التقر يــر الســنوي 2020

ا لمحتو يـــا ت

ملتزمون

بحياة أكثر
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مهمتنا
توفير أغذية ومشــروبات
مُ غذيــة ،وق ّيمة ،منتجة
بطرق مســؤولةُ ،تثري الحياة
الصحيــة الكاملة ،المفعمة
بالنشــاط ،كل يوم
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6
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أين نعمل

حوكم ــة الش ــركة
32

تقرير الحوكمة المؤسسية
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مجلس اإلدارة
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
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فريق القيادة
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مقابلة مع الرئيس التنفيذي
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تقرير مجلس اإلدارة
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سلسلة القيمة
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االستدامة

ا لبيا نـــا ت ا لما ليـــة
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اإلستراتيجية

46

تقرير مدقق الحسابات المستقل

48

البيانات الموحدة

ا لتقر يـــر ا ال ســـتر ا تيجي

48

المركز المالي

مر اجع ــة األعم ــال
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األعمال االستهالكية

48

تقرير الربح أو الخسارة

21

األعمال الزراعية

49

الدخل الشامل

23

توسيع المحفظة

49

التغيرات في حقوق الملكية

24

مؤشرات األداء الرئيسية

50

التدفقات النقدية

50

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ح ــول ه ــذ ا التقر ي ــر
تماشــي ًا مع أهدافنا الخاصة
باالســتدامة وجهودنا المستمرة
لتقليــل النفايــات الورقية ،نقدم تقريرنا
الســنوي على هيئة ملف رقمي تفاعلي،
مع العلم أننا نوفر نســخة مطبوعة
عند الطلب.

ميزات التقرير التفاعلي
اضغط على العناوين في القائمة
العلوية وروابط "اقرأ المزيد" داخل
الصفحات للتنقل بين األقسام.
اضغط فوق رمز القائمة الرئيسية
للعودة إلى صفحة المحتويات.
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التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

لمحة سريعة

3.14
إجمالي األصول
(مليار درهم)

بيع أكثر من

زجاجة مياه

سنو ًيا

1

أ ما ك ــن تو ا جد ن ــا

رقم

في
اإلمارات
العربية
المتحدة

في المياه واألعالف الحيوانية
والدقيق ومعجون الطماطم

19

30
التصدير إلى
أكثر من

عالمة تجارية
في محفظة منتجات
موسعة

4000
أكثر من

موظف يعملون في
التصنيع والتوزيع
والتسويق

6

التصنيع في

دول

مليار

3

عال ما تنـــا ا لتجا ر يـــة

دولة

7

من أكبر عشر

عالمات تجارية من حصة سوق
اإلمارات العربية المتحدة

حصص حملة األسهم
(مليار درهم)

صافي اإليرادات
(مليار درهم)

صافي الربح
(مليون درهم)

٢٠٢٠

مجموعــة "أغذيــة" هي شــركة إقليميــة رائدة في مجال األغذية
والمشــروبات مقرها أبوظبي .تأسســت المجموعة في عام  2004وأدرجت
فــي ســوق أبوظبــي لــأوراق المالية عام  ،2005وتتألف مــن محفظة متنوعة من
الشــركات المتكاملــة والعالمــات التجارية العالمية المرموقة .توفر الشــركة
منتجــات غذائيــة ومشــروبات عالية الجودة وموثوقة وأساســية لقاعدة
عمالئنا المتزايدة باســتمرار محلي ًا وإقليمي ًا في أرجاء الشــرق األوســط وأوروبا
وشــمال إفريقيا وفي مناطق مختارة على مســتوى العالم.

1.90

34.5 2.06

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

إماراتية الجذور،
عالمية الطموح

المؤ شـــر ا ت ا لماليـــة

11
مصنع
شبكة

عالمية

من الموردين والشركاء
الموثوقين

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

أبرز المستجدات

مايو

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

"أغذية" تتعاون مع الهالل
األحمر اإلماراتي لتوصيل
المواد الغذائية األساسية

فبراير

بهــدف مواجهة تحديات القطــاع وتطبيق أفضل
الممارســات العالمية.

مارس

مجموعة "أغذية" وأهم
الشركات في قطاع المياه
المعبأة يشكلون جمعية
الخليج للمياه المعبأة

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 6

قسم البحث والتطوير في
"أغذية" يدعم برنامج
التدريب الداخلي
لطــاب جامعة اإلمــارات العربية المتحدة في
علوم الغذاء.

يونيو

فــي دولة اإلمارات العربيــة المتحدة من خالل
رعايــة الفعاليات الرياضيــة المحلية والدولية.

"أغذية" تحصل على جائزة
الشيخ خليفة للتميز

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 27

يوليو

"أغذية" توقع اتفاقية مع
مجلس أبوظبي الرياضي
لترويج نمط الحياة الصحي

لمواطنــي دولة اإلمــارات العربية المتحدة في
جميــع منافــذ التخزين والتوزيــع في جميع أنحاء
الدولــة .اقــرأ المزيد في الصفحة ↖ 27

هيئة أبوظبي للزراعة
والسالمة الغذائية
تستعين بشركة "أغذية"
إلنشاء مزرعة أبحاث
"أغذية" تعيّن آالن سميث في
منصب الرئيس التنفيذي
"أغذية" تطلق أول زبادي
ّ
في المنطقة مُ
صنع من
ّ
تتغذى على
حليب أبقار
العشب من "يوبليه"
اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 23

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 6

أكتوبر

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 23

وســتة أعضاء جدد لمدة ثالث ســنوات.

مياه العين العالمة
التجارية رقم  1بين العالمات
األكثر اختيار ًا في اإلمارات
العربية المتحدة
زجاجة العين النباتية تنال
جائزة جاما لالبتكار
اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 6

ديسمبر

"أغذية" تطلق أول عبوة مياه
نباتية بنسبة  ٪100بالمنطقة
في معرض جلفود

"أغذية" تعلن انتخاب
خليفه سلطان السويدي
رئيس ًا لمجلس إدارتها

4

"أغذية" تتبرع بعائدات 500,000
زجاجة مياه العين لمؤسسة
 Make-A-Wishفي اإلمارات
العربية المتحدة

أبرز المستجدات
لعام 2020
"أغذية" تعلن عن
إجراءات لضمان الغذاء
والماء والمنتجات
األساسية المنزلية

٢٠٢٠

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 27

"أغذية" تعلن نيتها
االستحواذ على الفوعة
للتمور ومخبز الفيصل
اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 29

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

من نحن

اليوم

إطالق عبوة مياه العين النباتية وزبادي
يوبليه من األبقار التي تتغذى على العشب
االستحواذ على شركة الفوعة اإلماراتية
ومخبز وحلويات الفيصل في الكويت

في عام 1978

انطالق ًا من رؤيته لدعم األمن
الغذائي لدولة إلمارات ،أنشأ
األب المؤسس لدولة اإلمارات
العربية المتحدة ،المغفور له
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان،
شركة مطاحن الدقيق واألعالف
الحيوانية ،ووضع األسس لما
أصبح فيما بعد مجموعة "أغذية".

2019

إطالق مياه العين الخالية من البرومات
ودقيق المدعّ م بفيتامين (د)

2018

إطالق مياه العين فيتامين (د) ومياه العين
بامبيني

4,162
الموظفين

362

موظف ًا تم تدريبهم
في عام 2020

جنسية

50

من مواطني
دولة اإلمارات
تم تدريبهم في
إطار مبادرة
تطوير

توقيع اتفاقية بحث وتطوير مع نوتريكو
بدأ مصنع مياه الخليج المتحد اإلنتاج في
الكويت

2017

التوقيع على المشروع المشترك مع
أندرسون هاي ،اإلمارات العربية المتحدة

2016

التوقيع على المشروع المشترك إلنتاج
مياه العين في الكويت
االستحواذ على شركة مصنع دلتا للمياه
بالمملكة العربية السعودية

2015

االستحواذ على شركة مياه البيان في دولة
اإلمارات العربية المتحدة
توقيع اتفاقية توزيع مع شركة الفوعة
إطالق مياه العين زيرو

بدء إنتاج العلف الحيواني

1981

تأسيس شركة العين للمياه
المعدنية

1990

تشكيل شركة "أغذية"  -كجزء من
مبادرة حكومة أبوظبي للخصخصة.

2004

2009

اكتتاب عام مدرج في سوق أبوظبي
لألوراق المالية مع طرح  ٪49من
الشركة للجمهور

2005

2008

تعيين إدارة جديدة

2006

2007

2012

االستحواذ على شركة مياه بيليت (ألبين)
التركية

2010

توقيع اتفاقية إنتاج وتوزيع مع شركة يوبليه
إطالق االستثمارات المتعلقة بالتصنيع
والبنية التحتية في مصر
االستحواذ على خضروات العين

االجتماعات
العامة
تهدف االجتماعات العامة إلى
الحفاظ على تراثنا الثقافي،
وتقديم الفرصة لقيادة الشركة
للتواصل مع الموظفين في
جميع أنحاء البالد واطالعهم
على أولوياتنا االستراتيجية.

توقيع اتفاقية اإلنتاج والتوزيع مع شركة
كابري صن
االستحواذ على  ،Ice Crystalاإلمارات
العربية المتحدة
* الصور تم التقاطها قبل جائحة "كوفيد."19-

5

2020

تعيين مجلس اإلدارة الجديد والفريق القيادي

فــي "أغذية" ،نحــن ملتزمون مع ًا
بقيمنــا ورؤيتنــا لتقديم اإللهام
للنــاس ليختــاروا حياة أكثر صحة
وســعادة .إننا متعاونون في
تحقيــق أهدافنا الكبرى ،وعازمون
علــى بنــاء القيمة من خالل النزاهة
والنجــاح ،وواثقون من إبداعنا
وقدرتنا على التكيف ،ومســؤولون
أمــام مجتمعنــا وعمالئنا وأمتنا.

57

٢٠٢٠

نحن مزود عالمي لألغذية
والمشروبات عالية الجودة،
متحدون في مهمتنا لتغذية
حياة أكثر صحة.

ا لن ــا س وبيئ ــة
ا لعم ــل

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

أبــر ز اإلنجــاز ا ت

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

عملنا

المياه

تنتقل أعمال
كابري صن إلى
مالك العالمة
التجارية اعتبار ًا من
يناير .2021
اقــرأ المزيد في
الصفحة ↖ 28

مشروبات
وألبان

الغذاء والرعاية
المنزلية

ا لعال مـــا ت التجا ر يـــة ا لز ر ا عيـــة
الدقيق واألعالف
الحيوانية

تم اإلعالن عن
صفقات االستحواذ
على الفوعة للتمور
ومخبز الفيصل في
عام .2020
اقــرأ المزيد في
الصفحة ↖ 29

تصنيف بصمة العالمة
التجارية من كانتار

جائزة الشيخ
خليفة للتميز

جائزة أفضل ابتكار جاما في
الشرق األوسط

اختيرت مياه العين لتكون العالمة
التجارية األولى للمشروبات في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،والعالمة
التجارية السادسة األكثر اختيار ًا بين
السلع االستهالكية في اإلمارات
العربية المتحدة بشكل عام ،وذلك
في تصنيف بصمة العالمة التجارية
من كانتار لعام .2020

بحضور سمو الشيخ حامد بن
زايد آل نهيان عضو المجلس
التنفيذي إلمارة أبوظبي ،منحت
شركة "أغذية" جائزة الشيخ
خليفة للتميز في التصنيع في 26
فبراير .2020

تكريم ًا لإلنجازات في قطاع السلع
االستهالكية في المنطقة ،مُ نحت
جائزة جاما لالبتكار في المملكة
المتحدة إلى عبوة مياه العين
النباتية الستخدامها البالستيك
الحيوي القابل للتسميد والذي
يمكنه تحمل درجات حرارة الصيف
المرتفعة.

6

ا لعال مـــا ت ا لتجا ر يـــة ا ال ســـتهال كية

#1

٢٠٢٠

تســتمر محفظتنــا مــن العالمات التجارية األساســية والموثوقة في التنوع
والتوســع ،لتؤثر على حيــاة الناس اليومية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

بناء القيمة من خالل
عالماتنا التجارية

جو ا ئ ــز ا لعال م ــة التجار ي ــة

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

أين نعمل

■ أصول أغذية
■ نطاق الصادرات

اإلنتاج

7

المياه

٢٠٢٠

تركيا

مــن خــال التصديــر إلــى أكثر من  30دولة حول العالم من ســتة مراكز تصنيع
في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقياّ ،
تمثل أعمالنا الدولية محور اً
رئيســي ًا في اســتراتيجيتنا للتنمية المســتدامة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

توسيع وجودنا
العالمي

مو ا ق ــع اإلنت ــا ج

التصدير إلى

اإلمارات العربية اسكتلندا
أيرلندا
المتحدة
هولندا
الكويت
النمسا
البحرين
ألمانيا
فلسطين
قبرص
المغرب
سنغافورة
المملكة
المتحدة

الكويت

ا لوص ــو ل حس ــب المنطق ــة

سلطنة
عمان

اإلنتاج

المياه

اإلنتاج

اإلمارات العربية
المتحدة
المقر الرئيسي
اإلنتاج

مياه/مشروبات ،أطعمة،
الدقيق ،علف حيواني
التصدير إلى

سلطنة عمان
البحرين
فلسطين
األردن
إيران
جيبوتي
باكستان
أفغانستان

المياه

مصر

المملكة
العربية
السعودية

أطعمة

اإلنتاج

التصدير إلى

المياه

اإلنتاج

اإلمارات العربية
المتحدة
المملكة العربية
السعودية
لبنان
فلسطين
األردن
تركيا
ليبيا
تونس
المغرب

كينيا
الصومال
المملكة
المتحدة
بولندا
هنغاريا
فرنسا
ألمانيا
إيطاليا
كندا
روسيا
فيتنام

الشرق األوسط

أوروبا

أفريقيا

آسيا

اإلمارات العربية
المتحدة ●●●
المملكة العربية
السعودية ●●
الكويت ●●
سلطنة عمان ●●
البحرين ●●
لبنان ●
فلسطين ●●●
األردن ●●
إيران ●
تركيا ●●
مصر ●
قبرص ●

المملكة المتحدة ●●
اسكتلندا ●
أيرلندا ●
هولندا ●
بولندا ●
هنغاريا ●
فرنسا ●
النمسا ●
ألمانيا ●●
إيطاليا ●

ليبيا ●
تونس ●
المغرب ●●
جيبوتي ●
كينيا ●
الصومال ●

روسيا ●
سنغافورة ●
فيتنام ●
باكستان ●
أفغانستان ●

أمريكا
الشمالية
●
●
●
●

كندا ●
إنتاج
منتجات إماراتية
منتجات مصرية
المنتجات التركية المصدر

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة
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مقابلــة مع رئيســنا التنفيذي
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سلســلة القيمة
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االستدامة
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اإلستراتيجية

٢٠٢٠
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رســالة رئيس مجلس اإلدارة
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ا لتقر يـــر
ا ال ســـتر ا تيجي

أبرز المالمح
التشغيلية

البيانات
المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

نبذة عن
الشركة

مراجعة
األعمال

حوكمة
الشركة

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

كلمــة رئيس مجلس اإلدارة

إننا فخورون بدورنا الحاسم كمزود للسلع األساسية .ونسعى
من خالل تعاوننا مع الهيئات الحكومية وهيئة أبوظبي
للزراعة والسالمة الغذائية إلى الحفاظ على إمدادات مستمرة
ومخزونات إضافية من المواد الغذائية ومنتجات المياه
والمشروبات التي تمثل أهمية حيوية لمجتمعنا.

اقــرأ المزيــد في الصفحة ↖ 27

ّ
تعطل تدفق اإليرادات من الخدمات
وأدت القيود على التنقل إلى
الغذائية ،وفي ضوء ذلك ،عملنا على تأسيس منصات وشبكات
توزيع إلكترونية لتوصيل منتجاتنا إلى منازل المستهلكين .ومع
تزايد اإلنفاق خارج نطاق الميزانية من أجل تطوير هذه القنوات
الجديدة ،بذلنا جهود ًا دؤوبة لخفض التكاليف عبر كافة خطوط
األعمال .كما قمنا بمواءمة عروضنا لتلبية الطلب ،خاصة مع
تحول االتجاهات االستهالكية من التركيز على عمليات الشراء
نتيجة الشعور بالقلق بسبب أزمة كوفيد 19-إلى وعي أكبر باألسعار
والتركيز على الخيارات الصحية.
نتيجة لذلك ،استطعنا االحتفاظ بمكانتنا الريادية في السوق
فيما يخص فئات المنتجات الرئيسية ،إضافة إلى الحفاظ على
تميز أدائنا ،وتجديد التزامنا بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة.
ونجحنا من خالل هذه المساعي ومن خالل القيمة التي قدمناها
في تعزيز ثقة العمالء ،السيما بعد تصنيف عبوات مياه العين
ً
تفضيال في دولة
في المرتبة األولى على الئحة المشروبات األكثر
ً
تفضيال
اإلمارات العربية المتحدة والمرتبة السادسة كأكثر السلع
في قطاع السلع االستهالكية سريعة التداول ،وفق ًا لتصنيف
انتشار العالمات التجارية الذي أعدته مجموعة كانتار للعام .2020
االستدامة واالبتكار
يتماشى التزامنا الراسخ باالستدامة مع الرؤية الطموحة لدولة
اإلمارات ،ولذلك نحن ملتزمون بمواصلة مسيرة االبتكار مع التركيز
بشكل رئيسي على المنتجات الصديقة للبيئة والمغذية التي
ٍ
تدعم نمط الحياة النشط والصحي .وفي عام  ،2020أطلقنا عبوات
المياه المصنوعة من مكونات نباتية ،ما يمثل إنجاز ًا استثنائي ًا
على مستوى قطاع تعبئة العبوات المصنعة من مكونات نباتية
بالكامل .وتكلل ذلك بفوز هذه العبوات بجائزة أفضل ابتكار
في منطقة الشرق األوسط .ولضمان االستجابة االستباقية
الم ّ
لتفضيالت العمالء المتغيرة ،قدمنا مُ نتج زبادي يوبليه ُ
صنعة
ّ
تتغذى على العشب الطبيعي ،ضمن إطار
من حليب األبقار التي
نهجنا المتقدم الهادف إلى تقديم المزيد من الخيارات العضوية
والصحية للمســتهلكين .اقرأ المزيد في الصفحة ↖ 23

وتساعد اإلجراءات اإلصالحية الطموحة لرأس المال العامل،
إضافة إلى استحداث األقسام واألدوار القيادية الجديدة ،في
تحقيق رؤيتنا طويلة األمد ،الرامية إلى زيادة جودة أرباحنا بالتوازي
مع مضينا قدم ًا في مرحلة جديدة من مسيرتنا الواعدة.
وأعلنا في شهر ديسمبر عن االستحواذ على شركتين رئيسيتين
في سوق األطعمة الجاهزة ،وهما شركة الفوعة المحلية
المختصة بمعالجة التمور وتعبئتها ،وشركة مخبز وحلويات
الفيصل في الكويت .وتساعد صفقات االستحواذ الجديدة على
زيادة الحضور اإلقليمي للمجموعة وتوسيع محفظة منتجاتها،
انسجام ًا مع استراتيجية نمونا وبما يعكس التزامنا باستكشاف
الفرص القيمة في فئات وأسواق جديدة وتطوير خططنا
الطموحة في أن نصبح واحدة من أكبر عشر شركات لألغذية
والمشروبات في المنطقة.
مع الشكر والتقدير
مع انطالقنا في العام الجديد ،نود أن ُنعرب عن عميق تعاطفنا
وتضامننا مع جميع المتضررين من أزمة كوفيد ،19-ونتوجه بالتحية
إلى كافة العاملين في الخطوط األمامية الذين ساهموا في تأمين
سالمتنا ،كما نجدد بدورنا دعمنا للمجتمعات التي نعمل فيها
والتزامنا بحقيق تغيير إيجابي وملموس.
ويشرفني بالنيابة عن زمالئي أعضاء مجلس اإلدارة التعبير عن
خالص الشكر لحكومة أبوظبي على توجيهاتها السديدة ودعمها
المستمر ،كما أتوجّ ه بتحية ملؤها الحب والتقدير واالحترام لقادة
دولة اإلمارات العربية المتحدة .وال يفوتني أن أعبر عن امتناني
العميق لوالء عمالئنا وثقة مساهمينا وتفاني موظفينا.
خليفة سلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

بروتوكوالت خاصة
وقد تمثلت خطواتنا األولى في تطبيق
ٍ
لحماية صحة موظفينا في شتى أنحاء المنطقة .وسمح لنا
ذلك بمواصلة عملياتنا بأمان ،باإلضافة إلى ضمان تأمين المواد
الخام الالزمة في عمليات اإلنتاج ،وضمان توزيع اإلمدادات في
الوقت المناسب وسط إجراءات اإلغالق.

وفي اطار التحديات التي واجهها القطاع السياحي والتحول من
نظام العمل المكتبي إلى العمل عن بعد ،عملنا بجد على حماية
أعمالنا األساسية عبر التكيف مع االحتياجات المتقلبة للسوق.

٢٠٢٠

السادة المساهمون،
لقــد حرصنا على التمســك بقيمنا
المشــتركة خالل عام تطلب من
ٍ
بالمرونة لمواجهة
الجميــع التحلــي
تحديات اســتثنائية بــكل المقاييس.
وبينمــا كان العالم منشـ ً
ـغال بمواجهة
تداعيــات أزمة كوفيــد ،19-عملنا بعزيمة
وإصــرار على تأدية كامل مســؤولياتنا
تجــاه موظفينــا وعمالئنا ودولتنا.

السالمة الغذائية

أولويات األعمال

التزمنا في مجموعة أغذية بتطبيق استراتيجية فعالة تهدف
إلى تعزيز مكانة المجموعة وتمكينها من تحقيق نمو قوي في
المستقبل؛ وعملنا في ضوء ذلك على إجراء تقييم مالي شامل
ألعمالنا لضمان استعدادنا للخطوات التالية .وركز تقييمنا
ُ
المعمق على أربعة مجاالت هي :اإلدارة المحسنة للقنوات
في قسم دعم المجتمع ،وتأمين مخصصات الديون ،وتبسيط
محفظة األعمال ،واالتفاق مع شركة كابري صن بشأن إنهاء
عالقة الترخيص بحلول ديســمبر  .2020اقرأ المزيد في الصفحة ↖ 28
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نسير
بخطى
واثقة نحو
النمو

استراتيجية النمو

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

مقابلــة مــع الرئيس التنفيذي

كيف تقيّمون أداء مجموعة "أغذية" بالنظر لما شهده عام 2020
من أحداث ومستجدات؟
ً
حافال بالتغييرات الجذرية التي تزامنت مع
شهدت المجموعة عام ًا
ظروف غير مسبوقة.
في مجال الحوكمة على وجه الخصوص ،شهدت نهاية الربع
األول انتخاب أعضاء جدد في مجلس اإلدارة ،وتبع ذلك إجراء
عدة تغييرات على مستوى اإلدارة العليا ،شملت تعييني كرئيس
تنفيذي للمجموعة .وبالعودة إلى تلك الفترة ،أعتقد بأن المجموعة
اتبعت منهجا سليما على مختلف األصعدة وخاصة فيما يتعلق
بحماية األعمال األساسية واالحتفاظ بالمكانة الريادية في السوق
بالنسبة لفئات المنتجات الرئيسية .وفي غمرة الظروف السلبية
ُ
يسعني سوى أن أشيد بمرونة
التي فرضتها أزمة كوفيد ،19-ال
المجموعة وقدرتها العالية على التطور والتكيّف وإيجاد الحلول
للتحديات ومعالجة التأثيرات السلبية لتحقيق أفضل النتائج.
وقد اتخذنا خطوات استثنائية لمواجهة أزمة كوفيد ،19-حيث
يشمل ذلك الجهود الدؤوبة التي بذلتها فرق التوريد واالستجابة
للحاالت الخاصة من أجل ضمان سالمة موظفينا .وحرصت هذه
الفرق على العمل بأعلى درجات االحترافية لمواجهة التحديات
الناجمة عن األزمة ،واإلسراع بتسخير كل الموارد واإلمكانيات
المتاحة لمراقبة المستجدات وإدارة الخدمات اللوجستية بكفاءة.
ونذكر من األمثلة على ذلك االستجابة المثالية لطلبات الحكومة
بضمان إمدادات كافية من الغذاء .وتط ّلب ذلك العمل بوتيرة

سريعة ،وفي ظل تطبيق قيود اإلغالق محلي ًا وعالمي ًا ،من أجل
تأمين المزيد من المواد الخام لشبكة التوريد وتلبية االرتفاع الكبير
في الطلب الذي شهدناه خالل الربع األول من العام.
من جهة ثانية ،بذلت المجموعة جهود ًا استثنائية لتحسين
التكاليف ومواكبة التغيرات في سلوك المستهلكين .وخير مثال
على ذلك هو التزامنا بتحويل الموارد إلى المبيعات اإللكترونية
وخدمات التوصيل إلى المنازل .وقد أدركنا في وقت مبكر بأن إحدى
نقاط القوة المتميزة للمجموعة تتمثل في قدرتها على اتخاذ
اإلجراءات والتغييرات الفعالة بالسرعة المطلوبة.
لقد التزمت المجموعة بأجندة غنية بالتدابير واألهداف .وبالنظر
إلى التغييرات الكبيرة التي طرأت خالل العام الماضي ،أظهرت
المجموعة مستويات عالية من المرونة والقدرة على التكيف؛
ويُعزى ذلك بالطبع إلى كفاءة وتفاني موظفينا وأفكارنا النيرة
عمل متكامل داخل المجموعة.
والتزامنا بنهج
ٍ

ومع سيرنا في تطبيق استراتيجية التوسع والنمو ،سيتمحور
هدفنا حول تحقيق توازن مثالي بين تحسين التكلفة واالستعداد
للمستقبل .وعملنا خالل الربع الثالث من العام على إجراء تقييم
شامل ألعمالنا ،واتخذنا إجراءات حاسمة بعيدة األمد ،ما وفر
مالي
ٍ
ً
ً
أساسا قويا ألعمالنا مع اقترابنا من عام .2021
ما تقييمكم ألهم إنجازات الشركة في عام 2020؟
كانت استجابتنا السريعة للظروف المتغيرة بالتأكيد إحدى نقاط
تميّزنا في عدد من مجاالت أعمالنا .وقد عملنا أيض ًا على توفير
خيار توصيل المنتجات إلى منازل المستهلكين عبر إنشاء قنوات
للتجارة اإللكترونية وتأمين الخدمات اللوجستية لعمليات التوصيل
إلى المنازل .ويفخر جميع أعضاء فريقنا بنجاح المجموعة في
وضع أكثر من  100شاحنة في الخدمة ،بهدف دعم قنوات ومنافذ
البيع التابعة لنا .واستطعنا تلقي الطلبات وتوصيلها في غضون
 24ساعة ،لنتفوق بذلك على كبرى محالت التجزئة التي كانت
تستغرق فترة  5-4أيام لتوصيل الطلبات.
وتشمل إنجازاتنا األخرى تسجيل أداءٍ رائع لقسم الدقيق واألعالف
الحيوانية ،الذي استطاع خالل عام  2020التكيف مع الميزانية وحماية
الربحية وتحقيق أداء استثنائي عبر بيع المزيد من المنتجات إلى
المستهلكين والحفاظ على اإليرادات .كما لعبت فرق سلسلة
التوريد والبحث والتطوير دور ًا مهم ًا في دعم جهودنا الترويجية
لدى هيئة أبوظبي للزراعة وسالمة األغذية .وقام وفد من الهيئة
بزيارة مصانعنا ومختبراتنا ومخازننا ،وأشاد بإمكاناتنا وقدرتنا على
تقديم المزيد من الدعم للبرامج األخرى.
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يســتعرض الســيد آالن سميث في
هــذه المقابلــة أداء مجموعة "أغذية"
خــال عام  2020وخططهــا لتحقيق النمو
االســتراتيجي المستقبلي

الشك أن بقاء المستهلكين في منازلهم قد أدى إلى تزايد
االهتمام بالطهي وإعداد المعجنات ،وهو ما يظهر بوضوح من
مستوى مبيعات الدقيق خالل عام  .2020وفي الوقت نفسه ،يعتمد
االقتصاد اإلماراتي على السياحة ،ويرتبط جزء كبير من أعمالنا
بالخدمات الغذائية .وليس هناك أدنى شك بأن قطاع الفنادق
والمطاعم والمقاهي والقنوات المالئمة تحمل العبء األكبر
من إجراءات اإلغالق المرتبطة بأزمة كوفيد ،19-ما أثر بطبيعة
الحال على إيرادات قطاع منتجات المياه المعبأة .ومع تحول
اهتمام السوق باتجاه خدمات التوصيل إلى المنازل ،حققت فرق
المبيعات لدينا إنجاز ًا رائع ًا ،بفضل تركيزها على فئات أخرى من
المنتجات مثل الخضروات المجمدة والمواد الغذائية األخرى.
وكانت االستجابة فعالة وحاسمة ،ما جعلنا أكثر قدرة على
مواجهة األزمة وتحدياتها.

٢٠٢٠

كيف أثرت ظروف السوق على "أغذية"؟

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

مقابلة مع
الرئيس التنفيذي

"بالنظــر إلى التغييــرات الكبيرة التي
طــرأت خــال العام الماضي ،أظهرت
المجموعــة مســتويات عالية من
المرونــة والقدرة علــى التكيف؛ ويُعزى
ذلــك بالطبــع إلى كفاءة وتفاني
موظفينــا وأفكارنــا النيرة والتزامنا
عمل متكامــل داخل المجموعة".
بنهــج
ٍ
وفيما يتعلق بالعمليات الدولية ،سجلت أعمالنا في الكويت
نمو ًا بنسبة  ٪31.5على أساس سنوي في صافي اإليرادات ،ونحن
نواصل حالي ًا المضي بقوة نحو مسار الربحية في السوق الكويتية.
كل من الفوعة ذ.م.م،
كما وقعنا اتفاقيتين لالستحواذ على ٍ
وهي أكبر شركة في العالم لمعالجة التمور وتعبئتها؛ وشركة
مخبز وحلويات الفيصل ،وهي أحد أبرز المخابز الصناعية في دولة
الكويت ،ما ساعد على تنمية أعمالنا بواقع أربع مرات في السوق
الكويتية .وتمثل الشركتان إضافة غنية إلى محفظة المجموعة،
حيث ستسهمان في تحقيق المزيد من القيمة الملموسة
للمساهمين.
هل حققتم أهدافكم على صعيد االستدامة؟
تتميز مجموعة أغذية بالتزامها الراسخ والناجح تجاه االستدامة،
حيث تمكنا من تحقيق مجموعة من األهداف الطموحة في هذا
التمسك بقيمنا عند
المجال .ونحرص كشركة مسؤولة على
ّ
اإلجابة على سؤال أساسي وهو :هل المواد التي نستخدمها قابلة
إلعادة التدوير أم تمت إعادة تدويرها؟ في الواقع ،نحن فخورون
بأن  ٪99من المواد التي نستخدمها قابلة إلعادة التدوير ،كما
أن  ٪35من المواد األخرى التي نستخدمها مُ عاد تدويرها .ونحن
فخورون جد ًا بهذه النتائج ،خاصة وأن الشركات غالب ًا ما تلقي
الضوء على المواد القابلة إلعادة التدوير وتهمل االهتمام بالمواد
ُ
المعاد تدويرها .ونقوم حالي ًا بمراجعة صفقات االستحواذ الجديدة
لضمان تماشيها مع أهداف االستدامة المتعلقة بمنتجاتنا.
واتخذنا خطوات كبيرة في مجال االبتكار عبر تقديم عبوات المياه
ّ
المصنعة من مكونات النباتية ،والتي كشفنا النقاب عنها مطلع
عام  2020في معرض جلفود .وعلى غرار العديد من االبتكارات
ّ
تشكل هذه الخطوة استثمار ًا طويل األجل
المهمة األخرى،
نطاق واسع بين
على
النباتية
العبوات
استخدام
بعد
سيؤتي ثماره
ٍ
المستهلكين .من جهة ثانية ،أبرمنا اتفاقية تعاون مع شركة إدارة
الموارد فيوليا بهدف إطالق مبادرات تستهدف جمع وإعادة تدوير
ّ
ّ
ويشكل التزامنا
المصنعة من البولي إيثيلين تريفثاليت.
المواد
باالستدامة البيئية جزء ًا أساسي ًا من هويتنا األصيلة وسنواصل
هذا االلتزام في المستقبل( .اقرأ المزيد في الصفحة  ↖ 13وفي
تقرير االستدامة المستقل لعام .)2020

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

مقابلــة مــع الرئيس التنفيذي

كما يمثل تطوير رأس مالنا البشري أحد أبرز المهام في أجندة
أعمالنا؛ فنحن ندير شركة كبرى والشك أن نجاحنا يرتبط بطبيعة
الحال بوجود قوة عاملة تتمتع بالشغف والحافز والقدرة على
توجيه وإدارة أعمالنا بنجاح كل يوم .ومن الضروري أن ُنطبق
إستراتيجيتنا الخاصة بكوادر العمل بشكل صحيح؛ إذ يتوجب علينا
تطوير األفراد واالستثمار في إمكاناتهم واالستفادة من القدرات
ً
مستقبال.
المناسبة كي نستطيع مواصلة االزدهار
وجاءت استراتيجيتنا ثمرة تقييم متعمق لألعمال وااللتزام
برؤية واضحة حول مسار اتجاهنا .وقد حرصنا على اتخاذ كل ما
يلزم وتخصيص الوقت الكافي للتحقق من كفاءة وفعالية هذه
االستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة ،وليس فقط
لألشهر الـ  12القادمة .وندرك جيد ًا أن الشركات ال تشهد التحول
المنشود خالل يوم واحد ،ولذلك يتوجب علينا خالل المرحلة
بنهج متقدم وعالي المرونة يضمن لنا المضي
المقبلة أن نلتزم
ٍ
بخطى واثقة ،ودمج األعمال الجديدة بكفاءة وفعالية ،ومراعاة
أن تساهم القرارات المستنيرة على المدى القريب في تحقيق
منافع إيجابية في المدى الطويل .ونأمل أن يكون هذا اللقاء
وافي ًا لالطالع على تطلعاتنا وأهدافنا المنشودة والمبادئ والقيم
الراسخة التي نسعى للتقيّد بها.

٢٠٢٠

ونعتمد في هذا اإلطار نهج ًا يُغطي مجالين أساسيين ،األول على
المستوى المحلي؛ حيث سنعمل على تقييم األعمال التجارية التي
يمكننا إضافتها إلى شبكة التوزيع القوية الخاصة بنا؛ والثاني على
المستوى الدولي؛ حيث كانت استثماراتنا في الماضي ذات نطاق
ثانوي ،وسنتطلع إلى إضافة أصول أكبر إلى محفظتنا وتطوير
إمكاناتنا التصديرية بالتوازي مع االستحواذ على عالمات تجارية
جديدة .وتعتبر صفقات االندماج واالستحواذ التي أجريناها مؤخر ًا
بمثابة مؤشر إيجابي على االتجاه الذي نسلكه .فقد استطعنا من
خالل االستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل إضافة ما
قيمته  92مليون درهم إلى أعمالنا وزيادة عدد منافذنا في الكويت
من  600منفذ إلى حوالي  4000-3500منفذ .وسنواصل في المستقبل
تركيزنا على تطبيق هذا النهج.
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تتمحور استراتيجينا حول تحقيق النمو ،ونرتكز في ذلك إلى حقيقة
أساسية مفادها أن "أغذية" تعتبر شركة كبرى على مستوى
القطاع ،وعلينا حمايتها وضمان ازدهارها ألن ذلك سيشكل
األساس للنجاحات واإلنجازات التي نصبو إليها كمجموعة.
ويجب علينا االلتزام بتحقيق أداءٍ مثالي ،وتوسيع هوامش األرباح
والمحافظة على ريادتنا في القطاع .في الوقت نفسه ،ندرك أن
النمو على مستوى السوق المحلي يواجه تحديات أكبر ألننا نمتلك
حصة كبيرة في السوق .ولذلك يجب أن ترتكز خططنا الموجّ هة
للنمو على أعمالنا الدولية واستراتيجيتنا لالندماج واالستحواذ.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

ما هي استراتيجية "أغذية" المستقبلية؟

"قــد اتخذنــا خطوات اســتثنائية لمواجهة أزمة كوفيد ،19-حيث يشــمل
ذلــك الجهــود الدؤوبــة التي بذلتها فرق التوريد واالســتجابة للحاالت
الخاصــة من أجل ضمان ســامة موظفينا".

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

سلسلة القيمة

259

40

(مليون درهم)
التوفير في نفقات
المجموعة 2020
2015

2016

2017

2019

2018

 2020التراكمي

12

نمـــو ذ ج سلســـلة ا لقيمـــة
الكف ــا ء ة
خطوط
األعمال

التخطيط
تخطيط المبيعات
والعمليات
) طلبات السوق
) المواد
) اإلنتاج

المصادر

اإلنتاج

التسليم

المشتريات

التصنيع

سلسلة اإلمداد

) تحديد المصادر

) اإلنتاج

) التخزين

) الشراء

) صيانة األصول

) تقييم وتطوير
الموردين

) التخزين في
المصنع

) الخدمات
اللوجستية

) التوزيع

) األسطول
) التوزيع

ا لر كا ئـــز ا لتشـــغيلية

الصحة والسالمة
والبيئة

التميز في
سلسلة القيمة

خدمة
العمالء

األعمال
التجارية
االستهالكية
المياه
المشروبات
المأكوالت
بنود التداول

الدقيق
األعالف الحيوانية

مبادرات توفير النفقات
) القدرة التنافســية على
توريــد المواد من خالل
إيجاد مزودين بدالء
وإعادة صياغة المعايير

يلعب التطوير المستمر دور ًا محوري ًا في
تحقيق هدفنا المتمثل في تقديم قيمة
مستدامة لمساهمينا .ومع وجود خطة
قوية لتعزيز الكفاءة واإلنتاجية ،أثبتت
عملياتنا في عام  2020أنها فعالة للغاية في
مواجهة تحديات السوق المتقلبة وشبكات
اإلمداد المتأثرة .ولتلبية الطلب في السوق
وكذلك تحقيق أهداف المبيعات ،تم تنفيذ
سلسلة من التدابير لتوفير التكاليف عبر
قنوات اإلمداد وخطوط اإلنتاج وشبكات
الخدمات اللوجستية.

) تحسين كفاءة خطوط
اإلنتاج
) زيــادة إنتاج المواد من
خالل تعزيز الضوابط
العملية

انخفاض حوادث المركبات
مقارنة بعام 2019

ساعة تدريب خالل 2020

responsible
responsible
agile responsible
َ agile responsible
الت ّ
وقد
المسؤولية

اإلصرار

) االستدامة والتركيز
علــى الحد من انبعاثات
الكربــون من خالل الحفاظ
على الكهرباء

انخفاض وتيرة اإلصابة
مقارنة بعام 2019

3.8

32

التعاون

الديناميكي ألسطول
التوزيع

في إطار جهودنا للتركيز على اإلنتاجية ،نعمل
دوم ًا على بناء بيئة آمنة وسليمة من خالل
التدريب المستمر .تظهر هذه الجهود بشكل
واضح من خالل االنخفاض السنوي للحوادث
المرتبطة بالعمل عبر العمليات المختلفة.

2.28

collaborative
collaborative
collaborative
collaborative
determined
determined
determined
determined
agile agile

) تحسين المسار

%18 %55 17,894
2.78

بدعــم مــن
قيمنـــا

) ترشــيد القوى العاملة مع
ارتفاع الطلب

إنتاجي ــة ترك ــز عل ــى الصح ــة والس ــامة البيئي ــة

األعمال
الزراعية

إدارة
المشاريع

٢٠٢٠

تســهم سلســلة القيمــة القويــة لـ "أغذية" في دفع نجاح نمــوذج األعمال المتكامل
الــذي اخترنــاه ،مــن خالل بنــاء فعالية عالية وقدرة إنتاجية تركز على الســامة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

تعزيز القيمة في
مختلف مجاالت األعمال

الوفورات التراكمية
في نفقات
المجموعة
(مليون درهم)

2016

26

2017

1.51
23

2018

18

2019

1.25
اإلصابات التي تؤدي إلى تغيب الموظفين ()LTIs

12
2020

معدل تكرار اإلصابات التي تؤدي إلى تغيب
الموظفين ()LTIFR
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مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

االستدامة

الموظفون

العمالء
مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا

ـاب المصلحــة هــم الصانعون الحقيقيــون للتغيير لدينا ،وهم ً
أيضا القوة الدافعة
أصحـ ُ
وراء جميع جهودنا االبتكارية والتطورات المســتمرة .لذا نركز على أهمية إشــراك
جميــع أصحــاب المصلحــة وإدماجهم في عملية تحديد المجاالت الرئيســية ذات األهمية
فهما
النســبية ،البيئية واالجتماعية والمتعلقة منها بشــؤون الحوكمة ،وفي فهمها
ً
أفضل ،كي يتم تحســينها وتطويرها واالســتثمار فيها .ونحن حريصون على االســتماع
بصــورةٍ مســتمرة ،عبــر مجموعةٍ من قنــوات االتصال المختلفة ،إلى كافة أصحاب
المصلحــة وعلى الســعي للحصــول على مالحظاتهم في جميع األوقات.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

المورِّدون

الهيئات
الحكومية

الحوكمة المؤسسية والممارسات
األخالقية في األعمال

تماشـيًا مع المبادرة العالمية إلعداد التقارير (،)GRI
وبالشــراكة مع جهةٍ استشــارية خارجية مســتقلة ،أجرينا هذا
تقييمــا تفصيليًا لبنود األهمية النســبية بغرض الفهم
العــام
ً
والتقييم األفضل لقضايا االســتدامة الرئيســية ذات الصلة
َّ
مجموعات
وضم التقييم عدة
بأعمــال مجموعــة أغذية.
ٍ
مختلفــة خارجيــة وداخلية مــن أصحاب المصلحة ،لتكوين صورةٍ
شــاملة وواقعية لجميع المخاطــر ِ غير المالية المحتملة.

تقليل الهدر الغذائي
األداء المالي والمساهمة
االقتصادية
الصحة والسالمة في مكان
العمل
التطوير المهني للموظفين
واالحتفاظ بهم

٢٠٢٠

االس ــتماع ألصح ــا ب
ا لمصلحـــة

أ صح ــا ب
ا لمصلحـــة لد ينـــا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

سالمة المنتج وجودته
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ونلخــص فــي هذا الفصل ،نهج األهمية
النســبية الخاص بنا وركائزه األساسية
المحدَّ دة في إطار االســتدامة الذي خضع
للتحديث ،مع إدراج المنجزات الرئيســية
التي نتجت عن أنشــطتنا لعام  2020ضمن
كل ركيزةٍ منها.

المجتمعات المحلية
والمنظمات غير الحكومية

المؤسسات المعنية
بالبيئة واالستدامة

مهم

ونعتمــد في مجموعة "أغذية"
الممارســات ذات الصلة باالستدامة في
عملياتنا اليومية وخططنا االســتراتيجية.
ويضمن إطار االســتدامة الذي نعتمده
تعزيــز اآلثــار اإليجابية البيئية واالجتماعية
واالقتصاديــة الناتجة عن أعمالنا .وقد
أعددنــا ،بغية تعزيز هذه االلتزامات
والتوجيهــات ،تقريرَنا األول الخاص
باالســتدامة لعام  ،2020والذي ُنشــر على
موقع الشــركة اإللكتروني ويسلط الضوء
علــى جميــع جوانب أدائنا غير المالي.

المستثمرون
والمساهمون

أهم نسبيًّا

لذلك يشــكل هدفنا في تحقيق
االســتدامة وتعزيز نمط حياة صحي
جزء ًا جوهري ًا في صلب نشــاطنا التجاري،
كما يمثل أولوية أساســية في عملياتنا
اليومية وخططنا االســتراتيجية بعيدة
المــدى بهــدف الوصول إلى بيئة ومجتمع
واقتصاد أكثر صحة واســتدامة.

عالي األهمية

نؤمــن فــي مجموعــة "أغذية" أن أي نشــاط تجار ي يجب أن يكون
دافعـ ًا لتحقيــق األفضــل عبر تقديم قيمــة مضافة لجميع
المســاهمين والمجتمع ككل

الترتيب

بنود األهمية النسبية

تتأثر صناعة األغذية والمشــروبات بصورةٍ مســتمرة بمجموعةٍ
من اتجاهات الســوق والتغيُّرات في عادات المســتهلك
ً
مليئا
وقدرته الشــرائية .وقد كان هذا العام على األخص
بالتحديــات حيــث وضعــت جائحة  19-COVIDالعديد من العقبات
المتنوعة أمام قطاع األغذية والمشــروبات محليًا وعالميًا.

وقــد أتاحــت لنــا نتائج هــذا التقييم تحديد وتصنيف  19من بنود
ِّ
ونوضح في
األهمية النســبية التي تؤثر على أداء أعمالنا.
الرســم البياني التالي األهمية النســبية التي أبرزناها في تقرير
االستدامة لعام .2020

االبتكار في التعبئة والتغليف
واالقتصاد الدائري
التنوع وتكافؤ الفرص في مكان
العمل
إدارة النفايات التشغيلية
التسويق المسؤول ورضا
العمالء
اإلدارة المسؤولة لسلسلة
اإلمداد
إدارة موارد المياه

مصفو فـــة ا أل هميـــة ا لنســـبية
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حقوق اإلنسان

■ عالي األهمية
■ أهم نسبيًّا
■ مهم

1

األمن الغذائي
إشراك الموظف ورفاهيته
منتجات صحية

4

الحد من التغير المناخي والتكيُّف
معه

األهمية ألصحاب المصلحة

ملتزمون بتوفير
أسلوب حياة مستدام

د ر ج ــة ا أل همي ــة النس ــبية

ا أل هميـــة ا لنســـبية
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المساهمة واالستثمار في
المجتمع
التنوع البيولوجي واألثر البيئي
األهمية لألعمال
3

4

5

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

االستدامة

ي ِّ
ـتقبل
ُمثل إطار االســتدامة خارطة الطريق الخاصة بنا نحو مسـ
ٍ
مســتدام ،وذلك عبر تحديد جدول أعمال االســتدامة واألولويات،
وبتوجيــه قراراتنا المتعلقة باألعمال ،والتواصل بشــفافيةٍ حول
الكيفيــة التــي نعتزم بهــا الحد من المخاطر ومضاعفة األثار
اإليجابيــة التي نحدثها في المجتمع.
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انخفاض في اإلصابات
الهادرة للوقت
ساعة تدريب على شؤون
الصحة والسالمة للموظفين
انخفاض في معدل اصطدام
المركبات
ألف درهم وُ ضعت في
استثمارات مجتمعية
ٍ
نسبة الزيادة في عدد
المتطوعين في الشركة

بنود األهمية النسبية
• التنوع وتكافؤ الفرص في مكان العمل ()8
• التطوير المهني للموظفين والحفاظ عليهم ()6
• مشاركة الموظف ورفاهيته ()15
• الصحة والسالمة في مكان العمل ()5
• األمن الغذائي ()14
• المساهمة واالستثمار في المجتمع ()18

٢٠٢٠

بناء ودعم مجتمعات
ٍ
صحية وآمنة

نســلط الضوء علــى بعض إنجازاتنا
لكل من
مــن أجل النظر فــي تطبيقنا
ٍّ
الركائــز األربع الرئيســية ضمن إطار
االســتدامة .وتتوفر تفاصيل كل
بند ومؤشــر أداء رئيســي في تقرير
ٍ
االســتدامة لعام  2020المتاح على
موقع الشــركة اإللكتروني.

14

ويجمع إطار العمل هذا بنود األهمية النســبية المتصلة
َّ
مصممة لتوجيه كافة
باالســتدامة في أربع ركائز رئيسـيَّة
أنشــطتنا وتوفير أسـ ٍ
ـاس ُتبنى عليه استراتيجية االستدامة
لكل
الخاصة بالشــركة .كما يلخص اإلطار ما تعنيه االســتدامة
ٍّ
مــن مجموعــة "أغذية" وأصحــاب المصلحة ،ويحدِّ د المجاالت التي
ـوازن بينها لضمان بقاء أعمالنا
نديرهــا ونعمــل على إحداث تـ
ٍ
شــمولية ومرنة وناجحة.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

إط ــا ر اال س ــتد ا مة

أ ب ــر ز المنج ــز ا ت ف ــي مج ــا ل
اال س ــتد ا مة لع ــا م 2 02 0

االبتكار والرؤية
الجديدة لجودة المنتج
واالستدامة

( 0صفر)

إطالق
إطالق

23
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عدد مرات سحب منتج من
األسواق
عبوة مياه العين النباتية
برنامج 'ريكاب' إلعادة التدوير
من الباب الى الباب
عملية تدقيق أجريت على
مواقع الموردين

الحفاظ على البيئة
وحمايتها

61
10,976
%12
1.04

كجم

من ثاني أكسيد الكربون لكل
طن من اإلنتاج
طن من النفايات المعاد
تدويرها
نفايات مطمورة من إجمالي
النفايات
متر مكعب من المياه لكل
طن من اإلنتاج

النسبة اإلجمالية لرضا
العمالء

بنود األهمية النسبية
• سالمة المنتج وجودته ()1
• منتجات صحية ()16
• اإلدارة المسؤولة لسلسلة اإلمداد ()11
•االبتكار في التعبئة والتغليف والحد من البصمة
الكربونية ()7

بنود األهمية النسبية
•الحد من التغير المناخي والتكيُّف معه ()16
•إدارة النفايات ()9
•إدارة موارد المياه ()12
•تقليل الهدر الغذائي واالقتصاد الدائري ()3
•التنوُّ ع البيولوجي واألثر البيئي ()19

التزام أطر أخالقية
ومسؤولة ومحققة
لألربــاح في إدارة األعمال

( 0صفر)

57
2.06
7.4
%100

قضايا رشوة أو فساد
جنسية مختلفة تعمل في
أغذية
مليار درهم إيرادات
مليون درهم حجم اإلنفاق
على البحوث والتطوير
من الموردين خضعوا لتقييم
ذاتي إلزامي لحقوق اإلنسان ٍ

بنود األهمية النسبية
• األداء المالي والمساهمة االقتصادية ()4
• التنوُّ ع البيولوجي واألثر البيئي ()2
• التسويق المسؤول ورضا العمالء ()10
• حقوق اإلنسان ()13

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

اإلستراتيجية

ا لمهمـــة ا ال ســـتر ا تيجية

إسعاد المســتهلكين وتوفير
العالمــات التجارية والمنصات
الغذائيــة المفضلة لديهم

15

تحقيق ريادة
إقليمية في
مجال األغذية
والمشروبات
انطالق ًا من دولة
اإلمارات

٢٠٢٠

ا لر ؤ يـــة ا ال ســـتر ا تيجية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

ا ســـتر ا تيجية
2025 - 2021
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أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

اإلستراتيجية

عمليات االندماج
والشراء

توسع منضبط
للمحفظة
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عقلية
النمو

المســتهلك محور
اهتمامنا
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النمو

التركيــز على بناء
العالمة التجارية
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اللبنـــا ت األ ساســـية

أسس

المواضيع االســتراتيجية

كيــف نصل إلى هناك

الرفع والتحويل

حماية
وتنمية
قاعدتنا
الحالية

القيادة
التحويلية

الكفاءة

التنفيــذ الذكي والكفاءة
التشغيلية

تبســيط المحفظة
إدارة نمو اإليرادات
التميــز في طريقة
الوصول إلى الســوق

حماية وتنمية قاعدتنا
الحالية
•الدفاع عن حصتنا في
السوق
•النمو في القنوات غير
المخدومة
•النمو في قطاعات العمالء
ضعيفة االختراق

زيادة هوامش الربح
التوسع خارج النطاق
•تنمية أسواق المحفظة
من خالل التوسع في
فئات وأسواق جديدة
•زيادة نطاق سلسلة
القيمة للحصول على
حصة قيمة

بيئة صحية
آمنة

•تحسين هيكل التكلفة
واستخدام األصول

العمليــات الخالية
من الهدر

اإلمكانية
تنظيــم عالي لألداء
واألفراد

•االستثمارات التراكمية
وتخفيض التكاليف
•عالمات تجارية قوية
واالستثمار في النمو
والتطور

الناس والبنية
التحتية والقيم

عقلية التحول
األشخاص
والعمليات
أفضــل األنظمة في
فئتها

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

21

األعمال الزراعية

 23توســيع محفظة المنتجات
24

مؤشــرات األداء الرئيسية

٢٠٢٠

18

األعمال االستهالكية

17

مر ا جع ــة
األعم ــا ل

أبرز المالمح
التشغيلية

البيانات
المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

نبذة عن
الشركة

التقرير
االستراتيجي

حوكمة
الشركة

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

األعمال االستهالكية

فــي عام ســلط الضــوء على قوة عالماتنا التجارية فــي مواجهة تحديات
الســوق ،واصلنــا تعزيــز مكانتنا الرائدة من خالل االبتــكار وتحويل القنوات
وااللتــزام بخدمة عمالئنا وتأميــن احتياجاتهم

2020

%55

تم إطالق أول مياه معبأة خالية
من الصوديوم في دول مجلس،
التعاون الخليجي في عام 2016
وسرعان ما ارتفعت شعبيتها
وحصتها في السوق.

يتم الحصول على مياه ألبين من
الينابيع مباشرة ،وهي مياه قلوية
بشكل طبيعي ،مما يميز هذه المياه
الفاخرة المعبأة في زجاجات ن
المنافسين في هذه الفئة.

العين
فيتامين د
في عام  ،2018قدمنا
أول مياه غنية
بفيتامين د في العالم
ً
استجابة للحاجة
الكبيرة من المكمالت
الغذائية في منطقتنا.

مساهمة صافي إيرادات األعمال
التجارية للمستهلكين

نظــرة عامــة علــى الســوق

68+13+6823D

إجمالي اإلمارات العربية المتحدة  -أداء القناة
مساهمة القيمة والنمو  -اإلجمالي السنوي المتحرك للربع الثالث 2020

توجهات المستهلك أدت عمليات الشراء
المكثفة التي تسبب بها الذعر المتصاحب
مع أول عملية إغالق في مارس  2020إلى توجه
المستهلكين إلى شراء كميات أكبر في كل زيارة
إلى المتجر ،مع تقليل عدد الزيارات .أدى هذا
إلى تقليل هامش التسوق اإلضافي .من جانب
آخر ،أدى البقاء في المنازل إلى زيادة أنشطة
الطهي ،وتفضيل الخيارات الصحية للتعويض
عن النشاط البدني المنخفض ،وانخفاض تناول
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.
اتجاهات البيع بالتجزئة أدت المنافسة
الشديدة بين كبار العالمات التجارية إلى حرب
أسعار ،وتضاعفت طلبات متاجر التجزئة للحصول
على خصومات ترويجية بالتوازي مع زيادة اعتماد
المستهلك على قنوات التجارة اإللكترونية
والتوصيل إلى المنازل.
الخدمات الغذائية تأثرت قنوات الخدمات
الغذائية تأثر ًا شديد ًا بسبب االنخفاض الحاد في
ً
فضال عن
السياحة واالستهالك خارج المنزل،
تناقص السكان وتقليص حجم األعمال التجارية.
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■ إجمالي السلع
االستهالكية
■ إجمالي محالت
السوبر ماركت
■ إجمالي الخدمة
الذاتية
■ إجمالي البقاالت
الكبيرة
■ إجمالي البقاالت
الصغيرة
■ إجمالي المطاعم/
متاجر الشاي
■ مجموع
الصيدليات

المصدر :نيلسن

صندوق مياه
العين
األول من نوعه في
دول مجلس التعاون
الخليجي ،صندوق المياه
الخاص بنا قابل إلعادة
التدوير بنسبة  ٪ 100وهو
مثالي للنشاط المحلي
ذو الشعبية الكبيرة
(التخييم الصحراوي).

العين بامبيني

العين فريش
عصائرنا الطازجة التي يتم
إنتاجها يومي ًا يتم عصرها
على البارد باستخدام
تقنية المعالجة بالضغط
العالي ( ،)HPPمما يحبس
الفيتامينات.

"يوبليه" الزبادي
الخالي من الالكتوز
من خالل تقديم مجموعة
واسعة من الخيارات
لعمالئنا ،قدمنا في عام 2019
أول زبادي فواكه محلي في
المنطقة خال من الالكتوز.

ُصممت مياه العين
بامبيني خصيص ًا لتكون
لطيفة على معدة
األطفال ،وهي خالية من
الصوديوم والفلورايد
والبرومات والنترات.

18

%56

مياه ألبين المعدنية
الطبيعية

٢٠٢٠

2019

العين زيرو

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

األعمال االستهالكية

أ ب ــر ز ا لمنتج ــا ت

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

األعمال االستهالكية

المياه

الحصة السوقية لحجم
فئة المياه

30+13+222312A

إيرادات "أغذية"
حسب الفئة

%12
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العالمات
التجارية

استجابة للتأثير على قنوات البيع التقليدية ،اتخذت
فرق شركة "أغذية" إجراءات فورية لضمان التوافر
المستمر لمنتجاتنا لعمالئنا .في عام  ،2020أطلقنا أربع
تطبيقات جديدة للهاتف المحمول تسهل الطلبات
عبر اإلنترنت وذلك عبر خطوط أعمالنا االستهالكية
والزراعية ،وضاعفنا شحناتنا لتلبية الطلب المتزايد
على التوصيالت المنزلية ،وأقمنا شراكات قوية مع
كبار تجار التجزئة عبر اإلنترنت.

%30

19

أكدت "أغذية" ريادتها في فئة المياه ،حيث سجلت نمو ًا
في حصة السوق بنسبة  ٪0.5في عام  2020على الرغم من
االنخفاض بنسبة  ٪6في حجم الفئة الناجم عن الظروف
الوبائية (اطلع على نظرة عامة على السوق ↖) .وفي مناخ شهد
تأثير السياحة المقيدة على قنوات الخدمات الغذائية ،نتج عن
عملنا المتضافر في توسيع نطاق منصاتنا وعمليات التسليم
مكاسب صافية في اإليرادات بنسبة  ٪8في أعمال التوزيع
للمنازل والمكاتب التي تبلغ سعتها  5جالون .خطت مياه
العين خطوات كبيرة في مجال االستدامة مع إطالق عبوة
ميــاه نباتيــة الحائزة على جوائز (اقــرأ المزيد في الصفحة )↖ 23
وأثبتت أنها تحتل المرتبة األولى بالنسبة للمستهلكين في
التصنيف السنوي للعالمة التجارية من شركة .Kantar

مياه العين في تصنيف
العالمة التجارية
 ،Kantarفئة المشروبات

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

رقم %29.4 1

تحو ي ــل قن ــو ات ا لبي ــع

%23

%13

LOGIN

تطوير منصة التجارة اإللكترونية

LOGIN

lتطبيق مياه العين
وطلبات الواتساب
lتطبيق مياه البيان
lتطبيق  1971يخدم
عمالء CSD

%22

األعمال
االستهالكية
األعمال
الزراعية

Submit

Submit

+9718002474

+9718002474

■ المياه والمشروبات في اإلمارات العربية
المتحدة  +توزيع المنازل والمكاتب ()HOD
■ المواد الغذائية والتجارية
■ الدقيق
■ علف الحيوان

E

R

O

T

lشراكات مع تجار
التجزئة اإللكترونية بما
في ذلك أمازون ونون
وطلبات وكيبسونز

%620

S

■ األعمال التجارية الدولية

النمو في
المبيعات عبر
اإلنترنت

األعم ــال الدولي ــة
وفقا الستراتيجية النمو العضوي المستدام للمجموعة،
أداء قويًا عبر قواعدها
سجلت األعمال التجارية الدولية
ً
الخمس ،مما يدل على المرونة وخفة الحركة في ظل ظروف
استثنائية .حققت العمليات نمو ًا إيجابي ًا ومثير ًا لإلعجاب في
كثير من األحيان في جميع المناطق باستثناء المملكة العربية
السعودية ،حيث قمنا بإعادة ضبط أساسيات األعمال
إلفساح المجال للربحية للمضي قدم ًا .في نهاية مهمة لهذا
العام ،استحوذنا على مخبز وحلويات الفيصل في الكويت ،مما
يعكس أهدافنا الطموحة لتوسيع نطاق عملنا اإلقليمي في
مجال األغذية والمشروبات.

%21

نمو
صافي
اإليرادات

مصر
يواصل اإلقليم ،الذي يلعب
دور ًا رئيسي ًا في نمو صافي
إيرادات قطاع األغذية لدينا،
تحقيق نتائج استثنائية
مدفوعة بزيادة الطلب
على معجون الطماطم
والخضروات المجمدة.

%32

نمو
صافي
اإليرادات

الكويت
تعتبر "أغذية" واحدة من
الشركات القليلة التي حصلت
على إذن خاص لمواصلة
عمليات التسليم أثناء
اإلغالق ،وحققت مكاسب
بارزة في حصتها في السوق،
وبدأت اتجاه نمو مستدام في
كل من القيمة والحجم.

مخصصات الديون
المشكوك فيها

على قدم
المساواة

المملكة العربية
السعودية
من خالل تنفيذ تدابير
حاسمة إلعادة تنظيم
أعمالنا في المملكة ،فقد
قمنا بتأمين عقود توزيع
واعدة تتماشى مع خططنا
الطموحة لتوسيع نطاق
تواجدنا اإلقليمي.

سلطنة عمان
مع وجود نموذج توزيع
حسن ،سجلت العمليات
مُ َّ
نموً ا بنسبة  ٪16و  ٪26في
مياه العين والخضروات
المجمدة على التوالي،
وسوف يتم طرح إنتاج
زجاجات البولي إيثيلين
تيريفثاالت في عام .2021

%27

نمو
صافي
اإليرادات

تركيا
بصفتنا منتج ًا ومصد ًر ا
للعالمة التجارية المميزة
"مياه ألبين المعدنية" ،فقد
سجلت أعمالنا في تركيا
نموً ا وربحية استثنائيين في
منطقة تأثرت بشكل كبير
بالوباء.

%50

أعلى
معدل
نمو

الصادرات
بتصدير المياه واألغذية
والدقيق من مراكز التصنيع
في اإلمارات العربية المتحدة
وتركيا ومصر ،سجلت أعمالنا
التصديرية نتائج واعدة في
عام  ،2020مع وجود خطط
جارية لتحقيق المركزية
والتوسع في التصدير.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

حوكمة الشركة

البيانات المالية

األعمال االستهالكية

قس ــم دع ــم المجتم ــع
كجزء من التزامنا بتزويد منافذ البيع في أبوظبي وبلدية العين،
نقدم مجموعة من العناصر التجارية عبر خطوط منتجات المواد
الغذائية والمشروبات والعناية المنزلية األساسية في عام
 ،2020قمنا بنشر سلسلة من التدابير لتأمين هذه األساسيات،
وعالوة على ذلك تسليمها للعمالء المحتاجين أثناء اإلغالق
على مستوى البالد من خالل إطالق تطبيق  1971للهاتف
المحمول .وقد شهدة بنود التداول لدينا ،والتي قدمت مجموعة
ً
مذهال بنسبة .%26
موسعة من المنتجات ،نمو ًا
العالمات
التجارية

العين فريش

%23
يوبليه

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

العالمات
التجارية

%43

في عام تميز بالعودة إلى المطبخ ،سجلت فئات الطعام
في "أغذية" نموً ا كبي ًر ا مدفوعً ا بالشراء القوي في المتاجر،
وتوسع القنوات ،وتطوير المحفظة (أنظر إلى صفحة )↖ 23
والشراء بدافع اإلغالق ،مع مالحظة نمو فئة بنسبة  %12و
 ٪2على التوالي ،ارتفعت حصة العين للخضراوات المجمدة
من المركز الخامس إلى الثالث في الحصة السوقية حيث
حافظت معجون الطماطم العين على ريادتها عند .%27

20

حقق زبادي يوبليه نتائج ممتازة هذا العام ،مع تعزيز حصته في
الم ّ
السوق بأكثر من الضعف منذ إعادة إطالق المنتج ُ
صنع من
ّ
تتغذى على العشب (انظر توسيع المحفظة ↖).
حليب أبقار
سجل مجموعة "يوبليه" نموً ا هام ًا في جميع القنوات المتأثرة
باستثناء قناة الخدمات الغذائية (اطلع على نظرة عامة على
السوق ↖) .وبالمثل ،وباالستفادة من التوافر المستمر والجودة
العالية ،حققت عصائر العين الطازجة نمو ًا من رقمين في
قنوات التجارة الحديثة .وفي الوقت نفسه تحمل مجموعة
كابري-صن آثار ضريبة االنتقائية بنسبة  ٪100على المشروبات
المحالة ،مما أدى إلى زيادة في األسعار بنسبة  .%64باالتفاق
المتبادل ،تنتهي اتفاق الترخيص مع كابري-صن في ديسمبر .2020
(اقرأ المزيد في الصفحة )↖ 28

المأكوالت

٢٠٢٠

المشروبات
ومنتجات األلبان

قنوات التجارة الحديثة النمو
في إجمالي المبيعات

في أداء ممتاز للسلع المخبوزة ،تضاعفت أعمال المطاحن
الكبرى ثالث مرات بعد زيادة كبيرة في الطلب على المنتجات
المجمدة بين الشركات ،مما عوض االنخفاض في تجارة
التجزئة حيث حوّ ل التعليم المنزلي اتجاهات الشراء بعيدً ا عن
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.
العالمات
التجارية

%200
نمو صافي إيرادات
المطاحن الكبرى

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

األعمال الزراعية

تواصــل خطوطنــا المتميــزة من الدقيــق والتغذية الحيوانية االبتكار بما يتماشــى
مــع احتياجــات المجتمــع المحلــي والعالمي ،مع الحفــاظ على ريادتهم من خالل
التوســع األفقي الســريع والتكيف مع مشــهد األعمال المتغير

2020

%45

اتجاهات المستهلك البقاء في المنزل ،ومع
وجود فرص أقل للتسوق لشراء المنتجات
الطازجة ،لجأ المستهلكون إلى المطبخ ،مما أدى
إلى زيادة عالمية في أنشطة الطهي والخبز على
وجه الخصوص .في الوقت نفسه ،انتقل العمل
والمدرسة إلى المنزل ،مما قلل من الطلب على
الوجبات الخفيفة أثناء التنقل.
الخدمات الغذائية وباإلضافة إلى أثر تراجع
السياحة واالستهالك خارج المنزل ،تأثرت
قنوات الخدمات الغذائية بنقصان عدد السكان،
وتقليص حجم األعمال وإغالقها ،وانخفاض
التدفقات النقدية.

935 %5
نمو إيرادات
األعمال
الزراعية

تقدم أعالفنا المشهورة
عالية األداء نتائج متسقة
لمزارع الدجاج الالحم على
الصعيد الوطني.

غراند ميلز
فيتامين د

مساهمة صافي اإليرادات
لألعمال الزراعية

نظــرة عامــة علــى الســوق

تم تطويره باالشتراك
مع المزارعين ،يساعد
برنامج تغذية أجريڤيتا
عجول بادئ على زيادة
الوزن بعد الفطام.

21

%44

أجريڤيتا
مجموعة أعالف
إنتاج اللحم

تحافظ تقنيتنا الحاصلة
على براءة اختراع
على الفيتامينات،
حتى بعد الخبز ،وتوفر
للمستهلكين  ٪20من
احتياجاتهم اليومية من
فيتامين د لكل شريحة.

إيرادات األعمال
الزراعية
(مليون درهم)

مساهمة األعمال التجارية الزراعية في إيرادات المجموعة
النسبة المئوية بمرور الوقت

غراند ميلز
طحين البراتا

%83
%64

ً
انخفاضا في حجم
فئة الدقيق شهد الدقيق
الفئة نتيجة لظروف كوفيد– 19وانخفاض عدد
السكان في جميع أنحاء اإلمارات العربية
المتحدة ،مما أثر على الطلب في السوق.
2007

2012

■ األعمال الزراعية

٢٠٢٠

2019

أجريڤيتا علف
عجول بادئ

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

األعمال الزراعية

أ ب ــر ز ا لمنتج ــا ت

%47

%46

%45

2017

2018

2020

■ األعمال االستهالكية

جراند ميلز
طحين البيتزا
ُصنع هذا الدقيق المطحون
ً
خصيصا إلنتاج عجينة
ناعم ًا
البيتزا المثالية.

باستخدام دقيق من
الهند ،يقدم هذا الخط
المتخصص الرائحة
والنكهة األصيلة لخبز
البراتا محلي الصنع.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

حوكمة الشركة

البيانات المالية

األعمال الزراعية

%29.6

%32.9

تعزي ًز ا لمكانتنا الريادية في الســوق داخل الدولة ،ســجل
دقيــق المطاحــن الكبرى نموً ا قويًا في اإليرادات ،مســتفيدً ا
مــن االرتفــاع الملحــوظ في الطلب مــع ارتفاع اتجاه الخبز
للمســتهلكين .وكانــت النتائج البــارزة مدفوعة باألداء القوي
في األعمال األساســية بين الشــركات  -على الرغم من التأثير
الســلبي للوبــاء علــى هذه الفئــة  -وقفزة في أحجام الصادرات
باإلضافــة إلى العائدات االســتثنائية فــي مبيعات التجزئة.

األعالف الحيوانية

2019

2020

العالمات
التجارية

٢٠٢٠

حافظــت أجريڤيتــا علــى مكانتها الرائــدة ،وأعلنت عن نمو
أحــادي الرقم وتحســن حصتها من خــال قنوات التغذية
الحيوانية األساســية .وركزت االســتجابة الســريعة لتحديات
خفض الطلب الجهود على أساســيات الوصول إلى الســوق
وتوســيع نطــاق منافذ البيع في اإلمــارات العربية المتحدة.
ونتيجــة النخفــاض تجارة الحبوب االنتهازية ،ســجلت تجارة
األعــاف نموً ا ثاب ًتا.

22

قامــت المطاحــن الكبــرى بتمييــز محفظتها من خالل تقديم
أربعــة أنــواع جديــدة من الدقيق (انظر توســيع المحفظة ↖)
جزءا
وهــو النجــاح الباهــر البتكاراتها التــي أمنت على ضوءه
ً
أكبر من حصة الســوق في عام .2020

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

الدقيق

الحصة السوقية للمطاحن
الكبرى من الدقيق

واصلــت العالمــة التجاريــة ابتكار وتوســيع منصتها من خالل
إطــاق تطبيــق أجريڤيتا للهاتف المحمول ،مما ســهل
عمليــة الشــراء عبــر اإلنترنت لمجموعة واســعة من منتجاتها
ذات الجــودة العاليــة في عام تميــز بحركة مقيدة.
العالمات
التجارية

سفير العالمة
التجارية لـ "أغذية"
أعلنت "أغذية" في معرض
جلفود  ،2020عن تعيين
الشيف الشهير فيكاس
خانا الحائز على نجمة
ميشالن كسفير للعالمة
التجارية للمنتجات
الغذائية للشركة.

تطبيق أجريڤيتا
تعمل أجريڤيتا بشكل
وثيق مع المزارعين في
كل خطوة من خطوات
تطوير المنتجات واختيارها
وتسليمها .ومع فتح قناة
إضافية ،يكافئ تطبيق
الهاتف المحمول الذي تم
ً
حديثا العمالء من
إطالقه
خالل برنامج الوالء أجريڤيتا.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

توسيع المحفظة

دقي ــق المطاح ــن
الكب ــر ى المتن ــوع

عب ــوة مي ــاه العي ــن النباتي ــة
في فبراير ،أطلقت "أغذية" أول عبوة مياه نباتية في
المنطقة .االبتكار الثوري تم تصنيعه بالكامل من مصادر
نباتية ،وهو قابل إلعادة التدوير بنسبة  ٪100وقابل للتحلل
ً
انخفاضا بنسبة  ٪60في
البيولوجي أو الحيوي ويحقق
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية التصنيع ،مما
جعله يحصل على جائزة جاما لالبتكار في الشرق األوسط.
من المقرر طرح عبوة مياه العين النباتية للتوزيع عبر منافذ
مختارة للبيع بالتجزئة والخدمات الغذائية.

%100

قابلة للتجديد
قابلة إلعادة التدوير
تتحول لسماد
قابلة للتحلل

ز ب ــادي يوبلي ــه
G RA SS - F E D
ً
استجابة للطلب المتزايد على منتجات األلبان
الصديقة للبيئة والمراعية للصحة ،دخلت أغذية
في فئة المنتجات المستدامة بإطالق زبادي
يوبليه .األول إقليميًا ،الزبادي المغذي مصنوع
من حليب األبقار التي تتغذى على األعشاب
بدون هرمونات مضافة ،ومدعّ م بفيتامين د
والكالسيوم والبروبيوتيك.

النمــو فــي
األساس ــيات
شــهد هذا العام الحافل إضافة
ً
صنفــا جديدً ا إلى مجموعة
13
الخضــروات المجمدة لدينا
وزيادة بنســبة  ٪8في مجموعة
األطعمة والمشروبات
ومنتجــات العناية بالمنزل.

٢٠٢٠

اســتجابة لالحتياجــات المتغيرة لعمالئنا،
وتقديــم مجموعــة أكبر من الخيارات
لهــم ،قمنا فــي عام  2020بتطوير وإطالق
مجموعــة متنوعة مــن المنتجات الجديدة
بما يتماشــى مع أهدافنا للنمو المســتدام
والحياة الصحية

23

استمرا ًر ا في تطوير مجموعتنا
من الدقيق الخاص بالمطابخ
العالمية ،قدمنا في عام  2020دقيق
الخبز العربي الممتاز (للخبازين)،
ودقيق الروتي وبهاتي (للخبازين)
وبراتا مايدا (للخبازين) ودقيق
البشتون تندوري.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

االبتكار من أجل
النمو طويل األجل

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

مؤشــرات األداء الرئيسية

مليار درهم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

مليون درهم

مليون درهم

مليون درهم

٢٠٢٠

2.06

مليون درهم

168

34.5

301.3

71

4,162
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صافي اإليرادات

هامش الربح قبل احتساب الفائدة
والضريبة واالستهالك واإلهالك

صافي الربح

النقد من األنشطة التشغيلية

النفقات الرأسمالية واالستثمارات

عدد موظفي المجموعة
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2.01

2.05

2.00

2.04

2.06

356

2016

2017

2018

2019

2020

2016

315

320

2017

2018

430.5

254
206

263

174

210
240.4

137

168

284.2

301.3

3,722
119

100

3,979

3,941

4,035

4,162

106
71

146.3
34.5

الموجودات

3.14

مليار درهم

2019

2020

النقد واألرصدة لدى البنوك

775.5
مليون درهم

2016

2017

2018

2019

2020

القروض البنكية

536

مليون درهم

2016

2017

2018

2019

2020

حقوق الملكية

1.90

مليار درهم

2016

2017

2018

2019

2020

2016

2017

2018

2019

2020

تكاليف البحث والتطوير

نفقات المسؤولية االجتماعية
للمجموعة

مليون درهم

مليون درهم

7.4

0.8

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

االســتجابة ل كوفيد19-
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 28اســتعراض الوضع المالي
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أب ــر ز ا لمال م ــح
ا لتشـــغيلية
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مراجعة
األعمال

البيانات
المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

نبذة عن
الشركة

التقرير
االستراتيجي

حوكمة
الشركة

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

حوكمة الشركة

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

االســتجابة ل كوفيد19-

مجموعة أغذية مســؤولة عن أكثر من  4000موظف عبر
شــبكة اإلنتاج والتوزيع اإلقليمية .مع ظهور آثار فيروس
كوفيد ،19-ســرعان ما نفذنا تدابير تعمل على حماية
صحتهم ورفاههم.

تطبيق القيم

سالمة الخطوط األمامية إن الغالبية العظمى من القوى
العاملة في أغذية هي في الخط األمامي ألعمالنا ،حيث تقوم
بتوفر الخدمات الحيوية الالزمة إلنتاج وتقديم األطعمة
والمشروبات األساسية وتسليمها لعمالئنا .من خالل
تطبيق أفضل الممارسات الصناعية ،قمنا بتزويد كل من في
الخطوط األمامية بالتدريب واألدوات الالزمة ،وبالتعاون عبر
اإلدارات وسط عمليات اإلغالق لضمان سالمتهم .وشملت
التدابير توفير معدات الوقاية الشخصية ومعدات التوعية،
واجراء االختبارات المنتظمة للموظفين وتفتيش أساطيل
التوصيل ،والوصول إلى المهنيين الصحيين.

السالمة المهنية وتقييم
المخاطر الصحية

تأثير المخاطر  xمستوى المخاطر = احتمال المخاطر

تأثير المخاطر

أدى انتشــار جائحــة (كوفيد )19-والجهود
المبذولة الحتوائه إلى ظروف ســوق
مضطربــة في جميــع أنحاء العالم .في
أغذيــة ،ولعكس مدى مرونة نموذج
أعمالنــا ،عملنا بشــكل وثيــق للحفاظ على
ســامة خطوطنا األماميــة وضمان التميز
فــي الخدمة دون انقطاع

■
■
■
■

مخاطر منخفضة
مخاطر متوسطة
مخاطر عالية
المخاطر الشديدة
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احتمال المخاطر
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مخطط
تصنيف البلدان

مصفوفة خطة
الطوارئ الخاصة
بفيروس كوفيد19-
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استجابتنا
المرنة
لـكوفيد19-

خطة االستجابة تم إنشاء فرق عمل عبر الوظائف مع
تفويض لرصد الوباء في جميع أنحاء مناطق عملياتنا ووضع
مبادئ توجيهية لسالمة العمال .ويتم إصدار تحديثات
أسبوعية على مستوى المجموعة تحدد ظروف السوق
وتقييمات المخاطر وبروتوكوالت السالمة.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

ســـا مة الموظفيـــن

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

االســتجابة ل كوفيد19-

إن مهمتنا األساســية هي تزويد عمالئنا بعالمات تجارية
موثوقة ومنتجة بمســؤولية .في عام  ،2020أظهرنا المرونة
في التكيف مع ظروف الســوق غير المســبوقة ،والتعاون
عبر مختلف األقســام لحماية خطنا األعلى وإعادة ضبط
أساســيات العمل بشــكل استراتيجي مع التركيز على
النمو المستقبلي.

•إعــادة ترتيب أولويات اإلمداد لضمان
توافر المنتج بتكلفة مناســبة وإدارة
االرتفاع في الطلب
•مضاعفة شــاحنات التوصيل للمنازل
لتلبيــة الطلب المتزايد
•تنفيــذ مبادرات لتوفير التكاليف
للحــد مــن األثر المالي للنفقات غير
المدرجة في الميزانية

دعم المجتمع
ملتزميــن بخدمــة مجتمعنا ،قمنا بتأمين
مخزون غذائي حاســم في جميع مواقع
توزيــع وتخزيــن األغذية في جميع أنحاء
البالد ،وتوســيع أسطول التسليم
المنزلــي لدينا وإدخال تطبيق 1971
لتســهيل الطلبات .كما انضممنا إلى
جهــود الهالل األحمر اإلماراتي لتوزيع
اإلمــدادات الغذائية على المتضررين
من الوباء على مدى أســبوعين ،وأطلقنا
حملة تدعو الشــركات األخرى لالنضمام
إلى القضية.

ســامة األغذية وضمان الجودة
•مراقبة الســامة في مكان العمل
وبروتوكوالت التباعد
•التغلب على النقص في الســوق من
معدات الوقاية الشــخصية
لتجهيــز العاملين في
الخطوط األمامية
•تطبيق إجراءات
التطهير والتعقيم
التكميليــة للتوزيع في
المنزل والمكاتب
توســيع التجارة اإللكترونية
•التكيف مع التحوالت في ســلوك
المســتهلك من خالل التواجد الموسع
علــى المنصات الرقمية
•تقديــم العديد من تطبيقات التجارة
اإللكترونيــة التي تقدم خدمة التوصيل
للمنازل
•إطالق حمالت مســتهدفة تروج
للخيارات الال تالمسية
التعاون بين اإلدارات
•التعاون عبر أقســام التجارية والتسويق
وسلســلة اإلمداد والصحة والسالمة
والبيئة لتحقيق األهداف المشــتركة
للسالمة والربحية
• تطوير قنوات جديدة بشــكل اســتباقي
• دعــم العمالء خالل تعطل األعمال

وفد هيئة
أبوظبي للزراعة
وسالمة األغذية
يزور مرافق
المطاحن الكبرى
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إدارة سلسلة اإلمداد
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مخزونات األمن
واســتجابة لطلبات الحكومة ،اتخذنا
تدابيــر فورية لزيادة المخزون األمني
من الســلع األساسية والمواد الخام.
وفي شــهر يونيو ،تم تكليفنا من قبل
هيئة أبوظبي للزراعة وســامة األغذية
إلنشــاء مزرعة أبحاث ()ADAFSA
بهدف تحســين االستدامة الزراعية
في اإلمارة .في أكتوبر /تشــرين األول،
برئاســة سعادة  ADAFSAقام مندوبو
ســعيد البحري سالم العامري بزيارة
مختبرنــا ومصنع المطاحن الكبرى،
ممــا يعــزز دعمنا لبرنامج األمن الغذائي
لدولــة اإلمارات العربية المتحدة.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

اس ــتمر ار ية األ عم ــا ل

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

اســتعراض الوضع المالي

تقييم مالي عميق

تر ش ــيد
ا لمحفظـــة

مخصص ــا ت الد ي ــو ن
المشـــكو ك فـــي تحصيلهـــا
في إطار جهودنا لمعالجة قضايا الســيولة في الســوق،
أجرينــا مراجعة متعمقة وتقييم للمخاطر للمســتحقات
غير المســددة ،وكانت نتيجتها إجمالي  58مليون درهم،
من مخصصات الديون المعدومة للســنة .في عام 2020
قمنــا بتعيين رئيــس جديد لألعمال التجارية الدولية
واتخذنــا تدابير إلعــادة تعيين قاعدتنا في المملكة
العربية الســعودية ،وإجراء مراجعة جنائية ،ورفع دعاوى
قانونيــة ضــد عمالء الديون المعدومة وتأمين عقود
واعدة تتماشــى مع خططنا لتحقيق النمو المســتدام
في الدولة والمنطقة.

في إطار جهد اســتباقي يتماشــى مع اســتراتيجية النمو
لدينا ،أجرينا مراجعة شــاملة لمخزوننا ،حيث قمنا
بتبســيط محفظتنا من خالل التخلص من وحدات
التخزيــن التعريفية غير المنتجة والقديمة والســلع
الجاهــزة بطيئة التوزيــع .مما يمهد الطريق لتحقيق
فوائد طويلة األجل ،إن ترشــيد المحفظة يمثل صافي
مخصصــات بقيمــة  7.2مليون درهم إماراتي.

٢٠٢٠

باســتراتيجية واضحــة ،قمنا في عــام  2020بإجراء تقييم
شــامل ألوضاعنا الماليــة واتخذنا خطوات جريئة
لضمــان وجود أســاس قوي وتعزيــز جودة األرباح بينما
نتخــذ الخطــوات التالية نحو النجاح

بعد تطبيق الضريبة االنتقائية بنســبة  ٪100على
المشــروبات المحالة في عام  ،2020وقعنا اتفاقية
مشــتركة مع شــركة كابري صن إلنهاء عالقة الترخيص
ً
انخفاضا
اعتبار ًا من ديســمبر  .2020وقد نتج عن ذلك
كامـ ً
ـا فــي قيمة األصول والمخزونات لمرة واحدة
بقيمة  9.5مليون درهم إماراتي .يعود النشــاط التجاري
إلــى مالــك العالمــة التجارية اعتبا ًر ا من يناير  2021حيث
نركــز جهودنــا علــى تقديم عروض منتجات صحية تلبي
االحتياجــات المتغيرة لعمالئنا.
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إرساء
األساس
للنمو
طويل األجل

إ ع ــا د ة تقيي ــم
ا لتر خيـــص

كجزء من شــراكة قيمة ،يوفر قســم الدعم المجتمعي
في أغذية مخزو ًنا أساسـيًا لمتاجر أبوظبي وبلدية
العيــن .فــي عام  ،2020عززنــا عملياتنا عبر هذه القناة ذات
األهمية االســتراتيجية من خالل تولي عملية الدفع
والتحصيل .وجعلنا هذا القرار أقرب إلى المســتهلكين
كمــا يقــدم لنا بيانــات قيمة في الوقت الفعلي ،وينتج
عن هذا القرار تعديل محاســبي لمرة واحدة بقيمة 7،7
مليون درهم إماراتي.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

إ د ا رة
القن ــا ة

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

عمليات االستحواذ

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

برمجي ــة عملي ــات االندم ــاج واالس ــتحواذ:
اس ــتر اتيجية النم ــو الخاص ــة بن ــا

مــن خالل تقديــم قيمة مضافة
لمســاهمينا ،اســتحوذنا في عام 2020
علــى الفوعة للتمــور ومخابز وحلويات
الفيصل ،وترجمنا اســتراتيجية
االندماج واالســتحواذ الخاصة بنا إلى
تحالفــات متآزرة مــع اثنين من القادة
فــي مجاالتهم ممــا يمثل مرحلة جديدة
في توســعنا اإلقليمي

غير عضوي:
سريع الخطى
وعالي التأثير

ذات مغزى
في الحجم

تحسين
موقفنا
التنافسي

تعزيز عروض
منتجاتنا

توجيه الثقافة
داخلي ًا نحو نموذج تمثل فيه
عمليات االندماج واالستحواذ
أولوية أساسية في مجال األعمال

التصرف بما يحقق
مصلحة مساهمي شركة
أغذية

المواءمة بين أصحاب المصلحة
الداخليين وبين أهداف عمليات
االندماج واالستحواذ

ضمان إبالغ المساهمين
بحالة االندماج
واالستحواذ في جميع
األوقات

مواصلة تعزيز
القدرات سعي ًا وراء
التميز في تنفيذ
عمليات االندماج
واالستحواذ اآللية

دمج الشركات
المستحوذ
عليها بنجاح
وتحقيق التآزر
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عمليات
االستحواذ 2020

التراكمية
لمساهمينا

التآزر
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تطبيق االستراتيجية

تحديد واكتساب
الشركات واألعمال التي
تتماشى مع استراتيجية
التوسع في المجموعة
من حيث الفئات
والمناطق الجغرافية
الحالية والجديدة.

التأكد من أن
عمليات االندماج
واالستحواذ
تفي بمعايير
االستراتيجية

هيكلة المعامالت على
النحو األمثل من حيث
استخدام الموارد ورأس
المال المنشور

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

عمليات االستحواذ

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

+500 438
ايرادات 2020

+500 87

الموظفين

ايرادات 2020

مليون درهم

الموظفين

مليون درهم
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اإلعالن عن عملية االستحواذ في أكتوبر  | 2020اكتمل في يناير 2021

اإلعالن عن عملية االستحواذ في ديسمبر  | 2020اكتمل في يناير 2021

تأسست شركة الفوعة عام  2005من قبل حكومة أبوظبي ،وهي
أكبر شركة الستقبال ومعالجة التمور في العالم ،حيث تصدر
ً
سوقا دوليًا بما في ذلك الهند وبنغالديش
إلى أكثر من 45
وعمان وإندونيسيا وماليزيا .تتكون محفظة منتجات الشركة
من مجموعة متنوعة من التمور الكاملة وذات القيمة المضافة
والمنتجات القائمة على التواريخ ،والتي ُتباع بالجملة والتجزئة.
يتعامل مصنعان لمعالجة التمور وثمانية مراكز استالم في
جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة مع أكثر من  160ألف طن
متري في الموسم الواحد.

مخابــز وحلويــات الفيصل هي واحــدة من أكبر المخابز الكويتية
وأكثرها شــهرة ،وهي اســم مألوف له تراث قوي من العالمة
التجارية يعود تاريخه إلى تأسيســه في عام  .1991مع مجموعة
واســعة من المخبوزات الطازجة ،بما في ذلك الكرواســون
المعبــأ والمعجنات والبيتزا الصغيرة والبقســماط والكعك ،توزع
الشــركة علــى أكثــر من  4700عميل عبــر جميع قنوات البيع بالتجزئة
الرئيســية ،وهي مورد رائد في الســوق لمنتجات المخابز للمدارس.
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ش ــركة الفوع ــة

مخبـــز وحلو يـــات ا لفيصـــل

مهما في دعم النمو
يلعــب مخبــز الفيصل دو ًر ا
ً
االســتراتيجي للمجموعة ،وزيادة تنويع محفظة
منتجات أغذية ،وتوســيع تواجدنا اإلقليمي وإضافة
نطــاق كبيــر لعملياتنا الحالية في الكويت.

تشكل هذه الصفقة عالمة فارقة في مسار التوسع في
أغذية .من خالل دمج الفوعة كوحدة أعمال استراتيجية،
أصبحت أغذية رائدة السوق المحلي في أربع فئات
أساسية من األطعمة والمشروبات – المياه والتمور
والدقيق واألعالف الحيوانية – وواحدة من أكبر  10شركات
لألغذية والمشروبات في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا.

يتم توزيع المخبوزات
والوجبات الخفيفة
لشركة الفيصل على أكثر
من  4700عميل

يتم تصدير  ٪90من إجمالي
إنتاج الفوعة إلى أكثر من 45
سوق ًا حول العالم

الفئات

النطاق

االساس المنطقي

خلق القيمة

الفئات

النطاق

االساس المنطقي

خلق القيمة

التمور
ومشتقاتها
والحلويات

دولي مع قاعدة
قوية في دول
مجلس التعاون
الخليجي وآسيا

مقياس ،فئة
(سوبرفوود)،
العالمة التجارية

التآزر ،قسط
التأمين ،التنويع

مخبز ،وجبات
خفيفة

الكويت

العالمة التجارية،
مقياس السوق

التآزر والقدرات،
قاعدة عمالء
أوسع

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية
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 33مجلس اإلدارة
 38فريق القيادة
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حوكم ــة
الش ــر كة

مراجعة
األعمال

البيانات
المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

نبذة عن
الشركة

التقرير
االستراتيجي

أبرز المالمح
التشغيلية

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة
تقرير الحوكمة المؤسســية

والموقــع اإللكتروني للمجموعة.

تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسســية
ُت َ
عتبــر توجيهــات الحوكمة المؤسســية ،عند تطبيقها تطبيق ًا
ً
فعاال ،ركن ًا أساســي ًا لضمان نزاهة العمل ودعم التزام إدارة
الشــركة بتوفير القيمة للمســاهمين ،ممثلة في تحقيق نتائج
عمل مســتدامة .وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة على
مســتويات عالية من الشــفافية والمساءلة تتضمن اعتماد
ومراقبة اســتراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسســاتية مناسبة
تتناغم مع مســؤولياتها القانونية واألخالقية.

ويعني هذا لشــركتنا تولي القيادة من قبل فريق إداري يتســم
بالنزاهة التي ال تنازل فيها بإشــراف انضباطي من مجلس
إدارتنا ،وااللتزام بمشــاركة المســاهمين وأصحاب المصلحة،
وإنشــاء قيمة مســتدامة من خالل أساسيات العمل،
والمســؤولية االجتماعية المؤسســية ،واإلشراف البيئي.
تلتــزم مجموعة أغذيــة (المجموعة) بمتطلبات قرار رئيس
مجلس إدارة الهيئة رقم (/3ر.م) لعام  2020بشــأن اعتماد
دليل وحوكمة الشــركات المســاهمة العامة (القرار رقم .)3

لقد صاغ المجلس واعتمد عدد ًا من السياســات والتوجيهات
الخاصــة بالمجموعــة بهدف تحقيــق معايير عالية في الحوكمة
المؤسســية .ونورد فيما يلي أبرز السياســات المتعلقة بهذا
الشأن:
• قواعد الســلوك المهني التي توجه تصرفات أعضاء مجلس
اإلدارة وموظفي الشــركة وتمنع التأثير على اســتقاللية
الموظفيــن وموضوعيتهــم في التعاطي مع األمور كتضارب
المصالح والنزاهة والمكافآت وســرية المعلومات.
• التفويض المناســب للصالحيات بهدف ضمان الكفاءة
والفعاليــة فــي اتخاذ القــرارات بما يحقق التوازن بين صالحيات
التصرف وضوابطه.

هيكل الحوكمة المؤسســية لدى المجموعة
التداول باألوراق المالية للشــركة
لــم يقــم أعضــاء مجلــس اإلدارة بأية تداوالت في األوراق المالية للشــركة خالل العام .2020

المساهمون
مجلس اإلدارة

أمين سر الشركة

لجنة التدقيق

لجنة الترشــيحات والمكافآت

لجنة السلوك
والقيم

تدقيق
خارجي

دائرة الرقابة
الداخلية

الرئيس التنفيذي

إدارة
المخاطر

األوراق المالية
المملوكــة كما
في 2020/12/31

إجمالــي البيع

إجمالي الشراء

خليفة ســلطان الســويدي

رئيــس مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

ســالمين عبيد العامري

نائــب رئيــس مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

خميس بو هارون الشامســي

عضــو مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

ســعادة خلف الحمادي

عضــو مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

جيــل أدوتفــي

عضــو مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

غيانلــوكا فابــري

عضــو مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

ســيف الدين روباواال

عضــو مجلــس اإلدارة

ال يوجــد

ال يوجــد

ال يوجد

اســم عضــو مجلس اإلدارة

الوظيفة

اللجنة التنفيذية

لجنة إدارة استمرارية
األعمال

لجنة إدارة مخاطر
السلع

لجنة إدارة تعامالت
المطلعين

لجنة إدارة
المخاطر

وعالوة على ذلك ،لم يقم أي فرد من أفراد األســرة المباشــرين ألعضاء مجلس اإلدارة بأية
تداوالت في األوراق المالية للشــركة خالل عام .2020
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ويلتــزم مجلــس اإلدارة التزامـ ًا تام ًا بالحرص الدائم على حماية
مصالح كافة المســاهمين من خالل تطبيق أعلى معايير
الحوكمة المؤسسية.
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نؤمن في أغذية أن األســاس
الراســخ للحوكمة المؤسسية
الجيدة وأخالقيات العمل تســاهم
إســهام ًا كبير ًا في قدرة الشــركة على
المنافســة الفعالــة وتحقيق قيمتها
المحتملــة بالكامل.

ويقــدم هــذا التقريــر لمحة عامة عن أنظمة وإجراءات الحوكمة
المؤسســية المطبقة لدى المجموعة لغاية  31ديســمبر كانون
األول  ،2020وقد حُ فظ لدى هيئة األوراق المالية والســلع ،كما
ُنشــر على الموقع اإللكتروني لســوق أبوظبي لألوراق المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

تقرير الحوكمة
المؤسســية لعام 2020

وافــق مجلــس اإلدارة على دليل الحوكمة المؤسســية الخاص
بالمجموعــة بحيــث يل ّبــي متطلبــات القرار رقم  ،3كما يحدد
الهيكليــات واإلجــراءات التي تمكن مــن ضبط عمل المجموعة
مــن خــال مجلس إدارتها والمبــادئ التوجيهية للحوكمة التي
تتبعهــا المجموعــة .ويوضح هذا الدليل مهام ومســؤوليات
كافــة األطــراف المعنية بإجــراءات وعمليات الحوكمة التي
تشــمل الجمعية العامة للمســاهمين ،ومجلس اإلدارة،
ورئيــس المجلــس واللجان التابعــة للمجلس ،والرئيس
التنفيــذي ،واللجنــة التنفيذية ،ولجان اإلدارة المعنية ،ومســؤولي
التدقيق الداخلي ،والتدقيق الخارجي ،وأمين ســر الشــركة،
باإلضافــة إلى آخرين.

• سياســة عالقات المســتثمرين إلبالغ المساهمين واألطراف
المعنيــة بالكيفيــة التي تعتــزم من خاللها المجموعة إطالعهم
على المســتجدات الهامة ،ولتوفير إطار إلجراءات العمل
يمكن للشــركة «أغذية» أن ُتطبّق من ٍخالله برنامج عالقات
المستثمرين.
• سياســة التداول بأســهم المجموعة بهدف ضمان عدم
قيام أعضاء مجلس اإلدارة المجموعة وموظفيها بإســاءة
اســتعمال المعلومات المؤثرة على األســعار ،التي يحصلون
عليهــا بحكم عملهم في المجموعة.
• سياســة توزيع األرباح التي تحدد موقف المجموعة بشــأن
اعتماد األرباح وإعالن وتوزيع أرباح األســهم.
• سياســة إدارة المخاطر لتعزيز الممارســات الوافية والمتناسقة
في إدارة المخاطر ،وتوفير إجراءات متجانســة في التعرف
على المخاطر الهامة على مســتوى الشــركة وتقييمها وترتيب
أولوياتها وإدارتها وإعداد التقارير بشــأنها.
• سياســة إدارة اســتمرارية العمل الرامية إلى تطبيق نظام
خاص بإدارة اســتمرارية العمل يتوافق مع المعايير الدولية
والمحلية بهدف رفع مســتوى المرونة وســرعة استعادة
النشــاط في عمل المجموعة ككل.
• سياســة أمن المعلومات لتأكيد التزام "أغذية" بإدارة أمن
المعلومــات لديها ودعمها لها.
• سياسة اإلبالغ عن المخالفات لتوفير آلية تتيح للموظفين
إمكانية اإلبالغ سر ًا عن أية مخالفات لقواعد السلوك المهني أو
السياسات واإلجراءات الداخلية أو القوانين واألنظمة السارية.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

مجلس اإلدارة
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مجل ــس اإلدارة
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ُّ
وتحمل
يتمحور دور مجلس اإلدارة في تمثيل المســاهمين
المســؤولية أمامهم عن إيجاد القيمة وتحقيقها من
خــال الحوكمــة الفعالــة للعمل .وتقع على عاتق مجلس
اإلدارة مســؤولية توفير اإلدارة الفعالة لتنفيذ اســتراتيجية
المجموعة.
ويعتبر مجلس اإلدارة الجهة الرئيســية في اتخاذ القرارات
فــي كافة األمــور ذات األهمية الجوهرية للمجموعة.
وللمجلــس جــدول أعمــال متجدد يضمن بقاء األمور الهامة
فــي محــور اهتمامه على مدار العام.
بُنيــة وهيكلية مجلس اإلدارة
ُ
انتخب مجلس اإلدارة الحالي في االجتماع الســنوي
للجمعيــة العموميــة المنعقد بتاريخ  16أبريل نيســان 2020
لمدة ثالث ســنوات .ويضم مجلس اإلدارة حالي ًا ســبعة
أعضــاء يتألفــون من رئيس للمجلس مســتقل غير تنفيذي
وســتة أعضاء مســتقلين غير تنفيذيين.
تدعم المجموعة اســتقطاب النســاء ومشاركتهن في
العمــل ،وتؤمــن أن التنوع يثــري الحوكمة ويعزز فعاليتها.
وفي آخر انتخاب للمجلس ،طلبت المجموعة ترشــيحات من
الذكور واإلناث على حدّ ســواء؛ ولكن لم ترد أية ترشــيحات
من الســيدات .وبالتالي ،ليس لدينا أي تمثيل للمرأة في
مجلسنا الحالي.
ويعمل المجلس بشــكل دائم على التأكد من امتالك
أعضائــه للمهــارات المطلوبة والمعرفة والخبرة الالزمة
للقيام بواجباتهم على أكمل وجه .وفيما يلي أســماء أعضاء
مجلس اإلدارة الحالي:

خليفة ســلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة

ســالمين عبيد العامري
نائــب رئيس مجلس اإلدارة

خميس محمد بو هارون الشامســي
عضو

غير تنفيذي ،مســتقل
رئيــس مجلس إدارة منذ :إبريل 2020

غير تنفيذي ،مســتقل
نائــب رئيــس مجلس اإلدارة منذ :إبريل 2020

عضو غير تنفيذي ،مســتقل
عضو مجلس اإلدارة منذ :إبريل نيســان 2014

الخبرة:
يشــغل منصب الرئيس التنفيذي للمحافظ االســتثمارية في
شــركة القابضة  ،ADQويدير محفظة أصولها في قطاعات
المرافق ،والصناعات ،واللوجســتيات ،واألغذية ،والزراعة،
لتحقيــق النمــو والقيمة على المدى الطويل .ويجلب
مجموعــة كبيــرة من المهارات والخبرات لدوره اإلضافي من
خــال العمــل فــي العديد من مجالس اإلدارة وفي مناصب
عليــا أخــرى عبر قطاعــات متنوعة من أصول حكومة أبوظبي.

الخبرة:
يشــغل منصب الرئيس التنفيذي لشــركة الظاهرة الزراعية،
ويتمتع بخبرة أكثر من عشــرين عام ًا في اإلدارة التجارية
والتشــغيلية ،وبشــكل خاص في قطاع األعالف واألغذية.
ويتولى في وظيفته الحالية في شــركة الظاهرة اإلشــراف
على اللوجســتيات العالمية ،وقيادة نمو األعمال في قســم
األغذية البشــرية ،باإلضافة إلى إدارة التوســعة العالمية
لخطوط اإلنتاج والمناطق الجغرافية الجديدة للشــركة.

الخبرة:
ُأعيد انتخاب الســيد /خميس لمدة أخرى في مجلس إدارة
أغذية .ويتمتع بخبرة أكثر من  30عام ًا ،وشــغل العديد من
المناصــب القياديــة المتميزة في قطاع المصارف والتمويل.

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

رئيس مجلس إدارة ،الشــركة القابضة العامة -صناعات
رئيس مجلس إدارة ،شــركة اإلنشــاءات البترولية الوطنية
نائــب رئيــس مجلس إدارة ،موانئ أبوظبي
عضــو مجلس إدارة ،طاقة
عضو مجلس إدارة ،شــركة مياه وكهرباء اإلمارات

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

رئيــس مجلــس إدارة ،الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م
عضــو مجلــس إدارة ومدير عــام ،الظاهرة لألغذية الهند المحدودة
عضــو مجلــس إدارة ،الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م
عضــو مجلــس إدارة ،الظاهرة للصناعات الغذائية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة ،شــركة الظاهرة الزراعية في مصر
عضو مجلس إدارة ،شــركة نافيجيتور لالســتثمار الزراعي
عضــو مجلــس إدارة ،مجموعة أجيليتي أبوظبي

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

نائب رئيس مجلس إدارة ،بنك أبوظبي اإلســامي
رئيس مجلس إدارة شــركة أبوظبي الوطنية للتكافل
عضــو مجلــس إدارة ،أبوظبي لألوراق المالية ذ.م.م.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

مجلس اإلدارة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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جيل أدوتفي
عضو

غيانلوكا فابري
عضو

سيف الدين روباواال
عضو

سعادة خلف الحمادي
عضو

غير تنفيذي ،مســتقل
عضــو مجلس اإلدارة منذ :إبريل 2020

غير تنفيذي ،مســتقل
عضــو مجلس إدارة منذ :إبريل 2020

غير تنفيذي ،مســتقل
عضــو مجلس إدارة منذ :إبريل 2020

غير تنفيذي ،مســتقل
عضــو مجلس إدارة منذ :إبريل 2020

الخبرة:
يشــغل الســيد /جيل أدوتفي منصب مدير االســتثمار لقطاع
األغذية والزراعة في شــركة القابضة  ،ADQويتمتع بخبرة في
إدارة محفظة االســتثمارات في قطاعات األغذية والزراعة
للشــركات اإلدارية واالستثمارية الكبيرة.

الخبرة:
يشــغل منصب المديــر التنفيذي المالي للمجموعة في
الظاهــرة ،ويتمتــع بالخبــرة في األعمال الزراعية التي تدير فرق
التمويل الكبيرة ،والشــراكة مع أصحاب المصلحة بما في ذلك
الحكومات ،والبنوك ،والموردين ،والمســاهمين ،والعمالء.

الخبرة:
يشــغل حالي ًا منصب الرئيــس التنفيذي لمجموعة اللولو
العالمية ،حيث يقود الجهود الرامية إلى التوســع العالمي
في قطاع التجزئة للســلع االستهالكية.

الخبرة:
يتمتــع بخبــرة أكثر من  25عامـ ًا في اإلدارة التنفيذية للقطاعات
الحكوميــة وشــبه الحكوميــة ،وفي منصبه الحالي كمدير عام
لصندوق معاشــات ومكافآت التعاقد في أبوظبي.

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

عضو مجلس اإلدارة شــركة اوريين غرين
عضو مجلس أداراة ارســامر -اندروميديا (اســبانيا المحدودة)

عضو مجلس إدارة ،الظاهرة باي وا الزراعية ذ.م.م
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة الغذائية إس بي ذ.م.م
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة للصناعات الغذائية إس بي ذ.م.م (اإلمارات
العربية المتحدة)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة بارليت ذ.م.م (اإلمارات العربية المتحدة)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة صربيا دي أو أو (صربيا)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة الزراعية إسبانيا إس إل (إسبانيا)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة أوروبا إس آر إل (إيطاليا)
عضو مجلس إدارة ،فاجافي جزر الكناري (جزر الكناري)
عضو مجلس إدارة ،شركة الظاهرة الزراعية الواليات المتحدة األمريكية إنك
(الواليات المتحدة األمريكية)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة إيه سي إكس إنك (الواليات المتحدة األمريكية)
عضو مجلس إدارة ،إيه سي إكس انترمودال إنك (الواليات المتحدة األمريكية)
عضو مجلس إدارة ،هواالباي فالي فارمس ذ.م.م
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة إيه سي إكس ميكسيكو إس دو آر إل دو سي في
(المكسيك)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة إيه سي إكس ميكسيكو سيرفيسيو (المكسيك)
عضو مجلس إدارة ،الظاهرة لألغذية الهند المحدودة (اإلمارات العربية المتحدة)

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:
عضــو مجلس إدارة ،اللولــو العالمية القابضة المحدودة

عضويــات مجالس اإلدارة األخرى:

عضــو مجلــس إدارة ،لجنة التنميــة االجتماعية ،المجلس التنفيذي،
أبوظبي
عضــو مجلس إدارة ،ضمان.

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة
تقرير الحوكمة المؤسســية

جيل أدوتفي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

متنحي

حاضر

متنحي

غيانلوكا فابر ي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ســيف الدين روباواال

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر (بوكيل)

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ســعادة خلف الحمادي

356,165

6

-

-

خميس بو هارون الشامســي

7

60,000

6

60,000

6
4

خليفة ســلطان السويدي-
رئيس المجلس

 16إبريــل31 -
ديسمبر

-

ســالمين عبيد العامري -
نائــب رئيس المجلس

 16إبريــل31 -
ديسمبر

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

178,083

جيل أدوتفي

 16إبريــل31 -
ديسمبر

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

178,083

6

خميس بو هارون
الشامسي

 1ينايــر31 -
ديسمبر

لجنــة التدقيق

250,000

8

40,000

غيانلوكا فابري

 16إبريــل31 -
ديسمبر

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

178,083

7

30,000

3

ســعادة خلف الحمادي

 16إبريــل31 -
ديسمبر

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

178,083

7

90,000

9

سيف الدين روباواال

 16إبريــل31 -
ديسمبر

-

178,083

7

-

-

المهنــدس /ظافر عايض
األحبابي

 1ينايــر15 -
إبريل

-

143,835

1

-

-

راشــد حمد الظاهري -نائب
رئيس مجلس اإلدارة

 1ينايــر15 -
إبريل

لجنــة التدقيق

71,917

1

10,000

1

محمد ســيف السويدي

 1ينايــر15 -
إبريل

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

71,917

1

10,000

1

ســالم سلطان الظاهري

 1ينايــر15 -
إبريل

لجنــة التدقيق

71,917

1

10,000

1

علي مرشد المرر

 1ينايــر15 -
إبريل

لجنــة الترشــيحات
والمكافآت

71,917

1

10,000

1

مسـ ّلم عبيد العامري

 1ينايــر9 -
فبراير

لجنــة التدقيق

26,711

-

-

راشــد عبد الكريم البلوشي

 9فبرايــر16 -
إبريل

-

45,205

1

-

-

 1ينايــر15 -
إبريل

لجنــة التدقيق

-

-

10,000

1

حاضر

35

عضويــة لجان
مجلس اإلدارة

مكافــآت عضو
مجلس اإلدارة
بالدرهم
اإلماراتي

عــدد اجتماعات
مجلس اإلدارة
التي تم
حضورها

5
مارس

أعضاء مجلس اإلدارة الســابقون

-

 1شــغل السـيّد /أســامة الشــلح منصب مستشــار لجنة التدقيق كخبير في الشــؤون المالية والمحاســبة ،وهو ليس عضو ًا من أعضاء مجلس اإلدارة.

المهنــدس ظافــر عايض األحبابــي  -رئيس المجلس حاضر
راشــد حمــد الظاهري  -نائــب رئيس المجلس

حاضر

محمد ســيف السويدي

حاضر

ســالم سلطان الظاهري

حاضر

علي مرشــد المرر

حاضر

راشــد عبد الكريم البلوشي

حاضر

عــدد القــرارات الصادرة من مجلس اإلدارة

3

■■
■■

٢٠٢٠

ســالمين عبيــد العامري -نائــب رئيس المجلس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

مكافآت
أعضــاء اللجنة
بالدرهم
اإلماراتي

مجلــس  /عضو
مجلس اإلدارة

أسامة الشلح

خليفة ســلطان الســويدي -رئيس المجلس

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

متنحي

حاضر

متنحي

أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضرون

عدد
اجتماعات
اللجــان التي
تــم حضورها

المدة في
مجلس
اإلدارة /اللجنــة

1

16
إبريل

6
مايو

28
يوليو

28
أكتوبر

8
نوفمبر

28
17
ديسمبر ديسمبر

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

مكافــآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
تحــدد مكافــآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفق ًا
للنظام األساســي للمجموعة .وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة مبلغـ ًا ثابتـ ًا غيــر مرتبط بحضور االجتماعات .وقد دُ فعت
عــام  2020أتعــاب أعضــاء المجلس لعام  2019والبالغة  1.4مليون
درهــم إماراتــي بعد موافقة المســاهمين عليها في الجمعية
العموميــة المنعقدة في عام .2020

يبلــغ إجمالــي أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة  2.33مليون
درهــم إماراتــي لعام  2020تجــاه أتعاب أعضاء لجنتي التدقيق
والترشــيحات والمكافآت المقرر دفعها في  2021مع مراعاة
موافقة المســاهمين .ولم يحصل أعضاء مجلس اإلدارة على
أي بــدالت أو رواتــب أو أتعاب إضافية لعام .2020

اجتماعات مجلس اإلدارة
عقــد مجلــس اإلدارة ثمانية اجتماعات خالل عام :2020

7

2

2

2

2

3

6

نهايــة مــدة مجلس اإلدارة
لــم تبــدأ فتــرة مجلس االدارة

بتاريخ  2020-11-25تم اتخاذ قرار ات خطية بالتمرير تتعلق بأعمال الشــركة و مشــاريعها المســتقبلية

تقييــم فعالية مجلس اإلدارة
يجري المجلس تقييم ًا ســنوي ًا ألدائه العام ،وأداء لجانه
وأعضائه بهدف تحســين فعالية المجلس وأعضائه ولجانه،
وأداء المجموعة بشــكل عام .ويحدد تقييم أداء المجلس
ـات كل عنصر رئيســي مــن عناصر الحوكمة الفعالة بما
متطلبـ ِ
في ذلك ،على ســبيل المثال وليس الحصر ،المهارات ،والتدريب،
والمســاءلة ،والتواصل الفعال ،ومناقشــات الجودة ،وتخطيط
تعاقب الموظفين .واســتناد ًا إلى التقييم الفردي الذي أجراه
أعضــاء مجلــس اإلدارة ،يــرى المجلس أنه يعمل بفعالية ألداء
التزاماته تجاه المســاهمين.

توجيــه وتطوير أعضاء مجلس اإلدارة
يتولى رئيس مجلس اإلدارة ،بدعم من أمين ســر الشــركة،
المســؤولية عن تعريف أعضاء مجلس اإلدارة الجدد بالشــركة
وأعمالهــا ،كمــا يلتــزم بالعمل على تطوير معرفة أعضاء
المجلــس .ويحصــل جميــع أعضاء مجلس اإلدارة على تعريف
واضح عن الشــركة وأعمالها عند االلتحاق بمجلس اإلدارة،
بما في ذلك اطالعهم على واجباتهم ومســؤولياتهم كأعضاء
لمجلــس اإلدارة .ويحصــل أعضاء مجلس اإلدارة أيض ًا على
إحاطــة كاملة بجميع المجاالت الرئيســية ألعمال المجموعة،
ويمكن أن يطلب األعضاء تدريب ًا إضافي ًا حســب ما يعتبرونه
ضروري ًا لذلك.

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة
تقرير الحوكمة المؤسســية

من أهم مســؤوليات أمين ســر الشركة ما يلي:

كما أنه يشــغل منصب نائب رئيس المجموعة للشــؤون
القانونيــة ،ويتمتع بالمؤهالت التالية:
المؤهالت:
درجــة البكالوريوس في الحقوق
ماجســتير في القانون.

بلغــت قيمة األتعــاب وتكاليف أعمال التدقيق وغيرها
والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شــركة ديلويت 1,264,000
درهــم إماراتي خالل عام .2020
ديلويت

درهم إماراتي

إجمالــي أتعــاب التدقيــق لعــام 2020

937,000

خدمــات أخــرى غيــر التدقيــق
(مراجعــة الدعــم ،برنامج تحفيــز القطاع الصناعي
عبــر تعرفــة الكهربــاء ,والتقييمــات المحليــة

327,000

إجمالــي

1,264,000

ولم تحصل الشــركة على أية خدمات تدقيق أخرى خالل عام .2020

لــم يُب ّلــغ المدققون الخارجيــون عن أية تحفظات على البيانات
الماليــة الموحــدة الســنوية والتجارية لمجموعة أغذية كما في
 31ديســمبر  .2020يرجى الرجوع إلى تقرير التدقيق المســتقل في
البيانــات المالية لمزيد من التفاصيل.

األدوار والمسؤوليات
تعمــل لجنــة التدقيق علــى ضمان التواصل الحر والمفتوح بين
المدققين الداخليين والمدققين الخارجيين ومســؤولي اإلدارة
العليا .وتشــمل أهداف اللجنة ما يلي:
• مراقبة ســامة القوائم المالية للشــركة وأية بيانات رسمية
تتعلــق بــاألداء المالي للشــركة ومراجعة أحكام التقارير المالية
الهامة الواردة فيها.
• مراجعــة ضوابــط الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر ،واالمتثال
للوائح ذات الصلة.
• وضــع ومراقبــة ومراجعة فعالية وأنظمة وإجراءات إدارة الرقابة
الداخلية في المجموعة.
• تقديــم التوصيــات إلى مجلس اإلدارة فيمــا يتعلق بتعيين المدقق
الخارجــي وإعادة تعيينــه وعزله وتعويضاته وضمان الحصول

يقر خميس بو هارون الشامســي ،رئيس لجنة التدقيق،
بالمســؤولية عــن تنفيذ تفويض لجنــة التدقيق في المجموعة بما
فــي ذلــك مراجعة آلية عملها وضمــان فعاليتها بما يتوافق مع
ميثــاق لجنة التدقيق المعتمد.

وقــد عقــدت لجنــة التدقيــق أربعة اجتماعات خالل عام  2020وهي كالتالي:
23
أبريل

27
يوليو

26
أكتوبر

خميــس بو هارون الشامســي -رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

حاضر

غيانلوكا فابر ي

حاضر

حاضر

حاضر

ســعادة خلف الحمادي

حاضر

حاضر

حاضر

أعضــاء لجنــة التدقيــق الحاضرون

2
مارس

أعضــاء لجنة التدقيق الســابقون

راشــد حمد الظاهــري رئيس اللجنة

حاضر
(بالوكالة)

ســالم سلطان الظاهري

حاضر

مسـ ّلم عبيد العامري
أســامة الشلح (استشاري)

حاضر

مجموع األتعاب لســنة  2020هي  0.12مليون درهم إماراتي ( 0.20 :2019مليون).

■■
■■

نهايــة فنــره عمل اللجنة
لــم تبــدا فتــرة عمل اللجنة

٢٠٢٠

وهو مســؤول أمام مجلس اإلدارة فيما يخص مســؤولياته
كأمين لســر المجلس.

كانت شــركة “ديلويت و "تاتش” (إم.إي) ،هي المؤسســة
الوحيدة المعينة كمدقق خارجي للشــركة لمدة ثالث ســنوات
من ِقبل الجمعية العامة المنعقدة في  26أبريل  .2018والســيد/
عبادة القوتلي هو شــريك شــركة “ديلويت" الذي يصدر تقرير
مدققي الحســابات المســتقلين لمدة ثالث سنوات.

لجنة التدقيق
تتألــف لجنــة التدقيــق ،التي يعيّنها مجلس اإلدارة ،من ثالثة
أعضــاء مســتقلين غيــر تنفيذيين ،يتمتعون بخبرة في مجال
الشــؤون المالية والمحاسبة.
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• تنظيــم اجتماعــات أعضاء مجلس اإلدارة وفق ًا لإلجراءات
المتفق عليها.
• إعــداد اإلخطــارات وجداول أعمال االجتماعات والتقارير
والوثائــق الداعمة في الوقت المطلوب.
• حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واالضطالع بمســؤوليات
أمانة الســر ،بما في ذلك تنظيم عملية تدوين المحاضر في
كل اجتماع.
• العمل بالتعاون والتنســيق مع الرئيس التنفيذي وكبار
اإلدارييــن اآلخرين علــى تنفيذ تعليمات مجلس اإلدارة
والتفعيــل العملي لقرارات المجلس.
• رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق بالمســؤوليات
السكرتارية للشركة.
• إعداد وتنظيم اجتماعات المســاهمين.

وفــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية المنعقد بتاريخ  16أبريل
 ،2020وافق المســاهمون على تعيين شــركة “ديلويت” ،إحدى
المؤسســات العالمية الرائدة في تقديم خدمات التدقيق،
كمدقق خارجي للشــركة لعام  .2020وتعتبر شــركة “ديلويت”
شــركة خدمات مهنية متعددة الجنســيات يقع مقرها الرئيســي
في المملكة المتحدة ،وهي واحدة من أكبر أربع شــركات في
العالم في مجال تدقيق الحســابات.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

أمين سر الشركة
يمثل أمين ســر الشــركة النقطة المحورية في التواصل بين
مجلس اإلدارة واإلدارة العليا ويمارس دور ًا هام ًا في تســيير
األمور الهامة المتعلقة بالشــركة والحوكمة .وقد عُ يِّن أمين ســر
الشــركة ،السـيّد /محمد عمرو ،من قبل مجلس اإلدارة في 30
أغســطس  .2020ويتبع مجلس اإلدارة فيما يتعلق بمســؤوليات
أمانة السر.

المدققون الخارجيون
َ
بناء
الخارجي للشــركة
المدقق
مجلس اإلدارة
يُرشــح
ُ
ً
َّ
علــى توصيات لجنة التدقيــق .وتتولى الجمعية العمومية
للمســاهمين الموافقة علــى تعيين المدققين الخارجيين
وتحديد تعويضاتهم.

اللجــان التابعة لمجلس اإلدارة
شــكلت المجموعة لجنتيــن تابعتين لمجلس اإلدارة ،ويمكن
الحصــول علــى نطاق صالحياتهما عند الطلبُ .
وتشـ َّ
ـكل اللجان
التابعة للمجلس بهدف مســاعدته في القيام بمســؤولياته.
وتعمــل كل منهــا ضمن نطــاق اختصاصها المعتمد من قبل
المجلس ،وهو ميثاق يحدد مهامها ومســؤولياتها ونطاق
صالحياتهــا وتشــكيلتها واإلجــراءات التي تتبعها في رفع تقاريرها
إلى مجلس اإلدارة.

على رد ســريع من مجلس اإلدارة بشــأن المســائل التي يتضمنها
خطاب المدقق الخارجي.
• مراجعة ومراقبة اســتقاللية المدقق الخارجي وموضوعيته
وفعاليــة عمليــة التدقيق ،مع األخــذ بعين االعتبار المتطلبات
المهنيــة والتنظيمية ذات الصلة.
• وضع وتنفيذ السياســات بشــأن التعاقد مع المدقق الخارجي
لتقديــم الخدمات غيــر التدقيقية ،مع األخذ بعين االعتبار
التوجيهــات األخالقيــة ذات الصلــة بتقديم هذه الخدمات من قبل
مؤسسة التدقيق الخارجي.
• تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول المســائل التي تتطلب رأي
اللجنة في إجراءات وتطويرات ،وتقديم توصيات بشــأن الخطوات
الضروريــة المطلوبــة لتحقيق مثل هذا التطوير.
ّ
يمكن الموظفين من
• مراجعة نظام اإلبالغ عن الفســاد الذي
اإلبالغ  -دون كشــف هويتهم  -عن شــكوكهم حيال أية أمور
محتملــة غيــر طبيعية فــي التقارير المالية أو ضوابط الرقابة
الداخلية أو أي مســألة أخرى ،ويضمن الترتيبات المناســبة إلجراء
التحقيقات المســتقلة والنزيهة في هذه المســائل.
• مراجعــة أيــة معامالت لألطراف ذات الصلة والتحقق من
التزامها بقواعد الســلوك والموافقات على مثل هذه
المعامالت.
• تعييــن رئيــس لجنة الرقابــة الداخلية واالمتثال وتحديد ما يحصل
عليــه مــن راتب وحوافز ومنافــع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه
وتعييــن بديله وإعــادة تكليفه أو فصله من منصبه.

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة
تقرير الحوكمة المؤسســية

يقر ســالمين عبيد العامري ،رئيس لجنة الترشــيحات
والمكافآت ،بالمســؤولية عن تنفيذ لجنة الترشــيحات
والمكافــآت لمهمتهــا فــي المجموعة بما في ذلك مراجعة
آليــة عملهــا وضمان فعاليتهــا بما يتوافق مع ميثاق لجنة
الترشــيحات والمكافآت المعتمد.

بعــض الصالحيــات التنفيذيــة الممنوحة من قبل مجلس اإلدارة:

وقد عقدت لجنة الترشــيحات والمكافآت اجتماع ًا ســبع اجتماعات خالل العام:
4
مايو

3
يونيو

9
اغسط

10
سبتمبر

22
اكتوبر

23
نوفيمبر

ســالمين عبيد العامــري -رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ســعادة خلف الحمادي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

جيل أدوتفي

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الحاضرون

2
مارس

أعضاء لجنة الترشــيحات والمكافآت الســابقون

محمد ســيف الســويدي  -رئيس اللجنة

حاضر

خميس بو هارون الشامســي

حاضر

علي مرشــد المرر

حاضر

■■
■■

٢٠٢٠

• تنظيــم ومتابعة اإلجــراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس
اإلدارة وعضويتهم.
• ضمان المحافظة على اســتقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
المســتقلين غير التنفيذيين بشــكل دائم وفي مختلف األوقات.
• مراجعــة احتمــاالت تضارب المصالح واألحكام ،وضمان وجود
ضوابــط لمنع مثل هذا التضارب.
• تحديد مكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي والمســؤولين
التنفيذيين في الشــركة ومراجعتها بشــكل سنوي ،وضمان أن
تكــون التعويضات والمزايــا الممنوحة لإلدارة العليا معقولة
وتتماشــى مع أداء الشركة.

تفويض الصالحيات
ً
يعتبر مجلس اإلدارة وســيبقى مســؤوال عن الحوكمة العامة
للمجموعــة وعــن األمور المحصورة بالمجلس .وقد فوض
رئيس المجلس بصالحيات
المجلــس  -بقــرار صــادر عنه -
َ
وســلطات يمارســها نيابة عن المجلس مع إعطائه الحق
بتفويــض الصالحيــات .وقد فوض رئيس المجلس ،بموجب
توكيل خاص ،صالحيات أساســية لرئيس التنفيذي الن ســميت،
المديــر المالــي عمار الغول الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية
يمارســها ُّ
أي
و الشــؤون المؤسســية مبارك المنصوري بحيث
ُ
اثنين منهم مجتمعين ،ويســري مفعولها لثالث ســنوات تنتهي
في  15أبريل نيســان .2023

نهايــة فنــره عمل اللجنة
لــم تبــدا فتــرة عمل اللجنة

مجموع األتعاب لســنة  2020هي  0.21مليون درهم إماراتي ( 0.15 :2019مليون درهم إماراتي).

• إدارة أعمال الشــركة والشــركات التابعة لها.
• تمثيل إدارة الشــركة والشــركات التابعة لها في التوقيع على
جميــع المعامالت واألوراق الحكومية.
• التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشــركة داخل وخارج دولة
اإلمارات العربية المتحدة.

• تمثيل الشــركة في حقوق التصنيع والتوزيع.
• تمثيل الشــركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحســابات ،والتقدم
بطلب قروض وتســهيالت مصرفية والتوقيع على خطابات
االعتمــاد ،وخطابات الضمــان ،وغيرها من المعامالت المصرفية.
• دمج الشــركات والفروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو
في الخارج والتوقيع على عقود تأسيســها.
وبموجب الصالحيات والســلطات الخاصة المفوضة لرئيس
التنفيــذي والمديــر المالي ،عمد رئيس المجلس والرئيس
التنفيــذي والرئيــس المالي إلى تفويض بعض صالحياتهم
فــي اتخــاذ القــرارات والموافقات إلى فريق اإلدارة وفق ًا إلطار
الصالحيــات المعتمــدة من قبل المجلس .وقد تم وضع
إطار وسياســة تفويض الصالحيات لبيان حدود الصالحيات
ُ
مصفوفة
الممنوحــة لمناصب محددة فــي المجموعة .وتضمن
الصالحيــات كفـ َ
صنع القــرارات وفعاليتها بما يحقق التوازن
ـاءة
ِ
بيــن التمكين ووضع الضوابط.

هيكل الحوكمة المؤسســية لدى المجموعة
أعضاء فريق القيادة

الرئيس التنفيذي

رئيس لقســم الرقابة الداخلية واالمتثال

الرئيس التنفيذي
للموارد البشرية
و الشؤون
المؤسسية

نائب رئيس أول –
التجارية (المنشآت الى
المستهلك) في اإلمارات
العربية المتحدة

نائب الرئيس
التنفيذي -
األعمال الدولية

مدير
عالقات
المستثمرين

نائب الرئيس األول
لشؤون ضمان الجودة
وسالمة الغذاء والبحث
والتطوير

نائب رئيس
أول االندماج
واالستحواذ

مديــر إدارة الحوكمة والمخاطر

نائب الرئيس
التنفيذي -
األطعمة
واألعالف

نائب الرئيس
التنفيذي  -الفئة
والنمو

الرئيس
المالي

نائب الرئيس
األول للشؤون
االستراتيجية

نائب رئيس
أول – سلسة
القيمة

أمين سر مجلس
اإلدارة و نائب
الرئيس للشؤون
القانونية
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األدوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيســة للجنة الترشــيحات والمكافآت في
مســاعدة مجلس اإلدارة في الوفاء بمســؤولياته حيال األمور
التالية:

وأعضــاء اللجنة هم:
• رئيــس لجنــة الرقابــة الداخلية واالمتثال (رئيس اللجنة)
• الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية والشــؤون المؤسســية؛
• نائب الرئيس للشــؤون القانونية؛
• مديــر المخاطر والحوكمة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

لجنة الترشــيحات والمكافآت
تتولى "لجنة الترشــيحات والمكافآت" المســؤولية عن مراجعة
منظومة الموارد البشــرية وبرامج المكافآت في المجموعة.
وتقدم اللجنة التوصيات لمجلس اإلدارة بشــأن المكافآت
والبدالت ومدد الخدمة بالنســبة لكبار المســؤولين التنفيذيين
فــي المجموعــة لضمان مكافأتهم بصورة عادلة على
مســاهماتهم الفردية التــي يقدمونها للمجموعة .إن أعضاء
لجنة الترشــيحات والمكافآت الثالثة هم من أعضاء مجلس
اإلدارة المســتقلين غير التنفيذيين.

• دراســة المقترحات المتعلقة بتعديل المكافآت وعالوات
األداء والحوافــز طويلــة األجل ...إلخ ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة
للموافقة.
• تعزيــز ثقافــة المكافــآت القائمة على األداء في المجموعة من
خالل المراجعة الســنوية ألداء كبار المســؤولين التنفيذيين
وخطــط التعاقب الوظيفي في المجموعة.
• تحديــد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على مســتوى
المســؤولين التنفيذيين رفيعي المســتوى ،وتحديد أسس
االختيار.
• مراجعة سياســة المكافآت وسياســة التدريب بما يشجع
تطويــر وتنميــة قدرات الموظفات لدى المجموعة.
• تقديم تقارير إلى مجلس اإلدارة حول المســائل التي ترى اللجنة
أنها تتطلب إجراءات أو تحســينات ،وتقديم التوصيات الضرورية
لذلك.
• رغم أن مســؤولية اللجنة تقتضي إعطاء أحكامها باســتقاللية،
غير أنها تحتاج مع ذلك ألخذ المشــورة من اإلدارة ومن جهات
أخرى مســتقلة حســب المقتضى لضمان اســتناد قراراتها على
بينــة كاملة في ضــوء البيئة الداخلية والخارجية.

لجنة الســلوك والقيم
تأسســت لجنة الســلوك والقيم كلجنة فرعية تابعة للجنة
التدقيق من قبل مجلس اإلدارة بهدف مســاعدة لجنة التدقيق
في مراجعة اإلجراءات التي تتيح لموظفي الشــركة رفع
المخاوف بشــأن المخالفات المحتملة ،بما في ذلك االحتيال،
دون الخــوف مــن العقــاب ،وضمان اتباع هذه العملية عند
إجراء التحقيق المســتقل في مثل تلك األمور واتخاذ إجراءات
المتابعــة المناســبة .وقد كلفــت لجنة التدقيق هذه اللجنة
بالمســؤولية عن تلقــي ومراجعة االدعاءات وتقييمها والتحقق

مــن مصداقيتهــا .وقد أجــرت اللجنة من خالل آليتها القائمة
مراجعـ ًـة لكافــة هــذه القضايا أو االدعاءات المبلغ عنها عام ،2018
وأبلغــت لجنة التدقيق بنتائج اإلجراءات.
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أالن سميث
الرئيس التنفيذي

عمار الغول
الرئيــس التنفيذي لإلدارة المالية

مبارك المنصوري
الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية
والشؤون المؤسسية

رامي مردان
الرئيــس التنفيذي للعمليات

د .ربيع كامله
رئيس البحث والتطوير ومسؤول
ضمان الجودة

انضم آالن ســميث إلى مجموعة أغذية
ش.م.ع فــي عام  ،2020وبصفته الرئيس
التنفيذي ،فهو مســؤول عن نمو الشــركة
وتطورها.

انضــم عمــار الغول إلى مجموعة أغذية
ش.م.ع فــي عام  ،2020وبصفته المدير
ً
ـؤوال عن اإلدارة االستراتيجية
المالي مسـ
والتخطيط المالي للمؤسســة.

انضــم مبارك المنصوري إلى مجموعة
أغذية في عام  2016ويشــغل حالي ًا منصب
رئيس قســم الموارد البشرية والشؤون
المؤسسية.

انضــم رامــي مردان إلى مجموعة أغذية
فــي عــام  2017وهو الرئيس التنفيذي
للعمليات في الشــركة.

قبل تعيينه كرئيس تنفيذي ،شــغل آالن
مناصب مختلفة في شــركة "ماندوليز
الدوليــة" ،كان آخرها منصب المدير
اإلداري  -الشــرق األوسط وباكستان.

قبــل تعيينــه في منصب المدير المالي،
شــغل عمار منصب المدير المالي في
األردن ،حيــث  MS Pharmaلمجموعة
ً
ـؤوال عن قيادة النمو العضوي
كان مسـ
وغير العضوي للشــركة في جميع أنحاء
المنطقة .شــغل مناصب إدارية عليا في
العديــد مــن الكيانات في دول مجلس
التعاون الخليجي ،بما في ذلك شــركة
الفــوزان القابضة وديلويت آند توش،
وعمــل في العديد من مجالس اإلدارة،
بمــا فــي ذلك مجلس الفوزان القابضة
كعضو معين.

قبل انضمامه إلى شــركة أغذية ،كان
مبارك يشــغل منصب نائب الرئيس
للموارد البشــرية واإلدارية في حديد
اإلمارات .كما شــغل مناصب قيادية
عــدة في مجموعة اإلمارات المتقدمة
لالســتثمارات وشركة واتصاالت.

انضــم الدكتــور ربيع كامله إلى مجموعة
"أغذيــة" فــي عام  .2013وهو خبير في مراقبة
جودة األغذية وســامتها وصحتها ،يتمتع
بأكثر من  20عام ًا من الخبرة كمستشــار
ً
فضال عن
للوكاالت والشــركات الدولية،
المؤسســات الغذائية في المنطقة.

يتمتــع آالن بخبــرة تزيد عن  20عام ًا في
الســلع االستهالكية مع التركيز على
فتح أســواق جديدة وتحويل العمليات
ذات األداء الضعيــف .كمــا يتمتع ً
أيضا
بخبــرة قويــة في مجاالت متعددة ،حيث
قاد مبادرات اســتراتيجية ،وتحوالت في
األعمال ،وعمليات التصنيع الشــاملة
والعمليــات المتعددة البلدان كقائد في
مجال األعمال.
وهو حاصل على درجة الماجســتير
التنفيذي في التســويق  INSEADودرجة
البكالوريوس في الهندســة (الميكانيكية)
من جامعة مانشســتر.

يتمتــع عمــار بخبرة تزيد عن  20عام ًا
فــي مجــال التمويل مع خبرة في إعداد
التقاريــر المالية والتخطيط ،والحوكمة،
واســتراتيجية إدارة االستثمار،
واستشــارات االكتتاب العام ومراجعة
الحســابات .حاصل على ماجستير إدارة
األعمــال مــن كلية لندن لألعمال في
المملكــة المتحدة ودرجة البكالوريوس
في المحاســبة من جامعة الزيتونة
األردنية.

يتمتــع مبــارك بخبرة تزيد عن  18عام ًا
في مجال الموارد البشــرية والخدمات
المؤسســية ،بما في ذلك إدارة المواهب
وإدارة التغييــر وتوريد المواهب العليا
وإدارة األداء وتطويــر القيادة .على
مر الســنين ،اكتســب كفاءة بارزة في
اســتراتيجية الموارد البشرية ،واالتصاالت
المؤسســية ،وإدارة المشاريع والكفاءة
التشغيلية لألعمال.
وهو حاصل على درجة الماجســتير في
إدارة األعمــال من جامعة زايد ،اإلمارات
العربيــة المتحدة ،ودرجة البكالوريوس
في إدارة األعمال (الموارد البشــرية)
من جامعة شــرق واشنطن ،الواليات
المتحدة األمريكية.

يتمتــع رامــي بأكثر من  20عام ًا من الخبرة
فــي تحقيق أهداف اإليرادات واألرباح
ونمــو األعمال من خالل التخطيط
االســتراتيجي وإدارة سلسلة اإلمداد.
تشــمل خبرته قيادة أداء الشــركة عبر
أســواق وصناعات متعددة ،باإلضافة
إلى إدارة األرباح والخســائر ألقسام
األعمال.
قبل انضمامه إلى شــركة "أغذية"،
شــغل رامي منصب العضو المنتدب
لمجموعــة غندور في المملكة العربية
ً
سابقا
الســعودية ،حيث شغل
منصــب الرئيس التنفيذي للعمليات
في الشــركة .وهو حاصل على درجة
البكالوريوس في المحاســبة من جامعة
اإلسكندرية في مصر.

قبــل انضمامــه إلى مجموعة "أغذية" ،عمل
الدكتور ربيع أسـ ً
ـتاذا مســاعدً ا في علوم
األغذيــة فــي الجامعة األمريكية في بيروت،
حيث ألف وشــارك في تأليف العديد من
األوراق البحثية حول ســامة األغذية
والتكنولوجيا التي ُنشــرت في مجالت
علميــة محكمة .تشــمل خبرته الميدانية
العمل كمدير مركز في مشــروع إعادة
تأهيــل الثــروة الحيوانية ألصحاب الحيازات
الصغيــرة  -الصنــدوق الدولي للتنمية
الزراعيــة (األمــم المتحدة) ،وكخبير في علوم
األغذيــة للعديــد من الوكاالت الدولية مثل
منظمة الصحة العالمية واإلســكوا واألمم
المتحدة وأوكســفام واالتحاد األوروبي
و"ميرسي كور".
الدكتور ربيع حاصل على درجة الدكتوراه في
التكنولوجيا الحيوية وتصنيع األغذية من
بوليتكنيك لورين ،فرنسا .وهو زميل في
الكلية الدولية للتغذية (كندا) وعضو منذ
فترة طويلة في معهد خبراء التكنولوجيا
الغذائية ( )IFTبالواليات المتحدة األمريكية.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

فريق القيادة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
٢٠٢٠

39

محمد عيتاني
نائــب الرئيس التنفيذي -
األعمال الدولية

ديكالن بينيت
نائــب الرئيس التنفيذي -
األغذية واألعالف

احمد يحيى
نائــب الرئيس التنفيذي -
النمو والفئات (التســويق)

مجتبى حسين
نائــب رئيس أول – االندماج
واالستحواذ

تيد ثوربجورنسن
نائــب رئيس أول -
قسم االستراتيجية

خالد منصور
نائب رئيس أول – قســم األعمال
االســتهالكية في اإلمارات (المبيعات)

انضــم محمــد عيتاني إلى مجموعة "أغذية"
فــي عــام  2020وهو نائب الرئيس التنفيذي
لألعمال الدولية.

انضــم ديكالن بينيت إلى مجموعة
"أغذيــة" فــي عام  2017وهو نائب الرئيس
التنفيــذي  -الغذاء والتغذية الحيوانية.

يتمتــع محمــد بخبرة تزيد عن  23عام ًا
في شــركات متعددة الجنسيات مثل
"بيبســيكو" "وريد بُل" "وكوكا كوال"،
ً
متمرســا في السلع
محترفا
بصفته
ً
االســتهالكية والسلع االستهالكية .وكان
هــذا هو محــور حياته المهنية المثمرة،
والتي اكتســب خاللها خبرة تجارية دولية
في إفريقيا وأوروبا الشــرقية والصين
ودول مجلس التعاون الخليجي والشــرق
األوسط األوسع.

يتمتــع ديــكالن بأكثر من عقدين من
الخبرة في صناعة األغذية والمشــروبات،
وتطوير االســتراتيجيات التجارية
وخطط التشــغيل للشركات متعددة
الجنسيات.

انضــم أحمــد يحيى إلى مجموعة "أغذية"
ش.م.ع في ديســمبر  2020ويشــغل حالي ًا
منصب نائــب الرئيس التنفيذي للنمو
والفئات (التســويق) ،وهو المسؤول عن
نمو وتطوير التســويق في الشركة.
قبل تعيينه في شــركة "أغذية" ،شــغل
أحمــد العديــد من المناصب العليا في
شــركة كلوقز ،كان آخرها المدير العام
لــدول مجلس التعاون الخليجي والمدير
العام أيض ًا في شــركة CGO MENAT
كما عمل في دانون الســعودية مدير اً
للتســويق وبيبســي كندا مدير ًا للتسويق.

انضم مجتبى حســين إلى مجموعة
"أغذيــة" فــي عام  2020كنائب أول للرئيس -
عمليات االندماج واالســتحواذ ،وهو دور
تم إنشــاؤه للتركيز على تحديد الصفقات
والتفاوض بشــأنها ودمج األعمال
الجديدة بشــكل فعال في المجموعة.

انضم تيد ثوربجورنســن إلى مجموعة
أغذيــة فــي عام  2016وهو نائب الرئيس
األول لالســتراتيجية .يتمتع بخبرة تزيد
عن  20عام ًا في اإلدارة العامة في أســواق
التكنولوجيــا الفائقة والتصنيع والخدمات
المهنية.

انضــم خالــد منصور إلى مجموعة “أغذية”
في ديســمبر  2020وهو نائب الرئيس
األول المعامالت التجارية بين الشــركات
والمســتهلك في اإلمارات (المبيعات).

مــن خــال ثروة من الخبرات ،يتمتع
مجتبى بســجل حافل في إنجاز
المعامــات .وقبل انضمامه إلى
شــركة أغذية ،تولى قيادة االستثمارات
والعمليــات في مكتب صندوق "أيفركير"
في دبي.

يتمتــع أحمــد بأكثر من  25عام ًا من
الخبرة في مجال الســلع االستهالكية
في منطقة الشــرق األوسط وشمال
إفريقيا وآســيا ،مع خبرة في تنفيذ
اســتراتيجيات العالمات التجارية عبر
أســواق متعددة .وهو حاصل على درجة
الماجســتير في إدارة األعمال من جامعة
الهور للعلوم اإلدارية.

تمتد خبرة مجتبى في التأســيس
والتنفيــذ ومراقبة المحفظة وإدارة
التحــول وتحقيق الخروج عبر العديد
مــن الصناعــات .وهو حاصل على درجة
الماجســتير في إدارة األعمال من
أكاديميــة أبراج ودرجة البكالوريوس
فــي االقتصــاد من جامعة الهور للعلوم
اإلدارية.

قبــل انضمامه إلى "أغذية" ،كان
ثوربجورنســن المؤسس المشارك
والعضو المنتدب لشــركة بوسطن
للتحليالت ،وهي شــركة استشارية عالمية
تركز على األســواق الناشئة للشركات
متعددة الجنســيات .في وقت ســابق ،كان
عالم أبحاث ومستشــار ًا أول في "تلندر
للبحث والتطوير".

قبل انضمامه إلى "أغذية" ،شــغل محمد
منصــب الرئيس التنفيذي لمجموعة
عجــان القابضة في المملكة العربية
ً
مسؤوال عن
الســعودية ،حيث كان
قيادة المشــاريع االستراتيجية في كل
مــن المنتجات الغذائية وغير الغذائية
فــي جميــع أنحاء مصر واإلمارات العربية
المتحدة وتتارســتان والمملكة العربية
الســعودية .وهو حاصل على ماجستير
فــي إدارة األعمال وبكالوريوس في إدارة
األعمال من جامعة القديس يوســف في
بيروت ،لبنان.

قبــل انضمامــه إلى أغذية ،كان ديكالن
المدير اإلداري لشــركة كرافت هاينز في
الشــرق األوسط وشمال إفريقيا وتركيا
وباكســتان والمحيط الهندي ،وقبل ذلك
شــغل منصب المدير التجاري لشركة
كلوقز الشرق األوسط.
تشــمل خبرة ديكالن تطوير األعمال
ورؤية العمالء وتخطيط الســوق
وتخطيــط العمليات التجارية .وهو
حاصــل على درجة البكالوريوس في
دراســات األعمال من جامعة ليمريك
في أيرلندا.

تيــد خبيــر في إدارة البيئات عالية النمو،
وتقلــص األعمال التجارية ،وإعادة
الهيكلة ،وإعادة الهندســة ،وإدارة األزمات.
كمــا يتمتــع بخبرة كبيرة في إجراء البحوث
والتحليــات لتطوير فرص عمل جديدة
للشركات العالمية.
حصل تيد على ماجســتير إدارة األعمال
من جامعة كيس ويســترن ريزيرف
بالواليــات المتحدة األمريكية ودرجة
البكالوريوس في الهندســة الكهربائية من
الجامعــة النرويجية للعلوم والتكنولوجيا.

يتمتــع خالــد بأكثر من  25عام ًا من الخبرة
في العديد من الشــركات متعددة
الجنســيات .تشمل أدوار عمله السابقة
مدير المشــروع ومهندس المصنع
فــي ماكــي ميترز ،والخدمة والتوزيع في
"بيبســيكو كندا" ،ومدير التوزيع في
مجموعة ويســتون ،والمدير العام في
شــركة باسمح للتجارة ونائب الرئيس
للمبيعــات والتوزيع في ناديك لألغذية.
خالــد عضــو في أكاديمية القيادة في
الشــرق األوسط ( )MELAوحصل على
العديــد مــن الجوائز ،بما في ذلك جائزة AC
 Neilsonألســرع شركة نمو ًا في مجال
األلبــان والعصائر بالمملكة العربية
السعودية.
وهو حاصل على درجة الماجســتير في
إدارة األعمــال من كلية لوبالو لإلدارة
 تورنتو وبكالوريوس في الهندســةالصناعيــة من جامعة دلهاوزي ،كندا.

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

حوكمة الشركة

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

تقرير الحوكمة المؤسســية

تفاصيــل عــن كبــار المدراء التنفيذيين بالشــركة بدء ًا من تاريــخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام :2020

المنصب

تاريــخ التعيين

رواتب وبدالت
مدفوعــة لعام 2020
باأللف درهم

مكافــآت لعام
( 2020تقديريـ ًا)
باأللف درهم

الرئيس التنفيذي

 5يوليــو تمــوز 2020

1,071

330

ســيتم تحديدها

المدير المالي

 17مــارس 2020

1,360

198

ســيتم تحديدها

الرئيس التنفيذي للموارد البشــرية و الشــؤون
المؤسسية

 1يونيــو حزيــران 2017

2,180

302

ســيتم تحديدها

نائــب الرئيــس التنفيذي  -األطعمة واألعالف

 1أبريــل 2016

1,598

500

ســيتم تحديدها

نائــب الرئيــس التنفيذي  -األعمال الدولية

 22يوليــو 2020

971

45

ســيتم تحديدها

نائــب الرئيــس التنفيذي  -الفئة والنمو

 17نوفمبــر 2020

297

-

ســيتم تحديدها

نائب رئيس أول – التجارية (المنشــآت الى
المســتهلك) في اإلمارات العربية المتحدة

 3نوفمبــر 2020

254

-

ســيتم تحديدها

نائب رئيس أول – سلســة القيمة

 6مايــو 2018

1,512

145

ســيتم تحديدها

نائــب رئيــس أول  -البحوث والتطوير ,ضمان
الجودة ,والصحة والســامة

 10مايــو 2017

1,242

133

ســيتم تحديدها

نائب رئيس أول – قســم االســتراتيجية

 6ينايــر 2016

1,346

135

ســيتم تحديدها

نائب رئيس أول االندماج واالســتحواذ

 11أكتوبــر 2020

413

-

ســيتم تحديدها

1

1

الرواتــب المتراكمة
ً
ـتقبال (تقديريـ ًا)
مسـ
باأللف درهم

إن دفــع المكافــآت الماليــة لعام  2020خاضعة لموافقة المســاهمين علــى البيانات المالية المدققة.

	 2إجمالــي القيمــة المكتســبة لخطــة الحوافــز طويلــة األمــد لعــام  2020هو  4.1مليون درهم .وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذييــن بموجب خطة الحوافز طويلة األمد
لموافقــة المجلــس وترتبــط بتحقيــق أداء العمل على المدى الطويل لمدة تبلغ ثالث ســنوات.

2

تم تنفيذ األنشــطة المذكورة أعاله بشــكل كاف في عام  2020من
ِقبل أعضاء اللجنة ولم ُتالحظ أية اســتثناءات.
يقر رئيس لجنة إدارة تعامالت ُ
الم ّطلعين ،ســعيد أكرم  -نائب
رئيس المجموعة للتمويل المؤسســي ،بالمســؤولية عن نظام
المتابعة واإلشــراف على تعامالت ُ
الم ّطلعين داخل الشــركة
مــن خــال االضطالع بمهــام لجنة إدارة تعامالت ُ
الم ّطلعين على
امتــداد المجموعــة ،ومراجعة آليــة عملها وضمان فعاليتها بما
يتماشــى مع الميثاق المعتمد.
أعضاء اللجنة هم:
المنصب

االسم

نائب الرئيس لشــؤون التمويل
المؤسســي (الرئيس)

سعيد أكرم

نائــب الرئيس للشــؤون القانونية
وأمين ســر مجلس االدارة

محمد عمرو

مديــر إدارة الحوكمــة والمخاطــر

ريا ماثيو

مديــر أول للتعويضات والفوائد،
واســتراتيجية وسياســة الشــركة

آبي فرجيس

ً
معتدال من تقبل المخاطر
وتعتمــد المجموعــة وتطبق مســتوى
في إطار ســعيها لإلدارة المتوازنة لفرص تحقيق النمو
ّ
المركز
المســتدام لألعمال جنب ًا إلى جنب مع االستكشــاف
للفــرص المتولــدة من خالل أعمالها .لكن ليس من اســتراتيجية
المجموعة الســعي خلف النمو الســريع من خالل انتهاج خيارات
محفوفة بشــكوك كثيرة.
وتتولى لجنة التدقيق اإلشــراف على مدى االلتزام بعمليات إدارة
المخاطر ومدى كفاية أنشــطة إجراءات المخاطر المتعلقة
بالعمليات التشــغيلية للمجموعة.
إضافة إلى ذلك ،تقوم لجنة إدارة المخاطر بمراجعة مســتوى
تقبل المخاطرة واســتراتيجية المخاطر العامة ،وتقدم
توصياتها لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق بشــأن
اإلجــراءات المطلوبــة لضمان وجود ما يكفي من الضوابط
وإجراءات الحد من المخاطر الرئيســية المحددة.
تطبق "أغذية" منهجية إدارة مخاطر مدروســة وقوية على
مســتوى المجموعة يتم من خاللها تنفيذ عملية إدارة
المخاطــر وفق الخطــوات المحددة التالية :تحديد المخاطرة،
تقييمهــا ،ترتيــب أولويتهــا ،الحد من آثارها ،مراقبتها ،إعداد
التقارير بشــأنها .وقد شــكلت المجموعة وحدة للمخاطر
ّ
تمكن وتيســر عملية
والحوكمــة منفصلــة عن اإلدارة التنفيذية،
إدارة المخاطر على نطاق المجموعة .وتتولى الســيدة /ريا
ماثيومنصــب مديــر إدارة المخاطر والحوكمة في المجموعة،
وتتمتــع بالمؤهالت التالية:
المؤهالت:
عضــو معهد المدققين الداخليين
شــهادة في ضمان إدارة المخاطر
ماجســتير في إدارة األعمال
بكالوريــس في التكنولوجيا

٢٠٢٠

المؤهالت:
درجــة البكالوريوس في الهندســة الميكانيكية (المملكة
المتحدة)
ماجســتير تنفيذي في إدارة األعمال( ،إنســيد)

يُشــرف مجلس اإلدارة على اســتراتيجية إدارة المخاطر في
المجموعة ،ويتولى المســؤولية العامة عن تحديد مســتويات
تقبل المخاطر لدى المجموعة .وتسترشــد المجموعة
بمســتويات التقبــل هذه فــي تحديد طبيعة ومدى المخاطر التي
يمكــن أن تقبــل بهــا عادة ،خــال تنفيذ نموذج العمل إليجاد قيمة
مستدامة للمساهمين.

40

الرئيس التنفيذي
ـس التنفيذي .ويتولى الرئيس التنفيذي
يعيــن مجلــس اإلدارة الرئيـ َ
مســؤولية تحقيق النمو المســتدام ،كما يتعين عليه توجيه
المجموعــة بمــا يحقق أهــداف العمل المحددة من قبل مجلس
اإلدارة .وتتمثــل المهمــة الرئيســية للرئيس التنفيذي في صياغة

الن سميت
الرئيس التنفيذي
تاريخ االلتحاق بالشــركة 5 :يوليو 2020

• ضمان عدم اإلســاءة لســمعة المجموعة نتيجة تصورات حول
تعامل موظفي الشــركة باألوراق المالية للمجموعة في أوقات
غير مناســبة أو بطريقة غير مناســبة.
• تقييــم الحــاالت التــي يعتبر فيها الموظف أو أي طرف آخر
(كمدققي حســابات المجموعة أو مصرفيي المجموعة أو
محاميها أو غيرهم من استشــارييها المهنيين) شــخص ًا مطلع ًا
لديه إمكانية وصول مباشــرة أو غير مباشــرة إلى "معلومات
داخلية" يمكن أن تؤثر على أســعار أســهم المجموعة و/أو على
حركة التعامل بأســهمها.
• إعداد وحفظ ســجل خاص وشــامل لكافة األشخاص
المطلعين ،بمن فيهم أعضاء مجلس اإلدارة ومســؤولي
اإلدارة التنفيذية واألشــخاص الذين يمكن اعتبارهم مطلعين
لفترات مؤقتة.
• التطوير والمراجعة والتنقيح المســتمر لسياســة التعامل
بأســهم المجموعة بما في ذلك اإلرشــادات التوجيهية
واإلجراءات ،وضمان االمتثال للسياســة وتقييم أي مؤشــر لعدم
االمتثال بسياســة المجموعة.
• المراجعة الســنوية لحركة ملكيات المطلعين من األســهم
وتقديم تقارير لمجلس اإلدارة عن االمتثال للسياســة
والشــروط التنظيمية ،مع إبراز أي حاالت اســتثنائية مذكورة.
• التواصل الفعال مع ســوق أبو ظبي لألوراق المالية وهيئة
األوراق المالية والســلع بخصوص أيام حظر التعامل والتعليق
المؤقــت للتعامل وتعامالت المطلعين.

وقد عُ يِّن الن ســميت رئيسـ ًا تنفيذي ًا للمجموعة في  5يوليو .2020

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

فريق القيادة
يتكون فريق القيادة من كبار التنفيذيين في الشــركة ،وهي
مســؤولة عن إدارة العمل وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة.
ويتبــع أعضــاء اللجنة للرئيــس التنفيذي .ويتمثل الدور الرئيس
لفريــق القيــادة فــي مراجعة أداء العمل واألمور التنظيمية
والتشــغيلية ،ووضع االســتراتيجيات والمبادرات ومتابعة
تنفيذها بنجاح ،ومراجعة مؤشــرات األداء الرئيســية للشركة
ومســتوى التقدم في المشــاريع الرئيســية للشركة ،وغير ذلك.

وتنفيذ رؤية المجموعة ورســالتها واســتراتيجية عملها وضمان
إدارة كافــة العمليــات بكفــاءة من حيث تخصيص الموارد على
نحو مناسب ومربح.

لجنــة إدارة تعامالت المُ ّ
طلعين
تعيــن لجنــة إدارة تعامــات المطلعين من قبل مجلس اإلدارة
كلجنة إدارية لإلشــراف على تعامالت وممتلكات المطلعين
ومتابعتها .وتكلف اللجنة من مجلس اإلدارة بالمســؤوليات
التالية:

إدارة المخاطر
تمثل إدارة المخاطر ركن ًا أساســي ًا في اســتراتيجية "أغذية" وفي
تحقيق أهداف الشــركة على المدى الطويل .وقد وضع مجلس
اإلدارة هيكليــة للمخاطــر والرقابة ُصممت بطريقة عملية
لتحقيق األهداف االســتراتيجية للشــركة .ونعتمد في تنفيذ ذلك
منهجيــة محوريــة تضــع إدارة المخاطر في صلب جدول أعمال
فريــق القيــادة ،فهذا هو المــكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن
تحتله.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

تقرير الحوكمة المؤسســية

وتتمثــل غايــة منظومة الرقابة الداخلية بالشــركة في ضمان
ترســيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛ وتوثيق السياســات واإلجراءات
ومتابعتهــا وااللتــزام بها علــى الوجه المطلوب وتضمينها في
اإلجراءات المعتادة إلدارة الشــركة وحوكمتها.

اعتمــدت اإلدارة نظــام الرقابــة الداخلية – وهو إطار متكامل صادر
عــن لجنــة رعايــة المؤسســات التابعة للجنة تريدواي - 2013 ،لتوفير
ضمان معقول بشــأن موثوقية إعداد التقارير المالية وإعداد
البيانات المالية.
قيَّمت اإلدارة مدى كفاية التصميم وفعالية تشــغيل الضوابط
الداخلية للشــركة على التقارير المالية كما في  31ديســمبر .2020
واســتناد ًا إلى التقييم ،خلصت اإلدارة إلى أن الضوابط الداخلية
على إعداد التقارير المالية مصممة بشــكل مالئم وتعمل بشــكل
فعــال دون أي نقاط ضعف جوهرية.
ُ
وتدرس سياســات الشــركة وإجراءاتها لضمان كفايتها
وفعاليتهــا ،مــع اإلقرار بأن هــذا النظام مصمم للحد من مخاطر
الفشــل في تحقيق أهداف األعمال وليس القضاء على هذه
المخاطــر ،وال يمكــن لــه أن يؤمــن ضمان ًا تام ًا من خطأ البيانات أو
الخسائر الجسيمة.
ويقر مجلس اإلدارة بمســؤوليته عن نظام الرقابة الداخلية.
وقد كلف المجلس لجنة التدقيق بمســؤولية اإلشــراف على
إدارة الرقابــة الداخليــة .وتتولى لجنــة التدقيق تعيين مدير الرقابة
الداخليــة وضابــط االمتثــالُ .
وتراجع اللجنة فعالية وظيفة إدارة
الرقابة الداخلية.

بتاريخ  14مايو أيار  ،2017عُ يِّن أمارجيت ســينغ رئيسـ ًا لقســم الرقابة
الداخلية ،كما أنه يشــغل منصب مســؤول االمتثال لقرار هيئة
االوراق المالية والســلع رقم ( )3لســنة  2020ويتمتع بالمؤهالت
التالية:
المؤهالت:
ماجســتير في إدارة األعمال ،المملكة المتحدة
عضــو زميل ،جمعية المحاســبين القانونيين المعتمدين،
المملكة المتحدة
المخالفات
خــال عــام  ،2020لم تفــرض على المجموعة أية غرامات أو عقوبات
مادية من قبل هيئة األوراق المالية والســلع أو أي جهة قانونية
أخرى في أي موضوع يتعلق باألســواق المالية .كما لم ُتســجل
أيــة مخالفــة جوهرية ألي مــن القواعد واألنظمة المطبقة .ولم
تحدث أي حوادث جســيمة خالل عام .2020

تؤمــن المجموعــة أيض ًا بتطويــر المواهب الوطنية .فمن بين أكثر
من  50جنســية مختلفة في أغذية ،يشــكل مواطنو دولة اإلمارات
العربيــة المتحــدة ثالث أكبر الجنســيات واألعلى في اإلدارة العليا.
وفي  31ديســمبر  2020بلغت نســبة التوطين لمجموعة أغذية
( ٪19.14باســتثناء العمالة اليدوية والعمال المتعاقدين) في
اإلمارات العربية المتحدة (وكانت نســبة التوطين  %20.2في
ديســمبر  ٪19.2 ،2018في ديسمبر .)2019

نفقــات أخــرى

()15

()15

المبيعــات المحليــة

805

1,167

شركة الفوعة

٢٠٢٠

راجــع المجموعة ضوابطهــا الداخلية على التقارير المالية
ُت ِ
على أســاس ســنوي فيما يتعلق بجميع األرصدة المالية
الجوهريــة حيــث تقــوم اإلدارة بتقييم مدى كفاية التصميم
وفعاليــة التشــغيل لمثل هــذه الضوابط الداخلية على التقارير
الماليــة .ويُراجَ ــع تقييم اإلدارة من قبل المدققين المســتقلين
للمجموعة.

لقــد بلــغ إجمالــي المبلغ الذي ُأنفق في عام  2020على مبادرات
المســؤولية االجتماعية المؤسســية  0.77مليون درهم إماراتي.
قامت مجموعة أغذية بتوســيع شــراكتها مع مؤسســة تحقيق
أمنيــة فــي اإلمارات العربيــة المتحدة لتحقيق األمنيات من
خــال التبــرع بعائــدات مــن  500,000زجاجة مياه العين المباعة عبر
مؤسســات البيع بالتجزئة خالل شــهر رمضان .كانت أغذية جزء ًا
مــن حملــة "مع ًا نحن بخير" التي تــم إطالقها لتمكين المجتمع
من المســاهمة ودعم جهود الحكومة في مكافحة تفشــي جائحة
كورونا وتشــمل المبادرات الرئيســية أو حاالت الرعاية المتعلقة
َ
تقديم دعم يتيــح لجميع المواطنين اإلماراتيين
بدعــم المجتمــع
شــراء المنتجات في محالت "مؤسســة الشــيخ خليفة" بأسعار
مخفضة .كما تشــجع المجموعة على نمط حياة نشــيط ،من
خــال تشــجيع الصحة والعافية فــي مختلف المجتمعات التي
نخدمها.

صناعات

2020
باأللف درهم

2019
باأللف درهم

41

ووفقـ ًا للمتطلبــات المنصــوص عليها في قرار جهاز أبوظبي
للمحاســبة رقم ( )1لعام  ، 2017تقوم اإلدارة بعملية مســتمرة
لتحديــد وتقييــم وإدارة المخاطــر التي تواجهها المجموعة ووضع
ضوابــط فعالــة للمخاطــر والحفاظ على تلك الضوابط بما في
ذلــك الضوابــط المتعلقة بالتقارير المالية.

لقــد تـ ّ
ـم رفــع  24تقريـ ًر ا أعدّ تها إدارة الرقابة الداخلية إلى لجنة
ٌ
ِّ
وسـل َمت نســخة منها إلى اإلدارة العليا للشــركة
التدقيقُ ،
للعمــل بموجبهــا .تظل بيئــة الرقابة الداخلية العامة قوية عبر
المجموعة .فخالل العام ،كانت هناك بعض تحســينات الرقابة
الداخليــة علــى مســتوى العمليات والتي تم تحديدها وقبولها
للتنفيذ بهدف التحســين المســتمر للتحكم والرقابة الداخلية
للمجموعــة .وتراقــب اللجنــة بصورة منتظمة التقدم الذي أحرزته
اإلدارة فيمــا يتعلق باإلجــراءات التصحيحية المتخذة حيال
القضايــا والنتائــج التي تقدمهــا إدارة الرقابة الداخلية .وتقوم لجنة
التدقيــق بمراجعــة فعالية المدققين الداخليين.

نحــن نؤمــن بأن جوهر مفهوم القيمة المشــتركة يكمن في قدرة
الشــركة على توليد قيمة خاصة لنفســها تؤدي بدورها إلى تحقيق
قيمــة عامة للمجتمع.

الشــركة القابضة العامة (صناعات) (تملك  59.17بالمائة من
أســهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

منظومــة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشــركة إلى ضمان قدرة
مجلس اإلدارة وإدارة الشــركة على تحقيق أهداف أعمال
الشــركة .وتســهم منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية
اســتثمارات المساهمين وأصول الشركة.

ويتمثــل هــدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم خدمات
استشــارات مســتقلة باعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة
لالرتقــاء بفعاليــة إجراءات إدارة المخاطر والرقابة الداخلية
وااللتزام والحوكمة وســامة عمليات الشــركة .كما تتولى
إدارة الرقابة الداخلية المســؤولية عن مراقبة التزام الشــركة
وموظفيها بالقوانين واألنظمة والقرارات وكذلك بالسياســات
واإلجــراءات الداخليــة .ويحــدد ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية
من إدارة الرقابة الداخلية وصالحياتها ومســؤولياتها.

المســؤولية االجتماعية للمجموعة
إن منهجيتنا في التعامل مع المســؤولية االجتماعية
المؤسســية تتركز على فكرة إيجاد "قيمة مشــتركة" لجميع
المعنييــن في جميع اإلجــراءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية.
ـاء عليه ،فإن برامج المســؤولية االجتماعية للمجموعة
وبنـ ً
تتضمــن أربعــة عناصــر أو محاور ،وهي :المجتمع ،التغذية
والصحة ،البيئة ،واالســتدامة.

معامــات األطراف ذات الصلة
يوفــر إيضــاح رقم  12ضمــن البيانات المالية تفاصيل معامالت
األطراف ذات الصلة.

الفوعة

2020
باأللف درهم

2019
باأللف درهم

المشــتريات المحلية

5,694

21,768

المبيعــات المحليــة

25,980

-

مصنع اإلمارات للحديد والصلب (شــركة مملوكة بالكامل من
شركة صناعات)
مصنــع اإلمــارات للحديد
والصلــب (حديد اإلمارات)

2020
باأللف درهم

2019
باأللف درهم

المبيعــات المحليــة

437

653

شــركة دبي لصناعة الكابالت (دوكاب) (شــركة محاصصة تملك
صناعات  %50منها)
شــركة دبــي لصناعــة الكابالت
(دوكاب)

2020
باأللف درهم

2019
باأللف درهم

المبيعــات المحليــة

149

197

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة
تقرير الحوكمة المؤسســية

●
●

حركة ســهم أغذية

●

مؤشــر ســوق أبو ظبي لألوراق المالية

مؤشــر قطاع الخدمات االســتهالكية (مؤشــر قطاع المستهلكين)

%0

%27

%23-

%9%18-

%17-

%2-

%4-
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%14%20%20-

%6%12-

%12-

%10-

%29

%28يناير20-

فبراير20-

مارس20-

فئات المســاهمين (عدد
األسهم باآلالف)
كما جاء في  31ديســمبر كانون
األول 2020

أداء األســهم لعام 2020
ســعر الســهم في نهاية الشهر (درهم)
الشهر

افتتــاح

عالــي

منخفــض

إغالق

ينايــر20-

3.30

3.35

3.30

3.30

فبرايــر20-

3.01

3.01

3.00

3.00

مــارس20-

2.50

2.55

2.50

2.54

أبريــل20-

3.10

3.10

3.00

3.00

مايــو20-

2.73

2.73

2.64

2.64

يونيــو20-

2.75

2.83

2.75

2.83

ييوليــو20-

2.83

2.83

2.74

2.74

أغســطس20-

3.02

3.10

3.01

3.09

ســبتمبر20-

3.45

3.45

3.45

3.45

أكتوبــر20-

4.20

4.30

4.19

4.19

نوفمبــر20-

4.34

4.34

4.29

4.29

ديســمبر20-

4.21

4.26

4.21

4.25

المســاهمون الذين يملكون
 %5أو أكثر
كما جاء في  31ديســمبر كانون
األول 2020

توزيع المســاهمين حسب
حجم الملكية
كما جاء في  31ديســمبر كانون
األول 2020

أبريل20-

مايو20-

يونيو20-

يوليو 20-

٢٠٢٠

%9-

%14-

%5-

%9%14-

%11%17%17-

%2-

%5

%30

%27

%8
%2%5-

%30

%29
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حركة تقلب ســهم أغذية مقابل مؤشــر ســوق أبوظبي أو
مؤشــر قطاع الخدمات االستهالكية 2020
األســاس 1 :يناير 2020

أغسطس 20-سبتمبر20-

أكتوبر20-

ديسمبر20-

نوفمبر20-

الفئة

الحكومــة

األفراد

الشــركات

اإلجمالــي

النسبة
المئوية

اإلمــارات العربيــة المتحــدة

340,373

107,938

98,861

547,172

%91.2

دول مجلــس التعــاون الخليجــي

-

374

13,203

13,577

%2.3

العــرب

-

1,558

902

2,460

%0.4

األجانــب

-

3,621

33,170

36,791

%6.1

اإلجمالــي

340,373

113,490

146,137

600,000

%100.0

النســبة المئوية

	%57

	%19

	%24

%100

المســاهمون

عدد األسهم

النســبة المئويــة

الشــركة القابضة العامة

306,000,000

%51

شــركة اإلمارات الدولية لالســتثمار المحدودة

30,018,746

%5

صندوق معاشــات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي

30,000,000

%5

حصــة الملكية

عدد المســاهمين

عــدد األســهم المملوكة

النســبة المئويــة

أقــل مــن 50,000

68,871

95,441,235

%16

مــن  50,000إلــى أقــل مــن 500,000

132

17,811,586

%3

مــن  500,000إلــى أقــل مــن 5,000,000

36

53,468,027

%9

أكثــر مــن 5,000,000

10

433,279,152

%72

اإلجمالــي

69,049

600,000,000

%100

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

تقرير الحوكمة المؤسســية

وتشــغل الســيدة /سحر ســرور منصب مدير المجموعة لشؤون
عالقات المســتثمرين ،وتتمتع بالمؤهالت التالية:

بنــاء إدارة جديدة قادرة
مــع التركيز المســتمر علــى خطوة تغيير قدرة فريق القيادة
وملفه الشــخصي لتعزيز جدول األعمال الحيوي لمجلســنا ،فقد
تم بالفعل اتخاذ خطوات جريئة للغاية إلعادة وضع األســاس
لتحقيق النجاح في المســتقبل .ويُســتكمل تعيين الرئيس
التنفيــذي الجديــد والمديــر المالي ورئيس األعمال الدولية في
النصــف األول مــن عام  2020من خالل تعيينات:
• نائــب الرئيــس التنفيذي -الفئة والنمو ،بما يتماشــى مع االلتزام
بقيادة التركيز لتســويق ونمو فئاتنا األساســية ،في كل من
اإلمارات العربية المتحدة واألســواق الدولية.
• نائب رئيس أول االندماج واالســتحواذ لضمان وجود تركيز صحيح
علــى قيادة جدول أعمــال النمو غير العضوي للمجموعة.
• نائب رئيس أول – التجارية (المنشــآت الى المســتهلك) في
اإلمارات العربية المتحدة الذي ســتكون خبرته الواســعة في
قيادة الطريق إلى الســوق والتميز في المبيعات والتوزيع إضافة
مثالية لقيادة القسم

االســتحواذ على مخبز صناعي في الكويت
أكملت مجموعة أغذية اســتحواذها على  ٪100كامل رأس مال
شــركة مخبــز وحلويات الفيصــل ،أحد أبرز المخابز الصناعية في
دولة الكويت .وبعتبر مخبز وحلويات الفيصل اســم مألوف في
الكويت ،وهو موجود في الســوق منذ عام  1991مع مجموعة
متنوعــة مــن المنتجات المتميــزة المتاحة في جميع منافذ بيع
الطعام بالتجزئة .تنتج الشــركة الفطائر والكرواســون وقطع
البيتــزا الصغيــرة وفئــات المنتجات الجديدة مثل الكعك المكوّ ب
والفطائر والبقســماط .ويعزز اســتكمال الصفقة الحضور
اإلقليمــي لمجموعة أغذية ويوســع محفظتها من المنتجات
االســتهالكية .تضاعف عملية االســتحواذ من أعمال المجموعة
في الكويت بقدر أربع مرات ،وذلك عبر المشــروع المشــترك،
بينهــا وبين شــركة الرمّ ــاح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت
ذات المســؤولية المحدودة إلنتاج مياه العين.

المؤهالت:
محلــل مالي معتمد
بكالوريــوس في إدارة األعمال
يمكن للمســاهمين والمســتثمرين استخدام القنوات التالية
للتواصل مع فريق عالقات المســتثمرين:
+971 2 596 0672
رقــم الهاتــف		 :
عنــوان البريــد اإللكترونــيir@agthia.com :

خليفة ســلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
 8مارس 2021

خميــس محمد بو هارون
الشامسي
رئيــس لجنة التدقيق
 8مارس 2021

ســالمين عبيد العامري
رئيس لجنة الترشــيحات
والمكافآت
 8مارس 2021

أمارجيث سينغ
رئيس لجنة الرقابة
الداخلية واالمتثال
 8مارس 2021
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• مؤتمرات فيديوية ربع ســنوية مع مجموعة المســتثمرين تتعلق
بنتائج الشــركة المالية.
• الرد على استفســارات المســاهمين عن طريق وحدة عالقات
المســتثمرين في المجموعة.
• اجتماعات بين المســتثمرين والمحللين ومســؤولي اإلدارة العليا.
• حمــات ترويجيــة ومؤتمرات دورية منظمة من قبل جماعة
المستثمرين.
• قســم مخصص للمســتثمرين على الموقع اإللكتروني
للمجموعة ،يتضمن التقارير الســنوية ،والنتائج ربع الســنوية،
وتقريــر الحوكمة المؤسســية ،والتغطية الخاصة بالمحللين
الماليين للشــركة ،وعروض المســتثمرين ،وسعر السهم
ومعلومات عن توزيع األرباح .الموقع اإللكتروني الرســمي
(.)http://www.agthia.com/en-us/Investor-home
• يوجــد تطبيــق الهاتــف المحمول الخاص بنا "( "Agthia IRعالقات
المســتثمرين فــي أغذية) ،وهو متــاح للتحميل على متجر أبل أو
جوجل بالي.
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ويتضمن برنامج عالقات المســتثمرين ما يلي:

• تم تعيين راشــد عبد الكريم البلوشــي عضو ًا في مجلس اإلدارة
بســبب اســتقالة مســلم عبيد العامري في  9فبراير 2020
• تمت الموافقة على التغييرات في النظام األساســي للشــركة
• تــم انتخــاب أعضــاء مجلس اإلدارة الجدد في  16أبريل 2020
• تمت الموافقة على االســتحواذ على شــركة الفوعة في  29نوفمبر
2020
• تمــت الموافقــة علــى زيادة رأس المال المصدر من  600مليون
درهــم إماراتــي إلــى  720مليون درهم إماراتي ،وذلك في  29نوفمبر
 ،2020بشــرط موافقة هيئة األوراق المالية والســلع

االســتحواذ على شــركة الفوعة في اإلمارات العربية المتحدة
أعلنــت مجموعــة أغذيــة فــي  6يناير  2021عن االنتهاء بنجاح من
دمجها االســتراتيجي مع شــركة الفوعة ،وهي شــركة لمعالجة
التمور وتعبئتها ومقرها أبوظبي .من خالل دمج شــركة الفوعة
في أغذية كوحدة أعمال اســتراتيجية ،أصبحت أغذية على الفور
الشــركة الرائدة في الســوق المحلي في أربع فئات أساســية من
األطعمة والمشــروبات :المياه ،والتمور ،والدقيق ،واألعالف
الحيوانيــة ،باإلضافــة إلــى تمتعها بتنوع دولي داخل الدولة في فئة
التمور .الصفقة  -التي تم اقتراحها ألول مرة من ِقبل الشــركة
القابضــة العامــة (صناعــات) على مجلس إدارة أغذية في أكتوبر
 2020وحصلت على موافقة مســاهمي أغذية في نوفمبر - 2020
شــهدت تحويل شــركة صناعات أعمال الفوعة ،باســتثناء مزرعة
التمور العضوية في العين ،إلى أغذية مقابل  120مليون ســهم
جديــد مــن خالل إصدار أداة قابلــة للتحويل .نتيجة لذلك ،تمتلك
شــركة صناعات  -التي تعد جزء ًا من "القابضة" ( - )ADQاآلن 59.17
فــي المئــة مــن إجمالي رأس المال المصدر ألغذية ،من  51في
المئــة التي كانــت تمتلكها قبل الصفقة.
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عالقات المستثمرين
تلتــزم المجموعــة بالتواصــل الفعال بينها وبين أصحاب
األســهم .وتعلــن المجموعة عــن نتائجها لهيئة األوراق المالية
والســلع وســوق أبوظبي لألوراق المالية ومساهمي المجموعة
عن طريق البيانات اإلدارية المرحلية والنتائج ربع الســنوية،
والتقرير والقوائم المالية الســنوية .ويتم اإلفصاح لهيئة األوراق
المالية والســلع وســوق أبوظبي لألوراق المالية وللجمهور
عن األمور الهامة المتعلقة بتعامالت األســهم أو مســتجدات
األعمال عن طريق إفصاحات وإعالنات الســوق وذلك فيما
يتوافــق مع األنظمة والقوانيــن المتعلقة بعملية اإلفصاح.
كمــا تبلــغ المجموعــة المعنيين بعملها عن األمور الهامة عن
طريــق البيانات الصحفية والمنشــورات على الموقع اإللكتروني
للمجموعة.

القــرارات الصادرة عن الجمعية العامة
انعقــدت ثــاث اجتماعات للجمعية العامة للشــركة في  2020حيث
اتخــذت القــرارات الخاصــة الواردة أدناه ،وتم في أعقاب ذلك تنفيذ
جميع هذه القرارات:

المشــاريع الجديدة والمشــاريع قيد التطوير في عام 2020

اســتكمال االســتحواذ لشركة «النبيل للصناعات
الغذائية» األردنية
ســتقوم شــركة مجموعة أغذية باستكمال االستحوذ على
حصة األغلبية في شــركة النبيل للصناعات الغذائية وذلك
بعــد االنتهــاء من االجــراءات القانونية ةالحصول على موافقة
الجمعيــة العموميــة و كذلــك الجهات التنظيمبة ذات العالقة ،
شــركة النبيــل هي المنتج اإلقليمــي لمنتجات البروتين المعالجة
المجمدة والمبردة الموزعة في أكثر من  20ســوق ًا محلي ًا ودولي ًا.
تمتلــك شــركة النبيــل للصناعات الغذائية قدرة معالجة تصل
إلى  43000طن ســنوي ًا ومجموعة من أكثر من  600خط إنتاج فردي.
وســيكون إتمام االســتحواذ رهن ًا بالحصول على الموافقات
الالزمة من الجهات التنظيمية وموافقة المســاهمين
واســتكمال جميع الوثائق التنظيمية المطلوبة .يشــكل هذا
االســتحواذ أول دخول لمجموعة أغذية إلى قطاع األطعمة
المجمدة عبر عالمة تجارية راســخة لديها ســجل حافل بالنمو
والنجــاح علــى مــدى أكثر من  75عام ًا ،مما يضع مجموعة
أغذية مباشــرة في طليعة هذه الصناعة التي تشــهد نمو ًا
ســريع ًا .وتســتفيد المجموعة من خالل اســتحواذها على النبيل
للصناعــات الغذائيــة مــن إمكانية الوصول الفوري إلى مصادر
دخل جديدة باإلضافة إلى فرصة لتوســيع قاعدة منتجاتها في
قطاع اللحوم المجمدة والمبردة على مســتوى المنطقة.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

حوكمة الشركة

البيانات المالية

تقريــر مجلس االدارة

• االستحواذ على الفوعة ذ.م.م ،وهي أكبر شركة في العالم
لمعالجة التمور وتعبئتها .وهدفت هذه الصفقة إلى ( )1تعزيز
التزامنا بتنويع وتوسيع نطاق منتجاتنا المعروضة ،و( )2تعزيز
قدراتنا التنافسية للوصول إلى األسواق الجديدة ،و( )3السماح
بالتآزر على صعيدي التكلفة واإليرادات نتيجة تكامل المنصة
المدمجة ،ما يتيح لنا توسيع انتشار منتجات التجزئة ذات القيمة
المضافة والتوزيع عبر األسواق.
• االستحواذ على شركة مخبز وحلويات الفيصل ،وهي أحد أبرز
المخابز الصناعية في دولة الكويت ،وتهدف هذه الصفقة إلى ()1
تعزيز الحضور اإلقليمي لمجموعة أغذية في السوق الكويتي ،و()2
تعزيز إمكاناتها البارزة في مجال عمليات التوزيع ،و( )3تحسين
التكاليف عبر تحقيق التكامل بين عمليات المجموعة.
• التوقيع رسمي ًا على اتفاقية توزيع في اإلمارات العربية
المتحدة مع شركة فوس النرويجية ،التي تعد عالمة تجارية
رائدة لمنتجات المياه المعبأة .وتعكس الشراكة مع فوس
التزامنا طويل األجل ( )1بتحقيق التميز واغتنام الفرص المتميزة
في قطاع المياه المعبأة )2( ،إضافة إلى تحقيق االستدامة
بفضل اعتماد الشركة على عبوات زجاجية قابلة إلعادة التدوير
بالكامل وعبوات بالستيكية عالية الجودة ،مصنوعة من مادة
البولي ايثيلين تيريفثاليت الخالية من مركبات البيسفينول.

بلغت إيرادات قسم األعمال الزراعية  935مليون درهم إماراتي،
مسجّ لة نمو ًا بنسبة  %4.9على أساس سنوي .واستمر األداء
المتميز لقطاع الدقيق خالل عام  ،2020حيث سجّ ل نمو ًا في
اإليرادات بنسبة  %11على أساس سنوي ،ويعود ذلك بشكل
رئيسي إلى تنامي حجم الطلب محلي ًا وارتفاع مبيعات الصادرات.
في المقابل ،حافظت مبيعات األعالف الحيوانية التي بلغت 474
ً
مقارنة بنتائج العام
مليون درهم إماراتي على المستوى ذاته
الماضي ،رغم انخفاض الطلب المحلي وسط تطبيق ضوابط
جديدة للحدّ من تجارة المزارع باألعالف الحيوانية المدعومة
في السوق المفتوحة .ونجحنا أيض ًا في مواجهة ارتفاع تكاليف
السلع العالمية وتحسين ربحية قسم األعمال الزراعية عبر
االعتماد على مزيج من قنوات التوزيع المناسبة وتحقيق وفورات
في التكاليف.
وسجل قطاع المياه والمشروبات إيرادات بقيمة  799مليون
درهم إماراتي .ونمت أعمال قسم توزيع عبوات المياه سعة 5
بناء على ارتفاع
جالون في اإلمارات العربية المتحدة بنسبة %7.8
ً
الطلب خصوص ًا من المنازل والذي عوّ ض النقص في قنوات
التوزيع على الشركات .وفي المقابل ،سجلت مبيعات فئة المياه
المعبأة هبوط ًا من حيث الحجم خالل العام بسبب انخفاض
االستهالك نتيجة تقييد حركة السياحة وتفشي كوفيد 19-وأثره
على قطاع خدمات الطعام ( %34أقل من العام الماضي ما
يعادل خسارة  48مليون درهم من المبيعات) .وبالنسبة أما في
قنوات التجزئة ،فقد حافظت محفظة أغذية من المياه المعبأة
(مياه العين ،البيان ،ألبين) على ريادتها في السوق من حيث
الحجم والقيمة بما نسبته  27%و %24على التوالي ،وذلك رغم أن
حجم السوق اإلجمالي لمنتجات المياه المعبأة في اإلمارات قد
ً
انخفض بنسبة  %10.9خالل عام 2020
مقارنة بالعام السابق 1.وعلى
صعيد العمليات الخارجية ،سجلت أعمال المجموعة في الكويت
نمو ًا بنسبة  %31.5على أساس سنوي ،فيما تأثرت المبيعات في
المملكة العربية السعودية إلى حد كبير نتيجة للقيود المفروضة
ً
وخاصة خالل النصف األول من عام  ،2020مع
على الحركة والتنقل
اعتبار التدابير االحترازية في انتقائنا لعمالء يتمتعون بمالءة مالية

حققت المجموعة ربح ًا صافي ًا بلغ  34.5 2مليون درهم إماراتي
خالل هذه السنة المالية .يستثني الربح الصافي المعدل بقيمة
 117مليون درهم إماراتي مبلغ كلي لمرة واحدة بقيمة  82مليون
درهم إماراتي تم تسجيله في التسعة أشهر 3عقب المراجعة
االستراتيجية التي قامت بها الشركة في الربع الثالث بهدف
تحسين جودة األرباح .كما أن انخفاض الحد األدنى لهامش الربح
ً
مقارنة بالعام الماضي جاء نتيجة تغيير مزيج المبيعات والنفقات
ً
اإلضافية الالزمة لضمان استمرار األعمال وتحديدا خالل النصف
األول .غير أن هذا التراجع انخفض بفضل مبادرات ترشيد األنفاق
ً
باإلضافة
العائدة على توفير التكاليف الخاصة بسلسلة التوريد
إلى تحسين هامش أرباح األعمال الزراعية.
بلغت أرباح السهم الواحد  0.057درهم إماراتي ،ويشمل ذلك 600
مليون سهم كما في  31ديسمبر .2020
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تقديم  AC Nielsenللبيع بالتجزئة لشهر ديسمبر 2020
الربح الصافي العائد للمساهمين
التفاصيل الواردة في البيانات المالية للفترة المنتهية في سبتمبر 2020

أرباح السهم :يس ّر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع  %16.5من
األرباح النقدية عن عام  ،2020بما يوازي  0.165درهم إماراتي للسهم
الواحد
ميثاق حوكمة الشركة :يلتزم مجلس اإلدارة وفريق إدارة
الشركة بمبادئ الحوكمة الرشيدة .ويشتمل قسم حوكمة
كامل ومعتمد من
ٍ
الشركات في التقرير السنوي على تقرير ٍ
مجلس اإلدارة حول أنشطة حوكمة شركات المجموعة.
إطار إعداد التقارير المالية :يؤكد أعضاء مجلس إدارة مجموعة
أغذية ش.م.ع ،بناء على المعلومات المتوفرة لديهم بأن:
• البيانات المالية الموحدة ،والتي قامت إدارة الشركة بإعدادها،
تعرض نتائج عمليات المجموعة والتدفقات النقدية وأي تغيير في
حقوق الملكية بشكل واضح،
• المجموعة تحتفظ بالسجالت الحسابية حسب االصول.
• التقيد حسب الحاجة بالمعايير الدولية للتقارير المالية IFRSعند
إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
• اعتماد نظام رقابة داخلية سليم تم تنفيذه ومراقبته بطريقة
فعالة.
• ليس هناك أي شكوك بقدرة الشركة على مواصلة أعمالها.
خليفة سلطان السويدي
رئيس مجلس اإلدارة
 08مارس 2021
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كان العام المالي  2020استثنائي ًا بكل المقاييس ،حيث شهدت
خالله الشركة تغييرات جذرية طالت مختلف جوانب أعمالها ،إذ
أعمال غير مسبوقة فرضتها علينا أزمة
واجهنا من جهة بيئة
ٍ
كوفيد 19-تصدّ ت لها الشركة بمرونة وفعالية ،ونجحنا في اثبات
قدرتنا على التأقلم ،وتج ّلى ذلك من خالل استجابتنا السريعة
لضمان توفر المنتجات والحفاظ أيض ًا على سالمة موظفينا.
ومن جهة أخرى ،اعتمدنا تغييرات كبرى تمثلت بتعيينات جديدة
ألعضاء مجلس اإلدارة ورئيس تنفيذي وطاقم إدارة عليا ،في
سبيل دعم سبل تحقيق أجندة النمو .وقد ركز فريق اإلدارة العليا
الجديد على تطبيق استراتيجيتنا للنمو ،ما مهّ د لتحقيق عدة
ً
لمحة عنها:
إنجازات ونجاحات ،نقدم فيما يلي

وعلى الصعيد المالي ،حققت المجموعة صافي إيرادات بقيمة
 2.06مليار درهم إماراتي خالل عام  ،2020بزيادة قدرها  %1.1مقارنة
بالعام الماضي رغم الظروف غير المواتية .وبلغت مساهمة
اإليرادات الصافية لقسم األعمال االستهالكية التابع للمجموعة
(المياه والمشروبات واألغذية)  ،%55في حين حقق قسم األعمال
الزراعية (الدقيق واألعالف الحيوانية) النسبة المتبقية من
إيرادات المجموعة والبالغة .%45

وسجل قطاع المأكوالت (معجون الطماطم والخضروات
المجمدة ومنتجات األلبان والمخبوزات واألصناف التجارية)
إيرادات بقيمة  327مليون درهم إماراتي ،ما يعادل نمو ًا بنسبة
 %32على أساس سنوي .وجاء مسار نمونا الملحوظ في هذا
القطاع متماشي ًا مع نهجنا االستباقي للتكيف مع عادات
المستهلكين المتغيرة ،والتي تمثلت في تزايد االستهالك
المنزلي وطلبات التجارة اإللكترونية .وبالنسبة إلى قسم دعم
المجتمع ،فقد سجلت مبيعات األصناف التجارية نمو ًا بنسبة
 %26على أساس سنوي .من جهة ثانية ،ارتفعت إيرادات منتجات
معجون الطماطم والخضروات المجمدة في اإلمارات ومصر
بنسبة  ،%41بعد ارتفاع الطلب نتيجة تفشي مرض كوفيد .19-كما
سجلت أعمال المخبوزات نمو ًا بواقع ثالث مرات خالل عام ،2020
بعد تركيزنا على تلبية الطلب المتزايد على األطعمة األساسية
أثناء تفشي المرض .في الوقت نفسه ،نجحنا في تقليل خسائر
أعمال مشتقات األلبان ،رغم تسجيل نمو ضعيف في اإليرادات.
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السادة المساهمين،
يســعدني بالنيابــة عن مجلس اإلدارة ،أن
أعــرض عليكم تقريرنا الســنوي والبيانات
الماليــة الموحــدة لمجموعة أغذية
ش.م.ع"( .الشــركة") والشركات التابعة
("المجموعة") للســنة الماليــة المنتهية
في  31ديســمبر .2020

ّ
كما ّ
معمق لسج ّلاتنا في فترة الربع الثالث من
تم إجراء تقييم
ً
ً
العام  ،2020وهو ما أحدث أثر ا سلبيا على أرباحنا النهائية لمرة
واحدة ،وقد تم اللجوء إلى هذا اإلجراء بهدف تحسين جودة
األرباح وتقوية ميزانيتنا العمومية ووضع المجموعة على طريق
النمو المستدام طويل األجل في نهاية المطاف.

وذلك للحد من ارتفاع الديون .ورغم ذلك ،وكجزء من جهودنا
المستمرة لتوجيه عملياتنا في المملكة العربية السعودية نحو
مسارها الصحيح ،فقد حصلنا على عقود توزيع واعدة مع عمالء
رئيسيين ،باإلضافة إلى تعيين رئيس جديد للشؤون المالية
ورئيس للمبيعات ،بهدف إدارة أعمال المجموعة بما يتماشى
مع استراتيجيتنا التوسعية في المملكة.

بلغت القيمة اإلجمالية ألصول المجموعة  3.1مليار درهم
إماراتي ،ما يمثل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي بسبب
ارتفاع الرصيد النقدي .وسجل الرصيد النقدي المتراكم من
األنشطة التشغيلية ،والبالغ  301مليون درهم إماراتي ،ارتفاع ًا
بنسبة  %5مقارنة بالعام الماضي ،بفضل اإلدارة المحسنة
لرأس المال العامل .وبلغت قيمة السيولة النقدية واألرصدة
لدى البنوك  776مليون درهم إماراتي ،فيما وصل إجمالي حقوق
المساهمين إلى  1.9مليار درهم إماراتي في هذه الفترة.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

تقريــر مجلس إدارة
مجموعــة أغذية ش.م.ع

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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نبذة عن
الشركة
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ا لتقا ر يـــر
ا لما ليـــة
التقرير
االستراتيجي

أبرز المالمح
التشغيلية

مراجعة
األعمال

حوكمة
الشركة

تقرير مدقق الحســابات المســتقل
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أبرز المالمح التشــغيلية
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البيانات المالية
تقرير مدقق الحســابات
المستقل

فــي رأينــا ،إن البيانــات المالية الموحــدة المرفقة تظهر بصورة
عادلــة ،مــن جميــع النواحي الجوهرية ،المركــز المالي الموحد
للمجموعــة كمــا في  31ديســمبر  2020وأدائهــا المالي الموحد
وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهية بذلك التاريخ
وفقـ ًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية.
اساس الـــــرأي
ً
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقا للمعاييــر الدولية للتدقيق .إن
مســؤولياتنا بموجــب تلــك المعايير موضحة في فقرة مســؤولية
مدقــق الحســابات حول تدقيق البيانــات المالية الموحدة
مــن تقريرنــا .كما أننا مســتقلون عــن المجموعة وفق معايير
الســلوك الدولية لمجلس المحاســبين قواعد الســلوك
للمحاســبين المهنييــن جنبــا إلى جنب مع متطلبات الســلوك
األخالقــي األخــرى في دولة اإلمارات العربية المتحــدة المتعلقة
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحدة للمجموعــة .هذا ،وقد التزمنا
بمســؤولياتنا األخالقيــة األخرى وفقا لهــذه المتطلبات ولقواعد
الســلوك للمحاســبين المهنييــن الصادرة عــن مجلس المعايير
األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين .ونعتقد بــأن بيّنات التدقيق
الثبوتيــة التــي حصلنــا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساســا لرأينا.
أمور التدقيق الرئيســية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجب تقديرنــا المهني ،هي األكثر
أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانات المالية الموحــدة للفترة الحالية.
وتــم تنــاول هذه االمور في ســياق تدقيقنــا للبيانات المالية
الموحــدة ككل ،وفــي تكويــن رأينا حولهــا ،وال نبدي رأيا منفصال
بشأن هذه األمور.

كما في  31ديســمبر  ،2020لدى المجموعة شــهرة بقيمة مدرجة
بمبلــغ  275,9مليــون درهــم أو  ٪8,79مــن إجمالي الموجودات كما
هــو موضــح في إيضاح رقم .7

قمنــا باإلطــاع علــى العملية التي قامت بهــا المجموعة لتحديد
المبلــغ القابل لالســترداد من الشــهرة المعــاد تجميعها في
الوحــدات المنتجــة للنقــد .تتكون اعمالنا من:

ً
وفقــا للمعيار المحاســبي الدولي رقــم " 36انخفاض قيمة
الموجودات" ،يتطلب من المنشــأة اختبار الشــهرة المســتحوذ
عليهــا مــن إندمــاج األعمال إلنخفاض القيمة ســنويًا على األقل
بغــض النظــر عمــا إذا كان هنالك أي مؤشــر على إنخفاض
القيمة.

( )1تقييــم تصميــم وتطبيق إجــراءات المجموعة الرقابية
المتعلقــة باختبار إنخفاض قيمة الشــهرة؛
(	)2تقييــم المبادئ واألســاليب المســتخدمة لتحديد القيمة
القابلــة لالســترداد من الوحدة المنتجــة للوحدة التي تم
تخصيص الشــهرة لها وتقييم األســاليب المســتخدمة
بانهــا تتوافــق مــع متطلبات المعيار المحاســبي الدولي رقم
36؛
(	)3تســوية صافي القيمة المدرجة للشــهرة المخصصة
للوحــدة المنتجــة للنقــد التي تم مطابقتها مع الســجالت
المحاســبية للمجموعة.
(	)4اإلســتعانة بخبــراء التقييــم الداخليين لدينــا لتقييم معدل
الخصــم المطبــق من خالل مقارنته مع بيانات مســتقلة؛
(	)5مراجعــة االفتراضــات الرئيســية مع اإلدارة ،بما في ذلك
تقديــرات الموازنــة التي ترتكز عليهــا التدفقات النقدية
المســتخدمة فــي تقييــم النماذج ،بمــا في ذلك تلك التي
تأثــرت بالجائحــة العالميــة لكوفيد  .19-ولهذا الغرض،
قمنــا أيضــا بمقارنة تقديرات التدفقــات النقدية المتوقعة
للفتــرات الســابقة مــع النتائج الفعلية المقابلــة ،لتقييم مدى
مالءمــة وموثوقيــة عملية إعداد التوقعات؛
(	)6مراجعــة تحليالت الحساســية التــي تقوم بها اإلدارة فيما
يتعلــق بالمدخالت الرئيســية المســتخدمة في نموذج اختبار
إنخفــاض قيمــة الشــهرة ،من خــال مقارنتها مع تلك التي
استخدمناها؛ و
(	)7التحقــق من الدقة الحســابية للتقييمات المســتخدمة من
قبل المجموعة.

تقوم اإلدارة بمراقبة الشــهرة على مســتوى الوحدات المنتجة
للنقــد .قامــت اإلدارة بإجــراء إختبار انخفــاض القيمة كما في
 31ديســمبر  2020فيما يتعلق بالشــهرة المخصصة لكل وحدة
مــن الوحــدات المنتجــة للنقد من خالل تحديــد المبلغ القابل
بناء على القيمة في االســتخدام المشــتقة من
لالســترداد
ً
نمــوذج التدفقــات النقديــة المخصومة ،والتي كانت تســتند إلى
أحــدث خطــة عمل رســمية تم إعدادها مــن قبل إدارة المجموعة
وتضمنــت آثار الجائحــة العالمية لكوفيد.19-
يتــم اإلعتــراف بإنخفــاض القيمة في بيان المركــز المالي الموحد
عندمــا يكــون المبلغ القابل لالســترداد أقل مــن صافي القيمة
ً
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولي رقم  ،36كما هو
المدرجــة
موضــح فــي إيضــاح  3حول البيانات الماليــة الموحدة .يعتمد
تحديد القيمة القابلة لالســترداد بشــكل رئيســي على التدفقات
النقديــة المســتقبلية المخصومة.
أخذنــا باإلعتبــار أن إنخفــاض قيمة الشــهرة هو أمر تدقيق
رئيســي ،نظـ ًر ا لطريقــة تحديد القيمة القابلة لالســترداد وأهمية
الحســاب فــي البيانات المالية الموحــدة للمجموعة .باإلضافة
إلى ذلك ،تســتند القيمة القابلة لإلســترداد إلى إســتخدام
إفتراضــات أو تقديــرات أو تقييمــات هامــة من قبل اإلدارة ،وعلى
وجــه الخصــوص التدفقات النقديــة المتوقعة ،وتقدير معدالت
الخصــم ومعــدالت النمو طويلة األجل.

كمــا قمنــا بمراجعــة مدى كفاية إفصاحــات المجموعة المدرجة
فــي إيضــاح رقــم  7حول البيانــات المالية الموحدة وفق ًا
لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقارير المالية.

٢٠٢٠

الـــرأي
قمنــا بتدقيــق البيانــات المالية الموحــدة لمجموعة أغذية
ش.م.ع"( .الشــركة") وشــركاتها التابعة (يشــار إليها مع ًا بـ
"المجموعــة") والتــي تشــمل بيان المركز المالــي الموحد كما في
 31ديســمبر  ،2020وكل من بيان الربح أو الخســارة الموحد وبيان
الدخــل الشــامل الموحــد وبيان التغيرات فــي حقوق الملكية
الموحــد وبيــان التدفقــات النقدية الموحد للســنة المنتهية
بذلــك التاريــخ ،واإليضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة التي
تشــمل ملخص للسياســات المحاســبية الهامة ومعلومات
إيضاحية أخرى.

القيمــة المدرجة للشــهرة
يرجــى مراجعــة إيضــاح  3وإيضــاح  7حــول البيانــات المالية
الموحدة.

معلومات أخرى
إن مجلــس اإلدارة واإلدارة هــم المســؤولين عن المعلومات
األخــرى .تتكــون المعلومات األخرى مــن تقرير مجلس اإلدارة
الــذي حصلنــا عليــه قبل تاريخ تقرير مدقق الحســابات ،باإلضافة
إلى التقرير الســنوي لســنة  ،2020الذي نتوقع الحصول عليه بعد
ذلــك التاريــخ .إن المعلومــات األخرى ال تتضمــن البيانات المالية
الموحــدة وتقريــر تدقيقنا حولها.
إن رأينــا حــول البيانــات المالية الموحدة ال يشــمل المعلومات
األخرى ،وال نعبر بأي شــكل عن تأكيد أو اســتنتاج بشــأنها.
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تقرير حــول تدقيق البيانات
المالية الموحدة

أمور التدقيق الرئيســية

كيــف تناولــت عمليــة التدقيــق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيســية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

تقرير مدقق الحســابات المســتقل
إلى الســادة مســاهمي مجموعة أغذية ش.م.ع.

تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمال تدقيقنــا للبيانات المالية
الموحــدة فــي االطالع على المعلومات األخرى ،وفي ســبيل
ذلــك نقــوم بتحديــد فيما إذا كانت هــذه المعلومات األخرى غير
متوافقــة جوهر ًيــا مــع البيانات الماليــة الموحدة أو المعلومات
التــي حصلنــا عليهــا أثناء قيامنا بأعمــال التدقيق ،أو إذا اتضح
أخطاء جوهرية.
بطريقــة أخرى أنهــا تتضمن
ً
إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء جوهرية فــي المعلومات األخرى،
فإنــه يتعيــن علينــا اإلفصاح عن ذلك ،اســتنادً ا إلى األعمال التي
قمنــا بهــا فيمــا يتعلق بهذه المعلومات األخــرى التي حصلنا
فصح عنه في هذا
عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقرير .ليس لدينا مــا ُن ِ
الشأن.
إذا إســتنتجنا وجود أخطاء جوهرية في التقرير الســنوي لســنة
 ،2020عنــد اإلطــاع عليــه ،فإنه يتعين علينا إخطــار القائمين على
الحوكمــة بذلــك وتحديــد ما إذا كانت هنــاك مخالفات ينبغي
ً
وفقــا لمعايير التدقيق.
اإلفصــاح عنها

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي
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البيانات المالية
تقرير مدقق الحســابات
المستقل

مســؤوليات مدقق الحســابات حول تدقيق البيانات
المالية الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول على تأكيــد معقول فيما إذا كانت
البيانــات الماليــة الموحدة خاليــة بصورة عامة من أخطاء
جوهرية ،ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عن خطأ ،وإصدار
تقريــر المدقــق الذي يشــمل رأينــا .ان التأكيد المعقول هو
ـال مــن التأكيد ،وال يضمن أن عمليــة التدقيق التي
مســتوى عـ ٍ
ّ
دائما أي
تمــت وفقــا للمعايير الدولية للتدقيق ســوف تكشــف
ً
خطــأ جوهــري فــي حال وجوده .وقد تنشــأ االخطاء عن االحتيال
أو عــن الخطــأ ،وتعتبر جوهرية بشــكل فــردي أو مجمع فيما إذا
كان مــن المتوقــع تأثيرهــا على القــرارات االقتصادية المتخذة من
ـاء على هذه البيانــات المالية الموحدة.
قبــل المســتخدمين بنـ ً
كجــزء مــن عمليــة التدقيق وفقا لمعايير التدقيــق الدولية ،فإننا
نمــارس التقديــر المهنــي ونحافظ على الشــك المهني طوال
فتــرة التدقيــق .كما نقوم أيضا:
• بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطاء الجوهرية فــي البيانات المالية
الموحدة ،ســواء كانت ناشــئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم
والقيــام بإجراءات التدقيق بما ينســجم مــع تلك المخاطر
والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناســبة توفر أساســا لرأينا.
ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطأ جوهري ناتــج عن االحتيال تفوق
تلــك الناتجــة عن الخطأ ،حيث يشــمل االحتيــال التواطؤ ،التزوير،
الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيل أو تجاوز نظــام الرقابة الداخلي.
• باالطــاع علــى نظــام الرقابة الداخلي ذات الصلــة بالتدقيق من
أجل تصميم إجراءات تدقيق مناســبة حســب الظروف ،ولكن
ليــس بغــرض إبداء رأي حول فعاليــة الرقابة الداخلية.

نقــوم بالتواصــل مــع القائمين على الحوكمة فيمــا يتعلق على
ســبيل المثــال ال الحصــر بنطاق وتوقيت ونتائــج التدقيق الهامة،
بمــا فــي ذلــك أي خلــل جوهري في نظام الرقابة الداخلــي يتبين لنا
مــن خالل تدقيقنا.
كمــا نقــوم باطــاع القائمين على الحوكمة ببيــان يظهر امتثالنا
لقواعــد الســلوك المهني المتعلقة باالســتقاللية ،والتواصل
معهــم بخصــوص جميــع العالقات وغيرها من المســائل التي
يحتمــل االعتقــاد أنها قــد تؤثر تأثي ًر ا معقو ًلا على اســتقالليتنا
وإجــراءات الحمايــة ذات الصلة متى كان مناســب ًا.
مــن األمــور التي تم التوصل بشــأنها مع القائميــن على الحوكمة،
نقــوم بتحديــد هــذه االمور التي كان لها األثــر األكبر في تدقيق
البيانــات الماليــة الموحــدة للفترة الحالية ،والتــي تعد أمور تدقيق
رئيســية .نقــوم باإلفصــاح عن هذه االمــور في تقريرنا حول
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصاح العلني
عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي حاالت نــادرة للغاية ،ان ال يتم اإلفصاح
عــن امــر معيــن في تقريرنا في حال ترتــب على اإلفصاح عنه
عواقــب ســلبية قــد تفوق المنفعة العامــة المتحققة منه.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،وكما هو مطلــوب بموجب القرار الصادر
عن رئيس جهاز أبوظبي للمحاســبة رقم ( )1لســنة  2017المتعلق
بتدقيــق البيانــات الماليــة للجهــات الخاضعة للرقابــة ،نفيد ما يلي،
إســتناد ًا إلــى اإلجــراءات التي تم القيام بهــا والمعلومات المقدمة
لنــا ،لــم يلفــت إنتباهنــا أي أمر يجعلنا نعتقد أن الشــركة لم تمتثل،
مــن جميــع الجوانــب الجوهرية ،ألي من أحــكام القوانين واألنظمة
والتعاميــم التاليــة حســبما يكون مالئم ًا ،والذي قد يؤثر بشــكل
جوهــري علــى أنشــطتها أو البيانات الماليــة الموحدة كما في 31
ديسمبر :2020
• قانون التأســيس؛ و
• األحــكام ذات العالقــة بالقوانيــن واألنظمة والتعاميم
المعمــول بهــا المنظمــة لعمليات المجموعة.

٢٠٢٠

ويعتبر القائمين عن الحوكمة مســؤولين عن االشــراف على
مســار إعداد التقارير الماليــة للمجموعة.
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عنــد إعــداد البيانــات المالية الموحدة ،ان اإلدارة مســؤولة عن
تقييم قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة
واالفصاح متى كان مناســب ًا ،عن المســائل المتعلقة
باالستمراريـــــة واعتماد مبــــــدأ االستمراريـــــــة المحاسبي ،ما لم
تنــوي اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو وقــف عملياتها ،أو ال يوجد
لديهــا بديــل واقعي اال القيام بذلك.

• أننــا قــد حصلنــا على كافة المعلومــات التي رأيناها ضرورية
ألغراض تدقيقنا؛
• تــم إعــداد البيانــات المالية الموحدة ،من جميــع جوانبها الجوهرية
بمــا يتطابــق مع األحكام الســارية للقانون االتحادي لدولة
اإلمــارات العربية المتحدة رقم ( )2لســنة 2015؛
• أن المجموعــة قــد احتفظت بدفاتر محاســبية نظامية؛
• أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلس اإلدارة تتوافق مع
الدفاتر الحســابية للمجموعة؛
• كمــا هــو مبيــن في اإليضاح رقم  1حول البيانــات المالية الموحدة،
لم تقم المجموعة بشــراء أو اإلســتثمار في األســهم خالل الســنة
الماليــة المنتهية في  31ديســمبر 2020؛
• يظهــر اإليضــاح رقــم  1حول البيانات المالية الموحــدة للمجموعة
المســاهمات االجتماعية التي تمت خالل الســنة المالية
المنتهية في  31ديســمبر .2020
• يبيــن اإليضــاح رقــم  12حول البيانات الماليــة الموحدة ،اإلفصاحات
المتعلقــة بالمعامــات الجوهريــة مع األطراف ذات العالقة
واألحــكام التــي تم بموجبهــا إبرام هذه المعامالت؛ و
• أنــه ،طبقـ ًا للمعلومــات التي توفرت لنا ،لــم يلفت إنتباهنا أي
أمــر يجعلنــا نعتقد أن الشــركة قد إرتكبت خالل الســنة المالية
المنتهية في  31ديســمبر  2020أي مخالفات لألحكام الســارية
للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لســنة
 2015أو لعقد الشــركة أو لنظامها األساســي مما قد يؤثر جوهري ًا
على أنشــطتها أو مركزها المالي كما في  31ديســمبر .2020

موقــع مــن قبــل:
عبــاده محمــد وليــد القوتلــي
رقــم القيــد 1056
 8مارس 2021
أبوظبي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

مســؤوليات االدارة والقائميــن علــى الحوكمة في اعداد
البيانــات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن إعداد هذه البيانــات المالية الموحدة
وعرضهــا بصــورة عادلة وفقـ ًا للمعايير الدوليــة للتقارير المالية
وطبق ًا للنظام األساســي للشــركة ولألحكام الســارية للقانون
االتحــادي لدولــة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لســنة ،2015
وكذلــك عــن وضــع نظام الرقابــة الداخلية التي تجدها اإلدارة
ضروريــة لتمكنهــا مــن اعداد البيانــات المالية الموحدة بصورة
عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،ســواء كانت ناشــئة عن احتيال
أو خطأ.

• بتقييــم مالءمة السياســات المحاســبية المتبعة ومعقولية
التقديــرات المحاســبية وااليضاحات المتعلقــة بها المعدة من
قبل اإلدارة.
• باســتنتاج مدى مالءمة اســتخدام اإلدارة لمبدأ االســتمرارية
المحاســبي ،وبنــاءً علــى أدلة التدقيق التي تــم الحصول عليها،
فــي حــال وجــود حالة جوهرية من عدم اليقيــن متعلقة بأحداث
أو ظـــــروف قد تثير شــكوكا جوهرية حول قدرة المجموعة على
االســتمرار .وفي حال االســتنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم
اليقيــن ،يتوجــب علينــا لفت االنتباه فــي تقريرنا إلى اإليضاحات
ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات المالية الموحدة ،أو ،في حال
كانــت هــذه اإليضاحــات غير كافية يتوجب علينــا تعديل رأينا .هذا
ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا على أدلة التدقيــق التي تم الحصول
عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنا .ومــع ذلك ،قد تؤدي االحداث أو الظروف
المســتقبلية إلى توقف أعمال المجموعة على أســاس مبدأ
االستمرارية.
• بتقييــم العــرض الشــامل للبيانات الماليــة الموحدة وهيكلها
والبيانــات المتضمنــة فيهــا ،بما في ذلــك اإليضاحات ،وفيما إذا
كانــت البيانــات المالية الموحدة تظهــر العمليات واالحداث ذات
العالقــة بطريقــة تحقق العرض العادل.
• بالحصــول علــى أدلــة تدقيق كافية ومناســبة فيما يتعلق
بالمعلومات المالية من المنشــآت أو أنشــطة األعمال داخل
المجموعــة إلبــداء الرأي حول البيانــات المالية الموحدة .إننا
مســؤولون عن التوجيه واإلشــراف والقيام بأعمال التدقيق
للمجموعــة ونتحمــل كامل المســؤولية عــن رأينا حول التدقيق.

تقريــر حــول المتطلبات القانونيــة والتنظيمية األخرى
وفقـ ًا لمتطلبــات القانون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية
المتحــدة رقــم ( )2لســنة  ،2015نفيــد بما يلي للســنة المنتهية في
 31ديسمبر :2020

ديلويت آند توش (الشــرق األوســط)

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

البيانــات المالية الموحدة

بيان المركــز المالي الموحد
كما في  31ديســمبر 2020
إيضاحات

مجمــوع الموجــودات غيــر المتداولــة

					
75,538
73,087
5
1,101,670
1,049,990
6
2,849
		
275,933
275,933
7
82,908
79,510
8
1,478,520

		

					
335,900
346,014
9
580,307
527,769
10
27,782
12,451
11
1,115
408
12
637,234
775,509
13

مجمــوع الموجــودات المتداولــة

		

1,662,151

1,582,338

مجمــوع الموجــودات

		

3,140,671

3,121,236

حقــوق الملكيــة والمطلوبــات
حقــوق الملكيــة
رأس المــال
إحتياطــي قانونــي
إحتياطــي تحويــل عمــات
أرباح مســتبقاة

					
					
600,000
600,000
18
202,212
205,659
19
()57,475
()64,254
		
1,216,448
1,157,104
		

حقــوق الملكيــة العائــدة لمالكــي الشــركة
حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة

		
		

1,898,509
29,662

1,961,185
28,535

مجمــوع حقــوق الملكيــة

		

1,928,171

1,989,720

المطلوبــات غيــر المتداولــة
مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن
قــروض بنكيــة
مطلوبــات عقــود اإليجــار
مجمــوع المطلوبــات غيــر المتداولــة

					
80,458
81,225
14
8,115
237,488
15
57,098
53,254
16
		

المطلوبــات المتداولــة
قــروض بنكيــة
مطلوبــات عقــود اإليجــار
ذمــم دائنــة تجاريــة وأخــرى
مســتحق إلى جهات ذات عالقة

371,967

145,671

					
513,437
298,558
15
16,932
18,979
16
446,191
518,101
17
9,285
4,895
12

مجمــوع المطلوبــات المتداولــة

		

840,533

985,845

مجمــوع المطلوبــات

		

1,212,500

1,131,516

مجمــوع حقــوق الملكيــة والمطلوبــات

		

3,140,671

3,121,236

وفقـ ًا ألفضــل المعلومــات المتوفــرة لدينــا ،فــإن البيانــات المالية الموحــدة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحــي الجوهرية الوضع
المالــي ،األداء المالــي والتدفقــات النقديــة للمجموعــة كمــا في وللســنوات المعروضــة فيها .تم اعتماد هذه البيانــات المالية الموحدة
وإجــازة إصدارهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريخ  8مارس  2021وتــم التوقيع عليها بالنيابــة عنهم من قبل:
خليفة ســلطان السويدي
رئيــس مجلس اإلدارة

آالن ســميث
الرئيــس التنفيذي

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.

عمــار الغــول
الرئيس المالي

إيــرادات
تكلفــة المبيعــات
إجمالــي الربــح
مصاريــف بيــع وتوزيــع
مصاريــف عموميــة وإداريــة
تكاليــف بحــث وتطويــر
(مصاريــف) /إيــرادات أخــرى

		

الربح التشــغيلي
إيــرادات تمويــل
مصاريــف تمويــل

		

الربــح قبــل ضريبــة الدخــل والــزكاة
(مصاريــف) /عوائــد ضريبــة الدخــل والــزكاة

		

ربح الســنة

		

عائــد إلــى:
مالكي الشــركة
حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة

22
23
24
25

640,600
()357,014
()234,140
()7,447
()9,226

656,969
()358,018
()168,491
()6,931
9,753

26
27

32,773
21,584
()17,353

133,282
21,017
()22,221

28

37,004
()1,483

132,078
3,924

35,521

136,002

				
137,026
34,471
		
()1,024
1,050
		
		

العائد األساســي والمخفض للســهم (بالدرهم)
تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.

29

35,521

136,002

0,057

0,228
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الموجــودات المتداولــة
مخــزون
ذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى
تعويضــات حكوميــة مســتحقة
مســتحق من جهات ذات عالقة
نقــد وأرصــدة لــدى البنــوك

1,538,898

		

21

2,061,216
()1,420,616

2,039,263
()1,382,294

٢٠٢٠

الموجودات
الموجــودات غيــر المتداولــة
حق إســتخدام الموجودات
ممتلــكات وآالت ومعــدات
دفعــات مقدمــة لممتلــكات وآالت ومعــدات
الشــهرة
موجودات غير ملموســة

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إيضاحات

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

بيان الربح أو الخســارة الموحد
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2020

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

البيانــات المالية الموحدة

ربح الســنة

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

35,521

136,002

مجموع الدخل الشــامل للســنة

		

28,451

128,000

عائــد إلــى:
مالكي الشــركة
حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة

				
129,108
27,324
		
()1,108
1,127
		
		

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.

28,451

128,000

1,922,077

29,643

1,951,720

-

-

()1,024

136,002

رأس
المـال
ألف درهم

إحتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي
آخر
ألف درهم

الرصيــد فــي  1ينايــر 2019

600,000

188,509

()55,815

()3,943

1,193,326

محول إلى أرباح
مســتبقاة

-

-

-

3,943

()3,943

-

-

-

-

-

137,026

137,026

ربح( /خســارة) الســنة
الخسارة الشاملة
األخرى للسنة:
فروقــات تحويل عمالت
أجنبيــة من عمليات
خارجيــة
إعادة قياس
تعويضات نهاية
الخدمــة للموظفيــن
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الخســارة الشــاملة األخرى

		

()7,070

()8,002

المجموع
ألف درهم

احتياطي
تحويل
عمالت
ألف درهم

-

-

()1,660

-

-

()1,660

()23

()1,683

-

-

-

-

()6,258

()6,258

()61

()6,319

مجموع (الخسارة)/
الدخل الشــامل للســنة:
توزيعات أرباح لســنة 2018
(أنظــر إيضــاح )20
محــول إلى إحتياطي
قانونــي

-

-

()1,660

-

130,768

129,108

()1,108

128,000

-

-

-

-

()90,000

()90,000

-

()90,000

-

13,703

-

-

()13,703

-

-

-

الرصيد في 31
ديســمبر 2019

600,000

202,212

()57,475

-

1,216,448

1,961,185

28,535

1,989,720

-

-

-

-

34,471

34,471

1,050

35,521

-

-

()6,779

-

-

()6,779

()110

()6,889

-

-

-

-

()368

()368

187

()181

مجموع (الخسارة)/
الدخل الشــامل للســنة:
توزيعات أرباح لســنة 2019
(أنظــر إيضــاح )20
محــول إلى إحتياطي
قانونــي

-

-

()6,779

-

34,103

27,324

1,127

28,451

-

-

-

-

()90,000

()90,000

-

()90,000

-

3,447

-

-

-

3,447

-

3,447

الرصيد في 31
ديســمبر 2020

600,000

205,659

()64,254

-

1,157,104

1,898,509

29,662

1,928,171

ربح الســنة
(الخسارة) /الدخل
الشــامل اآلخر للسنة:
فروقــات تحويل عمالت
أجنبيــة من عمليات
خارجيــة
إعادة قياس
تعويضات نهاية
الخدمــة للموظفيــن

٢٠٢٠

				
الخســارة الشــاملة األخرى:
ً
البنــد الــذي قــد يتــم إعــادة تصنيفــه الحقـا إلــى الربــح أو الخســارة 				
()1,683
()6,889
		
فروقــات تحويــل عمــات أجنبيــة مــن عمليــات خارجيــة
				
البنــد الــذي لــن يتــم إعــادة تصنيفــه الحقـ ًا إلــى الربــح او الخســارة
()6,319
()181
		
إعــادة قيــاس تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن

أرباح
مستبقاة
ألف درهم

عائد
لمالكي
الشركة
ألف درهم

حقوق
الملكية
غير
المسيطرة
ألف درهم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

بيان الدخل الشــامل الموحد
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2020
		

بيــان التغيرات في حقــوق الملكية الموحد
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2020

تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزء ًا ال يتجــزأ مــن هذه البيانــات الماليــة الموحدة.

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

بيــان التدفقــات النقدية الموحد
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2020
إيضاحات

319,725
258,864
		
					
الحركــة فــي رأس المــال العامــل:
()2,759
()18,304
		
زيــادة فــي مخــزون
()69,479
()8,937
		
زيــادة فــي ذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى
()921
707
		
نقــص( /زيــادة) فــي مســتحق مــن جهــات ذات عالقــة
9,945
15,331
		
نقــص فــي تعويضــات حكوميــة مســتحقة
6,677
()4,390
		
(نقــص) /زيــادة فــي مســتحق إلــى جهــة ذات عالقــة
36,628
73,388
		
زيــادة فــي ذمــم دائنــة تجاريــة وأخــرى
النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية
تعويضــات نهايــة الخدمــة المدفوعــة للموظفيــن
ضريبــة الدخــل والــزكاة المدفوعــة

		
		

14

صافي النقد الناتج من األنشــطة التشــغيلية 		
التدفقات النقدية من األنشــطة االســتثمارية
إســتحواذ ممتلكات وآالت ومعدات
إســتثمار في ودائع ثابتة
عائدات من ودائع مســتحقة
فوائــد مقبوضــة
عائــدات مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات

303,777

287,354

					
()106,468
()71,083
6
()520,131
()595,043
		
423,602
561,591
		
17,144
20,145
		
1,719
5,720
		

		
صافي النقد المســتخدم في األنشــطة االســتثمارية
التدفقــات النقديــة مــن األنشــطة التمويليــة
توزيعــات أربــاح مدفوعــة
عائــدات مــن قــرض طويــل األجــل
تســديد قروض طويلة األجل
تســديد قروض قصيرة األجل ،صافي
المبلغ األساســي المســدد من مطلوبات عقود اإليجار
فوائــد مدفوعــة

316,659
()12,017
()865

299,816
()11,775
()687

()78,670

()184,134

					
()90,000
()90,000
20
254,349
		
()4,097
()13,009
		
()2,544
()205,031
		
()24,400
()28,313
		
()21,226
()14,692
15

نتيجـ ًـة النتشــار فيــروس كوفيــد –  19في الدول التي تمارس
المجموعــة فيهــا أعمالها وما نتــج عنه من اضطرابات
في األنشــطة االجتماعية واالقتصادية في تلك األســواق،
قامــت إدارة المجموعــة بتقييــم آثار ذلك علــى عملياتها
واتخــذت سلســلة من اإلجــراءات الوقائية ،بما في ذلك وضع
خطــة طــوارئ لضمان صحة وســامة موظفيها وعمالئها
والمســتهلكين والمجتمع بشــكل عام وكذلك ضمان
اســتمرارية توريــد منتجاتها في جميع أســواقها .لــم تتأثر عمليات
المجموعــة فــي الوقــت الحالي إلى حد كبير ،حيث تم اســتثناء
صناعة األغذية والمشــروبات بشــكل عام من عمليات الحظر
والقيــود المختلفــة التــي تفرضها الســلطات المختصة بما في
ذلك اإلعفاء من ســاعات حظر التجول والقيود على شــحن
ـاء علــى هذه العوامــل ،تعتقد إدارة المجموعة أن
البضائــع .بنـ ً

إســم الشــركة التابعة

بلــد التأســيس والعمليات

تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعة (يشار
إليها مع ًا بـ "المجموعة") في تأســيس واإلســتثمار وتجارة
وتشــغيل الشــركات والمشــاريع المرتبطة بقطاع األغذية
والمشروبات.
إن عنوان المكتب المســجل للشــركة هو جزيرة الريم ،ســكاي
تــورز ،الطابــق  ،17ص .ب ،37725 :.أبوظبــي -اإلمارات العربية
المتحدة.
لم تقم الشــركة بشــراء أو اإلســتثمار في أية أســهم خالل السنة
الماليــة المنتهية في  31ديســمبر .2020
قامــت المجموعــة بمســاهمات اجتماعيــة بمبلغ  768ألف درهم
خالل الســنة المالية المنتهية في  31ديســمبر  1,073 :2019( 2020ألف
درهم).
إن األنشــطة الرئيســية ،بلد التأســيس والعمليات ،وحصة
الشــركة في الشــركات التابعة مبينة أدناه:
نســبة حقوق
الملكيــة ()%
 2019 2020األنشــطة الرئيســية

شــركة المطاحن الكبرى ش.م.ع.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة

100

100

شــركة العين لألغذية
		
والمشــروبات ش.م.ع.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة

100

	100إنتــاج وبيــع المياه المعبــأة والمياه المنكهة
والعصائــر ولبن الزبــادي ومعجون الطماطم
والخضــراوات المجمــدة ومنتجات المخبوزات
المجمدة وســلع تجارية أخرى.

100

	100تصنيــع وبيــع معجون الطماطــم والفلفل الحار
والعصائــر المركــزة والخضروات المجمدة.

		
مصــر
مجموعــة أغذيــة مصــر ش.ذ.م.م.
شــركة المنــال لتنقية وتعبئة
		
الميــاه المعدنيــة ذ.م.م.

إنتــاج وبيع الدقيــق وعلف الحيوانات.

100

100

إنتــاج وتعبئة وبيــع المياه المعبأة.

مجموعــة أغذية آسيســيك في داجيتيم
		
تركيــا
ســنايا ري تيكاريت ليمتد ســيركتي

100

100

إنتــاج وتعبئة وبيــع المياه المعبأة.

		
صافي النقد المســتخدم في األنشــطة التمويلية

()96,696

()142,267

شــركة البيــان لتنقيــة وتصفيــة الميــاه ذ.م.م .اإلمــارات العربيــة المتحــدة

100

100

إنتــاج وتعبئة وبيــع المياه المعبأة.

الزيــادة( /النقــص) فــي النقــد ومرادفــات النقــد 		
		
تأثيــر صــرف عمــات أجنبيــة
13
النقــد ومرادفــات النقــد كمــا فــي  1ينايــر

128,411
()1,773
28,833

()39,047
365
67,515

شــركة شــكالن لصناعة البالســتيك ذ.م.م.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة

100

100

إنتــاج الزجاجات والعبوات البالســتيكية.

شــركة دلتــا األغذيــة للتصنيــع ذ.م.م.

المملكــة العربيــة الســعودية

100

100

إنتــاج وتعبئة وبيــع المياه المعبأة.

13

155,471

28,833

50

50

إنتــاج وتعبئة وبيــع المياه المعبأة.

51

51

إســتيراد وبيع األعالف بالجملة

النقــد ومرادفــات النقــد كمــا فــي  31ديســمبر
تشــكل اإليضاحــات المرفقــة جــزء ًا ال يتجزأ من هذه البيانــات المالية الموحدة.

شــركة الرماح الوطنية للتجارة
		
العامــة والمقــاوالت ذ.م.م.

ســلطنة عمان

		
الكويــت

شــركة جلف ناشــونال لألعالف ذ.م.م.

اإلمــارات العربيــة المتحــدة

٢٠٢٠

					
136,002
35,521
		
					
106,914
107,999
6
19,722
25,786
5
2,471
2,459
8
()19,691
()19,150
26
20,496
12,596
27
11,686
12,633
14
28,488
60,480
10
()78
()442
25
7,582
26
()3,924
1,483
		
4,904
8,190
9
3,169
3,138
		
7,970
6
1,984
201
6

معلومات عامة
1
تأسســت مجموعة أغذية ش.م.ع"( .الشــركة") كشركة
مســاهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  324لســنة  2004في
إمــارة أبوظبي .تمتلك الشــركة القابضــة العامة (صناعات)
نســبة  ٪51من أســهم الشــركة .بموجب القانون رقم ( )2لســنة
 2018وقــرار المجلــس التنفيذي رقم ( )33لســنة  ،2020أصبحت
(صناعــات) مملوكــة بالكامل من شــركة أبوظبي التنموية
القابضــة (ش.م.ع"( ).القابضــة") والمملوكــة بالكامل من قبل
حكومة أبوظبي.

وبــاء كوفيــد –  19لــم يكــن له أي آثار جوهرية علــى النتائج المالية
الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهية في  31ديســمبر .2020
وتواصــل إدارة المجموعــة مراقبــة الوضع عن كثب.
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التدفقات النقدية من األنشــطة التشــغيلية
ربح الســنة
تعديــات لـــ:
اســتهالك ممتلكات وآالت ومعدات
إطفاء حق إســتخدام الموجودات
إطفاء موجودات غير ملموســة
إيــرادات تمويــل
مصاريــف تمويــل
مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن
مخصــص خســائر إنخفــاض قيمــة ذمــم مدينــة تجاريــة ،صافــي
مكاســب مــن بيــع ممتلــكات وآالت ومعــدات
صافــي التغيــر فــي أصــل مالــي مشــتق
مصاريــف( /عائــد) ضريبــة الدخــل والــزكاة
الحركــة فــي مخصــص مخــزون بطــيء الحركــة ،صافــي
مصاريــف الفوائــد علــى مطلوبــات عقــود اإليجــار
إنخفــاض قيمــة ممتلــكات وآالت ومعــدات
شــطب ممتلكات وآالت ومعدات

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

إيضاحــات حول البيانــات المالية الموحدة
للســنة المنتهية في  31ديســمبر 2020

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

المعاييــر الدوليــة للتقارير الماليــة الجديدة والمعدّ لة

 1ينايــر 2020

تعريــف األعمــال – تعديــات علــى المعيــار الدولي للتقاريــر المالية رقم  3إندماج األعمال

 1ينايــر 2020

توضــح التعديــات أنــه لكي يتم اعتبار األنشــطة كأعمــال تجارية ،يجب أن تتضمــن مجموعة متكاملة
من األنشــطة واألصول ،كحد أدنى ،مدخالت وعملية جوهرية تســاهم ً
معا بشــكل كبير في القدرة
علــى إنشــاء مخرجــات .يوضــح مجلس معايير المحاســبة الدولية ً
أيضــا أن األعمال يمكن أن توجد
بــدون إدراج جميــع المدخــات والعمليــات الالزمة لتكوين المخرجــات .أي أن المدخالت والعمليات
المطبقــة علــى هــذه المدخــات يجب أن يكون لها "القدرة على المســاهمة فــي تكوين المخرجات"
بـ ً
ـدال من "القدرة علــى تكوين المخرجات".
تعديــات علــى المراجــع لإلطــار المفاهيمي فــي معايير المعيار الدولــي للتقارير المالية

 1ينايــر 2020

 1ينايــر 2020

 1ينايــر 2020

توضــح التعديــات إلعــادة تشــكيل معيار ســعر الفائدة (تعديالت على المعيــار الدولي للتقارير
الماليــة رقــم  ،9المعيــار المحاســبي الدولــي رقم  39والمعيار الدولــي للتقارير المالية رقم  )7أن
المنشــآت ســتواصل تطبيق بعض متطلبات محاســبة التحوط بافتراض أن معيار ســعر الفائدة
الــذي تســتند إليــه تحــوط التدفقات النقديــة والتدفقات النقدية من أداة التحوط لــن يتغير نتيجة
إلعادة تشــكيل معيار ســعر الفائدة.
كوفيــد –  – 19إمتيــازات اإليجــار ذات العالقــة – تعديــات علــى المعيار الدولــي للتقارير المالية رقم 16
يوفــر التعديــل للمســتأجرين إعفــاء مــن تقييم مــا إذا كانت امتيازات اإليجــار المتعلقة بكوفيد –  19هو
تعديــل لعقد اإليجار.
لــم يكــن لتطبيــق هــذه المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية المعدلة أي تأثير جوهــري على المبالغ
المدرجــة للســنوات الحاليــة والســابقة ولكــن قد تؤثر على محاســبة المعامالت أو الترتيبات
المستقبلية.

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولي رقــم -1تصنيف المطلوبــات كمتداولة أو غير متداولة

 1ينايــر 2023

توضــح التعديــات أن تصنيــف المطلوبــات كمتداولــة أو غير متداولة يعتمد علــى الحقوق القائمة
فــي نهايــة فتــرة التقريــر ،وتحــدد أن التصنيف ال يتأثر بالتوقعات حول ما إذا كانت المنشــأة ســتمارس
حقهــا فــي تأجيــل تســوية االلتــزام ،موضح ًا أن الحقــوق قائمة إذا تم االمتثال للمواثيــق في نهاية فترة
ً
تعريفــا لـ "التســوية" لتوضيح أن التســوية تشــير إلى التحويل إلــى الطرف المقابل من
التقريــر ،وقــدم
النقــد أو أدوات حقــوق الملكيــة أو الموجــودات أو الخدمات األخرى.
يتــم تطبيــق التعديــات بأثــر رجعــي للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023مع الســماح
بالتطبيــق المبكر.

التعديالت المتعلقة بمســائل ما قبل االســتبدال في ســياق إعادة تشــكيل ايبور
إعــادة تشــكيل معيــار ســعر الفائــدة -تعديالت علــى المعيار الدولي للتقاريــر المالية رقم  ،9المعيار
المحاســبي الدولــي رقــم  39والمعيار الدولــي للتقارير المالية رقم 7

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقــم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاســبي
الدولي رقم  28اســتثمارات في شــركات زميلة ومشــاريع مشــتركة ( )2011المتعلقة بمعالجة بيع أو
المســاهمة في األصول بين المســتثمر والشــركات الزميلة أو المشــاريع المشــتركة.

تأجيل ســريان التطبيق إلى
أجل غير مســمى .ال يزال
التطبيق مســموح به.

تؤثــر التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولي رقم  1فقط في عــرض المطلوبات كمتداولة أو
غيــر متداولــة فــي بيــان المركــز المالــي وليس مبلغ أو توقيــت االعتراف بأي أصل أو التزام أو دخل أو
مصروفــات أو المعلومــات التــي تم اإلفصاح عنهــا حول تلك البنود.

تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر المالية أرقام  14 ،6 ،3،2والمعايير المحاســبية الدولية أرقام
 37 ،34 ،8 ،1و  38وتفســيرات لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة أرقام  20 ،19،12و ،22
والتفســير رقــم  32لتحديــث تلــك األحــكام فيما يتعلق بالمراجع إلى واإلقتباس من اإلطار أو لإلشــارة
إلــى ذلــك عندما يتم اإلشــارة إلى إصدار مختلف من اإلطــار المفاهيمي.
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  7األدوات المالية :اإلفصاحات والمعيــار الدولي للتقارير
الماليــة رقــم  - 9األدوات المالية

يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة  17أن يتم قيــاس مطلوبات التأمين بالقيمــة الحالية للوفاء
باإللتزامــات ويوفــر نهجـ ًا أكثــر توحيد ًا للقيــاس والعرض لجميع عقود التأميــن .تم تصميم هذه
المتطلبــات لتحقيــق هــدف قائم على مبدأ محاســبي متســق لعقود التأمين .يحــل المعيار الدولي
للتقاريــر الماليــة رقــم  17محــل المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم  4عقود التأميــن كما في  1يناير 2022

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم  - 3باإلشــارة إلى اإلطــار المفاهيمي
تهــدف التعديــات إلــى تحديــث المعيار الدولــي للتقارير المالية رقم  3بحيث يشــير إلى اإلطار
المفاهيمي لســنة ً 2018
بدال من إطار ســنة .1989
كمــا أنهــا تضيــف إلــى المعيــار الدولي للتقارير المالية رقــم  3متطلبات ،بالنســبة لاللتزامات التي تقع
فــي نطــاق المعيــار المحاســبي الدولي رقم  ،37أن يقوم المســتحوذ بتطبيق المعيار المحاســبي
الدولــي رقــم  37لتحديــد مــا إذا كان هناك التزام حالي في تاريخ االســتحواذ نتيجة ألحداث ســابقة.
بالنســبة للضريبة التي ســتكون ضمن نطاق تفســير لجنة تفســيرات التقارير المالية الدولية رقم 21
الضرائــب ،يقــوم المســتحوذ بتطبيــق تفســير لجنة تفســيرات التقارير الماليــة الدولية رقم  21لتحديد
مــا إذا كان الحــدث الملــزم الــذي ينشــأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بتاريخ االســتحواذ.
وأخيـ ًر ا ،تضيــف التعديــات ً
بيانــا صريحً ا بأن المســتحوذ ال يقوم باإلعتراف بالموجــودات المحتملة
المســتحوذة مــن عملية إندماج األعمال.

 1يونيــو 2020

تســري التعديــات علــى إندماجــات األعمال التي يكون تاريخ االســتحواذ فيها فــي أو بعد بداية الفترة
الســنوية األولــى التــي تبــدأ فــي أو بعد  1يناير  .2022يُســمح بالتطبيق المبكر إذا قامت المنشــأة كذلك
بتطبيــق جميــع المراجــع المحدثــة األخرى (المنشــورة مع تحديث اإلطــار المفاهيمي) في نفس
الوقت أو قبله.

 1ينايــر 2022

51

يوضــح التعريــف الجديــد بــأن تكــون "المعلومات هي جوهرية إذا كان اإلهمــال أو الخطأ أو التعتيم
عليهــا قــد يؤثــر بشــكل معقول على القرارات التي يتخذها المســتخدمون األساســيون للبيانات
الماليــة لألغــراض العامــة على أســاس تلــك البيانات المالية ،والتي تقــدم معلومات مالية عن
منشأة محددة".

المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقــم  17عقود التأمين

 1ينايــر 2022

٢٠٢٠

تعريــف الماديــة – تعديــات علــى المعيار المحاســبي الدولي رقم  1عرض البيانــات المالية والمعيار
المحاســبي الدولي رقم  8السياســات المحاســبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء

يســري تطبيقها للفترات
الســنوية التي تبدأ من أو بعد

المعاييــر الدوليــة للتقارير الماليــة الجديدة والمعدّ لة

يســر ي تطبيقها للفترات
الســنوية التي تبدأ من أو بعد

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

 2تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقارير الماليــة الجديدة والمع ّدلة
	1/2المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلــة التي تم تطبيقهــا ولكن ال تؤثر على
البيانــات المالية الموحدة
تــم تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقارير الماليــة الجديدة والمعدلة التالية ،التي أصبحت ســارية
المفعــول للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعد  1يناير  2020في هذه البيانــات المالية الموحدة.

	2/2المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة والمعدلة المصــدرة والتي لم يحن موعد
تطبيقهــا بعــد ولم يتم تطبيقها بشــكل مبكر
لــم تقــم المجموعــة بتطبيــق المعاييــر الدولية للتقاريــر المالية الجديدة والمعدلــة المصدرة التالية
والتــي لم يحن موعــد تطبيقها بعد:

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  - 37العقود المثقلة باإللتزامــات  -تكلفة تنفيذ
العقد

يســري تطبيقها للفترات
الســنوية التي تبدأ من أو بعد

المعاييــر الدوليــة للتقارير الماليــة الجديدة والمعدّ لة

يســر ي تطبيقها للفترات
الســنوية التي تبدأ من أو بعد

 1ينايــر 2022

دورة التحســينات الســنوية علــى المعايير الدوليــة للتقارير المالية 2020-2018

 1ينايــر 2022

تتضمن التحســينات الســنوية تعديالت علــى أربعة معايير.

تحــدد التعديــات أن "تكلفــة الوفــاء" بالعقد تشــمل "التكاليف التي تتعلق مباشــرة بالعقد" .يمكن
أن تكــون التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقد إمــا تكاليف إضافية للوفاء بهذا العقد (على ســبيل
المثــال العمالــة والمــواد المباشــرة) أو تخصيــص التكاليف األخرى المرتبطة مباشــرة بتنفيذ العقود
(علــى ســبيل المثــال تخصيص مصاريف اإلســتهالك لبند مــن الممتلكات واآلالت والمعدات
المســتخدمة فــي تنفيذ العقد).
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يتــم تطبيــق التعديــات علــى العقود التي لم تســتوفي بها المنشــأة بعد بجميــع التزاماتها في بداية
فتــرة التقريــر الســنوي التــي تطبق فيها المنشــأة التعديالت ً
أوال .لم يتم إعــادة بيان المقارنات.

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقم  - 16ممتلــكات وآالت ومعدات :العائدات قبل
االستخدام المقصود
تمنــع التعديــات أن تخصــم مــن تكلفــة أي بند من بنود الممتلــكات واآلالت والمعدات أي عائدات
مــن بيــع األصنــاف المنتجــة أثنــاء إحضــار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لــه ليكون قاد ًر ا على
ً
وبدال من ذلك ،تعترف المنشــأة بعائدات بيع هذه
العمــل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل اإلدارة.
البنــود ،وتكلفــة إنتــاج تلــك البنود ،في الربح أو الخســارة .تقوم المنشــأة بقيــاس تكلفة هذه البنود
ً
وفقــا للمعيــار المحاســبي الدولي رقم  2المخزون.
توضــح التعديــات ً
أيضــا معنــى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشــكل صحيح" .حاليـ ًا ،يحدد المعيار
المحاســبي الدولــي رقــم  16ذلــك كتقييــم مــا إذا كان األداء التقني والمادي لألصل يمكن اســتخدامه في
إنتــاج أو توريــد الســلع أو الخدمــات ،أو تأجيرها لآلخرين ،أو ألغراض إدارية.
إذا لــم يتــم عرضهــا بشــكل منفصل في بيان الدخل الشــامل ،يجب أن تفصــح البيانات المالية
عــن مبالــغ العائــدات والتكلفــة المدرجة في الربح أو الخســارة والتي تتعلق ببنود منتجة ليســت
من مخرجات األنشــطة العادية للمنشــأة ،وأي بند (بنود) في بيان الدخل الشــامل يشــمل هذه
العائدات والتكلفة.
يتــم تطبيــق التعديــات بأثــر رجعي ،ولكــن فقط على بنود الممتلــكات واآلالت والمعدات التي يتم
إحضارهــا إلــى الموقــع والحالــة الالزمة لهــا لتكون قادرة على العمل بالطريقــة التي تقصدها اإلدارة
فــي أو بعــد بدايــة الفتــرة األولــى المعروضة في البيانــات المالية التي تطبق فيها المنشــأة التعديالت
ً
أوال.
يجــب علــى المنشــأة االعتراف باألثــر التراكمي للتطبيــق المبدئي للتعديالت كتعديــل للرصيد االفتتاحي
لألربــاح المســتبقاة (أو أي مكــون آخــر من حقوق الملكية ،حســب االقتضاء) فــي بداية تلك الفترة
األولى المعروضة.
تســري التعديالت على فترات التقارير الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع الســماح
بالتطبيــق المبكر.
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وبـ ً
ـدال مــن ذلــك ،يجب على المنشــأة االعتراف باألثــر التراكمي لتطبيق التعديــات مبدئيًا كتعديل
للرصيــد االفتتاحــي لألربــاح المســتبقاة (أو أي مكــون آخر من حقوق الملكية ،حســب االقتضاء) ،في
تاريــخ التطبيــق األولــي .تســري التعديــات على فترات التقارير الســنوية التي تبــدأ في أو بعد  1يناير ،2022
مــع الســماح بالتطبيق المبكر.

٢٠٢٠

يقــدم التعديــل إعفــاءً ا إضاف ًيــا للشــركة التابعة التــي تطبق هذا المعيار للمرة األولــى بعد تطبيق
الشــركة األم فيمــا يتعلــق بمحاســبة فروق التحويــل المتراكمة .نتيجة لهــذا التعديل ،يمكن
للشــركة التابعــة التــي تســتخدم اإلعفــاء فــي المعيار الدولي للتقاريــر المالية رقم  :1الفقرة د ( 16أ)
حاليـ ًا ً
أيضــا اختيــار قياس فــروق التحويل المتراكمــة لجميع العمليات األجنبيــة بالقيمة المدرجة
التــي ســيتم إدراجهــا فــي البيانات المالية الموحدة للشــركة األم ،بناءً على تاريخ انتقال الشــركة
األم إلــى المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة إذا لم يتم إجراء تعديالت على إجــراءات التوحيد وتأثيرات
اندماج األعمال التي اســتحوذت فيها الشــركة األم على الشــركة التابعة .إن الخيار المماثل متاح
لشــركة زميلة أو مشــروع مشــترك يســتخدم اإلعفاء في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم :1
الفقرة د ( 16أ) .يســري التعديل للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2022مع الســماح
بالتطبيــق المبكر.
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يوضــح التعديــل أنــه عنــد تطبيــق اختبار "نســبة  "٪10لتقييم ما إذا كان ســيتم إلغاء االعتراف بالتزام
مالي ،تقوم المنشــأة بإدراج فقط الرســوم المدفوعة أو المســتلمة بين المنشــأة (المقترض)
والمقرض ،بما في ذلك الرســوم المدفوعة أو المســتلمة من قبل المنشــأة أو المقرض نيابة عن
الطرف اآلخر.
يتــم تطبيــق التعديــل بأثــر مســتقبلي علــى التعديالت والتبادالت التي تحدث فــي أو بعد التاريخ الذي
تطبــق فيه المنشــأة التعديل للمرة األولى.
يســري التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد  1يناير  ،2022مع الســماح بالتطبيق المبكر.
المعيــار الدولــي للتقاريــر المالية رقم  16عقود اإليجار
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يزيــل التعديــل التوضيــح المتعلق باســترداد التحســينات على المأجور .نظـ ًر ا ألن التعديل على
المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  16يتعلــق فقط بمثال توضيحي ،فال يوجــد تاريخ فعلي مذكور.
المعيــار المحاســبي الدولي رقم  41الزراعة
يزيــل التعديــل متطلبــات المعيار المحاســبي الدولي رقم  41للمنشــآت الســتبعاد التدفقات النقدية
الضريبيــة عنــد قيــاس القيمــة العادلة .يعمل هــذا على مواءمة قياس القيمــة العادلة في المعيار
المحاســبي الدولــي رقــم  41مــع متطلبات المعيــار الدولي للتقارير المالية رقــم  13قياس القيمة
العادلــة الســتخدام التدفقــات النقدية المتســقة داخليًا ومعدالت الخصــم وتمكين المعدّ ين من
تحديــد مــا إذا كانــوا سيســتخدمون التدفقــات النقدية قبل الضريبة أو ما بعــد الضريبة ومعدالت
الخصم لمعظم قياســات القيمة العادلة المناســبة.
يتــم تطبيــق التعديــل بأثــر مســتقبلي ،أي لقيــاس القيمة العادلة في أو بعــد التاريخ الذي تقوم فيه
المنشــأة بتطبيــق التعديل مبدئيًا.
يســري التعديــل للفتــرات الســنوية التــي تبدأ فــي أو بعد  1يناير  ،2022مع الســماح بالتطبيق المبكر.
تتوقــع اإلدارة أن هــذه المعاييــر والتفســيرات والتعديــات الجديدة ســيتم تطبيقها في البيانات
الماليــة الموحــدة للمجموعــة عندمــا تكــون قابلــة للتطبيق ،وقد ال يكون لتطبيــق هذه المعايير
والتفســيرات والتعديــات الجديــدة ،أي تأثيــر جوهري على البيـــانات المالية الموحــدة للمجموعة في
فتـــرة التطبيق المبدئي.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

بيان التوافق
بناء علــى المعايير الدولية
تــم إعــداد البيانــات المالية الموحدة
ً
للتقاريــر الماليــة وتتوافق مع النظام األساســي للشــركة وحيثما
ينطبــق ،مــع القانون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة
رقم  2لســنة .2015

بناء علــى مبدأ التكلفة
تــم إعــداد البيانــات المالية الموحدة
ً
التاريخيــة ،باســتثناء التي تم إدراجها.
أساس التوحيد
تتضمــن هــذه البيانــات المالية الموحدة البيانات المالية للشــركة
وشــركاتها التابعة.
ينظــم المعيــار الدولــي للتقارير المالية رقم  10أســاس التوحيد الذي
يضــع نمــوذج واحد للســيطرة ينطبق على كافة المنشــآت بما في
ذلك المنشــآت ذات األغراض الخاصة أو المنشــآت المنظمة.
يتمثــل تعريــف الســيطرة بموجب المعيار الدولــي للتقارير المالية
 10هو أن المســتثمر يســيطر على شــركة مســتثمر بها عندما
يكــون معــرض إلــى ،أو يكون لديه حقوق فــي ،عائدات متغيرة من
إرتباطــه مع الشــركة المســتثمر بها ولديه القــدرة على التأثير
علــى تلــك العائدات من خالل نفوذه على الشــركة المســتثمر بها.
لتطبيــق تعريــف الســيطرة في المعيار الدولــي للتقارير المالية ،10
يجــب اســتيفاء جميــع المعايير الثالثــة التالية ،بما في ذلك:
(أ) يكون لدى المســتثمر نفوذ على الشــركة المســتثمر بها؛
(ب)يكــون المســتثمر معــرض إلــى ،أو لديه حقوق في ،عائدات
متغيرة من إرتباطه مع الشــركة المســتثمر بها؛ و
(ج)	أن يكون لدى المســتثمر القدرة على ممارســة نفوذه على
الشــركة المســتثمر بها للتأثير على قيمة عائدات المســتثمر.

عندمــا تفقــد المجموعة الســيطرة على شــركة تابعة ،تقوم
بإيقــاف اإلعتــراف بالموجودات والمطلوبات للشــركة التابعة وأي
حصــص غيــر مســيطرة تتعلق بها باإلضافــة إلى المكونات األخرى
لحقوق الملكية .يتم اإلعتراف بأي مكســب أو خســارة ناتجة في
بيــان الربــح أو الخســارة الموحد .يتم قياس أي حصــة محتفظ بها
فــي الشــركة التابعــة بالقيمة العادلة عند فقدان الســيطرة.

إندماج األعمال
يتم إســتخدام طريقه اإلســتحواذ في المحاســبة إلحتساب
اإلســتحواذ على الشــركات التابعة من قبل المجموعة.
يتــم قياس تكلفه اإلســتحواذ بالقيمــة العادلة للموجودات
المســتحوذ عليهــا ،وأدوات حقــوق الملكية المصدرة
والمطلوبــات المتكبــدة ،أو المحتملة فــي تاريخ المعاملة،
باإلضافــة إلــى القيمة العادلة ألي مبلــغ محتمل دفعه.
يتــم تســجيل الزيــادة في المقابل المالــي المحول وقيمة أي
حصص غير مســيطرة في الشــركة المســتحوذ عليها والقيمة
العادلة في تاريخ اإلســتحواذ ألي حصة ملكية ســابقة في
الشــركة المســتحوذ عليهــا عن القيمة العادلــة لحصة المجموعة
في صافي الموجودات المحددة التي المســتحوذ عليها كشــهرة
تجاريــة .إذا كانــت أقــل من القيمــة العادلة لصافي موجودات
الشــركة التابعة المســتحوذ عليها في حالة الشــراء بســعر
مخفــض ،يتــم اإلعتــراف بالفرق مباشــرة في بيان الربح أو
الخسارة الموحد.

يعتبــر قطــاع التشــغيل أحد مكونــات المجموعة التي تقوم
بأنشــطة أعمــال والتــي يمكن أن تحقــق منها إيرادات وتتكبد
مصاريــف ،بمــا في ذلك اإليرادات والمصاريــف المتعلقة
بالمعامــات التــي تتــم مع أي من المكونات األخــرى للمجموعة.
تتم مراجعة النتائج التشــغيلية للقطاعات التشــغيلية بشــكل
منتظــم مــن قبــل اإلدارة التنفيذيــة للمجموعة من أجل إتخاذ
قــرارات حــول تخصيص الموارد للقطاعــات وتقييم أدائها ،والتي
تتوفــر عنهــا معلومات ماليــة عنها (انظر إيضاح .)33
عمالت أجنبية
(أ) المعامالت واألرصدة
يتــم تحويــل المعامــات بالعمالت األجنبية إلى العملة التشــغيلية
باســتخدام أســعار الصرف الســائدة بتواريخ المعامالت أو
التقييــم عنــد إعادة قياس البنود .يتم اإلعتراف بمكاســب وخســائر
صــرف العمــات األجنبية الناتجة عن تســوية هذه المعامالت
وعــن تحويــل الموجــودات والمطلوبات الماليــة بالعمالت الجنبية
وفق ًا ألســعار الصرف الســائدة في نهاية الســنة في بيان الربح أو
الخســارة ضمن "مصاريف تمويل".
يتــم عرض مكاســب وخســائر صرف العمالت الجنبيــة التي تتعلق
بالقــروض والنقــد ومرادفــات النقد في بيان الربح او الخســارة
الموحد ضمــن "مصاريف تمويل".

(ب) شركات المجموعة
يتــم تحويــل النتائــج والمركز المالي لكافة الشــركات التابعة
للمجموعــة (التــي ال تعانــي عملتها من اقتصــاد متضخم) والتي
لهــا عملــة تشــغيلية تختلــف عن عملة العــرض إلى عملة العرض
كما يلي:

يتــم إدراج التكاليــف الالحقــة فــي القيمة المدرجة لألصل أو
االعتــراف بهــا كأصل منفصل حســبما يكون مالئم ًا فقط
عندمــا يكــون مــن المحتمل أن ينتج للمجموعــة فوائد اقتصادية
مســتقبلية مرتبطــة بالبنــد المعنــي ويكون باإلمكان قياس
التكلفــة بشــكل موثوق .يتــم إدراج كافة مصاريف اإلصالح
والصيانــة األخــرى في الربح أو الخســارة فــي الفترة التي يتم
تكبدها فيها.
ال يتم إحتســاب إســتهالك على أراضي التملك الحر لكنها
تخضــع إلختبــار إنخفاض القيمة ،بينما يحتســب االســتهالك على
الموجودات األخرى باســتخدام طريقة القســط الثابت لتوزيع
تكلفتهــا أو إعــادة تقييمهــا إلــى قيمها المتبقيــة على مدى عمرها
اإلنتاجــي المقدر ،كما يلي:
			
المبانــي
		
اآلالت والمعــدات
			
المركبــات
			
البرامــج
		
أثــاث وتجهيــزات

 40-20سنة
 20-2سنة
 8-4سنوات
 8-4سنوات
 8-4سنوات

تتــم مراجعــة القيــم المتبقية واألعمار اإلنتاجيــة للموجودات ،ويتم
تعديلهــا عنــد الضــرورة في نهاية كل فترة تقريــر .يتم تخفيض
القيمــة الدفتريــة المدرجة مباشـ ً
ـرة إلى القيمة القابلة لالســترداد
إذا كانــت القيمــة المدرجــة لألصل أكبر مــن القيمة القابلة
لالســترداد (راجــع إيضاح " 3انخفــاض قيمة الموجودات غير
المالية") .يتم تحديد المكاســب والخســائر الناتجة عن اإلســتبعاد
مــن خــال مقارنــة المتحصالت مع القيمــة المدرجة ،ويتم إدراجها
ضمــن "اإليــرادات األخرى" في بيان الربح أو الخســارة الموحد.

٢٠٢٠

أساس اإلعداد
لقــد تــم عــرض هذه البيانات الماليــة الموحدة بالدرهم اإلماراتي
(الدرهــم) وتــم تقريبها ألقرب ألف (ألــف درهم) ،وهي العملة
الوظيفيــة للمجموعة.

الحصص غير المســيطرة
يتــم قيــاس الحصص غير المســيطرة مبدئيًا بحصتها التناســبية
للشــركة المســتحوذة فــي صافي الموجودات القابلــة للتحديد في
تاريخ اإلســتحواذ .يتم احتســاب التغيرات في حصة المجموعة
في الشــركة التابعة والتي ال ينتج عنها فقدان الســيطرة
كمعامــات حقوق الملكية.
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صدر المرســوم بقانون اتحادي رقم  26لســنة  2020بتعديل بعض
أحكام القانون االتحادي رقم ( )2لســنة  2015بشــأن الشــركات
التجاريــة فــي  27ســبتمبر  2020ودخلــت التعديالت حيــز التنفيذ في 2
ينايــر  .2021إن الشــركة فــي طور مراجعة األحــكام الجديدة وتطبيق
متطلباتهــا فــي موعــد أقصاه ســنة واحدة من تاريخ دخول
التعديــات حيز التنفيذ.

المعامــات المحذوفــة عند التوحيد
يتــم حــذف كافــة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شــركات
المجموعــة ،واإليــرادات والمصاريف غيــر المحققة الناتجة عن
المعامالت فيما بين شــركات المجموعة .يتم حذف المكاســب
غيــر المحققــة الناتجة عن المعامالت مع الشــركات المســتثمر
بهــا وفقـ ًا لحقــوق الملكية مقابل االســتثمار إلى مدى حصة
المجموعة في الشــركة المســتثمر بها .يتم حذ الخســائر غير
المحققــة بنفــس الطريقــة التي بتم بها حذف المكاســب غير
المحققــة ،ولكــن فقــط إلى المدى الذي ال يوجــد فيه دليل على
إنخفاض القيمة.
التقاريــر عن القطاعات
يتــم رفــع التقارير عــن القطاعات التشــغيلية بطريقة تتوافق مع
التقاريــر الداخليــة المقدمــة إلى اإلدارة التنفيذيــة للمجموعة.

ممتلــكات وآالت ومعدات
ً
ناقصا
يتــم قيــاس بنــود الممتلكات واآلالت والمعــدات بالتكلفة
االســتهالك المتراكم وخســائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن
وجــدت .تتضمن التكلفة على المصاريف المنســوبة بشــكل
مباشــر إلى اقتناء أو إنشــاء األصل .تشــمل تكلفة الموجودات
المشــيدة ذاتي ًا على تكلفة المواد والعمالة المباشــرة،
وأي تكاليــف أخــرى متعلقة مباشــرة إلى إحضار الموجودات
لإلســتخدام المقصــود منه ،وتكاليــف تفكيك وإزالة البنود
واســتعادة الموقع الذي توجد به الموجودات .تتم رســملة
جزءا ال يتجزأ من القدرة التشــغيلية
البرامــج المشــتراة التــي تعتبــر
ً
للمعــدات ذات الصلــة كجــزء من تلــك المعدات .عندما يكون
ألجــزاء أي بنــد مــن الممتلكات واآلالت والمعــدات أعمار إنتاجية
مختلفــة ،يتــم احتســابها كبنود منفصلة مــن الممتلكات واآلالت
والمعدات.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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ملخص بأهم السياســات المحاســبية

الشركات التابعة
تتمثل الشــركات التابعة في الشــركات المســتثمر بها الخاضعة
لســيطرة المجموعة .تســيطر المجموعة على الشــركة
المســتثمر بها إذا كانت تســتوفي معايير الســيطرة .تقوم
المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانت لديها ســيطرة في حال كان
هنــاك تغيــرات فــي واحد أو أكثر من عناصر الســيطرة .ويتضمن
ذلــك الظــروف التــي تكون فيها حقوق الســيطرة أكثر جوهرية
وتؤدي إلى ســيطرة المجموعة على الشــركة المســتثمر بها.
يتــم إدراج البيانــات المالية للشــركات التابعــة في هذه البيانات
الماليــة الموحــدة من تاريخ بدء الســيطرة إلــى تاريخ توقف تلك
السيطرة.

التغيــرات فــي حصــص الملكية في الشــركات التابعة دون تغيير
السيطرة
يتم احتســاب المعامالت ذات الحصص غير المســيطرة التي
ال ينتــج عنهــا فقدان الســيطرة كمعامــات حقوق ملكية – وهي
كالمعامــات التــي تتم مــع المالكين بصفتهم مالك ًا .يتم تســجيل
المكاســب أو الخســائر الناتجة عن اإلســتبعاد في الحقوق غير
المســيطرة فــي بيــان التغيرات في حقــوق الملكية الموحد.

(	)1يتــم تحويــل الموجودات والمطلوبات لــكل بيان مركز مالي
بســعر اإلقفال الســائد بتاريخ بيان المركز المالي الموحد؛
(	)2يتــم تحويــل اإليرادات والمصاريف لــكل بيان من الربح أو
الخســارة وفق ًا للســعر الســائد في تاريخ المعاملة؛ و
(	)3يتــم اإلعتــراف بكافة فروق الصــرف الناتجة في بيان الدخل
الشامل الموحد.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

ممتلــكات وآالت ومعدات (يتبع)

اعمال رأســمالية قيد اإلنجاز
تقــوم المجموعــة برســملة جميع التكاليف المتعلقة بإنشــاء
الممتلــكات واآلالت والمعــدات كأعمال رأســمالية قيد اإلنجاز،
حتــى تاريخ إنجاز وتشــغيل تلك الموجودات.

يتــم اختبار الشــهرة ســنويًا لتحديد انخفــاض القيمة ويتم قيدها
ً
ناقصــا خســائر االنخفاض فــي القيمة المتراكمة .ال
بالتكلفــة
يتم عكس خســائر االنخفاض في قيمة الشــهرة التجارية .تتم
العمليــات الحســابية على أســاس التدفقــات النقدية المتوقعة
للوحــدات المولــدة للنقــد ذات الصلة ويتــم خصمها بمعدل
خصم مناســب ،يتطلب تحديده ممارســة بعض األحكام.
يتــم تخصيص الشــهرة إلى الوحدات المولــدة للنقد لغرض
اختبــار انخفــاض القيمة .يتم إجــراء التخصيص للوحدات
المنتجــة للنقــد أو مجموعــات الوحدات المنتجــة للنقد المتوقع
إســتفادتها من دمج األعمال الذي ينشــأ عنه الشــهرة التجارية
ويتــم تحديدها وفق ًا للقطاعات التشــغيلية.

الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها
يتم قياس الموجودات غير الملموســة المســتحوذ عليها
بشــكل منفصــل مبدئيـ ًا بالقيمة العادلة والتــي تعكس توقعات
الســوق إلحتماليــة تدفق المنافع اإلقتصادية المســتقبلية
المتضمنــة في األصــل إلى المجموعة.
يتــم إدراج الموجــودات غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية
ً
ناقصا اإلطفاء المتراكم وخســائر انخفاض
المحــددة بالتكلفــة
القيمة المتراكمة .يتم االعتراف باإلطفاء على أســاس القســط
الثابــت علــى مــدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يتــم مراجعة العمر
اإلنتاجــي المقــدر وطريقــة اإلطفاء في نهايــة كل فترة تقرير ،مع
احتســاب أي تغيرات في التقديرات على أســاس مســتقبلي.
ال يتــم إطفــاء الموجــودات غير الملموســة ذات األعمار اإلنتاجية
غيــر المحــددة ولكــن يتم اختبارها إلنخفاض القيمة ســنويًا أو
أكثــر إذا كانــت األحداث والظروف تشــير إلــى أن القيمة المدرجة
قــد إنخفضــت قيمتهــا إما بصورة فردية أو على مســتوى الوحدة
المنتجــة للنقد.

المخزون
يتــم إدراج المخــزون بالتكلفــة أو صافي القيمــة القابلة للتحقق
أيهمــا أقــل .يتم تحديد التكلفة باســتخدام طريقة (المتوســط
المرجــح) .تشــمل تكلفة المخزون علــى المصاريف المتكبدة
لإلســتحواذ علــى المخــزون ،تكلفة اإلنتــاج او التحويل والتكاليف
األخــرى المتكبــدة في نقل المخــزون إلى موقعه ووضعه
الحالييــن .فيمــا يتعلــق بالمخزون المصنع ،تشــتمل التكلفة
على نســبة مالئمة من المصاريف العامة لإلنتاج على أســاس
معدل الطاقة اإلســتيعابية اإلعتيادية .ويســتثني من ذلك
تكاليف االقتراض.
تمثــل صافــي القيمــة القابلة للتحقق على ســعر البيع المقدر
ً
ناقصا مصاريــف البيع المتغيرة
فــي ســياق األعمــال االعتيادية،
المطبقة.

رأس المال
يتــم تصنيف األســهم العاديــة كحقوق ملكية.
الذمــم الدائنة التجارية
تتمثــل الذمــم التجارية الدائنة بالتزامات بســداد قيمة الســلع أو
الخدمــات التــي يتــم الحصول عليها في ســياق األعمال االعتيادية
مــن المورديــن .يتــم تصنيف الذمم الدائنــة التجارية كمطلوبات
متداولة إذا كانت هذه الذمم مســتحقة الســداد خالل ســنة
واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشــغيل اإلعتيادية للمنشــأة إذا
كانــت أطــول) .إذا لــم يكن األمر كذلك ،يتــم عرضها كمطلوبات
غير متداولة.
يتــم اإلعتــراف بالذمــم التجارية الدائنة مبدئيـ ًا بالقيمة العادلة،
ويتــم قياســها الحقـ ًا بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة
الفائــدة الفعلية.
القروض
يتــم اإلعتــراف بالقــروض مبدئيًا بالقيمــة العادلة ،بعد خصم
تكاليــف المعاملــة المتكبــدة .يتم إدراج القروض الحقـ ًا بالتكلفة
المطفــأة .يتــم اإلعتراف بأي فرق بيــن المتحصالت (بالصافي
مــن تكاليــف المعاملــة) وقيمة االســترداد في بيان الربح أو
الخســارة الموحد على مدى فترة االقتراض باســتخدام طريقة
الفائــدة الفعلية.
يتم اإلعتراف بالرســوم المدفوعة لتســهيالت القروض
كتكاليــف لمعامــات القــرض إذا كان من المرجح أن يتم ســحب
جميــع التســهيالت البنكيــة أو جزء منها .وفــي هذه الحالة ،يتم
اإلعتراف بالرســوم في بيان الربح أو الخســارة الموحد على مدى
فترة القرض.

خطة المســاهمات محددة
يتــم أداء مســاهمات التقاعد الشــهرية فيما يتعلــق بالموظفين
مــن مواطنــي دولة اإلمارات العربية المتحدة المســتحقين
بمقتضــى القانــون رقم  2لســنة  .2000تتولى دائــرة المالية بحكومة
أبوظبــي إدارة صندوق المعاشــات والتقاعــد ،ممثلة في صندوق
معاشــات ومكافــآت التقاعد إلمارة أبوظبي.
خطــة التعويضات المحددة
يتمثــل برنامــج التعويضــات المحددة بتعويضــات نهاية الخدمة
للموظفيــن بخــاف برنامج المســاهمات المحددة .تقوم
المجموعــة حال ًيــا بتطبيــق برنامج غير خاضــع للتمويل خاص
بتعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفين طبق ًا لألحكام الســارية
فــي قانــون العمل االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة،
ويرتكــز علــى فترات الخدمة المتراكمة ومســتوى آخر راتب
أساســي للموظف .يتم احتســاب صافي التزام المجموعة
فيمــا يتعلــق ببرنامــج التعويضــات المحددة من خالل تقدير
قيمــة التعويضات المســتقبلية التي إكتســبها الموظفين
مقابــل خدمتهــم فــي الفترتين الحالية والســابقة والتي يتم
خصمهــا لتحديــد قيمتهــا الحالية .يتم خصــم أي تكاليف غير
معتــرف بهــا للخدمة الســابقة .إن معــدل الخصم هو العائد في
تاريخ التقييم لســندات صادرة من شــركات بالواليات المتحدة
مصنفــة علــى انهــا (أأ) ،ويكون هذا هو الســوق البديل في حالة
عدم وجود ســوق واســع النطاق لســندات صادرة من شركات
بدولــة اإلمــارات العربية المتحدة وفقـ ًا لما يحدده اإلكتواريون.
يتم إجراء اإلحتســاب بصورة ســنوية من قبل خبير اكتواري
مؤهــل باســتخدام طريقــة وحدة اإلئنمــان المتوقعة .عندما يتم
تحســين إمتيــازات الخطة ،يتم اإلعتــراف بحصة التعويضات
الزائــدة الخاصــة بالخدمة الســابقة للموظفين ضمن المكاســب
او الخســائر بأقســاط متســاوية على متوسط الفترة حتى
يتــم إســتحقاق التعويضات .إلى المــدى الذي تصبح عنده
التعويضــات مســتحقة في الحال ،يتــم اإلعتراف بالمصاريف
مباشــرة في بيان الربح أو الخســارة الموحد .تقوم المجموعة
باإلعتراف بكافة المكاســب والخســائر اإلكتوارية الناتجة عن
خطــط التعويضــات المحددة في بيان الدخل الشــامل اآلخر
وكافــة المصاريــف المتعلقة بخطــط التعويضات المحددة
ضمــن بيان الربح أو الخســارة الموحد.
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الشــهرة والموجودات غير الملموســة
الشهرة التجارية
تمثل الشــهرة التجارية الزيادة في تكلفة االســتحواذ على
القيمــة العادلــة لحصة المجموعــة في صافي الموجودات
المحددة في الشــركة التابعة المســتحوذ عليها في تاريخ
اإلستحواذ.

انخفــاض قيمة الموجــودات غير المالية
ال تخضــع الموجــودات التــي لها عمر إنتاجــي غير محدد -على
ســبيل المثال ،الشــهرة التجارية أو الموجودات غير الملموســة
غير الجاهزة لإلســتخدام لإلطفاء ويتم اختبارها ســنويا
إلنخفــاض القيمــة .تتم مراجعــة الموجودات التي تخضع
لإلســتهالك أو اإلطفاء إلنخفاض القيمة عندما تشــير األحداث
أو التغيــرات فــي الظــروف أن القيمــة المدرجة قد ال تكون
قابال لالســترداد .يتم اإلعتراف بخســارة إنخفاض القيمة وفق ًا
للمبلــغ الــذي تتجــاوز به القيمة المدرجة لألصــل قيمته القابلة
لالســترداد .إن القيمة القابلة لالســترداد هي القيمة العادلة
لألصــل ناقصـ ًا تكاليــف البيع أو القيمة في اإلســتخدام أيهما
أعلــى .ألغــراض تقييــم إلنخفاض القيمة ،يتــم تجميع الموجودات
فــي أقــل المســتويات التي تتوفر لها تدفقــات نقديه يمكن
تحديدهــا بشــكل منفصل (الوحدات المنتجــة للنقد) .تتم
مراجعــة الموجــودات غيــر المالية بخالف الشــهرة التجارية التي
تعرضــت إلنخفــاض القيمة مقابــل إحتمال عكس إنخفاض
القيمــة بتاريخ التقرير.

تظهــر الحســابات البنكية المكشــوفة ضمــن القروض البنكية
الحالية.

٢٠٢٠

ثــم يتــم تحويــل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأســمالية
قيــد اإلنجــاز إلــى التصنيف المناســب للموجودات عند االنتهاء
من التشــييد ،ويتم اســتهالكها على مدى أعمارها اإلنتاجية
االقتصاديــة من تاريخ اإلنجاز والتشــغيل.

يتضمــن النقــد ومرادفــات النقد ،في بيان المركــز المالية الموحد،
علــى النقــد فــي الصندوق ،النقد لدى البنــوك والودائع المحتفظ
بهــا لــدى البنوك عند الطلب وحســاب الضمان.

المكافــآت وخطــط الحوافز طويلة األجل
تقــوم المجموعــة باإلعتراف بمطلوبــات المكافآت والحوافز
طويلة األجل في بيان الربح والخســارة الموحد على أســاس
اإلســتحقاق .تخضــع إمتيــازات اإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة
وترتبــط بأداء األعمال.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

3

ملخص بأهم السياســات المحاســبية (يتبع)

تتــم مراجعــة األعمــار اإلنتاجية للموجودات غير الملموســة ذات
األعمــار اإلنتاجيــة غير المحددة ســنوي ًا لتحديــد ما إذا كان تقييم
األعمــار اإلنتاجيــة ال يــزال مالئم ًا .في حال عــدم مالئمته ،يتم
إجــراء التغييــر فــي األعمــار اإلنتاجية من غيــر محدد إلى محدد على
أســاس مســتقبلي .يتم قياس المكاســب أو الخســائر الناتجة
عن اســتبعاد الموجودات غير الملموســة على أســاس الفرق
بيــن صافــي متحصالت اإلســتبعاد والقيمة المدرجة لألصل
ويتــم اإلعتــراف بهــا في بيان الربح أو الخســارة الموحد عندما
يتــم إلغاء اإلعتراف باألصل.

األرصدة لــدى البنوك والنقد
يتضمــن النقــد ومرادفــات النقد ،في بيــان التدفقات النقدية
الموحــد ،علــى النقــد في الصندوق ،النقــد لدى البنوك والودائع
المحتفــظ بهــا لــدى البنوك التي لها تواريخ اســتحقاق أصلية
ال تزيد عن ثالثة أشــهر معدلة للحســابات البنكية المكشــوفة
وحساب الضمان.

مزايا الموظفين
يتــم تحميــل مخصصــات الموظفين قصيــرة األجل عند تقديم
الخدمــة ذات الصلــة .يتم اإلعتراف بإلتــزام المبلغ المتوقع
دفعــه إذا كان لــدى المجموعــة التزام قانوني أو اســتداللي حالي
لدفــع هــذا المبلغ نتيجة لخدمة ســابقة قدمهــا الموظف ويمكن
تقدير االلتزام بشــكل موثوق به.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

المخصصات
يتــم االعتــراف بمخصصات المطالبــات عندما يترتب على
المجموعــة ،نتيجــة لحدث ســابق ،التــزام حالي قانوني أو ضمن
ويكــون مــن المرجــح أن يلزم إجراء تدفقــات خارجة للمنافع
االقتصادیــة لتســوية االلتــزام ويمكن تقديــر قيمة االلتزام بصورة
موثوقــة .ال يتــم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بالخســائر
التشــغيلية المستقبلية.

إيرادات التمويــل ومصاريف التمويل
تتكــون إيــرادات التمويل من إيــرادات الفوائد على الودائع
تحت الطلب والمكاســب على األدوات المالية المشــتقة .يتم
االعتراف بإيرادات الفوائد عند إســتحقاقها ،باســتخدام طريقة
الفائــدة الفعلية.
تتكــون مصاريــف التمويل من مصاريــف الفائدة على القروض
وخســائر صــرف العمــات األجنبية .يتم االعتــراف بكافة تكاليف
االقتراض في بيان الربح أو الخســارة باســتخدام طريقة الفائدة
الفعلية.
توزيعات األرباح
يتــم االعتــراف بتوزيعات األرباح على مســاهمي المجموعة
كالتــزام فــي البيانــات المالية الموحــدة للمجموعة في الفترة
التــي يتــم فيهــا اعتماد توزيعات األرباح من قبل مســاهمي
المجموعة.
التعويضــات والمنح الحكومية
يتــم اإلعتــراف بالمبالــغ المدفوعة للمجموعــة كتعويض عن بيع
الدقيــق وعلــف الحيوانات بأســعار مدعمــة في إمارة أبوظبي في
بيــان الربــح أو الخســارة الموحد كخصم مــن تكلفة المبيعات،
علــى أســاس منتظــم في نفس الفترة التي تتأثــر فيها معاملة
البيع.

يتم احتســاب ضريبة الدخل الحالية على أســاس القوانين
الضريبيــة المطبقــة أو المعمــول بها بشــكل جوهري في نهاية
فتــرة إعــداد التقاريــر في الدول التي تعمــل فيها المجموعة
وتنتــج إيــرادات خاضعة للضريبة .تقــوم اإلدارة دور يًا بتقييم
المواقــف المتخــذة في اإلقرارات الضريبيــة فيما يتعلق
بالحــاالت التــي يخضــع فيها التنظيــم الضريبي المعمول به
للتفســير .ويحدد األحكام عند االقتضاء على أســاس المبالغ
المتوقــع دفعها إلى الســلطات الضريبية.
موجــودات  /مطلوبــات الضريبة المؤجلة
يتــم اإلعتــراف بالضريبــة المؤجلة على الفــروق المؤقتة بين
القيــم المدرجــة للموجــودات والمطلوبات في بيــان المركز المالي
الموحــد والقواعــد الضريبية المقابلة المســتخدمة في إحتســاب
الربــح الخاضــع للضريبــة .يتم االعتراف بوجــه عام بمطلوبات
الضرائــب المؤجلــة لجميــع الفروق المؤقتــة الخاضعة للضريبة.
يتــم اإلعتــراف بالموجودات الضريبية المؤجلــة عمومً ا لجميع
الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصم إلى الحــد الذي يكون فيه من
المحتمــل أن تكــون األربــاح الخاضعة للضريبــة متاحة مقابل
تلــك الفــروق المؤقتــة القابلة للخصم والخســائر الضريبية
غير المســتخدمة التي يمكن اســتخدامها .ال يتم اإلعتراف
بموجــودات ومطلوبــات الضريبة المؤجلة إذا نشــأ الفرق
المؤقت والخســائر الضريبية غير المســتخدمة عن اإلعتراف
المبدئــي (بخــاف إندماج األعمــال) بالموجودات والمطلوبات
فــي معاملــة ال تؤثــر على الربح الخاضــع للضريبة أو الربح
المحاســبي .باإلضافــة إلى ذلك ،ال يتــم اإلعتراف بمطلوبات
الضرائــب المؤجلــة إذا كان الفــرق المؤقــت ناتجً ا عن اإلعتراف
المبدئي بالشــهرة.

العائد على الســهم
تقــوم المجموعــة بعــرض بيانات حول العائد على الســهم .يتم
إحتســاب العائد على الســهم من خالل تقســيم المكاســب أو
الخســائر العائدة إلى مســاهمي المجموعة على المتوســط
المرجح لعدد األســهم القائمة خالل الســنة.
اإلعتراف باإليرادات
يتــم قيــاس اﻹﯾرادات على أســاس البدل الــذي تتوقع المجموعة
الحصــول عليــه مــن عقد مع العميل وﯾﺳﺗﺛﻧﻲ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ اﻟﺗﻲ
تــم تحصيلهــا بالنيابــة عن أطراف أخــرى .تعترف المجموعة
باإليــرادات عندمــا تقوم بالســيطرة علــى منتج أو خدمة ما ألحد
العمالء.

بيع البضائع
عـ ً
ـادة مــا تشــتمل العقود المبرمة مع العمــاء للمجموعة لبيع
البضائــع علــى إلتــزام أداء واحد .اســتنتجت المجموعة أنه يجب
االعتــراف باإليــرادات مــن بيع البضائع عند نقطــة زمنية معينة
عند تحويل الســيطرة على األصل للعميل ،بشــكل عام عند
تســليم البضائع.
تتضمــن بعــض عقــود بيع البضائع التي يتــم تقديمها للعمالء
العديــد مــن البــدالت بما في ذلــك الحق في اإلعادة وخصومات
الكميــات .ينشــأ عن حق إعادة البضائــع وخصومات الكميات
بــدل متغيــر .يتــم تقديــر البدل المتغير عنــد بداية العقد ويتم
تقييدهــا حتــى يتــم اإلنتهــاء من حالة عدم اليقيــن المرتبطة بها.
إن تطبيــق القيــد علــى البدل المتغيــر يزيد من مقدار اإليرادات
التي ســيتم تأجيلها.

حسومات الكميات
تقــدم المجموعة حســومات الكميــات بأثر رجعي لعمالء
ومنتجــات مختارة وفقا للشــروط المحــددة في العقد .يتم
مقاصــة الحســومات مقابــل المبالغ المســتحقة الدفع من قبل
العمالء عن عمليات الشــراء الالحقة .يؤدي تطبيق حســومات
الكميــات بأثــر رجعــي إلى زيادة البدل المتغيــر .ولتقدير البدل
المتغيــر الــذي التي ســيتم الحصول عليــه ،قامت المجموعة
بتطبيــق الطريقــة الصحيحــة لكل عميل وفقـ ًا لخطة الخصم
المتفــق عليهــا التــي يتوقــع أنها أفضل مبلغ بــدل متغير .بعد
ذلــك تقــوم المجموعــة بتطبيق الشــروط المتعلقة بالتقديرات
ً
وفقا لذلــك ،قامت المجموعة
المقيــدة للبــدل المتغير.
باإلعتــراف بمطلوبــات العقود المتعلقة بالحســومات
المســتقبلية المتوقعة.
البــدالت المدفوعة أو المســتحقة للعمالء
تقوم المجموعة بدفع رســوم حصرية ،رســوم العرض ،رســوم
إعادة العرض ،رســوم االفتتاح ورســوم التســجيل لبعض
العمــاء لتقديــم خدمــات مختلفة .تقوم المجموعــة بتقييم فيما
إذا كانــت هــذه الخدمــات منفصلة عند مقارنتها بالســلع المباعة
للعمــاء .بعــد ذلــك يتم اإلعتراف بالخدمــات المنفصلة أو غير
المنفصلــة كمصاريــف بيــع وتوزيــع أو خصمها مقابل اإليرادات،
على التوالي.

٢٠٢٠

يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمة الحاليــة للنفقات المتوقع
طلبها لتســوية االلتزام باســتخدام معدل ما قبل الضريبة
الــذي يعكــس تقييمات الســوق الحالية للقيمــة الزمنية للمال
والمخاطــر المرتبطة بااللتزام.

إن مصاريــف أو إيــرادات ضريبــة الدخــل للفترة هي الضريبة
المســتحقة علــى الدخــل الخاضع للضريبة فــي الفترة الحالية
على أســاس معدل ضريبة الدخل المطبقة لكل ســلطة
قضائيــة معدلــة بالتغييرات فــي الموجودات والمطلوبات
الضريبيــة المؤجلــة التــي تعود إلى الفروق المؤقتة وإلى الخســائر
الضريبية غير المســتخدمة.
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عندمــا تكــون هنــاك عدد من االلتزامات المماثلــة ،فإن إحتمالية
أن يســتدعي األمر إجراء تدفق خارجي وتســوية االلتزام يتم
تحديدهــا بالنظــر إلى درجة االلتزامــات ككل .ويتم االعتراف
بمخصــص مــا حتــى وإن كان هناك احتمــال ضئيل بإجراء تدفق
خارجــي فيمــا يتعلــق بأي بند مدرج فــي نفس فئة االلتزامات.

يتــم تقديــم ضريبــة الدخل للشــركات التابعة في الخارج التي
ً
وفقــا للوائح ضريبة
تعمــل ضمــن الســلطة الخاضعة للضريبة
الدخل ذات الصلة في بلدان التأســيس .يتم تســجيل التســويات
الناتجــة عــن التقديــرات النهائية لضريبة الــزكاة والدخل األجنبي
فــي الفتــرة التي يتم فيها إجراء هــذه التقييمات.

يتــم قيــاس مطلوبات وموجودات الضرائــب المؤجلة بمعدالت
الضريبــة المتوقــع تطبيقهــا في الفترة التي يتم فيها تســوية
االلتــزام أو األصــل المحقق ،على أســاس معدالت الضرائب
(وقوانين الضرائب) التي تم تشــريعها أو تشــريعها بشــكل
جوهــري بحلــول نهايــة فترة التقرير .يعكــس قياس مطلوبات
وموجــودات الضريبــة المؤجلة العواقب الضريبية التي ســتتبع
مــن الطريقــة التــي تتوقــع بها المجموعة ،في نهايــة فترة التقرير،
إســترداد أو تســديد القيمة المدرجة لموجوداتها ومطلوباتها.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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ملخص بأهم السياســات المحاســبية (يتبع)

الزكاة وضريبــة الدخل األجنبية
تخضــع عمليــات المجموعــة في المملكة العربية الســعودية
للــزكاة .يتــم تقديــم الزكاة وفق ًا للوائح الهيئــة العامة للزكاة
والضرائب.

تتــم مراجعــة القيمــة المدرجة لموجــودات الضريبة المؤجلة في
نهايــة كل فتــرة تقريــر ويتــم تخفيضها إلــى الحد الذي يصبح من
غيــر المحتمــل معه توفر أرباح ضريبية كافية للســماح باســترداد
كل أو جــزء من الموجودات.

حــق إعادة البضائع
عندمــا يســمح العقــد للعميل الحق بإعــادة البضائع خالل فترة
زمنيــة محــددة .يكون البدل المســتلم مــن العميل متغير الن
العقد يســمح للعميل بإعادة المنتجات ،إن وجدت .تســتخدم
المجموعــة طريقــه القيمــة المتوقعة لتقديــر البضائع التي
ســيتم إعادتهــا ألن هــذه الطريقة تتنبأ بشــكل أفضل بمبلغ
البــدل المتغيــر الذي ســيكون للمجموعــة الحق فيه .تقوم
المجموعــة بتطبيــق المتطلبــات بموجب المعيــار الدولي للتقارير
الماليــة رقــم  15بخصــوص تقديرات التقييــد المتعلقة بالبدل
المتغيــر لتحديــد مبلــغ البدل المتغيــر الذي يمكن إدراجه في
ســعر المعاملــة .تقــوم المجموعة بتســجيل إلتزام مقابل إعادة
المبلغ للعميل وتســجيل أصل مقابل الحق في إســترداد
المنتجــات مــن العميل بشــكل منفصل في بيــان المركز المالي
الموحد.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

تشــمل مدفوعــات اإليجار المدرجة في قيــاس مطلوبات عقود
اإليجــار ما يلي:
• مدفوعــات عقــود اإليجــار الثابتة (بما في ذلــك المدفوعات الثابتة
األخــرى) ،ناقصـ ًا أي حوافز عقود إيجار؛
• مدفوعــات عقــود اإليجــار المتغيرة التي تعتمد على مؤشــر أو
معدل ،تقاس بشــكل مبدئي باســتخدام المؤشــر أو المعدل في
تاريخ البدء؛
• المبلــغ المتوقــع أن يدفعه المســتأجر بموجــب ضمانات القيمة
المتبقية؛
• ســعر ممارســة خيارات الشراء ،إذا كان المســتأجر على يقين
معقول من ممارســة الخيارات؛ و
• دفعــات لغرامــات إنهاء العقــد ،إذا كان عقد اإليجار يعكس
ممارســة خيار إنهاء عقد اإليجار.
يتــم عــرض مطلوبــات عقود اإليجار في بنــد منفصل في بيان
المركــز المالي الموحد.
ً
الحقا مــن خالل زيادة القيمة
يتــم قيــاس مطلوبــات عقود اإليجار
المدرجــة لعكــس الفائــدة على مطلوبات عقود اإليجار (باســتخدام
طريقــة الفائــدة الفعليــة) ومن خالل تخفيــض القيمة المدرجة
لتعكــس مدفوعــات اإليجار التي تم إجراؤها.

لــم تقــم المجموعــة بإجراء أي من هــذه التعديالت خالل الفترات
المعروضة.
يتم إســتهالك حق إســتخدام الموجودات على مدى الفترة
األقصــر مــن مــدة اإليجار والعمــر اإلنتاجي لألصل ذات العالقة .إذا
كان عقــد اإليجــار ينقــل ملكية األصل األساســي أو أن تكلفة حق
االســتخدام تعكس أن المجموعة تتوقع ممارســة خيار الشــراء،
فإن قيمة حق االســتخدام ذات الصلة يتم إســتهالكها على مدى
العمــر اإلنتاجــي لألصــل ذا العالقة .يبدأ االســتهالك في تاريخ بدء
عقد اإليجار.
يتــم عــرض حق إســتخدام الموجودات كبنــد منفصل في بيان
المركــز المالي الموحد.
تطبــق المجموعــة المعيار المحاســبي الدولــي رقم  36لتحديد ما
إذا كان حق إســتخدام األصل قد انخفضت قيمته ويتم إحتســاب
أي خســائر محــددة فــي انخفاض القيمــة كما هو موضح في
سياســة "الممتلــكات والممتلكات والمعدات".

المجموعة كمؤجر
يتــم اإلعتــراف بالمبالغ المســتحقة من عقــود اإليجار بموجب عقد
اإليجــار التمويلــي كذمــم مدينة بمبلغ صافي اســتثمار المجموعة
فــي عقــود اإليجــار .يتم توزيع إيرادات عقــود التأجير التمويلي
للفتــرات المحاســبية لتعكــس معدل عائــد دوري ثابت على صافي
اســتثمار المجموعــة القائم فيمــا يتعلق بعقود اإليجار.
يتــم االعتــراف بإيــرادات التأجير من عقود اإليجار التشــغيلية على
أســاس القســط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة.
يتــم إضافــة التكاليف المباشــرة األوليــة المتكبدة في التفاوض
وترتيــب عقــد اإليجار التشــغيلي إلــى القيمة المدرجة لألصل
المؤجر ويتم االعتراف بها على أســاس القســط الثابت على مدى
فترة اإليجار.

التصنيــف والقيــاس  -الموجودات المالية
موجــودات ماليــة بالتكلفة المطفأة
يتــم قيــاس الموجــودات المالية المحتفظ بهــا لتحصيل التدفقات
النقديــة التعاقديــة حيــث تمثل تلك التدفقــات النقدية فقط
مدفوعــات رأس المــال والفائــدة بالتكلفــة المطفأة .يتم قياس
المكســب أو الخســارة من اســتثمار دين الذي يتم قياســه الحق ًا
جزءا من عالقــة التحوط في بيان
بالتكلفــة المطفــأة وليــس
ً
الدخــل الموحــد عند اســتبعاد األصل أو انخفــاض قيمته .يتم
إدراج إيــرادات الفوائــد من هذه الموجــودات المالية في إيرادات
التمويــل باســتخدام طريقة معــدل الفائدة الفعلي.
موجــودات ماليــة بالقيمة العادلة
إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة من خالل الربح أو
الخسارة هي:
• موجــودات ذات تدفقــات نقدية تعاقدية والتي هي ليســت
مدفوعــات أصــل الديــن والفائدة علــى المبلغ األصلي القائم؛ أو /و
• موجــودات محتفــظ بهــا ضمن نموذج األعمال غيــر تلك المحتفظ
بهــا لتحصيــل التدفقــات النقدية التعاقديــة أو المحتفظ بها
للتحصيــل والبيع؛ أو
• موجــودات مصنفــة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة
باســتخدام خيار القيمة العادلة.
يتــم قيــاس هــذه الموجودات بالقيمــة العادلة ،مع اإلعتراف بأية
أرباح أو خســائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح او الخســارة.

علــى وجــه التحديد ،تؤخــذ المعلومات التالية باإلعتبــار عند تقييم
مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمان قد زادت بشــكل هام منذ االعتراف
المبدئي:
• تدهــور جوهــري فعلــي أو متوقع فــي األدوات المالية الخارجية (إن
وجــدت) أو التصنيــف االئتماني الداخلي؛
• حدوث تدهور ملحوظ في مؤشــرات األســواق الخارجية لمخاطر
االئتمــان الخاصــة بــأداة مالية معينة ،على ســبيل المثال ،زيادة
هامة في رصيد االئتمان ،أســعار مقايضة العجز عن ســداد
االئتمــان بالنســبة للمديــن أو طول الفتــرة الزمنية؛ أو المبلغ الذي
تكــون فيــه القيمــة العادلة ألصل مالي أقل مــن التكلفة المطفأة؛
• التغيــرات الســلبية القائمــة أو المتوقعــة في األعمال أو األوضاع
الماليــة أو االقتصاديــة التــي من المتوقع أن تتســبب؛ انخفاض
هــام فــي قدرة المدين على الوفــاء بالتزامات ديونه؛
• تدهــور هــام فعلــي أو متوقع في النتائج التشــغيلية للمدين؛
• الزيــادات الهامــة في مخاطر االئتمــان على األدوات المالية األخر ى
لنفس المدين؛
• حــدوث تغيــر ســلبي فعلي أو متوقع هام في البيئــة التنظيمية
واالقتصاديــة أو التكنولوجيــة للمديــن ،ممــا يؤدي إلى انخفاض هام
فــي قدرة المدين على الوفــاء بالتزامات ديونه.
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يتــم قيــاس مطلوبــات عقود اإليجار مبدئ ًيــا بالقيمة الحالية
لمدفوعــات اإليجــار التــي لم يتم دفعها فــي تاريخ البدء ،بعد
الخصم باســتخدام الســعر الضمني في عقد اإليجار .إذا تعذر
تحديد هذا المعدل بســهولة ،فإن المجموعة تســتخدم معدل
اإلقتراض المتزايد.

يتــم قيــاس كافــة الموجودات المالية المعتــرف بها بالكامل
بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة ،وفق ًا لتصنيف
الموجودات المالية.

عنــد تقييــم مــا إذا كانت مخاطر االئتمــان على األداة المالية قد
ارتفعــت بشــكل هــام منذ االعتراف المبدئــي ،تقوم المجموعة
بمقارنــة مخاطــر حــدوث التخلف عن الســداد على األداة المالية
كمــا فــي تاريــخ التقرير مع وجود خطــر حدوث تخلف على األداة
الماليــة كمــا فــي تاريخ اإلعتراف األولي .عند إجــراء هذا التقييم،
كل من المعلومــات الكمية والنوعية
تأخــذ المجموعــة باالعتبــار ٍ
التــي تكــون معقولــة وقابلــة للدعم ،بما في ذلــك الخبرة التاريخية
والمعلومــات المســتقبلية المتاحــة دون تكلفــة أو جهــد ال مبرر له.
تشــمل المعلومــات المســتقبلية التي يتــم أخذها باإلعتبار ،اآلفاق
المســتقبلية للصناعــات التــي يعمل فيها المدينــون للمجموعة،
ويتــم الحصــول عليهــا من تقارير الخبراء االقتصادييــن والمحللين
المالييــن والهيئــات األخــرى المماثلــة ،باإلضافة إلى النظر في
مختلــف المصــادر الخارجية للمعلومــات االقتصادية الفعلية
والمتوقعــة والمتعلقــة بالعمليات األساســية للمجموعة.
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عقود اإليجار
المجموعة كمســتأجر
تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كان العقــد هو (أو يحتوي على)
عقــد إيجــار ،عنــد بدء العقد .تعترف المجموعة بحق اســتخدام
الموجــودات والتزامــات اإليجار المقابلة فيمــا يتعلق بجميع
ترتيبــات عقــد اإليجار التي يكون فيها المســتأجر ،باســتثناء عقود
اإليجــار قصيــرة األجــل (المحددة كعقود إيجار مدتها  12شــه ًر ا أو
أقــل) وعقــود اإليجــار األصول منخفضة القيمة .بالنســبة لهذه
العقــود ،تعتــرف المجموعة بمدفوعــات اإليجار كمصروفات
تشــغيلية على أســاس القســط الثابت على مدى فترة عقد
اإليجار ما لم يكن أســاس هناك أســاس منتظم آخر أكثر تمثيال
للنمــط الزمنــي الــذي يتم فيه اســتهالك المنافع االقتصادية من
األصول المؤجرة.

• تغيــرت مــدة اإليجــار أو أن هناك حــدث أو تغيير هام ﻓﻲ الظروف
التــي تــؤدي إلــى تغيير ﻓﻲ تقييم ممارﺳﺔ خيار الشــراء ،وﻓﻲ هذه
الحالــة يتــم إﻋﺎدة قيــاس مطلوبات عقــود اإليجار من خالل خصم
مدفوعات اإليجار المعدلة باســتخدام ســعر الخصم المعدل.
• تغيــرت مدفوعــات اإليجار نتيجة التغييرات في المؤشــر أو
المعــدل أو تغييــر في المدفوعات المتوقعــة بموجب قيمة
متبقيــة مضمونــة ،وفــي هذه الحاالت يتم إعــادة قياس مطلوبات
عقــود اإليجــار من خالل مدفوعات اإليجــار المخصومة المعدلة
باســتخدام معــدل خصــم بدون تغيير (ما لــم تتغير مدفوعات
اإليجــار نتيجــة التغيير في ســعر الفائــدة العائم ،وفي هذه الحالة
يتم اســتخدام ســعر الخصم المعدل).
• تــم تعديــل عقد اإليجار وال يتم احتســاب تعديــل عقد اإليجار كعقد
إيجــار منفصــل ،وفي هذه الحالة يتم إعــادة قياس مطلوبات
عقــود اإليجــار بنــاءً على مدة عقــد اإليجار المعدّ ل من خالل
مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باســتخدام ســعر الخصم
المعدل على أســاس تاريــخ التعديل الفعلي.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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ملخص بأهم السياســات المحاســبية (يتبع)

تقــوم المجموعــة بإعادة قيــاس مطلوبات عقود اإليجار (وإجراء
تعديــل مماثل لحق إســتخدام الموجــودات ذات الصلة) كلما:

األدوات المالية
يتــم اإلعتــراف وإلغاء اإلعتراف بكافة الموجــودات المالية بتاريخ
المتاجــرة عندمــا يكون شــراء أو بيع أصــل مالي بموجب عقد
تتطلب شــروطه تســليم األصل المالي بموجب الوقت المحدد
مــن قبــل الســوق المعني .يتم قياس الموجــودات المالية مبدئي ًا
بالقيمــة العادلــة باإلضافــة إلى تكاليــف المعاملة ،ما عدا تلك
الموجــودات الماليــة المصنفة كإســتثمارات بالقيمة العادلة
مــن خــال الربح أو الخســارة والتي يتم قياســها مبدئي ًا بالقيمة
العادلــة .يتــم اإلعتــراف بتكاليف المعامالت المتعلقة مباشــرة
باإلســتحواذ علــى موجــودات مالية المصنفــة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخســارة مباشـ ً
ـرة في الربح أو الخســارة الموحد.

إنخفاض القيمة
يتم خصم مخصص خســائر اإلســتثمارات المالية المقاســة
بالتكلفــة المطفــأة مــن إجمالي القيمــة المدرجة للموجودات.

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

إنخفــاض القيمة (يتبع)
بغــض النظــر عــن نتائج التقييم أعــاه ،تفترض المجموعة
أن مخاطــر اإلئتمــان علــى أصل مالي قد ارتفعت بشــكل هام
منــذ اإلعتــراف المبدئــي عندما تتجــاوز مدفوعات العقد تاريخ
اإلســتحقاق ،مــا لــم يكن لدى المجموعــة معلومات معقولة
وقابلــة للدعــم تثبت عكس ذلك.

(	 )1كانــت األداة الماليــة لهــا مخاطر منخفضة للتخلف عن الســداد؛
(	)2يتمتــع المقتــرض بقــدرة كبيرة على الوفــاء بالتزاماته النقدية
التعاقديــة في األجل القريب؛ و
(	)3قــد تــؤدي التغيرات المعاكســة في األوضاع االقتصادية
والتجاريــة علــى المدى الطويــل ،ولكنها ال تؤدي بالضرورة،
إلــى الحــد من قــدره المقترض على الوفــاء بالتزاماته التدفقية
النقديــة التعاقدية.
تأخــذ المجموعــة باإلعتبــار أن األصل المالي لــه مخاطر ائتمانية
منخفضــة عندمــا يكــون لألصل تصنيــف ائتماني خارجي "درجة
اســتثمارية" وفقـ ًا للتعريــف المفهوم عالم ًيــا أو إذا كان التقييم
الخارجــي غيــر متوفــر ،فإن األصل لــه تقييم داخلي لـ "قائم األداء".
يعنــي قائــم األداء أن الطــرف المقابل لديــه مركز مالي قوي وليس
هناك مبالغ متأخرة الســداد.
تقــوم المجموعــة بشــكل منتظم بمراقبــة فعالية المعايير
المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانت هناك زيــادة هامة في مخاطر
االئتمــان وتقــوم بمراجعتها حســب االقتضاء لضمان أن تكون
المعاييــر قــادرة علــى تحديد الزيادة الهامة فــي مخاطر االئتمان
قبــل أن يصبح المبلغ متأخر الســداد.
أمــا بالنســبة لفئــات معينة من الموجــودات المالية المقيمة
فرديـ ًا علــى أنها غيــر منخفضة القيمة ،فيتــم تقييمها النخفاض
القيمــة علــى أســاس جماعي .قد يتضمــن الدليل الموضوعي
علــى انخفــاض قيمــة محفظة الذمم المدينة الخبرة الســابقة
للمجموعــة فيمــا يتعلــق بتحصيــل الدفعات والزيادة في عدد
الدفعــات المتأخــرة الســداد في المحفظــة والتي تزيد عن معدل
فتــرة اإلئتمــان كما قد يشــمل التغيــرات الملحوظة في األوضاع
االقتصاديــة الوطنيــة أو المحليــة المترابطــة مع تعثر الذمم
المدينة.

إلغاء اإلعتــراف بالموجودات المالية
تقــوم المجموعــة بإلغاء اإلعتراف بالموجــودات المالية فقط
عندمــا تنتهــي الحقــوق التعاقدية للتدفــق النقدي من تلك
الموجــودات الماليــة أو عند تحويل الموجــودات المالية وبما
فيهــا جميــع المكاســب والمخاطر المتعلقــة بملكية الموجودات
الماليــة إلــى طــرف آخر .إذا لم تقم المجموعــة بتحويل الموجودات
المالية بشــكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاســب
والمخاطــر المتعلقــة بملكية الموجودات المالية وإســتمرت
بالســيطرة علــى تلــك الموجودات المالية التي تــم تحويلها إلى
طــرف آخــر ،فــإن المجموعة تقوم باإلعتراف بحصتهــا المتبقية
بالموجــودات الماليــة وأي إلتزامــات يتوجب عليها ســدادها .أما في
حالــة إحتفــاظ المجموعة بشــكل جوهري بكافــة مخاطر ومنافع
الملكيــة للموجــودات الماليــة فإن المجموعة تســتمر باإلعتراف
بالموجــودات المالية.
 4التقديرات واألحكام المحاســبية
يتــم بصــورة مســتمرة تقييم التقديرات واألحكام التي تســتند إلى
الخبــرة الســابقة وعوامــل أخرى ،بمــا في ذلك توقعات األحداث
المســتقبلية التــي يعتقــد أنها معقولة فــي ظل الظروف الراهنة.
فــي إطار تطبيق السياســات المحاســبية الهامــة للمجموعة،
التــي تــم بيانهــا في (أنظر إيضــاح )3؛ قامت اإلدارة بوضع األحكام
التاليــة التــي لهــا تأثير جوهري على قيــم الموجودات والمطلوبات
المعتــرف بهــا في البيانــات المالية الموحدة.

إن تقييــم العالقــة بيــن معدالت التخلف عن الســداد التاريخية
المالحظــة والظــروف االقتصادية المتوقعة والخســائر اإلئتمانية
المتوقعــة هــو تقديــر هام .يكون مبلغ الخســارة اإلئتمانية
المتوقعــة حساسـ ًا للتغيرات في الظــروف والظروف االقتصادية
المتوقعة .قد ال تكون تجربة الخســارة االئتمانية الســابقة
للمجموعــة والتنبــؤ بالظــروف االقتصادية ً
أيضــا تمثل تخلف عن
الســداد الفعلــي للعميــل في المســتقبل .إن المعلومات حول
الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة الخاصة بالذمــم المدينة التجارية
للمجموعــة ضمــن هــذه البيانات الماليــة الموحدة (راجع إيضاح 3
وإيضــاح " 10األدوات المالية").
األعمــار اإلنتاجيــة للممتلكات واآلالت والمعدات
تقــوم اإلدارة بتحديــد األعمــار اإلنتاجیة والقيــم المتبقية لبنود
الممتلكات واآلالت والمعدات اســتنادا إلى االســتخدام المحدد
للموجــودات واألعمــار اإلقتصاديــة المقدرة لها .قد تؤدي
التغيــرات الالحقــة فــي الظروف القائمة مثل التقــدم التكنولوجي
أو االســتخدام المســتقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف
األعمــار اإلنتاجيــة الفعليــة أو القيــم المتبقية عن التقديرات
األولية.
اإلنخفــاض في قيمة الموجــودات غير المتداولة
يحــدث انخفــاض القيمــة عندما تتجــاوز القيمة المدرجة لألصل أو
الوحــدة المنتجــة للنقــد المبلغ القابل لالســترداد ،ناقص ًا تكلفة
البيــع أو القيمــة المســتخدمة ،أيهما أعلى .تســتند القيمة العادلة
ً
ناقصــا تكاليف عملية احتســاب اإلســتبعاد علــى البيانات التي
يمكــن مالحظتهــا مــن معامالت البيع الملزمــة ،التي تتم على
أســاس عمليات تجارية بحتة ،ألصول مماثلة أو أســعار الســوق
ً
ناقصا التكاليف اإلضافية لإلســتبعاد من
التــي يمكــن مالحظتهــا
الموجودات .يســتند إحتســاب القيمة المســتخدمة على نموذج
التدفقــات النقديــة المخصومــة .تســتمد التدفقات النقدية من
الميزانية للســنوات الخمس القادمة وال تشــمل أنشــطه أعاده
الهيكلــة التــي لــم تلتزم بها المجموعة بعد أو االســتثمارات
المســتقبلية الهامــة التي ســتعزز أداء الوحــدة المنتجة للنقد.

مخصــص المخزون المتقادم
تقــوم اإلدارة بمراجعــة أعمار وحركات بنــود مخزونها لتقييم
الخســائر من التقادم على أسـ ٍ
ـاس منتظم .عند تحديد ما إذا
كان مــن المقــرر تســجيل المخصصــات للتقادم في بيان الربح أو
الخســارة الموحــد ،تقــوم اإلدارة بإصــدار أحكام حول ما إذا كانت
هنــاك أي بيانــات يمكــن مالحظتها تشــير إلى إمكانيــة نفاذ المنتج
فــي المســتقبل وصافــي القيمة القابلة للتحقــق لهذا المنتج
والمــواد الخــام المنتهيــة صالحيتها أو التــي إقترب تاريخ انتهاء
صالحيتهــا والمــواد الخــام والبضائع تامة الصنع.
تحديــد مدة عقد اإليجار
عنــد تحديــد مــدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة فــي االعتبار جميع
الحقائــق والظــروف التــي تحقق حاف ًز ا اقتصاديًا لممارســة خيار
التمديــد ،أو خيــار اإلنهــاء .يتم إدراج خيــارات التمديد (أو الفترات
الالحقــة لخيــارات اإلنهــاء) في مــدة التأجير فقط إذا كان عقد
اإليجــار مؤكــدً ا بشــكل معقول (أو عــدم إنهاؤها) .لم يتم إدراج
التدفقــات النقديــة المســتقبلية المحتملــة في التزام اإليجار
ألنه ليس من المؤكد بشــكل معقول أن عقود اإليجار ســيتم
تمديدهــا (أو عدم إنهاؤها).
خصــم مدفوعات عقود اإليجار
يتــم خصــم مدفوعات عقود اإليجار باســتخدام معدل اإلقتراض
المتزايــد للمجموعــة باســتثناء بعض العقــود المتعلقة باألرض
والمبانــى ،حيــث يتم اســتخدام المعــدل الضمني في عقد اإليجار.
قامــت اإلدارة بتطبيــق األحكام والتقديــرات لتحديد معدل
اإلقتــراض المتزايــد عند بدء عقد اإليجار.
لمزيــد مــن المعلومات حول التقديرات المحاســبية واألحكام
واإلفتراضــات الهامــة فــي قياس القيم العادلــة تم اإلفصاح عنها
ضمــن هذه البيانــات المالية الموحدة.
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بالرغــم ممــا ســبق ،تفترض المجموعــة أن مخاطر اإلئتمان على
األداة الماليــة لــم ترتفع بشــكل هام منــذ اإلعتراف المبدئي إذا
تــم تحديــد األداة الماليــة بأنها ذات مخاطــر ائتمانية منخفضة
فــي تاريــخ التقريــر .يتم تحديد األدوات الماليــة بأنها ذات مخاطر
ائتمانيــة منخفضة إذا:

تقــوم المجموعــة بتقييم خســائر إنخفــاض القيمة في محفظة
الذمم المدينة التجارية واألخرى بإســتخدام أســاس قياس
الخســارة المتوقعة بإســتخدام النهج المبسط.

تســتند مصفوفــة المخصصات مبدئي ًا إلــى معدالت التخلف
التاريخيــة المالحظــة للمجموعة .ســتقوم المجموعة بمعايرة
المصفوفــة لتعديل تجربة خســارة االئتمــان التاريخية مع
معلومــات مســتقبلية .على ســبيل المثــال ،إذا كان من المتوقع
أن تتدهــور الظــروف االقتصادية المتوقعــة (أي الناتج المحلي
اإلجمالــي) خــال الســنة القادمــة ،مما قد يؤدي إلى زيادة عدد
حاالت التخلف عن الســداد في الســوق ،يتم تعديل معدالت
الســداد التاريخيــة .فــي تاريخ كل تقريــر ،يتم تحديث معدالت
التخلــف عــن الســداد التاريخية المالحظة ويتــم تحليل التغيرات
في التقديرات المســتقبلية.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

األدوات الماليــة (يتبع)

٢٠٢٠

3

ملخص بأهم السياســات المحاســبية (يتبع)

قيــاس الخســارة اإلئتمانية المتوقعة
تســتخدم المجموعة نماذج إحصائية لحســابات خســائر االئتمان
المتوقعــة للذمــم المدينة التجاريــة واألخرى ،والتعويضات
الحكوميــة المدينة ،المســتحق مــن جهات ذات لعالقة واألرصدة
لــدى البنــوك ونقد .إن خســائر االئتمان المتوقعــة هي تقدير مرجح
محتمل لخســائر االئتمانُ .تســتمد المعايير المســتخدمة في
اإلحتســاب مــن النمــاذج اإلحصائية مطورة داخليـ ًا من المجموعة
وبيانــات تاريخيــة أخرى ويتم تعديلهــا لتعكس معلومات
مســتقبلية مرجحة حســب االحتماالت.

مخصــص الخســائر اإلئتمانية المتوقعــة للذمم المدينة
التجارية
تســتخدم المجموعة مصفوفة مخصص الحتســاب الخســائر
اإلئتمانيــة المتوقعــة للذمــم التجارية المدينة .تســتند معدالت
المخصصــات علــى األيام المســتحقة الســداد لمجموعات مختلفة
مــن العمــاء التــي لها أنماط خســارة مماثلة (أي نوع العميل
وتقييمــه ،والتغطية حســب خطابات الضمان).

تعتبــر القيمة القابلة لإلســترداد حساســة لمعدل الخصم
المســتخدم فــي نموذج التدفقات النقديــة المخصومة باإلضافة
إلــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعة ومعدل النمو
المســتخدم ألغراض االســتقراء .إن هذه التقديرات هي األكثر
صلة بالشــهرة التجارية وغيرها من األصول غير الملموســة ذات
األعمــار اإلنتاجيــة غيــر المحددة التي تعترف بهــا المجموعة .تم
اإلفصــاح عــن االفتراضات الرئيســية المســتخدمة لتحديد القيمة
القابلــة لالســترداد للوحــدات المنتجة للنقد ،بمــا في ذلك تحليل
الحساســية ،وتوضيحهــا فــي هذه البيانــات المالية الموحدة (انظر
اإليضــاح  7و .)8

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

أرض ومباني
ألف درهم

في  31ديســمبر 2019
إضافــات
إنهــاءات
إعــادة التصنيــف
فروقــات تحويــل عمــات أجنبيــة

44,392
6,101
()3,580
()2,784
()26

50,868
21,053
()304
2,784
()2

95,260
27,154
()3,884
()28

في  31ديســمبر 2020

44,103

74,399

118,502

12,285

19,722

في  31ديســمبر 2019
محمل للســنة
إنهــاءات
فروقــات تحويــل عمــات أجنبيــة

7,437
9,576
()38
8

12,285
16,210
()70
7

19,722
25,786
()108
15

في  31ديســمبر 2020

16,983

28,432

45,415

45,967

73,087

38,583

75,538

			
التكلفــة
8,190
فــي  1ينايــر  2019عنــد تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16
36,202
إضافــات

اإلطفــاء المتراكــم
محمل للســنة

القيمــة المدرجــة
في  31ديســمبر 2020

			
7,437

			
27,120

في  31ديســمبر 2019
إن تحليــل تواريــخ إســتحقاق مطلوبــات عقود اإليجــار موضحة في إيضاح رقم .16

36,955

التكلفــة
فــي  1يناير 2019
إضافات
تحويالت
إستبعادات
إعادة تصنيفات
شطب
فروقــات تحويل العمالت

717,013
1,788
21,324
43,466
()55

1,103,714
19,971
96,111
()5,632
()32,108
()995
()1,164

76,424
2,696
1,846
()18,270
()12,056
32

68,435
2,030
1,702
()3,443
698
26

89,734
81,295
()120,983
()1,016
()616

2,055,320
107,780
()27,345
()2,011
()1,777

في  31ديســمبر 2019
إضافات
تحويالت
إستبعادات
إعادة تصنيفات
شطب
فروقــات تحويل العمالت

783,536
259
8,425
()2,781
()2,002

1,179,897
22,633
36,616
()38,392
266
()3,404

50,672
666
15,570
()596
()266
()201
()113

69,448
1,196
4,128
()2,799
()82

48,414
49,178
()64,739
()1,125
()94

2,131,967
73,932
()45,693
()201
()5,695

 31ديسمبر 2020

787,437

1,197,616

65,732

71,891

31,634

2,154,310

االستهالك المتراكم
فــي  1يناير 2019
محمل للسنة
إستبعادات
إعادة تصنيفات
فروقــات تحويل العمالت

229,346
20,324
30,097
82

611,292
75,605
()4,004
()20,026
()375

60,400
3,116
()18,270
()10,703
17

48,350
7,869
()3,430
632
()25

-

949,388
106,914
()25,704
()301

في  31ديســمبر 2019
محمل للسنة
إستبعادات
إعادة تصنيفات
خســارة إنخفاض القيمة
فروقــات تحويل العمالت

279,849
20,266
()2,781
()152

662,492
76,621
()34,239
()5,826
7,970
()1,227

34,560
4,598
()596
5,826
()80

53,396
6,514
()2,799
()72

-

1,030,297
107,999
()40,415
7,970
()1,531

في  31ديســمبر 2020

297,182

705,791

44,308

57,039

-

1,104,320

القيمة المدرجة
في  31ديســمبر 2020

490,255

491,825

21,424

14,852

31,634

1,049,990

في  31ديســمبر 2019

503,687

517,405

16,112

16,052

48,414

1,101,670

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إســتحواذ ممتلكات وآالت ومعدات

73,932

107,780

نقــص في مبالــغ مدفوعة مقدم ًا
لممتلــكات وآالت ومعدات

()2,849

()1,312

إســتحواذ ممتلكات وآالت ومعدات
فــي بيان التدفقــات لنقدية الموحد

71,083

106,468

يتم تحميل مصروف اإلســتهالك خالل الســنة على بيان الربح
والخســارة الموحد كما يلي:

تكلفــة المبيعات (إيضاح )21
مصاريــف بيع وتوزيع
(إيضاح )22
مصاريــف عمومية وإدارية
(إيضاح )23
تكاليــف البحث والتطوير
(إيضاح )24

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

92,319

92,513

9,297

9,360

6,155

4,771

228

270

107,999

106,914

٢٠٢٠

24,298
26,570

32,488
62,772

المجموع
ألف درهم
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مركبات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

أرض ومباني
ألف درهم

آالت ومعدات
ألف درهم

أثاث
وتجهيزات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أعمال
رأسمالية
قيــد اإلنجاز
ألف درهم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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حق إســتخدام الموجودات

6

ممتلــكات وآالت ومعدات

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

61,855
31,131
2,486
92,864
87,597

61,855
31,131
2,486
92,864
87,597

275,933

275,933

2020

قطاع
األنشطة
الزراعية

النمــو الســنوي المتوقــع لإليــرادات ()٪
معــدل الخصــم ()%

%1
%9,1

%3,4 - %0,3
%8,2

%14 - %2
%11,5

2019

قطاع
األنشطة
الزراعية

النمــو الســنوي المتوقــع لإليــرادات ()٪
معــدل الخصــم ()%

صفــر	%1 - %
	%9,6

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليــات البيان)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليات
المملكــة العربية
السعودية)

%7,4 - %6
%8,2

%32,9 - %4
%7,5

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليات
اإلمارات العربية
المتحدة)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليــات تركيا)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليــات البيان)

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليات
المملكــة العربية
السعودية)

	%6 - %3
	%8,4

	%38 - %15
	%11,5

صفــر%6 - %
	%8,4

%5 - %3
%8,4

تمثــل القيــم المخصصــة لالفتراضــات الرئيســية تقييم اإلدارة للتوجهات المســتقبلية في قطاع
األغذية والمشــروبات إســتناد ًا إلى مصادر خارجية وداخلية على ح ٍد ســواء.
تحليل الحساســية المالية
بناء علــى التغيير في اإلفتراضات
قامــت المجموعــة بإجــراء تحليــل لحساســية إختبــار إنخفاض القيمة
ً
الرئيســية المســتخدمة لتحديــد القيمــة القابلــة لإلســترداد لكل مجموعة من الوحــدات المنتجة للنقد
التــي تــم تخصيــص الشــهرة لهــا .تتوقــع اإلدارة أنه ال يوجد أي تغييــر محتمل معقول في أي من
االفتراضــات الرئيســية المذكــورة أعــاه قــد ينتج عنه القيمــة المدرجة للوحدة المنتجــة للنقد بما في
ذلــك الشــهرة التجارية لتتجاوز قيمتها القابلة لالســترداد.

في  31ديســمبر 2020

49,604

26,521

3,138

247

79,510

لغــرض إختبــار إنخفــاض القيمة ،تم تحديد القيم المســتخدمة
مــن خــال خصــم التدفقات النقدية المســتقبلية الناتجة عن
االســتخدام المســتمر لهــذه الوحدات .تم تقديــر التدفقات النقدية
بناء على خطــة عمل لمدة خمس
ـاء علــى الخبرة المكتســبة
ً
بنـ ً
ســنوات لحقوق مياه الينابيع والرخصة باســتخدام االفتراضات
الرئيســية التالية:

9

2020

حقــوق مياه
الينابيــع

النمو الســنوي المتوقع
لإليــرادات ()%
معــدل الخصــم ()%

%14 - %2
%11,5

%17 - %7
%8,1

2019

حقــوق مياه
الينابيــع

الرخصة

النمو الســنوي المتوقع
لإليــرادات ()%
معــدل الخصــم ()%

	%38 - %15
	%11,5

%27 - %6
%8,4

الرخصة

تمثــل القيــم المخصصة لإلفتراضات الرئيســية تقييم اإلدارة
للتوجهات المســتقبلية في قطاع األغذية والمشــروبات إســتناد ًا
إلــى مصادر خارجية وداخلية على ح ٍد ســواء.

مخزون
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

مــواد خام ومواد تعبئة
أعمــال قيد اإلنجاز
بضائــع تامة الصنع
قطع غيار ومواد مســتهلكة
بضائــع في الطريق

201,427
3,412
94,597
74,307
4,359

181,475
3,169
105,279
67,250
2,625

مخصــص مخزون بطيء الحركة

فيمــا يلــي الحركة في مخصــص المخزون بطيء الحركة:

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

378,102
()32,088

359,798
()23,898

الرصيد االفتتاحي
المحمل للســنة
مبالغ محررة /مشــطوبة

23,898
23,091
()14,901

18,994
8,892
()3,988

346,014

335,900

الرصيد الختامي

32,088

23,898
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تــم تحديــد القيــم المســتخدمة من خالل التدفقات النقديــة المســتقبلية المخصومة الناتجة عن
االســتخدام المســتمر للوحدات .تم توقع التدفقات النقدية على أســاس الخبرة الســابقة والخطة
الخمســية لألعمال المعتمدة من قبل اإلدارة واســتندت إلى االفتراضات الرئيســية التالية:

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليــات تركيا)

في  31ديســمبر 2019
اإلطفاء
إعــادة تحويل العمالت

52,135
()2,442
()89

26,521
-

3,934
()796

318
()17
()54

82,908
()2,459
()939

يُعتبــر العمــر اإلنتاجــي لحقوق مياه الينابيــع غير محدد المدة
وفقــا لشــروط اإلتفاقيــة ،في حين تم الحصــول على الرخصة مع
خيــار التجديــد فــي نهايــة الفترة بتكلفة قليلة أو بــدو تكلفة ،مما
يســمح للمجموعــة بتحديــد أن هذا هذه الرخصــة لها عمر إنتاجي
غيــر محــدد المــدة .إن المجموعة ليســت على دراية بأي عوامل
قانونيــة أو تنظيميــة أو تعاقديــة أو تنافســية أو إقتصاديــة أو أي
عوامــل أخــرى ماديــة يمكن أن تقلل مــن العمر اإلنتاجي لهذه
ـاء علــى ذلك ،ال يتم إطفــاء الرخصة وال حقوق مياه
الحقــوق .وبنـ ً
الينابيع.

اســتندت القيــم القابلــة لالســترداد الخاصة بالوحــدات المنتجة للنقد لقطاع األنشــطة الزراعية
وقطاع األنشــطة اإلســتهالكية إلى قيمها في اإلســتخدام المحددة من قبل اإلدارة .تم تحديد
القيمــة المدرجــة لهــذه الوحــدات لتكون أقل من القيم القابلة لالســترداد.

قطاع األنشطة
اإلستهالكية
(عمليات
اإلمارات العربية
المتحدة)

فــي  1يناير 2019
اإلطفاء
إعــادة تحويل العمالت

54,592
()2,442
()15

26,521
-

4,427
()493

383
()29
()36

85,923
()2,471
()544

٢٠٢٠

قطاع األنشــطة الزراعية
قطاع األنشــطة اإلســتهالكية (عمليات اإلمارات العربية المتحدة)
قطاع األنشــطة اإلســتهالكية (عمليات تركيا)
قطاع األنشــطة اإلســتهالكية (عمليات البيان)
قطاع األنشــطة اإلســتهالكية (عمليات المملكة العربية الســعودية)

2020
ألف درهـم

العالمات
التجارية
ألف درهم

رخصة
ألف درهم

حقوق
ميــاه الينابيع
ألف درهم

أخر ى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

 7الشهرة
ألغــراض إختبــار إنخفــاض القيمــة ،يتم توزيع الشــهرة التجارية على الوحــدات المنتجة للنقد في
المجموعــة حيــث يتــم مراقبة الشــهرة لألغراض اإلداريــة الداخلية .فيما يلي إجمالــي القيمة المدرجة
للشــهرة المخصصة لكل وحدة:
2019
ألف درهـم

8

موجــودات غير ملموســة

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

ذمــم مدينة تجارية
مخصــص خســائر إنخفاض القيمة

550,638
()116,345

534,744
()55,865

ذمــم مدينة أخرى
مصاريف ودفعــات مدفوعة مقدم ًا

فيمــا يلــي الحركة في مخصص خســائر إنخفــاض القيمة فيما
يتعلــق بالذمــم المدينة التجارية خالل الســنة:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

434,293
61,349
32,127

478,879
54,802
46,626

الرصيد االفتتاحي
محمل للسنة
مبالغ محررة /مشــطوبة

55,865
62,066
()1,586

27,377
29,844
()1,356

527,769

580,307

الرصيد الختامي

116,345

55,865

180 - 91
يوم

270 - 181
يوم

360 - 271
يوم

المجموع

إجمالــي الذمــم المدينــة

191,068

85,805

24,802

38,779

21,080

189,104

550,638

الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة %

%5,38

%9,19

%15,27

%12,84

%25,47

%44,45

%21,13

المخصــص (ألــف درهــم)

10,270

7,888

3,788

4,981

5,369

84,049

116,345

كما في  31ديسمبر 2019

لم تتجاوز
فترة
إستحقاقها

صفر – 90
يوم

180 - 91
يوم

270 - 181
يوم

360 - 271
يوم

361
يوم وأكثر

المجموع

إجمالــي الذمــم المدينــة

199,575

91,651

77,136

56,159

27,842

82,381

535,744

الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة 	%

	%2,2

	%4,1

	%13,5

	%19,7

	%20,8

	%25,0

%10,4

المخصــص (ألــف درهــم)

4,321

3,746

10,382

11,054

5,780

20,582

55,865

تقــوم المجموعــة باإلعتــرف بالخســائر االئتمانيــة المتوقعــة على مدى الحياة للذمــم المدينة التجارية
باســتخدام النهــج المبســط .ولتحديــد الخســائر االئتمانيــة المتوقعة ،تم تصنيف جميــع الذمم المدينة
إلــى خمــس فئــات ،وتــم تحديد معدل الخســارة اإلئتمانية لكل فئة باســتخدام مصفوفة مخصص:
•
•
•
•
•

٢٠٢٠

تتألف الجهات ذات العالقة من المســاهمين الرئيســيين وموظفي اإلدارة الرئيســيين وأعضاء
مجلس اإلدارة وشــركاتهم التابعة.
361
يوم وأكثر

الفئــة األولــى
الفئــة الثانيــة
الفئــة الثالثــة
الفئــة الرابعــة
الفئة الخامســة

60

تعتبــر الجهــات أنهــا ذات عالقــة إذا كان ألحــد األطراف القدرة على الســيطرة على الطرف اآلخر أو
ممارســة تأثيــر هــام على الطــرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية أو التشــغيلية.

كمــا فــي  31ديســمبر ،إن تحليــل األعمــار للذمم المدينــة التجارية هي كما يلي:
كما في  31ديسمبر 2020

الرصيد الختامي

12,451

27,782

 12أرصــدة ومعامــات مع جهات ذات عالقة
ً
وفقا
قامــت المجموعــة ،فــي ســياق األعمــال اإلعتيادية ،بإبرام مجموعة متنوعة مــن المعامالت
لشــروط وأحكام متفق عليها ،مع شــركات أو منشــآت أو أفراد التي تقع ضمن تعريف الجهة ذات
العالقــة كمــا هــو محــدد في المعيار المحاســبي الدولي رقم " 24إفصاحــات الجهات ذات العالقة".

بناء علــى مصفوفة المخصص
يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل مخاطر الذمــم المدينة التجارية
ً
للمجموعــة .بمــا أن تجربــة الخســارة االئتمانيــة الســابقة للمجموعة ال تظهر نمط خســارة مختلف
بناء على حالة اإلســتحقاق الســابقة
بشــكل هام لقنوات العمالء المختلفة ،فإن مخصص الخســارة
ً
ال يختلــف بشــكل كبيــر بين قواعد العمالء المختلفــة للمجموعة.

لم تتجاوز
فترة
صفر – 90
إستحقاقها يوم

فيمــا يلــي الحركــة في التعويضات الحكومية المســتحقة خالل
السنة:

الرصيد اإلفتتاحي
تعويضات للســنة
المبالغ المســتلمة

27,782
120,440
()135,771

37,727
121,383
()131,328

الحكومة
البلديات
إعــادة المعالجة/الخدمات الغذائية
التجزئة/الموزعين
أخر ى

تــم تعديــل هــذه العوامل بالنســبة للعوامــل الخاصة بالمدينين والظــروف االقتصادية العامة
كل مــن االتجــاه الحالــي وكذلــك التوقعــات للظروف في تاريخ التقرير ،بمــا في ذلك القيمة
وتقييــم ٍ
الزمنية لألموال ،حســب الحاجة.

أ) تعويضــات موظفي اإلدارة الرئيســيين
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيســيين للســنة:

تعويضــات قصيرة األجل
تعويضــات طويلة األجل

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

20,244
4,083

19,234
4,327

24,327

23,561

ج) مبالــغ مســتحقة من جهات ذات عالقة

شــركة دبي للكابالت (الخاصة)
المحدودة  -شــركة حليفة
شــركة اإلمارات لصناعات الحديد
ذ.م.م – .شــركة حليفة
الشــركة القابضــة العامة (صناعات)
– الشركة األم

فيمــا يلــي حجم المعامالت واألرصــدة القائمة والمصاريف
واإليــرادات ذات الصلــة مــع الجهات ذات العالقة كما في وللســنة
المنتهية:
ب) مبالــغ مســتحقة لجهة ذات عالقة

شــركة الفوعة ذ.م.م-.
شركة حليفة

2020
ألف درهـم

4,895

2019
ألف درهـم

9,285

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

172

147

165

220

71

748

408

1,115

د) معامــات مــع جهات ذات عالقة
فيمــا يلــي المعامــات مع جهات ذات عالقة خالل الســنة:

مبيعات
مشتريات
مصاريف معــاد تحميلها

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
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ذمــم مدينة تجارية وأخرى

 11تعويضات حكومية مســتحقة
تتعلــق التعويضــات الحكوميــة المســتحقة بأموال يتم دفعها
للمجموعــة عــن بيــع الدقيق وعلف الحيوانات بأســعار مدعومة
فــي إمارة أبوظبي.

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

27,371
5,694
()15

2,017
21,768
()418

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

أبرز المالمح التشــغيلية

مراجعة األعمال

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

نقــد وأرصدة لدى البنوك

180,467

75,644

حســاب مقيّد (لتوزيعات األرباح من
ســنة  2009إلى سنة )2014
حســابات بنكية مكشوفة
(إيضاح )15

()24,996

()25,036

-

()21,775

النقــد ومرادفــات النقد في بيان
التدفقــات النقدية الموحد

155,471

28,833

نقــد وأرصدة لدى البنوك
ودائع بنكية

180,467
595,042

75,644
561,590

النقــد ومرادفــات النقد في بيان
المركــز المالي الموحد

775,509

637,234

80,458

74,228

12,633
()12,017
()30
181

11,686
()11,775
6,319

الرصيد الختامي

81,225

80,458

مبالــغ معتــرف بها في بيان
الربح او الخســارة الموحد
تكاليــف الخدمة الحالية
خســارة من التسويات
مصاريف الفوائد

10,223
183
2,227

8,866
2,820

12,633

11,686

إن الودائــع البنكيــة هــي ثابتــة لفترة ال تزيد عن ســنة واحدة وال تقل
عن ثالثة أشــهر ( :2019ال تزيد عن ســنة واحدة وال تقل عن ثالثة
أشــهر) .إن الفوائد المحققة على هذه الودائع هي وفق ًا ألســعار
الســوق الســائدة ،وتقارب القيم المدرجة لهذه الموجودات
قيمتهــا العادلة.
يمثــل الحســاب المقيد المبلــغ المخصص لدفع توزيعات
األرباح المتعلقة بســنة  2009إلى  .2014تم تســجيل مبلغ مســاوي
كإلتــزام فــي الذمــم الدائنــة التجارية واألخرى .لم يتم إدراج هذا
الرصيــد النقــدي المق ّيــد في النقد ومرادفــات النقد ألغراض بيان
التدفقــات النقدية الموحد.

افتراضــات إكتوارية هامة
معدل الخصم
معــدل زيادة الراتب

تــم تقييــم األرصــدة لــدى البنوك بأن لها مخاطــر ائتمانية منخفضة
بناء على ذلــك ،قامت إدارة المجموعة
للتخلــف عــن الســداد.
ً
بتقديــر مخصــص الخســارة على األرصدة لــدى البنوك في نهاية
فتــرة التقريــر بمبلغ يعادل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعة لمدة
 12شــهرا .ال يوجــد أي مــن األرصدة لدى البنــوك في نهاية فترة
التقريــر متأخــرة الســداد ،ومع األخذ باالعتبار الخبــرة التاريخية في
التخلــف عــن الســداد والتصنيفات االئتمانية الحاليــة للبنك ،قامت
إدارة المجموعــة بتقييــم أنــه ال يوجد إنخفاض فــي القيمة ،وبالتالي
لم تقم بتســجيل أية مخصصات خســائر على هذه األرصدة.

298,558

513,437

2020
ألف درهـم

مبالــغ معتــرف بها في بيان
المركــز المالي الموحد
الرصيد اإلفتتاحي
تكاليــف الخدمــة (بما في ذلك
الفوائد)
المدفــوع من التعويضات
فروقــات تحويل عمالت
خســائر إعادة القياس

مبالــغ معتــرف بها في بيان
الدخل الشــامل اآلخر الموحد
تأثيــر التغيرات في االفتراضات
الديموغرافية
تأثيــر التغيرات في االفتراضات
المالية
تأثير التســويات السابقة

230,651
55,936
11,971

281,755
36,489
21,775
173,418

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

نقــد في الصندوق
حســابات جارية وحسابات توفير

2,992
177,475

1,903
73,741

2019
ألف درهـم

مطلوبات متداولة:
تســهيالت إئتمانية
قــرض قصير األجل
حســابات بنكية مكشوفة
قروض ألجل
مطلوبــات غير متداولة:
قروض ألجل

237,488

الشــروط وجدول السداد
2020

المبالغ باأللف درهم

العملة

()872

561

5,157
()4,104

5,856
()98

181

6,319

%2
 %3لجميــع
المنشآت

%3
 %3لجميــع
المنشآت
باســتثناء
الشركة
التابعــة في
الكويت
 %5ســنوي ًا

8,115

61

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

٢٠٢٠

 13نقــد وأرصدة لــدى البنوك

14

مخصــص تعويــض نهايــة الخدمــة للموظفيــن

 15قروض بنكية
فيمــا يلــي الشــروط التعاقدية للقــروض والقروض التي تحمل
فائدة المجموعة:

دوالر أمريكي/
قــروض قصيرة األجل
درهم إماراتي/
 /حســابات بنكية
جنيــه مصري /دينار
مكشوفة
كويتــي /ليرة تركية/
ريال سعودي /يورو

معدل الفائدة

سنة
اإلستحقاق

ليبــور /إيبور/كيبــور/
ســايبور /يوريبور
متوســط سعر
الفائــدة  +هامش*

/2020
2021

2019

القيمة
اإلسمية/
السقف

القيمة
المدرجة

القيمة
اإلسمية/
السقف

القيمة
المدرجة

197,770

55,936

260,325

58,264

دوالر أمريكي /درهم
إماراتي

ليبــور /إيبور +
هامش*

/2020
2021

867,250

230,651

730,525

281,755

قرض ألجل ***١

دوالر أمريكي

ليبــور  +هامش*

2020

-

-

165,303

165,303

قرض ألجل ****2

دوالر أمريكي

ليبــور  +هامش*

2025

183,670

183,670

-

-

قرض ألجل *****3

دينار كويتي

كيبــور  +هامش*

2026

21,729

21,574

17,137

16,230

قرض ألجل ******4

ريال سعودي

ســايبور  +هامش*

2025

44,060

44,066

48,950

-

1,314,479

536,046

1,222,240

521,552

تســهيالت إئتمانية**

اإلجمالي

تحليل الحساســية
معدل الخصم
 %50نقطة أساس %50+نقطة أساس

4,200
()3,920

4,165
()3,877

معــدل زيادة الرواتب
 %50نقطة أساس %50+نقطة أساس

* يتــراوح الهامــش علــى القــروض والتســهيالت المذكورة أعاله من  ٪0,40إلى ٪0,95
( )٪0,95 - ٪0,40 :2019لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ومن - %0,50 :2019( %2,85-%0,50
 )%3لتســهيالت اإلئتمان الخارجية.

3,935
()4,182

3,892
()4,148

** تتضمن التســهيالت االئتمانية بشــكل رئيســي تســهيالت بقيمة إســمية تبلغ
 385,000ألــف درهــم ( 350,000 :2019ألــف درهم) وتســهيالت ائتمانية (مصروفات
رأســمالية) بقيمة اســمية تبلغ  15,000ألف درهم ( 15,000 :2019ألف درهم).

تتوقــع المجموعــة أن يبلــغ إجمالــي دفعات تعويضات  10,637ألف
درهم في ســنة  10,729 :2019( 2021ألف في ســنة .)2020

*** قامــت المجموعــة بتســديد القــرض البالغ  165,303ألــف درهم بالكامل خالل
سنة .2020
**** حصلــت المجموعــة علــى قــرض طويل األجــل بقيمة  183,670ألف درهم (ما
يعادل  50,000ألف دوالر أمريكي) لمدة خمس ســنوات ويســتحق ســداده في ســنة
 .2025إن شــروط الدفع الخاصة بالقرض هي دفعة واحدة عند تاريخ اإلســتحقاق.

***** حصلــت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعة ،علــى قرض بقيمة  21,209ألف
درهم (يعادل  1,750ألف دينار كويتي) لمدة أربع ســنوات ويســتحق ســداده في
ســنة  .2022خــال الســنة ،قامــت المجموعة بإعادة تمويل هــذا القرض مع بنك آخر
بمبلغ  21,574ألف درهم (ما يعادل  1,800دينار كويتي) لمدة ســت ســنوات ويســتحق
ســداده في ســنة  2026وهو مضمون بضمان بنكي بنســبة  ٪50من قبل المجموعة
والنســبة المتبقيــة البالغــة  ٪50مضمونــة من قبل طرف آخر.
****** حصلــت إحــدى الشــركات التابعــة للمجموعة ،على قــرض طويل األجل بقيمة
 48,950ألف درهم (يعادل  50,000ألف ريال ســعودي) لمدة خمس ســنوات حتى ســنة
 2025على أن يتم تســديد أقســاط نصف ســنوية .إن القرض مضمون بضمان
المجموعة بنســبة .٪100

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

حوكمة الشركة

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

فيمــا يلــي التغييــرات فــي مطلوبــات المجموعة الناتجة من األنشــطة التمويلية ،وهــي تلك التي تكون
فيهــا التدفقــات النقديــة ،أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ،مصنفة في بيــان التدفقات النقدية
الموحــد كتدفقــات نقدية من األنشــطة التمويلية:

()205,071
()14,692

()1,915
()21,226

مجمــوع التغيــرات من التدفقات النقديــة التمويلية

21,577

()29,642

تغييــرات أخــرى /متعلقة باإللتزام
مصاريف فوائد
تغييرات في الحســابات البنكية المكشــوفة والمســتحقات
مجمــوع اإللتزام المتعلــق بالتغييرات األخرى

12,596
()19,679
()7,083

20,496
10,637
31,133

الرصيد الختامي

536,046

521,552

16

518,101

446,191

 18رأس المال
يتكــون رأس المــال الصادر والمدفــوع بالكامل من  600,000ألف
ســهم بقيمة اســمية قدرها  1درهم للســهم الواحد.
2020
ألف درهـم

رأس المــال المصرح به
(أســهم عادية بقيمة  1درهم
للسهم الواحد)

1,200,000

رأس المــال الصادر والمدفوع
بالكامل

600,000

2019
ألف درهـم

1,000,000
600,000

21

تكلفــة المبيعات

مواد خام
رواتب وإمتيازات
اســتھالك ممتلكات وآالت ومعدات
مرافق
صيانة
مصاريف اإليجار
إطفاء حق إســتخدام الموجودات
مواصالت
أخر ى

مطلوبــات عقود اإليجار

الرصيد اإلفتتاحي
فــي  1ينايــر  2019عنــد تطبيــق المعيار الدولــي للتقارير المالية رقم 16
مطلوبات عقود اإليجار للســنة
مبالغ مدفوعة خالل الســنة
تكاليف الفوائد

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

74,030
23,378
()28,313
3,138

32,488
62,773
()24,400
3,169

72,233

74,030

تظهــر مطلوبــات عقــود اإليجار كما في  31ديســمبر  2020كما يلي:

متداولة
غيــر متداولة

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

18,979
53,254

16,932
57,098

72,233

74,030

ال يوجــد لــدى المجموعــة مخاطــر ســيولة هامة فيمــا يتعلق بمطلوبات عقــود اإليجار وليس لديها أي
عنصــر متغيــر في مدفوعات اإليجار.
فيمــا يلــي تحليل تواريخ اســتحقاق مطلوبات عقــود إيجار المجموعة:

خالل ســنة واحدة
بين ســنة وخمس ســنوات
أكثــر من خمس ســنوات

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

18,979
41,846
11,408

16,932
37,858
19,240

72,233

74,030

خــال الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقدة في  24مارس ،2016
وافــق المســاهمون علــى قرارات رأس المــال المصرح به والبالغ
 1مليــار درهــم .الحقـ ًا في  9فبراير  ،2020وافق المســاهمون على
قــرارات بزيــادة رأس المــال المصــرح به إلى  1,200,000ألف درهم ،مع
االحتفــاظ بــرأس مال المصدر والمدفــوع بمبلغ  600,000ألف درهم.
في  28ديســمبر  ،2020وافق مجلس اإلدارة على إصدار ســندات
إلزاميــة قابلــة للتحويــل بقيمة اســمية قدرهــا  1درهم لكل منها
بمبلــغ أصلــي إجمالــي بمبلغ  450,000ألف درهم (بســعر تحويل
 3,75درهم لكل ســهم) كســعر اســتحواذ لإلســتحواذ على شركة
الفوعــة ذ.م.م .فــي  6ينايــر  2021ونتيجة لتحويل الســند ،ارتفع رأس
مال الشــركة المصدر والمدفوع بالكامل من  600,000ألف ســهم
إلى  720,000ألف ســهم بقيمة اســمية قدرها  1درهم للســهم( .انظر
إيضاح .)34
 19إحتياطي قانوني
وفق ًا ألحكام القانون االتحادي رقم ( )2لســنة  2015في شــأن
الشــركات التجارية والنظام األساســـي للشــركة ،يتم تحويل %10
مــن أربــاح الســنة إلى إحتياطي قانوني غير قابــل للتوزيع حتى
يصبــح رصيــد االحتياطي القانوني مســاوي ًا لنصف رأس مال
الشــركة المدفــوع .إن هــذا االحتياطي مقيد وغيــر قابل للتوزيع.

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

1,066,171
142,108
92,319
42,192
29,813
4,340
4,007
11,181
28,485

1,005,848
148,358
92,513
46,358
32,787
6,882
2,353
12,399
34,796

1,420,616

1,382,294

يتــم بيــان تكلفــة المواد الخام الخاصــة بالدقيق ومنتجات األعالف
بعــد خصــم تعويضــات حكومة أبوظبــي البالغة  120,440ألف درهم
( 121,383 :2019ألــف درهــم) .إن الهدف من هــذه التعويضات هو
التقليــل الجزئــي مــن تأثير الزيادة والتقلب في أســعار الحبوب
العالمية وأســعار بيع المواد الغذائية االســتهالكية في إمارة
أبوظبــي (أنظر إيضاح .)11
22

مصاريــف بيع وتوزيع

رواتب وإمتيازات
مصاريف تسويق
مصاريــف نقل ومواصالت
إطفاء حق إســتخدام الموجودات
اســتھالك ممتلكات وآالت ومعدات
مصاريف إيجار
صيانة
رســوم حق اإلمتياز
مرافق
تدريب وإستشارات
أخر ى

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

202,654
39,490
44,732
21,599
9,297
3,554
6,800
2,536
5,511
1,398
19,443

198,329
42,300
46,692
15,113
9,360
7,259
6,698
3,854
7,526
1,320
19,567

357,014

358,018

٢٠٢٠

التغييــرات مــن التدفقــات النقدية التمويليــة المتعلقة بالقروض
الرصيد اإلفتتاحي
عائدات( /تســديدات) قــروض طويلة األجل ،صافي
تســديدات من قروض بنكية أخرى باســتثناء حســابات
بنكية مكشــوفة ،صافي
فوائد مدفوعة

521,552
241,340

520,061
()6,501

150,031
222,231
145,839

137,384
198,196
110,611

62

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

ذمــم دائنة تجارية
مستحقات
ذمم دائنة أخرى

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

15

قــروض بنكية (يتبع)

17

ذمــم دائنة تجارية وأخرى

 20توزيعات أرباح
فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية الســنوية المنعقد في  16أبريل
 ،2020وافق المســاهمون على دفع  90,000ألف درهم للســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر ( 2019في اجتمــاع الجمعية العمومية
الســنوية المنعقــد فــي  28مارس  ،2019تــم الموافقة على دفع
 90,000ألف درهم للســنة المنتهية في  31ديســمبر  )2018كتوزيعات
أربــاح نقديــة تمثــل  )%15 :2018( ٪15من رأس المال المصدر
والمدفوع للشركة.

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

حوكمة الشركة

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

6,155
4,532
2,459
180
25,060

4,771
2,414
2,471
2,256
24,637

234,140

168,491

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

6,301
228
918

5,814
270
847

7,447

6,931

(مصاريــف) /إيرادات أخرى

إيــرادات بيــع مواد خام  /خردة
أتعاب إدارية
مكاســب بيع ممتلكات وآالت
ومعدات
إنخفــاض قيمة ممتلكات
وآالت ومعدات
أخر ى

26

62,066
13,702
18,483

29,844
10,972
10,903

تكاليــف بحث و تطوير

رواتب وإمتيازات
إســتهالك ممتلكات وآالت ومعدات
أخر ى

25

101,503

80,223

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2,225
540

3,015
540

442

78

()7,970
()4,463

6,120

()9,226

9,753

إيرادات التمويل

إيرادات الفوائد
مكســب من موجودات مالية مشــتقة
أخر ى

مصاريــف الفوائد على القروض
(إيضاح )15
مصاريف الفوائــد على مطلوبات
عقــود اإليجار (إيضاح )16
مكاســب( /خسائر) صرف عمالت
أجنبية

12,596

20,496

3,138

3,169

1,619

()1,444

17,353

22,221

 28ضريبــة الدخل والزكاة
تخضــع عمليــات المجموعــة في مصر وتركيــا وعمان لضريبة
الدخــل .يتــم تكويــن مخصص للضرائب وفقـ ًا للمعدالت الصادرة
أو التــي يتــم تفيلهــا بشــكل جوهري في تاريخ بيــان المركز المالي
الموحــد علــى األربــاح الخاضعة للضريبة للشــركات التابعة في
ً
وفقــا للوائــح المالية للبلدان التــي تعمل فيها.
الخــارج
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تخضع عمليات المجموعــة في المملكة
العربيــة الســعودية للــزكاة .يتم تحميــل مخصص للزكاة وفق ًا
للوائــح الهيئــة العامــة للزكاة والضريبة فــي المملكة العربية
الســعودية على أســاس االســتحقاق .يتم تحميل المخصص على
بيــان الربــح أو الخســارة الموحد .يتــم تعديل الفروقات ،إن وجدت،
الناتجــة عــن التقييمــات النهائية في الســنة التي يتم خاللها
االنتهاء منها.
 29العائد األساســي والمخفض للســهم
يتم إحتســاب العائد للســهم بقســمة الربح للســنة العائد لمالكي
الشــركة على المتوســط المرجح لعدد األســهم المصدرة خالل
الســنة كما يلي:
2020

2019

ربح الســنة العائد لمالكي
الشــركة (ألف درهم)

34,471

المتوســط المرجح لألسهم
العادية المصدرة خالل الســنة
(آالف األسهم)

600,000

600,000

العائد األساســي والمخفض
للسهم (درهم)

0,057

0,228

137,026

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

19,150
2,434

19,691
1,194
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كمــا فــي  31ديســمبر  2020و  ،2019لم تصــدر المجموعة أية أدوات
قــد يكــون لهــا تأثير على العائد للســهم الواحــد عند تحويلها أو
اســتخدامها ،وبالتالي ،فإن ربحية الســهم المخفض تســاوي
العائد األساســي للسهم الواحد.

21,584

21,017

فــي  6ينايــر  ،2021ارتفــع رأس مال الشــركة المصدر والمدفوع
بالكامل من  600,000ألف ســهم إلى  720,000ألف ســهم بقيمة اســمية
 1درهم للســهم.

ضمانــات بنكية

73,648

20,090

إعتمــادات مســتندية

129

71,736

إلتزامات رأســمالية

59,913

42,044

 31حقــوق الملكية غير المســيطرة
تــم إحتســاب حصــة المجموعة غير المســيطرة المادية كما يلي:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

نســبة الحصة غير المســيطرة

%50

	%50

موجــودات غير متداولة
موجودات متداولة
مطلوبــات غير متداولة
مطلوبات متداولة

91,783
15,609
()21,198
()26,871

94,175
10,199
()10,295
()37,010

صافي الموجودات

59,323

57,069

صافــي الموجــودات العائــدة إلى حقوق الملكية غير المســيطرة

29,662

28,535

إيرادات
مصاريف

30,569
()28,468

23,240
()25,288

صافي الدخل( /الخســارة)

2,101

()2,048

صافــي الدخــل( /الخســارة) العائدة إلى حقوق الملكية غير المســيطرة

1,050

()1,024

الدخل( /الخســارة) الشــاملة األخرى للسنة

154

()168

الدخل( /الخســارة) الشــاملة األخرى العائدة إلى حقوق الملكية غير المســيطرة

77

()84

مجموع الدخل( /الخســارة) الشــاملة العائدة إلى حقوق الملكية غير المســيطرة

1,127

()1,108

 32األدوات الماليــة
مخاطر اإلئتمان
تمثــل القيمــة المدرجــة للموجــودات الماليــة الحد األقصى لمخاطــر االئتمان .إن الحد األقصى
للتعــرض لمخاطــر االئتمــان كما في تاريــخ التقرير هو كما يلي:

ذمــم مدينة تجارية ،صافي
ذمــم مدينة أخرى
مســتحق من جهات ذات عالقة
تعويضات حكومية مســتحقة
نقــد لدى البنوك

إيضاحات

 2020ألف درهـــم

 2019ألف درهـــم

10
10
12
11
13

434,293
61,349
408
12,451
772,517

478,879
54,802
1,115
27,782
635,331

1,281,018

1,197,909

إن المخاطــر االئتمانيــة للمجموعــة تعــود فــي المقــام األول إلى الذمم المدينــة التجارية .إن المبالغ
المدرجــة فــي بيــان المركــز المالي الموحد هــي صافي المخصصات للذمم المدينة المشــكوك في
ً
بناء على خســائر االئتمان
وفقا الحتســابها باســتخدام نهج خســارة االئتمان المتوقعة
تحصيلها
ً
المتوقعــة علــى مــدى الحياة باســتخدام الخبرة الســابقة لإلدارة لدى المجموعــة والبيئة االقتصادية
الحاليــة المعدلــة لعوامــل البحــث المســتقبلية .ال يوجــد لدى المجموعة تركيز هــام لمخاطر االئتمان،
مــع توزيــع التعــرض العام على عــدد كبير من العمالء.
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24

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

 2020ألف درهـــم

 2019ألف درهـــم

تــم إصــدار الضمانات البنكية واإلعتمادات المســتندية في
ســياق األعمــال اإلعتيادية .وتتضمن تســهيالت ائتمانية بنظام
الســداد المؤجل وضمانات حُ ســن األداء وكفاالت المناقصات
وكمبيــاالت الدفــع المؤجــل والكمبياالت الواردة وضمانات
الودائع الهامشية.

٢٠٢٠

رواتب وإمتيازات
مخصص خســارة إنخفاض قيمة
ذمــم مدينة تجارية
صيانة
اتعــاب قانونية ومهنية
إســتهالك ممتلكات وآالت
ومعدات
مصاريف إيجار
إطفاء موجودات غير ملموســة
إطفاء حق إســتخدام الموجودات
أخر ى

 27مصاريف التمويل

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

 23مصاريــف عموميــة وإدارية

 30مطلوبــات محتملة وإلتزامات رأســمالية

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

التقرير االســتراتيجي

حوكمة الشركة

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

 32األدوات الماليــة (يتبــع)
مخاطر السيولة
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قدرة المجموعة على الوفــاء بالتزاماتها المالية عند اســتحقاقها.
دائما
يتمثــل منهــج المجموعــة فــي إدارة الســيولة فــي التأكد ،قدر اإلمكان ،من أنه ســيكون لديها
ً
ســيولة كافيــة للوفــاء بالتزاماتهــا عند اســتحقاقها ،في ظل الظروف العاديــة والظروف المجهدة،
دون تكبــد خســائر غير مقبولة.

إن مبالــغ إســتحقاق التســديدات التعاقديــة للمطلوبــات المالية للمجموعة كما فــي تاريخ التقارير
الماليــة كما يلي:
كمــا في  31ديســمبر :2020
المبالغ باأللف درهم

القيمة
المدرجة

التدفقات
النقدية
التعاقدية

أقل
من سنة

2-1
سنة

5-2
سنوات

أكثر من
 5سنوات

ذمــم دائنة تجارية واخرى
مســتحق إلى جهات ذات عالقة
قروض بنكية
مطلوبــات عقود اإليجار

518,101
4,895
536,046
72,233

518,101
4,895
564,026
80,822

518,101
4,895
310,918
22,066

17,181
22,933

231,483
23,472

4,444
12,351

1,131,275

1,167,844

855,980

40,114

254,955

16,795

كمــا في  31ديســمبر :2019
المبالغ باأللف درهم

القيمة
المدرجة

التدفقات
النقدية
التعاقدية

أقل
من سنة

2-1
سنة

5-2
سنوات

أكثر من
 5سنوات

ذمــم دائنة تجارية واخرى
مســتحق إلى جهات ذات عالقة
قروض بنكية
مطلوبــات عقود اإليجار

446,191
9,285
521,552
74,030

446,191
9,285
528,762
86,440

446,191
9,285
520,382
19,667

6,749
16,297

1,631
27,147

23,329

1,051,058

1,070,678

995,525

23,046

28,778

23,329

لــن يكــون لتعزيــز أو اضعاف هذه العمالت بنســبه  %1مقابل
جميــع العمــات األخــرى أي تأثير علــى قياس األدوات المالية
للمجموعــة بالعملــة األجنبيــة ولن يكون لــه تأثير جوهري على
حقــوق ملكية المجموعة وأرباحها وخســائرها.

مخاطر أســعار الفائدة
إن مخاطــر أســعار الفائــدة هي احتمال تذبــذب القيمة العادلة أو
التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة مالية بســبب التغيرات في
أســعار الفائدة في الســوق .يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر
التغيرات في أســعار الفائدة الســوقية بشــكل رئيســي بالتزامات
المجموعــة الخاضعة ألســعار فائدة عائمة.
كمــا فــي تاريــخ التقارير المالية ،بلغت األدوات الماليــة للمجموعة
الخاضعــة للفوائد كما يلي:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

أدوات بمعــدل فائدة ثابت
موجودات مالية

595,042

561,590

أدوات بمعــدل فائدة متغير
مطلوبات مالية

608,279

595,582

إن القيمــة العادلــة لــأدوات المالية للمجموعة ال تختلف بشــكل
جوهري عــن قيمتها المدرجة.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2020لو كانت معــدالت الفوائد على القروض
التــي تحمــل فائــدة أعلى  /أقل بنســبة  %0,5مع إبقاء جميع
المتغيــرات األخــرى ثابتــة ،لنقص /زاد الربح للســنة بمبلغ 2,285
ألف درهم ( 2,595 :2019ألف درهم) ،يعود ذلك بشــكل رئيســي
نتيجــة إلرتفاع /انخفــاض مصاريف الفائدة.

إن القيمة العادلة هي الســعر الســائد لبيع أصل أو دفعه
لتحويــل التــزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في الســوق
كمــا فــي تاريخ القياس .يســتند قيــاس القيمة العادلة إلى
افتــراض أن المعاملــة لبيــع األصــل أو تحويل االلتزام تتم إما:
• في الســوق الرئيســي لألصل أو اإللتزام؛ او
• غياب الســوق الرئيســي ،في الســوق األكثر فائدة لألصل أو
اإللتزم
تــم تحديد مســتويات التسلســل الهرمي للقيمــة العادلة كما يلي:
المســتوي 	:1قياســات القيمة العادلة هي تلك المســتمدة من
األســعار المدرجة (غير المعدلة) في األســواق
النشــطة للموجــودات أو المطلوبات متماثلة؛
المســتوي :2قياســات القيمة العادلة هي تلك المســتمدة من
مدخالت غير األســعار المدرجة في المســتوي 1
التــي يمكــن مالحظتها لألصل أو اإللتزام ،بشــكل
مباشــر (اي كأســعار) أو بشــكل غير مباشر (اي
مشــتقه من األسعار)؛ و
المســتوي 	:3قياســات القيمة العادلة هي تلك المســتمدة من
أســاليب التقييم التي تشــمل مدخالت لألصل أو
اإللتزام التي ال تســتند إلى بيانات الســوق القابلة
للمالحظــة (المدخالت غيــر القابلة للمالحظة).
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تتوقــع اإلدارة أن تعــرض المجموعة لمخاطــر العملة محدود
حيــث أن عملــة المجموعة والريال الســعودي مرتبطان بالدوالر
األمريكــي .يتــم مراقبة تقلبات أســعار الصــرف مقابل الليرة
التركيــة والدينــار الكويتي والجنيــه المصري واليورو والريال
العماني بإســتمرار ويتم إســتخدام عقود العمالت اآلجلة إلدارة
مخاطــر العمالت إذا لزم األمر.

التسلســل الهرمــي للقيمة العادلة
تقــوم المجموعــة بقيــاس األدوات المالية مثل الموجودات
الماليــة األخــرى بالقيمــة العادلة في بيان المركــز المالي الموحد.

٢٠٢٠

تضمــن المجموعــة أن لديهــا نقــدً ا كاف ًيــا عند الطلب لتلبية النفقات التشــغيلية والرأســمالية
ً
وفقــا لمتطلبــات رأس المــال العامــل للمجموعة ،بما في ذلك خدمــة االلتزامات المالية؛
المتوقعــة
هــذا يســتبعد التأثيــر المحتمــل للظــروف القاســية التي ال يمكن التنبؤ بها بشــكل معقول ،مثل
الكــوارث الطبيعية.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

مخاطر السوق
مخاطر صــرف العمالت األجنبية
تتمثــل مخاطــر العمــات في مخاطر تقلــب قيمه األدوات المالية
للمجموعــة نتيجــة التغيرات في أســعار صــرف العمالت األجنبية.
تنشــا مخاطــر العمالت عندما تكــون المعامالت التجارية
المســتقبلية والموجــودات والمطلوبــات المعترف بهــا بعمله غير
عملــة المجموعــة .يقتصــر تعرض المجموعــة لمخاطر العمالت
األجنبيــة فــي المقــام األول على المعامالت بالليــرة التركية والدينار
الكويتــي والجنيــه المصري واليــورو والدوالر األمريكي والريال
العماني والريال الســعودي.

إدارة رأس المال
تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المال في الحفاظ
على قدرة المجموعة على االســتمرار كمنشــأة مســتمرة ،بهدف
تحقيــق عائدات للمســاهمين ومزايا ألصــاب المصلحة اآلخرين
واإلحتفــاظ بهيــكل مثالي لرأس المــال لخفض تكلفة رأس
المــال .للحفــاظ علــى هيكل رأس مال مناســب وتحقيق عوائد
للمســاهمين ،قامت المجموعة في ســنة  ،2020بتوزيع عوائد
على المســاهمين في شــكل توزيعات أرباح لســنة  ،2019تم إدراج
تفاصيلهــا الحاليــة فــي بيان التغيرات في حقــوق الملكية الموحد.

التقرير االســتراتيجي

نبذة عن الشــركة

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

البيانات المالية

حوكمة الشركة

إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

يوضــح الملخــص التالي عمليــات كل قطاع من قطاعات
المجموعة لألغراض التشــغيلية:

قطاع األنشــطة اإلستهالكية
–الميــاه المعبــأة في زجاجات والمشــروبات ،وتتضمن تصنيع
وتوزيع مياه الشــرب والمشــروبات المعتمدة على الماء
والعصائــر .إن األنشــطة التجاريــة للمجموعة ذات الطبيعة
المماثلــة للميــاه المعبــأة هي كما يلي:

إن المعلومــات المتعلقــة بنتائــج كل قطاع تشــغيلي مبينة أدناه.
يتــم قيــاس األداء اســتناد ًا إلى أرباح القطاع وفقـ ًا لما يتم بيانه
فــي التقاريــر اإلداريــة الداخلية التي تتــم مراجعتها من قبل اإلدارة
التنفيذيــة للمجموعــةُ .تســتخدم أربــاح القطاع في قياس األداء
حيــث تــرى اإلدارة أن هــذه المعلومات هي األكثــر مالءمة لتقييم
نتائــج القطاعــات مقارنــة بنتائج القطاعات األخرى في المنشــآت
العاملــة فــي نفــس قطاع العمل .يتم تحديد األســعار فيما بين
القطاعات وفق ًا لشــروط الســوق االعتيادية.

• النشــاط التجــاري في تركيا ،ممثلة فــي مجموعة أغذية
آسيســيك في داجيتيم ســنايا ري تيكاريت ليمتد ســيركتي ،تقوم
بإنتــاج وتعبئــة وبيع الميــاه المعبأة في زجاجات؛
• النشــاط التجــاري في دولة اإلمارات العربيــة المتحدة ،ممثلة
بشــركة البيــان لتصنيــع وتوزيع مياه الشــرب ،تقوم بتصنيع
وتوزيــع المياه المعبأة.
• جــزء من النشــاط التجاري في دولة اإلمــارات العربية المتحدة،
ممثلة في شــركة العين لألغذية والمشــروبات (ش.م.ع)،
تقــوم بتصنيــع وتوزيع مياه الشــرب ،والماء المنكهة،
والعصائر.

قطاع األنشــطة
اإلســتهالكية

قطاع األنشــطة
الزراعية

الدقيق
والعلف الحيواني
2019
2020
ألف درهـم ألف درهـم

المياه المعبأة
والمشروبات
2019
2020
ألف درهـم ألف درهـم

إجمالــي القطاعات

إجمالي قطاع
المواد الغذائية
األنشطة اإلستهالكية
2019
2020
2019
2020
2019
2020
ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم

اإليرادات
اإليرادات الداخلية

964,875
)29,588

900,935
()9,263

811,923
()13,264

911,830
()11,791

366,681
()39,411

257,061
()9,509

1,178,604
()52,675

1,168,891
()21,300

2,069,826 2,143,479
()30,563( )82,263

إيرادات خارجية

935,287

891,672

798,659

900,039

327,270

247,552

1,125,929

1,147,591

2,061,216

2,039,263

إجمالي الربح

231,191

204,073

366,140

419,892

53,920

40,439

420,060

460,331

651,251

664,404

ربح( /خسارة
القطاع الخاضع
للتقرير

131,291

بند مادي غير نقدي؛
خسائر إنخفاض
القيمة على الذمم
المدينة التجارية،
10,365
صافي

117,831

5,093

()19,828

51,701

81,180

24,361

10,888

-

6,305

390

()8,940

51,701

87,485

24,751

122,351

62,066

205,316

29,844

فيمــا يلــي تســوية إجمالــي األربــاح ومصروفــات وإيرادات التمويــل واالســتهالك والمصروفات
الرأســمالية:
2020

إجمالي الربح( /الخسارة)
إيرادات التمويل
مصاريف التمويل
إستهالك ممتلكات وآالت
ومعدات
مصاريف رأسمالية

2019

إجمالي
القطاعات
ألف درهم

غير
مخصصة
ألف درهم

اإلجمالي
الموحد
ألف درهم

إجمالي
القطاعات
ألف درهم

غير
مخصصة
ألف درهم

اإلجمالي
الموحد
ألف درهم

651,251
1,303
()7,895

()10,651
20,281
()9,458

640,600
21,584
()17,353

664,404
166
()982

()7,435
20,851
()21,239

656,969
21,017
()22,221

103,990
66,365

4,009
7,567

107,999
73,932

104,978
98,978

1,936
8,802

106,914
107,780

فيمــا يلــي تســوية أربــاح أو خســائر القطاعــات الخاضعــة للتقرير
للسنة:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إجمالــي أرباح القطاعات
مبالــغ غير مخصصة
مصاريف تشــغيلية أخرى
صافــي إيرادات( /مصاريف)
التمويل

122,351

205,316

()97,262

()68,257

10,432

()1,057

ربح السنة
حقــوق الملكية غير المســيطرة

35,521
()1,050

136,002
1,024

ربح الســنة العائد لمالكي الشــركة

34,471

137,026

فيما يلي تســوية إجمالي أرباح أو خســائر القطاعات الخاضعة
للتقرير للســنة:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إجمالــي أرباح القطاعات
الخاضعــة للتقرير
مبالغ أخــرى غير مخصصة

651,251
()10,651

664,404
()7,435

إجمالي ربح الســنة

640,600

656,969

حقــوق الملكية غير المســيطرة

()6,405

()4,199

إجمالي ربح الســنة العائد
لمالكي الشركة

634,195

652,770

فيمــا يلــي تســوية موجــودات ومطلوبــات القطاعــات التشــغيلية
الخاضعــة للتقريــر:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

موجودات القطاع
قطاع األنشــطة الزراعية
قطاع األنشــطة اإلستهالكية

526,521
1,506,557

565,356
1,552,100

مجمــوع موجودات القطاعات
التشــغيلية الخاضعــة للتقرير
موجــودات غير مخصصة

2,117,456 2,033,078
1,003,780 1,107,593

مجموع الموجودات

3,140,671

3,121,236

مطلوبات القطاع
قطاع األنشــطة الزراعية
قطاع األنشــطة اإلستهالكية

184,334
505,710

160,672
416,536

مجمــوع مطلوبات القطاعات
التشــغيلية الخاضعــة للتقرير
مطلوبات أخــرى غير مخصصة

690,044
522,456

577,208
554,308

مجمــوع المطلوبات

1,212,500

1,131,516
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قطاع األنشــطة الزراعية
– الدقيــق والعلــف الحيواني ،ويتضمــن إنتاج وتوزيع الدقيق
والعلف الحيواني.

• النشــاط التجــاري في جمهورية مصــر العربية ،ممثلة في
مجموعــة أغذيــة مصر ذ.م.م ،.هــو تصنيع وبيع معجون
الطماطــم ومعجون الفلفــل الحار ومركزات الفواكه
والخضــروات المجمدة؛ و
• جــزء من النشــاط التجاري في دولة اإلمــارات العربية المتحدة،
ممثلة في شــركة العين لألغذية والمشــروبات (ش.م.ع)،
تقــوم بتصنيــع وتوزيع اللبن ،ومعجــون الطماطم ،والخضروات
المجمــدة ،والمنتجــات المخبوزة المجمدة والســلع التجارية.

526,521
184,334
15,127

565,356
160,672
12,463

1,506,557
505,710
51,238

1,552,100
416,536
86,515

2,033,078
690,044
66,365

2,117,456
577,208
98,978

٢٠٢٠

 المــواد الغذائية تشــمل تصنيع وتوزيــع معجون الطماطمّ
المركــزة والخضروات المجمدة
والفلفــل الحــار الفاكهة
ومنتجــات األلبــان الطازجة ومنتجــات المخبوزات المجمدة.
تتمثــل العمليــات التجاريــة للمجموعــة ذات الطبيعة المماثلة
للمــواد الغذائية فيما يلي:

أخرى:
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
مصاريف رأسمالية

 31ديسمبر
2020
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

 31ديسمبر
2020
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

 31ديسمبر
2020
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

 33تحاليــل القطاعات
لــدى المجموعــة قطاعيــن يتم إعداد تقاريــر حولهما موضحان
أدنــاه .هــذان القطاعان يقدمان منتجــات وخدمات متنوعة،
ـكل منفصل كونهمــا يتطلبان تقنيات
وتتــم إدارتهمــا بشـ ٍ
واســتراتيجيات تســويق وتشــغيلية مختلفة .تقوم اإلدارة
التنفيذيــة لــدى المجموعــة بمراجعة التقارير اإلداريــة الداخلية لكل
وحدة من الوحدات التنظيمية االســتراتيجية مرة كل ثالثة أشــهر
على األقل.

• النشــاط التجاري في دولة الكويت ،ممثلة في شــركة الرماح
الوطنيــة للتجــارة العامة والمقــاوالت ذ.م.م ،.تقوم بتصنيع
وتوزيع مياه الشــرب؛ و
• النشــاط التجــاري فــي المملكة العربية الســعودية ،وهي ممثلة
فــي شــركة دلتا األغذيــة للتصنيع ،تقــوم بتصنيع وتوزيع المياه
المعبأة.

قطاع األنشــطة
الزراعية

قطاع األنشــطة
اإلســتهالكية

إجمالــي القطاعات

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية
إيضاحــات حول البيانات
المالية الموحدة

كانــت القيــم الدفتريــة لموجودات ومطلوبــات الفوعة كما في 31
ديســمبر  2020كما يلي:
القيمة
الدفترية
ألف درهم

ممتلــكات وآالت ومعــدات
مخزون
ذمــم مدينــة تجارية وأخر ى
نقــد وأرصدة لــدى البنوك
مســتحق مــن جهــات ذات عالقة
موجودات أخر ى
مطلوبــات أخر ى
ذمــم دائنــة تجارية وأخر ى
منــح حكومية
مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن

181,259
118,969
147,225
46,494
142,375
10,227
()4,694
()240,598
()41,267
()31,651

صافــي الموجــودات المســتحوذة القابلــة للتحديــد

328,339

كانــت القيــم الدفتريــة لموجودات ومطلوبات مخابــز الفيصل كما
في  31ديســمبر  2020كما يلي:
القيمة
الدفترية
ألف درهم

ممتلــكات وآالت ومعــدات
ذمــم مدينــة تجارية وأخر ى
نقــد وأرصدة لــدى البنوك
مخزون
موجودات أخر ى
مطلوبــات أخر ى
ذمــم دائنــة تجارية وأخر ى
قروض
مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن

11,057
13,467
16,246
4,925
9,738
()5,864
()10,919
()4,175
()7,675

صافــي الموجــودات المســتحوذة القابلــة للتحديــد

26,800

٢٠٢٠

إن شــركة الفوعة هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسست
فــي اإلمــارات العربيــة المتحدة .تتمثل أهداف الفوعة الرئيســية
فــي تحمــل مســؤولية عدد من أصول إنتــاج ومعالجة التمور،
باإلضافــة إلــى عدد من مراكز اســتالم التمور فــي جميع أنحاء دولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تتكون محفظــة منتجات الفوعة من
مجموعــة واســعة مــن التمور الكاملة عاليــة الجودة المزروعة في
دولــة اإلمــارات العربية المتحدة ،والتمــور ذات القيمة المضافة
والمنتجــات القائمــة علــى التمور بما في ذلك شــراب التمر
ومعجــون التمر وحالوة التمر.

إن مخابز الفيصل هي شــركة ذات مســؤولية محدودة تأسســت
فــي الكويــت .إن هدف مخابز الفيصل الرئيســي هــو تصنيع وتجارة
المــواد الغذائيــة .إن مخابــز الفيصل معروفة بأنها األكثر شــهرة،
مــع تــراث عالمــة تجارية قوية ومحفظة مفضلة .ســوف يدعم
االســتحواذ علــى مخابــز الفيصل النمو االســتراتيجي للمجموعة
ً
فضال عن قدرات
بالنظــر إلــى الحصة الســوقية القويــة للمخبز،
التوزيــع والتصنيع.
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اإلســتحواذ على شــركة الفوعة ذ.م.م.
ً
عرضا من الشــركة
خالل ســنة  ،2020اســتلم مجلس إدارة الشــركة
القابضــة العامــة (صناعــات) ("البائع") حيث يقــوم البائع بتحويل
 ٪100مــن رأس المــال المصدر لشــركة الفوعة ذ.م.م ("الفوعة")
إلــى الشــركة مقابــل بدل إصدار أدوات إلزامية قابلــة للتحويل ليتم
تحويلها إلى أســهم عادية في رأس مال الشــركة ("المعاملة").
فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقدة في  9نوفمبر ،2020
وافق المســاهمون على المعاملة وإصدار ســندات إلزامية قابلة
للتحويــل بقيمــة اســمية قدرهــا  1درهم لكل منها بمبلغ أساســي
إجمالي قدره  450,000ألف درهم (بســعر تحويل  3,75درهم للســهم
الواحد) إلى البائع باعتباره ســعر اإلســتحواذ الذي يتعين على
ً
الحقا في  5يناير ،2021
الشــركة دفعه لالســتحواذ على الفوعة.
وافقت هيئة األوراق المالية والســلع على تحويل الســندات
وتعديل النظام األساســي للشــركة والذي كان ً
أيضا التاريخ الذي
تم فيه تحويل الســيطرة على شــركة الفوعة إلى الشــركة.
المنكهــة ،والعصائر.

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي

 34اإلســتحواذ على شركات تابعة

االســتحواذ على شــركة مخابز وحلويات الفيصل ذ.م.م.
فــي  25نوفمبــر  ،2020وافــق مجلس إدارة الشــركة على الدخول في
اتفاقية بيع وشــراء فيما يتعلق باالســتحواذ على حصة  ٪100في
شــركة مخابــز وحلويــات الفيصل ذ.م.م"( .مخابــز الفيصل") مقابل
دفــع مبلــغ نقــدي مبدئي بمبلغ  13,260ألف دينــار كويتي (ما يعادل
ٍ
مرض
 158,947ألــف درهــم) .قامت المجموعة والبائع بشــكل
بمعالجــة جميــع ترتيبــات اإلنجاز المنصــوص عليها في اتفاقية
البيع والشــراء في  26يناير .2021

نبذة عن الشــركة

التقرير االســتراتيجي

مراجعة األعمال

أبرز المالمح التشــغيلية

حوكمة الشركة

البيانات المالية

" أ غذ يـــة "  -ا لتقر يـــر ا لســـنو ي
٢٠٢٠
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