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من نحن

نحن شركة رائدة في مجال األغذية والمشروبـات
مقرهـا إمارة أبوظبي.
تأسست الشركة في دولة اإلمـارات العربيـة
المتحدة عـام  2004وأدرجت أسهمهـا في
سوق أبوظبي لألوراق المالية ،وتضم مجموعة
أغذية محفظة عالمية مرموقة من الشركات
والعالمات التجارية المتكاملة.
توفر الشركة تشكيلة من المنتجات الموثوقة
عالية الجودة من األغذية والمشروبـات األساسية
للعمالء والمستهلكين في دولة اإلمـارات العربية
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيـا
ومنطقـة الشرق األوسط بشكل عـام.
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نبذة عن الشركة

رؤيتنا

أن نكون أكثر شركات األغذية والمشروبات قيمة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
رسالتنا

تتمثل رسالتنا المستمرة كل يوم في التوفير المنتظم
ألفضل المنتجات الغذائية والمشروبات المغذية والمنتجة
بأعلى مواصفات الجودة ومعايير المسؤولية ،والتي تعد
من المستلزمات األساسية في كل مراحل الحياة لكل
شخص يحيا حياة متجددة صحية نابضة بالحيوية والنشاط،
ســواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في منطقة
الشرق األوسط أو غيرها من المناطق.
بيان فلسفتنا
لكي نعيش الحياة من
أعماق القلب
إن كل ما نقوم به في أغذية ينبع
من أعماق قلوبنا.
نحن ننتج األغذية والمشروبات
الضرورية والموثوقة التي تدعم
وتغذي الحياة المتكاملة النابضة
بالنشاط كل يوم.
نحن نقوم بذلك هنا في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وفي
منطقة الشرق األوسط
وخارجها للناس من مختلف
المشارب والجنسيات.
هذا االلتزام النابع من القلب
يحرك أعمالنا في مختلف مراحل
السلسلة الغذائية ،بدءًا من
الحقل وصو ً
ال إلى مائدة الطعام.
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نحن مصممون على تلبية أعلى
معايير الجودة في األغذية
والمشروبات بطريقة مستدامة.
نقدر عاليًا كل شخص نخدمه
وكل شخص يعمل معنا.
نقوم بذلك من أعماق قلوبنا.
ذلك ألنه عندما يحيا كل شخص
حياته بشكلها التام ،نحيا جميعًا
الحياة التي نستحق.

القيم األساسية

االنفتاح
نوظف معرفتنا وخبراتنا كي نضمن
ملستهلكينا حصولهم على منتجات غذائية
تتمتع بأعلى مستويات اجلودة ،منتجات يثقون
بها وجتعل حياتهم اليومية أكثر متعة.

وباعتبارنا موظفني في شركة واحدة ،فإننا نعمل
السبل
معا ً كفريق واحد يسعى إليجاد مزيد من ُ
التي تلبي احتياجات مجتمعنا ومستهلكينا
وعمالئنا .نرحب بالتنوع وقلوبنا مفتوحة للجميع.
بعقلية متفتحة مشجعة ،نتبادل أفكارنا
وخبراتنا مع شركائنا وموردينا ،ونتشاركها مع
بعضنا البعض .في مفهومنا ،ليس هناك
حواجز ،بل هناك دائما ً توجهات جديدة.

الريادة
ندرك في «أغذية» أن االبتكار هو احملرك حلدوث النمو
االقتصادي .لذا ،يعمل موظفينا بدافع من روح
احلماس التجارية واإلبداعية التي تقود كل ما يفعلون.
نبتكر حلوالً إبداعية ملواجهة جميع التحديات
ونقوم بتحويلها إلى فرص جديدة .إننا على دراية
تامة بأعمالنا ،ونحيط بكافة جوانبها ،كما نراعي
دوما ً آثار أعمالنا على عمالئنا والبيئة واجملتمع.

العزيمة
نستلهم أفكارنا من األفراد والبيئة احمليطة
نصر على حتقيق النجاح وعازمون على أن
بنا.
ّ
نكون األفضل .كما أننا مصممون على إيجاد
مزيد من القيمة عبر جميع مجاالت أعمالنا.
نؤمن بالتقدم اإليجابي .نتقبل التغييرات
ونستجيب لها بالعمل الدؤوب واالستجابة
السريعة .طموحاتنا ال حدود لها ،ونحن
حريصون على حتقيقها مع حفاظنا على
النزاهة واالستقامة في العمل.

األصالة
صادقون وأصيلون ،نعني ما نقول ،ونفي مبا نعـد.
نتمتع بأعلى مستويات اخلبرة واالستقامة.
ونعي متاما ً ما يتوجب علينا فعله إلجناز عمل
جيد ومبتكر .لذا نحرص على أن يحظى كل
َمن يعمل معنا بالفرص املناسبة والتشجيع
الالزم كي يقدموا أفضل ما لديهم.

نتميز بالفكر املتقد الذي تدعمه
املعرفة العميقة ،واألصالة والتفرد،
في تفكيرنا أو فيما نريد إجنازه.
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أهم المؤشرات المالية

أداء مشجعًا للشركة،
شهد العام ً 2013
ُ
تركيزنا على تنمية وتطوير
ب
حيث َ
انص ّ
أعمالنا األساسية ،والعمل بشكل متزايد
على تنفـيـذ مبـادراتـنـا الـراميـة لتنويع
منتجاتنا ،فض ً
ال عن تحسين هامش الربح
ومواصلة التوسع في أسواق المنطقة.
أداء قويًا خالل العام
حققت الشركة ً
دلت عليه المؤشرات المالية الرئيسية ،كما
حافظت على ميزانيتها العمومية بوضع
قوي ومعافى.
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لمحة موجزة
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تركيا

املياه املعبأة
توصيل عبوات املياه للمنازل
واملكاتب  5 -جالونات
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مسيرتنا

مازالت إهتماماتنا على مر السنين منص ّبة على إضافة المزيد من
القيمة إلى عالماتنا التجارية واإلستمرار في التوسع الجغرافي.

06/2004
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

إحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق األهداف االستراتيجية

أحرزت مجموعة أغذية في العام  2013تقدمًا جيدًا نحو تحقيق
أهدافها اإلستراتيجية ،المتمثلة في توسعة نطاق أعمالها األساسية،
دعم وتسريع وتيرة تنويع منتجاتها ،وتعزيز الكفاءة التشغيلية ،مما
أسفر عن تحقيق عام آخر من األداء المتميز.
لقد حققنا معدل منو متواز ٍن في جميع أعمالنا،
حيث شهد كل من قسم األعمال الزراعية وقسم
األعمال االستهالكية ارتفاعا ً في معدل املبيعات
تعدت العشرة في املائة.
وصافي الربح بنسبة
ّ
وبعد سنوات عديدة من النمو ،باتت مجموعة
أغذية اآلن مساهما ً فعاالً في التنمية االجتماعية
واالقتصادية إلمارة أبوظبي بشكل خاص ،ولدولة
اإلمارات العربية املتحدة على وجه العموم ،إذ
تُسهم أعمالها التجارية في التنويع االقتصادي،
كما أنها تسعى لتعزيز أسلوب حياة صحي
من خالل التزامها بتوفير أرقى املنتجات ألفضل
مستويات املعيشة .ومن هنا تأتي أهمية اجملموعة
في احلياة اليومية لسكان الدولة الذين يتمتعون
باستهالك منتجات حتمل اسم مجموعة أغذية
ش.م.ع وذات جودة ال تضاهى وبشكل يومي.

وفي العام  ،2013متكنا من إحراز تقدم جيد على
صعيد زيادة الطاقة اإلنتاجية ألعمالنا الرئيسية،
وهي الدقيق ،األعالف احليوانية ،واملياه املعبأة.
وقد حققت منتجات األعالف احليوانية ،التي يتم
تسويقها حتت عالمة جتارية جديدة هي «أجريڤيتا»،
التوجه نحو تشجيع
منوا ً باهرا ً ،مستفيد ًة من
ّ
النشاط الزراعي وتنمية الثروة احليوانية في البالد.
تقدم منتجات استهالكية عاملية
وال تزال «أغذية»
ّ
املستوى ،في ظل األداء القوي لـ»مياه العني»،
واالهتمام الكبير الذي اكتسبته منتجات «يوبليه»
بعد تغيير عالمتها التجارية ،وتوقيع اتفاقية مع
شركة «مونستر» لتوزيع مجموعة منتجاتها من
مشروبات الطاقة .كما ستضم أعمالنا خط انتاج
جديد ملنتجات اخملبوزات اجملمدة من املقرر إطالقه
في الربع الثاني من العام  ،2014الذي سيشهد
كذلك بدء عمليات مركز التوزيع الضخم التابع لنا.

من ناحية أخرى ،قامت الشركة بتوطيد
عالقاتها اإلستراتيجية مع عمالئها من
املؤسسات ،كالبلديات وموسسة خليفة
بن زايد آل نهيان لألعمال اإلنسانية.
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كما حتتل مجموعة منتجاتنا امل ُقدمة لكبرى
شركات الطيران والفنادق في دولة اإلمارات
العربية املتحدة مكانة جيد ًة لالستفادة من
معدل النمو احلالي واملتوقع في قطاع الضيافة.

وبينما تسعى اجملموعة بحثا ً عن إمكانات النمو في
السوق احمللية في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
فإنها في ذات الوقت تستهدف التوسع والنمو في
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي اجملاورة .ففي
مفصل لألسواق
العام  ،2013قمنا بإجراء تقييم
َّ
االستهالكية سريعة النمو في املنطقة ،مبا فيها
اململكة العربية السعودية .ونعكف حاليا ً على
تقييم فرص التوسع في هذه األسواق ،وإني على
ثقة من قدرتنا على توسيع نطاق حضور أعمالنا.

وبطبيعة احلال ،متثل سالمة املستهلكني
ورفاهيتهم جوهر إستراتيجيتنا وعنصرا ً
أساسيا ً في استدامة أعمالنا.

إن تركيزنا ينصب دوما ً على املستهلكني والعمالء
ونبذل ما في وسعنا خلدمتهم وتلبية احتياجاتهم،
وهو ما ينعكس جليا ً ليس فقط في النتائج التي
نحققها بل أيضا ً في حصولنا على العديد من
اجلوائز .فقد تشرفنا بنيل جائزة الشيخ خليفة
لالمتياز باعتبارنا إحدى أفضل الشركات العاملة
في مجال مياه الشرب املعبأة ،وكذلك جائزة
الشرق األوسط للتميز في قطاع املياه املعبأة.

توسع نشاط اجملموعة وبلغ عدد العاملني
ّ
فيها قرابة ألفي موظف .وال تزال اجملموعة
حترص على إثراء طاقمها الوظيفي بضم
األفراد املوهوبني شديدي االلتزام إلى أسرة
«أغذية» ،كما تلتزم اجملموعة بتقدمي التدريب
واخلبرة الالزمة للنجاح في العمل واإلسهام
بشكلٍ كاملٍ في منو اجملموعة املستقبلي.

ويشمل هذا النهج االلتزام بسياسة التوطني
التي ما تزال متثل إحدى األولويات بالنسبة
لنا .فخالل عام  ،2013زاد عدد العاملني
من مواطني دولة اإلمارات لدينا بأكثر من
الضعف ليصل إلى  120موظفا ً إماراتيا ً.

ولدينا العديد من األسباب التي جتعلنا واثقني من
قدرة اجملموعة على مواصلة النمو وحتقيق األرباح
بصورة مستدامة ،إذ لدينا عالمات جتارية قوية
وحتتل فئات منتجاتنا الرئيسية موقع الصدارة في
األسواق .كما حازت منتجاتنا ذات اجلودة العالية
على رضا شريحة كبيرة من املستهلكني ،وهو ما
ظهر جليا ً في منو حجم املبيعات مبعدالت قوية.
وعالوة على ذلك ،أبرمنا العديد من اتفاقيات
الشراكة مع العالمات التجارية العاملية الرائدة
من خالل سعينا إلى تنويع محفظة منتجاتنا.
وسعيا ً نحو تعزيز جميع عملياتنا ،قمنا بالعديد
من املبادرات التي شملت اعتماد موازنة عامة
قوية ،إنشاء بنية حتتية صناعية قوية ،استخدام
أنظمة فعالة لضمان اجلودة  ،واالعتماد على
بنية حتتية متطورة ومتكاملة في مجال
تقنية املعلومات لدعم مسيرة توسعنا.

نياب ًة عن مجلس اإلدارة ،أود أن أتوجه بخالص
الشكر إلدارتنا وموظفينا على التزامهم وتفانيهم
وعملهم اجلاد .وأود أيضا ً أن أعرب عن تقديري
ملساهمينا واملستهلكني والعمالء ملواصلة ثقتهم
بنا .وأتقدم بشكر خاص لرئيسنا التنفيذي ،إلياس
أسيماكوبولوس ،الذي سيتنحى عن منصبه بعد
ثماني سنوات من قيادة «أغذية» .لقد أسهم
السيد إلياس في قيادة «أغذية» في فتر ٍة شهدت
أبرز إجنازاتها ،وكان له دور أساسي في متكيننا من
توفير قيم ٍة أكبر ملساهمينا .وإنه ملن دواعي سرورنا
بقاءه معنا كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي في
مجلس إدارة «أغذية» واالستمرار في املساهمة
في توجيه الشركة ومنوها خالل السنوات املقبلة.

راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة ماجد سالم الرميثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة طارق أحمد المسعود
عضو

عضو مجلس إدارة
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

عضو مجلس إدارة تنفيذي
لدائرة العقارات والبنية التحتية
في جهاز أبوظبي لالستثمار

شريك ونائب العضو املنتدب ،مجموعة املسعود

عضو اجمللس اإلستشاري األعلى لدول مجلس
التعاون اخلليجي

سعادة أبو بكر صديق خوري
عضو

عضو جلنة تدقيق احلسابات،
هيئة البيئة  -أبوظبي

رئيس مجلس إدارة
شركة الدار العقارية ش.م.ع
سعادة جمعة خميس الخيلي
عضو
عضو مجلس إدارة تنفيذي
لدائرة خدمات االستثمار في
جهاز أبوظبي لالستثمار
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
عضو
رئيس مجلس إدارة ،غرفة جتارة
وصناعة أبوظبي

12

أغذية التقرير السنوي لعام 2013

سعادة سهيل مبارك العامري
عضو
الرئيس التنفيذي،
الشركة القابضة العامة (صناعات)

معالي راشد مبارك الهاجري

سعادة ماجد سالم الرميثي

سعادة أبو بكر صديق خوري

سعادة جمعة خميس الخيلي

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي

سعادة طارق أحمد المسعود

سعادة سهيل مبارك العامري
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كلمة الرئيس التنفيذي

عام آخر من النجاح
ٌ

ً
محققة نموًا
أداء قويًا خالل العام ، 2013
سجلت مجموعة أغذية ً
بنسبة  ٪ 28في األرباح لتتجاوز عائداتها  1.5مليار درهم .وتفوقت
أعمالنا الرئيسة في قطاعات المياه والدقيق والعلف الحيواني
على نمو األسواق الخاصة بكل منها ،مما أدى إلى تحقيق مكاسب
إضافية في حصتها السوقية .كما أن األداء المالي القوي ألعمالنا
الرئيسية أدى إلى دعم مبادرات التنويع لدينا التي تمثلت في خطوط
إنتاج ومناطق جغرافية جديدة .في ذات الوقت نواصل تنفيذ
ٍ
مجموعة من المبادرات ،واكتساب المزيد من الكفاءة والفعالية
والتعزيز لقدراتنا التنظيمية.
ال يزال قسم األعمال الزراعية ،املتمثل بفئتي
أداء جيدا ً ،وهو ما
الدقيق وعلف احليوانات ،يحقق ً
يدل على مستويات طلب العمالء وارتفاع معدل
قبول منتجاتنا وعالماتنا التجارية لديهم عاما ً
تلو اآلخر .وميثل خط األعمال هذا ثلثي عائدات
الشركة ،والزلنا نواصل البحث عن السبل الرامية
لزيادة حصتنا السوقية في دولة اإلمارات العربية
املتحدة .يُعد إعادة إطالق عالماتنا التجارية في
فئة العلف احليواني حتت اسمها اجلديد «أجريڤيتا»
جزءا من هذه اجلهود املوجهة لتقدمي منتجات
ً
عالية اجلودة وأعالف حيوانية متنوعة قائمة على
القيمة لعمالئنا .أما في فئة الدقيق ،فإننا نحرز
مزيدا ً من التقدم في استراتيجيتنا الرامية لتنويع
املنتجات ،وذلك من خالل إطالق مجموعة جديدة
من منتجات الدقيق التي حتمل العالمة التجارية
«تشاكي آتا» .كما نواصل املضي قدما ً لرفع
طاقتنا اإلنتاجية في فئة الدقيق املطحون خالل
الربع األول من العام  ،2014وال نزال في الصدارة
لضمان تلبية الطلب املتزايد في السوق .كما
قمنا أيضا ً بتطوير قدراتنا على إنتاج علف الدواجن
لتلبية الطلب على هذه الفئة من املنتجات.

وقد حقق قسم األعمال االستهالكية ،الذي
يشمل املياه املعبأة واملرطبات ،الفواكه واخلضروات
املصنعة ،ومنتجات األلبان الطازجة منوا ً قويا ً في
حجم املبيعات خالل العام  .2013وحتتفظ أعمالنا
التجارية في فئة املياه املعبأة ومعجون الطماطم
واخلضروات اجملمدة مبكانتها القوية في السوق.
كما أننا نحرز تقدما ً ملحوظا ً في حجم مشروع
«يوبليه» وحصته السوقية ،كجز ٍء من دخولنا
لقطاع املنتجات االستهالكية ذات الهوامش
الربحية األعلى ،حيث بلغت مبيعاتنا أكثر من
الضعف خالل العام مع تعرف املستهلكني على
جودة وطعم املنتجات التي نقدمها .ومتضي
مشاريع التوسعة باجملموعة على الطريق الصحيح
ومن املقرر إطالقها في النصف األول من العام
 ،2014وهي تتمثل في خط تعبئة املياه عالي
السرعة لتخفيف القيود املفروضة على القدرات
اإلنتاجية في «مـياه الـعني» ،وإطالق خط منتجات
اخملبوزات اجملمدة .وسعيا ً نحو تعزيز منونا في قطاع
املرطبات ،نعتزم دخول قطاع املشروبات املتخصصة
الذي يتميز بسرعة منوه وذلك مع طرح العالمة
التجارية «مونستر» وهي عالمة جتارية عاملية
ناجحة تقدم مجموعة كبيرة من مشروبات
الطاقة والشاي املثلج والقهوة والعصائر.
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وفي الوقت نفسه ،تواجه اجملموعة مسألة
اإلقبال املتدني من قبل املستهلكني على شراء
عصائر «كابري سن» من خالل إضافة مزيج
جديد ورائع من النكهات .ورغم قيامنا بتدشني
حمالت توزيع جيدة وإطالق نكهات جذابة
لعصائر «تشيكيتا» ،إال أن قبول العمالء لهذه
العالمة التجارية لم يلبي توقعاتنا ،لذا قررنا
سحب مجموعة املنتجات هذه من السوق.

أما أعمالنا في مصر فشهدت حتسنا ً ملحوظا ً في
العام  .2013وقد أسهمت اإلجراءات التي اتخذناها
إلعادة هيكلة األعمال في حتقيق أعلى معدالت
النمو بشكل ملحوظ وتسجيل عا ٍم من األداء
املتميز ،ونحن متفائلون ولكن بحذر فيما يخص
عودتنا إلى مسار حتقيق األرباح في عام .2014
في تركيا ،أطلقنا العالمة التجارية ملياه الينابيع
«آلنب» ،وقمنا بتشغيل خط تعبئة لعبوات املياه
من احلجم  5لتر و  10لتر ،كما تشهد عمليات
التوزيع مزيدا ً من النمو .لقد وضعنا اخلطط الالزمة
لتحسني األداء املالي ألعمالنا في تركيا خالل العام
 ،2014مع التركيز بشكل خاص على عمليات
التصدير .وقد مت إطالق العالمة التجارية «آلنب»
جتريبيا ً في عدد من املنافذ اخملتارة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة خالل الربع الثالث من عام .2013
وقد مت دمج أعمالنا في كلٍ من مصر وتركيا في
قسم األعمال االستهالكية في مطلع العام
 ،2014مما سيتيح لنا تعزيز جهودنا فيما يتعلق
باالستراتيجيات والعمليات والقوى العاملة.
وتنظيميا ً ،أطلقنا عددا ً من املبادرات التي
تهدف إلى جعل مجموعة أغذية جهة العمل
املفضلة في البالد .حيث قمنا بإطالقها في
شهر فبراير  2013بشكل يعبر عن توجهات
اجملموعة وأعمالها اليومية .كما قمنا أيضا ً بتعزيز
مبادرتني إستراتيجيتني عامليتني مت إطالقهما في
ٍ
سابق ،واملتمثلتني في «أكادميية أغذية»،
وقت
ٍ
التي تهدف إلى تدريب األشخاص على يد خبراء
متخصصني ،وبرنامج «القيادة في أغذية»
اخملصص ملوظفي اإلدارة العليا .وقد أسهم
التزامنا الراسخ جتاه رعاية املواهب اإلماراتية
في مضاعفة عدد اإلماراتيني في الشركة إلى
أكثر من الضعف في العام  ،2013كما ميثل
«برنامج استبقاء املواهب الوطنية» التي تتبناه
اجملموعة إحدى املبادرات الرائدة بالفعل والرامية
إلى تطوير املهارات ودعم استبقاء املوظفني.

وخالصة القول ،متضي أعمالنا األساسية ُقدما ً نحو
ٍ
مزيد من النجاحات واإلجنازات ،ونعكف على
حتقيق
تعزيز منو الشركة من خالل طرح منتجات جديدة
إلى جانب معاجلة الفئات ذات األداء الضعيف.
وتنظيميا ً ،نقوم بإطالق العديد من املبادرات الرامية
لتحسني األداء ،ويشمل ذلك التحسني املتواصل
لنظم تكنولوجيا املعلومات باجملموعة ،االستثمار
في بنيتنا التحتية اللوجستية ،مبا في ذلك مركز
التوزيع الضخم لدينا .كما سعينا في العام
 2013إلى طلب الدعم واملشورة ملراجعة عمليات
اجملموعة سعيا ً لتحديد مجاالت التحسني .ومن
املقرر تنفيذ التوصيات التي حصلنا عليها ،والتي
تتيح لنا التوفير في النفقات وزيادة الكفاءة دون
املساس بجودة منتجاتنا ،وذلك خالل العام .2014
وال تزال اجملموعة ملتزمة متاما ً باحلفاظ على
أعلى معايير حوكمة الشركات واالمتثال
الصارم للقوانني والتشريعات ،مع سعي
فريق اإلدارة إلى ضمان مواكبة املستجدات
التنظيمية التى تتغير باستمرار.

وقد منت القيمة السوقية جملموعة أغذية
بأكثر من الضعف لتصل إلى  2.7مليار درهم
خالل عام  ،2013مما يعكس الثقة العالية التي
يوليها مستثمرونا في أداء الشركة واألسس
االقتصادية القوية التي تتميز بها السوق
الرئيسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
وأسواق مجلس التعاون اخلليجي .ونحن على
ثقة بأننا ماضون نحو مكانة أقوى خالل العام
 2014وذلك باعتماد موازنة عامة سليمة وقوية،
قادر ٍة على متويل عمليات التوسع اخملطط لها.

وختاما ً ،لقد كان العام  2013عامي األخير
في منصب الرئيس التنفيذي لهذه الشركة
املتميزة ،وأود بهذه املناسبة أن أتوجه بالشكر
اجلزيل لرئيس مجلس إدارة الشركة ومجلس
اإلدارة وفريق اإلدارة العليا على األوقات الرائعة
التي قضيناها معا ً على مدى السنوات الثماني
املاضية  .والشكر موصولٌ أيضا ً ملساهمينا
وجميع عمالئنا وشركائنا على ثقتهم ودعمهم
املستمر جملموعتنا .وأعرب عن عظيم امتناني
لدولة اإلمارات العربية املتحدة على منحني
هذه الفرصة املتميزة للعمل والنجاح والتقدم.

إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي
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إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

فساحات بيغ
مدير عام ،قسم األعمال االستهالكية

طارق عزيز
مدير عام إدارة املشاريع وحلول األعمال

يوناني 51 ،سنة

كندي 56 ،سنة

بريطاني 50 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في شهر يوليو 2006
كأول رئيس تنفيذي للمجموعة.

مناصب شغلها سابقا ً :املدير العام اإلقليمي،
شركة ريكيت بنكيزر ،الشرق األوسط
وشمال أفريقيا؛
املدير العام لشركة جيليت،
جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا.

انضم للمجموعة في يوليو .2006

مناصب شغلها سابقا ً :مدير جتاري ،شركة
فوود أند سناكس بجنوب شرق آسيا،
بيبسي كوال إنترناشيونال؛
مدير التسويق واملبيعات،
جيه تي إنترناشيونال إس أيه،
جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا.

انضم إلى مجموعة أغذية
في فبراير .2007

مناصب شغلها سابقا ً :مساعد
مدير مالي ،بي آند جي ،اململكة املتحدة؛

املدير املالي للمجموعة ،شركة جيليت،
اململكة املتحدة ،أفريقيا،
الشرق األوسط واملناطق الشرقية.

إقبال حمزة
الرئيس املالي للمجموعة وأمني سر مجلس اإلدارة

مانوليس تريجكونيس
مدير عام ،قسم األعمال الزراعية

خالد سليمان أحمد
مدير عام إدارة الشؤون العامة

باكستاني 53 ،سنة

يوناني 50 ،سنة

إماراتي 44 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في شهر
أغسطس .2006

مناصب شغلها سابقا ً :مدير مالي إقليمي ،شركة
جيليت/بي آند جي ،روسيا ،اجلمهوريات املستقلة
وجزر البلطيق؛
مدير مالي إقليمي ،شركة جيليت ،الشرق
األوسط وأفريقيا.

انضم جملموعة أغذية في سبتمبر .2009

مناصب شغلها سابقا ً :مدير عام ،فيفارتيا ،أوروبا
الوسطى والشرقية؛

مناصب شغلها سابقا ً :مدير إدارة التدريب
والتطوير للمجموعة ،مجموعة أغذية.

دانيال ماري
مدير عام إدارة عمليات التصنيع

توفيق الشعار
مدير عام إدارة املوارد البشرية

فرنسي 56 ،سنة

لبناني 57 ،سنة

مدير عام ،شركة مارس ،اليونان

انضم إلى اجملموعة في يناير .2010

مناصب شغلهـا سابقا ً :العضو املنتدب ،مجموعة
أجرالي ،فرنسا؛
مدير التصنيع؛ يوبليه  -سوديال ،فرنسا
واململكة املتحدة.
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انضم إلى مجموعة أغذية في مايو .2004

مدير املوارد البشرية واإلدارية ،املطاحن
الكبرى ش .م .ع.

انضم للمجموعة في يناير .2008

مناصب شغلها سابقا ً :نائب رئيس قسم املوارد
البشرية والتطوير التنظيمي ،مجموعة
احلميضي ،الكويت؛

مدير املوارد البشرية جملموعة سيتا ،أوروبا ،الشرق
األوسط وأفريقيا ،ومقرها روما وجنيف.

إلياس أسيماكوبولوس

إقبال حمزة

فساحات بيغ

مانوليس تريجكونيس

دانيال ماري

طارق عزيز

خالد سليمان أحمد

توفيق الشعار
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المراجعة التشغيلية

قسم األعمال الزراعية
حقق قسم األعمال الزراعية نموًا في قيمة مبيعاته بنسبة  13بالمائة في
العام  ،2013لتبلغ  961مليون درهم إماراتي ونموًا في الربحية اإلجمالية لهذا
القطاع بنسبة  31بالمائة.
يُعزى األداء اإليجابي لهذا العام إلى فئة العلف
احليواني ،حيث جتاوز حجم مبيعات هذه الفئة 500
ألف طن ،بينما تخطت إيراداتها حاجز  600مليون
درهم .وجاءت أحجام املبيعات الكبيرة وحتسن
هوامش األرباح ثمر ًة لعملية الشراء التنافسية
للحبوب ومبادرات توفير التكاليف احلالية ،واإلنتاج
الداخلي لألعالف التي كان يتم استيرادها سابقا ً.
ارتفعت مبيعات األعالف احليوانية بنسبة 19
في املائة ،محافظ ًة على مركز الريادة في حجم
حصتها من السوق والبالغة  49في املائة في
اإلمارات العربية املتحدة ،و 82في املائة في إمارة
أبوظبي .ومت تعزيز هذا األداء في جميع فئات
منتجات العلف احليواني ،من خالل مبادرات
شملت إدخال خط جديد ملنتجات علف الدواجن،
واملبادرات احلكومية الرامية إلى تعزيز األمن
الغذائي وتشجيع اإلنتاج الغذائي احمللي ،إضافة
إلى إيجاد الظروف احمللية املالئمة لهذا القطاع.

وقد بدأ إطالق العالمة التجارية اجلديدة لقطاع
العلف احليواني في العام  2013لالستحواذ
على موقع متميز في السوق وتوفير منتجات
العلف احليواني القائمة على القيمة .واستند
قرار إطالق تلك العالمة التجارية على حقيقة
مفادها أن قطاعي الدقيق واألعالف ميثالن فئتني
مختلفتني ،وتخدم كلٍ منهما مجموعة مختلفة
من العمالء .ويدل إعادة تسمية قطاع العلف
احليواني إلى العالمة التجارية «أجريڤيتا» على
التزامنا بتقدمي أكثر من مجرد منتجات العلف
احليواني ،وعلى سعينا لتقدمي اخلدمات التي من
شأنها زيادة اإلنتاجية احليوانية مثل خدمات
التغذية واملشورة الفنية واخلدمات البيطرية.

باإلضافة إلى ذلك ،مت االنتهاء من توسعة خطوط
منتجات علف الدواجن وذلك بإضافة  60ألف طنٍ
سنويا ً من القدرة اإلنتاجية إلى املنشأة احلالية
التي وصلت قدرتها اإلنتاجية اإلجمالية من
العلف احليواني في الربع الثاني من عام 2013
إلى  488ألف طنٍ سنويا ً ،ومن املقرر تشغيلها
بكامل قدرتها اإلنتاجية في بداية عام 2014
لتلبية الطلب املتزايد على هذه املنتجات.

حجم احلصة السوقية

وقد أضافت «أجريڤيتا» منفذين إضافيني،
ليصل عدد منافذ البيع التي تديرها في
توزيع العلف احليواني للسكان احملليني في
العني واملنطقة الغربية إلى  13منفذاّ ،وهي
تسعى إلى إبرام عقود طويلة األجل لتشغيل
وتوزيع منتجاتها من خالل هذه املنافذ.

وقد سجلت أعمال منتجات الدقيق منوا ً
بنسبة  3في املائة في حجم املبيعات في عام
 ،2013حيث حتتفظ العالمة التجارية الرائدة
«املطاحن الكبرى» مبكانتها املتميزة من خالل
حصتها السوقية البالغة  41في املائة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة و 88في املائة في إمارة
أبوظبي .وقد مت خالل العام طرح أصناف جديدة
من الدقيق مثل «تشاكي آتا» والدقيق ذاتي
التخـمير .ومن املقرر االنتهاء من تطوير قدرات
إنتاج الدقيق وإضافة  50ألف طن إلى القدرة
اإلنتاجية احلالية في الربع األول من العام ،2014
مما ستتيح الفرصة للتوسع في عمليات التوزيع
وإطالق منتجات جديدة في املستقبل ،كما
إننا ندرس االستفادة من فرص تصدير املنتجات
لدول مجلس التعاون اخلليجي وخارجها.

وبالنظر ُقدما ً للمستقبل في استراتيجيتنا
الرامية إلى توفير العلف احليواني امل ُدعم للمناعة،
ستقوم «أجريڤيتا» بطرح املنتجات اجملزأة املناسبة
خملتلف مراحل دورة حياة احليوان والترويج لها.
وتدرس الشركة أيضا ً طرح منتجات جديدة
في قطاع األعالف احليوانية خالل العام .2014
وفي فئة منتجات الدقيق ،تخطط «املطاحن
الكبرى» إلدخال املزيد من املنتجات وأشكال
التعبئة والتغليف املتخصصة ،مع االستمرار في
توسيع نطاق أعمالها بني جتار التجزئة واخملابز.

%13

النمو في صافي املبيعات

961

مليون
درهم

صافي املبيعات

%31

النمو في صافي الربح

172

صافي الربح

مليون
درهم

الدقيق

(املطاحن الكبرى)
%41
%88

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  41باملائه
األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  88باملائه.
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(املصدر :تقدير داخلي)

الدقيق اخلاصة باملستهلكني
(املطاحن الكبرى)

العلف احليواني
(أجريڤيتا)

%37
%70

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  37باملائه
األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  70باملائه.
(املصدر :تقدير داخلي)

%49
%82

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  49باملائه
األولى في إمارة أبوظبي بحصة
سوقية تبلغ  82باملائه.
(املصدر :تقدير داخلي)
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قسم األعمال االستهالكية
حقق قسم األعمال االستهالكية نموًا في مبيعاته بنسبة  16بالمائة في عام
 ،2013لتصل إلى  551مليون درهم إماراتي ،مع نمو صافي أرباح القسم بنسبة
 35بالمائة ليصل إلى  52مليون درهم إماراتي.
ثمرة
لقد جاء هذا األداء اإليجابي بالدرجة األولى
ً
للنمو الكبير وحتسن الكفاءة في حجم اإلنتاج
اخلاص بقطاع املياه املعبئة واملشروبات الذي سجل
منوا ً في األرباح بنسبة  15باملائة .وقلل قطاع
األغذية من صافي خسائره نتيجة لزيادة التوزيع
وخاصة في منتجات األلبان الطازجة «يوبليه» في
السوق احمللية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.

وال يزال قطاع املياه ميثل قطاع املبيعات الرئيسي،
حيث يستحوذ على نحو  70في املائة من إجمالي
مبيعات هذا القسم .وقد حافظت عالمتنا
التجارية «مياه العني» على املركز الثاني من حيث
حصتها السوقية البالغة 21في املائة في سوق
املياه املعبأة بدولة اإلمارات العربية املتحدة .ومن
املتوقع استمرار هذا االجتاه الصاعد في حجم
مبيعات املياه املعبأة ،وهو ما دفعنا ملواصلة
االستثمار في حتديث عمليات اإلنتاج التي نطبقها.
ومن املقرر مضاعفة قدرتنا اإلنتاجية في قطاع
إنتاج املياه املعبأة في العام  2014عبر تدشني
خط تعبئة جديد ذو سرعة عالية باإلضافة
إلى قدرات تصنيع وتخزين إضافية .مت أطالق
عالمتنا التجارية ملياه الينابيع التركية «آلنب»
بشكل جتريبي في عدد من املنافذ اخملتارة بدولة
اإلمارات العربية املتحدة في أواخر العام .2013

وكان حجم مبيعات عصائر «كابري سن» ثابتا ً
في عام  2013نتيجة للتغير في حركة السوق،
رغم مواصلة النمو في عملية التوزيع .وبالتزامن
مع ذلك ،ندرس أيضا ً طرح منتجات استهالكية
أفضل مع التركيز على الصحة والعافية من
خالل زيادة نسبة العصير الطبيعي في هذه
املنتجات .وتواصل مبيعات منتجات عصائر «العني
الطازجة» منوها مع اكتساب العالمة التجارية
سمعة جيدة حول جودتها املتميزة .كما تواصل
هذه العالمة التجارية أيضا ً تواجدها في قطاع
الضيافة واملطاعم .وقد متت إضافة أربع نكهات
جديدة في العام  ،2013ومن املقرر أن تشهد تلك
النكهات مزيدا ً من التنويع خالل العام .2014
وقد مت إيقاف إنتاج عصائر «تشيكيتا» إذ جاء
مستوى الطلب من جانب املستهلكني دون
التوقعات .وشهد العام  2013توقيع اتفاقية
للحصول على حقوق توزيع منتجات «مونستر»
إحدى الشركات الرائدة في قطاع املشروبات
التي تتضمن مشروبات الطاقة والشاي املثلج
والقهوة والعصائر ،ومن املقرر طرحها في
األسواق خالل الربع الثاني من عام .2014
سجل قطاع األغذية ،الذي يضم معجون
طماطم «العني» واخلضروات اجملمدة ومنتجات
األلبان الطازجة «يوبليه» ،منـوا ً في املبيعات
بنسبة  47في املائة في العام .2013
حجم احلصة السوقية

وال يزال معجون طماطم «العني» يتصدر
فئة منتجاته في دولة اإلمارات العربية
املتحدة مستحوذا ً على حصة سوقية بلغ
حجمها  20في املائة ،في حني ارتفعت حصة
خضروات «العني» اجملمدة في السوق إلى 7
في املائة في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
محافظة على املركز الرابع في السوق.
ً
وقد مت تعزيز النمو في قطاع األغذية من خالل
مضاعفة مبيعات العالمة التجارية «يوبليه»،
وجاء ذلك النمو املشجع متبوعا ً بإعادة إطالق
مجموعة منتجات الزبادي من خالل خط تعبئة
وتغليف جديد ،وإدخال منتجات زبادي الفاكهة
قليل الدسم ،وطرح نكهات جديدة ،هذا باإلضافة
إلى تدشني العالمة التجارية «بيتي فيلو» التي
ص ّنعت خصيصا ً لألطفال .كما قامت الشركة
ُ
باالستثمار في برنامج تسويقي متكامل لدعم
العالمة التجارية وتعزيز وعي املستهلكني بها.
كما إننا نخطط للعمل والتعاون الوثيق مع
شركة «يوبليه» فيما يتعلق بطرح منتجات
ونكهات جديدة خالل السنوات املقبلة.
ٍ
جيد في
وفي الوقت نفسه ،مت إحراز تقد ٍم
العام  2013بشأن مصنع منتجات اخملبوزات
اجملمدة األحدث من نوعه في الوثبة ،ومن املقرر
أن يبلغ املصنع مرحلة التشغيل التجاري في
الربع الثاني من عام  .2014وحتظى «أغذية»
مبجموعة قوية من العمالء احملتملني في قطاعات
الضيافة ،التجزئة ،والوجبات السريعة.

وخالصة القول ،سيمثل قسم األعمال
االستهالكية احملرك الرئيسي لنمو مجموعة
أغذية في املستقبل في ظل سعيه املستمر
لطرح العديد من املنتجات الغذائية واملشروبات
األخرى .ويعد تسجيل مبيعات بلغت  500مليون
درهم إماراتي إجنازا ً هاما ً لهذا القطاع الذي حقق
مبيعات بلغت قرابة  75مليون درهم قبل أقل
من سبع سنوات ،مما يعكس مكانة «أغذية»
البارزة باعتبارها شركة أغذية عاملية ذات قدرة
تنافسية عالية .وينصب تركيزنا اآلن في احلفاظ
على رضا املستهلك من خالل إجراء البحوث حول
أمناط االستهالك وإبرام شراكات قوية مع أشهر
العالمات التجارية العاملية .وقد قامت اجملموعة
بإجراء دراسات تتعلق بتوقعات املستهلكني في
دولة اإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية
السعودية خالل العام  ،2013وهي تتطلع إلى مزيد
من التوسع وطرح منتجات جديدة في العام .2014

%16

النمو في صافي املبيعات

551

مليون
درهم

صافي املبيعات

%35

النمو في صافي الربح

52

مليون
درهم

صافي الربح

املياه املعبأة
(العني)

%21
%32

الثانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  21باملائه.
األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  32باملائه.
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(املصدر :إيه سي نيلسون)

العصائر ذات االستخدام ملرة واحدة

سن)
(كابري َ

معجون الطماطم
(العني)

%11
%14

الرابعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  11باملائه.
الثالثة في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  14باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

اخلضروات اجملمدة
(العني)

%20
%26

األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  20باملائه.
األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  26باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

%7
%12

الرابعة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  7باملائه.
الثالثة في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  12باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

21

المراجعة التشغيلية

مـصـر و تـركيـا
ارتفعت المبيعات بقوة في مصر ،بينما حظيت مياه الينابيع التركية «آلبن»
بمعدالت توزيع جيدة وبدأت في زيادة صادراتها.
مـصـر

في أعقاب فترة من عدم االستقرار في عملياتنا
مبصر في العام  ،2012والناجمة عن مزيج من
التباطؤ في األسواق املصرية وأسواق شمال إفريقيا
اجملاورة ،شهدت األعمال نقلة قوية في عام .2013

وقد قمنا بإعادة هيكلة أعمالنا وترشيد
محفظة املنتجات في العام  2013بهدف حتسني
الكفاءة التنظيمية واألداء .وقد حققت هذه
املبادرات نتائج طيبة متثلت في النمو القوي
للمبيعات وانخفاض اخلسائر من  11مليون
درهم إماراتي في العام  2012إلى مليون درهم
إماراتي فقط في عام  .2013ونتوقع بأن تسجل
أعمالنا في مصر أرباحا ً في عام .2014
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تـركيـا

في أعقاب إطالق العالمة التجارية اجلديدة ملياه
الينابيع التركية حتت اسم «آلنب» في نهاية العام
 ،2012قامت الشركة بتطوير عملياتها ووضعت
األسس الالزمة لعمليات التوزيع والشراء ،ما
ساهم في إكساب هذه العالمة التجارية مزيدا ً
من االهتمام .وحتظى العالمة التجارية «آلنب»
مبعدالت توزيع جيدة وبدأت في زيادة صادراتها.

وقد مت إطالق العالمة التجارية «آلنب» جتريبيا ً في
عدد من املنافذ اخملتارة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة في أواخر العام  ،2013ومن املقرر مواصلة
التوسع في التوزيع خالل العام  ،2014ليشمل
أسواق دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى.
وداخل تركيا ،تتمتع العالمة التجارية مبعدل
ٍ
انتشار ٍ كبيرٍ
ومتزايد في منطقة أضنة .وقد
مت تدشني خط التعبئة من حجم  5لتر و10
لتر ألغراض التوزيع احمللـي في الربع األخير
من  .2013ونهدف إلى حتسني أداء أعمالنا في
تركيا من خالل زيادة املبيعات التي تستهدف
تلبية الطلب احمللي ،التصدير ،وخفض
التكاليف من خالل العديد من املبادرات.
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المسؤولية اإلجتماعية للمجموعة

الصحة والعافية في صميم ثقافة مجموعتنا
يرتكز التزام مجموعة أغذية بمسؤوليتها االجتماعية على أربعة أركان أساسية تتمثل
في الصحة والعافية ،سالمة الغذاء وأمنه ،الموظفون والتوطين ،والبيئة
في العام  ،2013قامت «أغذية» بالعديد من أعمال
بدءا من رعاية
الدعم واألنشطة االجتماعيةً ،
الفعاليات االجتماعية والثقافية والرياضية ووصوال ً
إلى تقدمي املساعدة والتوجيهات املهنية للجمعيات
اخليرية ومؤسسات الرعاية االجتماعية.
الصحة والعافية
تقع الصحة والعافية في صميم ثقافة العمل
بالنسبة جملموعة أغذية ،كما يدل على ذلك اسمها،
حيث متثل صحة موظفيها أولوية ثابتة لديها.

في العام  ،2013واصلت الشركة دعم برنامجها
اخلاص بالصحة في مكان العمل الذي أطلقته
اجملموعة في العام  ،2012الذي يشجع على
تناول الطعام الصحي واتباع أسلوب حياة نشط
مع العمل على نشر الوعي بشأن العديد من
القضايا الصحية الهامة .كما استضافت
الشركة يوم الرياضة السنوي الثالث للموظفني
وعائالتهم .وقامت مجددا ً برعاية فريقني من
مجموعة أغذية ،فريق كرة القدم وفريق الكريكت،
في دورة بطولة أبوظبي أللعاب الشركات.
وميضي برنامج الصحة في مكان العمل
ٍ
ملحوظ في العام ،2014
قدما ً نحو حتقيق من ٍو
إذ تقرر توسعته ليشمل فصول اللياقة
البدنية األسبوعية ،الفحوص الطبية
الفصلية ،وجلسات شهرية للتوعية بالقضايا
املرتبطة بالصحة مثل اإلسعافات األولية،
التغذية ،السكري ،وسرطان الثدي.

ولرفع مستوى الوعي العام بالقضايا املتعلقة
بالصحة ،قامت «أغذية» برعاية مبادرة «عطايا»،
وهي مبادرة تتعلق برعاية مرضى التوحد في
اجملتمع ،حيث ُعقدت الدورات الداخلية لنشر
الوعي لدى املوظفني بشأن هؤالء املرضى.
وتعتزم مجموعة أغذية تبني مبادرات إضافية
مع جمعيات التوحد في العام .2014

مؤخرا ً ،قامت مجموعة أغذية بالشراكة مع
مؤسسة «فوالنتير» غير الربحية في اإلمارات
العربية املتحدة بإطالق مبادرة «مرر الكوب» التي
مت من خاللها تقدمي كوب من املاء العذب املنعش
«مياه العني» لشريحة واسعة من العاملني
في العراء في أنحاء دولة اإلمارات خالل فصل
الصيف وتوعيتهم بشأن أهمية ارتواء اجلسم
باملاء واخملاطر الصحية ذات الصلة التي ميكن أن
تنتج عن عدم تناول كميات كافية من السوائل.
سالمة الغذاء وأمنه
حتمل جميع وحدات اإلنتاج شهادة االعتماد «أيزو
 »22000في مجال إدارة سالمة األغذية ،املمنوحة
من مؤسسة لويدز لضمان اجلودة ،وكذلك
اعتماد نظام « الهاسب» (حتليل اخملاطر ونقاط
التحكم احلرجة) .وقد حصلت الشركة على
شهادة األيزو ( 14001نظام إدارة البيئة) وشهادة
األيزو ( 18001نظام إدارة الصحة والسالمة)
باستثناء شركتنا في تركيا التي يجري العمل
فيها للحصول على مثل هذه الشهادات.
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ومتاشيا ً مع مبادرات األمن الغذائي احلكومية،
تدير «أغذية» مخزونا ً استراتيجيا ً يتنوع بني
منتجات القمح واألعالف احليوانية ومياه الشرب.
ويقدم قسم األعمال الزراعية باجملموعة اخلدمات
البيطرية والدعم للمزارعني احملليني ،ويعقد أيضا ً
الندوات الفنية حول تغذية وصحة احليوانات .وفي
مدت اجملموعة يد العون لبرنامج
العام ّ ،2013
ٍ
تبرعات سخية جلهود
األغذية العاملي وقدمت
اإلغاثة من إعصار تايفون هايان في الفلبني.
املوظفون والتوطني
يحتل االستثمار في املوارد البشرية ،كدعم
سياسات التوطني ،وتوفير الفرص املتكافئة
مركزا ً محوريا ً في سياسة التوظيف لدى
مجموعة أغذية .فالتنوع جزء أصيل من قيم
اجملموعة وميثل ركيزة أساسية في مسيرة منو
أي مؤسسة حيوية تقدم خدماتها جملموعة
واسعة من املستهلكني والعمالء.

وفي ديسمبر ،2013
تخرج ما يقرب من  80موظفا ً
ّ
إماراتيا ً من برنامج دمج الكفاءات الوطنية
الذي تتبناه اجملموعة ،وسيتبعهم  20موظفا ً
آخر خالل األشهر املقبلة ،حيث يتم تعريف
الشباب اإلماراتي املنضم إلى اجملموعة مبختلف
اجملاالت والتخصصات وتدريبهم عليها ،مبا في
ذلك مهارات التمويل ،التواصل الفعال ،اللباقة
في املعامالت التجارية ،والثقافة املؤسسية.

وفي أواخر العام  ،2013وقعت اجملموعة مذكرة
تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم والتدريب
املهني لتوفير التدريب والتطوير الوظيفي وفرص
العمل ملواطني دولة اإلمارات في قطاع التصنيع
الغذائي .وتتيح هذه االتفاقية جملموعة أغذية
مد يد العون لطالب املعهد لتعزيز معرفتهم
ّ
باخلدمات اللوجستية والصيانة الهندسية من
خالل التعاون في تصميم املواد واملناهج الدراسية.

وفي الوقت نفسه ،وقعت الشركة اتفاقية مع
اجلامعة األميركية في بيروت لتطوير املعرفة
واملهارات بني الشباب اإلماراتي في عدة مجاالت
تشمل تكنولوجيا األغذية ،ضمان اجلودة ،الصحة
البيئية ،إدارة األعمال ،وغيرها من اجملاالت األخرى.
وسيتمكن طالب اجلامعة األميركية في بيروت،
عبر تلك الشراكة ،من احلصول على الدورات
ستتاح
التدريبية داخل مجموعة أغذية ،بينما ُ
الفرصة ملوظفي اجملموعة لتعزيز خبراتهم في
اجلامعة في العديد من اجملاالت مبا في ذلك سالمة
الغذاء واملياه ،الرصد والتقييم ،تكنولوجيا األغذية،
إدارة األعمال ،الهندسة امليكانيكية ،التغذية،
السالمة في مكان العمل ،والزراعة .وستتيح
االتفاقية أيضا ً للمجموعة االستفادة من مرافق
اجلامعة األميركية في بيروت إلجراء مشاريع
األبحاث والتطوير ،فضال عن تزويد اجملموعة
مبختلف التحاليل الالزمة للمنتجات واملواد
بأنواعها الكيميائي ،امليكروبيولوجي ،والفيزيائي.

وتواصل اجملموعة بالتعاون مع خبراء من
مختلف اجملاالت تطوير «أكادميية أغذية» لتقدمي
دورات تدريبية للموظفني واالرتقاء مبعارفهم
ومهاراتهم .وفي العام  ،2013أضافت األكادميية
العديد من الدورات اجلديدة ،التي تؤكد على
مشاركة اجملموعة الواسعة والتزامها القوي نحو
التعلم والتطوير في جميع أنحاء اجملموعة.
باإلضافة إلى ذلك ،أطلقت اجملموعة برنامج
«القيادة في أغذية» الذي يستهدف أعضاء
اللجنة التنفيذية باإلضافة إلى  100من مدراء
اإلدارة العليا واملتوسطة؛ ويهدف إلى إكساب
العناصر القيادية في اجملموعة املعرفة واملهارات
الالزمتني للحصول على افضل النتائج.

باإلضافة إلى ذلك أنشأت الشركة «فريق
أغذية ذو األداء املتميز» .حيث أكمل هذا الفريق
برنامج التدريب على اإلدارة الذي أُطلق في عام
 ،2012الذي استهدف أفضل  100موظف ،ومن
اخملطط إجراء مزيد من التطوير على مهارات
هذا الفريق خالل عام  .2014ميتلك «فريق أغذية
ذو األداء املتميز» جميع األدوات واملهارات الالزمة
ملواجهة مختلف التحديات ،وتنفيذ السياسات
التي مت وضعها وصوالً لتحسني األداء.
وأخيرا ً ،يواصل برنامج الكفاءات الوطنية
باجملموعة تعزيز جهودها إزاء مبادرات التوطني.
وال تزال «أغذية» ،بالشراكة مع مجلس
أبوظبي للتوطني ،ملتزم ًة بتوظيف املواهب
الوطنية ،ودعم التطوير املهني املستمر،
وتقدمي املنح الدراسية للخريجني اإلماراتيني.
البيئة
جتدر اإلشارة في هذا اخلصوص أن جميع
وحدات اإلنتاج حاصلة على شهادة اعتماد
األيزو ( 14001نظام إدارة البيئة) املمنوح
من قبل مؤسسة لويدز لضمان اجلودة.

وباعتبارها واحد ًة من أبرز مصنعي املياه املعبأة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تلتزم اجملموعة
باحلد من استخدام مادة البولي إيثيلني تيرفثاالت
وزيادة مستويات إعادة تدوير املنتجات .كما
سيتيح اختيارنا وتشغيلنا خلط تعبئة جديد عالي
السرعة إلى خفض استخدام مادة البولي إيثيلني
تيرفثاالت بحوالي نسبة  20في املائة تقريبا ً.
حافظت اجملموعة في العام  2013على
شراكاتها مع الشركات احمللية إلعادة تدوير
جميع النفايات التشغيلية مثل مادة البولي
إيثيلني تيرفثاالت ،الورق ،الورق املقوى ،واملنصات
اخلشبية .كما قامت الشركة باستبدال
املنصات اخلشبية بأخرى بالستيكية.
كما تلعب الشركة دورا ً هاما ً في املبادرات
احلكومية الهادفة إلى خفض نفايات التنب
وزراعة التنب املستهلكة للمياه بكثرة،
من خالل استخدام العلف املكون من
كريات التنب واملركزات بدالً عن ذلك.

وأخيرا ً تشارك أغذية في العديد من مبادرات
يوم البيئة السنوي عبر زراعة األشجار وإغالق
الطابعات لتقليل النفايات الورقية .وتخطط
اجملموعة في العام  2014إلطالق مبادرة «من أجل
بيئة خضراء» للسيطرة على انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون واحلد منها وطمر النفايات.
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ُوضعت مبادئ حوكمة الشركات في مجموعة أغذية ش.م.ع («الشركة»)
لدعمها في تحقيق النمو المستدام وحماية مصالح مساهمينا ،فض ً
ال عن
إيجاد القيمة للمساهمين واألطراف المعنية.
يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية
ش.م.ع بااللتزام التام باحلماية املتواصلة
ملصالح كافة املساهمني عبر تطبيق
معايير رفيعة من حوكمة الشركات.

يؤمن مجلس اإلدارة بأن حوكمة الشركات
هي شرط أساسي لتحقيق قيمة مستدامة
للمساهمني .ويقع على عاتق مجلس اإلدارة
العمل كوكيل مؤمتن نياب ًة عن املساهمني
لإلشراف على إدارة أعمال الشركة.

متثل اخلطوط التوجيهية حلوكمة الشركات عند
تطبيقها تطبيقا ً فعاالً األساس املتني الستقامة
العمل ،وتفضي في نهاية املطاف إلى حتقيق
نتائج قوية ومستدامة في العمل .كما وتسعى
الشركة إلى املثابرة في تطبيق أرفع معايير املهنية
واألداء املؤسسي واملساءلة ضمانا ً للحفاظ
على القيمة للمساهمني وتعزيزها باستمرار.
يقدم هذا التقرير عرضا ً عاما ً ألنظمة وإجراءات
حوكمة الشركات املطبقة في الشركة كما
بقت لغاية  31ديسمبر  .2013وقد مت حفظ
ُ
ط َ
التقرير لدى هيئة األوراق املالية والسلع
ونشره على املوقع اإللكتروني لسوق أبوظبي
لألوراق املالية واملوقع اإللكتروني لشركة
أغذية ،مبا يتفق مع حوكمة الشركات والقرار
الوزاري رقم ( )518بشأن حوكمة الشركات
واالنضباط املؤسسي لعام .2009

خالل عام  ،2012قامت إحدى الشركات
اخلارجية اخملتصة باخلدمات املهنية بإجراء
مراجعة لترتيبات احلوكمة املتبعة لدى
شركتنا .وقمنا بصياغة توصياتهم ضمن
اإلطار الذي اعتمدناه حلوكمة الشركات.

فلسفة الشركة
تقر الشركة مبسؤولياتها جتاه مختلف األطراف
املعنية بأعمالها .كما وتؤمن بأن احلوكمة اجليدة
للشركات حتفز اإلدارة على االلتزام بتحقيق
القيمة املجُ زية للمساهمني عبر وضع أهداف
مناسبة والعمل على حتقيقها .كذلك فإن حسن
حوكمة الشركات يوفر إطار العمل املناسب
جمللس اإلدارة واللجان التابعة له وإلدارة الشركة
كي ميثــلوا جـمـيعـا ً مصالح الشركة واألطراف
املعنية بأعمالها بأقصى درجات الفعالية.

كما وتلتزم الشركة بأرفع معايير الشفافية
واملساءلة واملمارسات اإلدارية الناجحة.
ويتضمن هذا اعتماد ومراقبة اإلستراتيجيات
واألهداف واإلجراءات املؤسسية املناسبة التي
تتماشى مع مسؤوليات الشركة القانونية
واألخالقية .ويضمن التطبيق الصارم لقواعد
سلوك احلوكمة اجليدة ممارسة أنشطة
العمل في مختلف أقسام الشركة.
دليل حوكمة الشركات
يتناول دليل حوكمة الشركات املعتمد
من قبل مجلس اإلدارة احملاور التالية .إال أن
التوجيهات اإلرشادية تخضع للتعديل من
حني آلخر عندما يرى مجلس اإلدارة ذلك
مناسبا ً لتحقيق مصالح الشركة أو وفق
ما تتطلبه القوانني واألنظمة السارية.

مجلس اإلدارة

– دور مجلس اإلدارة
– مسؤوليات مجلس اإلدارة
– املسؤولية الشخصية
–	تواصل أعضاء مجلس اإلدارة
مع املسؤولني واملوظفني
– االستشارات واألحكام املستقلة
– تأليف مجلس اإلدارة
– مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة
– ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة
– أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة
– اجتماعات مجلس اإلدارة
– تداوالت اجتماعات مجلس اإلدارة
– محاضر االجتماعات واإلجراءات
– التصويت
– توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واالرتقاء بأدائهم
– مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
– تفويض الصالحيات
– تقييم األداء
– القياس واملساءلة
– اإلفصاح اخلاص بأعضاء مجلس اإلدارة

اللجان التابعة جمللس اإلدارة

– جلنة الترشيح واملكافآت وميثاقها
– جلنة التدقيق وميثاقها

منظومة الرقابة الداخلية

–
–
–
–
–
–
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تعريف ضوابط الرقابة الداخلية
التدقيق الداخلي
إدارة اخملاطر
املسؤولية جتاه إدارة السياسات
املعايير وأفضل املمارسات املتبعة
التواصل واالمتثال القانوني

اجلمعية العمومية واملساهمني

– االجتماع السنوي للجمعية العمومية
– اإلفصاح والتواصل
– تفاعل مجلس اإلدارة مع املساهمني
– املتحدثون الرسميون املعينون
–	دور مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق في
مسألة التواصل واإلفصاح
– التواصل الداخلي واإللكتروني
– التواصل مع اجلهات التنظيمية
– سياسة إعداد التقارير املتعلقة باألداء
–	الشخص املسؤول عن اإلجابة عن
التساؤالت املتعلقة بسياسة اإلفصاح

قواعد السلوك

– أخالقيات العمل وتضارب املصالح

التدقيق اخلارجي

– تعيني املدقق اخلارجي
– مدة تعيني املدقق اخلارجي
– الشروط الواجب توافرها في املدقق اخلارجي

املسؤولية االجتماعية للمجموعة
–
–
–
–

الصحة والعافية
سالمة الغذاء وأمنه
املوظفون والتوطني
البيئة

مجلس اإلدارة
يتجسد دور مجلس اإلدارة في متثيل املساهمني
وحتمل املسؤولية أمامهم عن إنشاء القيمة
وحتقيقها من خالل احلوكمة الفعالة للعمل.
وتتيح منظومة احلوكمة جمللس اإلدارة إمكانية
املوازنة بني دوره في اإلشراف والتوجيه اإلستراتيجي
وبني مسؤوليته عن ضمان االمتثال للقوانني
واألنظمة النافذة .فمجلسنا هو املسؤول
عن جناح الشركة على املدى الطويل.
يصدر مجلس اإلدارة تقريرا ً سنويا ً خاصا ً بحوكمة
الشركة ،يبني فيه املمارسات والعمليات
اإلجرائية املعتمدة من قبل اجمللس في القيام
مبسؤولياته .ويتضمن العمليات اإلجرائية التي
طبقها اجمللس للقيام مبهامه وأنشطته اخلاصة؛
واألمور التي احتفظ لنفسه بحق النظر فيها
والتقرير بشأنها؛ والصالحيات التي فوضها
للرئيس التنفيذي وتوجيهات إرشادية بشأن
العالقة بني مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.

وفور تعيني أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة،
يتوجب عليه اإلفصاح للشركة عن طبيعة
العالقات التي تربطه بالشركات األخرى املدرجة ،مبا
في ذلك ما يشغله فيها من مناصب وما له فيها
من استثمارات وغير ذلك من االلتزامات الهامة،
من خالل توقيع استمارة تصريح باالستقاللية.

مسؤوليات مجلس اإلدارة
يتحمل مجلس اإلدارة مسؤولية التحقق
من تطبيق أسلوب إدارة فعال لتنفيذ
إستراتيجية الشركة .ويشعر اجمللس باالرتياح
حيال مخزون املواهب املتوفرة حاليا ً لدى
الشركة على توفير املوارد الكافية للتعاقب
الوظيفي على املديني القصير والطويل.

عت َبر اجمللس الكيان الرئيس في اتخاذ القرارات
كما يُ َ
بشأن كافة األمور التي تعتبر ذات أهمية جوهرية
بالنسبة للشركة .ولدى اجمللس دوما ً جدول أعمال
متجدد من أجل ضمان بقاء القضايا الهامة حتت
الضوء على مدار العام .إضافة إلى ذلك ،يتولى
مجلس اإلدارة املهمات واملسؤوليات التالية:

–	توفير الريادة للشركة ضمن إطار من
الضوابط احلكيمة والفعالة التي
متكن من تقييم اخملاطر وإدارتها.
–	وضع القيم واملعايير لعمل الشركة وضمان فهم
التزامات الشركة جتاه مساهميها وتلبيتها.
–	املسؤولية عن ضمان فعالية نظام
الرقابة الداخلية املعتمد في الشركة.
بنية حسنة مع مراعاة احلرص
–	التصرف ّ
والعناية الواجبة في حتقيق مصالح الشركة،
وجتنب أي تضارب للمصالح الشخصية
مع دور العضو في مجلس اإلدارة.
–	االنتقاد البناء للمقترحات اخلاصة
باإلستراتيجية واملساهمة في تطويرها.
–	إجراء التحريات املعقولة للتأكد أن
الشركة تعمل لتحقيق أهدافها
بكفاءة وفعالية وبصورة قانونية.
–	التحليل الدقيق واجلاد لكافة
املقترحات املقدمة للمجلس.
–	تشجيع احلوار والنقاش البناء في االجتماعات
وضمان إعطاء كافة القضايا املثارة
حقها من التدقيق قبل اتخاذ القرار.
–	مراقبة أداء اإلدارة من حيث حتقيق
األهداف والغايات املتفق عليها ومتابعة
عملية إعداد التقارير عن األداء.

–	التأكد من حتقيق أهداف الشركة من
خالل خوض مخاطرة مدروسة وفقا ً ملعايير
قابلية الشركة على اخملاطرة ،والتأكد
كذلك من فعالية وسالمة البيانات املالية
والضوابط املالية وأنظمة إدارة اخملاطر.
–	اتخاذ القرارات املتعلقة بالهيكلية الرأسمالية
للشركة وسياساتها في توزيع األرباح.
–	توفير توجيهات واضحة في حال ُفوض
أحدا ً من أعضائه أو اإلدارة التنفيذية
ببعض األمور اإلدارية التي تعود
صالحية التقرير بشأنها للمجلس.
–	مراجعة االستثمارات الهامة وااللتزامات
اإلستراتيجية واملوافقة عليها ومتابعتها.
–	مراجعة القوائم املالية السنوية
واملرحلية واعتمادها.
–	ضمان االلتزام بالقوانني واألنظمة السارية
وكافة املعايير احملاسبية ذات الصلة.
–	التأكد من تطبيق منظومة وافية إلدارة اخملاطر
الكتشافها وتقييمها والتخفيف من أثرها.
–	التأكد من تطبيق سياسات وآليات تفويض
مناسبة لتسيير أمور الشركة بصورة فعالة.
–	اعتماد هيكلية حوكمة تتماشى مع قيم
الشركة وإستراتيجياتها وتضمن حتقيق ما يلي:
 االرتقاء بسمعة الشركة. احلفاظ على معايير السلوك الرفيعة. تعزيز آليات اتخاذ القرارات األخالقية واملسؤولة.	البيان الواضح للتطلعات املأمولةولتفويض الصالحيات.
 -االلتزام بأنظمة احلوكمة النافذة.

–	تعيني الرئيس التنفيذي والتقييم املتواصل
ألدائه ومكافآته (وكذلك أداء ومكافآت اإلدارة
العليا) من خالل جلنة الترشيحات واملكافآت.

–	التأكد من تطبيق خطة مناسبة للتعاقب
الوظيفي على مناصب اإلدارة العليا.
–	تقدير املصالح املشروعة لكافة املعنيني
بعمل الشركة ،سواء منهم املساهمون
أو شركاء العمل أو املوظفون أو
اجملتمعات التي تعمل فيها الشركة.
–	وضع قواعد مكتوبة لتعامالت مديري
الشركة وموظفيها باألوراق املالية للشركة.
–	ضمان سالمة ونزاهة التقارير اخلارجية
املقدمة للجهات املعنية ،ويشمل ذلك:
	مراجعة الضوابط والعمليات واإلجراءاتاملطبقة ومراقبتها للحفاظ على سالمة
ونزاهة السجالت والقوائم املالية واحملاسبية
للشركة ،بتوجيه من جلنة التدقيق.
	التأكد من إيصال معلومات وإفصاحات دقيقةوموضوعية وشاملة للمساهمني لضمان
اطالعهم التام على املستجدات الهامة.
	مراجعة تقارير جلنة التدقيق فيمايتعلق باخملاطر وضوابط الرقابة الداخلية
وتقارير التدقيق الداخلي واخلارجي.
–	اتخاذ قرارات بطريقة القرارات بالتمرير،
على أن تتم مراعاة األمور التالية:
	أال تتجاوز حاالت إصدار القراراتبالتمرير أربع مرات في السنة.
	موافقة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة على أناملسألة املعنية متثل حالة استثنائية وعاجلة.
	يجب أن يدعم القرار بالتمرير املقدم لنيلموافقة اجمللس بالوثائق ذات الصلة.
	احلصول على املوافقة اخلطية لغالبية أعضاءمجلس اإلدارة على أي قرار يصدره اجمللس
بالتمرير على أن يقدم هذا القرار للمجلس
في اجتماعه التالي للمصادقة عليه.
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تقرير حوكمة الشركات (تـابـع)

تأليف مجلس اإلدارة
مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي في االجتماع
السنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ
 27أبريل  2011ملدة ثالث سنوات .ويضم اجمللس
حاليا ً سبعة أعضاء ،يتألفون من رئيس للمجلس
مستقل وغير تنفيذي وستة أعضاء آخرين
مستقلني وغير تنفيذيني أيضا ً .وتنتهي مدة والية
أعضاء اجمللس احلاليني بتاريخ  27أبريل .2014
ويعمل اجمللس بشكل دائم على التأكد من
امتالك أعضائه للمهارات املطلوبة واملعرفة
واخلبرة الالزمة للقيام بواجباتهم على
الوجه األكمل .مجلس اإلدارة احلالي:
معالي راشد مبارك الهاجري

رئيس اجمللس
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهل العلمي:

سعادة أبو بكر صديق خوري

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

عضو مجلس اإلدارة منذ :أكتوبر 2004

بكالوريوس في العلوم املالية
(الواليات املتحدة األمريكية)

بكالوريوس في العلوم (الواليات املتحدة األمريكية)

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

املؤهل العلمي:

محلل مالي قانوني معتمد
عضو معهد احملللني املاليني

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع
نائب رئيس مجلس إدارة شركة
الواحة كابيتال ش.م.ع

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة العامة (صناعات)

نائب رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة

بكالوريوس في اإلدارة العامة والقانون

عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق املالية

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي
للرقابة الغذائية

عضو مجلس إدارة شركة مطارات أبوظبي

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي

عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي للموانئ

عضو جلنة تدقيق احلسابات ،هيئة البيئة  -أبوظبي

عضو مجلس إدارة صندوق معاشات
ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

سعادة ماجد سالم الرميثي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهل العلمي:

بكالوريوس في اإلدارة املالية
(الواليات املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

عضو اجمللس االستشاري األعلى
لدول مجلس التعاون اخلليجي

نائب رئيس اجمللس
غير تنفيذي ،مستقل

املؤهل العلمي:

محلل مالي قانوني معتمد

عضو جمعية إدارة املوارد البشرية

املنصب احلالي:

عضو مجلس إدارة تنفيذي لدائرة العقارات
والبنية التحتية في جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة جمعة خميس اخليلي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

املؤهل العلمي:

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي

رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة
بدولة اإلمارات العربية املتحدة

رئيس مجلس إدارة شركة اجلرافات البحرية الوطنية
رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر

عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي
للتطوير االقتصادي

عضو مجلس إدارة مكتب االئتمان في شركة االحتاد
نائب رئيس احتاد اإلمارات لكرة القدم

نائب رئيس مجلس األعمال األمريكي اإلماراتي

عضو مجلس األعمال البريطاني اإلماراتي
رئيس جلنة دوري احملترفني في
اإلمارات العربية املتحدة
سعادة طارق املسعود

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2006

املؤهل العلمي:

عضو مجلس إدارة منذ :فبراير 2005

بكالوريوس في إدارة األعمال

بكالوريوس في إدارة األعمال ،تخصص العلوم
املالية (الواليات املتحدة األمريكية)

شريك ونائب العضو املنتدب مبجموعة املسعود

عضو مجلس إدارة تنفيذي لدائرة خدمات
االستثمار في جهاز أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي اإلسالمي ش.م.ع

املنصب احلالي:

سعادة سهيل مبارك العامري

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2008

املؤهل العلمي:

بكالوريوس في الهندسة اإللكترونية
(الواليات املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

الرئيس التنفيذي للشركة القابضة
العامة (صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة أركان ملواد البناء ش.م.ع

عضو مجلس إدارة شركة حديد اإلمارات
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أغذية التقرير السنوي لعام 2013

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يتم حتديد
مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية
من قبل الشركة القابضة العامة (صناعات)
من وقت آلخر .وقد مت دفع قيمة مكافآت أعضاء
اجمللس املتعلقة بعام  2012والبالغة 1.05
مليون درهم إماراتي وذلك في عام  .2013إال
أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس
اإلدارة عن العام  .2013إن أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة عن حضور إجتماعات اجمللس وإجتماعات
اللجان هي خاضعة ملوافقة املساهمني:

–	سوف يتقاضى كل عضو من أعضاء
مجلس اإلدارة مبلغ  150,000درهم
( 150,000 :2012درهم) كبدل أتعاب عن
حضور إجتماعات اجمللس لعام .2013
–	سوف يتقاضى كل عضو من أعضاء جلنة
التدقيق التابعة جمللس اإلدارة مبلغ 50,000
درهم ( 50,000 :2012درهم) كبدل أتعاب
عن حضور إجتماعات اجمللس لعام .2013
–	سوف يتقاضى كل عضو من أعضاء جلنة
الترشيح واملكافأت التابعة جمللس اإلدارة مبلغ
 50,000درهم ( 50,000 :2012درهم) كبدل
أتعاب عن حضور إجتماعات اللجنة لعام .2013
تقييم فعالية مجلس اإلدارة
يقوم اجمللس بتقييم أدائه سنويا ً .ويتم إطالع
أعضاء اجمللس على النتائج واملوافقة على
اإلجراءات املطلوبة من أجل تنفيذها.

العالقات مع املساهمني
يتعهد اجمللس بتحقيق التواصل الفعال
بني الشركة ومساهميها .ويتضمن برنامج
التفاعل مع املستثمرين النقاط التالية:
–	االجتماعات الدورية بني املؤسسات
االستثمارية واإلدارة العليا للشركة.
–	املعارض الترويجية املتنقلة
للمستثمرين بانتظام.
–	اإلجابة عن استفسارات املؤسسات
املساهمة في الشركة من خالل
قسم عالقات املستثمرين.
–	تخصيص قسم للمساهمني في
املوقع اإللكتروني للشركة.
–	تنظيم زيارات ميدانية للمساهمني
احلاليني واحملتملني بالشركة.

اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية
عقد مجلس اإلدارة تسعة اجتماعات خالل عام  ،2013وفيما يلي جدول يوضح من حضرها من أعضاء اجمللس:
معالي راشد
مبارك الهاجري
(رئيس مجلس
اإلدارة)

سعادة ماجد
سالمالرميثي
(نائب رئيس
مجلس اإلدارة)

سعادة جمعة
خميس اخليلي
(عضو)

سعادة سهيل
مبارك العامري
(عضو)

 28يناير

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر

 25فبراير

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر

حاضر

حاضر

 25مارس

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر (بوكيل)

حاضر (بوكيل)

حاضر

 18يونيو

حاضر

حاضر

حاضر

 29يوليو

حاضر

حاضر

 25سبتمبر

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

 28أكتوبر

حاضر

حاضر (بوكيل)

 8ديسمبر

حاضر

حاضر

تاريخ االجتماع

 23أبريل

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

سعادة أبو بكر
صديق خوري
(عضو)

سعادة محمد ثاني
مرشد الرميثي
(عضو)

سعادة
طارق املسعود
(عضو)

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر (بوكيل)

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر (بوكيل)

حاضر

ُعقد آخر اجتماع للجمعية العمومية
السنوية بتاريخ  23أبريل  2013حضره
أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
سعادة ماجد سالم الرميثي
(نائب رئيس مجلس اإلدارة)

سعادة جمعة خميس اخليلي (عضو)

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي (عضو)
سعادة طارق املسعود (عضو)

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

ُمعتذر /مصرح
له بالغياب

حاضر

ُمعتذر /مصرح
له بالغياب
حاضر

ُمعتذر /مصرح
له بالغياب
ُمعتذر /مصرح
له بالغياب

تفويض الصالحيات
تعمل الشركة وفق منظومة لتفويض الصالحيات
حتدد كيفية تفويض الصالحيات التنفيذية من
اجمللس للرئيس التنفيذي/الرئيس املالي ومنه
إلى أفراد اإلدارة العليا اآلخرين في الشركة .وقد
وضعت سياسات تفويض الصالحيات هذه لتعيني
حدود الصالحية اخملولة ملناصب ذات مسؤولية
محددة في الشركة ولتحديد نوعية وحدود األمور
التي ميكن ملناصب معينة أن توافق عليها.
بعض الصالحيات التنفيذية املمنوحة
للرئيس التنفيذي والرئيس املالي:

سعادة سهيل مبارك العامري (عضو)

معامالت األطراف ذات الصلة
الشركة القابضة العامة (صناعات)

(متلك  51باملائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)
2013
بآالف الدراهم

2012
بآالف الدراهم

األتعاب املدفوعة ألعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

1,350

1,400

نفقات أخرى

683

176

اجملموع

2,033

1,576

التعامالت في األوراق املالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص
من أقاربهم من الدرجة األولى بأية تعامالت
في األوراق املالية للشركة خالل العام .2013

–	مجتمعني في إدارة أعمال الشركة
والشركات التابعة؛
–	مجتمعني في متثيل إدارة الشركة
والشركات التابعة في التوقيع على
جميع املعامالت واألوراق احلكومية؛
–	مجتمعني في التوقيع على جميع
العقود نياب ًة عن الشركة داخل وخارج
دولة اإلمارات العربية املتحدة؛
–	مجتمعني في متثيل الشركة في عمليات
اإلستحواذ والتملك وحقوق التصنيع والتوزيع؛
–	مجتمعني في متثيل الشركة أمام البنوك
لفتح وإغالق احلسابات ،التقدم بطلب
قروض وتسهيالت مصرفية والتوقيع
على خطابات االعتماد ،خطابات الضمان
وغيرها من املعامالت املصرفية.
–	بخالف ذلك ،ال توجد صالحيات خاصة
لدى مجلس اإلدارة مت تفويضها لإلدارة
التنفيذية خالل العام .2013
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اإلفصاح وتضارب املصالح
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها،
لدى أداء واجباتهم ،اإلملام التام بالقوانني والقواعد
واألنظمة النافذة والفهم الواضح لها وااللتزام
بها .ويجب أن تكون أي مزايا ،نقدية أو غير نقدية،
تقدم للموظفني إضافة إلى التعويضات الطبيعية
التي تدفعها لهم الشركة متفقة مع سياسة
الشركة بشأن تضارب املصالح .كما ينبغي أن
يؤدي املوظفون واجباتهم وفقا ً ملبادئ االستقامة
والنزاهة ومبا يتماشى مع املعايير املهنية.
–	وضعت الشركة سياسة بشأن التداول في
األوراق املالية للشركة من قبل موظفيها
وأعضاء مجلس إدارتها .وتهدف هذه
السياسة إلى ضمان االلتزام بأنظمة سوق
أبوظبي لألوراق املالية/هيئة األوراق املالية
والسلع اخلاصة بتعامالت املطلعني.
–	ال يسمح للموظفني بتلقي أي هدايا أو
مزايا من أي طرف خارجي .ويهدف هذا
اإلجراء إلى احليلولة دون التأثير على
استقاللية املوظفني وموضوعيتهم.
–	يُطلب من املوظفني الذين يشغلون
مناصب في اإلدارة واملوظفني املشاركني
في أنشطة املشتريات التوقيع سنويا ً على
إقرارات تضارب املصالح وقواعد السلوك.
–	يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ أمني
السر في الشركة بشأن نشوء أي مصلحة
شخصية هامة تتعلق بشؤون الشركة .وفي
هذا السياق ،املقصود باملصلحة الشخصية
الهامة هو أي معاملة مالية مع إحدى اجلهات
املعنية بالشركة تتجاوز قيمتها  5ماليني درهم.
–	يجب على أعضاء مجلس اإلدارة االمتناع
عن حضور اجتماع مجلس اإلدارة إذا
تضمن االجتماع مناقشة مسألة تكون
لهم فيها مصلحة شخصية هامة ،ما
لم يصوت أعضاء اجمللس بخالف ذلك.
–	في حال وجود تضارب في املصالح بني أحد
املساهمني األساسيني (املمثل بعضو
مجلس إدارة) في مسألة ميكن أن تؤثر على
سعر أو حجم تداول أوراقها املالية ،يجب
على مجلس اإلدارة عقد اجتماع وإصدار
قرار بشأنها بحضور كافة أعضائه ،عدا
املساهمني املعنيني/العضو املعني .وفي
احلاالت االستثنائية ،ميكن البت بهذه القضايا
من خالل جلنة خاصة تشكل لهذا الغرض.
–	يجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
عند بدء فترة واليته اإلفصاح للشركة عن
طبيعة املناصب التي يشغلها في الشركات
األخرى واملؤسسات العامة ،وغير ذلك من
التزاماته الهامة ،وحتديد املدة اخملصصة لها،
وأي تغييرات تطرأ على ما ذكر فور حصولها.
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–	إضافة إلى ذلك ،يجب على كل عضو
اإلفصاح سنويا ً عن طبيعة املراكز التي
يشغلها في األوراق املالية للشركة والشركة
األم والشركات التابعة أو الزميلة.
–	ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة
االلتزام بسياسة اإلفصاح واتخاذ
اإلجراءات التصحيحية عند اللزوم.
اللجان التابعة جمللس اإلدارة
شكلت الشركة جلنتني تابعتني جمللس اإلدارة،
وميكن احلصول على نطاق صالحياتها عند
الطلب .ويتم تشكيل اللجان التابعة للمجلس
ملساعدته في القيام مبسؤولياته .وتعمل كل
منها ضمن نطاق اختصاصها املعتمد من قبل
اجمللس .وهو ميثاق يحدد مهامها ومسؤولياتها
ونطاق صالحياتها وتشكيلتها واإلجراءات التي
تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.
جلنة التدقيق
في فبراير  ،2013قرر مجلس اإلدارة خفض
عدد أعضاء جلنة التدقيق من أربعة إلى ثالثة
أعضاء .وقد ُعقد خالل العام  2013خمسة
اجتماعات للجنة التدقيق وهي كالتالي:
تاريخ االجتماع

سعادة جمعة
خميس اخليلي
(رئيس اللجنة)

سعادة محمد ثاني
مرشد الرميثي
(عضو)

سعادة أبو بكر
صديق خوري
(عضو)

 18فبراير

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

 24فبراير

حاضر

 22أبريل

حاضر

 24يوليو

حاضر

 27أكتوبر

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

في  8ديسمبر  ،2013حل السيد خالد عمرو
العمودي محل سعادة محمد ثاني مرشد
الرميثي وعني عضوا ً جديدا ً وخبيرا ً ماليا ً

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة  0.15مليون
درهم عن العام  0.2 :2012( 2013مليون درهم)

األدوار واملسؤوليات
تعمل جلنة التدقيق على ضمان التواصل
احلر واملنفتح بينها وبني املدققني الداخليني
واخلارجيني ومسؤولي اإلدارة العليا.
وتشمل أهداف اللجنة ما يلي:

–	مراقبة سالمة القوائم املالية للشركة وأية
إعالنات رسمية تتعلق باألداء املالي للشركة
ومراجعة اآلراء املالية الهامة الواردة فيها.
–	مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وإدارة
اخملاطر ،واالمتثال مع اللوائح ذات الصلة.
–	مراقبة ومراجعة فعالية قسم التدقيق
والرقابة الداخلية في الشركة.
–	مراجعة أية تعامالت داخلية من املوظفني أو
من طرف ذي صلة ،وضمان االلتزام بالقواعد
احلاكمة إلجراء هذه املعامالت واملوافقة عليها.
–	تقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بتعيني املدقق اخلارجي وإعادة تعيينه
وعزله وتعويضاته وضمان احلصول على
رد سريع من مجلس اإلدارة بشأن املسائل
التي يتضمنها خطاب املدقق اخلارجي.
–	مراجعة ومراقبة استقاللية املدقق
اخلارجي وموضوعيته وفعالية عملية
التدقيق ،آخذة بعني االعتبار املتطلبات
املهنية والتنظيمية ذات الصلة.
–	وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد
مع املدقق اخلارجي لتقدمي اخلدمات غير
التدقيقية ،آخذة بعني االعتبار التوجيهات
األخالقية ذات الصلة بتقدمي هذه اخلدمات
من قبل مؤسسة التدقيق اخلارجي.
–	تقدمي تقارير إلى مجلس اإلدارة حول املسائل
التي تتطلب في رأي اللجنة إجراءات وتطويرات،
وتقدمي توصيات بشأن اخلطوات الضرورية
املطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
ميكن املوظفني من اإلبالغ دون
–	وضع نظام ّ
كشف هويتهم عن شكوكهم حيال أية أمور
محتملة غير طبيعية في التقارير املالية أو
ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى،
ويضمن الترتيبات املناسبة إلجراء التحقيقات
املستقلة والنزيهة في هذه املسائل.

جلنة الترشيحات واملكافآت
تتولى جلنة الترشيحات واملكافآت املسؤولية
عن مراجعة منظومة املوارد البشرية وبرامج
املكافآت في الشركة .وتقدم اللجنة توصيات
جمللس اإلدارة بشأن املكافآت والبدالت ومدد
اخلدمة بالنسبة للمسؤولني التنفيذيني في
الشركة لضمان مكافآتهم بصورة عادلة على
مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للشركة.
إن جميع أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت هم
أعضاء مجلس إدارة مستقلني غير تنفيذيني.
وقد عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت ثالثة
اجتماعات خالل العام وهي كالتالي:
سعادة ماجد
سالم الرميثي
(رئيس اللجنة)

سعادة طارق
املسعود
(عضو)

سعادة سهيل
مبارك العامري
(عضو)

 15يناير

حاضر

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

 25مارس

حاضر

 24أكتوبر

حاضر

تاريخ االجتماع

ُمعتذر/مصرح
له بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة  0.15مليون
درهم عن العام  0.15 :2012( 2013مليون درهم)
األدوار واملسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات
واملكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة في
الوفاء مبسؤولياته حيال األمور التالية:

–	حتديد املكافآت ومزايا وحوافز الرئيس
التنفيذي واملسؤولني التنفيذيني في الشركة
ومراجعتها بشكل سنوي ،وضمان أن تكون
التعويضات واملزايا املمنوحة لإلدارة العليا
معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
–	دراسة املقترحات املتعلقة بتعديل املكافآت
وعالوات األداء واحلوافز طويلة األجل ...إلخ،
ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة.
–	اجتذاب واستبقاء أفضل املواهب
بناء على ممارسات تنافسية.
املتاحة
ً
–	تعزيز ثقافة التعويض القائمة
على األداء في الشركة.

–	رفع التقارير إلى اجمللس بشأن األمور التي
تتطلب برأي اللجنة التحسني أو التصرف
حيالها ،وتقدمي التوصيات بشأن ذلك.
–	رغم أن مسؤولية اللجنة تقتضي منها إعطاء
أحكامها باستقاللية ،لكنها حتتاج مع ذلك
ألخذ املشورة من اإلدارة وجهات أخرى مستقلة
حسب املقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على
بينة كاملة في ضوء البيئة الداخلية واخلارجية.
ّ
–	حتديد احتياجات الشركة للكوادر املؤهلة
على مستوى املسؤولني التنفيذيني
رفيعي املستوى ،وحتديد أسس االختيار.
–	مراجعة األداء السنوي لكبار
املسؤولني التنفيذيني في الشركة
وخطط التعاقب الوظيفي.
–	ضمان احملافظة على استقاللية أعضاء
مجلس اإلدارة املستقلني غير التنفيذيني
بشكل دائم وفي مختلف األوقات.
–	تنظيم ومتابعة إجراءات التعيني املتعلقة
بانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وعضويتهم.
–	مراجعة احتماالت تضارب املصالح والتقدير إن
كانت هناك ضوابط ملنع مثل هذه التضاربات.
–	مراجعة سياسة املكافآت وسياسة املوارد
البشرية وسياسة /خطة التدريب.
الرئيس التنفيذي
يتم تعيني الرئيس التنفيذي من قبل مجلس
اإلدارة .ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي
في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها
وإستراتيجيتها وتنظيمها ،إذ يتحمل املسؤولية
عن مجمل عمليات الشركة وربحيتها وحتقيق
منوها املستدام ،كما يجب عليه توجيه الشركة
على طريق حتقيقها ألهدافها املنشودة.

األدوار واملسؤوليات
تشمل املسؤوليات الرئيسة
للرئيس التنفيذي ما يلي:

األداء اإلستراتيجي
–	صياغة ودعم الهيكل التنظيمي
للشركة وقيمها وثقافتها.
–	تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية العامة
للشركة وضمان حتقيق األهداف
احملددة من قبل مجلس اإلدارة.
–	توفير املعطيات والعمل على تطوير
هيكل تنظيمي فعال وديناميكي يناسب
األهداف اإلستراتيجية للشركة.
–	قيادة املفاوضات واالتفاقيات الهامة
ذات األثر اإلستراتيجي/احليوي على
استمرارية الشركة أو جناحها أو تطورها.
–	مراجعة الصفقات املقترحة لالستحواذ
على أية مشاريع أعمال جديدة
بالتعاون والتنسيق مع اجمللس.
–	دعم وحماية صورة الشركة وأهداف عملها
أمام اجملتمع اخلارجي وإقامة وترسيخ
العالقات مع السوق واجلهات األخرى.
–	التنسيق مع مسؤولي اإلدارة العليا لصياغة
األهداف والغايات اإلستراتيجية ،كل حسب
وظيفته وكذلك في وضع امليزانيات.
–	مراجعة النتائج التشغيلية ومقارنة
هذه النتائج مع األهداف املرسومة
والتأكد من اتخاذ اإلجراءات املناسبة
لتصحيح االنحرافات ،إن وجدت.
–	اإلشراف على الهيكل املالي للشركة
من ناحية كفايته وسالمته.

وينبغي أن يقوم الرئيس التنفيذي بتحقيق
غايات وتوقعات ومستهدفات وخطط األعمال
احملددة من قبل مجلس اإلدارة ،والعمل على
ضمان اإلدارة الفعالة لكافة العمليات من
حيث تخصيص املوارد بشكل مناسب ومربح.
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إعداد التقارير
–	املصادقة على القوائم املالية والتقارير
اإلدارية الشهرية والربع سنوية والسنوية.
–	مراجعة التقارير والتوصيات والقضايا
املقدمة إليه من قبل اإلدارة العليا،
وتقدمي الرأي والتوجيه حسب احلاجة.
–	إدارة عملية إعداد تقارير منتظمة جمللس
اإلدارة حول خطط الشركة وأدائها والقضايا
التي تواجهها ،وغير ذلك من األمور الهامة.
–	إجراء تقييم دوري للموظفني التابعني له
بشكل مباشر واحلرص على إيجاد برنامج
للتطوير الذاتي املتواصل لفريق اإلدارة العليا.
التدقيق الداخلي وإدارة اخملاطر
–	ضمان إيجاد إجراءات مناسبة إلدارة
اخملاطر على مستوى الشركة.

–	دعم جلنة التدقيق لضمان فعالية وكفاية
برامج التدقيق الداخلي املطبقة.

املتطلبات القانونية
–	العمل على ضمان سالمة الوضع القانوني
للشركة والشركات التابعة لها وااللتزام
بكافة القوانني واألنظمة النافذة.

التواصل وتقييم األداء
–	أداء واجبات الناطق الرسمي باسم الشركة.

–	نقل واقع تقدم األعمال إلى مجلس اإلدارة
واملساهمني واملوظفني بصورة منتظمة.
–	تشجيع وتنظيم عملية التواصل الداخلي
واخلارجي وتوفير بيئة عمل شفافة وتعاونية،
وضمان وجود عملية تواصل سليمة
وفعالة بني مختلف أقسام الشركة.
–	البت بشأن توظيف مسؤولي اإلدارة العليا
بالتشاور مع جلنة التعيينات واملكافآت.
–	وضع مقاييس ألداء اإلدارة العليا وإدارة
أداء فريق اإلدارة العليا وتولي املسؤولية
عن تطوير قدراتهم ،مبا في ذلك مراجعة
األداء وخطط التطوير املنتظمة.
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اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من كبار التنفيذيني في
الشركة ،وهي مسؤولة عن إدارة العمل وتعقد
اجتماعاتها بصورة منتظمة .ويتبع أعضاء
اللجنة للرئيس التنفيذي .ويتمثل الدور الرئيس
للجنة التنفيذية في مراجعة أداء العمل واألمور
التنظيمية والتشغيلية ،ووضع اإلستراتيجيات/
املبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح ،ومراجعة
مؤشرات األداء الرئيسة للعمل ومستوى التقدم
في املشاريع الرئيسية للشركة ،وخالف ذلك.
أمني سر الشركة
ميثل أمني سر الشركة النقطة احملورية في التواصل
بني مجلس اإلدارة واإلدارة العليا وميارس دورا ً هاما ً في
تسيير األمور الهامة املتعلقة بالشركة واحلوكمة.
ومن أهم مسؤوليات أمني سر الشركة ما يلي:

–	تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس
اإلدارة وفقا ً لإلجراءات املتفق عليها.
–	إعداد اإلخطارات وجداول أعمال االجتماعات
والتقارير والوثائق الداعمة في الوقت املطلوب.
–	تقدمي املشورة لإلدارة بشأن محتوى وتنظيم
العروض التقدميية املعدة الجتماعات
مجلس اإلدارة أو اللجان التابعة له.
–	حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والعمل
كأمني سر وتنظيم عملية تدوين
محاضر كل هذه االجتماعات.
–	العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي
وكبار اإلداريني اآلخرين على تنفيذ تعليمات
مجلس اإلدارة والتفعيل العملي لقرارات اجمللس.
–	رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق
السكرتارية للشركة.
باملسؤوليات
ّ
–	تلبية املتطلبات القانونية إلعداد التقارير
وفقا ً للتشريعات ذات الصلة.
–	العمل مع رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي لبناء وتنفيذ
مبادئ احلوكمة الرشيدة.
–	إعداد وتنظيم اجتماعات املساهمني.
–	احملافظة على عالقات طيبة مع سوق األسهم
وهيئة األوراق املالية والسلع من خالل
التواصل الدائم مع اجلهات التنظيمية.
–	إدارة العالقات بصورة جيدة مع
املستثمرين واحملللني.
–	املتابعة املستمرة للمستجدات في
األنظمة املطبقة في مجال حوكمة
الشركات والتأكد من التزام الشركة بها.

كبار املديرين التنفيذيني
كبار املديرين التنفيذيني بالشركة هم:
إلياس أسيماكوبولوس

الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى الشركة :يوليو 2006

املؤهل العلمي:

شهادة بكالوريوس آداب في االقتصاد (كندا)

شهادة املاجستير في إدارة األعمال
(الواليات املتحدة األمريكية)

2013
بآالف الدراهم

الرواتب والبدالت التي حصل عليها

2,679

املكافآت املالية لعام ( 2013تقديرية)

*2,296

*إن دفع املكافآت املالية لعام  2013هي خاضعة ملوافقة
املساهمني على البيانات املالية املدققة.

في سبتمبر عام  ،2013أعلنت الشركة اعتزام
رئيسها التنفيذي ،إلياس أسيماكوبولوس ،على
التنحي من منصبه في نهاية العام بعد ثماني
سنوات مع الشركة للبحث عن فرص جديدة في
املستقبل وليكون متواجدا ً بالقرب من أسرته.
وقد مت تأجيل ترك السيد إلياس أسيماكوبولوس
ملنصبه ،الذي مت تعيينه في منصب الرئيس
التنفيذي األول للشركة في يوليو  ،2006حتى
أبريل عام  ،2014ومن املقرر أن ينضم إلى مجلس
إدارة مجموعة أغذية كمدير غير تنفيذي ،وستعلن
الشركة عن خليفته في الوقت املناسب.
إقبال حمزة

الرئيس املالي وأمني سر الشركة

تاريخ االنضمام إلى الشركة :أغسطس 2006

املؤهل العلمي:

زميل معهد احملاسبني القانونيني

زميل معهد أمناء سر الشركات املعتمدين
2013
بآالف الدراهم

الرواتب والبدالت التي حصل عليها

1,886

املكافآت املالية لعام( 2013تقديرية)

*1,545

*إن دفع املكافآت املالية لعام  2013هي خاضعة ملوافقة
املساهمني على البيانات املالية املدققة.

املدققون اخلارجيون
يقوم مجلس اإلدارة بترشيح املدقق
بناء على توصيات جلنة
اخلارجي للشركة
ً
التدقيق .وتتم املوافقة على تعيني املدققني
اخلارجيني وحتديد تعويضاتهم من قبل
اجلمعية العمومية للمساهمني.

وفي اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ
 23أبريل  ،2013وافق املساهمون على إعادة
تعيني مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز ،إحدى
املؤسسات العاملية الرائدة في تقدمي خدمات
التدقيق ،كمدقق خارجي للشركة للعام  .2013إن
مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز هي املؤسسة
الوحيدة املعينة كمدقق خارجي للشركة من
قبل اجلمعية العامة وذلك منذ العام .2010

تعتبر شركة برايس ووتر هاوس كوبرز واحدة من أكبر
شركات اخلدمات املهنية في العالم ومقرها لندن،
اململكة املتحدة .وقد صنفت ثاني أكبر شركة في
العالم في مجال اخلدمات املهنية إستنادا ً إلى
عائدات عام  .2013أضف إلى ذلك ،تعتبر شركة
برايس ووتر هاوس كوبرز واحدة من الشركات
األربع الكبرى في العالم في تدقيق احلسابات.
وبلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال
التدقيق وخالفها واملتعلقة باخلدمات
املقدمة من قبل مؤسسة برايس ووتر هاوس
كوبرز  1,664,417درهم في عام .2013
درهم

تدقيق نهاية العام

478,190

املراجعة الربع سنوية

193,837

مراجعة اإلعانة الربع سنوية

36,000

خدمات أخرى ـ غير تدقيقية

*956,390

إجمالي األتعاب

1,664,417

* تشمل اخلدمات غير التدقيقية األخرى بصفة أساسية
اخلدمات االستشارية دون منحها أي مسؤولية إلدارتها أو
التدخل في عمل حساباتها أو بياناتها املالية.

ولم حتصل الشركة على أية خدمات
تدقيق أخرى خالل عام .2013
منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة
لضمان قدرة مجلس اإلدارة وإدارة الشركة
على حتقيق أهداف أعمال الشركة .وتسهم
منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية
استثمارات املساهمني وأصول الشركة.

تتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة
في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛
وتوثيق السياسات واإلجراءات ومتابعتها
وااللتزام بها على الوجه املطلوب وتضمينها في
اإلجراءات املعتادة إلدارة الشركة وحوكمتها.

تتم دارسة سياسات الشركة وإجراءاتها
لضمان كفايتها وفعاليتها ،مع اإلقرار بأن
هذا النظام مصمم للحد من مخاطر الفشل
في حتقيق أهداف األعمال وليس القضاء على
هذه اخملاطر بتاتا ً وهو ميكن أن يؤمن ضمانا ً
معقوالً لكنه ليس مطلقا ً من خطأ البيانات
أو اخلسائر اجلسيمة .وثمة عملية إجراءات
متواصلة لتحديد وتقييم وإدارة اخملاطر التي
تواجهها الشركة .وتتولى اإلدارة املسؤولية عن
حتديد اخملاطر الرئيسة وتقدير األثر احملتمل لها
من خالل إجراءات رسمية محددة بوضوح.
يقر مجلس اإلدارة مبسؤوليته عن نظام الرقابة
الداخلية وعن مراجعته وفاعليته وأن النظام
سليم وقد مت تنفيذه ومراقبته على نحو فعال.
إدارة الرقابة الداخلية
فوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف
على إدارة الرقابة الداخلية إلى جلنة التدقيق،
ويتم تعيني مدير التدقيق الداخلي وضابط
االمتثال من قبل جلنة التدقيق.

ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقدمي
خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية
منتظمة ومنضبطة لالرتقاء بفعالية إجراءات
إدارة اخملاطر والرقابة الداخلية وااللتزام واحلوكمة
وسالمة عمليات الشركة .كما تتولى إدارة
الرقابة الداخلية املسؤولية عن مراقبة التزام
الشركة وموظفيها بالقوانني واألنظمة والقرارات
وكذلك بالسياسات واإلجراءات الداخلية .ويحدد
ميثاق إدارة الرقابة الداخلية الغاية من إدارة
الرقابة الداخلية وصالحياتها ومسؤولياتها.

وعني السيد غورفندر سينغ مديرا ً للتدقيق
ُ
الداخلي وضابط االمتثال في شهر سبتمبر ،2011
وكان يتولى كذلك منصب مسؤول االلتزام.
الحقا ً لتاريخ إنتهاء السنة املالية ،2013
قرر السيد غورفندر سينغ اإلستقالة من
منصبه إعتبارا ً من تاريخ  9مارس .2014

املؤهل العلمي:

زميل جمعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين (اململكة املتحدة)

شهادة املاجستير في إدارة
األعمال (اململكة املتحدة)

شهادة البكالوريوس في االقتصاد
(اململكة املتحدة)

إدارة اخملاطر
تعتبر إدارة اخملاطر جزءا ً ال يتجزأ من منظومة
احلوكمة املؤسسية .ومتلك اجملموعة إدارة معنية
بإدارة اخملاطر تتولى املسؤولية عن هيكل اخملاطر
التي تواجهها الشركة وإدارة تلك اخملاطر .ويعتبر
مجلس اإلدارة ،بالتعاون مع جلنة إدارة اخملاطر،
مسؤوالً عن رسم سياسة إدارة اخملاطر واإلشراف
عليها باجملموعة .ويلتزم القسم بالعمليات
احملددة لتنفيذ أنشطة إدارة اخملاطر ،املتمثلة في
حتديد اخملاطر الرئيسة ،والشروع في إجراءات
التخفيف من آثارها ،ورصد التقدم احملرز بشأنها.

وتقدم جلنة إدارة اخملاطر التوصيات للجنة التنفيذية
عن حالة الرغبة في اخملاطرة احلالية واإلجراءات
الالزمة لضمان تنفيذ الضوابط/إجراءات
التخفيف الكافية ضد اخملاطر الرئيسية التي مت
حتديدها .وجتري اللجنة تقييما ً سنويا ً خملاطر األعمال
من أجل صياغة هيكل إدارة فعالة للمخاطر.
ويرفع رئيس جلنة اخملاطر تقارير أنشطة إدارة/حالة
اخملاطر فيما يتعلق بفعالية األعمال اجلوهرية
للشركة جمللس اإلدارة على أساس نصف سنوي.

ويتم تقدمي التقارير املعدة من قبل إدارة الرقابة
الداخلية إلى جلنة التدقيق ونسخة إلى اإلدارة
العليا للشركة للعمل مبوجبها .وتقوم اللجنة
بصورة منتظمة مبتابعة التقدم الذي أحرزته
اإلدارة فيما يتعلق باإلجراءات التصحيحية
املتخذة حيال القضايا والنتائج التي تقدمها
إدارة الرقابة الداخلية .وتقوم جلنة التدقيق
مبراجعة فعالية املدققني الداخليني.
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وفي شهر يونيو  ،2013عينت الشركة
السيد محمد ندمي سهيل رئيسا ً
لقسم إدارة اخملاطر باجملموعة.

املؤهل العلمي:

عضو معهد احملاسبني القانونيني في
إجنلترا وويلز (اململكة املتحدة)
عضو جمعية احملاسبني القانونيني
املعتمدين (اململكة املتحدة)

األدوار واملسؤوليات:

تشمل أهداف جلنة إدارة اخملاطر ما يلي:

–	تقدمي املشورة جمللس اإلدارة/اللجنة التنفيذية
فيما يتعلق برغبة الشركة في اخملاطرة وقدرتها
على حتمل اخملاطر واستراتيجية اخملاطر.
–	التأكد من حتديث سجل اخملاطر وضمان
مراجعة تقييمات وحالة إجراءات التخفيف
منها وحتديثها كل ثالثة أشهر.
–	مراجعة املعايير املستخدمة في هذه التدابير
واملنهجية املعتمدة بانتظام واملوافقة عليها.
–	وضع معيار للرصد الدقيق والفوري
ملستويات التعرض الكبيرة وأنواع محددة
من اخملاطر ذات األهمية احلاسمة.
–	مراجعة قدرة الشركة على حتديد
وإدارة أنواع جديدة من اخملاطر.
–	تقدمي املشورة جمللس اإلدارة/اللجنة التنفيذية
حول املعامالت االستراتيجية املقترحة مبا
في ذلك عمليات االستحواذ أو التصرف،
وضمان إجراء تقييمات العناية الواجبة
للمقترحات املقدمة ،مع التركيز بوجه
خاص على جوانب اخملاطر واآلثار املترتبة
على الرغبة في اخملاطرة وقدرة الشركة
على حتمل اخملاطر ،وطلب املشورة اخلارجية
املستقلة حيثما كان ذلك مناسبا ً ومتاحا ً.
–	مراجعة التقارير الصادرة بشأن أية
انتهاكات جسيمة حلدود اخملاطر
وكفاية اإلجراءات املقترحة.
–	استعراض فعالية نظم إدارة اخملاطر بالشركة
ومراجعة واعتماد القوائم املقرر تضمينها
في التقرير السنوي بشأن إدارة اخملاطر.
–	استعراض اختصاصات قسم إدارة اخملاطر
واعتمادها وضمان توافر املوارد الكافية
لديها وقدرتها على الوصول إلى املعلومات
املناسبة لتمكينها من أداء وظيفتها بشكل
فعال وفقا ً للمعايير املهنية ذات الصلة.
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–	مراجعة جميع التقارير املتعلقة
بالشركة والصادرة عن مسؤول
اخملاطر باجملموعة على الفور.
–	استعراض ورصد سرعة استجابة اإلدارة حيال
نتائج وتوصيات مسؤول اخملاطر باجملموعة.
وتتولى جلنة التدقيق بالتعاون مع قسم الرقابة
الداخلية مسؤولية اإلشراف على التزام
اجملموعة بعمليات إدارة اخملاطر وكفاية أنشطة
هذه اإلدارة فيما يتعلق بعمليات اجملموعة.

ويتعهد قسم الرقابة الداخلية بالقيام
باملراجعات املنتظمة واالستثنائية املستمرة
ألساليب وإجراءات إدارة اخملاطر .ويبني
اإليضاح رقم ( )3من البيانات املالية بأن
إدارة اخملاطر املالية والرأسمالية تشمل:
–	مخاطر السوق
–	مخاطر االئتمان
–	مخاطر السيولة
–	اخملاطر التشغيلية
–	مخاطر رأس املال

كما تتضمن مجاالت اخملاطر األخرى
التي تركز عليها الشركة ما يلي:

مخاطر السلع واألسعار
يتكون اجلزء األكبر من تكلفة مدخالت اإلنتاج
بالشركة من السلع (احلبوب ،والبولي إثيلني
تيريفثاالت ،والسكر ،ومسحوق احلليب) التي
تتعرض لتقلبات األسعار العاملية .وقد تتفاوت
أسعار هذه السلع نتيجة لعوامل مختلفة
من بينها أداء احملصول ،والسياسات احلكومية،
والطلب مقابل العرض ،وأسعار النفط ،واألحوال
اجلوية .وتتولى جلنة إدارة مخاطر الشركة اإلشراف
على استراتيجية الشراء وتنفيذها .كما يتم
استخدام العديد من تقارير املعلومات حول
السلع اخملتلفة للتعرف على االجتاهات الدولية
وتسهيل تنفيذ عمليات شراء تنافسية.

وتتم مراقبة أسعار مجموعة محددة من منتجات
الشركة من قبل اجلهات التنظيمية احلكومية
التي حتافظ الشركة على قنوات التواصل املفتوحة
معها .كما يتم رصد تكاليف املواد اخلام لهذه
املنتجات بانتظام .وفي حالة الزيادة احلادة في
التكاليف ،يتم اللجوء إلى اجلهة اخملتصة سعيا ً
للحصول على موافقة من أجل مترير زيادة جزئية
في التكاليف إلى املستهلكني /العمالء.

اجلودة والسالمة الغذائية
تلتزم الشركة بتطبيق نظام صارم إلدارة اجلودة
وسالمة األغذية بحصولها على شهادة األيزو
( 9001نظام إدارة اجلودة) ،وشهادة األيزو 22000
(نظام إدارة السالمة الغذائية) ،وشهادة حتليل
اخملاطر ونقاط املراقبة احلرجة الهاسب (نظام
السالمة الغذائية) .وقد مت منح هذه الشهادات
من قبل مؤسسة لويدز ريجيستر لضمان
اجلودة ،ويتم تطبيق برنامج مراجعة متكرر
كل ستة أشهر .كما تطبق الشركة عمليات
وأنظمة صارمة وذات معايير عالية ملراقبة
وضمان اجلودة للتأكد من تلبية جميع املواد اخلام
املنتجة للمعايير احملددة.
املستخدمة والسلع ُ

البيئة والسالمة الغذائية
وقوانني الصحة والسالمة
من أجل ضمان االمتثال للقوانني واللوائح النافذة،
تعمل الشركة على نحو استباقي ووثيق مع
السلطات التنظيمية احمللية واإلقليمية لإلملام
بالتغيرات التي تطرأ على األنظمة القائمة،
وتتعاون على االمتثال باللوائح اجلديدة .وقد
حصلت الشركة على شهادة األيزو ( 14001نظام
إدارة البيئة) وشهادة األيزو ( 18001نظام إدارة
عملياتنا في تركيا
الصحة والسالمة) باستثناء
َّ
التي يجري العمل فيها للحصول على مثل هذه
الشهادات .كما تدعو الشركة وتشجع اجلهات
التنظيمية لزيارة منشآتها في كافة األوقات.
سحب املنتجات من السوق
وضعت الشركة إجراءات فاعلة لسحب املنتجات
من السوق إذا اقتضت الضرورة ،كما تلتزم
أيضا ً بتوفير التغطية التأمينية جتاه املسؤولية
القانونية للمنتجات .ولم يشهد عام  2013أي
حالة من حاالت سحب املنتجات من السوق.

فقدان القدرة التشغيلية
متتلك الشركة خطة الستمرارية/
استئناف األعمال جلميع عملياتها.

وفي عام  ،2013لم يتم تسجيل أي حالة هامة
من حاالت توقف األعمال ،ولوحظ حدوث حاالت
ال تذكر لتوقف األعمال ومت إدارتها بفعالية.

رأس املال البشري
تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من
أدوات ووسائل اجتذاب املواهب واالحتفاظ
بها للحد من اخلسائر ،وتقوم مبراجعة
خطة التعاقب الوظيفي سنويا ً.

التأمني
تلتزم الشركة بتوفير التغطية التأمينية الكافية
التي تغطي جميع عواقب اخملاطر التالية:
–	اخملاطر العقارية
–	اخملاطر البحرية
–	مخاطر املسؤولية القانونية للمنتجات
–	مخاطر املسؤولية جتاه الغير
–	مخاطر توقف األعمال
–	مخاطر املسؤولية عن الشحن والتفريغ
–	التأمني على احلياة جلميع موظفي الشركة

املسؤولية االجتماعية للمجموعة
أقرت الشركة برنامجا ً للمسؤولية
في عام ّ ، 2010
االجتماعية يقوم على أربع ركائز أساسية هي
الصحة والعافية ،سالمة الغذاء وأمنه ،املوظفني
والتوطني ،والبيئة .وميكن االطالع على مزيد من
التفاصيل في هذا الشأن في قسم املسؤولية
االجتماعية للشركة من التقرير السنوي لعام
 .2013وقد أنفقت الشركة في العام 2013
مبلغا ً إجماليا ً وقدره  1.89مليون درهم (:2012
 1.27مليون درهم) تنفيذا ً لبرنامجها الذي أقرته
بشأن املسؤولية االجتماعية للشركة .إن أهم
مساهمات الشركة هي تلك املتعلقة بحماية
عدد من مؤسسات اجملتمع من ضمنها على
سبيل املثال ال احلصر الهالل االحمر (250,000
درهم) ،إفطارات رمضان ( 693,621درهم)،
مبادرة عطايا ( 250,000درهم) اليوم الرياضي
للموظفني ( 151,545درهم) والعيد الوطني
لدولة االمارات العربية املتحدة ( 376,015درهم).
بيان االلتزام القانوني
لم تتعرض الشركة خالل عام  2013ألية غرامات
أو عقوبات من قبل هيئة األوراق املالية والسلع أو
أي جهة تنظيمية قانونية بشأن أي مسألة تتعلق
باألسواق املالية .إضافة إلى ذلك ،لم ترد أية حالة
هامة بعدم االلتزام بأية قواعد أو أنظمة نافذة،
ولم يتم تسجيل أية أحداث رئيسة في عام .2013

أداء األسهم 2013

سعر السهم بنهاية الشهر (درهم)
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مؤشر سوق أبوظبي (مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية)

مؤشر قطاع اخلدمات االستهالكية (مؤشر قطاعي (قطاع املستهلكني))

فئة املساهمني (عدد األسهم)
كما في  31ديسمبر 2013
الفئة

احلكومة

األفراد

الشركات

اإلجمالي

النسبة املئوية

مواطنون

دول مجلس
التعاون اخلليجي

336,001,000

128,970,811

59,996,436

524,968,247

%87.49

894,070

183,800

9,805,084

10,882,954

%1.81

أجانب

-

3,860,368

59,179,086

63,039,454

%10.51

عرب

اإلجمالي

النسبة املئوية

-

336,895,070
%56.1

988,745

134,003,724
%22.3

120,600

129,101,206
%21.5

1,109,345

600,000,000
%100.0

%0.18

%100.00

املساهمون الذين ميلكون  5باملائة أو أكثر
كما في  31ديسمبر 2013
املساهمون

عدد األسهم

النسبة املئوية

الشركة القابضة العامة (صناعات)

306,000,000

51.00

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

30,000,000

5.00

35

تقرير مجلس اإلدارة

يسر مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع‘( .الشركة’) أن يعلن عن نتائج
ّ
الشركة المالية للعام  2013والمنتهي بتاريخ  31ديسمبر .2013

أداء مشجعا ً للشركة،
شهد العام ً 2013
ب تركيزُنا على تنمية وتطوير
حيث َ
انص ّ
أعمالنا األساسية ،والعمل بشكل متزايد
على تنفيذ مبادراتنا الرامية لتنويع منتجاتنا،
فضالً عن مواصلة خطط التوسع في
أسواق املنطقة ،وتخفيض التكاليف.

أداء قويا ً خالل العام دلت عليه
حققت الشركة ً
املؤشرات املالية الرئيسية ،كما حافظت على
ميزانيتها العمومية بوضع قوي ومعافى.

ملخص األداء
سجلت الشركة في العام  2013مبيعات صافية
بلغت قيمتها  1.51مليار درهم ،أي بارتفاع قدره
 14باملائة عن العام املاضي ،كما سجلت األرباح
الصافية ارتفاعا ً نسبته  28باملائة ،لتصل إلى
 160.1مليون درهم ،وذلك إثر الزيادة في حجم
وحتسن هوامش الربح.
صافي املبيعات
ّ

الزراعية لدى اجملموعة خالل
وعمل قسم األعمال
ّ
العام  2013على توسعة خط اإلنتاج اخلاص
بالعلف احليواني .والذي يعمل حاليا ً بطاقة كاملة،
تقدما ً في تنفيذ استراتيجيتنا لتنويع
كما أحرزنا
ّ
املنتجات التي نوفرها ،حيث أطلقنا عالمة «تشاكي
آتا» ملنتجات طحني القمح كامل النخالة .أما فيما
يخص قسم أعمال املستهلك ،فقمنا بإعادة إطالق
منتجات ألبان «يوبليه» بتصميم جديد للغالف،
وإطالق منتجات ألبان قليلة الدسم بطعم
الفاكهة ونكهات أُخرى جديدة .كما وقعنا اتفاقية
حصلنا مبوجبها على حقوق التوزيع والتسويق
احلصرية لعالمة «مونستر إنيرجي» التجارية
ملشروبات الطاقة ،كما أطلقنا مياه «آلنب» املعدنية
في تركيا وفي بعض احملال التجارية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،على أن يتم إطالقها في
سائر أنحاء الدولة خالل الربع األول من العام احلالي.

اخلاصة
ومن ناحية أُخرى ،تسري مشاريع التوسعة
ّ
باجملموعة ُقدما ً ووفقا ً لإلطار الزمني احملدد لها،
حيث أوشكنا على إطالق كل من خط إنتاج
اجملمدة ومعمل تعبئة قوارير املياه فائق
اخملبوزات
ّ
السرعة ،وذلك خالل الربع الثاني من العام .2014
كما انتهى العمل على توسعة الطاقة اإلنتاجية
للدقيق وذلك في شهر يناير  ،2014وقد قامت
الشركة أيضا ً في شهر فبراير  2014بإطالق
توفر أعالف حيوانية ذات
عالمتها التجارية التي ّ
قيمة عالية حتت اإلسم التجاري اجلديد «أجريڤيتا».

تطور األعمال
تقدم ملحوظ في تنفيذ
إحراز
الشركة
تواصل
ّ
استراتيجيتها الرامية لتوسعة وتنويع ما توفره من
منتجات ،ودفع عجلة النمو ألعمالها الرئيسية،
ومعاجلة األعمال التي تواجه قصورا ً في أدائها.

ففي قسم األعمال الزراعية ،مت خالل العام الفائت
إطالق منتج الدقيق اجلديد اخملمر ذاتيا ً ومنتج
طحني القمح كامل النخالة «تشاكي آتا» .كما مت
زيادة الطاقة االنتاجية ألعالف الدواجن خالل العام،
كما مت اإلنتهاء من عملية حتديث ورفع الكفاءة
اإلنتاجية ملطاحن الدقيق خالل شهر يناير .2014

أما بالنسبة لقسم أعمال املستهلك ،فتواصل
بحصة سوقية متنامية ،حيث
«يوبليه» االستئثار
ّ
وصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من الضعف مقارنة
بالعام املاضي .وتعتزم اجملموعة مواصلة االستثمار
بهذا املنتج وتوسعة نطاق التوزيع ،وتنويع املنتجات
من خالل إضافة نكهات جديدة خالل الربع الثاني
من العام  .2014كما تعمل اجملموعة على معاجلة
مسألة الربحية في منتجات اللنب العادي ،والتي
احلادة في أسعار احلليب.
طرأت بسبب الزيادة
ّ

وقامت الشركة خالل العام املاضي بتوقيع
اتفاقية للتوزيع احلصري ملشروبات «مونستر
إنيرجي» للطاقة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،ومن املقرر إطالق هذه العالمة التجارية
خالل الربع الثاني من العام  .2014ودخل
اجملمدة املتقدم في مرحلة
مصنع اخملبوزات
ّ
اإلنتاج التجريبي ،ومن املقرر إطالق املنتجات
اخملبوزة خالل الربع الثاني من العام .2014

ومن املقرر أن تستهل عمليات اإلنتاج من معمل
تعبئة املياه اجلديد ذو السرعة الفائقة خالل
الربع الثاني من العام  ،2014والتي من شأنها
مضاعفة أعمال الشركة في مجال تعبئة املياه.

ومن جهتها ،حافظت مبيعات عصائر «كابري
صن» على مستوياتها كما في العام املاضي،
وذلك نظرا ً لصدور تشريعات جديدة للمدارس
تقتضي احتواء عبوات العصائر على مستويات
أعلى من العصير الطبيعي ،وانخفاض إقبال
املستهلكني على شراء هذه املنتجات في سوق
تسويقية
استراتيجية
التجزئة .كما مت تطوير
ّ
ّ
تتضمن تقدمي منتجات جديدة بهدف رفع
جديدة
ّ
مستويات إقبال املستهلكني .وقررت اجملموعة
ايقاف إنتاجها للعصائر التي حتمل العالمة
التجارية «تشيكيتا» نظرا ً لتدني مستوى
إقبال املستهلكني على هذه املنتجات.

أما بالنسبة ملياه الينابيع الطبيعية في تركيا «آلنب»،
فقد مت إطالقها في عدد معينّ من متاجر دولة
اإلمارات العربية املتحدة قرابة نهاية العام ،2013
ويجري العمل على توسعة شبكة التوزيع خالل
العام احلالي .وتعتزم الشركة بدء عمليات التصدير
ألسواق أُخرى في دول مجلس التعاون اخلليجي
خالل النصف األول من العام  .2014كما مت إطالق
عبوات جديدة في تركيا ذات سعة خمسة وعشر
لترات .وتسري مخططات اجملموعة االستراتيجية
في تركيا بوتيرة متسارعة جدا ً بهدف تطوير
وحتسني األعمال من خالل زيادة حجم االنتاج
اخملصص لالستخدام احمللّي والتصدير والتنويع في
األسعار ،عبر املبادرات الهادفة خلفض التكاليف.
كنا قد أعلنا مسبقا ً ،ساهمت عمليات
وكما ّ
إعادة هيكلة أعمال الشركة في جمهورية مصر
العربية ،بهدف رفع مستويات كفاءتها ،في حتقيق
حتسن ملحوظ في األداء خالل العام  2013مقارن ًة
ّ
بالعام املاضي ،ونتج عن ذلك ارتفاع كبير في
حجم املبيعات وانخفاض ملحوظ في اخلسائر.
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وكانت الشركة قد أعلنت في أواخر شهر سبتمبر
املاضي عن تنحي رئيسها التنفيذي ،إلياس
أسيماكوبولوس ،عن منصبه في نهاية العام
 2013بعد ثماني سنوات من العمل لدى اجملموعة.
وتأتي استقالة السيد أسيماكوبولوس ،والذي مت
تعينه كأول رئيس تنفيذي للمجموعة في شهر
يوليو  ،2006وفقا ً لرغبته في ملالحقة فرص
مستقبلية جديدة والعيش بالقرب من عائلته.
ومت تأجيل موعد مغادرة السيد أسيماكوبولوس
ملنصبه إلى أبريل  ،2014على أن ينضم إلى
مجلس إدارة مجموعة أغذية كعضو غير
تنفيذي .هذا وسيتم اإلعالن عن اسم الرئيس
التنفيذي اجلديد للشركة في الوقت املناسب.
أبرز النتائج املالية

األرباح الصافية واملبيعات
سجلت الشركة خالل العام  2013أرباحا ً صافية
ّ
بلغت قيمتها  160.1مليون درهم ،أي بارتفاع
نسبته  28باملائة عن العام املاضي ،وذلك نتيجة
وحتسن هوامش الربح .وقد وصل
ارتفاع املبيعات
ّ
صافي املبيعات خالل العام إلى  1.51مليار درهم،
أي بزيادة نسبتها  14باملائة عن العام املاضي.
كما ارتفع صافي مبيعات اجملموعة خالل الربع
الرابع من العام  2013بنسبة  13باملائة مقارنة
بالفترة ذاتها من العام املاضي ليصل إلى
 386.7مليون درهم ،كما حققت اجملموعة أرباحا ً
صافية بلغت  39.3مليون درهم بزيادة نسبتها
 21باملائة عن الفترة ذاتها من العام املاضي.

قسم األعمال الزراعية

سجل القسم خالل العام  2013صافي مبيعات
ّ
قيمته  961.4مليون درهم ،ليرتفع بذلك عن
الفترة ذاتها من العام املاضي بنسبة  13باملائة،
فيما وصلت األرباح الصافية إلى  172.1مليون
جراء االرتفاع
درهم بزيادة نسبتها  31باملائة ،وذلك ّ
وحتسن هوامش الربح ،والذي
في حجم اإلنتاج
ّ
جاء بدوره نتيجة توريد احلبوب بدرجة أعلى من
التنافسية ،واملبادرات الهادفة خلفض التكاليف،
باإلضافة إلى إنتاج الشركة لبعض املواد التي كان
يتم تصنيعها من ِقبل أطراف خارجية ،فضالً عن
استقرار أسعار الدقيق والعلف في أسواق اإلمارات.

قسم أعمال املستهلك

سجل القسم خالل العام  2013صافي مبيعات
ّ
بلغ  550.8مليون درهم ،أي بزيادة نسبتها 16
باملائة عن الفترة ذاتها من العام املاضي ،كما
حقق قسم املياه واملشروبات صافي مبيعات بلغ
 451.1مليون درهم ليرتفع بنسبة  11باملائة ،فيما
حقق قسم األطعمة صافي مبيعات قيمتها
 99.7مليون درهم لترتفع بنسبة  47باملائة.

وبلغت األرباح الصافية للقسم خالل العام 52.1
مليون درهم ،أي بارتفاع نسبته  35باملائة عن
سجل قسم املياه واملشروبات
العام املاضي .كما
ّ
ارتفاعا ً في صافي األرباح ليصل إلى  73.9مليون
درهم ،أي بزيادة نسبتها  15باملائة ،وذلك نتيجة
ارتفاع حجم املبيعات وارتفاع مستويات الكفاءة.
ومن جهة أخرى ،استطاع قسم األطعمة
تقليل خسارته من  25.8مليون درهم في عام
 2012إلى  21.9مليون درهم ،ويرجع ذلك بشكل
رئيسي ملنتجات مشتقات األلبان الطازجة.
مصاريف املبيعات والنفقات
العمومية واإلدارية
ّ
ارتفع إجمالي مصاريف املبيعات والنفقات
العمومية واالدارية خالل العام  2013بنسبة 15
مقارنة بالعام املاضي ،ليصل إلى 255.6
باملائة
ّ
مليون درهم .ويرجع هذا االرتفاع لعدة عوامل
منها :زيادة تكاليف التوزيع بسبب ارتفاع حجم
املبيعات ،نفقات التسويق ،إطالق خطوط أعمال
جديدة ،املصاريف املرتبطة باملوظفني ،فضالً عن
ارتفاع األسعار نتيجة التضخم االقتصادي .وقد
وصلت مصاريف املبيعات والنفقات العمومية
واإلدارية كنسبة من املبيعات إلى  16.9باملائة،
ّ
وهي ذات النسبة املحُ ققة في العام املاضي.
النقدية
التدفقات
ّ
وصلت قيمة التدفقات النقدية الناجتة عن
األنشطة التشغيلية إلى  189.4مليون درهم.
كما بلغ حجم النقد املستخدم في أنشطة
استثمارية  140مليون درهم ،شملت بشكل
أساسي االستثمار في إنشاء مركز للتوزيع،
اجملمدة ،وإنشاء خط تعبئة
ومصنع للمخبوزات
ّ
املياه فائق السرعة ،وتوسعة القدرة اإلنتاجية
ملطاحن الدقيق ومعمل إنتاج األعالف.

ووصلت قيمة النقد وما يعادله في نهاية شهر
ديسمبر  2013إلى  544.9مليون درهم ،مقارن ًة
بنحو  424.9مليون درهم في السنة املالية .2012
هذا وحتافظ اجملموعة على توفير خطوط ائتمانية
مصرفية ذات معدالت تنافسية من شأنها
تغطية متطلباتها التمويلية بفترات قصيرة
األمد ،وذلك بهدف توفر التمويل النقدي الالزم.

اخملصصة
األصول غير
ّ
بحسب التقارير املالية للقطاعات ،مت ّثل
األصول غير اخملصصة ،والبالغة قيمتها 656.8
مليون درهم ،كالً من الشهرة التجارية والنقد
مركزية
واألرصدة املصرفية ،وذلك منذ تطبيق
ّ
املالية على مستوى اجملموعة ككل.
اإلدارة
ّ

اإللتزامات الرأسمالية واإللتزامات احملتملة
يرتبط مبلغ اإللتزامات الرأسمالية البالغة قيمته
 96.3مليون درهم بشكل رئيسي بدعم كل من:
خط تعبئة قوارير املياه فائق السرعة ،مشروع
اجملمدة ،مركز التوزيع ،زيادة سعة مطاحن
اخملبوزات
ّ
الدقيق ،وغيرها من املصاريف الرأسمالية.

التوقعات املستقبلية
تواصل الشركة إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ
استراتيجيتها لتحقيق النمو املستدام ،والتركيز
على تنمية أرباحها من أعمالها األساسية ،وحتسني
إيراداتها من املنتجات التي مت إطالقها حديثا ً ،إلى
جانب أعمال الشركة في كل من مصر وتركيا .هذا
وتواصل الشركة البحث عن فرص مالئمة لتوسعة
أعمالها في دولة اإلمارات العربية املتحدة،
توسعها في أسواق جديدة مبا فيها
باإلضافة إلى
ّ
دول مجلس التعاون اخلليجي .وتعمل الشركة
على تطوير وحتسني القدرات الصناعية ،مع
التركيز على رفع مستويات كفاءة أعمالها واحلد
عمومية
ميزانية
من التكاليف .ومتتلك اجملموعة
ّ
ّ
التوسعية .وعلى الرغم من
قوية تدعم اخلطط
ّ
التحديات التي متر بها بعض أسواق املنطقة ،إال
أننا متفائلون إزاء حتقيق عام آخر من النمو والنجاح.
األحداث التالية للفترة املالية
أي أحداث
حتى تاريخ هذا التقرير لم تطرأ ّ
كبيرة ميكن أن تؤثر بشكل ملحوظ
على القوائم املالية لعام .2013
أعضاء مجلس اإلدارة
ستنتهي والية مجلس اإلدارة احلالي بتاريخ
 27أبريل  ،2014ويحق ألعضاء اجمللس املنتهية
الترشح من جديد.
مدة واليتهم إعادة
ّ

مت في العام  2013دفع مكافآت أعضاء مجلس
و ّ
اإلدارة عن العام  2012والتي بلغت قيمتها 1.4
مليون درهم ،فيما مت حتديد قيمة مكافآت أعضاء
اجمللس للعام  2013بـمبلغ  1.35مليون درهم.
أرباح املساهمني
يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية
على املساهمني بنسبة  %10للسنة املالية .2013

مدققو احلسابات
انتهت مدة عقد شركة تدقيق احلسابات احلالية
برايس ووتر هاوس كوبورز .ووفقا ً لقواعد تعيني
مدققي احلسابات والتي أصدرها جهاز أبوظبي
للمحاسبة مبوجب قرار رقم  1لسنة ،2010
فقد متت عملية االختيار ملراجعي احلسابات
اخلارجيني ،ووقع إختيار اجمللس على تعيني شركة
كي بي أم جي وسوف يقترح اجمللس على اجلمعية
العمومية القادمة املوافقة على تعيني شركة
كي بي أم جي كمدققي حسابات للسنة
املالية املنتهية في  31ديسمبر .2014
املؤسسية
نظام احلوكمة
ّ
يلتزم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة التنفيذية
مببادئ احلوكمة املؤسسية الرشيدة .قد مت إعداد
تقرير كامل مصادق عليه من اجمللس حول نشاطات
احلوكمة املؤسسية للشركة ،ومت بيانها في
قسم حوكمة الشركات من التقرير السنوي.

احلوافز/املكافآت
يدرك مجلس اإلدارة مدى أهمية التوفيق بني
مصالح اإلدارة ومصالح املساهمني في الشركة.
ولدعم هذه االستراتيجية ،يشمل نظام التحفيز
باألسهم لدى مجموعة «أغذية» عددا ً من كبار
املسؤولني التنفيذيني واملدراء في مختلف أقسام
اجملموعة .ويأتي هذا البرنامج معززا ً ملبادرات
مكافآت األداء التي تكافئ األفراد على مدى
قدرتهم على حتقيق األهداف املالية السنوية.
ويكافئ نظام التحفيز باألسهم أفراد اإلدارة
مبنحهم أسهما ً في مجموعة أغذية ش.م.ع
وفق األداء العام للشركة بقياسه على أساس
منو أرباح السهم الواحد املركبة لثالث سنوات
وعلى أساس أداء الفرد .كما يتم وضع أهداف
مالية وتشغيلية وتطويرية محددة كل سنة.
نظام إعداد التقارير املالية
يرى أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع
أن:
وفقا ً ألفضل املعلومات
ّ
املتوفرة لديهم ّ

املعدة من قبل إدارة الشركة،
أ	.القوائم املالية،
ّ
تعتبر متثيالً نزيها ً ألوضاعها الفعلية ونتائج
عملياتها وتدفقاتها النقدية والتغيرات
احلاصلة في حقوق مساهميها.
ب	.حتتفظ الشركة بسجالت
محاسبية حسب األصول.
ج	.مت تطبيق السياسات احملاسبية املناسبة
بشكل مستمر في إعداد القوائم املالية،
كما أن التقديرات احملاسبية تستند
على أحكام منطقية وحكيمة.
د	.مت إعداد التقارير والقوائم املالية وفق املعايير
احملاسبية الدولية املعتمدة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة في إعداد القوائم املالية.
هـ 	.يتسم نظام الرقابة الداخلية بالتصميم
فعالة.
السليم ،وقد مت تطبيقه وضبطه بصورة ّ
و	.ال يوجد أي شك بقدرة الشركة
على مواصلة أعمالها.
ليعبر عن
الفرصة
هذه
ويغتنم مجلس اإلدارة
ّ
شكره وامتنانه لكافة املساهمني واملوظفني
ويقدر
وشركاء العمل على جهودهم املتواصلة،
ّ
عاليا ً دورهم احليوي في إجناح كل مساعينا وجهودنا.

نيابة عن مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
 24فبراير 2014

مت إصدار ضمانات مصرفية وخطابات اعتماد
مت إصدار ضمانات
بقيمة  36.9مليون درهم ،وقد ّ
مصرفية متعلقة بأداء الشركة لصالح ُموردي
الشركة مقابل توفير املواد وقطع الغيار.
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تقرير مدقق احلسابات املستقل إلى السادة املساهمني في مجموعة أغذية ش.م.ع
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة جملموعة أغذية ش.م.ع («الشركة») وشركاتها التابعة (يُشار إليهم مجتمعني بـ «اجملموعة») ،والتي تتكون من بيان املركز
املالي املوحد كما في  31ديسمبر  2013وبيان الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة
املنتهية بذلك التاريخ وملخص السياسات احملاسبية الهامة واملالحظات واملعلومات التفسيرية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصور ٍة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية ،وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ  .
تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية،
ً

مسؤولية مدقق احلسابات

بناء على عملية التدقيق التي قمنا بها .لقد أجرينا تدقيقنا وفقا ً ملعايير التدقيق الدولية .تستدعي هذه
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه البيانات املالية املوحدة ً
املعايير التزامنا باملتطلبات األخالقية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالي ًة من أي أخطاء جوهرية.

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية املوحدة .تستند اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير مدقق
سواء كان ذلك بسبب االحتيال أو اخلطأ .وعند القيام بتقييم تلك اخملاطر ،يأخذ مدقق
احلسابات ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية املوحدة،
ً
احلسابات في االعتبار الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنشأة وعرضها العادل للبيانات املالية املوحدة بهدف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف ،وليس
لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة .تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييما ً ملدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية التقديرات
احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييما ً ألسلوب عرض البيانات املالية املوحدة بشكلٍ عام.
بناء على عملية التدقيق.
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا ً مناسبا ً للرأي الذي نبديه ً

الرأي

برأينا ،تعبر البيانات املالية املوحدة املرفقة بشكلٍ عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية عن املركز املالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2013وأدائها املالي وتدفقاتها
النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

إضافة إلى ذلك ووفقا ً ملتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته ،نفيدكم مبا يلي:
( )1أننا قد حصلنا على كافة املعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.

( )2أن البيانات املالية املوحدة تتوافق من كافة النواحي اجلوهرية مع األحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته
والنظام األساسي للشركة.
( )3أن الشركة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة ونفذت اجلرد الفعلي للمخزون وفق اإلجراءات السليمة املتعارف عليها.
( )4أن املعلومات املالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر احملاسبية للشركة.

( )5لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة قد أخلّت بأي من األحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة 1984
وتعديالته أو نظامها األساسي بشكلٍ ميكن أن يكون له تأثير جوهري على أنشطة الشركة أو مركزها املالي كما في  31ديسمبر .2013

برايس ووترهاوس كوبرز
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جاك فاخوري

سجل مدققي احلسابات املشتغلني رقم 379
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
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بيان الدخل الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر
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إجمالي األرباح

إيضاحات

6

إيرادات أخرى ،بالصافي

7

مصاريف عمومية وإدارية

9

مصاريف بيع وتوزيع

البحث والتطوير

األرباح التشغيلية

8

10

إيرادات متويل

مصاريف متويل

األرباح قبل ضريبة الدخل

(مصروف)  /إيراد ضريبة الدخل

أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق امللكية في اجملموعة
واخملفضة للسهم (درهم)
الربحية األساسية
ّ

25 ,11

12

2013
ألف درهم

1,512,192
()1,102,020

410,172
3,748
()153,104
()98,997
()3,471
158,348
11,560
()9,759

160,149
()73

2012
ألف درهم

1,326,605

()992,002
334,603
8,226

()137,975
()81,622
()2,834

120,398
13,605

()9,485

124,518
220

160,076

124,738

0.267

0.208

اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  46إلى  67تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

أرباح السنة العائدة إلى حملة حقوق امللكية في اجملموعة
الدخل الشامل اآلخر:
بنود لن يتم تصنيفها في الربح أو اخلسارة
مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

بنود يُحتمل إعادة تصنيفها الحقا ً في الربح أو اخلسارة

فروق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

الدخل الشامل اآلخر

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى حملة حقوق امللكية في اجملموعة

اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  46إلى  67تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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2013
ألف درهم

160,076

()1,350
()1,350
()7,825
()7,825

()9,175

150,901

2012
ألف درهم

124,738

()1,400
()1,400
126
126
()1,274
123,464

بيان المركز المالي الموحد
كمافي  31ديسمبر

إيضاحات

املوجودات
موجودات غير متداولة

13

ممتلكات ومنشآت ومعدات

دفعة مقدمة عن ممتلكات ومنشآت ومعدات

14

الشهرة

15

موجودات غير ملموسة

مجموع املوجودات غير املتداولة
موجودات متداولة

16

مخزون

17

ذمم مدينة جتارية وأخرى

18

تعويضات حكومية مدينة

19

موجودات مالية متوفرة للبيع

20

أرصدة نقدية ومصرفية

مجموع املوجودات املتداولة
مطلوبات متداولة

قروض مصرفية (اجلزء املتداول)

21

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

23

22

ذمم دائنة جتارية وأخرى

مجموع املطلوبات املتداولة

صافي املوجودات املتداولة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

694,176
18,489
95,472
11,267

621,079

24

مخصص مكافآت نهاية اخلدمة

قروض مصرفية (اجلزء غير املتداول)

25

مطلوبات ضريبة مؤجلة
مطلوبات أخرى

مجموع املطلوبات غير املتداولة

272,893
192,458
109,642
5,200
564,021

265,611

26

رأس املال

27

احتياطي قانوني

احتياطي حتويل عمالت

أرباح محتجزة

مجموع حقوق امللكية

169,722
95,089

10,000

437,506

1,144,214

977,928

321,029
253,514
1,650

158,750

576,193

32,861
103,314
764
654

1,249,832

حقوق امللكية

13,462

819,404

137,593

صافي املوجودات

95,472
735,372

568,021

21

5,359

600,000
78,959
()11,508
582,381

1,249,832

243,605
1,400

403,755
574,173
26,098

152,790
826
900
180,614
1,128,931
600,000
62,951

()3,683

469,663

1,128,931

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة والتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  24فبراير  2014وقام بالتوقيع باإلنابة عن اجمللس:

راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة

إلياس أسيمكوبولوس

الرئيس التنفيذي

إقبال حمزة
املدير املالي

اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  46إلى  67تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

43

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

الرصيد في  1يناير 2012

مجموع الدخل الشامل للسنة
ربح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

فروق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

معامالت مع أحد املساهمني
توزيعات أرباح لعام 2011

مجموع الدخل الشامل
التغيرات املباشرة في حقوق امللكية للمالك
حتويل إلى احتياطي قانوني

الرصيد في  31ديسمبر 2012

رأس املال
ألف درهم

احتياطي قانوني
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

600,000

50,477

388,799

احتياطي حتويل عمالت
ألف درهم

()3,809

اجملموع
ألف درهم

1,035,467

-

-

124,738

-

124,738

-

-

-

126

126

()1,400

-

-

-

-

-

()30,000

-

-

-

93,338

-

12,474

()12,474

600,000

62,951

469,663

126
-

()3,683

()1,400
()30,000
93,464
-

1,128,931

مجموع الدخل الشامل للسنة
–

–

160,076

–

160,076

فروق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

–

–

–

()7,825

()7,825

مكافآت مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

–

–

()1,350

–

()1,350

توزيعات أرباح لعام 2012

–

–

()30,000

–

()30,000

–

–

128,726

()7,825

120,901

–

16,008

()16,008

–

–

600,000

78,959

582,381

()11,508

1,249,832

أرباح السنة

الدخل الشامل اآلخر:

معامالت مع أحد املساهمني
مجموع الدخل الشامل

التغيرات املباشرة في حقوق امللكية للمالك
حتويل إلى احتياطي قانوني

الرصيد في  31ديسمبر 2013

اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  46إلى  67تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

إيضاحات

أرباح السنة قبل الضريبة

تعديالت بسبب:
استهالك

مصاريف متويل
إيرادات متويل

ممتلكات ومنشآت ومعدات محذوفة

ربح من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

احلركة في مخصص مخزون بطئ احلركة

احلركة في مخصص ديون مشكوك في حتصليها
مخصص مكافآت نهاية اخلدمة

التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني
والتغيرات في رأس املال العامل

13

7

7

24

زيادة في اخملزون

زيادة في التعويضات احلكومية املدينة

زيادة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
مكافآت نهاية اخلدمة املدفوعة

نقص في الذمم الدائنة طويلة األجل

24

صافي النقد الناجت عن األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

عوائد من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
إيرادات متويل مقبوضة

استثمار في شركة تابعة

شراء موجودات غير ملموسة

160,149

124,518

56,857
9,759
()11,560
10,017
()910
()50
15
8,787

54,773

233,064

زيادة في الذمم املدينة التجارية واألخرى

زيادة ( /نقص) في املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

13

30

بيع ( /شراء) موجودات مالية متاحة للبيع

()7,232
()23,319
()14,553
3,472
250
()2,024
()308

9,485

()13,605
9,593

()67

7,925

()1,624
7,260

198,258
()19,447
()23,812
()20,979
88,149

()439

()1,683
()198

189,350

219,849

()157,960
1,068
12,128
4,800

()82,374
554

11,634

()23,253
()263

()10,000

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية

()139,964

()103,702

قروض مصرفية ،بالصافي

110,488
()30,000
()9,842

88,307

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

مصاريف متويل مدفوعة

صافي النقد الناجت عن األنشطة التمويلية

70,646

الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه كما في  1يناير

النقد وما في حكمه كما في  31ديسمبر

120,032
424,901

20

544,933

()30,000
()9,279

49,028
165,175
259,726
424,901

اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  46إلى  67تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

1

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع («الشركة») كشركة مساهمة عامة مبوجب القرار الوزاري رقم  324لسنة  .2004متتلك الشركة القابضة العامة (صناعات) نسبة
ّ
 %51من أسهم الشركة .تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس واستثمار وجتارة وتشغيل الشركات واملشاريع املرتبطة بقطاع األغذية واملشروبات.

تتضمن البيانات املالية املوحدة للشركة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر  2013اجملموعة وشركاتها التابعة املذكورة أدناه (يشار إليهم مجتمعني بـ «اجملموعة»).
الشركة التابعة

شركة املطاحن الكبرى ش.م.ع

شركة العني لألغذية واملشروبات ش.م.ع( .اإلمارات
العربية املتحدة)
مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م (سابقا ً العني لألغذية
واملشروبات ش.ذ.م.م)

مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم سنايا ري
تيكاريت ليمتد سيركتي (أغذية تركيا)

2

ملخص السياسات احملاسبية الهامة

1-2

أساس اإلعداد

بلد التأسيس
ومزاولة النشاط

اإلمارات
العربية
املتحدة

اإلمارات
العربية
املتحدة

جمهورية
مصر العربية

تركيا

2013

احلصة في رأس املال ()%

100

2012

100

النشاط الرئيسي

إنتاج وبيع الدقيق وعلف احليوانات.

100

100

100

100

املنكهة
إنتاج وبيع املياه املعبأة واملياه
ّ
والعصائر ولنب الزبادي ومعجون الطماطم
واخلضراوات اجملمدة.

100

100

إنتاج وتعبئة وبيع املياه املعبأة.

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل
احلار والعصائر املركزة واخلضروات اجملمدة.

إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه البيانات املالية املوحدة مبينة أدناه .لقد مت تطبيق هذه السياسات بشكلٍ ثابت على كافة السنوات املعروضة
ما لم يُذكر خالفا ً لذلك.
لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة جملموعة أغذية ش.م.ع وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية
مع االلتزام باألحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8حيثما كان معموالً به .لقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة طبقا ً ملبدأ
التكلفة التاريخية املعدل بإعادة تقييم املوجودات املالية املتاحة للبيع.

إن إعداد البيانات املالية املوحدة بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة ،كما يقتضي من اإلدارة إبداء
رأيها في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للشركة .يتم اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي على درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو اجملاالت التي تعد فيها
االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات املالية املوحدة في اإليضاح رقم .4

 1-1-2التغيرات في السياسة احملاسبية واإلفصاحات

(أ) املعايير اجلديدة واملعدلة والتفسيرات إلزامية التطبيق للمرة األولى للسنة املالية التي تبدأ في  1يناير  2013واملتعلقة حاليا ً باجملموعة

فيما يلي املعايير إلزامية التطبيق للمرة األولى على السنة املالية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2013والتي ليس لها تأثير هام على اجملموعة:

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 1تعديل)« ،عرض البيانات املالية» (ساري املفعول اعتبارا ً من  1يوليو  ،)2012ينعكس أثره في بيان الدخل الشامل.
– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 19تعديل)« ،منافع املوظفني»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 27املعدل في « ،)2011البيانات املالية املنفصلة»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 28املعدل في « ،)2011الشركات الزميلة واملشاريع املشتركة»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 1تعديل)« ،تبني املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013
– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 7تعديل)« ،األدوات املالية»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 10القياسي واملعدل)« ،البيانات املالية املوحدة»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013
– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 11القياسي واملعدل)« ،الترتيبات املشتركة»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 12القياسي واملعدل)« ،اإلفصاحات عن احلصص في املنشآت األخرى»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013
– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 13القياسي)« ،قياس القيمة العادلة»( ،ساري املفعول اعتبارا ً من  1يناير .)2013

(ب) املعايير والتعديالت والتفسيرات اجلديدة الصادرة لكن غير السارية على السنة املالية التي تبدأ في  1يناير  2013ولم يتم تطبيقها بشكلٍ مبكر
– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 32تعديل)« ،األدوات املالية»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 27تعديل)« ،البيانات املالية املنفصلة»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 36تعديل)« ،االنخفاض في قيمة املوجودات»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014

– املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 39تعديل)« ،األدوات املالية :االعتراف والقياس»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014
– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 10تعديل)« ،البيانات املالية املوحدة»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014

– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 12تعديل)« ،اإلفصاحات عن احلصص في املنشآت األخرى»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2014
– املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 9تعديل)« ،األدوات املالية»( ،يسري اعتبارا ً من  1يناير .)2015
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 1-2أساس اإلعداد (تابع)
 1-1-2التغيرات في السياسة احملاسبية واإلفصاحات (تابع)

تقوم اجملموعة حاليا ً بتحديد مدى عالقة املعايير والتعديالت والتفسيرات املذكورة وتأثيرها على بياناتها املالية .تتوقع اإلدارة أال يكون ملعظم املعايير والتعديالت
والتفسيرات ذات العالقة أي تأثير جوهري على البيانات املاليةاملوحدة.

 2-2التوحيد
الشركات التابعة

الشركات التابعة هي كافة املنشآت اخلاضعة لسيطرة اجملموعة .تسيطر اجملموعة على منشأة ما عندما يكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها
في املنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على املنشأة .يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتبارا ً من تاريخ حتول السيطرة
إلى اجملموعة ويتم إيقاف التوحيد اعتبارا ً من تاريخ انتفاء السيطرة.
تحُ تسب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا ً االنخفاض في القيمة .يتم تعديل التكلفة لبيان أثر التغيرات في القيمة الناشئة عن التعديالت الطارئة
عليها .تشمل التكلفة أيضا ً التكاليف التي تُعزى مباشرة إلى االستثمار.
يتم حذف املعامالت الداخلية واألرصدة واإليرادات واملصاريف للمعامالت بني شركات اجملموعة .كما يتم استبعاد األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت فيما بني
الشركات املعترف بها في املوجودات .لقد مت تغيير السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان االتساق مع السياسات املطبقة من قبل اجملموعة.

اندماج األعمال

يتم استخدام طريقة االستحواذ احملاسبية الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل اجملموعة .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة العادلة للموجودات
احململة في تاريخ التبادل ،إضافة إلى القيمة العادلة ألي مقابل مالي محتمل مستحق دفعه.
املمنوحة وأدوات حقوق امللكية املصدرة واملطلوبات املتكبدة أو
ّ
احملول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة املستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة سابقة في رأس مال
إن الزيادة في املقابل املالي َ
الشركة املستحوذ عليها ،عن القيمة العادلة حلصة اجملموعة في صافي املوجودات احملددة املستحوذ عليها يتم تسجيلها كشهرة .فإذا كانت هذه الزيادة أقل من
القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة املستحوذ عليها في حالة الشراء ،فإنه يتم االعتراف بالفرق مباشر ًة في بيان الدخل الشامل (إيضاح .)6-2

التغيرات في حصص امللكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة

تحُ تسب املعامالت مع احلصص غير املسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق ملكية  -وهي كاملعامالت التي تتم مع املالك بصفتهم مالكا ً.
يتم تسجيل األرباح أو اخلسائر من استبعاد احلصص غير املسيطرة أيضا ً في حقوق امللكية.

3-2

تقارير القطاعات

يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى املسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

القطاع التشغيلي هو إحدى مكونات اجملموعة ويشارك في أنشطة جتارية قد جتني منها اجملموعة إيرادات وتتكبد نفقات ،مبا في ذلك إيرادات ومصاريف املعامالت التي
تتم مع أحد املكونات األخرى لدى اجملموعة .تتم مراجعة النتائج التشغيلية جلميع القطاعات التشغيلية بشكلٍ منتظم من قبل الرئيس التنفيذي للشركة من أجل
اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد للقطاعات وتقييم أدائها ،والتي تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة (أنظر إيضاح .)5

4-2
(أ)

حتويل العمالت األجنبية
العملة الوظيفية وعملة العرض

(ب)

املعامالت واألرصدة  

يتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية املوحدة لكل شركة من شركات اجملموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها
(«العملة الوظيفية») .إن البيانات املالية املوحدة معروضة بواسطة «درهم اإلمارات العربية املتحدة» (الدرهم اإلماراتي) ،وهي عملة العرض للمجموعة.
يتم حتويل املعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت أو التقييم عند إعادة قياس البنود .كما
املقومة بالعمالت األجنبية بأسعار
يتم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية
ّ
الصرف السائدة في نهاية السنة ،في بيان الدخل املوحد ضمن «إيرادات أو مصاريف متويل».

يتم عرض األرباح واخلسائر التي تتعلق بالقروض والنقد وما في حكمه في بيان الدخل املوحد ضمن «إيرادات أو مصاريف متويل».

(ج)

شركات اجملموعة

إن النتائج واملركز املالي لكافة شركات اجملموعة (التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة العرض يتم حتويلهما إلى
عملة العرض على النحو التالي:
( )1يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل ميزانية عمومية معروضة بسعر اإلقفال بتاريخ تلك امليزانية العمومية.
( )2يتم حتويل اإليرادات واملصاريف لكل بيان دخل موحد بسعر الصرف السائد في تاريخ املعاملة ،و
( )3يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناجتة في الدخل الشامل اآلخر.
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ملخص السياسات احملاسبية الهامة (تابع)
ممتلكات ومنشآت ومعدات

يتم قياس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك املتراكم واخلسائر املتراكمة لالنخفاض في القيمة ،في حال وجودها .تشتمل التكلفة على
املصاريف املنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء األصل ،بينما تشتمل تكلفة املوجودات القائمة بذاتها على تكلفة املواد والعمالة املباشرة ،وأي تكاليف أخرى منسوبة
مباشر ًة إلى تهيئة املوجودات حلالة العمل من أجل استخدامها في الغرض اخملصص لها ،وكذلك تكاليف فك وإزالة البنود وترميم املوقع الذي توجد بداخله املوجودات.
تتم رسملة برمجيات احلاسوب املشتراة التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه املعدات.

عندما يكون ألجزاء أي بند من املمتلكات واملنشآت واملعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتساب هذه األجزاء كبنود منفصلة من املمتلكات واملنشآت واملعدات.

املرجح أن تتدفق إلى اجملموعة
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل ،حسبما يكون مالئما ً ،فقط عندما يكون من
ّ
فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكلٍ موثوق .يتم إيقاف احتساب القيمة الدفترية للجزء املستبدل .ويتم حتميل
كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد خالل الفترة املالية التي يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.
ال يحتسب استهالك على األراضي بنظام التملك احلر لكنها تخضع لتحري اإلنخفاض في القيمة ،بينما يُحتسب االستهالك على املوجودات األخرى باستخدام
طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة املوجودات أو قيمها املعاد قياسها وصوالً إلى قيمها املتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة ،وذلك على النحو التالي:
مباني

منشآت ومعدات
معدات أخرى
مركبات

أثاث وجتهيزات

 40 - 20سنة

 20 - 4سنة

 3 - 2سنوات
 8 - 4سنوات
 5 - 4سنوات

تتم مراجعة القيم املتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية ،وتعديلها عند الضرورة ،بتاريخ كل فترة تقرير.

عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد ،يتم خفضها مباشر ًة إلى القيمة القابلة لالسترداد (إيضاح .)7-2

يتم حتديد األرباح واخلسائر الناجتة عن عمليات االستبعاد مبقارنة العوائد مع القيمة الدفترية ،ويتم احتسابها ضمن بند «إيرادات أخرى» في بيان الدخل املوحد.

أعمال رأسمالية قيد اإلجناز
تقوم اجملموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد املمتلكات واملنشآت واملعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلجناز حتى تاريخ إجناز وتشغيل تلك املوجودات  .
يتم حتويل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز إلى التصنيف املناسب للموجودات مبجرد االنتهاء من التشييد وبدء التشغيل ويتم استهالكها
على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية اعتبارا ً من تاريخ اإلجناز والتشغيل.

 6-2موجودات غير ملموسة
 1-6-2الشهرة

متثل الشهرة التجارية الزيادة في تكلفة االستحواذ عن القيمة العادلة حلصة اجملموعة في صافي املوجودات احملددة في الشركة التابعة املستحوذ عليها
في تاريخ االستحواذ.

يتم فحص الشهرة سنويا ً لتحري االنخفاض في قيمتها ويتم حتميلها بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة .ال يتم عكس خسائر االنخفاض في
قيمة الشهرة .يتم تنفيذ العمليات احلسابية على أساس التدفقات النقدية املتوقعة من الوحدات ذات الصلة املولدة للنقد ثم يتم خصمها مبعدل خصم مناسب
يتطلب تقديره وضع بعض األحكام.

يتم تخصيص الشهرة إلى وحدات توليد للنقد لغرض فحص االنخفاض في القيمة .يتم إجراء التخصيص لوحدات توليد النقد أو مجموعات من وحدات توليد النقد
املتوقع استفادتها من اندماج األعمال الذي ينشأ عنه الشهرة ويتم حتديدها وفقا ً للقطاع التشغيلي.

 2-6-2موجودات غير ملموسة مستحوذ عليها

يتم قياس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بشكلٍ منفصل مبدئيا ً بالقيمة العادلة التي تعكس توقعات السوق الحتمالية أن تتدفق إلى املنشأة املنافع
االقتصادية املستقبلية املتضمنة في األصل.

إن املوجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة ال تخضع لإلطفاء لكن يتم فحصها سنويا ً أو أكثر تكرارا ً لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير
سواء بصورة فردية أو على مستوى وحدات تكوين النقد.
األحداث والظروف إلى احتمال وجود انخفاض في القيمة الدفترية
ً

تتم مراجعة العمر اإلنتاجي لألصل غير امللموس ذي العمر اإلنتاجي غير احملدد سنويا ً لتحديد ما إذا كان تقييم العمر اإلنتاجي ال يزال موثوقا ً به .وفي حال ثبوت عدم
دقته ،فإن تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم إجراؤه على أساس مستقبلي .يتم قياس األرباح أو اخلسائر الناجتة عن إلغاء االعتراف باألصل غير امللموس
على أساس الفرق بني صافي عائدات االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في بيان الدخل الشامل املوحد عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل.
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7-2

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية

8-2

املوجودات املالية

(أ)

قروض وذمم مدينة

(ب)

موجودات مالية متاحة للبيع

9-2

االنخفاض في قيمة املوجودات املالية

ال تخضع املوجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد لإلطفاء ويتم فحصها سنويا ً لتحري االنخفاض في القيمة .تتم مراجعة املوجودات التي تخضع لإلطفاء لتحري
االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة
وفقا ً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة
قيد االستخدام ،أيهما أعلى .وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم جتميع املوجودات لدى أدنى املستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكلٍ
منفصل (وحدات مكونة للنقد) .تتم مراجعة املوجودات غير املالية بخالف الشهرة التي تعرضت النخفاض في قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة
بتاريخ كل تقرير.
تقوم اجملموعة بتصنيف موجوداتها املالية في الفئات التالية :القروض والذمم املدينة واملوجودات املالية املتاحة للبيع .يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله مت
شراء املوجودات املالية .تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف ملوجوداتها املالية عند االعتراف املبدئي.
القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوقٍ نشطة .يتم إدراج القروض والذمم املدينة في املوجودات
املتداولة ،باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن  12شهرا ً بعد نهاية الفترة املشمولة بالتقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة .تتألف القروض
والذمم املدينة لدى اجملموعة من «الذمم املدينة التجارية واألخرى» و «النقد وما في حكمه» في بيان املركز املالي املوحد (إيضاح  12-2وإيضاح .)13-2

املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أي من الفئات األخرى ويتم إدراجها ضمن املوجودات غير املتداولة
ما لم يحن أجل االستثمار أو تعتزم اإلدارة بيعه في غضون  12شهرا ً من نهاية الفترة املشمولة بالتقرير.
تعرض األصل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية لالنخفاض في
تقوم اجملموعة في تاريخ كل ميزانية عمومية بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على ّ
تعرضت لالنخفاض في القيمة ومت تكبد خسائر االنخفاض في القيمة إال في حالة واحدة
تعرض أو ّ
القيمة .ال يُعتبر أن األصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية قد ّ
ٍ
حلدث واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف املبدئي باألصل (حدث خسارة) ويكون لذلك
فقط هي عندما يتوفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة
أثر على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املالي أو مجموعة املوجودات املالية بشكلٍ ميكن تقديره على نح ٍو موثوق.
احلدث (أو تلك األحداث) ٌ

قد يتضمن الدليل املوضوعي على االنخفاض في قيمة املوجودات املالية إخفاق املدين أو عجزه عن السداد أو مؤشرات تدل على دخوله في إجراءات إشهار إفالس.

حتتسب خسارة االنخفاض في قيمة املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة على أساس الفرق بني قيمتها الدفترية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة األصلي الفعلي.

يتم فحص املوجودات املالية التي تتمتع بأهمية فردية لتحري االنخفاض في قيمتها على أساس منفرد ،بينما يتم تقييم بقية املوجودات املالية بصورة جماعية في
صورة مجموعات ذات خصائص متشابهة من حيث مخاطر االئتمان .يتم االعتراف بكافة خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.

يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان ذلك العكس يرتبط بصورة موضوعية بحدث يقع بعد االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة .بالنسبة للموجودات املالية
التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة ،يتم االعتراف بعكس خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.

 10-2األدوات املالية

تتألف األدوات املالية من ذمم مدينة جتارية وأخرى وأرصدة نقدية ومصرفية وذمم دائنة جتارية وأخرى ومبالغ مستحقة من  /إلى أطراف ذات عالقة وقروض مصرفية .يتم
االعتراف باألداة املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة املعنية.

يتم االعتراف باألدوات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً أي تكاليف مباشرة منسوبة للمعامالت.
يتم إيقاف االعتراف باملوجودات املالية عند انقضاء احلقوق التعاقدية للمجموعة في استالم التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما تقوم اجملموعة بتحويل
املوجودات املالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وعوائد ملكية تلك املوجودات .يتم إيقاف االعتراف باملطلوبات املالية عند انقضاء التزام
اجملموعة احملدد في العقد أو الوفاء به أو إلغاؤه.
يشتمل النقد وما في حكمه على أرصدة نقدية وودائع ألجل ال يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة واحدة.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية بصور ٍة جوهرية عن القيمة الدفترية.

مقاصة األدوات املالية

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وبيان صافي القيمة في بيان املركز املالي املوحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ مبقاصة املبالغ احملتسبة ويكون هناك نية
للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 11-2مخزون

يتم قياس اخملزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة البيعية ،أيهما أقل .يتم حتديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوالً صادر أوالً .تشتمل تكلفة اخملزون على املصاريف
املتكبدة في حيازة اخملزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى املتكبدة في إحضار اخملزون إلى موقعه ووضعه احلاليني .وفيما يتعلق باخملزون
املصنع ،تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من املصاريف العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية ،باستثناء تكاليف االقتراض.
ّ
إن صافي القيمة البيعية متثل سعر البيع التقديري في سياق العمل االعتيادي ناقصا ً مصاريف البيع املتغيرة املعمول بها.
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 12-2ذمم مدينة جتارية

الذمم املدينة التجارية هي املبالغ املستحقة من العمالء نظير البضائع املبيعة أو اخلدمات املقدمة في سياق العمل االعتيادي .فإذا كان من املتوقع حتصيل هذه الذمم في
غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل العادية للمنشأة إذا كانت أطول) ،يتم تصنيفها كموجودات متداولة .وإذا لم يكن كذلك ،يتم عرضها كموجودات
غير متداولة.

يتم احتساب الذمم املدينة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي ،ناقصا ً مخصص
االنخفاض في القيمة.

 13-2نقد وما في حكمه

في بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والودائع احملتفظ بها حتت الطلب لدى املصارف وغيرها من االستثمارات قصيرة
األجل عالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن سنة واحدة ،باإلضافة إلى السحوبات املصرفية على املكشوف .تظهر السحوبات املصرفية على املكشوف
في بيان املركز املالي املوحد ضمن املطلوبات املتداولة.

 14-2رأس املال

يتكون رأس املال من أسهم عادية مصنفة كحقوق ملكية.

 15-2ذمم دائنة جتارية

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو اخلدمات التي يتم احلصول عليها في سياق العمل االعتيادي من املوردين .يتم تصنيف الذمم
الدائنة كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول) .وإذا لم يكن
األمر كذلك ،فإنه يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.
تحُ تسب الذمم الدائنة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

 16-2قروض

حتتسب القروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف املعاملة املتكبدة .يتم إدراج القروض الحقا ً بالتكلفة املطفأة مع احتساب أي فرق بني العوائد (صافية من
تكاليف املعاملة) والقيمة املستردة في بيان الدخل املوحد على مدى فترة القروض باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

يتم االعتراف بالرسوم املدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف ملعامالت القرض إذا كان من املرجح أن يتم سحب جميع التسهيالت املصرفية أو جزء منها .وفي هذه
احلالة ،يتم االعتراف بالرسوم في بيان الدخل املوحد خالل فترة القرض.

 17-2ضريبة الدخل احلالية واملؤجلة

يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات ،على الفروق املؤقتة الناشئة بني األساس الضريبي للموجودات واملطلوبات وقيمها
الدفترية في البيانات املالية املوحدة .يتم حتديد ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام املعدالت الضريبية التي يتم سنها أو املطبقة فعليا ً في تاريخ امليزانية العمومية
والتي يتوقع العمل بها عند بيع أصل ضريبة الدخل املؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل املؤجلة.

يتم االعتراف مبوجودات ضريبة الدخل املؤجلة إذا كان من احملتمل أن يتوفر في املستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث ميكن على أساسه االستفادة من الفروق املؤقتة.

 18-2منافع املوظفني
املكافآت وخطط احلوافز طويلة األجل
(أ)

تعترف اجملموعة مبطلوب املكافآت واحلوافز طويلة األجل في بيان الدخل املوحد مبا يتفق مع سياسة اجملموعة وإجراءاتها .تخضع املنافع التي تعود على اإلدارة ملوافقة
مجلس اإلدارة كما ترتبط بأداء املوظف.

(ب) مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

يتم احتساب مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني وفقا ً لقانون العمل االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة ،ويتم حتديده على أساس املطلوب الذي قد ينشأ
فيما لو مت إنهاء خدمات جميع املوظفني في تاريخ التقرير.

يتم أداء مساهمات التقاعد الشهرية املستحقة عن املوظفني من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة املستحقني مبقتضى القانون رقم  2لسنة  .2000تتولى دائرة
املالية بحكومة أبو ظبي إدارة صندوق املعاشات والتقاعد ،وميثلها في ذلك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي .بلغ مجموع مساهمات املعاشات ما
قيمته  1.986ألف درهم ( 1.582 :2012ألف درهم).

 19-2مخصصات

ٍ
ألحداث سابقة ،ويكون من احملتمل أن يستدعي األمر إجراء
تحُ تسب اخملصصات عن املطالبات القانونية عندما يترتب على اجملموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة
تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكلٍ موثوق .ال حتتسب مخصصات خلسائر العمليات املستقبلية.

ومتى كان هناك عدد من االلتزامات املماثلة ،فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسوية االلتزام يتم حتديدها بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل.
ويتم االعتراف باخملصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات.
يتم قياس اخملصصات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة الزمنية
للمال واخملاطر املصاحبة لاللتزام.
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 20-2االعتراف باإليرادات

تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للمقابل املقبوض أو املدين من بيع البضائع واخلدمات في سياق العمل االعتيادي ألنشطة اجملموعة .يتم إظهار اإليرادات صافية من
ضريبة القيمة املضافة واملرجتعات واحلسومات واخلصومات وبعد حذف املبيعات داخل اجملموعة.

تعترف اجملموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكلٍ موثوق به ،وعندما يتم نقل اخملاطر والعوائد الهامة املتعلقة بامللكية إلى املشتري ،وعندما
يكون من احملتمل أن تتدفق إلى املنشأة منافع اقتصادية مستقبلية ،وعندما يتم استيفاء معايير محددة لكل نشاط من أنشطة اجملموعة على النحو املبني أدناه.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املقبوض أو املدين ،باستثناء اخلصومات أو احلسومات أو ضرائب املبيعات أو الرسوم اجلمركية .تستند اجملموعة في إعداد
تقديراتها إلى النتائج التاريخية ،مع األخذ في االعتبار نوع العميل ونوع املعاملة وشروط كل اتفاق.

بيع البضائع

ال يتم االعتراف باإليرادات إال عندما يتم نقل امللكية فعليا ً إلى العميل أو عند التسليم إلى الناقل لشحنها إلى العميل ،أيهما أسبق.

بيع اخلدمات

يتم االعتراف باإليرادات من اخلدمات املقدمة عندما يتم تنفيذ اخلدمات.

 21-2إيرادات ومصاريف التمويل

تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد املستحقة من الودائع حتت الطلب .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ،باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي.

تشمل مصاريف التمويل مصاريف الفائدة املستحقة على القروض .يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض في بيان الدخل املوحد باستخدام طريقة سعر
الفائدة الفعلي.

 22-2إيجارات

املؤجر بجزء كبير من مخاطر وعوائد امللكية كعقود إيجار تشغيلي .يتم حتميل الدفعات التي تتم مبوجب
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ مبوجبها
ّ
املؤجر) إلى بيان الدخل املوحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تستأجر اجملموعة بعض
من
مقبوضة
عقود اإليجار التشغيلي (صافية من أي حوافز
ّ
العقارات واملركبات.

بينما يتم تصنيف عقود اإليجار التي حتتفظ مبوجبها اجملموعة بكافة مخاطر وعوائد امللكية كعقود إيجار متويلي .تتم رسملة عقود اإليجار التمويلي عند بدء عقد
اإليجار بالقيمة العادلة للعقار املستأجر أو القيمة احلالية للحد األدنى ملدفوعات اإليجار ،أيهما أقل .يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بني املطلوبات وتكاليف
التمويل .يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة ،صافية من تكاليف التمويل ،في الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل .ويتم حتميل بند الفائدة من التكلفة املالية إلى
بيان الدخل املوحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة املستحقة على الرصيد املتبقي من املطلوبات لكل فترة .يتم استهالك
املمتلكات واملنشآت واملعدات املستحوذ عليها مبوجب عقود اإليجار التمويلي على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر.

 23-2توزيعات األرباح

حتتسب األرباح املوزعة على مساهمي اجملموعة كمطلوب في البيانات املالية املوحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل
مساهمي اجملموعة.

 24-2التعويضات واملنح احلكومية

إن األموال املدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف احليوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في بيان الدخل املوحد ،كخصم من
تكلفة املبيعات ،على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فيها معاملة البيع.

 25-2ربحية السهم

تعرض اجملموعة بيانات حول ربحية أسهمها .يتم احتساب ربحية السهم بقسمة الربح أو اخلسارة العائدة إلى مساهمي اجملموعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم
القائمة خالل الفترة.

 26-2تكاليف البحث والتطوير

وفقا ً للمعيار احملاسبي الدولي رقم  ،38املوجودات غير امللموسة ،فإن النفقات املترتبة على البحث والتطوير ،باستثناء املبالغ املعلومة املستردة من العقود واملساهمات
في البرامج الهندسية املشتركة ،يتم متييزها على أنها متعلقة إما مبرحلة البحث أو مبرحلة التطوير .يتم إدراج جميع نفقات مرحلة البحث في بيان الدخل املوحد .أما
مكون داخليا ً فقط إذا استوفيت معايير صارمة تتعلق على وجه التحديد باجلدوى الفنية
بالنسبة لنفقات مرحلة التطوير ،فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس
ّ
وتوليد منافع اقتصادية مستقبلية .يتم التعامل مع النفقات التي ال ميكن تصنيفها في هاتني الفئتني كنفقات متكبدة في مرحلة البحث.
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إدارة اخملاطر املالية
عوامل اخملاطر املالية

تتعرض اجملموعة من خالل أنشطتها خملاطر مالية متنوعة وهي :مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر القيمة العادلة ومخاطر أسعار
الفائدة ومخاطر التدفقات النقدية ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر التشغيل .يركز برنامج إدارة اخملاطر اخلاص باجملموعة بوج ٍه عام على
عدم إمكانية التنبؤ بأداء األسواق املالية ويهدف إلى خفض اآلثار السلبية احملتملة لهذه اخملاطر على األداء املالي للمجموعة.

إدارة اخملاطر

تزاول اجملموعة عملياتها في بلدا ٍن مختلفة مما يعرضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية التي تشمل آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر الصرف
إن أنشطة اجملموعة اخلاصة بإدارة اخملاطر التمويلية واملالية تقع على
األجنبي) ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولةّ .
عاتق قسم اخلزينة في اجملموعة مبا يحقق املنافع من حجم اخملاطر والسيطرة عليها .يدير قسم اخلزينة التعرضات املالية للمجموعة مركزيا ً على نح ٍو يتفق مع مخاطر
األعمال األساسية .ويقوم قسم اخلزينة فقط بإدارة تلك اخملاطر والتدفقات الناجتة عن العمليات التجارية األساسية ،أما عمليات املضاربة فال يتعامل معها القسم.
يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكلٍ عام عن وضع أنشطة إدارة اخملاطر باجملموعة واإلشراف عليها.
يتم من خالل آلية إدارة اخملاطر باجملموعة حتديد وحتليل اخملاطر التي تواجهها اجملموعة ووضع اإلجراءات املناسبة للحد منها ومتابعتها وااللتزام باإلجراءات املوضوعة .تتم
مراجعة أنشطة إدارة اخملاطر ،حيثما كان ذلك مناسبا ً ،لبيان أثر التغيرات في ظروف السوق وأنشطة اجملموعة.

تتولى جلنة التدقيق اخلاصة باجملموعة املسؤولية عن متابعة كيفية إدارة مخاطر اجملموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة اخملاطر فيما يتعلق باخملاطر التي تواجهها
اجملموعة ،ويساعد اللجنة في أداء مهامها اإلشرافية قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم مبراجعات منتظمة ومؤقتة على حد سواء على أنشطة إدارة اخملاطر ،ويرفع
النتائج التي يتوصل إليها إلى جلنة التدقيق للمجموعة.

(أ)

مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبية
()1
تعمل اجملموعة على الصعيد الدولي وتتعرض خملاطر الصرف األجنبي الناشئة عن التعرضات للعمالت اخملتلفة ،أهمها الدوالر األمريكي واليورو واجلنيه املصري والليرة
املقومة بالدوالر األمريكي ،فإن اجملموعة غير معرضة خملاطر الصرف األجنبي نظرا ً ألن
التركية والروبية الهندية والفرنك السويسري .وفيما يتعلق مبعامالت اجملموعة
ّ
الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي .تنشأ مخاطر الصرف األجنبي من املعامالت التجارية املستقبلية واملوجودات واملطلوبات املعترف بها وصافي االستثمارات
في العمليات اخلارجية (إيضاح .)28

مخاطر األسعار
()2
ال متتلك اجملموعة أي استثمارات في األوراق املالية وال تتعرض خملاطر أسعار األسهم .ال تقوم اجملموعة بإبرام عقود السلع إال للوفاء مبتطلبات االستخدام والبيع املتوقعة
للمجموعة ،وبالتالي فإنها ليست عرضة خملاطر أسعار السلع.
مخاطر أسعار الفائدة
()3
إن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات املالية املستحقة للبنوك من اجملموعة مرتبطة باألسعار السائدة في املصارف .ال تتحوط اجملموعة لتعرضها خملاطر أسعار
الفائدة.

مخاطر االئتمان
(ب)
تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس اجملموعة ،باستثناء مخاطر االئتمان املتعلقة بأرصدة احلسابات املدينة .تتولى كل شركة تابعة املسؤولية عن إدارة وحتليل مخاطر
االئتمان لكل عميل من عمالئها اجلدد قبل االتفاق على الشروط واألحكام القياسية للسداد والتسليم.
تقبل اجملموعة في سياق العمل االعتيادي اعتمادات مستندية  /خطابات ضمان باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار العمالء .تقوم اجملموعة بتكوين مخصص
النخفاض القيمة ميثل تقديرها للخسائر املتكبدة فيما يخص الذمم املدينة التجارية واألخرى .تتمثل العناصر الرئيسية لهذا اخملصص بعنصر خسارة معني يتعلق
بالتعرضات للمخاطر الهامة الفردية وعنصر خسارة جماعي يتم رصده جملموعات املوجودات املتشابهة فيما يخص اخلسائر التي قد مت تكبدها ولكن لم يتم حتديدها
حتى تاريخه .يتم حتديد مخصص جماعي للخسائر اعتمادا ً على املعلومات التاريخية إلحصائيات السداد املتعلقة مبوجودات مالية مماثلة ووفقا ً لسياسة اجملموعة.

املؤسسات املالية
واملؤسسات املالية ،وتدار من خالل الودائع مع مراعاة املركز املالي للمصارف /
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمه والودائع لدى املصارف
ّ
ّ
والتجارب املاضية والعوامل األخرى ذات الصلة.

مخاطر السيولة
(ج)
يتم إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى اجملموعة .يقوم قسم املالية لدى اجملموعة مبراقبة التوقعات املتجددة ملتطلبات السيولة للمجموعة لضمان توفر
النقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من التسهيالت املصرفية غير املسحوبة (إيضاح  )28في جميع األوقات حتى ال تخالف اجملموعة
سقوف االقتراض أو االتفاقيات (حيثما وجدت) املتعلقة بتسهيالت القروض .تراعي هذه التوقعات خطط متويل الديون لدى اجملموعة واالمتثال لالتفاقيات واملتطلبات
التنظيمية أو القانونية اخلارجية ،عند االقتضاء ،مثل القيود املفروضة على العملة.
يتم حتويل فائض النقد احملتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة اجملموعة وفقا ً لترتيبات جتميع النقد لدى اجملموعة املبرمة مع أحد املصارف .تقوم خزينة
اجملموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل والصكوك بآجال استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير املبالغ املطلوبة على النحو احملدد في التوقعات
املذكورة أعاله .في تاريخ التقرير ،احتفظت اجملموعة بودائع ألجل بقيمة  491.841ألف درهم ( 377.965 :2012ألف درهم) وصكوك بقيمة  5.200ألف درهم (:2012
 10.000ألف درهم) والتي يتوقع أن تكون جاهزة لتوليد التدفقات النقدية.

تعمل اجملموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء باملصروفات التشغيلية والرأسمالية املتوقعة وفقا ً ملتطلبات رأس املال العامل
لدى اجملموعة مبا في ذلك الوفاء بااللتزامات املالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير احملتمل للظروف القصوى التي ال ميكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
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إدارة اخملاطر املالية (تابع)
عوامل اخملاطر املالية (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)
(ج)
عالوة على ذلك ،حتتفظ اجملموعة بالتسهيالت االئتمانية التالية:

–	تسهيالت بقيمة  528.935ألف درهم تتضمن سحوبات على املكشوف وتسهيالت ضمان وتسهيالت استيراد .حتمل
هذه التسهيالت فائدة وفقا ً ملعدل إيبور /ليبور /متوسط سعر الفائدة مضافا ً إليه هامش محدد.

–	قروض قصيرة األجل بقيمة  133.233ألف درهم حتمل فائدة وفقا ً ملعدل إيبور /ليبور /متوسط سعر الفائدة مضافا ً إليه هامش محدد.

مخاطر التشغيل
(د)
مخاطر التشغيل هي مخاطر اخلسارة املباشرة وغير املباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات اجملموعة واملوظفني والتقنيات والبنية التحتية
وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايير املقبولة عموما ً
لألداء املؤسسي .تنتج اخملاطر التشغيلية عن كافة عمليات اجملموعة.
إن هدف اجملموعة هو إدارة اخملاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بني تفادي اخلسائر املالية واإلضرار بسمعة اجملموعة مع االقتصاد بشكلٍ عام في التكاليف وأيضا ً
لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد املبادرة واالبتكار.

تقع املسؤولية الرئيسية عن تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية ملواجهة اخملاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكل وحدة تنظيمية .يُضاف إلى هذه املسؤولية
حتديد وإدارة اخملاطر التشغيلية الرئيسية ،ومنها على سبيل املثال:
– كفاية ضوابط الرقابة الداخلية

– التسويات والرقابة على املعامالت

– االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
– االمتثال للسياسات واإلجراءات

– خطط استئناف األعمال وتعافي تقنية املعلومات من الكوارث
– قواعد السلوك املهني

– كفاية الغطاء التأميني

– جلنة إدارة مخاطر السلع

– استقاللية وحدة ضمان اجلودة عن وحدة التشغيل
– إدارة مخاطر املنشأة

– املراجعات الشهرية وربع السنوية على أنشطة العمل
– التدريب والتطوير املهني للكوادر الواعدة

تتم مراقبة مدى االلتزام مبعايير اجملموعة من خالل برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل قسم التدقيق الداخلي .تتم مناقشة نتائج مراجعات قسم التدقيق
الداخلي مع إدارة الوحدة التنظيمية املعنية مع تقدمي تقارير موجزة إلى جلنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.

2-3

إدارة مخاطر رأس املال

تقتضي السياسة املتبعة من قبل اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس املال بغرض كسب ثقة املستثمر واملقترض والسوق وكذلك لضمان التطور
املستقبلي لألعمال.

يسعى مجلس اإلدارة إلى إيجاد توازن بني العوائد املرتفعة التي يُحتمل حتقيقها واملستوى املرتفع لالقتراض واالمتيازات والضمانات املالئمة في ظل مركز
رأسمالي قوي.
لم يكن هناك تغيرات في سياسة اجملموعة إلدارة رأس املال خالل السنة.
ال تخضع اجملموعة أو شركاتها التابعة ملتطلبات رأسمالية خارجية.

4

التقديرات واألحكام احملاسبية

يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار وتستند إلى اخلبرة التاريخية وغيرها من العوامل ،مبا في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل
الظروف الراهنة .وفي سبيل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،التي مت بيانها في اإليضاح رقم ( ،)2فقد قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية التي لها تأثير كبير
على مبالغ املوجودات واملطلوبات املعترف بها في البيانات املالية املوحدة.

خسائر االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية
تقوم اإلدارة بتقييم ذممها املدينة لتحري االنخفاض في قيمتها في تاريخ كل تقرير .ولتحديد ما إذا كان يجب تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل املوحد،
فإن اإلدارة تُصدر أحكاما ً عما إذا كانت هناك أي معطيات جديرة باملالحظة تشير إلى وجود انخفاض ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.

وبناء عليه ،يتم رصد مخصص انخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة محددة التي ،استنادا ً إلى التجربة السابقة ،تعتبر دليالً على حدوث انخفاض
ً
في التدفقات النقدية القابلة لالسترداد.
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التقديرات واألحكام احملاسبية (تابع)

مخصص تقادم اخملزون
أساس منتظم .ولتحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل مخصص للتقادم في بيان
تقوم اإلدارة مبراجعة أعمار وحركات عناصر مخزونها لتقييم اخلسائر من التقادم على
ٍ
الدخل املوحد ،فإن اإلدارة تصدر أحكاما ً حول ما إذا كانت هناك أي بيانات جديرة باملالحظة تشير إلى وجود أي إمكانية لبيع املنتج في املستقبل وصافي القيمة البيعية
لهذا املنتج واملواد اخلام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها والبضائع اجلاهزة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واملنشآت واملعدات
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية لبنود املمتلكات واملعدات على أساس االستخدام املقصود من املوجودات واألعمار االقتصادية املتوقع لتلك
املوجودات .إن التغييرات الالحقة في الظروف مثل التقدم التقني أو االستخدام املستقبلي للموجودات املعنية قد تؤدي إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم
املتبقية عن التقديرات األولية.

االنخفاض في قيمة املوجودات األخرى
في تاريخ كل ميزانية عمومية ،تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرض موجودات اجملموعة لالنخفاض في القيمة .إن حتديد مخصص خلسائر
انخفاض القيمة يقتضي وضع أحكام هامة وينطوي على تقييم للعوامل ،مبا في ذلك ظروف قطاع العمل والسوق.

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املتداولة
تتم مراجعة القيمة الدفترية لكافة املوجودات غير املتداولة لتحري االنخفاض في قيمتها ،إما على أساس مستقل أو كجزء من وحدة أكبر من وحدات توليد النقد،
النخفاض في قيمتها .وإضافة إلى ذلك ،يتم سنويا ً فحص الشهرة واملوجودات غير امللموسة التي ال
تعرض املوجودات
ٍ
وذلك عندما يكون هناك مؤشر على احتمال ّ
تتمتع بأعمار إنتاجية محددة لتحري االنخفاض في قيمتها .يتم حتميل أي مخصص مرصود لالنخفاض في القيمة إلى بيان الدخل املوحد في السنة ذات الصلة.
تغير في التقديرات
ال يتم عكس االنخفاض في قيمة الشهرة ،بينما يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات املتداولة األخرى فقط إذا كان هناك أي ّ
املستخدمة لتحديد املبالغ املستردة وإذا لم تزد املبالغ املستردة املعدلة عن القيم الدفترية التي كان من املمكن أن تتوفر ،صافية من االستهالك أو اإلطفاء ،في حال
عدم احتساب االنخفاض في القيمة.
مخصص ضريبة الدخل
تأخذ اإلدارة بعني االعتبار املتطلبات الالزمة خملصص الضريبة .لقد قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة على أساس األداء السنوي بعد تعديل البنود غير اخلاضعة
للضريبة .لقد مت حساب مخصص الضريبة على أساس معدل الضريبة في البلد التي مت تنفيذ العمليات فيها مع مراعاة اإلعفاءات التي ميكن املطالبة بها على
أساس االتفاقيات على الصعيدين احمللي والدولي كما في تاريخ امليزانية العمومية.

تقدير القيمة العادلة للموجودات غير امللموسة
إن التغيرات الالحقة في السعة املرخصة أو مستويات املياه سيؤدي إلى
سنوات.
10
مدته
تقييم
أساس
على
االستخدام
أجرت اإلدارة تقييما ً للقيمة العادلة حلقوق
ّ
تغيير القيمة العادلة للحقوق.

5

تقارير القطاعات

معلومات عن التقارير القطاعية للسنة املنتهية في  31ديسمبر
لدى اجملموعة قطاعني يتم إصدار تقارير بشأنهما ،وهما موضحان أدناه .يقدم القطاعان التشغيليان منتجات وخدمات متنوعة ،وتتم إدارتهما بشكلٍ منفصل كونهما
يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة .يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية على أساس ربع
سنوي على األقل.
موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى اجملموعة:

قطاع األنشطة الزراعية

– الدقيق والعلف احليواني ،يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف احليواني.

قطاع األنشطة االستهالكية
ـ	

املياه املعبأة واملشروبات ،وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب واملشروبات املعتمدة على املاء والعصائر.

ـ	

املواد األغذية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل احلار والفواكه املركّ زة واخلضروات اجملمدة ومنتجات األلبان الطازجة
– النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط «املواد الغذائية» ،وبالتالي يتم إدراجه أيضا ً في قطاع األنشطة االستهالكية.

– النشاط التجاري في تركيا يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط «املياه املعبأة واملشروبات» ،وبالتالي يتم إدراجه أيضا ً في قطاع األنشطة االستهالكية.

مبني أدناه املعلومات املتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي .يتم قياس األداء استنادا ً إلى أرباح القطاع وفقا ً ملا يتم بيانه في التقارير اإلدارية الداخلية التي يتم مراجعتها
من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة .تُستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه املعلومات هي األكثر مالءمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة
بنتائج القطاعات األخرى في املنشآت العاملة في نفس قطاع العمل .يتم حتديد األسعار فيما بني القطاعات على أساس جتاري بحت.
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تقارير القطاعات (تابع)

فيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2013وفقا ً لكل قطاع:
قطاع األنشطة االستهالكية

قطاع األنشطة الزراعية
الدقيق والعلف احليواني

2013
ألف درهم

إيرادات خارجية

إيرادات بني القطاعات
إجمالي األرباح
إيرادات متويل

مصاريف متويل

مصاريف استهالك

ربح ( /خسارة) القطاع
التشغيلي بعد الضريبة

بنود جوهرية غير نقدية؛
خسائر االنخفاض في قيمة
ذمم مدينة جتارية (بالصافي)

أخرى:

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع
إنفاق رأسمالي

2012
ألف درهم

املياه املعبأة واملشروبات

2013
ألف درهم

املواد الغذائية

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

961,400
234,222
25
()53
20,014

853,465

20,427

451,127
180,427
14
()1,357
29,955

24,978

172,145

131,728

73,937

64,375

()21,879

-

()1,750

495

()39

()480

-

185,093
20
-

قطاع األنشطة الزراعية

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

405,354

99,665
6,833
()1,374
1,750

4,869

()25,803

52,058

165

15

-

161,231
110

()97

67,786
-

()2,059
-

()909

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

622,113
137,982
38,028

578,970
9,040

684,685
142,750
106,795

572,435

مجاميع القطاعات
التشغيلية
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

اجملموع

2012
ألف درهم

550,792
187,260
14
()2,731
31,705

473,140

29,847

1,512,192
344,265
421,482
130
39
()1,006
()2,784
50,274
51,719

38,572

224,203

170,300

126

15

()1,624

قطاع األنشطة االستهالكية
2012
ألف درهم

172,312

مجموع قطاع
األنشطة االستهالكية

106,351

67,254

-

159,172
110

()1,006

1,326,605

اجملموع

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

1,306,798
280,732
144,823

1,151,405
278,663
76,294

تسويات إجمالي األرباح وإيرادات ومصاريف الفائدة واالستهالك واإلنفاق الرأسمالي واإليرادات والربح أو اخلسارة واملوجودات واملطلوبات لدى القطاعات التشغيلية.

إجمالي األرباح
إيرادات متويل

مصاريف متويل
استهالك

إنفاق رأسمالي

421,482
39
()2,784
51,719
144,823

2013

()11,310
11,521
()6,975
5,138
538

مجاميع موحدة
ألف درهم

410,172
11,560
()9,759
56,857
145,361

مجاميع القطاعات
التشغيلية
ألف درهم

344,265
130

()1,006

50,274
76,294

2012
غير مخصصة
ألف درهم

مجاميع موحدة
ألف درهم

13,475

13,605

4,499

54,773

()9,662

()8,479
3,709

334,603

()9,485

80,003
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تقارير القطاعات (تابع)

تسويات إجمالي األرباح وإيرادات ومصاريف الفائدة واالستهالك واإلنفاق الرأسمالي واإليرادات والربح أو اخلسارة واملوجودات واملطلوبات
لدى القطاعات التشغيلية (تابع)

أرباح السنة

مجموع أرباح القطاعات التشغيلية
مبالغ غير مخصصة

مصاريف تشغيلية أخرى

صافي إيرادات التمويل

2013
ألف درهم

224,203

170,300

()68,673
4,546

()51,461
5,899

األرباح املوحدة للفترة بعد ضريبة الدخل

160,076

124,738

مجموع موجودات القطاعات التشغيلية

1,306,798
656,820

1,151,405

املوجودات

مبالغ غير مخصصة أخرى

مجموع املوجودات املوحدة

املطلوبات

مجموع مطلوبات القطاعات التشغيلية
مبالغ غير مخصصة أخرى

6

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

مجموع املطلوبات املوحدة

تكلفة املبيعات

1,963,618

1,713,300

280,732
433,054

278,663

713,786

2013
ألف درهم

مواد خام

رواتب ومزايا
استهالك

صيانة
مرافق

مصاريف إيجار
أخرى

561,895

866,242
100,991
49,448
28,134
25,411
7,532
24,262

1,102,020

305,706
584,369
 31ديسمبر

2012
ألف درهم

776,246
95,108
48,366
19,839
24,086
7,642

20,715
992,002

يتم بيان تكلفة املواد اخلام بالنسبة للدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم التعويضات من حكومة أبوظبي البالغة قيمتها  448مليون درهم ( 328 :2012مليون درهم).
إن الغرض من هذه التعويضات هو التقليل جزئيا ً من تأثير الزيادة والتقلب في األسعار العاملية للحبوب وأسعار بيع املواد الغذائية للمستهلكني في إمارة أبوظبي.
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إيرادات أخرى ،بالصافي
إيرادات أخرى
أتعاب اإلدارة

إيرادات من التعبئة  /التخزين وغيرها

إيرادات من بيع مواد خام  /خردة

ربح من بيع موجودات ثابتة
إيرادات من مشتقات

حذف موجودات ثابتة

أخرى

مت استالم أتعاب اإلدارة من حكومة أبوظبي لتخزين القمح والعلف في إطار برنامج األمن الغذائي.

2013
ألف درهم

9,222
1,115
1,706
910
()10,017
812
3,748

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

6,422
1,058
1,408
67

9,881

()9,593
()1,017
8,226

يتم استالم إيرادات املشتقات من الشركة القابضة ومتثل الربح من عقود املشتقات السلعية التي وقعتها الشركة القابضة مع الطرف املقابل والتي انتهت
مدتها في عام .2012

8

مصاريف بيع وتوزيع

2013
ألف درهم

رواتب ومزايا

مصاريف تسويق

صيانة

استهالك

نقل ومواصالت

رسوم امتياز

مصاريف إيجار
أخرى

9

61,282
33,401
2,794
984
44,236
2,355
3,361
4,691

153,104

مصاريف عمومية وإدارية
2013
ألف درهم

رواتب ومزايا
صيانة

استهالك

أتعاب قانونية واستشارية وتدقيقية
مصاريف إيجار

مخصص ديون مشكوك في حتصليها
أخرى

58,360
5,111
6,408
11,398
107
882
16,731

98,997

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

54,553
29,272
3,126
813

37,520
2,819
3,689
6,183
137,975

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

50,517
6,378
5,594
7,258
148

2,110
9,617
81,622
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البحث والتطوير
2013
ألف درهم

 31ديسمبر

2,953
17
501

رواتب ومزايا
استهالك
أخرى

3,471

11

ضريبة الدخل

12

واخملفضة
ربحية السهم األساسية
ّ

13

ممتلكات ومنشآت ومعدات

2012
ألف درهم

2,290
-

544
2,834

إن عمليات اجملموعة في مصر وتركيا خاضعة للضريبة .يتم رصد مخصص للضرائب وفقا ً للمعدالت املطبقة أو التي ستطبق بشكلٍ فعلي بتاريخ بيان املركز املالي
ّ
على األرباح اخلاضعة للضريبة للشركات التابعة في اخلارج وفقا ً للوائح املالية للبلدان التي تعمل فيها اجملموعة.
مت احتساب ربحية السهم األساسية واخملفضة في  31ديسمبر  2013و 2012على أساس األرباح املنسوبة للمساهمني البالغة قيمتها  160.076ألف درهم
( 124.738 :2012ألف درهم) واملتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة وعددها  600.000ألف سهم ( 600.000 :2012ألف سهم).

أراضي ومباني
ألف درهم

منشآت ومعدات
ألف درهم

أثاث وجتهيزات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلجناز
ألف درهم

في  1يناير 2012

372,329

627,929

29,605

34,208

62,435

حتويالت

16,230

51,331

3,537

-

6,012

2,906

التكلفة
إضافات

استبعادات  /حذوفات

استحواذ على شركة تابعة (إيضاح )30
حتويل عمالت

1,010
-

()23,287

()7

()192

17

()1,176
45

()71,098
-

-

1,126,506
80,003
-

()24,470
8,980

()29

()34

()14

()570

إضافات
حتويالت
استبعادات  /حذوفات
حتويل عمالت

395,280
1,743
493
()31,490
()2,790

666,236
22,264
6,226
()11,508
()2,047

38,505
6,284
818
()198
()455

34,514
3,156
2,558
()3,024
()122

55,914
111,914
()10,095
()79

1,190,449
145,361
()46,220
()5,493

في  31ديسمبر 2013

363,236

681,171

44,954

37,082

157,654

1,284,097

في  1يناير 2012

167,586

317,550

17,592

25,641

-

528,369

استبعادات  /حذوفات

-

()1,168

-

في  31ديسمبر 2012

176,719

343,502

22,722

26,427

-

569,370

احململ للسنة
ّ
استبعادات  /حذوفات
حتويل عمالت

9,473
()25,874
()217

38,387
()6,518
()390

6,622
()98
()113

2,375
()3,024
()72

-

56,857
()35,514
()792

في  31ديسمبر 2013

160,101

374,981

29,133

25,706

-

589,921

في  31ديسمبر 2012

استهالك

احململ للسنة
ّ
حتويل عمالت

()301

7,549

5,382

1,471

64,591

اجملموع
ألف درهم

9,202

()69

38,447

()12,396
()99

5,149

()2

()17

1,975

()21

-

-

54,773

()13,566
()206

صافي القيمة الدفترية
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203,135

306,190

15,821

11,376

157,654

694,176

 31ديسمبر 2012

218,561

322,734

15,783

8,087

55,914

621,079
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ممتلكات ومنشآت ومعدات (تابع)
2013
ألف درهم

 31ديسمبر

145,361
13,130
()531

شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات

زيادة في دفعات مقدمة عن ممتلكات ومنشآت ومعدات

حتويل غير نقدي داخل اجملموعة

157,960

االستحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

2012
ألف درهم

80,003
3,195

()824

82,374

إن مباني الشركات التابعة ،باستثناء مجموعة أغذية مصر ش.ذ.م.م ،مصر واملصفح (آيس كريستال) قد مت إنشاؤها على قطع أراضي ممنوحة من حكومة
أبو ظبي بدون مقابل.

14

الشهرة

لغرض اختبار االنخفاض في القيمة ،يتم توزيع الشهرة على القطاعات التشغيلية للمجموعة حيث تتم مراقبة الشهرة لألغراض اإلدارية الداخلية .إن القيمة
الدفترية اإلجمالية للشهرة اخملصصة لكل وحدة بيانها على النحو التالي:
2013
ألف درهم

61,855
31,131
2,486

قطاع األنشطة الزراعية

قطاع األنشطة االستهالكية (عمليات اإلمارات العربية املتحدة)
قطاع األنشطة االستهالكية (عمليات تركيا) (إيضاح )30

95,472

2012
ألف درهم

61,855
31,131
2,486

95,472

استندت القيم القابلة لالسترداد من وحدات توليد النقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة االستهالكية (عمليات اإلمارات العربية املتحدة) إلى قيمها قيد
االستخدام احملددة من قبل اإلدارة .لقد مت حتديد القيم الدفترية لهذه الوحدات لتكون أقل من قيمتها القابلة لالسترداد.
مت حتديد القيم قيد االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن االستخدام املستمر للوحدات  .

مت إعداد توقعات التدفقات النقدية على أساس اخلبرة السابقة واخلطة اخلمسية واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

النمو السنوي املتوقع لإليرادات ()%

معدل اخلصم ()%

قطاع
األنشطة الزراعية

قطاع األنشطة
االستهالكية عمليات
اإلمارات العربية املتحدة

قطاع األنشطة
االستهالكية
عمليات تركيا

%11

%11

%11.50

%8 - %5

** معدل النمو لعمليات تركيا يعتبر مرتفعا ً ألسباب استثنائية خالل  2014كونها أول سنة تشغيلية.

%20 - %15

%138 - %15

متثل القيم احملددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالجتاهات املستقبلية في صناعة األغذية واملشروبات استنادا ً إلى مصادر خارجية وداخلية على ٍ
حد سواء.

15

موجودات غير ملموسة

حقوق مياه الينابيع
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

االستحواذ على شركة تابعة (إيضاح )30

12,488

-

12,488

حتويل عمالت

711

-

في  1يناير 2012

إضافات

في  31ديسمبر 2012

حتويل عمالت

في  31ديسمبر 2013

-

-

-

263

-

263
711

13,199
()2,152

263
()43

13,462
()2,195

11,047

220

11,267

تعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر محدد وفقا ً ألحكام االتفاق .إن اجملموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية هامة أو تنظيمية أو تعاقدية أو تنافسية أو اقتصادية
أو عوامل أخرى ميكن أن تقلل من عمرها اإلنتاجي .وعليه ،لم يحتسب اإلطفاء لهذه احلقوق.
مت حتديد القيم قيد االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن االستخدام املستمر للوحدات.

59

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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موجودات غير ملموسة (تابع)

مت إعداد توقعات التدفقات النقدية على أساس اخلبرة السابقة واخلطة العشرية واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:
%138 - %5

النمو السنوي املتوقع لإليرادات ()%

%11.50

معدل اخلصم ()%

** معدل النمو لعمليات تركيا يعتبر مرتفعا ً ألسباب استثنائية خالل  2014كونها أول سنة تشغيلية.

متثل القيم احملددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالجتاهات املستقبلية في صناعة األغذية واملشروبات استنادا ً إلى مصادر خارجية وداخلية على ٍ
حد سواء.

16

مخزون

2013
ألف درهم

مواد خام ومواد تعبئة
أعمال قيد اإلجناز
بضائع جاهزة

بضائع قيد النقل

قطع غيار ومواد استهالكية
مخصص التقادم

17

147,174
12,539
48,595
41,137
36,782

286,227
()13,334

272,893

ذمم مدينة جتارية وأخرى
2013
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية

مبالغ مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة أخرى

154,442
28,922
9,094

192,458

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

113,309
12,684
59,133
60,676
33,193
278,995

()13,384

265,611

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

139,571
19,944
10,207
169,722

يتم إظهار الذمم املدينة التجارية صافية من مخصص الديون املشكوك في حتصيلها بقيمة  7.197ألف درهم ( 7.182 :2012ألف درهم).

تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية واألخرى في اإليضاح رقم .28
يتم بيان مدى ّ

18

تعويضات حكومية مدينة

2013
ألف درهم

رصيد مدين في بداية السنة من حكومة أبوظبي
تعويضات السنة

مقبوض خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

19

95,089
447,647
()433,094
109,642

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

74,110

328,102

()307,123
95,089

موجودات مالية متاحة للبيع

املوجودات املالية املتاحة للبيع يتم تصنيفها عموما ً كموجودات غير متداولة ما لم يكن من املتوقع بيعها في غضون  12شهرا ً من تاريخ امليزانية العمومية.

يتم االعتراف بجميع مشتريات ومبيعات االستثمارات املتاحة للبيع في تاريخ املتاجرة ،وهو التاريخ الذي تلتزم فيه اجملموعة بشراء األصل أو بيعه .يتم تسجيل
االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع بسعر التكلفة مضافا ً إليها تكاليف املعاملة.
عند استبعاد استثمار ما ،يتم خصم أو إضافة الفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية في بيان الدخل املوحد.

60

أغذية التقرير السنوي لعام 2013

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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موجودات مالية متاحة للبيع (تابع)
استثمارات في شهادات صكوك

من املتوقع بيع الصكوك خالل  12شهرا ً.

2013
ألف درهم

5,200

2012
ألف درهم

10,000

تستند القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في أسواق نشطة إلى أسعار السوق املعلنة بتاريخ امليزانية العمومية .تعتبر السوق نشطة في حال كانت األسعار
املعلنة جاهزة ومتوفرة بانتظام من األسواق املالية أو الوكالء أو الوسطاء أو قطاعات العمل أو خدمات التسعير أو الهيئات الرقابية حيث متثل هذه األسعار معامالت
السوق الفعلية واملتكررة بانتظام على أساس جتاري بحت .إن أسعار السوق املدرجة املستخدمة للموجودات املالية املتاحة للبيع أعاله اململوكة لدى اجملموعة هي أسعار
الطلب احلالية بحسب املصدر .متثل هذه األدوات األوراق املالية املدرجة في املستوى األول.
إن التغير في القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع من تاريخ االستحواذ ليس له قيمة تذكر.

20

أرصدة نقدية ومصرفية

2013
ألف درهم

نقد في الصندوق

نقد لدى املصارف:

حسابات جارية وحسابات توفير
ودائع ثابتة

أرصدة نقدية ومصرفية
حساب ضمان (لتوزيعات األرباح من عام  2009إلى )2012
سحب مصرفي على املكشوف (إيضاح )21
النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

609

617

71,571
491,841

58,924

564,021

()16,773
()2,315

544,933

377,965
437,506
()12,605
424,901

ميتد أجل الودائع الثابتة لفترة لسنة واحدة فأقل ( :2012سنة واحدة فأقل)؛ وحتمل الودائع أسعار فائدة تتراوح بني  .)٪3.30 - ٪2.75 :2012( %2.25 - %2ترى اإلدارة أن الودائع الثابتة
ذات تواريخ االستحقاق التي تزيد عن ثالثة أشهر حتى أقل من سنة واحدة تعتبر ذات سيولة عالية وإذا مت تسييل هذه الودائع قبل تاريخ االستحقاق فسوف تكون اخلسارة ضئيلة.
املقيد
ميثل مبلغ الضمان املبلغ الذي مت جتنيبه لدفع توزيعات األرباح .لقد مت تسجيل املبلغ املكافئ كمطلوب في الذمم الدائنة التجارية واألخرى .لم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي
َ
في النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية.

21

قروض مصرفية

احململة بالفائدة ،والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.
يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض اجملموعة
ّ

مطلوبات متداولة

تسهيالت ائتمانية
قرض ألجل

قرض قصير األجل  

سحب مصرفي على املكشوف

مطلوبات متداولة
قرض ألجل

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

245,092
49,686
23,936
2,315

98,704
39,549
20,497
-

321,029

158,750

103,314

152,790

61

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

21

قروض مصرفية (تابع)

الشروط وجدول السداد

قرض قصير
األجل**
تسهيالت
ائتمانية***
تسهيالت ائتمانية

(إنفاق رأسمالي)**
قرض ألجل**

 31ديسمبر

العملة

دوالر أمريكي/
درهم إماراتي/
جنية مصري

دوالر أمريكي/
درهم إماراتي
يورو /دوالر
أمريكي

القيمة اإلسمية
 /السقف
ألف درهم

القيمة
الدفترية
ألف درهم

ليبور/إيبور /متوسط سعر
الفائدة  +هامش*

سنة
االستحقاق

2014

القيمة اإلسمية
 /السقف
ألف درهم

القيمة
الدفترية
ألف درهم

23,936

106,460

ليبور/إيبور /متوسط سعر
الفائدة  +هامش*

2014

453,935

247,407

413,845

94,369

ليبور/إيبور  +هامش*

2014

75,000

-

20,000

4,335

يوريبور /ليبور  +هامش*

2016/2014

153,000

153,000

192,339

192,339

815,168

424,343

732,644

311,540

معدل
الفائدة

دوالر أمريكي/
درهم إماراتي/
جنية مصري

 31ديسمبر

اجملموع

133,233

*يتراوح الهامش على القروض والتسهيالت أعاله بني  .)%1.75 - %1.00 :2012( %1.50 - %0.70يتراوح متوسط
سعر الفائدة على القروض والتسهيالت في تركيا  7.354ألف درهم ( :2012الشيء) هو .%3.5

20,497

** هناك تسهيالت ائتمانية بقيمة إسمية  325.000ألف درهم وتسهيالت ائتمانية (إنفاق رأسمالي) بقيمة إسمية  75.000ألف درهم وقرض ألجل بقيمة اسمية
 149.232ألف درهم مضمونة برسوم متغيرة على املوجودات املتداولة واخملزون والذمم املدينة لدى اجملموعة.
إن القروض والتسهيالت االئتمانية (اإلنفاق الرأسمالي) مضمونة مقابل ما يلي:

–	تعويضات األطراف األخرى من أجل توفير ضمانات واعتمادات مستندية وسندات مسحوبة وقرض لتمويل االستيراد  /تسوية احلساب املفتوح باسم أي شركة
تابعة للمجموعة لصالح املصرف.

22

ذمم دائنة جتارية وأخرى

2013
ألف درهم

ذمم دائنة جتارية
مستحقات
ذمم دائنة أخرى

23

120,087
98,357
35,070
253,514

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

150,591
72,559

20,455

243,605

معامالت مع األطراف ذات العالقة

تقوم اجملموعة في سياق العمل االعتيادي بإبرام معامالت وفق شروط وأحكام متفق عليها يتم تنفيذها على أساس جتاري بحت مع شركات أخرى أو أفراد آخرين ينطبق
عليهم تعريف األطراف ذات العالقة املتضمن في املعيار احملاسبي الدولي رقم  .24حتتفظ الشركة بعالقات من هذا التصنيف مع شركات اجملموعة ومسؤوليها
التنفيذيني والشركات التي يستطيعون ممارسة تأثير هام عليها أو الشركات تستطيع ممارسة تأثير هام على اجملموعة.
فيما يلي حجم املعامالت واألرصدة القائمة واملصاريف واإليرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة واملعامالت املبرمة خالل السنة
الشركة القابضة العامة (صناعات)
الرصيد االفتتاحي في  1يناير

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ()2012
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ()2013
شراء عمالت أجنبية

تسوية عمالت أجنبية

أرباح مدينة من التحوط

أرباح مقبوضة من التحوط
مصاريف أخرى
مدفوعات

الرصيد اخلتامي في  31ديسمبر
62

أغذية التقرير السنوي لعام 2013

2013
ألف درهم

1,400
1,350
4,391
()4,391
683
()1,783
1,650

2012
ألف درهم

1,839
1,400
-

249,222

()249,222
()9,881
9,881
176

()2,015
1,400

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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معامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

مكافآت كبار أعضاء اإلدارة العليا

فيما يلي تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا:
2013
ألف درهم

منافع قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

24

20,001
5,733
25,734

مخصص مكافآت نهاية اخلدمة
2013
ألف درهم

الرصيد في  1يناير
احململ للسنة
ّ

املدفوع خالل السنة

25

26,098
8,787
()2,024
32,861

2012
ألف درهم

19,730
4,825

24,555

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

20,521
7,260

()1,683
26,098

مطلوب ضريبة مؤجلة

إن موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة قد نتجت عن الفروق املؤقتة بني األساس الضريبي لألصل واملطلوب والقيمة الدفترية لهذه املوجودات واملطلوبات في البيانات
ّ
املالية املوحدة.
2013
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

استحواذ على شركة تابعة

مصروف (إيراد) الضريبة للسنة
حتويل عمالت

إن حتليل ضريبة الدخل املؤجلة بيانه كما يلي:

أصل ضريبة مؤجلة

موجودات متداولة

مطلوبات متداولة

إجمالي موجودات الضريبة املؤجلة

مطلوب ضريبة مؤجلة

ممتلكات ومنشآت ومعدات
أخرى

إجمالي مطلوبات الضريبة املؤجلة
صافي مطلوبات الضريبة املؤجلة

826
73
()135
764

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

-

991

()220
55

826
 31ديسمبر

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

7
22

53
33

29

86

()764
()29

()863

()793
()764

()49

()912
()826

63

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013
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رأس املال

يتكون رأس املال من  526.650ألف إسهم بقيمة إسمية قدرها درهم واحد للسهم مت إصدارها بالكامل مبساهمة عينية.
2013
ألف درهم

واملصدر واملدفوع بالكامل ( 600.000ألف سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم)
املصرح به
ّ
ّ

27

احتياطي قانوني

28

األدوات املالية

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

600,000

600,000

وفقا ً للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) والنظام األساسي للشركة ،يتم حتويل  %10من األرباح السنوية إلى االحتياطي
القانوني حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل  %50من رأس املال املدفوع .إن هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

مخاطر االئتمان

متثل القيمة الدفترية للموجودات املالية احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان .كان احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان في تاريخ التقرير كالتالي:
2013
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية
ذمم مدينة أخرى

نقد لدى املصارف

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

154,442
9,094
563,412

726,948

139,571
10,207

436,889
586,667

تُعزى مخاطر االئتمان التي تتعرض لها اجملموعة باألساس إلى الذمم املدينة التجارية .إن املبالغ املدرجة في بيان املركز املالي املوحد تعتبر صافية من
مخصصات الذمم املدينة املشكوك في حتصيلها التي يتم تقديرها من قبل إدارة اجملموعة اعتمادا ً على اخلبرة السابقة والبيئة االقتصادية احلالية.
موزع على عدد كبير من العمالء.
ال يوجد لدى اجملموعة تركيز هام في مخاطر االئتمان حيث إن التعرض العام خملاطر االئتمان ّ

خسائر االنخفاض في القيمة
فيما يلي أعمار الذمم املدينة التجارية كما في تاريخ التقرير:

ذمم مدينة جتارية لم تتعرض لالنخفاض في القيمة:
غير مستحقة

متأخرة السداد من  60 - 0يوم

متأخرة السداد من  120 - 61يوم

متأخرة السداد من  180 - 121يوم

متأخرة السداد من  240 - 181يوم
متأخرة السداد من  300 - 241يوم
 301يوم فأكثر

ذمم مدينة جتارية متأخرة السداد ومت رصد مخصص لالنخفاض في قيمتها:
متأخرة السداد من  240 - 181يوم

متأخرة السداد من  300 - 241يوم
 301يوما ً فأكثر
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 31ديسمبر

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

119,875
28,091
2,807
1,334
402
214
1,719

110,315

877
289
6,031

161,639

25,830
1,163
787
305
212
959
1,010
322

5,850
146,753

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2013

األدوات املالية (تابع)

28

مخاطر االئتمان (تابع)

فيما يلي احلركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية خالل السنة:

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

2013
ألف درهم

7,182
882
()867

الرصيد في  1يناير

مخصص الذمم املدينة

مبالغ محذوفة  /محررة

8,806
2,110

()3,734

7,197

7,182

مخاطر السيولة

فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:
القيمة
املدرجة
ألف درهم

التدفقات
النقدية التعاقدية
ألف درهم

حتى سنة
واحدة
ألف درهم

سنتان إلى
خمس سنوات
ألف درهم

سنة واحدة
إلى سنتني
ألف درهم

أكثر من
خمس سنوات
ألف درهم

 31ديسمبر 2013
ذمم دائنة جتارية وأخرى
مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة
قروض مصرفية
مطلوبات طويلة األجل

155,157
1,650
424,343
1,418

155,157
1,650
433,122
1,500

155,157
1,650
325,503
960

48,500
188

59,119
352

-

ذمم دائنة جتارية وأخرى

171,046

171,046

171,046

-

-

-

311,540

322,556

163,363

53,312

 31ديسمبر 2012

مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

1,400

مطلوبات طويلة األجل

1,726

قروض مصرفية

1,400

1,400

2,029

-

1,019

-

105,881
505

505

-

-

-

مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت األجنبية

فيما يلي تعرضات اجملموعة خملاطر العمالت األجنبية على أساس القيم االسمية:
يورو

مشتريات متوقعة
قرض طويل األجل

10,072
745

فيما يلي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة خالل السنة:

2013

روبية هندية

55
-

2013

يورو

فرنك سويسري
جنية مصري
ليرة تركية

روبية هندية

يورو

فرنك سويسري

3,671
-

4.877
3.962
0.532
1.933
0.063

2012

روبية هندية

14,684

4,773
1,810

متوسط السعر

2012

4.725
3.920
0.609
2.038
0.068

-

2013

5.055
4.124
0.525
1.716
0.059

فرنك سويسري

178
-

السعر بتاريخ التقرير

2012

4.854
4.019
0.585
2.050
0.067

إن ارتفاع  /انخفاض سعر الدرهم اإلماراتي ،وفقا ً ملا هو مبني أدناه ،مقابل اليورو والفرنك السويسري والليرة التركية واجلنيه املصري كما في  31ديسمبر من شأنه أن
يؤدي إلى زيادة (نقص) حقوق امللكية واألرباح أو اخلسائر مبقدار املبالغ املبينة أدناه .يعتمد هذا التحليل على التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي ترى اجملموعة
أنها محتملة احلدوث بصورة معقولة .يفترض هذا التحليل بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة ،وخاصة أسعار الفائدة .مت إجراء التحليل بنفس األساس املستخدم في سنة
 ،2012بالرغم من اختالف التغيرات احملتملة املعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية ،وفقا ً ملا هو مبني أدناه.
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األدوات املالية (تابع)

مخاطر السوق (تابع)
مخاطر صرف العمالت األجنبية (تابع)
 31ديسمبر2013

اليورو (انخفاض بنسبة )%2

الفرنك السويسري (انخفاض بنسبة )%1
الروبية الهندية (انخفاض بنسبة )%1
اجلنية املصري (ارتفاع بنسبة )%1

الليرة التركية (ارتفاع بنسبة )%5

 31ديسمبر2012

اليورو (ارتفاع بنسبة )%3

الفرنك السويسري (ارتفاع بنسبة )%0.5

الروبية الهندية (ارتفاع بنسبة )%2

اجلنية املصري (انخفاض بنسبة )%7

الليرة التركية (ارتفاع بنسبة )%1

حقوق امللكية
ألف درهم

19
50

الربح ( /اخلسارة)
ألف درهم

995
3
2
-

69

1,000

حقوق امللكية
ألف درهم

الربح ( /اخلسارة)
ألف درهم

-

-

-

()1,385
56

()1,329

()902

()4

()24
-

-

()930

يعتمد التحليل املذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل شهري يناير وفبراير لعام  :2012( 2014يناير وفبراير لعام .)2013

مخاطر أسعار الفائدة

احململة بالفائدة لدى اجملموعة في تاريخ التقرير:
فيما يلي بيان بأسعار الفائدة لألدوات املالية
ّ

أدوات بأسعار ثابتة
موجودات مالية

مطلوبات مالية

أدوات بأسعار متغيرة
مطلوبات مالية

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة بصور ٍة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

2013
ألف درهم

2012
ألف درهم

497,041
()654

387,965

()900

496,387

387,065

424,343

311,540

كما في  31ديسمبر  ،2013فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت  /انخفضت بنسبة  ٪1مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة ،لكان ربح السنة قد
انخفض  /ارتفع بواقع  3.339ألف درهم ( 2.718 :2012ألف درهم) ،وذلك كنتيجة رئيسية الرتفاع  /انخفاض مصروف الفائدة.

إدارة رأس املال

تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة اجملموعة على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمني واملزايا ألصحاب املصلحة اآلخرين
واحملافظة على الهيكل املثالي لرأس املال خلفض تكلفة رأس املال .وبهدف احملافظة على هيكل رأس املال املالئم وتوفير العوائد للمساهمني ،فقد قامت اجملموعة في
عام  2013بتوفير عوائد للمساهمني في شكل توزيعات أرباح لعام  2012وقد أوردنا تفاصيل ذلك في بيان التغيرات في حقوق امللكية للسنة.
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مطلوبات طارئة والتزامات رأسمالية

29

2013
ألف درهم

ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية
التزامات رأسمالية

كما في  31ديسمبر  ،2013بلغت الضمانات ما قيمته  18.493ألف درهم ( 18.573 :2012ألف درهم).

36,925

96,308

 31ديسمبر

2012
ألف درهم

83,378
162,176

مت إصدار الضمانات املصرفية واالعتمادات املستندية أعاله في سياق العمل االعتيادي ،وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد املؤجل وكفاالت ُحسن التنفيذ
وكفاالت املناقصات وكمبياالت الدفع املؤجل والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية.
إن عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:

2013
ألف درهم

أقل من سنة واحدة

بني سنة واحدة وخمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

16,295
27,423
8,626

52,344

2012
ألف درهم

9,320

10,777
-

20,097

أراض مستأجرة ومبنى ومركبات مبوجب عقود إيجار تشغيلي .تتضمن شروط اإليجار خيار جتديد عقد اإليجار عند انتهائه.
متتلك اجملموعة
ٍ

احململة للسنة  14.997ألف درهم ( 13.593 :2012ألف درهم).
بلغت رسوم التأجير
ّ

اندماج األعمال

30

استحوذت اجملموعة على شركة أغذية تركيا ،وهي شركة لتعبئة مياه الينابيع الطبيعية مقرها تركيا وتتمتع بإمكانية الوصول املباشر إلى مصدر مياه الينابيع
الطبيعية .تولت اجملموعة مهمة الرقابة اإلدارية على الشركة التركية بتاريخ  1يناير  2012وأكملت االستحواذ بنسبة  ٪100من األسهم في شهر مارس  2012بقيمة
 23.253ألف درهم .تخطط الشركة لتوسيع شبكة التوزيع اإلقليمي في تركيا .سوف يعمل هذا املشروع االستراتيجي أيضا ً على تسهيل دخول اجملموعة إلى الفئة
املميزة من حيث أبرز شركات مياه «الينابيع الطبيعية» في دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي .لقد نتج عن عملية االستحواذ االعتراف
بناء على عملية تخصيص
بشهرة قيمتها  2.486ألف درهم مع االستحواذ على موجودات ومطلوبات الشركة املستحوذ عليها .مت حتديد القيمة العادلة لالستحواذ
ً
سعر الشراء التي قام بها استشاريون خارجيون.
بلغت التكاليف املتكبدة على عملية االستحواذ ما قيمته  1.121ألف درهم .مت حتميل مبلغ بقيمة  14ألف درهم إلى تكلفة املبيعات ومبلغ بقيمة  1.107ألف درهم
إلى املصاريف العمومية واإلدارية في بيان الدخل املوحد للسنة املنتهية في  31ديسمبر .2012

صافي املوجودات املستحوذ عليها
أرض

القيمة العادلة
ألف درهم

4,086

آالت ومعدات

2,906

حقوق استغالل مياه الينابيع

12,488

مباني
أخرى

مخزون

موجودات متداولة أخرى

1,926
62

196
432

مطلوبات ضريبة مؤجلة

()991

مخصص الضريبة

()232

مطلوبات متداولة أخرى

()106

صافي املوجودات احملددة املستحوذ عليها

20,767

احلصة في صافي املوجودات احملددة املستحوذ عليها ()%100

20,767

إجمالي املقابل (مسدد نقدا ً)

23,253

الشهرة

صافي التدفقات النقدية الواردة الناشئة عن االستحواذ:

النقد وما في حكمه املستحوذ عليه

2,486

ال شيء
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