلس اإلدارة تقريرًا سنويًا خاصًا 
بحوكمة الشركة، يبين فيه الممارسات 

والعمليات اإلجرائية المعتمدة من قبل 
المجلس في القيام بمسؤولياته. ويتضمن 

العمليات اإلجرائية التي طبقها المجلس 
للقيام بمهامه وأنشطته الخاصة؛ واألمور التي 

احتفظ لنفسه بحق النظر فيها والتقرير بشأنها؛ 
والصالحيات التي فوضها للرئيس التنفيذي 

وتوجيهات إرشادية بشأن العالقة بين مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي.

وفور تعيين أي عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة، يتوجب عليه اإلفصاح للشركة عن 

طبيعة العالقات التي تربطه بالشركات األخرى 
المدرجة، بما في ذلك ما يشغله فيها من 

مناصب وما له فيها من استثمارات وغير ذلك 
من االلتزامات الهامة، من خالل توقيع استمارة 

تصريح باالستقاللية.

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية التحقق من 
تطبيق أسلوب إدارة فعال لتنفيذ استراتيجية 

الشركة. ويشعر المجلس باالرتياح حيال 
مخزون المواهب المتوفرة حاليًا لدى الشركة 

والذي يعمل على توفير الكفاءات والقدرات 
الالزمة للتطوير نحو وضع خطة التعاقب 

الوظيفي على المديين القصير والطويل.

كما ُيعتبر المجلس الكيان الرئيس في 
اتخاذ القرارات بشأن كافة األمور التي تعتبر 

ذات أهمية جوهرية بالنسبة للشركة. ولدى 
المجلس دومًا جدول أعمال متجدد من أجل 
ضمان بقاء القضايا الهامة تحت الضوء على 
مدار العام. إضافة إلى ذلك، يتولى مجلس 

اإلدارة المهمات والمسؤوليات التالية:

–  توفير الريادة للشركة ضمن إطار من الضوابط 
الحكيمة والفعالة التي تمكن من تقييم 

المخاطر وإدارتها.
 –  وضع القيم والمعايير لعمل الشركة 

وضمان فهم التزامات الشركة تجاه 
مساهميها وتلبيتها.

–  المسؤولية عن ضمان فعالية نظام الرقابة 
الداخلية المعتمد في الشركة.

–  التصرف بنية حسنة مع مراعاة الحرص والعناية 
الواجبة في تحقيق مصالح الشركة، وتجنب أي 
تضارب للمصالح الشخصية مع دور العضو في 

مجلس اإلدارة.
االنتقاد البناء للمقترحات الخاصة باالستراتيجية    –

والمساهمة في تطويرها.
إجراء التحريات المعقولة للتأكد من أن    –
الشركة تعمل لتحقيق أهدافها بكفاءة 

وفعالية وبصورة قانونية.

–  التحليل الدقيق والجاد لكافة المقترحات 
المقدمة للمجلس.

–  تشجيع الحوار والنقاش البناء في االجتماعات 
وضمان إعطاء كافة القضايا المثارة حقها من 

التدقيق قبل اتخاذ القرار.
–   مراقبة أداء اإلدارة من حيث تحقيق األهداف 

والغايات المتفق عليها ومتابعة عملية إعداد 
التقارير عن األداء.

–  التأكد من تحقيق أهداف الشركة من خالل 
خوض مخاطرة مدروسة وفقًا لمعايير قابلية 
الشركة على المخاطرة، والتأكد كذلك من 

فعالية وسالمة البيانات المالية والضوابط 
المالية وأنظمة إدارة المخاطر.

–  اتخاذ القرارات المتعلقة بالهيكلية الرأسمالية 
للشركة في توزيع األرباح.

–   توفير توجيهات واضحة في حال ُفوض أحدًا من 
أعضائه أو اإلدارة التنفيذية ببعض األمور اإلدارية 
التي تعود صالحية التقرير بشأنها للمجلس.

–  مراجعة االستثمارات الهامة وااللتزامات 
االستراتيجية والموافقة عليها ومتابعتها.

 –  مراجعة القوائم المالية السنوية 
والمرحلية واعتمادها.

–  ضمان االلتزام بالقوانين واألنظمة السارية 
وكافة المعايير المحاسبية ذات الصلة.

–  التأكد من تطبيق منظومة وافية إلدارة 
 المخاطر الكتشافها وتقييمها والتخفيف 

من أثرها.
–  التأكد من تطبيق سياسات وآليات تفويض 

مناسبة لتسيير أمور الشركة بصورة فعالة.
 –  اعتماد هيكلية حوكمة تتماشى مع 
 قيم الشركة واستراتيجياتها وتضمن 

تحقيق ما يلي:
االرتقاء بسمعة الشركة.  -

الحفاظ على معايير السلوك الرفيعة.  -
-  تعزيز آليات اتخاذ القرارات األخالقية والمسؤولة.

 -  البيان الواضح للتطلعات المأمولة 
ولتفويض الصالحيات.

االلتزام بأنظمة الحوكمة النافذة.  -
 –  تعيين الرئيس التنفيذي والتقييم 

المتواصل ألدائه ومكافآته )وكذلك أداء 
ومكافآت اإلدارة العليا( من خالل لجنة 

الترشيحات والمكافآت.
–  التأكد من تطبيق خطة مناسبة للتعاقب 

الوظيفي على مناصب اإلدارة العليا.
–  تقدير المصالح المشروعة لكافة المعنيين 

بعمل الشركة، سواء منهم المساهمون أو 
شركاء العمل أو الموظفون أو المجتمعات 

التي تعمل فيها الشركة.
–  وضع قواعد مكتوبة لتعامالت مديري الشركة 

وموظفيها باألوراق المالية للشركة. 
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–  ضمان سالمة ونزاهة التقارير الخارجية 
المقدمة للجهات المعنية، ويشمل ذلك:

-  مراجعة الضوابط والعمليات واإلجراءات 
المطبقة ومراقبتها للحفاظ على 

سالمة ونزاهة السجالت والقوائم المالية 
 والمحاسبية للشركة، بتوجيه من

لجنة التدقيق.

 -  التأكد من إيصال معلومات 
وإفصاحات دقيقة وموضوعية وشاملة 

للمساهمين لضمان اطالعهم التام على 
المستجدات الهامة.

-  مراجعة تقارير لجنة التدقيق فيما يتعلق 
بالمخاطر وضوابط الرقابة الداخلية وتقارير 

التدقيق الداخلي والخارجي.

–  اتخاذ قرارات بطريقة القرارات بالتمرير، على 
أن تتم مراعاة األمور التالية:

-  أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع 
مرات في السنة. 

 -  موافقة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة 
على أن المسألة المعنية تمثل حالة 

استثنائية وعاجلة. 

-  يجب أن يدعم القرار بالتمرير المقدم لنيل 
موافقة المجلس بالوثائق ذات الصلة.

-  الحصول على الموافقة الخطية لغالبية 
أعضاء مجلس اإلدارة على أي قرار يصدره 

 المجلس بالتمرير على أن يقدم هذا 
القرار للمجلس في اجتماعه التالي 

للمصادقة عليه.

تأليف مجلس اإلدارة
تم انتخاب مجلس اإلدارة الحالي في االجتماع 
السنوي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 

٢٨ أبريل ٢٠١4 لمدة ثالث سنوات. ويضم 
مجلس اإلدارة حاليًا سبعة أعضاء يتألفون من 

رئيس للمجلس مستقل وغير تنفيذي وستة 
أعضاء مستقلين غير تنفيذيين. كما يضم 

 المجلس في عضويته سيدة واحدة 
)١4.٣ في المائة(.

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد 
من امتالك أعضائه للمهارات المطلوبة 

والمعرفة والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم 
على الوجه األكمل. وفيما يلي تركيبة 

مجلس اإلدارة الحالي:

مجلس اإلدارة:
سعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي

 رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4
المؤهالت:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول
المناصب الحالية:

مستشار بالشركة القابضة العامة )صناعات(
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، 
اإلمارات العربية المتحدة

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

سعادة راشد حمد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4

المؤهالت:
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد )الواليات المتحدة 

األمريكية(
المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة 
أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة شركة إل.إيه. القابضة 
)لوكسمبورغ( إس.إيه

سعادة محمد سيف السويدي
 عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4

المؤهالت:
 بكالوريوس في إدارة األعمال 

)الواليات المتحدة األمريكية(

المناصب الحالية:
المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة مزارع العين لإلنتاج الحيواني
نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي 

لالستثمار والتجارة الخارجية
عضو مجلس إدارة بنك الخليج األول

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي
عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي - 

أبوظبي

سعادة خميس محمد بو هارون 
الشامسي

عضو
غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4
المؤهالت:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية 

للتكافل
رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق المالية  

ش.ذ.م.م
عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسالمي

عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات للتأمين
عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة مصر

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد كابيتال

سعادة سالم سلطان الظاهري
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: ٣٠ يونيو ٢٠١٥

المؤهالت:
محاسب قانوني معتمد

المناصب الحالية:
نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار لشؤون 

التدقيق الداخلي
عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للمعلومات 
االئتمانية

سعادة سيف سعيد غباش
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4

المؤهالت:
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال

بكالوريوس في االقتصاد )الواليات المتحدة 
األمريكية(

المناصب الحالية:
مدير في مكتب الشؤون االستراتيجية، ديوان 

ولي العهد
عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين

عضو مجلس إدارة شركة قصر اإلمارات

سعادة آمنة عبيد الزعابي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠١4

المؤهالت:
بكالوريوس في إدارة األعمال )تخصص العلوم 

المالية( )اإلمارات العربية المتحدة(
المنصب الحالي:

 مدير تطوير المشاريع بالشركة القابضة 
العامة )صناعات(

سعادة إلياس أسيماكوبولوس
عضو

غير تنفيذي، غير مستقل
اعتمد مجلس اإلدارة استقالة السيد إلياس 

بتاريخ ٣٠ يونيو ٢٠١٥
المؤهالت:

بكالوريوس اآلداب )تخصص االقتصاد( )كندا(
 ماجستير في إدارة األعمال )الواليات 

المتحدة األمريكية(
المناصب الحالية:

الشريك اإلداري،IOLAS & Co  - االستشارات اإلدارية 
واستشارات األعمال 

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات )تابع(
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توجيه مجلس اإلدارة وتطويره
يتولى رئيس مجلس اإلدارة، بدعم من أمين 

سر الشركة، المسؤولية عن توجيه أعضاء 
مجلس اإلدارة الجدد والتطوير المستمر لهم. 

ويتلقى جميع أعضاء مجلس اإلدارة جلسة 
توجيه خاصة عند انضمامهم إلى المجلس 

لالطالع على واجباتهم ومسؤولياتهم 
كأعضاء مجلس اإلدارة، كما يتلقى أعضاء 

مجلس اإلدارة أيضًا وثيقة معلوماتية كاملة 
حول جميع المجاالت الرئيسية ألعمال 

المجموعة ويجوز لهم طلب االطالع على مزيٍد 
من المعلومات حسب ما يرونه ضروريًا.

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
وفقًا للنظام األساسي للشركة، يتم تحديد 
مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية 

من قبل الشركة القابضة العامة )صناعات( 
من وقت آلخر. وقد تم دفع قيمة مكافآت 

أعضاء المجلس المتعلقة بعام ٢٠١4 والبالغة 
١.٠٥مليون درهم إماراتي وذلك في عام ٢٠١٥. 
إال أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس 

اإلدارة عن العام ٢٠١٥.

إن أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور 
اجتماعات المجلس، واجتماعات لجنة التدقيق 

ولجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠١٥ 
خاضعة لموافقة المساهمين.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات 
المجلس في عام ٢٠١٥:

عضو المجلس 
  المبلغ
بالدرهم

 سعادة المهندس/ ظافر عايض
١٥٠،٠٠٠ األحبابي - رئيس مجلس اإلدارة

سعادة راشد حمد الظاهري - نائب 
١٥٠،٠٠٠ رئيس المجلس

١٥٠،٠٠٠ سعادة محمد سيف السويدي
سعادة خميس محمد بو هارون 

١٥٠،٠٠٠ الشامسي
١٥٠،٠٠٠ سعادة سيف سعيد غباش
١٥٠،٠٠٠ سعادة آمنة عبيد الزعابي

 سعادة إلياس أسيماكوبولوس 
7٥،٠٠٠ )١ يناير - ٣٠ يونيو(

 سعادة سالم سلطان الظاهري 
7٥،٠٠٠ )٣٠ يونيو - ٣١ ديسمبر(

أتعاب أعضاء لجنة التدقيق عن حضور اجتماعات 
اللجنة في عام ٢٠١٥:

عضو لجنة التدقيق
المبلغ

بالدرهم

سعادة راشد حمد الظاهري - 
٥٠،٠٠٠ رئيس اللجنة

 سعادة سيف سعيد غباش
٢٥،٠٠٠ )١ يناير - ٣٠ يونيو(

 سعادة سالم سلطان الظاهري 
٢٥،٠٠٠ )٣٠ يونيو - ٣١ ديسمبر(

٥٠،٠٠٠ سعادة آمنة عبيد الزعابي
٥٠،٠٠٠السيد أسامة الشلح

أتعاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن 
حضور اجتماعات اللجنة في عام ٢٠١٥:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المبلغ 
بالدرهم

سعادة محمد سيف السويدي - 
٥٠،٠٠٠رئيس اللجنة

سعادة خميس محمد بو هارون 
٥٠،٠٠٠الشامسي

 سعادة إلياس أسيماكوبولوس 
٢٥،٠٠٠)١ يناير - ٣٠ يونيو(

 سعادة سيف سعيد غباش
٢٥،٠٠٠)٣٠ يونيو - ٣١ ديسمبر(

تقييم فعالية مجلس اإلدارة
يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه سنويًا بهدف تحسين فعالية مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان وأداء الشركة بشكل عام.

العالقات مع المساهمين
يتعهد المجلس بتحقيق التواصل الفعال بين الشركة ومساهميها. وتعلن الشركة عن نتائجها وتوقعاتها المستقبلية للسادة المساهمين عبر 

تقارير اإلدارة المرحلية والنتائج المرحلية والتقرير والحسابات السنوية. ويتم نشر القضايا الهامة المتعلقة بالتداول أو تطوير األعمال في السوق من 
خالل اإلعالنات أو البيانات الصحفية أو المشاركات على الموقع االلكتروني للشركة. ويتضمن برنامج عالقات المستثمرين النقاط التالية:

–  االجتماعات الدورية بين المؤسسات 
االستثمارية والمحللين واإلدارة العليا للشركة.

–  مؤتمرات االستثمار الفصلية.

–  المعارض والمؤتمرات الترويجية المتنقلة 
للمستثمرين بانتظام.

–  اإلجابة عن استفسارات المساهمين في 
الشركة من خالل قسم عالقات المستثمرين.

–  تخصيص قسم للمساهمين في الموقع 
اإللكتروني للشركة.

–  تنظيم زيارات ميدانية للمساهمين 
الحاليين والمحتملين والمستثمرين 

المحتملين بالشركة.
اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية السنوية

عقد مجلس اإلدارة عشر اجتماعات خالل عام ٢٠١٥، وفيما يلي جدول يوضح من حضرها من أعضاء المجلس:

٢٠ ديسمبر٦ ديسمبر٢٨ أكتوبر٢٠ سبتمبر٢٩ يوليو١٤ يوليو٣٠ يونيو٢٦ إبريل٢٩ مارس ٥ فبرايرعضو المجلس
حاضرحاضرحاضرحاضر )بوكيل(حاضر )بوكيل(حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي - رئيس المجلس

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس
معتذر/مصرح 

له بالغياب
معتذر/مصرح له 

حاضربالغياب

حاضرحاضر )بوكيل(حاضرسعادة محمد سيف السويدي
معتذر/مصرح 

حاضرله بالغياب
معتذر/مصرح 

حاضرله بالغياب
معتذر/مصرح 

له بالغياب
معتذر/مصرح له 

بالغياب
معتذر/مصرح له 

بالغياب
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر )بوكيل(حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة خميس محمد بو هارون الشامسي

حاضرحاضرحاضرحاضر )بوكيل(حاضرحاضرحاضر )بوكيل(حاضرحاضرحاضرسعادة سيف سعيد غباش 

حاضرسعادة إلياس أسيماكوبولوس
حاضر )بواسطة

      حاضرحاضرالهاتف(

حاضرحاضرحاضر )بوكيل(حاضرحاضر    سعادة سالم سلطان الظاهري
معتذر/مصرح له 

بالغياب

حاضرسعادة آمنة عبيد الزعابي
حاضر )بواسطة

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالهاتف(

  نهاية والية مجلس اإلدارة  والية مجلس اإلدارة لم تبدأ 

عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢6 أبريل ٢٠١٥ حضره أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
 سعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي

)رئيس المجلس(
 سعادة راشد حمد الظاهري 

)نائب رئيس المجلس(
سعادة خميس محمد بو هارون الشامسي 

)عضو(
سعادة سيف سعيد غباش )عضو(

سعادة إلياس أسيماكوبولوس )عضو(
سعادة آمنة عبيد الزعابي )عضو(

معامالت األطراف ذات الصلة
يوفر اإليضاح رقم ٢4 ضمن البيانات المالية 

تفاصيل معامالت األطراف ذات الصلة.
الشركة القابضة العامة )صناعات( )تملك ٥١ 

بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع(

صناعات

٢٠١٥
باأللف
درهم

٢٠١4
باأللف
درهم

األتعاب المدفوعة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء 

١،٣6١ 9 اللجان
6٠4٥٣4نفقات أخرى

١،٨٩٥ ٦١٣ المجموع

الفوعة

٢٠١٥
باأللف 
 درهم    

٢٠١4
باأللف 
 درهم    

- ٨ المشتريات المحلية
-١٠٢نفقات   أخرى

- ١١٠ المجموع

التعامالت في األوراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص 
من أقاربهم من الدرجة األولى بأية تعامالت 
في األوراق المالية للشركة خالل العام ٢٠١٥ 
باستثناء سعادة إلياس أسيماكوبولوس. 

إذ أن جميع األسهم التي يملكها سعادة 
إلياس أسيماكوبولوس تعود إلى من قبل 

أن يعين في منصب عضو مجلس اإلدارة. 
ومنذ ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ لم يعد سعادة إلياس 

أسيمكوبولوس يملك أية سهم في “أغذية”.
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تفويض الصالحيات
تعمل الشركة وفق منظومة لتفويض 

الصالحيات تحدد كيفية تفويض الصالحيات 
التنفيذية من المجلس إلى رئيس المجلس 

الذي فوض صالحيات إلى نائب رئيس المجلس 
والرئيس التنفيذي ومنهما إلى أفراد اإلدارة 

العليا اآلخرين في الشركة. وقد وضعت 
سياسات تفويض الصالحيات هذه لتعيين حدود 

الصالحية المخولة لمناصب ذات مسؤولية 
محددة في الشركة ولتحديد نوعية وحدود 

 األمور التي يمكن لمناصب معينة أن 
توافق عليها.

بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة لنائب 
رئيس المجلس وللرئيس التنفيذي من قبل 

رئيس مجلس اإلدارة:

–  مجتمعين في إدارة أعمال الشركة 
والشركات التابعة.

–  مجتمعين في تمثيل إدارة الشركة 
والشركات التابعة في التوقيع على جميع 

المعامالت واألوراق الحكومية.

–  مجتمعين في التوقيع على جميع العقود 
نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

–  مجتمعين في تمثيل الشركة في حقوق 
التصنيع والتوزيع.

–  مجتمعين في تمثيل الشركة أمام البنوك 
لفتح وإغالق الحسابات، التقدم بطلب قروض 
وتسهيالت مصرفية والتوقيع على خطابات 

االعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من 
المعامالت المصرفية.

–  لم يفوض المجلس أي صالحيات خاصة لنائب 
 رئيس المجلس وللرئيس التنفيذي في 

عام ٢٠١٥.

اإلفصاح وتضارب المصالح
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة 

وموظفيها، لدى أداء واجباتهم، اإللمام التام 
بالقوانين والقواعد واألنظمة النافذة والفهم 

الواضح لها وااللتزام بها. ويجب أن تكون أي 
مزايا، نقدية أو غير نقدية، تقدم للموظفين، 

إضافة إلى التعويضات الطبيعية التي تدفعها 
لهم الشركة، متفقة مع سياسة الشركة 

بشأن تضارب المصالح. كما ينبغي أن يؤدي 
الموظفون واجباتهم وفقًا لمبادئ االستقامة 
والنزاهة وبما يتماشى مع المعايير المهنية.

–  وضعت الشركة سياسة بشأن التداول في 
األوراق المالية للشركة من قبل موظفيها 

وأعضاء مجلس إدارتها. وتهدف هذه السياسة 
إلى ضمان االلتزام بأنظمة سوق أبوظبي 

لألوراق المالية/هيئة األوراق المالية والسلع 
الخاصة بتعامالت المطلعين.

الموظفين  تقّيد  الشركة سياسة  –  وضعت 
الهدايا أو المزايا من  بشأن تلقي/تقديم 
أي طرف خارجي. ويهدف هذا اإلجراء إلى 

التأثير على استقاللية  الحيلولة دون 
وموضوعيتهم. الموظفين 

–  ُيطلب من الموظفين الذين يشغلون 
مناصب في اإلدارة والموظفين المشاركين 

في أنشطة المشتريات التوقيع سنويًا على 
إقرارات تضارب المصالح وقواعد السلوك.

–  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ أمين 
السر في الشركة بشأن نشوء أي مصلحة 

شخصية هامة تتعلق بشؤون الشركة. وفي 
هذا السياق، المقصود بالمصلحة الشخصية 

الهامة هو أي معاملة مالية مع إحدى 
الجهات المعنية بالشركة تتجاوز قيمتها ٥ 

ماليين درهم. 

–  يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االمتناع 
عن حضور اجتماع مجلس اإلدارة إذا تضمن 
االجتماع مناقشة مسألة تكون لهم فيها 

مصلحة شخصية هامة، ما لم يصوت أعضاء 
المجلس بخالف ذلك.

–  في حال وجود تضارب في المصالح بين أحد 
المساهمين األساسيين )الممثل بعضو 
مجلس إدارة( في مسألة يمكن أن تؤثر 
على سعر أو حجم تداول أوراقها المالية، 

يجب على مجلس اإلدارة عقد اجتماع وإصدار 
قرار بشأنها بحضور كافة أعضائه، عدا 

المساهمين المعنيين/العضو المعني. 
 وفي الحاالت االستثنائية، يمكن البت 

بهذه القضايا من خالل لجنة خاصة تشكل 
لهذا الغرض.

–  يجب على كل عضو من أعضاء مجلس 
اإلدارة عند بدء فترة واليته اإلفصاح للشركة 

عن طبيعة المناصب التي يشغلها في 
الشركات األخرى والمؤسسات العامة، وغير 

ذلك من التزاماته الهامة، وتحديد المدة 
المخصصة لها، وأي تغييرات تطرأ على ما 

ذكر فور حصولها.

–  إضافة إلى ذلك، يجب على كل عضو اإلفصاح 
سنويًا عن طبيعة المراكز التي يشغلها 

في األوراق المالية للشركة والشركة األم 
والشركات التابعة أو الزميلة.

–  ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام 
بسياسة اإلفصاح واتخاذ اإلجراءات التصحيحية 

عند اللزوم.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
شكلت الشركة لجنتين تابعتين لمجلس 

اإلدارة، ويمكن الحصول على نطاق صالحياتهما 
عند الطلب. ويتم تشكيل اللجان التابعة 

للمجلس لمساعدته في القيام بمسؤولياته. 
وتعمل كل منها ضمن نطاق اختصاصها 
المعتمد من قبل المجلس، وهو ميثاق 

يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها 
وتشكيلتها واإلجراءات التي تتبعها في رفع 

تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
تألفت لجنة التدقيق، المعينة من قبل مجلس 

اإلدارة، من أربعة أعضاء في عام ٢٠١٥، من 
بينهم ثالثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، 

وعضوًا رابعًا يتمتع بخبرة في مجال الشؤون 
المالية والمحاسبة.

وقد ُعقد خالل العام ٢٠١٥ ستة اجتماعات للجنة 
التدقيق وهي كالتالي:

أعضاء 
لجنة 

التدقيق
٥

فبراير
 ٢٩

مارس
 ٢٦

أبريل
 ٢٦ 

يوليو
 ٢7

أكتوبر
 ١٤

ديسمبر

سعادة 
راشد 
حمد 

الظاهري 
 - رئيس 

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراللجنة

سعادة 
آمنة 
 عبيد 

حاضرالزعابي

ُمعتذر/ 

مصرح 

لها 

حاضرحاضرحاضرحاضربالغياب

سعادة 
سيف 

سعيد 
   حاضرحاضرحاضرغباش

سعادة 
سالم 

سلطان 
   الظاهري

ُمعتذر/ 

مصرح له 

حاضرحاضربالغياب

السيد 
 أسامة 
حاضرحاضرحاضرالشلح

ُمعتذر/ 

مصرح له 

حاضرحاضربالغياب

 نهاية والية مجلس اإلدارة   والية مجلس اإلدارة لم تبدأ 

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة ٠.٢٠ مليون 
درهم في عام ٢٠١٥ )٢٠١4: ٠.١7 مليون درهم(

األدوار والمسؤوليات
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر 

والمنفتح بينها وبين المدققين الداخليين 
والخارجيين ومسؤولي اإلدارة العليا. وتشمل 

أهداف اللجنة ما يلي:

–  مراقبة سالمة القوائم المالية للشركة وأية 
إعالنات رسمية تتعلق باألداء المالي للشركة 

ومراجعة اآلراء المالية الهامة الواردة فيها.

–  مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة 
المخاطر، واالمتثال مع اللوائح ذات الصلة.

–  مراقبة ومراجعة فعالية قسم الرقابة 
الداخلية في الشركة.

 –  مراجعة أية تعامالت داخلية من الموظفين 
أو من طرف ذي صلة، وضمان االلتزام 

بالقواعد الحاكمة إلجراء هذه المعامالت 
والموافقة عليها.

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات )تابع(
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–  تقديم التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما 
يتعلق بتعيين المدقق الخارجي وإعادة 

تعيينه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول 
على رّد سريع من مجلس اإلدارة بشأن 

 المسائل التي يتضمنها خطاب 
المدقق الخارجي.

–  مراجعة ومراقبة استقاللية المدقق الخارجي 
وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، 

آخذة بعين االعتبار المتطلبات المهنية 
والتنظيمية ذات الصلة.

–  وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع 
المدقق الخارجي لتقديم الخدمات غير 

التدقيقية، آخذة بعين االعتبار التوجيهات 
األخالقية ذات الصلة بتقديم هذه الخدمات 

من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.

–  تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول 
المسائل التي تتطلب في رأي اللجنة 

إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن 
الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل 

هذا التطوير.

–  وضع نظام اإلبالغ عن الفساد الذي يمّكن 
الموظفين من اإلبالغ 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 إلجراء التحقيقات 

المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.

–  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. 

لجنة السلوك والقيم
تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة فرعية 

تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة 
بهدف مساعدة لجنة التدقيق في مراجعة 

اإلجراءات 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 األمور واتخاذ إجراءات 
المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة التدقيق 
هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي مصداقية 

االدعاءات والتحقيق فيها ومراجعتها وتقييمها.

وأعضاء اللجنة هم:
 –  رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال 

)رئيس اللجنة(

 –  نائب الرئيس  للموارد البشرية
 و التنمية اإلدارية

مدير المجموعة للشؤون القانونية  –

رئيس الحوكمة والمخاطر )أمين السر(  –

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت 

المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد 
البشرية وبرامج المكافآت في الشركة. 

وتقدم اللجنة توصيات لمجلس اإلدارة 
بشأن المكافآت والبدالت ومدد الخدمة 

بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في 
الشركة لضمان مكافآتهم بصورة عادلة 

على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها 
للشركة. إن جميع أعضاء لجنة الترشيحات 

والمكافآت هم أعضاء مجلس إدارة 
مستقلين غير تنفيذيين.

وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة 
اجتماعات خالل العام وهي كالتالي:

أعضاء اللجنة
 ١٨

 مارس
 ١٣

 إبريل
 ٢٨

 سبتمبر
 ٢٢

 ديسمبر

سعادة محمد سيف 
 السويدي - رئيس 

حاضرحاضرحاضرحاضراللجنة

سعادة خميس 
محمد بو هارون 

حاضرحاضرحاضرحاضرالشامسي

 سعادة إلياس 
  حاضرحاضرأسيماكوبولوس

 سعادة سيف 
حاضر  سعيد غباش

ُمعتذر/
مصرح 

له 
بالغياب

 نهاية والية مجلس اإلدارة   والية مجلس اإلدارة لم تبدأ

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة ٠.١٥ مليون 
درهم عن العام ٢٠١٥ )٢٠١4: ٠.١٥ مليون درهم(

األدوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات 

والمكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة في 
الوفاء بمسؤولياته حيال األمور التالية:

–  تحديد المكافآت ومزايا وحوافز الرئيس 
التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في 

الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان 
أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة 

 لإلدارة العليا معقولة وتتماشى مع 
أداء الشركة.

–  دراسة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت 
وعالوات األداء والحوافز طويلة األجل... إلخ، 

ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة.

–  اجتذاب واستبقاء أفضل المواهب المتاحة 
بناًء على ممارسات تنافسية.

 –  تعزيز ثقافة التعويض القائمة على األداء 
في الشركة.

–  رفع التقارير إلى المجلس بشأن األمور التي 
تتطلب برأي اللجنة التحسين أو التصرف 

حيالها، وتقديم التوصيات بشأن ذلك.

–  رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها 
إعطاء أحكامها باستقاللية، لكنها تحتاج 
مع ذلك ألخذ المشورة من اإلدارة وجهات 

أخرى مستقلة حسب المقتضى لضمان أن 
قراراتها قائمة على بّينة كاملة في ضوء 

البيئة الداخلية والخارجية.

–  تحديد احتياجات الشركة للكوادر المؤهلة 
على مستوى المسؤولين التنفيذيين 

رفيعي المستوى، وتحديد أسس االختيار.

–  مراجعة األداء السنوي لكبار المسؤولين 
 التنفيذيين في الشركة وخطط 

التعاقب الوظيفي.

–  ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء 
مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين 

بشكل دائم وفي مختلف األوقات.

–  تنظيم ومتابعة إجراءات التعيين المتعلقة 
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعضويتهم.

–  مراجعة احتماالت تضارب المصالح والتقدير إن 
كانت هناك ضوابط لمنع مثل هذه التضاربات.

–  مراجعة سياسة المكافآت وسياسة الموارد 
البشرية وسياسة/خطة التدريب.

الرئيس التنفيذي
يتم تعيين الرئيس التنفيذي من قبل 
مجلس اإلدارة. ويتمثل الدور الرئيسي 

للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية 
الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وتنظيمها، 

إذ يتحمل المسؤولية عن مجمل عمليات 
الشركة وربحيتها وتحقيق نموها المستدام، 

كما يجب عليه توجيه الشركة على طريق 
تحقيقها ألهدافها المنشودة. وينبغي أن يقوم 

الرئيس التنفيذي بتحقيق غايات وتوقعات 
ومستهدفات وخطط األعمال المحددة من 

قبل مجلس اإلدارة، والعمل على ضمان اإلدارة 
الفعالة لكافة العمليات من حيث تخصيص 

الموارد بشكل مناسب ومربح.

األدوار والمسؤوليات
تشمل المسؤوليات الرئيسة للرئيس 

التنفيذي ما يلي:

األداء االستراتيجي
–  صياغة ودعم الهيكل التنظيمي للشركة 

وقيمها وثقافتها.

–  تنفيذ الخطط االستراتيجية العامة للشركة 
وضمان تحقيق األهداف المحددة من قبل 

مجلس اإلدارة.

–  توفير المعطيات والعمل على تطوير 
هيكل تنظيمي فعال وديناميكي يناسب 

األهداف االستراتيجية للشركة.

–  قيادة المفاوضات واالتفاقيات الهامة ذات 
األثر االستراتيجي/الحيوي على استمرارية 

الشركة أو نجاحها أو تطورها.

–  مراجعة الصفقات المقترحة لالستحواذ على 
أية مشاريع أعمال جديدة بالتعاون والتنسيق 

مع المجلس.

–   دعم وحماية صورة الشركة وأهداف عملها 
أمام المجتمع الخارجي وإقامة وترسيخ 

العالقات مع السوق والجهات األخرى.

–  التنسيق مع مسؤولي اإلدارة العليا لصياغة 
األهداف والغايات االستراتيجية، كل حسب 

وظيفته وكذلك في وضع الميزانيات.

–  مراجعة النتائج التشغيلية ومقارنة هذه 
النتائج مع األهداف المرسومة والتأكد من 

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح االنحرافات، 
إن وجدت.

–  اإلشراف على الهيكل المالي للشركة من 
ناحية كفايته وسالمته.
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إعداد التقارير
–  المصادقة على القوائم المالية  الشهرية 
والربع سنوية والسنوية والتقارير اإلدارية.

–  مراجعة التقارير والتوصيات والقضايا 
المقدمة إليه من قبل اإلدارة العليا، وتقديم 

الرأي والتوجيه حسب الحاجة.

–  إدارة عملية إعداد تقارير منتظمة لمجلس 
اإلدارة حول خطط الشركة وأدائها والقضايا 
التي تواجهها، وغير ذلك من األمور الهامة.

–  إجراء تقييم دوري للموظفين التابعين له 
بشكل مباشر والحرص على إيجاد برنامج 

للتطوير الذاتي المتواصل لفريق اإلدارة العليا.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
–  ضمان إيجاد إجراءات مناسبة إلدارة المخاطر 

على مستوى الشركة.
–  دعم لجنة التدقيق لضمان فعالية وكفاية برامج 

التدقيق الداخلي المطبقة.

المتطلبات القانونية
–  العمل على ضمان سالمة الوضع القانوني 

للشركة والشركات التابعة لها وااللتزام 
بكافة القوانين واألنظمة النافذة.

التواصل وتقييم األداء
أداء واجبات الناطق الرسمي باسم الشركة.  –

–  نقل واقع تقدم األعمال إلى مجلس اإلدارة 
والمساهمين والموظفين بصورة منتظمة.

–  تشجيع وتنظيم عملية التواصل الداخلي 
والخارجي وتوفير بيئة عمل شفافة ومتعاونة، 

وضمان وجود عملية تواصل سليمة وفعالة 
بين مختلف أقسام الشركة.

–  البت بشأن توظيف مسؤولي اإلدارة العليا 
بالتشاور مع لجنة الترشيحات والمكافآت.

–  وضع مقاييس ألداء اإلدارة العليا وإدارة أداء فريق 
اإلدارة العليا وتولي المسؤولية عن تطوير 

قدراتهم، بما في ذلك مراجعة األداء وخطط 
التطوير المنتظمة.

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 واألمور التنظيمية والتشغيلية، ووضع 

االستراتيجيات/المبادرات ومتابعة تنفيذها 
بنجاح، ومراجعة مؤشرات األداء الرئيسة للعمل 

ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية 
للشركة، وخالف ذلك.

أمين سر الشركة
يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية 

في التواصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
ويمارس دورًا هامًا في تسيير األمور الهامة 

المتعلقة بالشركة والحوكمة. 

 ومن أهم مسؤوليات أمين سر الشركة 
ما يلي:

–  تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا 
لإلجراءات المتفق عليها.

–  إعداد اإلخطارات وجداول أعمال االجتماعات 
والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت المطلوب.

–  تقديم المشورة لإلدارة بشأن محتوى 
وتنظيم العروض التقديمية المعدة 

الجتماعات مجلس اإلدارة.

–  حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واالضطالع 
بمسؤوليات أمانة السر، بما في ذلك 

 تنظيم عملية تدوين المحاضر في 
كل اجتماع.

–  العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس 
التنفيذي وكبار اإلداريين اآلخرين على تنفيذ 
تعليمات مجلس اإلدارة والتفعيل العملي 

لقرارات المجلس.

–  رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق 
بالمسؤوليات السكرتارية للشركة.

–  تلبية المتطلبات القانونية إلعداد التقارير 
وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

 –  العمل مع رئيس مجلس اإلدارة 
 والرئيس التنفيذي لبناء وتنفيذ 

مبادئ الحوكمة الرشيدة.

–  إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.

–  المحافظة على عالقات طيبة مع سوق 
األسهم وهيئة األوراق المالية والسلع من 

خالل التواصل الدائم مع الجهات التنظيمية.

–  المتابعة المستمرة للمستجدات في 
األنظمة المطبقة في مجال حوكمة 

الشركات والتأكد من التزام الشركة بها.

كبار المدراء التنفيذيين

إقبال حمزة
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى الشركة: أغسطس ٢٠٠6

المؤهالت العلمية:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في معهد أمناء الشركات القانونيين

وفيما يلي تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين، توضح تاريخ التعيين والرواتب والمكافآت المالية 
لعام ٢٠١٥.

تاريخ التعيينالمنصب الحالي
الرواتب والبدالت في ٢٠١٥

باأللف درهم

 المكافآت المالية لعام 
١٢٠١٥ )تقديرية(
باأللف درهم

٢9٢,49١٢,٠6٢ سبتمبر ٢٠١4الرئيس التنفيذي
٢٣١,١٣٣٣١4 يونيو ٢٠١٥الرئيس المالي باإلنابة٢

١٣66٨٢٨6 سبتمبر ٢٠١٥رئيس العمليات٣
نائب الرئيس التنفيذي - قسم 

١٥١,6٠٣٨٣٢ أبريل ٢٠١4األعمال االستهالكية
نائب الرئيس التنفيذي - قسم 

١٥١,٣٢7747 أبريل ٢٠١4األعمال الزراعية
١٥١,١٨٨4٣٥ أبريل ٢٠١4نائب الرئيس
١٥١,٠٨٨٣44 أبريل ٢٠١4نائب الرئيس
١٥١,٢٣6٣٣7 أبريل ٢٠١4نائب الرئيس 
--6 يناير ٢٠١6نائب الرئيس

١ إن دفع المكافآت المالية لعام ٢٠١٥ هي خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.
٢ عين السيد فاتح يلدان بمنصب الرئيس المالي باإلنابة للشركة في ٢٣ يونيو ٢٠١٥. وقبل تعيينه في هذا المنصب، 

شغل السيد فاتح منصب الرئيس المالي لقسم األعمال الزراعية في الشركة.
٣ عين السيد طارق الواحدي في منصب رئيس العمليات بالشركة بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١٥، قادمًا من الشركة القابضة 
العامة )صناعات(، والتي شغل فيها منصب نائب الرئيس األول لتطوير األعمال والمشاريع. وقد شغل السيد طارق في 

السابق منصب نائب الرئيس األول للبتروكيماويات في شركة أبوظبي للصناعات األساسية.

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات )تابع(
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المدققون الخارجيون
يقوم مجلس اإلدارة بترشيح المدقق الخارجي 

للشركة بناًء على توصيات لجنة التدقيق. 
وتتم الموافقة على تعيين المدققين 

الخارجيين وتحديد تعويضاتهم من قبل 
الجمعية العمومية للمساهمين.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
بتاريخ ٢6 أبريل ٢٠١٥، وافق المساهمون 

على تعيين شركة كي بي إم جي، إحدى 
المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم 

خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة 
للعام ٢٠١٥. وقد حلت شركة كي بي إم 
جي محل مؤسسة برايس ووتر هاوس 

كوبرز، وهي شركة خدمات مهنية متعددة 
الجنسيات يقع مقرها الرئيسي في هولندا، 

وتعتبر واحدة من الشركات األربع الكبرى في 
العالم في تدقيق الحسابات.

إن شركة كي بي إم جي هي المؤسسة 
الوحيدة الُمعينة كمدقق خارجي للشركة 
من قبل الجمعية العامة المنعقدة في ٢6 

أبريل ٢٠١٥.

بلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال التدقيق 
 وخالفها والمتعلقة بالخدمات المقدمة من 
قبل المدقق الخارجي 694،6٢٥ درهم خالل 

العام ٢٠١٥.

درهم 

٢٢6،7٢4 تدقيق نهاية العام
٣74،٣٢٥ المراجعة ربع سنوية

4٥،٠٠٠ مراجعة اإلعانة ربع السنوية
4٨،٥76 خدمات أخرى ـ غير تدقيقية*

٦٩٤،٦٢٥ المجموع

* تشمل الخدمات غير التدقيقية األخرى بصفة أساسية 

إعداد تقارير األعمال التجارية الموسعة

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق 
أخرى خالل عام ٢٠١٥.

منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان 

قدرة مجلس اإلدارة 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 واإلجراءات 
ومتابعتها وااللتزام بها على الوجه المطلوب 

وتضمينها في اإلجراءات المعتادة إلدارة 
الشركة وحوكمتها.

تتم دراسة سياسات الشركة وإجراءاتها 
لضمان كفايتها وفعاليتها، مع اإلقرار بأن هذا 

النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل في 
تحقيق أهداف األعمال وليس القضاء على هذه 

المخاطر بتاتًا وهو يمكن أن يؤمن ضمانًا 
معقوالً لكنه ليس مطلقًا من خطأ البيانات 

أو الخسائر الجسيمة. وثمة عملية إجراءات 
متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة المخاطر التي 

تواجهها الشركة. وتتولى اإلدارة المسؤولية عن 
تحديد المخاطر الرئيسة وتقدير األثر المحتمل 

لها من خالل إجراءات رسمية محددة بوضوح.

ويقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن نظام 
الرقابة الداخلية وعن مراجعته وفاعليته وأن 

النظام سليم وقد تم تنفيذه ومراقبته على 
نحو فعال.

إدارة الرقابة الداخلية
فوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على 
إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق، ويتم 
تعيين مدير الرقابة الداخلية وضابط االمتثال 

من قبل لجنة التدقيق.

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 
واألنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات 

واإلجراءات الداخلية. ويحدد ميثاق إدارة الرقابة 
الداخلية الغاية من إدارة الرقابة الداخلية 

وصالحياتها ومسؤولياتها.

ويتم تقديم التقارير المعدة من قبل إدارة 
الرقابة الداخلية إلى لجنة التدقيق ونسخة إلى 

اإلدارة العليا للشركة للعمل بموجبها. وتقوم 
اللجنة بصورة منتظمة بمتابعة التقدم الذي 

أحرزته اإلدارة فيما يتعلق باإلجراءات التصحيحية 
المتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها 

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

ُعين السيد أبيالردو راموس مديرًا للرقابة 
الداخلية وضابط االمتثال. ويشغل كذلك 

منصب مسؤول االلتزام. 

المؤهالت:
عضو معهد المدققين الداخليين )الواليات 

المتحدة األمريكية(
 عضو معهد الضوابط الداخلية )الواليات 

المتحدة األمريكية(
بكالوريوس في المحاسبة

الموظفون ونهجنا تجاه أخالقيات العمل
إننا نلتزم بضمان معاملة األفراد العاملين 
لدينا بكل تقدير واحترام، مع الحرص على 

حماية صحتهم وسالمتهم وحقوقهم 
األساسية وتعزيزها. وتطبق الشركة سياسات 

وإجراءات تحدد معايير السلوك التي يتوقع 
من جميع الموظفين اتباعها وتوفر توجيهات 

مفيدة لمساعدة الموظفين على اتخاذ 
القرارات الصائبة. كما نتبنى أيضًا نظام اإلبالغ 

عن المخالفات، وذلك لتمكين الموظفين من 
رفع أية مخاوف قد تساورهم والتي ال يمكن 

التعامل معها من خالل القنوات العادية.

إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من 

منظومة الحوكمة المؤسسية. وتملك 
المجموعة إدارة معنية بإدارة المخاطر 

تتولى المسؤولية عن هيكل المخاطر التي 
تواجهها الشركة وإدارة تلك المخاطر. وتعتبر 

إدارة المخاطر جزءًا رئيسًا من استراتيجية 
مجموعة أغذية ولتحقيق أهدافها على المدى 

الطويل. ويعتمد نجاح المجموعة على 
قدرتنا على تحديد الفرص الناشئة عن األعمال 
واألسواق التي نعمل فيها واالستفادة من تلك 

الفرص. وبالقيام بذلك، تتبنى المجموعة 
منهجًا راسخًا تجاه إدارة المخاطر، وهو 

المنهج الذي يضع عملية تقييم المخاطر 
على رأس جدول أعمال فريق القيادة إليالئها 

أكبر قدٍر من االهتمام.

يمكن أن تتجسد المخاطر في أشكال 
عّدة، ولديها القدرة على التأثير في صحتنا 

وسالمتنا وبيئتنا ومجتمعنا وسمعتنا وأدائنا 
التنظيمي والسوقي والمالي وتحقيق 

أهدافنا. ومن خالل فهم المخاطر وإدارتها، نوفر 
قدرًا أكبر من اليقين والثقة للمساهمين 

والموظفين والعمالء والموردين والمجتمعات 
التي نعمل فيها. ويمكن أن تشكل اإلدارة 

الناجحة للمخاطر مصدرًا للميزة التنافسية.

وُينظر إلى المخاطر التي تواجهها الشركة 
وإلى إدارتها على مستوى المجموعة ككل، 

وتشكل جزءًا ال يتجزأ من أنشطتنا التجارية 
والوظائف والعمليات الجوهرية. وتعد 

األهمية النسبية للمخاطر ومدى تحملها من 
االعتبارات الرئيسية التي نأخذها في الحسبان 

في عملية صنع القرارات في الشركة.

وعلى المستوى االستراتيجي، تتمثل أهداف 
إدارة المخاطر فيما يلي:

–  تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجهها 
الشركة وإجراءات التخفيف المناسبة.

–  صياغة بيان الرغبة في المخاطرة وضمان 
توافق برامج وخطط األعمال معه.

–  ضمان الدعم المالئم لخطط نمو األعمال 
التجارية عبر وضع بنية فعالة للمخاطر.

–  مساعدة المديرين التنفيذيين على تحسين 
المراقبة وتنسيق المخاطر على مستوى 

جميع األعمال.
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ويتمثل نهج الشركة في توفير التوجيهات 
المتعلقة بما يلي: فهم المخاطر الرئيسة 
لتحقيق االستراتيجية العامة؛ وإرساء أساس 

الرغبة في المخاطرة؛ وإنشاء منظومة إطار 
إدارة المخاطر ونشرها. ثم يتم تقسيم 

العملية إلى خمس خطوات هي: التحديد، 
التقييم، الرقابة، رفع التقارير، واإلدارة. ولم 
تتغير استراتيجية إدارة المخاطر للشركة 

بشكل عام عن ما كانت عليه في ٢٠١4.

النشاطالخطوات
 –  إنشاء العملية لتحديد وفهم المخاطر التحديد

على مستوى األعمال الرئيسية.
–  الموافقة على معايير القياس وإعداد التقييم

التقارير وتنفيذها
–  وضع عمليات وممارسات الرقابة األساسيةالرقابة

– مراقبة تنفيذ الضوابط
–  توفير التحذيرات المبكرة عن االنتهاكات  

في الرغبة في المخاطرة.
رفع 

– التواصل مع جميع األطراف المعنية التقارير   

–  مراجعة جميع جوانب ملف المخاطر اإلدارة
للشركة

–  مراجعة ممارسات إدارة المخاطر 
وتعديلها

وقد أنشــأ مجلس اإلدارة هيــكالً للمخاطر 
والرقابــة صمم خصيصــًا إلدارة تحقيق أهداف 

العمل االســتراتيجية. وال تنص اســتراتيجية 
الشــركة على الســعي لتحقيق النمو في 

العائــدات مــن خــالل تبني قدٍر أعلى من 
المخاطــر؛ إذ يحــدد بيان الرغبــة في المخاطرة 

الحــد األقصــى للتقلب في األداء والتعرض 
للمخاطــر، وتســتهدف البيانات الكمية 

والنوعيــة المعالــم أو الحــدود المقبولة أثناء 
تنفيــذ نمــوذج أعمالنا بهــدف إيجاد القيمة 

المجزيــة والمســتدامة للمســاهمين. ويمكن 
تعريــف قدرة الشــركة علــى تحمل المخاطرة 
بأنهــا “حجــم المخاطر التي يمكن للشــركة 

تحملهــا أو قبولهــا خالل ســعينا الدؤوب 
لتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية على المديين 

المتوســط والطويل.”

وباإلضافة إلى ذلك، تقوم لجنة إدارة المخاطر 
بمراجعة الرغبة في المخاطرة واستراتيجية 

المخاطر المستقبلية وتقديم توصيات بشأن 
الرغبة في المخاطرة إلى مجلس اإلدارة واتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ الضوابط /إجراءات 

التخفيف الكافية ضد المخاطر الرئيسة التي 
تم تحديدها.

وتتولى لجنة التدقيق بالتعاون مع قسم 
الرقابة الداخلية مسؤولية اإلشراف على التزام 
المجموعة بإدارة المخاطر وكافة أنشطة هذه 

اإلدارة فيما يتعلق بعمليات الشركة.

يتولى مجلس إدارة الشركة مراجعة بيان 
الرغبة في المخاطرة والموافقة عليه. وتجري 

اللجنة تقييمًا سنويًا لمخاطر األعمال من أجل 
صياغة هيكل فعال إلدارة المخاطر. يتولى 

رئيس لجنة المخاطر رفع التقارير على حالة/
أعمال إدارة المخاطر إلى مجلس إدارة الشركة 

كل ستة أشهر. 

محمد نديم سهيل
رئيس قسم الحوكمة والمخاطر

المؤهالت العلمية:
عضو معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا 

وويلز )المملكة المتحدة(
عضو جمعية المحاسبين القانونيين 

المعتمدين )المملكة المتحدة(
بكالوريوس )فخري( في المحاسبة التطبيقية 

)المملكة المتحدة( 
األدوار والمسؤوليات:

تشمل أهداف لجنة إدارة المخاطر ما يلي:

–  تقديم المشورة لمجلس اإلدارة/اللجنة 
التنفيذية فيما يتعلق برغبة الشركة في 
المخاطرة وقدرتها على تحمل المخاطر 

واستراتيجية المخاطر.
–  التأكد من تحديث سجل المخاطر وضمان 

مراجعة تقييمات وحالة إجراءات التخفيف منها 
وتحديثها كل ثالثة أشهر.

–  مراجعة المعايير المستخدمة في هذه 
التدابير والمنهجية المعتمدة بانتظام 

والموافقة عليها.
–  وضع معيار للرصد الدقيق والفوري لمستويات 

التعرض الكبيرة وأنواع محددة من المخاطر 
ذات األهمية الحاسمة.

–  مراجعة قدرة الشركة على تحديد وإدارة أنواع 
جديدة من المخاطر.

–  تقديم المشورة لمجلس اإلدارة/اللجنة 
التنفيذية حول المعامالت االستراتيجية 

المقترحة بما في ذلك عمليات االستحواذ أو 
التصرف، وضمان إجراء تقييمات العناية الواجبة 
للمقترحات المقدمة، مع التركيز بوجه خاص 

على جوانب المخاطر واآلثار المترتبة على 
الرغبة في المخاطرة وقدرة الشركة على 

تحمل المخاطر، وطلب المشورة الخارجية 
المستقلة حيثما كان ذلك مناسبًا ومتاحًا.

 –  مراجعة التقارير الصادرة بشأن أية 
 انتهاكات جسيمة لحدود المخاطر 

وكافة اإلجراءات المقترحة.
–  استعراض فعالية نظم إدارة المخاطر بالشركة 
ومراجعة واعتماد القوائم المقرر تضمينها في 

التقرير السنوي بشأن إدارة المخاطر.
–  استعراض اختصاصات قسم إدارة المخاطر 

واعتمادها وضمان توافر الموارد الكافية 
لديها وقدرتها على الوصول إلى المعلومات 

المناسبة لتمكينها من أداء وظيفتها بشكل 
فعال وفقًا للمعايير المهنية ذات الصلة. 

وتكرس إدارة اللجنة التنفيذية وأعضاؤها جزءًا 
من وقتها كل عام إلجراء مناقشات مع فريق 

إدارة المخاطر بالمجموعة وذلك لتسليط الضوء 
على بيئة المخاطر في مجاالت مسؤولياتهم 

الوظيفية أو الجغرافية، وكيف يمكن 
لهذه المخاطر أن تؤثر على تحقيق األهداف 

االستراتيجية للمجموعة. وتتناول جداول أعمال 
اللجنة التنفيذية جميع المخاطر الكبرى على 

مدار العام بغية التركيز عليها ومباشرة إجراءات 
التخفيف منها.

يبين اإليضاح ٣ في القوائم المالية معالم إدارة 
المخاطر المالية والرأسمالية والتي تشمل:

مخاطر السوق  –
المخاطر االئتمانية  –

مخاطر السيولة  –
المخاطر التشغيلية  –

مخاطر رأس المال  –
وأما المخاطر الهامة األخرى الواردة أدناه فهي 

المخاطر التي نعتقد أنها يمكن أن تؤدي 
إلى تفاوت نتائجنا بصورة جوهرية مقارنة 

بالنتائج المتوقعة والتاريخية، ولم تصنف هذه 
المخاطر حسب أهميتها.

قد تؤثر التقلبات في أسعار السلع 
األساسية والتقلبات االقتصادية العالمية 

الحالية سلبًا على نتائجنا
تتحدد األسعار التي نحصل عليها لسلعنا 

األساسية وفق أسعار األسواق العالمية أو ترتبط 
بها، ولطالما خضعت هذه األسعار لتقلبات 

كبيرة. يتكون الجزء األكبر من تكلفة اإلنتاج 
بالشركة من السلع )الحبوب، والبولي إثيلين 

تيريفثاالت، والسكر، ومسحوق الحليب( 
التي تتعرض لتقلبات األسعار العالمية. وقد 

تتفاوت أسعار هذه السلع نتيجة لعوامل 
مختلفة من بينها أداء المحصول، والسياسات 

الحكومية، والطلب مقابل العرض، وأسعار 
النفط، واألحوال الجوية. وتتولى لجنة إدارة 
مخاطر الشركة اإلشراف على استراتيجية 

الشراء وتنفيذها. كما يتم استخدام العديد 
من تقارير المعلومات حول السلع المختلفة 

للتعرف على االتجاهات الدولية وتسهيل تنفيذ 
عمليات شراء تنافسية.

إن أي تغيير في نظام الدعم لمادتي الطحين 
وعلف الحيوانات، المطبق حاليًا في إمارة 
أبوظبي، يمكن أن يؤدي إلى خسارة في 

حجم مبيعاتنا على المدى القصير. وقد قمنا 
فعليًا بإعداد خطط للحد من أثر أي تغييرات 

من هذا القبيل.

وتتم مراقبة أسعار مجموعة من منتجات 
الشركة من قبل الجهات التنظيمية 

الحكومية التي تحافظ الشركة على قنوات 
التواصل المفتوحة معها. كما يتم رصد 

تكاليف المواد الخام لهذه المنتجات بانتظام. 
وفي حالة الزيادة الحادة في التكاليف، يتم 
اللجوء إلى الجهة المختصة سعيًا للحصول 

على موافقة من أجل تمرير زيادة جزئية في 
التكاليف إلى المستهلكين/العمالء.

ومن شأن عدم القدرة على تمرير زيادة 
تكاليف المدخالت إلى المستهلكين أن يؤثر 

على الربحية.

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات )تابع(
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الجودة والسالمة الغذائية
 تلتزم الشركة بتطبيق نظام صارم إلدارة 

الجودة وسالمة األغذية بحصولها على شهادة 
األيزو 9٠٠١ )نظام إدارة الجودة(، وشهادة األيزو 
٢٢٠٠٠ )نظام إدارة السالمة الغذائية(، وشهادة 

هاسب )نظام السالمة الغذائية(. وتم منح 
الشهادات لشركتنا من قبل مؤسسة لويدز 

ريجستر لضمان الجودة، مع برنامج مراجعة 
تدقيقية متكرر كل ستة أشهر. وفي عام ٢٠١٥ 

حازت جميع مرافق الشركة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة على شهادة نظام إدارة 

السالمة الغذائية ٢٢٠٠٠ المتوافقة مع المبادرات 
العالمية لسالمة األغذية )GFSI(. كما نجحت 
المجموعة في تنفيذ الممارسات الزراعية 

العالمية الجيدة في المزارع المسؤولة عن 
توريد المحاصيل لعملياتنا في مصر. إضافة 
إلى ذلك، للسنة الثانية على التوالي حازت 

عمليات علف الحيوانات في قطاع الزراعة على 
تصنيف الدرجة “A” من قبل هيئة أبوظبي 

للرقابة الغذائية تقديرًا لتميزها في إدارة 
المرافق. كما اختارت هيئة أبوظبي للرقابة 

الغذائية مخبز الوثبة باعتباره أحد أفضل 
المؤسسات في إمارة أبوظبي لعام ٢٠١٥.

وفازت “أغذية” بالفئة الذهبية من جائزة 
الشيخ خليفة للتميز، لقاء تطبيقها ألفضل 

الممارسات وتماشيها مع نموذج التميز 
الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.

كما طبقت “أغذية” خالل عام ٢٠١٥ نظام كيو 
بلس، وهو نظام إلكتروني إلدارة الجودة، 
وقد أسهم ذلك في إضفاء االنسيابية على 

العمليات من خالل ضمان االتساق بين كافة 
المواقع التابعة للمجموعة.

كما تطبق الشركة عمليات وأنظمة صارمة 
وذات معايير عالية لمراقبة وضمان الجودة للتأكد 

من تلبية جميع المواد الخام المستخدمة 
والسلع المنتجة للمعايير المحددة.

قوانين البيئة، الصحة، والسالمة
من أجل ضمان االمتثال للقوانين واللوائح 

النافذة، تعمل الشركة على نحو استباقي 
ووثيق مع السلطات التنظيمية المحلية 

واإلقليمية لإللمام بالتغيرات التي تطرأ على 
األنظمة القائمة، وتتعاون على االمتثال باللوائح 

الجديدة. وقد حصلت الشركة على شهادة 
األيزو ١4٠٠١ )نظام إدارة البيئة( وشهادة األيزو 

١٨٠٠١ )نظام إدارة الصحة والسالمة( باستثناء 
اتنا في تركيا التي يجري العمل فيها  عمليَّ

للحصول على مثل هذه الشهادات. وفي عام 
٢٠١٥ ما زلنا نستخدم “إنزيم فيتاز”  في العلف 

الحيواني )الدواجن( للحد من األثر البيئي 
للفوسفور في النفايات الحيوانية. وعالوة على 

ذلك، تمكنت أغذية من خالل مشروع “البيئة 
الخضراء”، الذي تنفذه الشركة للحد من 

استهالك الطاقة وإدارة النفايات، من تخفيض 
البوليثيلين تيرفثاليت في مواد التغليف 

وتوفير أكثر من ١,٢٠٠ طن من هذه المادة. 
كما أن تحسين مواصفات الكرتون وفر 

١,٣٠٠ طن. كما أن طبقة الغطاء البالستيكي 
ومواد التغليف الثانوية التي نستخدمها قابلة 

لالنحالل البيولوجي بنسبة ١٠٠ في المائة.

 وتؤكد هذه المبادرات جميعها مدى التزام 
شركة “أغذية” بقضايا البيئة واالستدامة. كما 
خفضنا كمية النفايات المرمية في المكبات 
من ٥7 في المائة عام ٢٠١4 إلى ٣٢ في المائة 
عام ٢٠١٥ )علما بأن النسبة المستهدفة كانت 
4٥ في المائة( في مختلف مرافق المجموعة 

التزامًا ببرنامج “نظافة” الخاص بمركز 
أبوظبي إلدارة النفايات.

القوانين واللوائح
يتعيــن علينا أيضا االمتثال لمجموعة واســعة 

مــن القوانيــن واللوائح. وعالوة على ذلك، قد 
تتغيــر طبيعة مخاطــر معينة، نظرًا لتغيير 

القواعد واللوائح، وتطور التفســير الحكومي 
لتلــك القواعــد واللوائح. وقد تكون التغييرات 

التــي تطرأ علــى أنظمة معينة جوهرية، 
وقــد يؤثــر أي تغيير في القوانين واللوائح 
المعمــول بهــا أو عدم االمتثال لها بصورة 

جوهرية وســلبية علــى نتائجنا المالية. 
وُيمكننــا التواصل مــع المنظمات الحكومية 
وغيــر الحكوميــة بطريقة إيجابية وداعمة من 
التعبيــر عــن وجهات نظرنا وإدارة أثر التغيرات 

والتنظيمية. السياسية 

استمرارية سلسلة التوريد
الفشل في تقديم إمدادات مستمرة من 

المنتجات النهائية المتوافقة. ُصمم نموذج 
سلسلة التوريد بالشركة للمساعدة في 

ضمان توريد منتجاتنا وجودتها وأمانها. 
وتسعى الشركة لتجنب االعتماد على مصدر 

واحد من العناصر الهامة متى كان ذلك 
ممكنًا. وفيما يتعلق بجميع اللوازم الرئيسية 

بالنسبة لنا، تستهدف الشركة التعامل مع 
مورد احتياطي واحد على األقل لضمان عدم 
حدوث اضطرابات كبيرة في أعمالنا اليومية؛ 

ويستثنى من ذلك اللوازم التي يتم توريدها 
مباشرة من مصنع محدد أو من خالل عملية 

شراء تخضع لالتفاقيات األساسية.

مخاطر تراجع األداء مقابل الخطة 
الموضوعة وفشل أعمال الشركة في 

الوفاء باالستراتيجية المحددة بالكامل
تضع جميع وحدات األعمال أهدافها وُيرصد 

أداؤها باستمرار مقابل الميزانيات الموضوعة 
ومؤشرات األداء الرئيسية وترفع التقارير 
لمجلس اإلدارة في هذا الصدد. ويتولى 

مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية مراجعة 
المخاطر االستراتيجية المالية واألداء بانتظام، 

كما توضع الخطط والميزانيات التشغيلية 
المتسقة في جميع أنحاء المجموعة 

للمساعدة في تحقيق النتائج المرجوة. وفي 
حالة تراجع أداء أسواق/األعمال/المنتجات على 

خالف ما هو مقرر في الخطة، ورغم تنفيذ 
كافة المبادرات المطلوبة، إال أن الشركة قد 

تضع في اعتبارها سحب هذه االستثمارات 
أو إنهائها. ويتطلب أي إنهاء جوهري لألعمال 

 )إيقاف تشغيل نشاط ما مثالً( موافقة 
مجلس اإلدارة.

رأس المال البشري
مخاطر عدم قدرة الشركة على تنفيذ 

استراتيجياتها والوفاء بأهدافها نتيجة لترك 
أفراد رئيسيين من أعضاء اإلدارة العمل 

بالشركة والذين ال يمكن االستعاضة عنهم 
بمرشحين آخرين على نفس القدر من الخبرات 

والمؤهالت. وتستخدم الشركة مجموعة 
متنوعة من أدوات ووسائل اجتذاب المواهب 

واالحتفاظ بها للحد من الخسائر، وتقوم 
بمراجعة خطة التعاقب الوظيفي سنويًا.

سمعة العالمة التجارية
هناك العديد من العوامل التي يمكنها أن 
تؤثر سلبًا على سمعة شركتنا، ويشمل 

ذلك عدم الثبات في جودة المنتجات أو التلوث 
الذي قد يؤدي إلى سحب المنتجات. وتطبق 

الشركة مجموعة شاملة من السياسات 
والعمليات واألنظمة لتعزيز االمتثال 

لممارسات التصنيع الجيدة وضمان مراقبة 
الجودة. وقد وضعت الشركة عملية فعالة 

لسحب المنتجات عند االقتضاء، كما لها وثيقة 
تأمين للمسؤولية عن المنتجات. ولم يتم 

 تسجيل أي حاالت لسحب المنتجات خالل
العام ٢٠١٥.

توقف األعمال
مخاطر عدم كفاية خطط استمرارية أعمالنا 

ومواجهة توقف سلسلة التوريد بالشركة 
أو حدوث اضطرابات في مرافقنا الخاصة 

باإلنتاج، األمر الذي قد يؤثر سلبًا وبصورة مادية 
على نتائج عملياتنا. لم يتم تسجيل أي 

حاالت جوهرية لتوقف األعمال في عام ٢٠١٥؛ 
ولوحظت بعض حاالت التوقف الطفيفة التي 

تم التعامل معها على نحو فعال. وقد نجحت 
الشركة في تطبيق نظام إدارة استمرارية 
األعمال كجزء من مبادرات إمارة أبوظبي.

وتضم الشركة فريقًا متخصصًا من خبراء 
استمرارية األعمال وإدارة األزمات لدعم أعمالنا، 
وتشمل مسؤولياته رئاسة اللجنة التوجيهية 

لمرونة األعمال؛ وتنسيق إدارة األزمات والتدريب 
على استمرارية األعمال؛ وإجراء التمارين 

ورصد التوافق والتنسيق؛ وتخزين خطط دعم 
عمليات األعمال الجوهرية بالشركة ومراقبة 
تحديثاتها مركزيًا. وتساعد هذه األنشطة في 

ضمان الحفاظ على مستوى مناسب من 
االستعداد والقدرة على االستجابة، كما توفر 

التغطية التأمينية لحاالت توقف األعمال.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة
تمتلك الشركة برنامجًا للمسؤولية 

االجتماعية يقوم على أربع ركائز أساسية 
هي الصحة والعافية، سالمة الغذاء وأمنه، 

الموظفين والتوطين، والبيئة. ويمكن االطالع 
على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن في 
قسم المسؤولية االجتماعية للشركة من 
التقرير السنوي لعام ٢٠١٥. لقد بلغ مجموع 
المبلغ الذي أنفقته الشركة عام ٢٠١٥ على 
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 

٢.٣6 مليون درهم )٢٠١4: ٣.٢ مليون درهم(. 
وفيما يلي المبادرات أو طلبات الرعاية 

الرئيسية المتعلقة بدعم المجتمع: مركز 
راشد لذوي االحتياجات الخاصة، حملة التوحد، 

مؤتمر الصحة العقلية والسلوكية الثالث 
لألطفال، التي تهدف إلى تطوير مهارات 

جاهزية القوى العاملة لدى ٢٠٠٠ شاب إماراتي 
في أبوظبي، بالشراكة مع مؤسسة 

إنجاز اإلمارات العضو في مؤسسة جونيور 
أتشيفمنت ورلدوايد، أكبر مزود لبرامج 

التعليم العملي في العالم.
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إشراك الموظفين
تدرك الشركة قيمة التواصل مع موظفيها 

وإشراكهم ألجل تحقيق األهداف المشتركة، 
وتملك الشركة عددًا من آليات التواصل 

الراسخة مع الموظفين لتحقيق هذا الهدف، 
من بينها: اجتماعات التواصل الدورية؛ وموقع 

اإلنترانت للمجموعة، والمشاركة المتزايدة 
على الشبكة االجتماعية للمجموعة “يامر”.

وقد زادت شفافية قيادتنا وذلك بإنشاء 
خدمة رسائل الرئيس التنفيذي الشهرية، 

واجتماعات العاملين ربع السنوية، الرسالة 
اإلخبارية أيديا لوج IDEA Logue ربع السنوية 

التي تصدرها المجموعة. وكجزء من جهودنا 
لتمكين جميع الموظفين وتعزيز الشعور 

بالمسؤولية، طرحنا مبادرة برنامج اقتراحات 
الموظفين “إم - باور”.

تقدر الشركة إنجازات موظفيها وتحفزهم 
على المساهمة في مسيرة نجاحها عبر 

برامج التقدير مثل جوائز أفضل موظف 
للمبيعات، والمقدمة من الرئيس التنفيذي، 

والجوائز الدولية للتميز في التصميم )القيم 
األساسية(، وجوائز القيادة في أغذية.

بيان االلتزام القانوني
لم تتعرض الشركة خالل عام ٢٠١٥ ألية غرامات 

أو عقوبات من قبل هيئة األوراق المالية 
والسلع أو أي جهة تنظيمية قانونية بشأن 

أي مسألة تتعلق باألسواق المالية. إضافة إلى 
ذلك، لم ترد أية حالة هامة بعدم االلتزام بأية 
قواعد أو أنظمة نافذة، ولم يتم تسجيل أية 

أحداث رئيسة في عام ٢٠١٥.

أداء األسهم ٢٠١٥

سعر السهم في نهاية الشهر )درهم(

الشهر
سعر 

االفتتاح
أعلى 
قيمة

أقل 
قيمة

سعر 
اإلغالق

6.٣٠6.٣٠6.٣٠6.٣٠يناير-١٥
6.796.٨46.٥٠6.٨4فبراير-١٥

7.١٠7.١٥7.٠٠7.١٢مارس-١٥
7.4٠7.7٠7.4٠7.7٠أبريل-١٥
7.٥٨7.٥٨7.٠٠7.٥٥مايو-١٥

7.٣٥7.477.٣٥7.4٣يونيو-١٥
7.٢67.٨٠7.٢67.7١يوليو-١٥

7.6٠7.٨٥7.6٠7.٨٢أغسطس-١٥
7.9٥٨.١٣7.9٥٨.٠٠سبتمبر-١٥

7.٥٢7.٨67.٥٠7.6٥أكتوبر-١٥
7.6٥7.٨٠7.6٥7.7١نوفمبر-١٥

7.677.677.677.67ديسمبر-١٥

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية ٢٠١٥
األساس: ٣١ ديسمبر ٢٠١٠

ديسمبر 
١٠

مارس 
١١

يونيو 
 ١١

سبتمبر 
 ١١

ديسمبر 
 ١١

مارس 
 ١٢

يونيو 
 ١٢

سبتمبر 
 ١٢

ديسمبر
 ١٢

مارس 
 ١٣

يونيو 
 ١٣

سبتمبر 
 ١٣

ديسمبر 
 ١4

مارس 
 ١4

يونيو 
 ١4

سبتمبر 
 ١4

ديسمبر
١4

مارس
١٥

يونيو
١٥

سبتمبر
١٥

ديسمبر
١٥

٪٣٠٠

٪٢٥٠

٪٢٠٠

٪١٥٠

٪١٠٠

٪٥٠

٪٠

٪٥٠-

٪٢٥7 ٪٢7٢
٪٢46 ٪٢٣١

٪١٨٨ ٪٢٠٢
٪١6٠

٪١٢١
٪١٠6

٪٨٨ ٪47

٪١7 ٪١ ٪9-
٪7- ٪4- ٪٢٠- ٪٢٠- ٪7-

٪٥-
٪٠٪4-

٪١-
٪7-٪١٢-

٪6-٪١٠-
٪4-

٪١١٪-٣
٪٣١٪4٥٨٪١

٪٨٠٪67٪٨٨٪67٪64٪74٪66٪٥٨

٪١6٠

٪٠

٪١٥٠

٪١66

٪١٣9 ٪١١٣

٪١٣٠

٪١١٠ ٪٨٥
٪٨٣

٪9٥

٪4٥ ٪٢٣ ٪١١ ٪١٢ ٪١٣ ٪٠

٪٢6- ٪٢6- ٪١4- ٪٣- ٪٠-

  حركة تقلب أسهم أغذية     مؤشر سوق أبوظبي )مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية( 
  مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية )مؤشر قطاعي )قطاع المستهلكين((

فئة المساهمين )عدد األسهم(
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

النسبةاإلجماليالشركاتاألفرادالحكومةالفئة

٨7.٢٪٥٢٣،4٨7،٣7٣ 7١،6٣9،١6٨ ١١١،٨47،٢٠٥  ٣4٠،٠٠١،٠٠٠ اإلمارات
دول مجلس 

4.٠٪ ٢٣،79١،6٨4  ١٣7،٠٥9٢٣،6٥4،6٢٥ التعاون الخليجي
٠.١٪6٥٥،٣٠٣ 9٣،٨9٢ ٥6١،4١١  عرب

٨.7٪٥٢،٠6٥،64٠ 49،٨9٣،٥٠٣ ٢،١7٢،١٣7  أجانب
١٠٠.٠٪٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ١١٤،7١7،٨١٢١٤٥،٢٨١،١٨٨ ٣٤٠،٠٠١،٠٠٠اإلجمالي

 ١٠٠.٠٪٢4.٢٪١9.١٪٥6.7٪النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون ٥ بالمائة أو أكثر
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

النسبة المئويةعدد األسهمالمساهمون

٥١.٠٠٪٣٠6،٠٠٠،٠٠٠الشركة القابضة العامة )صناعات(
7.٠٢٪4٢،١٠٣،974شركة اإلمارات الدولية لالستثمار

٥.٠٠٪٣٠،٠٠٠،٠٠٠صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٥

عدد المساهمونالملكية
عدد األسهم 

المملوكة
النسبة 
المئوية

١7.٠٪١٠١،٨67،464 7٢،٨٠4 أقل من ٥٠،٠٠٠
4.٥٪٢6،74٥،4٥٨ ١٥6 من ٥٠،٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠،٠٠٠

١٠.7٪64،٠6٠،٢٢٢ 44 من ٥٠٠،٠٠٠ إلى أقل من ٥،٠٠٠،٠٠٠
67.9٪4٠7،٣٢6،٨٥6  6 أكثر من ٥،٠٠٠،٠٠٠

١٠٠.٠٪٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠ 7٣،٠١٠ اإلجمالي

أحداث هامة في العام ٢٠١٥
 أعلنت الشركة بتاريخ ١٢ أكتوبر ٢٠١٥ شراء 

١٠٠ في المائة من أسهم شركة البيان للمياه، 
التي تعد طرفًا رئيسيًا في قطاع المياه بحجم 

٥ جالونات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
وتحظى بتواجد لها في ُعمان أيضًا.

وتتمتع شركة البيان التي تأسست عام ١999 
بتواجد قوي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وخاصة في اإلمارات الشمالية التي تقع غالبية 

أصولها فيها باإلضافة إلى عمليات التصنيع في 
ُعمان منذ العام ٢٠٠٢. وتوفر مرافق التصنيع 

والتخزين المملوكة لشركة البيان في دبي 
وعجمان، باإلضافة إلى مرافق شركة أغذية في 
إمارة أبوظبي، العديد من فرص التآزر بدًءا من 

خفض تكاليف اإلنتاج إلى تحسين أساطيل 
التوزيع ومرافق التصنيع والتخزين.

 ُيعد االستحواذ على شركة البيان خطوة 
استراتيجيًة ممتازًة لشركة أغذية بفضل 

عالمتها التجارية الراسخة، وبنيتها التحتية 
للمبيعات والتوزيع، مقرونة بما تملكه 

أغذية من خبرات واسعة في مجاالت التصنيع 
والمبيعات والمعرفة والتسويق وعالماتها 
التجارية الشهيرة. ومن هنا، نتطلع قدمًا 

إلى تعزيز مكانتنا الرائدة في قطاع المياه 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة وإطالق العنان 

إلمكانات النمو بالشركة بشكل عام.

المهندس/ ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

٢٨ فبراير ٢٠١6

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات )تابع(
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