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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 في العام  ،٢٠٠٥وتضم 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

رؤيـتـنـا

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.

بـيــــان
فـلـسفـتـنــا

لكي نعيش احلياة من أعماق القلب
إن كل ما نقوم به في أغذية ينبع من أعماق قلوبنا.
نحن ننتج األغذية واملشروبات الضرورية واملوثوقة
التي تدعم وتغذي احلياة املتكاملة النابضة
بالنشاط كل يوم.
نحن نقوم بذلك هنا في دولة اإلمارات العربية
املتحدة وفي منطقة الشرق األوسط وخارجها للناس
من مختلف املشارب واجلنسيات.
هذا االلتزام النابع من القلب يحرك أعمالنا في
مختلف مراحل السلسلة الغذائية ،بدءا ً من احلقل
وصوال ً إلى مائدة الطعام.
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نحن مصممون على تلبية أعلى معايير اجلودة
في األغذية واملشروبات بطريقة مستدامة.
نقدر عاليا ً كل شخص نخدمه وكل شخص
يعمل معنا.
نقوم بذلك من أعماق قلوبنا.
ذلك ألنه عندما يحيا كل شخص حياته بشكلها
التام ،نحيا جميعا ً احلياة التي نستحق.

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

االنفتاح

وباعتبارنا موظفني في شركة واحدة ،فإننا نعمل معا ً كفريق واحد
السبل التي تلبي احتياجات مجتمعنا
يسعى إليجاد مزيد من ُ
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.

نصر على حتقيق
نستلهم أفكارنا من األفراد والبيئة احمليطة بنا.
ّ
النجاح وعازمون على أن نكون األفضل .كما أننا مصممون على إيجاد
مزيد من القيمة عبر جميع مجاالت أعمالنا.

العزيمة

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.

ندرك في «أغذية» أن االبتكار هو احملرك حلدوث النمو االقتصادي .لذا،
يعمل موظفينا بدافع من روح احلماس التجارية واإلبداعية التي تقود
كل ما يفعلون.

الريادة

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.

صادقون وأصيلون ،نعني ما نقول ،ونفي مبا نعـد.

األصالة

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

لقد حققت مجموعة «أغذية» عامًا آخر من النمو،
وهو ما تج ّلى في ارتفاع المبيعات وزيادة األرباح.
ويأتي هذا األداء شاهدًا على قدرة الشركة على
الرامية إلى تحقيق النمو
الوفاء باستراتيجيتها ّ
المستدام من خالل التنمية المستمرة لفئات
األعمال األساسية لدينا ،في الوقت الذي نمضي
فيه قدمًا نحو تنويع المنتجات وتحقيق
التوسع اإلقليمي.

صافي المبيعات
(مليون درهم)
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لمحــة
مـوجــزة
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الدقيق وعلف الحيوانات

الماء والمشروبات

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدقيق العادي

المياه المعبأة

مشروبات العصائر

علف الحيوانات

توصيل عبوات المياه
للمنازل والمكاتب -
 5جالونات

العصائر الطازجة

توصيل عبوات المياه
للمنازل والمكاتب -
 5جالونات

الدقيق الخاص

المياه المنكهة
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تركيا
مياه الينابيع الطبيعية

أغذية التقرير السنوي لعام 2014

مونستر إنيرجي

تدير الشركة قسمين استراتيجيين ،هما قسم األعمال الزراعية وقسم
األعمال االستهالكية .ونحن في مجموعة «أغذية» ملتزمون بتصنيع
منتجات غذائية مميزة وذات جودة عالية .ونتيجة لذلك ،أصبح العديد من
عالماتنا التجارية الرائدة الخيار المفضل لجميع أفراد العائلة كما أنها
تحظى بتقدير وإعجاب المستهلكين.

األلبان

الفواكه والخضروات المصنعة

دولة اإلمارات العربية المتحدة

دولة اإلمارات العربية
المتحدة

اللبن بنكهات الفواكه

معجون الطماطم

اللبن العادي بأنواعه
لبن األطفال بأنواعه

الخضروات المجمدة

منتجات المخبوزات المجمدة

مصر

دولة اإلمارات العربية المتحدة

معجون الطماطم

باغيت ،سيباتا،

معجون الفلفل الحار

كرواسون ،لفة كايسر،

الخضروات المجمدة

عجينة فطيرة ،رغيف،

هريس الفاكهة

مخبوزات بالشكوالته ،لفة
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عمليـاتنـا
الدوليــة

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

أملانيا
إيطاليا
رومانيا
تركيا

ُعمان
اإلمارات العربية املتحدة
قطر
البحرين
الكويت
العراق
األردن
لبنان
فلسطني

كينيا
مصر
املغرب
األصول
منتجات مصرية
منتجات إماراتية
منتجات تركية
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مسـيـرتـنــا

عقد من النمو اإلقليمي والدولي ,ومجموعة
ديناميكية من العالمات التجارية الرائدة.
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٢٠١٢
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٢٠١٠
٢٠٠٩
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كلمة رئيس
مجلس اإلدارة
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بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد ومجلس اإلدارة ،نواصل
المضي قدمًا نحو تحقيق أهدافنا االستراتيجية المتمثلة
في تعزيز ربحية قطاعات أعمالنا الرئيسية ،وتنويع
محفظة منتجاتنا ،وتوسيع قدراتنا في مجال التوزيع،
وتحسين هوامش األرباح ووضع حلول فعالة لتحسين
ربحية وحدات األعمال ضعيفة األداء.

عام آخر من
...2014
ٌ
اإلنجازات واألداء القوي

لقد تأسست شركة املطاحن الكبرى ومصنع
مياه العني على يد املغفور له بإذن اهلل الشيخ
طيب اهلل ثراه ،لتلبية
زايد بن سلطان آل نهيانَّ ،
االحتياجات األساسية لدولة اإلمارات من األغذية
واملشروبات .وعلى مدار سنوات ،ساعدت «أغذية»
في حتقيق رؤية الشيخ زايد لتصبح من الشركات
اإلقليمية الرائدة في مجال األغذية واملشروبات.
حتظى مجموعة «أغذية» بإعجاب وتقدير كبيرين
من قبل العمالء واملساهمني نظرا ً اللتزامها
املستمر بأعلى معايير اجلودة وتفانيها الكبير في
كل ما تقوم به .وأمتنى أن تكونوا فخورين مثلنا
جميعا ً في «أغذية» باملكانة الرائدة واإلجنازات
املتميزة التي حققتها اجملموعة حتى اآلن ،ونتطلع
قدما ً ملواصلة أدائنا القوي خالل املرحلة القادمة
من مسيرتنا.

سجلت كافة وحدات أعمالنا خالل العام املاضي
منوا ً مطردا ً ،حيث حقق كل من قسم األعمال
الزراعية و قسم األعمال االستهالكية ارتفاعا ً
بنسبة فاقت العشرة باملئة في صافي أرباحهما.

تتمتع «أغذية» اليوم مبكانة رائدة كالعب رئيسي
في مسيرة التنمية االجتماعية واالقتصادية التي
تشهدها إمارة أبوظبي خصوصا ً ودولة اإلمارات
عموما ً .ومتثل مجموعة منتجاتنا الرئيسية داعما ً
أساسيا ً الستراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز
األمن الغذائي ،و التي حتظى بدورها بدعم كامل
من استراتيجية الدولة .ويتيح لنا تركيزنا على
املنتجات التي تعزز أسلوب احلياة الصحي ،تلبية
املتطلبات وتوفير اخليارات املفضلة للمواطنني
واملقيمني .وقد باتت منتجات اجملموعة اليوم ،جزءا ً
ال يتجزأ من مكونات احلياة اليومية لسكان دولة
ُرجح أن يستهلك الفرد شيئا ً
اإلمارات ،وصـار من امل ّ
من منتجات «أغذية» كل يوم.

كما تلعب «أغذية» دورا ً هاما ً في حتقيق أهداف
التنويع االقتصادي إلمارة أبوظبي ،من خالل توسعة
القدرات الصناعية للشركة ،ال سيما بالنظر إلى
كون غالبية مرافقنا تتواجد في أبوظبي .كما
تستفيد أبوظبي ودولة اإلمارات بصفة عامة من
كوننا نسهم في تعزيز قدرات القطاعات غير
النفطية مبا يساعد في بناء قاعدة أوسع من
االمكانيات الوطنية ،ودعم منو اقتصاد املعرفة
وبالتالي تعزيز مرونة واستقرار اقتصادنا الوطني.
لقد شهدت مجموعة «أغذية» خالل عام 2014
الكثير من اإلجنازات ،حيث أكملنا وبدأنا تشغيل
عدد من االستثمارات الهامة الرامية إلى تعزيز
البنية التحتية لعملياتنا ،كما عملنا على رفع
مستوى كفاءة وقدرات اإلمداد للمرافق احلالية
كمنتجات الدقيق واملياه املعبأة.

وقد واصلنا تطوير عروضنا ومنتجاتنا استجابة
لنتائج الدراسات السوقية التي مت إجراؤها حول
متطلبات املستهلكني واحتياجاتهم ،وقمنا
بطرح منتجات جديدة .كما يعكس إنشاء
وتشغيل مصنع اخملبوزات اجملمدة اجلديد التابع
لنا استراتيجيتنا الرامية إلى تنويع وتعزيز
محفظة منتجاتنا .ويستهدف هذا املشروع
قطاع الضيافة بشكل خاص ،ومن شأنه أن
يعزز قدرتنا على االستفادة من فرص النمو في
قطاع السياحة املزدهر في الدولة .وفي الوقت
الذي يشهد فيه قطاع األغذية واملشروبات احمللي
مزيدا ً من النضج والتطور ويواصل البناء على
مصادر قوته ،نتوقع أن تصبح املنتجات محلية
الصنع ،التي حتمل شعار «صنع في اإلمارات» ،ذات
وزن وحضور جيد في األسواق اإلقليمية والعاملية.

وعلى مستوى دولة اإلمارات ،حتظى منتجاتنا
بدعم متزايد والذي يتمثل في عقود التوريد
طويلة األمد التي وقعناها مع البلديات هذا
العام .ومتثل هذه العالقات االستراتيجية
رمزا ً للثقة في قدراتنا التشغيلية ،وانعكاسا ً
ملصداقيتنا و الثقة التي نحظى بها وجودة
عروضنا ،كما تدعم أهدافنا االستراتيجية
املتمثلة في ضمان حتقيق النمو املستدام.

وبوصفنا شركة متخصصة في مجال األغذية
واملشروبات ،فإن املساهمة في تعزيز جودة حياة
املستهلك حيث ميثل ذلك جزءا ً من استراتيجيتنا
وأحد املبادئ األساسية التي تقوم عليها
أعمالنا ،فتحقيق متطلبات املستهلكني وتلبية
احتياجاتهم يعد أسمى غاياتنا ،وتلبية احتياجات
عمالئنا يقع في صلب اهتماماتنا .وينعكس ذلك
في جميع منتجاتنا ،بدءا ً من التركيبة املتوازنة
للمعادن في املياه املعبأة التي ننتجها ،مرورا ً
باجلودة العالية التي نلتزم بها دائما ً لكسب
رضا العمالء ،وعالقات الشراكة التي نبنيها
مع العالمات التجارية العاملية ،وصوالً إلى
اخلدمات والنصائح الشخصية التي نقدمها
آلالف املزارعني حول كيفية حتسني منو وإنتاجية
احليوانات بطرق صحية.

ال تظهر دالئل جناح منهجنا وريادتنا في القطاع
الغذائي في مؤشراتنا املالية فحسب ،بل تتضح
أيضا ً فيما نحظى به من تقدير دولي .وكان
من دواعي فخرنا أن يتم تصنيفنا ضمن قائمة
فوربس الشرق األوسط ألقوى  500شركة عربية،
حيث جاء ترتيبنا ضمن الشركات العشرة األوائل
في فئة الصناعات الغذائية ،ما ميثل شهادة على
األسس القوية التي ترتكز عليها جميع عملياتنا
من ميزانية قوية ،وبنية حتتية متطورة ،وأنظمة
ضمان جودة شاملة ،تدعم جميعا ً منونا املتواصل.

ويتمثل أحد األهداف الرئيسية لنموذج عملنا
القائم على حتقيق أفضل قيمة ممكنة ،في
استقطاب وتطوير واالحتفاظ بأفضل الكوادر
البشرية املوهوبة ضمن عائلة «أغذية» ممن
يتميزون باملهارات العالية وااللتزام الدائم جتاه
اجملموعة .ونحن ملتزمون برعاية موظفينا،
وتزويدهم بالتدريب واملهارات التي يحتاجونها
لكي يتمكنوا من صعود درجات السلم الوظيفي
وصوالً إلى أعلى املراتب اإلدارية .ويظهر ذلك جليا ً
في مبادرة التوطني التي تتبناها اجملموعة ،والتي
تركز بشكل خاص على إعداد اإلماراتيني لتولي
مناصب قيادية في اجملموعة.
باألصالة عن نفسي ونيابة عن مجلس اإلدارة ،أود
أن أتوجه بخالص الشكر واالمتنان لإلدارة العليا
بالشركة وجميع موظفينا على التزامهم وتفانيهم
في عملهم ،للوصول بالشركة ألعلى املستويات،
وبخاصة في هذه املرحلة االنتقالية.

ونيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للمجموعة،
أود أيضا ً أن أعرب عن امتناني البالغ للدعم والتوجيه
ُقدم من حكومة أبوظبي ،والقيادة امل ُلهِ مة
الكرمي امل ّ
لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان،
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة ،القائد األعلى
للقوات املسلحة (حفظه اهلل) ،والفريق أول صاحب
السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ،ولي عهد
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات املسلحة ورئيس
اجمللس التنفيذي إلمارة أبوظبي.

سعادة املهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء
مجلس اإلدارة

سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

سعادة راشد حمد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

سعادة محمد سيف السويدي
عضو

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

نائب مدير إدارة الصناديق املفهرسة ،هيئة
أبوظبي لالستثمار

املدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة جمعية االحتاد الصناعية،
اإلمارات العربية املتحدة
عضو مجلس إدارة شركة أركان ش.م.ع

نائب رئيس اللجنة االستشارية ملؤسسة زايد
لألعمال اخليرية واإلنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا
التطبيقية

عضو مجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب املهني ()ADVETI
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عضو مجلس إدارة شركة إل.إيه .القابضة
(لوكسمبورغ) إس.إيه

رئيس مجلس إدارة مزارع العني لإلنتاج احليواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي
لالستثمار والتجارة اخلارجية

عضو مجلس إدارة بنك اخلليج األول
عضو مجلس إدارة نادي اجلزيرة
الرياضي الثقافي

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي

عضو مجلس إدارة مركز األمن
الغذائي  -أبوظبي

سعادة خميس محمد الشامسي
عضو

سعادة سيف سعيد غباش
عضو

سعادة آمنة عبيد الزعابي
عضو

سعادة إلياس أسيماكوبولوس
عضو

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي
الوطنية للتكافل

مدير في الشؤون االستراتيجية،
ديوان ولي العهد

مدير تطوير املشاريع بالشركة
القابضة العامة (صناعات)

الشريك اإلداري،
 - IOLAS & Coاالستشارات
اإلدارية واستشارات األعمال

عضو مجلس إدارة مصرف
أبوظبي اإلسالمي

عضو مجلس إدارة مؤسسة
قصر اإلمارات

رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق
املالية ش.ذ.م.م

عضو مجلس إدارة شركة النعيم
القابضة مصر

عضو مجلس إدارة شركة
الظفرة للتأمني

عضو مجلس إدارة شركة
االحتاد كابيتال
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كلمة
الرئيس التنفيذي
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تمكنا خالل عام  2014من تعزيز مكانتنا الرائدة في فئات
منتجاتنا األساسية ،والتي تشمل الدقيق ،واألعالف الحيوانية،
والمياه المعبأة .ويعزى نمو صافي أرباحنا بنسبة  22بالمئة
إلى زيادة حجم مبيعاتنا والتحسن القوي في كفاءة
عملياتنا التشغيلية ومبادرات خفض التكاليف التي عملنا
على تنفيذها خالل العام الماضي فض ً
ال عن استثماراتنا
في تعزيز قدراتنا اإلنتاجية .وقمنا بإطالق مجموعة من
المنتجات الجديدة ،وتركيب خط إنتاج جديد عالي السرعة
المجمدة،
لتعبئة المياه ،وبدأنا تشغيل خط إنتاج المخبوزات
ّ
كما حققنا نموًا في هوامش األرباح باإلضافة إلى تشغيل
مركزنا الجديد للتوزيع بطاقته الكاملة.

مواصلة البناء على
األسس المتينة التي
أرسينا دعائمها

تهدف استراتيجيتنا إلى توسيع فئات منتجاتنا
ذات هامش الربح األعلى ،مبا في ذلك طرح عبوات
مياه العني سعة  200مليلتر ،واستحداث نكهات
جديدة من يوبليه وكابري صن ،وهو ما نعتزم
مواصلته خالل عام  ،2015في ظل اإلقبال املشجع
من قبل املستهلكني.
عقب دخول عملياتنا في مصر مسار الربحية،
نكثف جهودنا حاليا ً لتحقيق األمر ذاته مع
عملياتنا في تركيا.

واصل قسم األعمال الزراعية ،والتي تشمل الدقيق،
واألعالف احليوانية ،حتقيق منو فاق العشرة باملئة
في صافي أرباحه ،وهو ما يعكس جهودنا احلثيثة
لتحسني هوامش ربحنا ،مع توسعة نطاق عروضنا
وتعزيز قدراتنا في مجال التوزيع .ولقد ساعد تغيير
إسم العالمة التجارية ملنتجات األعالف احليوانية
إلى «أجريفيتا» ،في زيادة قاعدة عمالئنا من املزارعني
اإلماراتيني ،في حني تؤكد العقود طويلة األجل التي
وقعناها على اإلقبال الواسع واملستمر الذي حتظى
به منتجاتنا بني قاعدة عمالئنا .وعقب استكمال
تركيب خطوط إنتاج أعالف الدواجن اجلديدة بنجاح
في عام  ،2014نخطط ملزيد من التوسعات هذا
العام لنواكب النمو املستمر في حجم الطلب.
وتعمل مطاحن الدقيق ُ
امل ّدثة اآلن بكامل طاقتها،
مما سيدعم جهودنا لتوسيع محفظة منتجاتنا،
وتعزيز حصتنا في السوق اإلماراتية ،ودخول أسواق
اخلليج واألسواق األفريقية.

على صعيد آخر ،حقق قسم األعمال االستهالكية،
والذي يشمل املياه ،واملشروبات ،والفواكه واخلضروات،
ومنتجات األلبان ،منوا ً جيدا ً في اإليرادات فاق
العشرة باملئة ،بفضل توسعة محفظة منتجاتنا،
البنى التحتية .وقد شهدنا
واالستثمار املستمر في ُ
بالفعل نتائج مبهرة عقب تشغيل خط اإلنتاج
اجلديد لتعبئة املياه ،والذي أتاح ملصنع «العني»
للمياه املعبأة حجز مكانة رائدة في السوق من
حيث احلصة السوقية للمرة األولى في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،كما ساهم ذلك في
حتسني هوامش األرباح للمجموعة.

على صعيد آخر ،أدخلت اجملموعة العديد من
التحسينات على مستوى كافة جوانب سلسلة
القيمة ،وهو ما أدى إلى حتسني إنتاجية األيدي
العاملة مبا يقارب  10باملئة ،وتوظيف شبكة التوزيع
بالشكل األمثل ،وزيادة حجم اخملزون ،مع إكمال بناء
وتشغل مخازن جديدة في العني والوثبة.

نواصل سعينا الدؤوب لتحسني كفاءة عملياتنا
التشغيلية .وفي عام  ،2014قمنا بتدشني برنامج
التميز التشغيلي في «أغذية» ،إلجراء مقارنة
معيارية بني عملياتنا وأفضل املستويات في فئتها،
ووضعنا خطة عمل تتيح لنا حتقيق حتسينات
كبيرة ،مثل تعزيز كفاءة خطوط اإلنتاج واحلفاظ
على استدامة اجلودة.

ال تزال اجلودة متثل إحدى أبرز أولوياتنا في مجموعة
«أغذية» .وفي هذا السياق ،أجرينا خالل عام 2014
مراجعة شاملة وحتليل مخاطر لنظام إدارة سالمة
األغذية ،شمل كافة مراحل سلسلة التوريد «من
احلقل إلى املائدة» ،بدءا ً من استالم املنتجات حتى
تسليمها ،في جميع اإلدارات ،وطبقا ً لألبحاث
العلمية املنشورة.

تسعى مجموعة «أغذية» باستمرار لتحقيق
أفضل النتائج من خالل االبتكار .وبناء عليه ،قمنا
بتشكيل جلنة استشارية علمية خالل عام ،2014
لتوفير منصة ملناقشة أفكار وتقنيات جديدة .كما
أكلمنا جتهيز مختبر األبحاث والتطوير التابع لنا،
والذي من شأنه أن يعزز بدرجة كبيرة من قدرتنا
على استحداث منتجات جديدة ،وخفض التكاليف.

على الصعيد التنظيمي ،استكملنا املرحلة الثانية
من برنامج القيادة لإلدارة العليا ،كما شاركنا في
البرنامج الوطني لتطوير املواهب من خالل رعاية
برامج خارجية أخرى ،عالوة على برامجنا الداخلية
اخملصصة لتطوير مهارات موظفينا .كما أجرينا
خالل العام املاضي استبيانا ً حول مدى ارتباط
املوظفني بالعمل كشف عن ارتفاع نسبة ارتباط
موظفينا باجملموعة إلى  82باملائة ،وهو أعلى بكثير
من املتوسط العاملي البالغ  65باملائة.

بوجه عام ،تعكس القيمة السوقية احلالية
للشركة مدى قوة أدائنا ،حيث ارتفع سعر سهم
اجملموعة بنسبة  40باملئة العام املاضي ،لترتفع
معه القيمة السوقية للمجموعة إلى  3.7مليار
درهم بنهاية عام .2014

تتبوأ مجموعة «أغذية» اليوم مكان ًة أقوى
مما كانت عليه في السابق ،ومتتلك ميزانية
عمومية متينة متكنها من دعم حتقيق خططها
للنمو والتوسع .وسنركز جهودنا على تعزيز
منو إيراداتنا وأرباحنا؛ من خالل توسيع فئات
منتجاتنا األساسية ،و حتسني أداء القطاعات ذات
الدخل املنخفض وإطالق فئات منتجات جديدة
ومتجانسة ،وحتسني قدراتنا في مجال التوزيع
وتوسيع نطاق حضورنا اجلغرافي وحتسني هوامش
األرباح وتعزيز هيكلنا وقدراتنا التنظيمية.

إنه ملن دواعي سروري قيادة شركة مرموقة بحجم
«أغذية» التي تتمتع بآفاق منو واعدة ومتتلك محفظة
قوية من العالمات التجارية مدعومة بفريق عمل
على درجة عالية من املوهبة والكفاءة .ميكننا القول
وبكل بساطة أننا منتلك كافة مقومات النجاح
واالزدهار .ولهذا السبب ،قمنا هذا العام بالتوجيه
بإجراء مراجعة شاملة من أجل رسم مالمح املرحلة
التالية من مسيرة منونا ووضع االستراتيجية األمثل
لتحقيق أفضل أداء ممكن.
لقد بدأت عملي في مجموعة «أغذية» منذ ما
يزيد عن ثمانية أعوام في منصب الرئيس املالي
للمجموعة ،وعاصرت منوها من جناح إلى جناح
بصحبة فريق عمل رائع من املوظفني امللتزمني
الذين يعملون بجد إلبراز قيمنا األساسية وهي
االنفتاح ،والعزمية ،والريادة ،واألصالة .وبصفتي
الرئيس التنفيذي للمجموعة ،فإنني أتطلع قدما ً
إلى االلتزام بتطبيق هذه القيم في كل ما نقوم به،
وأن أواصل البناء على األسس املتينة التي أرسيناها
لتحقيق أفضل قيمة ممكنة لكافة األطراف املعنية.

إقبال حمزة

الرئيس التنفيذي
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اللجنة
التنفيذية

إقبال حمزة

الرئيس التنفيذي

باكستاني

انضم إلى مجموعة أغذية
في شهر أغسطس 2006

مناصب شغلها سابقا ً:
الرئيس املالي،
مجموعة أغذية ،اإلمارات العربية املتحدة
مدير مالي إقليمي،
شركة جيليت/بي آند جي،
روسيا ،اجلمهوريات املستقلة
وجزر البلطيق
مدير مالي إقليمي،
شركة جيليت،
الشرق األوسط وأفريقيا
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فساحات بيغ

نائب الرئيس التنفيذي،
قسم األعمال االستهالكية

كندي

انضم إلى مجموعة أغذية
في يوليو 2006

مناصب شغلها سابقا ً:
املدير التجاري،
شركة فوود أند سناكس بجنوب
شرق آسيا ،بيبسي كوال إنترناشيونال

مدير التسويق واملبيعات،
جيه تي إنترناشيونال إس أيه،
جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا

مانوليس تريجكونيس

نائب الرئيس التنفيذي،
قسم األعمال الزراعية

يوناني

انضم جملموعة أغذية
في سبتمبر 2009

مناصب شغلها سابقا ً:
مدير عام،
فيفارتيا ،أوروبا
الوسطى والشرقية
مدير عام،
شركة مارس ،اليونان

دانيال ماري

نائب الرئيس،
إدارة عمليات التصنيع

فرنسي

انضم إلى مجموعة أغذية
في يناير 2010
مناصب شغلهـا سابقا ً:
العضو املنتدب،
مجموعة أجرالي ،فرنسا
مدير التصنيع؛
يوبليه  -سوديال،
فرنسا واململكة املتحدة

توفيق الشعار

نائب الرئيس،
الموارد البشرية والتنمية اإلدارية

لبناني

انضم إلى مجموعة أغذية
في يناير 2008

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

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

طارق عزيز

نائب الرئيس،
إدارة المشاريع وحلول األعمال

بريطاني

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

خالد سليمان

نائب الرئيس،
إدارة الشؤون العامة
والعالقات الحكومية

إماراتي

انضم إلى مجموعة أغذية
في مايو 2004

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

مدير املوارد البشرية واإلدارية،
املطاحن الكبرى للدقيق والعلف،
اإلمارات العربية املتحدة
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المراجعة
التشغيلية
قسم األعمال
الزراعية

ارتفعت حصتنا السوقية في إمارة أبوظبي من
 82باملائة في العام  2013إلى  83باملائة في نهاية
العام  .2014وجاءت هذه املكاسب القوية ثمرة
لقيامنا باستهداف موزعني وجتار جملة ُجدد ،فضالً
عن توسعة قنوات توزيع منتجات العلف احليواني
لسكان مدينة العني واملنطقة الغربية من 13
منفذا ً في العام املاضي إلى  18منفذا ً حاليا ً .كما
أطلقنا منتجا ً جديدا ً مخصصا ً لسباقات الهجن
رأس في شتى أنحاء البالد.
البالغ عددها  70ألف ٍ

شهد العام  2014عدة مبادرات متثلت في إطالق العالمة
التجارية اجلديدة لقطاع األعالف احليوانية ،وتوسيع قدرتنا
في مجال توزيع منتجات الدقيق ،وإضافة منافذ بيع
محلية لعمالئنا ،فضالً عن إبرام عقود جديدة طويلة
األمد .وقد ساعدت هذه املبادرات في تخطي مبيعاتنا
حلاجز املليار درهم ،مع ارتفاع األرباح بنسبة  17باملائة.
جتاوز إنتاجنا في قسم األعالف احليوانية حتت اسم
العالمة التجارية «أجريڤيتا»  600ألف طن ،مع
حتقيق زيادة في األرباح بنسبة  50باملائة تقريبا ً
مقارنة بالعام السابق ،حيث أسهمت جهود
الرامية إلى زيادة اإلنتاج احمللي من األغذية
احلكومة ّ
في إيجاد ظروف إيجابية لهذا القطاع .وقد متكّ نا
بفضل زيادة قدرتنا اإلنتاجية من تلبية الطلب
املتزايد ،في حني أسهم انخفاض أسعار احلبوب
واملبادرات الرامية إلى توفير التكلفة في حتسني
هوامش الربح ،كما ساهم طرحنا ملنتجات جديدة
في توسيع نطاق أعمالنا وزيادة انتشارنا في األسواق.
حققت مبيعات العلف احليواني حتت العالمة
التجارية «أجريڤيتا» منوا ً بنسبة  12باملائة لتصل
إلى  669مليون درهم بالتزامن مع قيامنا بتعزيز
موقعنا الريادي ورفع حصتنا في أسواق دولة
اإلمارات العربية املتحدة لتصل إلى  53باملائة،
مقارن ًة بـ  49باملائة في العام السابق.

 1٬039مليون
درهم
صافي المبيعات
حجم احلصة السوقية
الدقيق

(املطاحن الكبرى)

تواصل شركة «املطاحن الكبرى»
تعزيز مكانتها الريادية واحلفاظ على
حصتها في أسواق دولة اإلمارات
العربية املتحدة البالغة  41باملائة،
وبنسبة تصل إلى  90باملائة في إمارة
أبوظبي .وحتقق مجموعة «أغذية»
تقدماً ملحوظاً مع منتجات «تشاكي
آتا» والدقيق ذاتي التخمير ،ما أسهم
في حصولنا على قنوات توزيع
جديدة وعمالء جدد في إمارة أبوظبي
واإلمارات الشمالية.

الرامية إلى ضمان النمو
كما أثمرت استراتيجيتنا ّ
املستدام عن إبرام عقود ملدة خمس سنوات لتوزيع
منتجاتنا من خالل منافذ البيع احمللية ،ما يعكس
ثقة العمالء في قدراتنا التشغيلية ورضاهم عن
جودة منتجاتنا وعروضنا وخدمة عمالئنا.

%8

النمـو في
صافي المبيعات

–––––––––– %41

الدقيق اخلاصة باملستهلكني

األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  ٩٠باملائه
األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  ٤١باملائه.
(املصدر :تقدير داخلي)

أغذية التقرير السنوي لعام 2014

––––––– %84

–––––––––– %44

األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  ٨٤باملائه
األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  ٤٤باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

ارتفعت مبيعات وأرباح منتجات الدقيق في نهاية
العام ،محقق ًة منوا ً بنسبة  2باملائة .كما بلغت
القدرة اإلنتاجية ملصنع الدقيق ،الذي مت تطويره
والتابع للعالمة التجارية «املطاحن الكبرى»1,250 ،
طنا ً يوميا ً ،وذلك بعد إضافة  50ألف طن سنويا ً
إلى القدرة اإلنتاجية خالل الربع األول .وتواصل
شركة «املطاحن الكبرى» تعزيز مكانتها الريادية
واحلفاظ على حصتها في أسواق دولة اإلمارات
العربية املتحدة البالغة  41باملائة ،وبنسبة تصل
إلى  90باملائة في إمارة أبوظبي .وحتقق مجموعة
«أغذية» تقدما ً ملحوظا ً مع منتجات «تشاكي آتا»
والدقيق ذاتي التخمير ،ما أسهم في حصولنا على
قنوات توزيع جديدة وعمالء جدد في إمارة أبوظبي
واإلمارات الشمالية.

وبالنظر للمستقبل ،فإننا نخطط لطرح منتجات
جديدة ،ونعمل في الوقت نفسه على توسيع
قاعدة عمالئنا .كما وتبلغ القدرة االنتاجية احلالية
خلطوط إنتاج العلف احليواني  548ألف طن سنويا ً،
وعند االنتهاء من إضافة خطوط إنتاج جديدة في
شهر فبراير ،ستزداد القدرة اإلنتاجية مبقدار  60ألف
طن سنويا ً ،حيث تخطط اجملموعة لتحقيق املزيد
من التوسع في هذا القطاع ذي اإلمكانات العالية.
وسيسهم حتسن املبيعات في متاجر التجزئة
وتوسيع شبكة التوزيع في اإلمارات الشمالية
باإلضافة إلى توسيع قاعدة عمالئنا عبر استقطاب
عمالء جدد من فئة الشركات (جتار اجلملة) ،في
تعزيز منو قطاع منتجات الدقيق ،باإلضافة إلى
التوسع اجلغرافي في دول مجلس التعاون اخلليجي
وشرق أفريقيا.

%17

 201مليون
درهم
صافي الربح

(املطاحن الكبرى)

––––––– %90
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حققت مبيعات العلف احليواني
حتت العالمة التجارية «أجريڤيتا»
منوا ً بنسبة  12باملائة لتصل إلى
 669مليون درهم بالتزامن مع قيامنا
بتعزيز موقعنا الريادي ورفع حصتنا
في أسواق دولة اإلمارات العربية
املتحدة لتصل إلى  53باملائة ،مقارنةً
بـ  49باملائة في العام السابق.

ال تقتصر مساهمتنا على فئة منتجات األعالف
احليوانية فحسب ،بل تشمل أيضا ً املستشارين
الزارعيني ،الذين يقومون بزيارة أصحاب املزارع
والترويج ملنتج العلف احليواني امل ُركّ ب ،باعتباره
فعاالً أكثر توازنا ً وأقل تكلفة .وميثل حصولنا
حالً ّ
على ختم اجلودة من الفئة األولى من جهاز
أبوظبي للرقابة الغذائية اعترافا ً بنهج عملنا
الذي يركز على توفير منتجات عالية القيمة من
األعالف احليوانية.

النمـو في
صافي الربح

العلف احليواني
(أجريڤيتا)

––––––– %83

–––––––––– %53

األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  ٨٣باملائه
األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
سوقية تبلغ  ٥٣باملائه.
(املصدر :تقدير داخلي)
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المراجعة
التشغيلية
قسم األعمال
االستهالكية

في الوقت ذاته ،ارتفعت مبيعات مياه الينابيع املعبأة
«آلنب» بأكثر من الضعف في السوق التركية ،ما أدى
إلى تأخير بدء توزيعها على نطاق واسع في سوق دولة
اإلمارات العربية املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي
نتيجة للطلب املتزايد في السوق احمللية ومعوقات الطاقة
اإلنتاجية .كما أننا نعمل حاليا ً على مضاعفة قدرتنا
اإلنتاجية ،ومن املقرر بدء تشغيل خطوط اإلنتاج اجلديدة
في الربع الثاني من عام  ،2015وذلك بهدف تلبية متطلبات
العمالء في األسواق احمللية والعاملية على ح ٍد سواء.

شهد القسم خالل عام  2014منوا ً قويا ً في
حجم إنتاج املياه املعبأة ،وإطالق منتجات
جديدة ،باإلضافة إلى حتول عملياتنا للربحية في
جمهورية مصر العربية .وأسفرت هذه املبادرات
مجتمع ًة عن حتقيق منو قوي في املبيعات بنسبة
 12باملئة ،وارتفاع األرباح بنسبة  10باملئة.
يعزى هذا األداء اإليجابي بالدرجة األولى إلى
منو مبيعات منتجات املياه املعبأة واملشروبات،
التي تعد املكون األساسي حملفظة منتجات
قسم األعمال االستهالكية ،وقد ارتفعت أرباح
القسم بنسبة  15باملئة ،في حني ارتفع حجم
املبيعات بنسبة  14باملئة مقارنة بالعام .2013

وساهم بدء تشغيل خط تعبئة املياه اجلديد
عالي السرعة في شهر يونيو ،في زيادة
طاقتنا اإلنتاجية بنسبة  60باملئة لتصل
إلى  52مليون صندوق سنويا ً ،فضالً عن
االستجابة القوية من قبل املستهلكني
للعبوات اجلديدة ذات الشكل املستدير ،ما
أدى إلى حتقيق انتعاش متسارع في أحجام
املبيعات في النصف الثاني من العام ،مما أتاح
لنا أن نصبح أكبر منتج للمياه املعبأة في
دولة اإلمارات العربية املتحدة بحلول نهاية
عام .2014

 617مليون
درهم
صافي المبيعات
حجم احلصة السوقية
املياه املعبأة
(العني)

والتطور استجاب ًة
يواصل قطاع املشروبات مسيرة النمو
ّ
للطلب املتنامي من قبل العمالء .وقد أظهرت دراسات
املستهلكني محافظة العالمة التجارية لعصائر
«كابري صن» على قوتها ،وأسهمت إضافة النكهات
اجلديدة واحلملة اإلعالنية الرقمية التي مت إطالقها
في الربع الثالث من العام املاضي في تعزيز املبيعات
خالل الربع األخير من العام .ونخطط إلطالق املزيد من
احلمالت الترويجية باإلضافة إلى طرح منتج عصير
طبيعي جديد يحمل اسم «فريزي» متاشيا ً مع هذا النمو
اإليجابي .والتقدم جار ٍ في توسيع نطاق توزيع منتجات
مشروبات الطاقة من عالمة «مونستر» التجارية منذ
إطالقها في شهر يونيو ،ونتوقع حتقيق منو قوي في
أحجام املبيعات خالل  2015عقب طرح منتجات جديدة
مدعومة باحلمالت الترويجية املوجهة للمستهلكني.
سجل قطاع األغذية ،والذي يضم معجون الطماطم
من العالمة التجارية «العني» -الرائدة ضمن فئتها
في دولة اإلمارات العربية املتحدة -واخلضروات اجملمدة
اجملمدة،
ومنتجات األلبان الطازجة «يوبليه» ،واخملبوزات ّ
منوا ً في املبيعات بنسبة  16باملائة في عام .2014

%12

النمـو في
صافي المبيعات
العصائر ذات االستخدام ملرة واحدة
صن)
(كابري َ

––––––– %30.2

––––––––– %21.2

األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  30.2باملائه.
الثانية في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  21.2باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)
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ساهم بدء تشغيل خط تعبئة املياه اجلديد
عالي السرعة في شهر يونيو ،إلى حتقيق
انتعاش متسارع في أحجام املبيعات في
النصف الثاني من العام ،مما أتاح لنا أن نصبح
أكبر منتج للمياه املعبأة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة بحلول نهاية عام .2014

أغذية التقرير السنوي لعام 2014

––––––– %11.1

–––––––––– %9.4

الرابعة في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  11.1باملائه.
الثالثة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  9.4باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

لقد تأثرت أرباح هذا القطاع بسبب ارتفاع نفقات
إنتاج مشتقات األلبان ،واستثمارات التسويق
املكثفة ،باإلضافة إلى مصاريف ما قبل التشغيل
اجملمدة .وقد مت تنفيذ العديد من
خلط إنتاج اخملبوزات
ّ
الرامية إلى معاجلة ضعف ربحية قطاع
املبادرات ّ
منتجات األلبان في اجملموعة.
عالوة على ذلك ،تعززت مبيعات قطاع األغذية بزيادة
عائدات منتجات األلبان الطازجة «يوبليه» بنسبة
 40باملئة ،في أعقاب إدخال نكهات جديدة وارتفاع
الطلب على منتجات زبادي الفواكه ومجموعة
منتجات «بيتي فيلو» .وسينصب تركيزنا خالل
عام  2015على االستفادة من مجموعة منتجات
العالمة التجارية يوبليه إنترناشيونال ،إلى جانب
ترشيد اخملزون من منتجات الزبادي العادي.
اختتمت عملياتنا في مصر عام  2014بتحقيق
نتائج إيجابية جاءت وفق توقعاتنا في أعقاب إعادة
هيكلة عملياتنا التجارية .وفي مطلع الربع األول
من عام  ،2015ستدخل خطوط إنتاج معجون
الطماطم والتي مت نقلها من دولة اإلمارات العربية
املتحدة إلى مصر ،مرحلة اإلنتاج ،مما سيسهم في
حتسني ربحية أعمالنا في قطاع معجون الطماطم
للمستهلكني األفراد.
كما دخل مصنع منتجات اخملبوزات اجملمدة حيز
اإلنتاج التجاري حاليا ً ،ومنضي قدما ً في الوقت
احلالي نحو بناء اخملزون وتأمني عمالء لهذه املنتجات.
وسيساعد تعيني موزع خارجي في زيادة حصة
منتجاتنا ضمن قطاع اخلدمات الغذائية في دولة
اإلمارات العربية املتحدة .كما تتشاور اجملموعة
حاليا ً مع عد ٍد من شركات الطيران وتعمل على
استكشاف عد ٍد من فرص التصدير احملتملة.
وفي ظل وجود البنية التحتية الالزمة ،واخلطط
التجارية املدروسة واجلاهزة للتنفيذ ،نتوقع أن نسجل
نتائج قوية خالل عام  2015على مستوى جميع
فئات قسم األعمال االستهالكية في اجملموعة.

 57مليون
درهم
صافي الربح
معجون الطماطم
(العني)

––––––– %28.1

––––––––– %18.1

األولى في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  28.1باملائه.
األولى في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  18.1باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)

%10

النمـو في
صافي الربح
اخلضروات اجملمدة
(العني)

––––––– %12.2
–––––––– %7.2

الثانية في إمارة أبوظبي
بحصة سوقية تبلغ  12.2باملائه.
الثالثة في دولة اإلمارات العربية املتحدة
بحصة سوقية تبلغ  7.2باملائه.
(املصدر :إيه سي نيلسون)
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الـمسـؤولـيـــة
االجـتـمــاعيــة
المؤسسيــة
للمـجمــوعــة
ل مخلص ...من
عم ٌ
أجل حياة أفضل
ألفراد المجتمع
يرتكز التزام مجموعة «أغذية»
مبسؤوليتها االجتماعية املؤسسية على
أربعة أركان أساسية تتمثل في تعزيز
الصحة والعافية ،حتقيق سالمة الغذاء
وأمنه ،تطوير مهارات املوظفني واستقطاب
الكفاءات الوطنية ،واحلفاظ على البيئة.
الصحة والعافية

راسخا بصحة ورفاهية
التزاما
تلتزم اجملموعة
ً
ً
أفراد اجملتمع الذي تعمل فيه .ففي العام ،2014
قامت بدعم العديد من املبادرات اجملتمعية
الرئيسية ،مبا في ذلك رعاية مجموعة متنوعة
من األحداث الرياضية ،مثل :ملتقى العني
أللعاب القوى للمعاقني.

وال تقتصر مبادرات مجموعة «أغذية» على
مجتمع دولة اإلمارات العربية املتحدة فحسب،
أيضا.
وحتقيقا
ً
بل متتد إلى جميع أرجاء املنطقة ً
تبرع مكتبنا الرئيسي بريع حفل
لهذه الغايةّ ،
اإلفطار السنوي الذي يقيمه للموظفني
خالل شهر رمضان املبارك لصالح «برنامج
األغذية العاملي» ،بهدف املساهمة في توفير
املساعدات الغذائية الطارئة لألسر املتضررة
أيضا
من النزاع في سوريا .كما قامت اجملموعة ً
دعما
تقدم بها موظفونا
مبضاعفة تبرعات
ّ
ً
لهذه القضية.
سالمة الغذاء وأمنه

تواصل اجملموعة العمل على حتسني مستويات
سالمة الغذاء وأمنه .باعتبارها العبا ً استراتيجيا ً
في قطاع صناعة األغذية واملشروبات بدولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وبالنظر إلى حصتها
السوقية املسيطرة ضمن فئات منتجات
الدقيق ،واألعالف احليوانية ،واملياه املعبأة ،وقد
حاز اثنان من مرافق اإلنتاج التابعني للمجموعة
في العني وأبو سمرة بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،على شهادة اعتماد نظام إدارة سالمة
األغذية « »FSSC 22000املمنوحة من
مؤسسة لويدز لضمان اجلودة .وذلك باإلضافة
إلى شهادة األيزو  22000التي حتملها جميع
قدما
حاليا ،ومنضي
وحدات اإلنتاج في اجملموعة
ً
ً
نحو احلصول على هذه الشهادة من قبل مواقع
اإلنتاج األخرى التابعة لنا في دولة اإلمارات
العربية املتحدة خالل عام .2015

خالل عام  ،2014بدأنا باعتماد أفضل املمارسات
املتبعة في العالم ( )Global GAPفي
الزراعية َّ
املزارع التي تقوم بتزويد مرافقنا التصنيعية
في مصر باحملاصيل الزراعية .وباإلضافة إلى
ذلك ،حازت مصانع األعالف احليوانية التابعة
للمجموعة على ختم اجلودة في الفئة األولى من
جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية.
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عالوة على ذلك ،باشرنا التعاون مع احلكومة في
تنفيذ نظام خاص بإدارة استمرارية األعمال ضمن
إطار مبادرات األمن الغذائي التي تتبناها إمارة
أبوظبي .كما نُعتبر شريكا ً استراتيجيا ً ملركز األمن
الغذائي في أبوظبي ،ونتعاون عن كثب مع املركز
للحفاظ على مخزونات آمنة من القمح واألعالف
احليوانية واملياه املعبأة.
البيئة

نأخذ مسألة احلد من االنبعاثات الكربونية بعني
االعتبار في كل ما نقوم به .ففي عام  ،2014شرعنا
في استخدام «إنزمي الفايتيز» في علف الدواجن
الذي ننتجه وذلك للحد من األثر البيئي للفوسفور
في النفايات احليوانية .كما باشرنا تنفيذ مشروع
«من أجل بيئة خضراء» للحد من معدل استهالك
الطاقة وإدارة النفايات ،وقمنا في سبيل ذلك بإنشاء
منطقة إلدارة النفايات في كل موقع ،لتتولى فرز
النفايات وإعادة تدويرها ،مبا في ذلك نفايات اخلشب
والبالستيك والورق ،وذلك للحد من طمر النفايات
وتعزيز عملية إعادة التدوير.

أيضا بخفض استخدام مادة البولي
كما قمنا ً
إيثيلني تيرفثاالت في عبوات املياه املستخدمة لدينا
بنسبة  %15في عام  .2014ويُعادل هذا االنخفاض
في املواد املستخدمة نسبة  1200طن سنويًا من
مادة البولي إيثيلني تيرفثاالت.
املوظفون والتوطني

نعمل في مجموعة «أغذية» بشكل جدي
للمساهمة في تنمية املواهب الوطنية مبا ميكنها
من تطوير مهاراتها وبالتالي مواصلة مسيرتها
املهنية معنا بنجاح .وخالل عام  ،2014حظينا
باعتراف معهد احملاسبني القانونيني في إجنلترا وويلز
كجهة عمل معتمدة لتقدمي برامجها التدريبية في
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وانضممنا إلى نخبة
من املنظمات التي تشكل جزءا ً من برنامج املِنح
الدراسية لإلماراتيني والذي يقدمه معهد احملاسبني
القانونيني في إجنلترا وويلز.

تسعى اجملموعة لتحقيق أهداف استراتيجية األمن
الغذائي التي وضعتها احلكومة من خالل توظيف
وتدريب املواطنني الشباب على إدارة مرافق اإلنتاج
دون احلاجة للخبرات الوافدة ،أو من خالل االستعانة
بها في أضيق احلدود .وانطال ًقا من كوننا نعمل
في بلد مي ّثل األمن الغذائي فيه أحد األولويات
االستراتيجية ،يساهم التدريب الذي توفره اجملموعة
في تطوير املعرفة على املستوى احمللي ،وبناء القدرات
املطلوبة في مجال إنتاج الغذاء واملياه الالزمني
لضمان حتقيق االستدامة ،واالعتماد على الذات
حاليا
في هذه القطاعات احليوية .وتقوم اجملموعة
ً
بتدريب املزارعني احملليني من خالل عقد دورات ممنهجة
تركز على املنتجات ،باإلضافة إلى تقدمي التوجيهات
الالزمة فيما يتعلق بتغذية احليوانات.

كما تلتزم اجملموعة التزاما ً راسخا ً بتنمية مهارات
وقعت
طالب املدارس واجلامعات .ففي عام ّ ،2014
اجملموعة مذكرة تفاهم مع معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب املهني لرعاية عد ٍد من الطالب اإلماراتيني
كل عام في مجاالت عمليات التصنيع وإدارة
سالسل التوريد .وتسعى اجملموعة إلى توظيف
اخلريجني اجلدد ملساعدتهم على شق طريقهم في
احلياة املهنية ،كما أطلقت العديد من مبادرات
رعاية الطالب والتي تشمل :منح برامج ماجستير
إدارة األعمال ،وشهادة معهد تشارترد لألفراد
والتنمية ،وبرنامج تطوير اإلدارة وغيرها من البرامج
اخلارجية املستهدفة ،باإلضافة إلى برامج اعتماد
خصيصا بالتعاون مع اجلامعة األمريكية
ص ّممت
ُ
ً
في بيروت ،مثل :الدورات التدريبية في مجال
تكنولوجيا األغذية.

تعمل اجملموعة من خالل أكادميية «أغذية» على
تطوير املهارات التجارية األساسية للموظفني؛
مبا يسهم في االرتقاء بأدائهم وتنفيذ واجباتهم
بفعالية وكفاءة أكبر.
الوظيفية
ّ

وتضم أكادميية أغذية خبراء من مختلف أقسام
اجملموعة يقومون بشكل تطوعي بتقدمي دورات
وبرامج تدريبية لزمالئهم من املوظفني على مدار
العام بهدف تطوير مهاراتهم وتوسيع معارفهم.
تطوع نحو  30خبيرا ً من موظفي
وفي عام 2014
ّ
«أغذية» لتقدمي دورات في مجموعة متنوعة من
اجملاالت شملت :املنتجات واملعرفة باإلنتاج ،مهارات
القيادة في مواقف محددة ،التعامل مع شكاوى
التميز في خدمة العمالء ،أدوات إدارة اجلودة
العمالء،
ّ
والتوعية ،التوعية مبمارسات التصنيع اجليد ،إدارة
األداء ،الشؤون املالية لغير اخملتصني ،ضمان اجلودة
من جهة املوردين ،منهجية  5Sللتحسني املستمر،
نظام حتليل اخملاطر ونقاط التحكم احلرجة وسالمة
األغذية ،مهارات الببع والشراء ،أنظمة تخطيط
املوارد املؤسسية ،االختيار املستهدف ،برنامج
«إكسل» املتقدم ،التوعية بتكنولوجيا املعلومات،
والتوعية بالشؤون القانونية التي تركز على االمتثال
للقوانني واللوائح .كما نقوم أيضا ً باستقطاب خبراء
خارجيني لتقدمي الدورات التدريبية وتدريب املوظفني
على عد ٍد من املسائل الفنية.

كما يضم برنامج دمج الكفاءات الوطنية الذي
تتبناه اجملموعة خطة تعليم وتدريب مخصصة
ملساعدة املوظفني ،وحتديدا ً اإلماراتيني ،على حتقيق
تطلعاتهم املهنية ،باإلضافة إلى دورات متهيدية
تهدف إلى تعزيز املهارات واخلبرات للقوى العاملة
الوطنية .ويقدم البرنامج حملة موجزة عن جميع
أقسام الشركة :الشؤون املالية ،العمليات ،املوارد
البشرية ،ضمان اجلودة ،املشتريات ،سلسلة التوريد،
وتكنولوجيا املعلومات ،إلخ .وقد حاز البرنامج وما
يقدمه من دورات تغطي مجال عمل اجملموعة
والقطاع بشكلٍ عام ،على تقدير مبادرة «توازن»،
وهي مبادرة أطلقتها حكومة أبوظبي بهدف إعداد
اجليل القادم من الكفاءات الشابة املؤهلة لقيادة
دفع تطوير القطاع الصناعي بالدولة واختيار
نخبة من املهنيني الشباب ملواصلة دراساتهم
التخصصية في مجال التصنيع .ويعكس هذا
البرنامج وما حققه من قيمة عالية حقيقة
التقدم الرائع واملذهل الذي أحرزه الشباب اإلماراتي
الذي بات قادرا ً على شغل مناصب جديدة تتطلب
الكثير من املهارات.

تفخر مجموعة «أغذية» بأن أثمرت جهودها عن
إعداد مجموعة من الكفاءات الوطنية الشابة
املؤهلة لقيادة عجلة تطوير القطاع الصناعي
بالدولة والتي تتطلع لتحقيق النجاح في أي قطاع
أو مجال تعمل به .وينطبق ذلك على موظفينا الذين
اختاروا البقاء معنا وعلى أولئك الذين انتقلوا إلى
شركات ومؤسسات جديدة؛ وبالتالي ،فإن برامجنا ال
تقتصر فوائدها على موظفي اجملموعة فحسب ،بل
تشمل أيضا ً عموم أفراد اجملتمع اإلماراتي.

باشرنا تنفيذ مشروع «من أجل
بيئة خضراء» للحد من معدل
استهالك الطاقة وإدارة النفايات،
وقمنا في سبيل ذلك بإنشاء
منطقة إلدارة النفايات في كل
موقع ،لتتولى فرز النفايات وإعادة
تدويرها ،بما في ذلك نفايات
الخشب والبالستيك والورق ،وذلك
للحد من طمر النفايات وتعزيز
عملية إعادة التدوير.

يقدم البرنامج لمحة موجزة عن
جميع أقسام الشركة .ويعكس
هذا البرنامج وما حققه من
قيمة عالية حقيقة التقدم الرائع
والمذهل الذي أحرزه الشباب
اإلماراتي الذي بات قادرًا على
شغل مناصب جديدة تتطلب
الكثير من المهارات.

حاز اثنان من مرافق اإلنتاج التابعين
للمجموعة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة ،على شهادة اعتماد نظام
إدارة سالمة األغذية «»FSSC22000
الممنوحة من مؤسسة لويدز
لضمان الجودة .وذلك باإلضافة
إلى شهادة األيزو  22000التي تحملها
جميع وحدات اإلنتاج في المجموعة
قدما نحو الحصول
حاليً ا ،ونمضي
ً
على هذه الشهادة من قبل
مواقع اإلنتاج األخرى التابعة لنا
في دولة اإلمارات العربية المتحدة
خالل عام .2015
قمنا بخفض استخدام مادة
البولي إيثيلين تيرفثاالت في
عبوات المياه المستخدمة
لدينا بنسبة  %15في عام .2014
ويُعادل هذا االنخفاض في
المواد المستخدمة نسبة 1200
طن سنويًا من مادة البولي
إيثيلين تيرفثاالت.
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حـوكـمـــــة
الشـركــــات

فلسفة الشركة

تقر الشركة مبسؤولياتها جتاه مختلف األطراف املعنية بأعمالها .كما وتؤمن بأن احلوكمة اجليدة للشركات
حتفز اإلدارة على االلتزام بتحقيق القيمة ُ
املزية 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 ميثلوا جميعا ً مصالح الشركة واألطراف املعنية بأعمالها بأقصى درجات الفعالية.
كما وتلتزم الشركة بأرفع معايير الشفافية واملساءلة واملمارسات اإلدارية الناجحة .ويتضمن هذا اعتماد
ومراقبة االستراتيجيات 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.
هيكل حوكمة الشركات لدى اجملموعة
جلنة التدقيق

تلتزم مجموعة أغذية ش.م.ع («الشركة») بالعمل
وفق أفضل املمارسات املتبعة في مجال سالمة
ونزاهة األعمال واحلفاظ على أعلى معايير حوكمة
الشركات .ومتثل حوكمة الشركات الفعالة
جزءا ً مهما ً من هويتنا ،إذ ُوضعت مبادئ حوكمة
الشركات في مجموعة أغذية لدعمها في حتقيق
النمو املستدام وحماية مصالح مساهمينا ،فضالً
عن إيجاد القيمة للمساهمني واألطراف املعنية.
يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية بااللتزام
التام بحماية مصالح كافة املساهمني
دائما عبر تطبيق معايير رفيعة من حوكمة
الشركات .ويؤمن مجلس اإلدارة بأن حوكمة
الشركات هي شرط أساسي لتحقيق قيمة
مستدامة للمساهمني .ويقع على عاتق
مجلس اإلدارة العمل كوكيل مؤمتن نيابة 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
في  ٣١ديسمبر  .2014وقد مت حفظ 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 ( )٥١٨لسنة 2009
بشأن حوكمة الشركات واالنضباط املؤسسي.
وسنوجز في الصفحات التالية منهجنا جتاه
احلوكمة وذلك من أجل توضيح الدور الذي
تلعبه ممارسات حوكمة الشركة التي نتبعها
في دعم استراتيجيتنا الرامية إلى حتقيق من ٍو
مستدام وطويل األجل ملساهمينا.

لقد قرر برنامج جوائز كابيتال فاينانس
انترناشيونال باململكة املتحدة منح الشركة
جائزة حوكمة الشركات عن عام  2014في دولة
اإلمارات العربية املتحدة.

جلنة السلوك
والقيم

مجلس اإلدارة
إدارة الرقابة
الداخلية
الرئيس التنفيذي
اللجنة التنفيذية

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

منظومة الرقابة الداخلية

–	تعريف ضوابط الرقابة الداخلية
–	دائرة الرقابة الداخلية
–	إدارة اخملاطر

–	املسؤولية جتاه إدارة السياسات

–	املعايير وأفضل املمارسات املتبعة

–	التواصل واالمتثال القانوني

–	مسؤوليات مجلس اإلدارة

اجلمعية العمومية واملساهمني

–	تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع
املسؤولني واملوظفني

–	اإلفصاح والتواصل

–	املسؤولية الشخصية

–	االستشارات واألحكام املستقلة

–	تأليف مجلس اإلدارة

–	مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة
–	ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة

–	االجتماع السنوي للجمعية العمومية

–	تفاعل مجلس اإلدارة مع املساهمني

–	املتحدثون الرسميون املعينون

–	دور مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق في مسألة
التواصل واإلفصاح

–	التواصل الداخلي واإللكتروني

–	أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة

–	التواصل مع اجلهات التنظيمية

–	تداوالت اجتماعات مجلس اإلدارة

–	الشخص المسؤول عن اإلجابة عن التساؤالت
المتعلقة بسياسة اإلفصاح

–	توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واالرتقاء
بأدائهم وتعليمهم املستمر

– أخالقيات العمل وتضارب املصالح

التدقيق اخلارجي

–	تفويض الصالحيات

–	مدة تعيني املدققني اخلارجيني

–	اجتماعات مجلس اإلدارة

–	محاضر االجتماعات واإلجراءات
–	التصويت

–	سياسة إعداد التقارير املتعلقة باألداء

قواعد السلوك

–	مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

–	تعيني املدققني اخلارجيني

–	تقييم األداء

–	الشروط الواجب توافرها في المدققين الخارجيين

–	القياس واملساءلة

اللجان التابعة جمللس اإلدارة

–	جلنة الترشيح واملكافآت وميثاقها

– جلنة التدقيق وميثاقها
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جلنة الترشيحات واملكافآت

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 االستراتيجي وبني
مسؤوليته عن ضمان االمتثال للقوانني واألنظمة
النافذة .فمجلسنا هو املسؤول عن جناح الشركة
على املدى الطويل.

ويصدر 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 استراتيجية
الشركة .ويشعر اجمللس باالرتياح حيال مخزون
املواهب املتوفرة حاليا ً لدى الشركة والذي يعمل
على توفير الكفاءات والقدرات الالزمة للتطوير
نحو وضغ خطة التعاقب الوظيفي على املديني
القصير والطويل.

كما يُعتبر اجمللس الكيان الرئيس في اتخاذ
القرارات 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.

–	التصرف بنية حسنة مع مراعاة احلرص والعناية
الواجبة في حتقيق مصالح الشركة ،وجتنب أي
تضارب للمصالح الشخصية مع دور العضو في
مجلس اإلدارة.

–	االنتقاد البناء للمقترحات اخلاصة باالستراتيجية
واملساهمة في تطويرها.

–	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
االستراتيجية واملوافقة عليها ومتابعتها.
–	مراجعة القوائم املالية السنوية
واملرحلية واعتمادها.

–	ضمان االلتزام بالقوانني واألنظمة السارية وكافة
املعايير احملاسبية ذات الصلة.

	مراجعة الضوابط والعمليات واإلجراءات املطبقةومراقبتها 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 فيما يتعلق باخملاطروضوابط الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق
الداخلي واخلارجي.
–	اتخاذ قرارات بطريقة القرارات بالتمرير ،على أن
تتم مراعاة األمور التالية:

	أال تتجاوز حاالت إصدار القرارات بالتمرير أربع مراتفي السنة.
	موافقة غالبية أعضاء مجلس اإلدارة على أناملسألة املعنية متثل حالة استثنائية وعاجلة.

	يجب أن يدعم القرار بالتمرير املقدم لنيل موافقةاجمللس 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.

–	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 واستراتيجياتها 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:

–	إجراء التحريات املعقولة للتأكد من أن الشركة
تعمل لتحقيق أهدافها بكفاءة وفعالية
وبصورة قانونية.
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تقــريــــر
حـوكـمـــــة
الشـركــــات
(تـابـع)

سعادة راشد حمد الظاهري

سعادة سيف سعيد غباش

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

بكالوريوس اآلداب في االقتصاد
(الواليات املتحدة األمريكية)

بكالوريوس في االقتصاد
(الواليات املتحدة األمريكية)

نائب مدير إدارة الصناديق املفهرسة،
هيئة أبوظبي لالستثمار

مدير في الشؤون االستراتيجية  ،ديوان ولي العهد

نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل
املؤهالت:

املناصب احلالية:

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

تأليف مجلس اإلدارة

مت انتخاب مجلس اإلدارة احلالي في االجتماع
السنوي للجمعية العمومية املنعقد بتاريخ
 28أبريل  2014ملدة ثالث سنوات .ويضم
اجمللس حاليا ً سبعة أعضاء ،يتألفون من رئيس
للمجلس مستقل وغير تنفيذي وخمسة
أعضاء آخرين مستقلني وغير تنفيذيني وعضو
واحد غير مستقل وغير تنفيذي أيضا ً.

ويعمل اجمللس بشكل دائم على التأكد من امتالك
أعضائه للمهارات املطلوبة واملعرفة واخلبرة
الالزمة للقيام بواجباتهم على الوجه األكمل.

مجلس اإلدارة

سعادة املهندس ظافر عايض األحبابي

رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

املؤهالت:

سعادة محمد سيف السويدي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

املؤهالت:

بكالوريوس في إدارة األعمال
(الواليات املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

املدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

رئيس مجلس إدارة مزارع العني لإلنتاج احليواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي لالستثمار
والتجارة اخلارجية
عضو مجلس إدارة بنك اخلليج األول

عضو مجلس إدارة نادي اجلزيرة الرياضي الثقافي

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي

عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي  -أبوظبي

سعادة خميس محمد الشامسي

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

رئيس مجلس إدارة جمعية االحتاد الصناعية،
اإلمارات العربية املتحدة

املؤهالت:

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

عضو مجلس إدارة شركة أركان ش.م.ع

نائب رئيس اللجنة االستشارية ملؤسسة زايد
لألعمال اخليرية واإلنسانية

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

عضو مجلس أمناء معهد أبوظبي للتعليم
والتدريب املهني ()ADVETI

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

املؤهالت:

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمني

عضو مجلس إدارة مؤسسة قصر اإلمارات
سعادة آمنة عبيد الزعابي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

املؤهالت:

بكالوريوس العلوم في إدارة األعمال (تخصص
العلوم املالية) (اإلمارات العربية املتحدة)

املنصب احلالي:

مدير تطوير املشاريع بالشركة القابضة
العامة (صناعات)
سعادة إلياس أسيماكوبولوس

عضو
غير تنفيذي ،غير مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

املؤهالت:

بكالوريوس اآلداب (تخصص االقتصاد) (كندا)

ماجستير في إدارة األعمال
(الواليات املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

الشريك اإلداري - IOLAS & Co ،االستشارات
اإلدارية واستشارات األعمال

بكالوريوس في احملاسبة وإدارة األعمال

توجيه مجلس اإلدارة وتطويره

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل
رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق املالية ش.ذ.م.م

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسالمي

عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة مصر

عضو مجلس إدارة شركة االحتاد كابيتال

يتولى رئيس مجلس اإلدارة ،بدعم من أمني
الشركة ،املسؤولية عن توجيه أعضاء مجلس
اإلدارة اجلدد والتطوير املستمر لهم .ويتلقى جميع
أعضاء مجلس اإلدارة جلسة توجيه خاصة عند
انضمامهم إلى اجمللس لالطالع على واجباتهم
ومسؤولياتهم كأعضاء مجلس اإلدارة كما يتلقى
أعضاء مجلس اإلدارة أيضا ً وثيقة معلوماتية
كاملة حول جميع اجملاالت الرئيسية ألعمال
ٍ
مزيد من
اجملموعة ويجوز له طلب االطالع على
املعلومات حسب ما يراه ضروريا ً.
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  2013والبالغة  ١.٠٥مليون درهم إماراتي
وذلك في عام  .2014إال أنه لم يتم دفع أية مكافآت
ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام .2014
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إن أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات اجمللس واجتماعات اللجان للعام  2014خاضعة ملوافقة املساهمني:

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات اجمللس في عام :2014
عضو اجمللس (حاليا ً)

سعادة املهندس ظافر عايض األحبابي  -رئيس مجلس اإلدارة
سعادة راشد حمد الظاهري  -نائب رئيس اجمللس
سعادة محمد سيف السويدي
سعادة خميس محمد الشامسي
سعادة سيف سعيد غباش
سعادة آمنة عبيد الزعابي
سعادة إلياس أسيماكوبولوس

 29أبريل  31 -ديسمبر
بالدرهم

 1يناير  28 -أبريل
بالدرهم

عضو اجمللس (سابقا ً)

101,507
101,507
101,507
101,507
101,507
101,507
101,507

48,493
48,493
48,493
48,493
48,493
48,493
48,493

معالي راشد مبارك الهاجري  -رئيس اجمللس
سعادة ماجد سالم الرميثي  -نائب رئيس اجمللس
سعادة أبو بكر صديق خوري
سعادة جمعة خميس اخليلي
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
سعادة طارق املسعود
سعادة سهيل مبارك العامري

أتعاب أعضاء جلنة التدقيق عن حضور اجتماعات اللجنة في عام :2014
 5مايو  31 -ديسمبر
بالدرهم

عضو جلنة التدقيق (حاليا ً)

سعادة راشد حمد الظاهري  -رئيس اللجنة
سعادة سيف سعيد غباش
سعادة آمنة عبيد الزعابي
(عني في  28أكتوبر )2014
السيد أسامة الشلح ُ

 1يناير  28 -أبريل
بالدرهم

عضو جلنة التدقيق (سابقا ً)

33,014
33,014
33,014
8,٩٠٤

16,164
16,164
16,164
16,164

سعادة جمعة خميس اخليلي ـ رئيس اللجنة
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
سعادة أبو بكر صديق خوري
السيد خالد عمر العمودي

أتعاب أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت عن حضور اجتماعات اللجنة في عام :2014
 5مايو  31 -ديسمبر
بالدرهم

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت (حاليا)

سعادة محمد سيف السويدي ـ رئيس اللجنة
سعادة خميس محمد الشامسي
سعادة إلياس أسيماكوبولوس

 1يناير  28 -أبريل
بالدرهم

عضو جلنة الترشيحات واملكافآت (سابقا)

33,014
33,014
33,014

16,164
16,164
16,164

سعادة ماجد سالم الرميثي ـ رئيس اللجنة
سعادة طارق املسعود
سعادة سهيل مبارك العامري

تقييم فعالية مجلس اإلدارة
يقوم اجمللس بتقييم أدائه وأداء جلانه وأعضاءه سنويا ً بهدف حتسني فعالية مجلس اإلدارة وأعضائه واللجان وأداء الشركة بشكل عام.
العالقات مع املساهمني

يتعهد اجمللس بتحقيق التواصل الفعال بني الشركة ومساهميها .وتعلن الشركة عن نتائجها وتوقعاتها املستقبلية للسادة املساهمني عبر تقارير اإلدارة املرحلية
والنتائج املرحلية والتقرير واحلسابات السنوية .ويتم نشر القضايا الهامة املتعلقة بالتداول أو تطوير األعمال في السوق من خالل اإلعالنات أو البيانات الصحفية أو
املشاركات على املوقع االلكتروني للشركة .ويتضمن برنامج عالقات املستثمرين النقاط التالية:
–	االجتماعات الدورية بني املؤسسات
االستثمارية واحملللني واإلدارة
العليا للشركة.

–	تخصيص قسم للمساهمني في
املوقع اإللكتروني للشركة.

–	املعارض واملؤمترات الترويجية املتنقلة
للمستثمرين بانتظام.

–	اإلجابة عن استفسارات املساهمني في
الشركة من خالل قسم عالقات املستثمرين.

– مؤمترات االستثمار الفصلية.

–	تنظيم زيارات ميدانية للمساهمني احلاليني
واحملتملني واملستثمرين احملتملني بالشركة.

اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية العمومية السنوية

عقد مجلس اإلدارة أحد عشر اجتماعا ً خالل عام  ،2014وفيما يلي جدول يوضح من حضرها من أعضاء اجمللس:
األعضاء حاليا ً

سعادة املهندس ظافر عايض
األحبابي ـ رئيس اجمللس
سعادة راشد حمد الظاهري -
نائب رئيس اجمللس
سعادة سيف سعيد غباش
سعادة محمد سيف السويدي
سعادة خميس محمد الشامسي
سعادة آمنة عبيد الزعابي
سعادة إلياس أسيماكوبولوس

 22يناير


 24فبراير

 30مارس

 13أبريل

 28أبريل




































































 5مايو

 10يونيو

 23يوليو

 28سبتمبر

 28أكتوبر

 17ديسمبر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
(بواسطة (بواسطة
الهاتف) الهاتف) حاضر

األعضاء سابقا ً

سعادة راشد مبارك الهاجري ـ
رئيس اجمللس
سعادة ماجد سالم الرميثي ـ
نائب رئيس اجمللس

حاضر

سعادة أبو بكر صديق خوري
سعادة جمعة خميس اخليلي
سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي
سعادة طارق املسعود
سعادة سهيل مبارك العامري
¡

نهاية والية مجلس اإلدارة



حاضر

حاضر (بوكيل) حاضر (بوكيل)
ُمعتذر/مصرح
حاضر
له بالغياب
حاضر (بوكيل) حاضر (بوكيل)
ُمعتذر/مصرح ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر

حاضر
حاضر
ُمعتذر/مصرح ُمعتذر/مصرح
حاضر (بوكيل)
له بالغياب
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر
له بالغياب
حاضر
حاضر (بوكيل) حاضر
ُمعتذر/مصرح
ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر
له بالغياب
ُمعتذر/مصرح ُمعتذر/مصرح
له بالغياب
حاضر (بوكيل) له بالغياب
حاضر
حاضر
حاضر

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡
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¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

¡

والية مجلس اإلدارة لم تبدأ  -األعضاء حاضرون

عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية بتاريخ  28أبريل  2014حضره أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:

سعادة راشد مبارك الهاجري (رئيس اجمللس)
سعادة جمعة خميس اخليلي (عضو)
سعادة سهيل مبارك العامري (عضو)
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تقــريــــر
حـوكـمـــــة
الشـركــــات

–	مجتمعني في متثيل الشركة أمام البنوك
لفتح وإغالق احلسابات ،التقدم بطلب قروض
وتسهيالت مصرفية والتوقيع على خطابات
االعتماد ،وخطابات الضمان ،وغيرها من
املعامالت املصرفية.

–	لم يفوض اجمللس أي صالحيات خاصة للرئيس
التنفيذي والرئيس املالي في عام .2014

(تـابـع)

اإلفصاح وتضارب املصالح

معامالت األطراف ذات الصلة

الشركة القابضة العامة (صناعات) (متلك ٥١
باملائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)
2014
باأللف درهم

2013
باأللف درهم

األتعاب املدفوعة ألعضاء
مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان

1,370

1,350

نفقات أخرى

534

683

اجملموع

1,904

2,033

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 2014
باستثناء سعادة إلياس أسيماكوبولوس .إذ
أن جميع األسهم التي ميلكها سعادة إلياس
أسيماكوبولوس تعود إلى قبل أن يعني في
منصب عضو مجلس اإلدارة.
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.

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.
تقيد املوظفني بشأن
–	وضعت الشركة سياسة ِّ
تلقي/تقدمي الهدايا أو املزايا 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

–	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.
–	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

تألفت جلنة التدقيق ،املعينة من قبل مجلس اإلدارة ،من أربعة أعضاء في عام  ،2014من بينهم ثالثة أعضاء
مستقلني غير تنفيذيني ،وعضوا ً رابعا ً يتمتع بخبرة في مجال الشؤون املالية واحملاسبة.
وقد ُعقد خالل العام  2014سبعة اجتماعات للجنة التدقيق وهي كالتالي:
أعضاء اللجنة حاليا ً

بعض الصالحيات التنفيذية املمنوحة للرئيس
التنفيذي والرئيس املالي من قبل مجلس اإلدارة:
–	مجتمعني في إدارة أعمال الشركة
والشركات التابعة.

–	مجتمعني في متثيل إدارة الشركة والشركات
التابعة في التوقيع على جميع املعامالت
واألوراق احلكومية.

 3فبراير

 13أبريل

 6يوليو

 22يوليو

 28سبتمبر

 28أكتوبر

 30نوفمبر

سعادة راشد حمد الظاهري ـ رئيس اللجنة
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حاضر

حاضر

حاضر
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سعادة سيف سعيد غباش





حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

سعادة آمنة عبيد الزعابي





حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

السيد أسامة الشلح











حاضر

حاضر

أعضاء اللجنة سابقا ً

–	مجتمعني في التوقيع على جميع العقود
نيابة عن الشركة داخل وخارج دولة اإلمارات
العربية املتحدة.
–	مجتمعني في متثيل الشركة في
عمليات االستحواذ والتملك وحقوق
التصنيع والتوزيع.

تتجاوز قيمتها  ٥ماليني 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.

¡

سعادة جمعة خميس اخليلي ـ رئيس اللجنة

حاضر

حاضر

¡

¡

¡

¡

¡

سعادة أبو بكر صديق خوري

حاضر

حاضر

¡

¡

¡

¡

¡

السيد خالد عمر العمودي

حاضر

حاضر

حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

نهاية والية مجلس اإلدارة  والية مجلس اإلدارة لم تبدأ  -األعضاء حاضرون

حاضر

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة  0.17مليون درهم في عام  0.15 :2013( 2014مليون درهم)
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أغذية التقرير السنوي لعام 2014

¡

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 الرقابة
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
–	وضع نظام اإلبالغ عن الفساد الذي ّ
املوظفني من اإلبالغ دون 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.
–	تعيني رئيس جلنة الرقابة الداخلية واالمتثال
وحتديد ما يحصل عليه من راتب وحوافز ومنافع
ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه وتعيني بديله
وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه.

جلنة السلوك والقيم

تأسست جلنة السلوك والقيم كلجنة فرعية
تابعة للجنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة بهدف
مساعدة جلنة التدقيق في مراجعة اإلجراءات
التي تتيح ملوظفي الشركة تصعيد اخملاوف بشأن
اخملالفات احملتملة مبا في ذلك االحتيال دون اخلوف
من العقاب ،وضمان اتباع هذه العملية عند إجراء
التحقيق املستقل في مثل تلك األمور واتخاذ
إجراءات املتابعة املناسبة .وقد كلفت جلنة التدقيق
هذه اللجنة باملسؤولية عن تلقي مصداقية
االدعاءات والتحقيق فيها ومراجعتها وتقييمها.
وأعضاء اللجنة هم:

–	رئيس جلنة الرقابة الداخلية واالمتثال (رئيس اللجنة)
–	نائب الرئيس للموارد البشرية و التنمية اإلدارية

–	مدير الشؤون القانونية باجملموعة
–	رئيس احلوكمة واخملاطر

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
لكبار املسؤولني 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 فيما عدا سعادة إلياس
أسيماكوبولوس الذي يشغل منصب عضو غير
مستقل وغير تنفيذي.
وقد عقدت جلنة الترشيحات واملكافآت اجتماعني
خالل العام وهما كالتالي:
 11مارس

 28سبتمبر



حاضر

سعادة خميس محمد الشامسي



حاضر

سعادة إلياس أسيماكوبولوس



حاضر

أعضاء اللجنة حاليا ً

سعادة محمد سيف السويدي ـ
رئيس اللجنة

أعضاء اللجنة سابقا ً

سعادة ماجد سالم الرميثي ـ
رئيس اللجنة
سعادة طارق املسعود

سعادة سهيل مبارك العامري ـ رئيس

حاضر
ُمعتذر/
مصرح
له
بالغياب
حاضر

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.

بناء على
–	اجتذاب واستبقاء أفضل املواهب املتاحة
ً
ممارسات تنافسية.
–	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
بينة
املقتضى لضمان أن قراراتها قائمة على ّ
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.

¡

¡
¡

¡ نهاية والية مجلس اإلدارة
 والية مجلس اإلدارة لم تبدأ  -األعضاء حاضرون

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة  0.15مليون
درهم عن العام  0.15 :2013( ٢٠١٤مليون درهم)
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تقــريــــر
حـوكـمـــــة
الشـركــــات
(تـابـع)

الرئيس التنفيذي

يتم تعيني الرئيس التنفيذي من قبل مجلس
اإلدارة .ويتمثل الدور الرئيسي للرئيس التنفيذي
في صياغة وتنفيذ رؤية الشركة ورسالتها
واستراتيجيتها وتنظيمها ،إذ يتحمل املسؤولية
عن مجمل عمليات الشركة وربحيتها وحتقيق
منوها املستدام ،كما يجب عليه توجيه الشركة
على طريق حتقيقها ألهدافها املنشودة .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.
األدوار واملسؤوليات

تشمل املسؤوليات الرئيسة للرئيس التنفيذي
ما يلي:
األداء االستراتيجي

–	صياغة ودعم الهيكل التنظيمي للشركة
وقيمها وثقافتها.

–	تنفيذ اخلطط االستراتيجية العامة للشركة
وضمان حتقيق األهداف احملددة من قبل
مجلس اإلدارة.
–	توفير املعطيات والعمل على تطوير هيكل
تنظيمي فعال وديناميكي يناسب األهداف
االستراتيجية للشركة.

–	قيادة املفاوضات واالتفاقيات الهامة ذات
األثر االستراتيجي/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 االستراتيجية ،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.
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أغذية التقرير السنوي لعام 2014

إعداد التقارير

–	املصادقة على القوائم املالية الشهرية والربع
سنوية والسنوية والتقارير اإلدارية.

–	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.

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.

–	إجراء تقييم دوري للموظفني التابعني له بشكل
مباشر واحلرص على إيجاد برنامج للتطوير الذاتي
املتواصل لفريق اإلدارة العليا.

–	تقدمي املشورة لإلدارة بشأن محتوى وتنظيم العروض
التقدميية املعدة الجتماعات مجلس اإلدارة.

–	ضمان إيجاد إجراءات مناسبة إلدارة اخملاطر على
مستوى الشركة.

–	العمل بالتعاون والتنسيق مع الرئيس التنفيذي
وكبار اإلداريني اآلخرين على تنفيذ تعليمات
مجلس اإلدارة والتفعيل العملي لقرارات اجمللس.

التدقيق الداخلي وإدارة اخملاطر

–	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.
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 االستراتيجيات/
املبادرات ومتابعة تنفيذها بنجاح ،ومراجعة مؤشرات
األداء الرئيسة للعمل ومستوى التقدم في املشاريع
الرئيسية للشركة ،وخالف ذلك.

–	حضور اجتماعات مجلس اإلدارة والعمل كأمني سر
وتنظيم عملية تدوين محاضر كل هذه االجتماعات.

–	رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق باملسؤوليات
السكرتارية للشركة.

–	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.

–	املتابعة املستمرة للمستجدات في األنظمة
املطبقة في مجال حوكمة الشركات والتأكد من
التزام الشركة بها.
كبار املديرين التنفيذيني

كبار املديرين التنفيذيني بالشركة هم:
إقبال حمزة

الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى الشركة :أغسطس ٢٠٠٦

املؤهالت العلمية:

عضو زميل في معهد احملاسبني القانونيني
في باكستان

عضو زميل في معهد أمناء الشركات القانونيني

في  29سبتمبر عام  ،2014مت تعيني إقبال حمزة
في منصب الرئيس التنفيذي للشركة .وقد شغل
السيد إقبال حمزة قبل ذلك منصب الرئيس املالي
سر الشركة.
للمجموعة وأمني ّ

2014
باأللف درهم

الرواتب والبدالت

1,981

املكافآت املالية لعام ( *2014تقديرية)

1,445

تنحى سعادة إلياس أسيماكوبولوس ،الرئيس
التنفيذي السابق ،من منصبه في أبريل .2014

2014
باأللف درهم

الرواتب والبدالت

1,035

املكافآت املالية لعام ( *2014تقديرية)

740

*إن دفع املكافآت املالية لعام  2014هي خاضعة ملوافقة
املساهمني على البيانات املالية املدققة.

املدققون اخلارجيون

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

وفي اجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ 28
أبريل  ، 2014وافق املساهمون على تعيني شركة
كي بي إم جي ،إحدى املؤسسات العاملية الرائدة في
تقدمي خدمات التدقيق ،كمدقق خارجي للشركة
للعام  .2014وقد حلت شركة كي بي إم جي محل
مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز ،وهي شركة
خدمات مهنية متعددة اجلنسيات يقع مقرها
الرئيسي في هولندا ،وتعتبر واحدة من الشركات
األربع الكبرى في العالم في تدقيق احلسابات.
إن شركة كي بي إم جي هي املؤسسة الوحيدة
امل ُعينة كمدقق خارجي للشركة من قبل اجلمعية
العامة املنعقدة في  28أبريل .2014

بلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال التدقيق
وخالفها واملتعلقة باخلدمات املقدمة من قبل شركة
كي بي إم جي  635.627درهم خالل العام .2014
كي بي إم جي
درهم

برايس ووتر
هاوس كوبرز
درهم

تدقيق نهاية العام

267,704

-

املراجعة ربع السنوية

235,311

64,612

مراجعة اإلعانة ربع السنوية

30,000

9,000

خدمات أخرى ـ غير تدقيقية

22,500

6,500

اجملموع

555,515

80,112

*تشمل اخلدمات غير التدقيقية األخرى بصفة أساسية
إعداد تقارير األعمال التجارية املوسعة

ولم حتصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى
خالل عام .2014
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.
وتتمثل 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.
ويقر 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 الرقابة الداخلية 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.
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.

وعني السيد أبيالردو راموس مديرا ً للرقابة الداخلية
ُ
وضابط االمتثال في  17ديسمبر  2014ويشغل
كذلك منصب مسؤول االلتزام.

املؤهالت العلمية:

عضو معهد املدققني الداخليني
(الواليات املتحدة األمريكية)

عضو معهد الضوابط الداخلية
(الواليات املتحدة األمريكية)
بكالوريوس احملاسبة

املوظفون ونهجنا جتاه أخالقيات العمل

إننا نلتزم بضمان معاملة األفراد العاملني لدينا
بكل تقدير واحترام ،مع احلرص على حماية صحتهم
وسالمتهم وحقوقهم األساسية وتعزيزها .وتطبق
الشركة سياسات وإجراءات حتدد معايير السلوك
التي يتوقع من جميع املوظفني اتباعها وتوفر
توجيهات مفيدة ملساعدة املوظفني على اتخاذ
القرارات الصائبة .كما نتبنى أيضا ً نظام اإلبالغ عن
اخملالفات ،وذلك لتمكني املوظفني من رفع أية مخاوف
قد تساورهم والتي ال ميكن التعامل معها من خالل
القنوات العادية.

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 .وتعتبر إدارة
اخملاطر جزءا ً رئيسا ً من استراتيجية مجموعة أغذية
ولتحقيق أهدافها على املدى الطويل .ويعتمد جناح
اجملموعة على قدرتنا على حتديد الفرص الناشئة عن
األعمال واألسواق التي نعمل فيها واالستفادة من
تلك الفرص .وبالقيام بذلك ،تتبنى اجملموعة منهجا ً
راسخا ً جتاه إدارة اخملاطر ،وهو املنهج الذي يضع
عملية تقييم اخملاطر على رأس جدول أعمال فريق
القيادة إليالئها أكبر قدر ٍ من االهتمام.
وعلى املستوى االستراتيجي ،تتمثل أهداف إدارة
اخملاطر فيما يلي:
–	حتديد اخملاطر الرئيسة التي تواجهها الشركة
وإجراءات التخفيف املناسبة.

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

–	ضمان الدعم املالئم خلطط منو األعمال التجارية
عبر وضع بنية فعالة للمخاطر.

–	مساعدة املديرين التنفيذيني على حتسني املراقبة
وتنسيق اخملاطر على مستوى جميع األعمال.

ويتمثل نهج الشركة في توفير التوجيهات
املتعلقة مبا يلي :فهم اخملاطر الرئيسة لتحقيق
االستراتيجية العامة؛ وإرساء أساس الرغبة في
اخملاطرة؛ وإنشاء منظومة إطار إدارة اخملاطر ونشرها.
ثم يتم تقسيم العملية إلى خمس خطوات هي:
التحديد ،التقييم ،الرقابة ،رفع التقارير ،واإلدارة .ولم
تتغير استراتيجية إدارة اخملاطر للشركة بشكل عام
عن ما كانت عليه في .2013
اخلطوات

النشاط

التحديد

–إنشاء العملية لتحديد وفهم اخملاطر
على مستوى األعمال الرئيسية.

التقييم

–املوافقة على معايير القياس وإعداد
التقارير وتنفيذها

الرقابة

–وضع عمليات وممارسات الرقابة األساسية
– مراقبة تنفيذ الضوابط
–توفير التحذيرات املبكرة عن االنتهاكات
في الرغبة في اخملاطرة.

رفع التقارير – التواصل مع جميع األطراف املعنية
اإلدارة

–مراجعة جميع جوانب ملف اخملاطر للشركة
– مراجعة ممارسات إدارة اخملاطر وتعديلها

أُعد بيان الرغبة في اخملاطرة بحيث ميكن تنفيذها
دون اإلخالل بحق الشركة في حتقيق أهدافها .كما
صمم هذا البيان خصيصا ً لضمان أنه حتى في
حالة وقوع اخملاطر املشار إليها نتيجة لظروف قاسية
ناجمة عن عملياتنا ،فإنه سينظر إلى النتائج
املترتبة على تلك اخملاطر باعتبارها متوافقة مع
منهج الشركة القائم على اإلدارة اجليدة للمخاطر.
وميكن تعريف رغبة الشركة في اخملاطرة بأنها «كمية
ونوع اخملاطر التي استعدت الشركة جيدا ً للسعي
ورائها أو قبولها أو القدرة على حتملها» أو بعبارة
أخرى «حجم اخملاطر التي تعد الشركة على استعداد
للسعي ورائها أو قبولها من أجل حتقيق أهدافنا
االستراتيجية على املدى املتوسط».
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تقــريــــر
حـوكـمـــــة
الشـركــــات
(تـابـع)

–	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.

وال تنص استراتيجية الشركة على السعي
لتحقيق النمو في العائدات من خالل تبني
قدر ٍ أعلى من اخملاطر؛ إذ يحدد بيان الرغبة
في اخملاطرة احلد األقصى للتقلب في األداء
والتعرض للمخاطر ،وتستهدف البيانات
الكمية والنوعية املعالم أو احلدود املقبولة أثناء
تنفيذ منوذج أعمالنا بهدف إيجاد القيمة اجملزية
واملستدامة للمساهمني.

يتولى مجلس إدارة الشركة مراجعة بيان الرغبة
في اخملاطرة واملوافقة عليه .وباإلضافة إلى
ذلك ،تقوم جلنة إدارة اخملاطر مبراجعة الرغبة في
اخملاطرة واستراتيجية اخملاطر املستقبلية وتقدمي
توصيات بشأن الرغبة في اخملاطرة إلى مجلس
اإلدارة واتخاذ اإلجراءات الالزمة لضمان تنفيذ
الضوابط /إجراءات التخفيف الكافية ضد
اخملاطر الرئيسة التي مت حتديدها .وجتري اللجنة
تقييما ً سنويا ً خملاطر األعمال من أجل صياغة
هيكل فعال إلدارة اخملاطر.
يتولى رئيس جلنة اخملاطر رفع التقارير على حالة/
أعمال إدارة اخملاطر إلى مجلس إدارة الشركة كل
ستة أشهر.
محمد ندمي سهيل

رئيس قسم احلوكمة واخملاطر

املؤهالت العلمية:

عضو معهد احملاسبني القانونيني في إجنلترا
وويلز (اململكة املتحدة)

عضو جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين
(اململكة املتحدة)
بكالوريوس (فخري) في احملاسبة التطبيقية
(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.
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–	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.

تتولى جلنة التدقيق بالتعاون مع قسم الرقابة
الداخلية مسؤولية اإلشراف على التزام اجملموعة
بعمليات إدارة اخملاطر وكفاية أنشطة هذه اإلدارة
فيما يتعلق بعمليات الشركة.

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 ٩٠٠١
(نظام إدارة اجلودة) ،وشهادة األيزو ( ٢٢٠٠٠نظام 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 .وفي عام  ،2014حاز
اثنني من مرافقنا على شهادة نظام إدارة السالمة
الغذائية  .22000كما مت أيضا ً تطبيق نظام جلوبال
جاب في املزارع املسؤولة عن توريد احملاصيل إلى
عملياتنا في مصر .وعالوة على ذلك ،حازت عمليات
العلف احليواني في قسم األعمال الزراعية باجملموعة
على تصنيف «أ» من قبل جهاز أبوظبي للرقابة
الغذائية نظرا ً لتميزها في إدارة املنشآت.
كما تطبق الشركة عمليات وأنظمة صارمة وذات
معايير عالية ملراقبة وضمان اجلودة للتأكد من
تلبية جميع املواد اخلام املستخدمة والسلع املنتجة
للمعايير احملددة.
قوانني البيئة ،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 ( ١٤٠٠١نظام إدارة البيئة)
وشهادة األيزو ( ١٨٠٠١نظام إدارة الصحة والسالمة)
عملياتنا في تركيا التي يجري العمل فيها
باستثناء
َّ
للحصول على مثل هذه الشهادات .وفي عام ،2014
بدأت الشركة باستخدام إنزمي فيتاز في علفها
احليواني (الدواجن) للحد من األثر البيئي للفوسفور
في النفايات احليوانية .وعالوة على ذلك ،بدأت
الشركة في مشروع «البيئة اخلضراء» ،وذلك بهدف
السيطرة على استخدام الطاقة وإدارة النفايات.
وقد خفضت الشركة أيضا ً وزن البولي ايثلني في
مواد التعبئة والتغليف التي تستخدمها .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  2014أي حالة من حاالت
سحب املنتجات من السوق.

فقدان القدرة التشغيلية

في عام  ،2014لم يتم تسجيل أي حالة هامة
من حاالت توقف األعمال ،ولوحظ حدوث حاالت
ال تذكر لتوقف األعمال ومت إدارتها بفعالية .وهذا
وقد بدأت الشركة بالتعاون مع احلكومة على وضع
وحتسني نظام إدارة استدامة األعمال في إطار
مبادرات إمارة أبوظبي.
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

هذا ومتتلك الشركة برنامجا ً للمسؤولية
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
 .2014وقد أنفقت الشركة في العام  2014مبلغا ً
إجماليا ً وقدره  3.2مليون درهم ( 1.89 :2013مليون
درهم) تنفيذا ً لبرنامجها الذي أقرته بشأن املسؤولية
االجتماعية للشركة .وتتمثل أهم مساهمات
الشركة جتاه دعم اجملتمع ،على سبيل املثال ال
احلصر ،مبادرات الرعاية الرياضية ،مبا في ذلك شرطة
أبوظبي ،ملتقى العني أللعاب القوى ،ألعاب القوى
للمعاقني ( 0.6مليون درهم) ،إفطار رمضان ( 1مليون
درهم) ،مؤمتر املسؤولية االجتماعية للشركات (0.1
مليون درهم) ،والعيد الوطني لدولة االمارات العربية
املتحدة ( 0.7مليون درهم).
التواصل مع املوظفني

تدرك الشركة قيمة التواصل مع موظفيها
وإشراكهم من أجل حتقيق األهداف املشتركة،
ومتلك الشركة عددا ً من آليات التواصل الراسخة مع
املوظفني لتحقيق هذا الهدف ،من بينها :اجتماعات
التواصل الدورية؛ موقع اإلنترانت للمجموعة،
والشبكة االجتماعية للمجموعة.

وفي عام  ،2014أجرينا استطالع رأي للموظفني
بالتنسيق مع شركة خارجية ،وبلغ معدل املشاركة
في االستطالع  82في املائة ،متفوقا ً بذلك على
املعدل العاملي البالغ نحو  65في املائة ،وحقق مستوى
مشاركة مرتفع للغاية ونتائج مبشرة .وسيتم
مشاركة تقرير حتليل استجابات املوظفني مبزيد من
التفصيل مع مديري األقسام وذلك لوضع خطة عمل
ملعاجلة أي قصور يتم حتديده عند االقتضاء.

بيان االلتزام القانوني

لم تتعرض الشركة خالل عام  2014ألية 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 .2014
أداء األسهم 2014

سعر السهم في نهاية الشهر (درهم)
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

يناير
14

سعر االفتتاح

مارس
14

فبراير
14

أعلى سعر

أبريل
14

أقل سعر

مايو
14

يوليو
14

يونيو
14

أغسطس
14

أكتوبر
14

سبتمبر
14

ديسمبر
14

نوفمبر
14

سعر اإلغالق

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع اخلدمات االستهالكية 2014
األساس 31 :ديسمبر 2009
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%140
%120
%100
%80
%60
%40
%20
%0
%20%40%60-

%255
%239

%23

%4 %6 %7
%4
%18- %22%8

ديسمبر مارس
10
09

%3-

%17
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%11
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%30- %21-

يونيو سبتمبر ديسمبر مارس
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%6-
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%39- %39-

%19
%9
%7
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يناير سبتمبر ديسمبر مارس
12
11
11
11

%75
%50

%75
%73

%121

%88

%73

%78

%37

يونيو سبتمبر ديسمبر مارس
13
12
12
12

%142

%206
%160

%77

%78

%59

%52

يونيو سبتمبر ديسمبر مارس
14
13
13
13

%72

%66

%74 %89
%86
%65

يونيو سبتمبر ديسمبر
14
14
14

مؤشر سوق أبوظبي (مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية)
حركة تقلب أسهم أغذية
مؤشر قطاع اخلدمات االستهالكية (مؤشر قطاعي (قطاع املستهلكني))

فئة املساهمني (عدد األسهم)
كما في  31ديسمبر 2014
الفئة

احلكومة

اإلمارات العربية
املتحدة

األفراد

الشركات

اإلجمالي

النسبة املئوية

دول مجلس
التعاون اخلليجي

336,001,000

118,737,842

77,903,878

532,642,720

%88.8

2,463,666

154,797

9,773,825

12,392,288

%2.1

أجانب

-

2,459,229

51,195,128

53,654,357

%8.9

%23.2

%100.00

عرب

اإلجمالي

النسبة املئوية

-

338,464,666

%56.4

755,786

122,107,654

%20.4

554,849

139,427,680

1,310,635

600,000,000

%0.2
%100.0

املساهمون الذين ميلكون  5باملائة أو أكثر
كما في  31ديسمبر 2014
املساهمون

عدد األسهم

النسبة املئوية

الشركة القابضة العامة (صناعات)

306,000,000

%51

صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

30,000,000

%5

شركة اإلمارات الدولية لالستثمار

39,528,815

%6.59

سعادة املهندس  /ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة
 29مارس 2015
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تقــريــــر
مجلـس اإلدارة

السادة املساهمني،،،

يسرنا إعالمكم بأن مجموعة أغذية واصلت حتقيق
نتائج مالية إيجابية ومنو قوي خالل العام ،2014
وذلك بفضل اجلهود احلثيثة التي بذلها موظفونا
وتفانيهم الكبير في عملهم .وبالتالي ،ال يسعنا
إال أن نتقدم ،بإسمي وبإسم السادة أعضاء
مجلس اإلدارة الكرام ،بخالص الشكر والتقدير
لهم على جهودهم املثمرة التي ساعدتنا على
الوصول إلى هذه املكانة املتميزة ،وحتقيق أداء قوي
وإيرادات وأرباح غير مسبوقة.
إن النتائج القوية التي سجلناها ما هي إال
إنعكاس واضح للثقة الكبيرة التي وضعها
مساهمونا بنا .وقد ساهم النمو الكبير في
إجمالي املبيعات وحتسن هوامش الربحية
إلى ارتفاع صافي أرباح مجموعة أغذية إلى
 193.3مليون درهم ،بنمو نسبته  22في املائة
مقارنة بالفترة ذاتها من العام املاضي .كما
ارتفعت اإليرادات إلى  1.66مليار درهم ،بنمو
نسبته  9في املائة على أساس سنوي ،ما يؤكد
اإلقبال الكبير من قبل العمالء واملستهلكني
على منتجاتنا عالية اجلودة .وميثل ارتفاع سعر
السهم بنسبة  40في املائة خالل العام ،2014
وزيادة العائدات على صافي رأس املال امل ُستثمر
مبقدار  170نقطة أساس ،دليالً على استمرار
أدائنا القوي عاما ً بعد عام .وال تزال امليزانية
صحية،
العمومية للشركة ضمن مستويات
ّ
مدعومة بتدفقات نقدية إيجابية من العمليات
التشغيلية والتي من شأنها دعم خططنا
املستقبلية للنمو والتوسع.
ملخص أداء أقسام األعمال
قسم األعمال الزراعية

جتاوز إجمالي العائدات السنوية لقسم األعمال
الزراعية ألول مرة حاجز املليار درهم ليصل إلى
 1.04مليار درهم ،بارتفاع نسبته  8في املائة
مقارنة بالعام  .2013ويعزى هذا النمو القوي
في العائدات إلى اجلهود احلثيثة التي بذلناها
خالل العام املاضي في سبيل إيجاد موزعني جدد
وتوسيع شبكة عمالئنا من اجلهات احلكومية
التي تستخدم منتجات مجموعة أغذية.
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أغذية التقرير السنوي لعام 2014

وارتفع صافي األرباح خالل العام املاضي إلى 201
مليون درهم ،بنمو نسبته  17في املائة مقارنة
بالعام السابق .وساهم في هذا النمو عدة عوامل
من أبرزها انخفاض أسعار السلع وقدرتنا على
توريد احلبوب بأسعار تنافسية ،إلى جانب املبادرات
املستمرة الهادفة للحد من التكاليف ،ومن ضمنها
حتسني الكفاءة اإلنتاجية ،واإلنتاج الذاتي ألعالف
احليوانات بعد أن كان اإلنتاج يُعهد ألطراف خارجية
سابقا ً ،فضالً عن استقرار أسعار الدقيق في
اإلمارات الشمالية.

وواصل قسم األعمال الزراعية تعزيز مكانته الرائدة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة باعتباره املزود
األبرز ملنتجات الطحني وأعالف احليوانات .وقام قسم
منتجات األعالف احليوانية بإعادة إطالق عالمته
التجارية حتت اسم «أجريفيتا» ،والتي استحوذت على
اهتمام كبير في السوق .وجنحت «أجريفيتا» في إنتاج
أنواع جديدة من منتجات علف الدواجن خالل العام
املاضي ،باإلضافة إلى إطالق نوع جديد من أعالف
هجن السباق امل ُعزِّزة لألداء حتت اسم «النواميس».

كما بدأنا خالل العام املاضي توسعة نطاق توزيع
منتجات طحني شركة «املطاحن الكبرى» في
اإلمارات الشمالية لتشمل متاجر التجزئة .وعملنا
على الترويج ملنتجات الطحني اجلديدة والتي تتضمن
«تشاكي آتا» من طحني القمح كامل النخالة
والطحني ذاتي االختمار ،باإلضافة إلى طحني اخلبز
العربي الذي أطلقناه أواخر العام  ،2014وذلك متاشيا ً
مع استراتيجيتنا الرامية إلى تلبية مختلف احتياجات
اخملابز واألفران وتزويدها مبنتجات الطحني املناسبة.
قسم األعمال االستهالكية

واصل قسم األعمال االستهالكية خالل العام
 2014توسيع قاعدة عمالئه ،وحقق صافي مبيعات
بلغ  616.6مليون درهم ،بنمو نسبته  12في املائة
مقارنة بالعام السابق .ومنا صافي أرباح القسم
بنسبة  10في املائة ليصل إلى  57.3مليون درهم،
بفضل ارتفاع القدرات اإلنتاجية من املياه املعبأة.

قسم املياه واملشروبات :ساهم جناحنا في جتاوز
محدودية القدرات اإلنتاجية من املياه املعبأة التي
شهدناها خالل العام  ،2013إلى جانب االستفادة
من فرص خفض التكاليف ،في دفع عجلة منو هذا
القسم الذي يعد أحد أهم أقسام أعمالنا .وساهم
بدء تشغيل خط إنتاج جديد عالي السرعة لتعبئة
املياه في شهر يونيو في توسيع قدراتنا اإلنتاجية
بحوالي  60في املائة ،ما نتج عنه انتعاشا ً متسارعا ً
في حجم اإلنتاج خالل النصف الثاني من العام
املاضي ،لنتحول بذلك إلى أكبر منتج للمياه املعبأة
في دولة اإلمارات العربية املتحدة بحلول نهاية العام
 .2014وبلغ صافي مبيعات القسم  506.2مليون
درهم ،بنمو نسبته  11في املائة مقارنة بالعام
املاضي ،في حني ارتفع صافي األرباح بنسبة  15في
املائة إلى  84.9مليون درهم.

وفي تركيا ،واصلت مبيعات املياه املعدنية الطبيعية
«آلنب» االستحواذ على معدالت توزيع واستهالك
قوية في السوق احمللي التركي ،حيث منت املبيعات
مبا يفوق الضعف خالل العام املاضي .ونتيجة لتزايد
الطلب على مياه «آلنب» على املستوى احمللي ،أجلنا
خطط توزيع املياه على نطاق واسع في مختلف
أنحاء دولة اإلمارات العربية املتحدة وعموم منطقة
اخلليج ،علما ً بأن أعمال توسيع قدراتنا اإلنتاجية
في تركيا متضي على قدم وساق ،ومن املتوقع
االنتهاء منها خالل الربع الثاني من العام ،2015
ما سيسهم في رفع حجم إنتاجنا بشكل أكبر في
السوق التركي وأسواق التصدير.
كما نعمل حاليا ً على حتسني تركيبة منتجاتنا من
املنكهة من أجل تعزيز خصائصها امل ُغذية
املياه
ّ
للمستهلكني ،ونتعزم إطالق التركيبات املعززة خالل
شهر أبريل من العام اجلاري.

وساهم إطالق نكهتني جديدتني من عصائر «كابري
صن» -األناناس والتوت املشكل -خالل الربع الرابع
من العام املاضي ،إلى جانب إطالق حملة ترويجية
جديدة ،في احلد من تراجع املبيعات .ونتوقع أن
يستمر هذا التحسن في حجم مبيعاتنا من عصائر
«كابري صن» خالل العام .2015

األطعمة :أما بالنسبة لقسم األطعمة ،فقد
بلغ صافي املبيعات  110.3مليون درهم خالل العام
املاضي ،بزيادة نسبتها  16في املائة مقارنة بالعام
 ،2013وخسارة قيمتها  27.6مليون درهم ،والتي
تُعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع النفقات اإلنتاجية
العامة وانخفاض العائدات ،إلى جانب االستثمارات
التسويقية لدعم وحدة إنتاج منتجات األلبان،
فضالً عن تكاليف ما قبل تشغيل وحدة إنتاج
اخملبوزات اجملمدة.
وعملنا على تنفيذ مجموعة من املبادرات الرامية
إلى تعزيز ربحية قسم منتجات األلبان وتعزيز
كفاءته من خالل تقليل التكاليف وتعديل
استراتيجية اإلنتاج والتوزيع ،باإلضافة إلى ترشيد
إنتاجنا من لنب الزبادي .وكنا قد أطلقنا نكهتني
جديدتني من الزبادي ُ
امللّى ،هما األناناس والكرز،
ونخطط إلطالق املزيد من املنتجات ذات هوامش
الربح املرتفعة خالل العام .2015

ونواصل تطوير وتعزيز محفظة منتجات وحدتنا
اجلديدة املتخصصة باخملبوزات اجملمدة استعدادا ً لبدء
اإلنتاج التجاري بطاقة إنتاجية كاملة خالل العام
 .2015ونسعى لالستحواذ على حصة جيدة من
سوق خدمات األطعمة في دولة اإلمارات العربية
املتحدة ،إلى جانب اغتنام أفضل الفرص املتاحة
للتصدير إلى األسواق اجملاورة .وكنا قد وقعنا خالل
مطلع العام  ،2015اتفاقية شراكة مع شركة
«مونتيس بيكهاوس» ،ستتيح لنا تصنيع منتجاتها
محليا ً وتوريدها لشركات الطيران العاملية.

وعلى صعيد عملياتنا في جمهورية مصر ،فقد
سجلنا منوا ً في املبيعات بنسبة  15في املائة مقارنة
بالعام السابق ،لنصل إلى نقطة التعادل ما بني
اإليرادات والتكاليف ألول مرة .ولدعم هذا التوجه
اإليجابي بشكل أكبر ،قمنا خالل شهر ديسمبر من
العام  2014بنقل خط تعبئة معجون الطماطم من
دولة اإلمارات العربية املتحدة وتركيبه في جمهورية
مصر ،وذلك بهدف زيادة كفاءة عملياتنا التشغيلية
من خالل التواجد بالقرب من موردي املواد اخلام .كما
ندرس حاليا ً فرص توسيع عملياتنا اإلنتاجية في
مصر لتشمل فئات جديدة من األطعمة.

مصاريف املبيعات والنفقات
العمومية واإلدارية
ّ

ارتفعت مصاريف املبيعات والنفقات العمومية
واإلدارية خالل العام  2014بنسبة  11في املائة
مقارن ًة بالعام املاضي ،لتصل إلى  2٨٦مليون درهم.
ويُعزى هذا االرتفاع بشكل عام إلى زيادة تكاليف
التوزيع ،ونفقات العالمات التجارية والنشاطات
التسويقية ،وإطالق خطوط أعمال جديدة،
ّ
واملصاريف املرتبطة باملوظفني ،فضالً عن ارتفاع
األسعار نتيجة التضخم االقتصادي .وقد وصلت
نسبة مصاريف املبيعات والنفقات العمومية
واإلدارية مقابل املبيعات إلى  17في املائة ،وهي ذات
ّ
النسبة ُ
املققة في العام املاضي.
النقدية
التدفقات
ّ

وصلت قيمة التدفقات النقدية الناجتة عن
األنشطة التشغيلية خالل العام  2014إلى 276
مليون درهم ،بزيادة نسبتها  46في املائة عن العام
املاضي .ومت ضخ استثمارات بقيمة  170مليون درهم
اجملمدة،
في إنشاء مركز للتوزيع ،ومصنع للمخبوزات
ّ
وخط تعبئة املياه اجلديد ،وتوسعة القدرة اإلنتاجية
ملطاحن الدقيق .ووصل حجم النقد وما يكافئه
لدى اجملموعة في نهاية شهر ديسمبر  2014إلى 39
مليون درهم.
هذا وحتافظ اجملموعة على توفير خطوط ائتمانية
مصرفية ذات معدالت تنافسية من شأنها تغطية
أيا ً من متطلباتها التمويلية بفترات قصيرة األمد،
وذلك بهدف توفر املتطلبات الرأسمالية الالزمة.

اخملصصة
األصول غير
ّ

بحسب التقارير املالية للقطاعات ،مت ّثل األصول
غير اخملصصة ،والبالغة قيمتها  645مليون درهم،
كالً من الشهرة التجارية ومقدار النقد واألرصدة
مت التوجه نحو تطبيق
املصرفية ،وذلك كلّه منذ ّ
املالية في اإلدارة العامة
مركزية إدارة املوارد
ّ
ّ
للمجموعة.
التزامات رأس املال وااللتزامات احملتملة

قامت اجملموعة بتخصيص مبلغ قيمته  47مليون
درهم خالل العام املاضي خلط تعبئة املياه اجلديد،
اجملمدة ،وقنوات التوزيع
ومشروع مصنع اخملبوزات
ّ
اجلديدة ،وغيرها من املصاريف الرأسمالية.

هذا وبلغت القيمة اإلجمالية للضمانات املصرفية
واخلطابات االئتمانية  63مليون درهم ،وقد مت إصدار
ضمانات مصرفية متعلقة بأداء الشركة ،لصالح
وموردي الشركة مقابل توفير
السلطات احلكومية ُ
املواد وقطع الغيار.
التوقعات املستقبلية

تواصل الشركة إحراز تقدم ملحوظ في تنفيذ
استراتيجيتها لتحقيق النمو في كافة األعمال،
وحتسني اإليرادات ،وتنويع محفظتها من املنتجات
عن طريق إطالق منتجات جديدة ،وتوسعة قنوات
التوزيع ،ودعم العالمات التجارية ،ومعاجلة الشركات
ذات األداء الضعيف .وتعمل الشركة على تطوير
وحتسني القدرات الصناعية ،مع التركيز على رفع
مستويات كفاءة أعمالها عن طريق احلد من
التكاليف ورفع الطاقة اإلنتاجية .ومتتلك اجملموعة
قاعدة
مالية متينة وأنشطة أعمال راسخة ،فضالً
ّ
التوسعية.
عمومية قوية تدعم اخلطط
ميزانية
عن
ّ
ّ
ّ

إدارة جديدة

عي مجلس اإلدارة السيد إقبال حمزة كرئيس
لقد ّ
تنفيذي جديد للشركة في  29سبتمبر من
العام املاضي ،وذلك بعد إستقالة السيد إلياس
أسيماكوبولوس من منصبه.

ويُعد السيد حمزة ،الذي انضم إلى اجملموعة في
العام  2006كرئيس مالي ،اخليار األمثل لقيادة
اجملموعة .وكعضو في فريق القيادة العليا ألكثر من
ثماني أعوام ،ميتلك السيد حمزة معرفة ال مثيل لها
عن اجملموعة ،فضالً عن امتالكه فهما ً موسعا ً عن
األعمال والتحديات التي من املمكن أن تواجهها،
حيث يُعد الشخص املثالي لقيادة الفريق خالل
املرحلة املقبلة لدعم البرنامج التوسعي للمجموعة.
أعضاء مجلس اإلدارة

مت اختيار أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني خالل اجلمعية
العمومية العادية للمجموعة وذلك بتاريخ  28أبريل
 2014لوالية مدتها ثالثة أعوام.

وبهذه املناسبة ،نود أن نتقدم بالشكر
لكافة
ّ
أعضاء مجلس اإلدارة املنتهية واليتهم تقديرا ً
إلسهاماتهم وجهودهم .كما نتمنى لهم النجاح
في مساعيهم املستقبلية.
مت في العام  2014دفع مكافآت ألعضاء مجلس
و ّ
اإلدارة عن العام  2013والتي بلغت قيمتها 1.35
مليون درهم ،فيما مت حتديد قيمة مكافآت أعضاء
اجمللس للعام  2014بـمبلغ  1.37مليون درهم.

نظام إعداد التقارير املالية

ويؤمن أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية (ش.م.ع)
أن:
بناء على املعلومات
ّ
ً
املتوفرة لديهم ّ

املعدة من قبل إدارة الشركة،
-1القوائم املالية،
ّ
تعتبر متثيالً نزيها ً ألوضاعها الفعلية ونتائج
عملياتها وتدفقاتها النقدية والتغيرات احلاصلة
في حقوق مساهميها.
-2حتتفظ الشركة بسجالت أصولية للحسابات.
-3مت تطبيق السياسات احملاسبية املناسبة
بشكل مستمر في إعداد القوائم املالية ،كما
أن التقديرات احملاسبية تستند على أحكام
منطقية وحصيفة.
-4مت إعداد التقارير والقوائم املالية وفقا ً ملعايير
احملاسبية الدولية املعتمدة في دولة اإلمارات
العربية املتحدة في إعداد هكذا قوائم مالية.

-5يتسم نظام الرقابة الداخلية بالتصميم
فعالة.
السليم ،وقد مت تطبيقه وضبطه بصورة ّ
-6ال يوجد أي شك بقدرة الشركة على
مواصلة أعمالها.
األحداث الالحقة

واعتبارا ً من تاريخ صدور هذا التقرير لم يحدث أي
حدث كبير من شأنه التأثير على البيانات املالية
املوحدة للعام .2014

أرباح املساهمني

يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية على
املساهمني بنسبة  %10في املائة للسنة املالية .2014
مدققو احلسابات

انتهت مدة والية مدقق احلسابات احلالي للشركة،
«كي بي إم جي» ،وسيتم عرض قرار التجديد له على
اجلمعية العمومية القادمة نظرا ً لكونه يلبي كافة
الشروط املطلوبة.

سعادة املهندس /ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة
 29مارس 2015

املؤسسية
احلوكمة
ّ

يلتزم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة التنفيذية مببادئ
احلوكمة املؤسسية الرشيدة .وقد مت إعداد تقرير
كامل مصادق عليه من اجمللس حول نشاطات
احلوكمة املؤسسية للشركة في قسم احلوكمة
املؤسسية من التقرير السنوي لهذا العام.
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 األقسام .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 وفق األداء
العام للشركة بقياسه على أساس منو أرباح السهم
الواحد املركبة لثالث أعوام وعلى أساس أداء الفرد.
كما يتم وضع أهداف مالية وتشغيلية وتطويرية
محددة كل عام.

وقد عملت على إنشاء قاعدة صلبة لتسريع تطوير
أعمالها ،وتبقى متفائلة إزاء حتقيق عام آخر من
النمو والنجاح.
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السادة املساهمني

مجموعة أغذية ش.م.ع.

أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة

التقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة جملموعة أغذية ش.م.ع«( .الشركة») وشركاتها التابعة (يشار إليها مجتمعة بـ «اجملموعة») والتي تشتمل على بيان
املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  2014وكذلك البيانات املوحدة لألرباح أو اخلسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات النقدية
للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصا ً للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية املوحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا ً ملعايير التقارير املالية ،وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد
البيانات املالية املوحدة بحيث تكون خالية من األخطاء املادية ،الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.
مسؤولية مدققي احلسابات
بناء على أعمال التدقيق التي قمنا بها .لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقا ً للمعايير الدولية
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املوحدة
ً
للتدقيق .وتقتضي هذه املعايير أن نلتزم باملتطلبات األخالقية ،وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املوحدة خالية
من األخطاء املادية.
تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول املبالغ واإلفصاحات في البيانات املالية املوحدة .وتعتمد اإلجراءات التي مت اختيارها على
األحكام املوضوعة من قبلنا ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء املادية في البيانات املالية املوحدة ،الناجتة عن اإلحتيال أو اخلطأ .عند إجراء تقييمات اخملاطر ،نضع
باإلعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام املنشأة بإعداد البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب
مع الظروف الراهنة ،ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة .كما تضمنت أعمال التدقيق تقييما ً ملدى مالءمة السياسات احملاسبية
املستخدمة ودرجة معقولية التقديرات احملاسبية التي قامت بها اإلدارة ،باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات املالية املوحدة بصورة عامة.
هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي.
الرأي
برأينا ،أن البيانات املالية املوحدة تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي املادية ،عن املركز املالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2014وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية
للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وذلك وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية.
أمور أخرى
نود أن نلفت االنتباه إلى أنه قد مت تدقيق البيانات املالية للمجموعة كما في  31ديسمبر  2013من قبل مدقق آخر  ،والتي أبدت رأيا ً تدقيقيا ً غير معدل حول تلك
البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2013بتاريخ  24فبراير .2014
التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
كما يقتضي القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة ( 1984وتعديالته) ،فإننا نؤكد أيضا ً أننا قد حصلنا على كافة املعلومات واإليضاحات
الالزمة لتدقيقنا؛ وأن البيانات املالية املوحدة تلتزم ،من كافة النواحي املادية ،مبتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة 1984
(وتعديالته) والنظام األساسي للمجموعة ،وأن اجملموعة قد قامت باإلحتفاظ بسجالت مالية منتظمة وأنه مت إجراء اجلرد الفعلي للمخزون من قبل اإلدارة وفقا ً
للمبادئ احملددة ،وأن محتويات تقرير أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املوحدة يتفق مع ما جاء في السجالت املالية للمجموعة .كما لم
يسترع انتباهنا وجود أي مخالفة للقانون املذكور أعاله والنظام األساسي خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2014والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرا ً ماديا ً سلبيا ً
على أعمال اجملموعة أو مركزها املالي.

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
تامر راغب

رقم التسجيل٧٩٧ :
 ٢٩مارس ٢٠١٥

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد ،عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء املستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونال ،شركة تعاونية سويسرية.
كافة احلقوق محفوظة.
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أغذية التقرير السنوي لعام 2014

بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة املنتهية في  ٣١ديسمبر

إيضاح

اإليرادات

تكلفة املبيعات
إجمالي األرباح

مصروفات البيع والتوزيع

6

9

()3,487

()3,471

اإليرادات األخرى  -صافي
األرباح التشغيلية

11

األرباح قبل ضريبة الدخل
تخفيضات ( /مصروفات) متعلقة بضريبة الدخل

()97,959

26 ,12

13

()100,347

17,729

3,748

195,004

156,998

10,053

()11,770
193,287

أرباح السنة املنسوبة إلى حاملي حقوق امللكية في اجملموعة
ربحية السهم األساسية واخملفضة (بالدرهم)

463,293

410,172

7

10

إيرادات التمويل

()1,191,774

()1,102,020

()184,572

املصروفات العمومية واإلدارية

مصروفات التمويل

1,655,067

1,512,192

()153,104

8

تكاليف البحث والتطوير

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم
(معاد بيانه)*

38

11,560

()9,759

158,799
()73

193,325

158,726

0.322

0.265

تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  ٤٤إلى  ٦٦جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة املنتهية في  ٣١ديسمبر

2014
ألف درهم

أرباح السنة املنسوبة إلى حاملي حقوق امللكية في اجملموعة

2013
ألف درهم
(معاد بيانه)*

193,325

158,726

()3,444

()7,825

اإليرادات الشاملة األخرى

()3,444

()7,825

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة املنسوبة إلى حاملي حقوق امللكية في اجملموعة

189,881

150,901

البنود التي تتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو اخلسائر
فرق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  ٤٤إلى  ٦٦جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني حول مراجعة البيانات املالية املوحدة مدرج على الصفحة .٣٨
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أغذية التقرير السنوي لعام 2014

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر

إيضاح

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

املوجودات

موجودات غير متداولة

ممتلكات وآالت ومعدات

دفعات مقدمة ملمتلكات وآالت ومعدات
الشهرة التجارية

موجودات غير ملموسة

14

841,749

694,176

15

95,472

95,472

16

إجمالي املوجودات غير املتداولة
املوجودات املتداولة

3,502

10,548

11,267

951,271

819,404

17

393,193

تعويضات حكومية مستحقة

19

99,586

نقد وأرصدة لدى املصارف

21

مخزون

ذمم مدينة جتارية وأخرى

موجودات مالية متاحة للبيع

18

20

إجمالي املوجودات املتداولة
مطلوبات متداولة

18,489

272,893

224,836

192,458

–

5,200

109,642

540,397

564,021

1,258,012

1,144,214

قروض مصرفية (اجلزء املتداول)

22

370,506

321,029

مستحق إلى طرف ذي عالقة

24

1,373

1,650

ذمم دائنة جتارية وأخرى

إجمالي املطلوبات املتداولة

23

788,709

576,193

469,303

568,021

25

36,167

32,861

26

671

764

صافي املوجودات املتداولة
مخصص تعويضات نهاية اخلدمة

قروض مصرفية (اجلزء الغير املتداول)

22

مطلوبات أخرى

27

مطلوبات ضريبة مؤجلة

416,830

253,514

–

103,314

4,023

654

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

40,861

137,593

صافي املوجودات

1,379,713

1,249,832

حقوق امللكية
رأس املال

إحتياطي قانوني

إحتياطي حتويل عمالت
أرباح محتجزة

إجمالي حقوق امللكية

28
29

600,000

600,000

()14,952

()11,508

98,292

78,959

696,373

582,381

1,379,713

1,249,832

مت اعتماد هذه البيانات املالية املوحدة والتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  29مارس  ،2015ومت توقيعها باإلنابة عن اجمللس:

سعادة املهندس ظافر عايض حسني األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

إقبال حمزة
الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  ٤٤إلى  ٦٦جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة املنتهية في  ٣١ديسمبر

رأس املال
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

األرباح
احملتجزة
ألف درهم

600,000

62,951

469,663

-

-

158,726

فرق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

-

-

-

إجمالي اإليرادات الشاملة

-

-

128,726

-

16,008

600,000

78,959

الرصيد في  1يناير 2013

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
أرباح السنة*

اإليرادات الشاملة األخرى:

توزيعات األرباح لسنة 2012

تغيرات املالكني املسجلة مباشرة في حقوق امللكية
التحويل إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2013
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:

-

–

فرق حتويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

–

إجمالي اإليرادات الشاملة

توزيعات األرباح لسنة 2013

تغيرات املالكني املسجلة مباشرة في حقوق امللكية
التحويل إلى االحتياطي القانوني
الرصيد في  31ديسمبر 2014

42

–

582,381
193,325
–

–

–

–

–

133,325

–

19,333

()19,333

600,000

98,292

696,373

إن تقرير مدققي احلسابات املستقلني حول مراجعة البيانات املالية املوحدة مدرج على الصفحة .٣٨
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–

()16,008

()60,000

تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  ٤٤إلى  ٦٦جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
* لالطالع على تفاصيل إعادة البيان ،راجع اإليضاح .32

-

()30,000

احتياطي حتويل
عمالت
ألف درهم

()3,683
()7,825
-

()7,825
()11,508
–
()3,444
–

()3,444
–
()14,952

اإلجمالي
ألف درهم

1,128,931
158,726
()7,825

()30,000
120,901
1,249,832
193,325

()3,444

()60,000
129,881
–
1,379,713

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أرباح السنة قبل ضريبة الدخل*

تسويات لـ :
اإلستهالك

14

مصروفات متويل

11

شطب ممتلكات وآالت ومعدات

10

إيرادات متويل

أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

احلركة في مخصص اخملزون بطيء احلركة

احلركة في مخصص الديون املشكوك في حتصيلها
مخصص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

10

25

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعويضات نهاية اخلدمة املدفوعة
للموظفني والتغيرات في رأس املال العامل
التغيرات في:

()10,053

()11,560

11,770
–

()114

()1,890
821

25

صافي النقد الناجت من األنشطة التشغيلية

()910
()50
15

263,552

231,714

()277

املستحق إلى طرف ذي عالقة

10,017

6,660

156,261

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

9,759

8,787

10,056

التعويضات احلكومية املستحقة

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

63,071

56,857

()31,400

الذمم املدينة التجارية واألخرى

تعويضات نهاية اخلدمة املدفوعة

193,287

158,799

()118,410

اخملزون

الذمم الدائنة طويلة األجل

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم
(معاد بيانه)*

()450

()3,354
275,978

()7,232

()23,319

()14,553
4,822
250

()308

()2,024
189,350

14

()198,476

()157,960

مبالغ مسحوبة من( /مستثمرة في) ودائع ثابتة

21

14,189

()113,876

متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

20

5,200

إستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
إيرادات متويل مستلمة

صافي النقد املستخدم في األنشطة اإلستثمارية

733

8,254

()170,100

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

()51,522

قروض مصرفية  -صافي

()60,000

توزيعات األرباح املدفوعة

1,068

12,128
4,800

()253,840
110,488

()30,000

مصروفات متويل مدفوعة

()8,463

صافي النقد (املستخدم في)  /من األنشطة التمويلية

()119,985

70,646

(النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله

()14,107

6,156

38,985

53,092

النقد وما يعادله كما في  1يناير

النقد وما يعادله كما في  31ديسمبر

53,092

21

()9,842

46,936

تشكل اإليضاحات املدرجة على الصفحات من  ٤٤إلى  ٦٦جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2014

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  2014الشركة وشركاتها التابعة املذكورة أدناه (يشار إليهم مجتمعني بـ «اجملموعة»).

الشركة التابعة

شركة املطاحن الكبرى ش.م.ع.

بلد التأسيس
ومزاولة النشاط

اإلمارات العربية
املتحدة

احلصة في رأس املال ()٪
2014

2013

النشاط الرئيسي

100

100
100

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

100

100

شركة العني لألغذية واملشروبات ش.م.ع.
(اإلمارات العربية املتحدة)

اإلمارات العربية
املتحدة

مجموعة أغذية مصر ذ.م.م( .أغذية مصر)

مصر

100

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

تركيا

100

2

100

إنتاج وبيع الدقيق وعلف احليوانات.

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل احلار
والعصائر املركزة واخلضروات اجملمدة.
إنتاج وتعبئة وبيع املياه املعبأة.

ملخص للسياسات احملاسبية الهامة

إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة في إعداد هذه البيانات املالية املوحدة مبينة أدناه .مت تطبيق هذه السياسات بشكل متسق على كافة السنوات املبينة في
هذه البيانات املالية املوحدة ،ما لم يذكر خالف ذلك.
 1-2أساس اإلعداد
مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة جملموعة أغذية ش.م.ع .وفقا ً ملعايير التقارير املالية الدولية وتفسيرات جلنة املعايير احملاسبية الدولية الصادرة عن مجلس معايير
احملاسبة الدولية وتلتزم حيثما وجد بالقانون االحتادي رقم  8لدولة اإلمارات العربية املتحدة والنظام األساسي للمجموعة .لقد مت إعداد هذه البيانات املوحدة طبقا ملبدأ
التكلفة التاريخية.
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا ملعايير التقارير املالية الدولية استخدام بعض التقديرات احملاسبية الهامة .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام اخلاصة
بها عند تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .مت اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي على درجة عالية من التعقد في األحكام ،أو اجملاالت التي متثل فيها االفتراضات
والتقديرات أهمية كبيرة للبيانات املالية املوحدة في اإليضاح رقم  .4تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة .يتم االعتراف بالتعديالت على
التقديرات بصورة مستقبلية.

 1-1-2التغيرات في اإلفصاحات والسياسات احملاسبية
أ) املعايير والتفسيرات اجلديدة التي لم يتم تفعيلها

هناك عدد من املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات التي لم يتم تفعيلها للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2014ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه
البيانات املالية املوحدة.
املعيار رقم  15من معايير التقارير املالية الدولية :اإليرادات من العقود مع العمالء :يضع إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات .يحل هذا
املعيار محل التوجيهات احلالية املتعلقة باالعتراف باإليرادات مبا في ذلك املعيار احملاسبي الدولي رقم « 18اإليرادات» واملعيار احملاسبي الدولي رقم « 11عقود اإلنشاءات»
والتفسير الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية «برامج والء العمالء» .يسري املعيار  15من معايير التقارير املالية الدولية للفترات السنوية التي تبدأ
في  1يناير  2017أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.
املعيار رقم  9من معايير التقارير املالية الدولية ،املصدر في يوليو  ،2014محل التوجيهات احلالية الواردة في املعيار احملاسبي الدولي رقم  39األدوات املالية :االعتراف
والقياس .يتضمن املعيار  9من معايير التقارير املالية الدولية توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات املالية ،مبا في ذلك النموذج اجلديد خلسائر االئتمان املتوقعة
املستخدم في احتساب انخفاض قيمة املوجودات املالية واملتطلبات اجلديدة العامة حملاسبة التحوط .كما يتضمن هذا املعيار التوجيهات املتعلقة باالعتراف وإيقاف
االعتراف باألدوات املالية الواردة في املعيار احملاسبي الدولي رقم  .39يسري املعيار  9من معايير التقارير املالية الدولية للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعد
ذلك التاريخ ،ويجوز تطبيق املعيار  9من معايير التقارير املالية الدولية قبل ذلك التاريخ.
إن اجملموعة بصدد تقييم التأثير احملتمل لهذه املعايير على البيانات املالية املوحدة اخلاصة بها.

ب) املعايير والتفسيرات اجلديدة التي مت تطبيقها

مت خالل السنة تفعيل بعض املعايير اجلديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات للفترة وقد مت تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة .فيما يلي هذه التعديالت:
املعيار احملاسبي الدولي ( 32األدوات املالية :العرض) :يوضح معايير املقاصة من خالل توضيح احلالة التي يكون للمنشأة فيها حق قابل للتطبيق قانونيا ً في إجراء
املقاصة ويكون إجمالي التسوية مساويا ً لصافي التسوية ،مقاصة مبالغ الضمان.

املعيار احملاسبي الدولي ( 36انخفاض قيمة املوجودات) :يركز على اإلفصاحات املتعلقة بالقيمة القابلة لالسترداد فيما يتعلق باملوجودات غير املالية .تلغي هذه
التعديالت بعض اإلفصاحات غير املتعمدة للمبالغ القابلة لالسترداد اخلاصة بالوحدات املنتجة للنقد والتي مت إدراجها في املعيار احملاسبي الدولي رقم  36من خالل
إصدار املعيار رقم  13من معايير التقارير املالية الدولية .يتعني مبوجب هذه التعديالت ،اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد فقط عند االعتراف بخسائر انخفاض
القيمة أو عكسها.
املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 39األدوات املالية :االعتراف والقياس) :يوضح أنه ميكن مواصلة محاسبة التحوط حتى في حال جتديد محاسبة التحوط ،شريطة أن تفي
عملية التجديد ببعض املعايير احملددة.
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 2-2التوحيد
املعيار  10من معايير التقارير املالية الدولية ينظم أساس التوحيد الذي يضع منوذج واحد للسيطرة ،والذي ينطبق على كافة املنشآت مبا في ذلك املنشآت ذات األغراض
اخلاصة أو املنشآت امل ُهيكلة.
يتمثل تعريف السيطرة بأن يكون لدى املستثمر سيطرة على شركة مستثمر بها عندما يكون معرض إلى ،أو لديه حقوق في ،عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة
املستثمر بها؛ ولديه القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة املستثمر بها .للوفاء بتعريف السيطرة الواردة في املعيار 10
من معايير التقارير املالية الدولية ،يجب استيفاء املعايير الثالث التالية:
(أ) يكون لدى املستثمر نفوذ على الشركة املستثمر بها؛

(ب) معرض إلى ،أو لديه حقوق في ،عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة املستثمر بها؛
(ج) ولديه القدرة على استخدام نفوذه للتأثير على قيمة عائداته.

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي كافة الشركات املستثمر بها اخلاضعة لسيطرة اجملموعة .تسيطر اجملموعة على الشركات املستثمر بها إذا كانت تستوفي معايير السيطرة.
تقوم اجملموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال ،كان هناك تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة .ويتضمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق
السيطرة أكثر جوهرية وتؤدي إلى سيطرة اجملموعة على الشركة املستثمر بها .مت إدراج البيانات املالية للشركات التابعة ضمن هذه البيانات املالية املوحدة اعتبارا ً من
تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ توقف تلك السيطرة.
ُتتسب 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.

دمج األعمال

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

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

ُتتسب 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.

 3-2تقارير القطاعات
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.
القطاع التشغيلي هو إحدى مكونات اجملموعة ويشارك في أنشطة جتارية قد حتقق 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 بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة من
أجل اتخاذ القرارات حول تخصيص املوارد للقطاعات وتقييم أدائها ،والتي تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة (أنظر إيضاح .)5
4-2

حتويل العمالت األجنبية

(أ) العملة التشغيلية وعملة العرض

يتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية لكل شركة من شركات اجملموعة بإستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها («العملة
التشغيلية») .مت عرض البيانات املالية املوحدة بدرهم اإلمارات العربية املتحدة ،عملة العرض اخلاصة باجملموعة.

(ب) املعامالت واألرصدة

يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ املعامالت أو التقييم عند إعادة قياس البنود .كما يتم
االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناجتة عن تسوية هذه املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية بالعمالت األجنبية وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة في نهاية السنة في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد ضمن «إيرادات أو مصروفات التمويل» .يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بالقروض
والنقد وما يعادله في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد ضمن «إيرادات التمويل أو مصروفات التمويل».

(ج) شركات اجملموعة

إن النتائج واملركز املالي لكافة شركات اجملموعة (التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة تشغيلية تختلف عن عملة العرض يتم حتويلهما إلى
عملة العرض على النحو التالي:
( )1يتم حتويل املوجودات واملطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال بتاريخ ذلك املركز املالي؛

( 	)2يتم حتويل اإليرادات واملصروفات لكل بيان أرباح أو خسائر وفقا ً لسعر الصرف السائد في تاريخ املعاملة،
( )3يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناجتة في بيان الدخل الشامل املوحد.
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2

 5-2املمتلكات واآلالت واملعدات
يتم قياس بنود املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك املتراكم واخلسائر املتراكمة لالنخفاض في القيمة ،في حال وجودها .تشتمل التكلفة على
املصروفات املنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء األصل ،بينما تشتمل تكلفة املوجودات املشيدة ذاتيا ً على تكلفة املواد والعمالة املباشرة ،وأي تكاليف أخرى منسوبة
مباشر ًة إلى تهيئة املوجودات لالستخدام املزمع لها ،وكذلك تكاليف فك وإزالة البنود واستعادة املوقع الذي توجد به املوجودات .تتم رسملة برامج احلاسوب املشتراة
التي تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه املعدات .عندما يكون ألجزاء أي بند من املمتلكات واآلالت واملعدات أعمار إنتاجية
مختلفة ،يتم احتساب هذه األجزاء كبنود منفصلة من املمتلكات واآلالت 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 األرباح أو اخلسائر خالل الفترة املالية التي يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.
ال يحتسب استهالك على أراضي التملك احلر لكنها تخضع الختبار االنخفاض في القيمة ،بينما يُحتسب االستهالك على املوجودات األخرى باستخدام طريقة
القسط الثابت لتوزيع تكلفة املوجودات أو قيمها املعاد قياسها لتحديد قيمها املتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية املقدرة ،وذلك على النحو التالي:
املباني

 40-20سنة

اآلالت واملعدات

 20-4سنة

املركبات

 8-4سنوات

املعدات األخرى

األثاث والتركيبات

 3-2سنوات
 5-4سنوات

تتم مراجعة القيم املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات ،وتعديلها عند الضرورة ،بنهاية 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 من خالل مقارنة املتحصالت بالقيمة الدفترية ،ويتم باالعتراف بها ضمن «اإليرادات الشاملة» في بيان األرباح
أو اخلسائر املوحد.

األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز

تقوم اجملموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد املمتلكات واآلالت 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 احتساب
االستهالك على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية اعتبارا ً من تاريخ اإلجناز والتشغيل.
6-2

املوجودات غير امللموسة

 1-6-2الشهرة التجارية

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 اختبار الشهرة سنويا ً لتحديد االنخفاض في قيمتها ويتم قيدها بالتكلفة ناقصا ً خسائر االنخفاض في القيمة املتراكمة .ال يتم عكس خسائر االنخفاض في
قيمة الشهرة التجارية .يتم تنفيذ العمليات احلسابية على أساس التدفقات النقدية املتوقعة من الوحدات ذات الصلة املنتجة للنقد ويتم خصمها مبعدل خصم
مناسب يتطلب تقديره وضع بعض األحكام.
يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدات املنتجة للنقد لغرض اختبار االنخفاض في القيمة .يتم إجراء التخصيص للوحدات املنتجة للنقد أو مجموعات الوحدات املنتجة
للنقد املتوقع استفادتها من دمج األعمال الذي ينشأ عنه الشهرة التجارية ويتم حتديدها وفقا ً للقطاع التشغيلي.

 2-6-2املوجودات غير امللموسة املستحوذ 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 اختبارها سنويا ً أو أكثر تكرارا ً مقابل االنخفاض في قيمتها عندما تشير
سواء بصورة فردية أو على مستوى الوحدة املنتجة للنقد.
األحداث والظروف إلى احتمال وجود انخفاض في القيمة الدفترية
ً

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير امللموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير احملددة سنويا ً لتحديد ما إذا كان تقييم األعمار اإلنتاجية 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 إيقاف االعتراف باألصل
غير امللموس على أساس الفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد عندما يتم إيقاف االعتراف باألصل.
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 7-2انخفاض قيمة املوجودات غير املالية
ال تخضع املوجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد لإلطفاء ويتم اختبارها سنويا ً مقابل االنخفاض في القيمة .تتم مراجعة املوجودات التي تخضع لإلطفاء مقابل
االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة 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
من االستخدام ،أيهما أعلى .ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم جتميع املوجودات في أقل املستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية ميكن حتديدها بشكلٍ
منفصل (الوحدات املنتجة للنقد) .تتم مراجعة املوجودات غير املالية بخالف الشهرة التجارية التي تعرضت النخفاض في قيمتها مقابل احتمال عكس االنخفاض في
القيمة بتاريخ كل تقرير.
 8-2املوجودات املالية
تقوم اجملموعة بتصنيف موجوداتها املالية في الفئات التالية :القروض والذمم املدينة واملوجودات املالية املتاحة للبيع .يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله مت
االستحواذ على املوجودات املالية .تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف ملوجوداتها املالية عند االعتراف املبدئي.

(أ) القروض والذمم املدينة

تتمثل القروض والذمم املدينة مبوجودات 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 فترة التقرير ،حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة .تتألف القروض
والذمم املدينة لدى اجملموعة من «الذمم املدينة التجارية واألخرى و»النقد وأرصدة لدى املصارف « في بيان املركز املالي املوحد (إيضاحات  12-2و .)13-2الحقا ً لالعتراف
املبدئي ،يتم قياسها بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

(ب) املوجودات املالية املتاحة للبيع

تتمثل املوجودات املالية املتاحة مبوجودات 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 التقرير .يتم مبدئيا ً االعتراف باملوجودات املالية املتاحة للبيع بالقيمة العادلة زائدا ً
التكاليف املنسوبة مباشرة للمعاملة .الحقا ً لالعتراف املبدئي ،يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بالتغيرات التي تطرأ عليها ،باستثناء خسائر انخفاض
القيمة وفروق صرف العمالت األجنبية من سندات الدين ،ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ويتم بيان القيمة التراكمية ضمن احتياطيات القيمة العادلة .عند إيقاف
االعتراف بهذه املوجودات ،يتم إعادة تصنيف األرباح أو اخلسائر املتراكمة في حقوق امللكية ضمن األرباح أو اخلسائر.

(ج) املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر

إن املوجودات  /املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر تعتبر موجودات مالية لغرض املتاجرة .تصنف األدوات املالية املشتقة ضمن املستحوذ
عليها لغرض املتاجرة إال إذا كانت محتفظ بها لغرض التحوط .كما تصنف املوجودات  /املطلوبات في هذا البند كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا كان من املتوقع
تسويتها خالل  12شهرا ،أما ما دون ذلك فيصنف على أنه غير متداول.
 9-2انخفاض قيمة املوجودات املالية
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة املوجودات املسجلة بالتكلفة املطفأة على أنها الفرق بني القيمة الدفترية للموجودات املالية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية
املستقبلية املقدرة ،مخصومة وفقا ً ملعدل الفائدة الفعلي األصلي .يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر املوحد ويتم إظهارها في
حساب اخملصص مقابل هذه املوجودات املالية .وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر انخفاض القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح
أو اخلسائر املوحد.
يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع من خالل إعادة تصنيف اخلسائر املتراكمة في احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو اخلسائر .إن
املبلغ املعاد تصنيفه ميثل الفرق بني تكلفة االستحواذ (صافية من املسدد من املبلغ األصلي واإلطفاء) والقيمة العادلة احلالية ،ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة املعترف
بها سابقا ً ضمن األرباح أو اخلسائر.
عندما يؤدي حدث الحق إلى تدني خسائر انخفاض قيمة سندات الدين املتاحة للبيع وأمكن ربط هذه الزيادة بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر
انخفاض القيمة ،يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو اخلسائر .في حني يتم االعتراف بأي زيادة الحقة في القيمة العادلة ألي من استثمارات امللكية
املتاحة للبيع التي تعرضت النخفاض في القيمة ضمن بيان الدخل الشامل املوحد.

 10-2األدوات املالية
تتألف األدوات املالية من الذمم املدينة التجارية واألخرى والنقد واألرصدة لدى املصارف والذمم الدائنة التجارية واألخرى واملبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة واألدوات
املالية املشتقة والقروض املصرفية .يتم االعتراف باألداة املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة املعنية.
يتم االعتراف باألدوات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعامالت.

يتم إيقاف االعتراف باملوجودات املالية عندما تنتهي احلقوق التعاقدية للمجموعة في احلصول على التدفقات النقدية من املوجودات املالية أو عندما تقوم اجملموعة
بتحويل املوجودات املالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيازات ملكية تلك املوجودات بصورة فعلية .يتم إيقاف االعتراف باملطلوبات املالية
عندما تنتهي التزامات اجملموعة احملدد في العقد أو يتم الوفاء بها أو إلغاؤها.
يشتمل النقد واألرصدة لدى املصارف على األرصدة النقدية والودائع ألجل التي تبلغ تواريخ استحقاقها  12شهرا ً أو أقل.
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 ذات الوقت.
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 11-2اخملزون
يتم قياس اخملزون بسعر التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق .يتم حتديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً .تشتمل تكلفة اخملزون على املصروفات
املصنع،
املتكبدة في حيازة اخملزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى املتكبدة في نقل اخملزون إلى موقعه ووضعه احلاليني .وفيما يتعلق باخملزون
ّ
تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من املصروفات العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية ،باستثناء تكاليف االقتراض.
إن صافي القيمة القابلة للتحقيق متثل سعر البيع املقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا ً مصروفات البيع املتغيرة املطبقة.
 12-2الذمم املدينة التجارية
تتمثل الذمم املدينة التجارية باملبالغ املستحقة من العمالء نظير البضائع املباعة أو اخلدمات املقدمة في سياق األعمال االعتيادية .فإذا كان من املتوقع حتصيل هذه
الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل (أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول) ،يتم تصنيفها كموجودات متداولة .وإذا لم يكن كذلك ،يتم عرضها
كموجودات غير متداولة.
يتم مبدئيا ً االعتراف بالذمم املدينة التجارية بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ناقصا ً مخصص االنخفاض
في القيمة.
 13-2النقد وما يعادله
في بيان التدفقات النقدية املوحد ،يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع احملتفظ بها حتت الطلب لدى بنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل
عالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر ،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.
 15-2الذمم الدائنة التجارية
تتمثل الذمم الدائنة التجارية بالتزامات بسداد قيمة البضائع أو اخلدمات التي يتم احلصول عليها في سياق األعمال االعتيادية 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.
يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 16-2القروض
حتتسب القروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة صافية من تكاليف املعاملة املتكبدة .يتم إدراج القروض الحقا ً بالتكلفة املطفأة مع االعتراف بأي فرق بني املتحصالت
(صافية من تكاليف املعاملة) والقيمة املستردة في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد على مدى فترة القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 األرباح أو اخلسائر املوحد على مدى 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 مت 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.
 18-2امتيازات املوظفني

(أ) املكافآت وخطط احلوافز طويلة األجل

تعترف اجملموعة مبطلوب املكافآت واحلوافز طويلة األجل في بيان األرباح أو اخلسائر 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

تقوم اجملموعة بدفع تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني لديها .يكون استحقاق هذه التعويضات على أساس آخر راتب للموظف ومدى فترة اخلدمة ،على أن يكون قد
قضى احلد األدنى لفترة اخلدمة .يتم حتميل هذه التكاليف املتوقعة على طول فترة التوظيف.
يتم دفع مساهمات التقاعد الشهرية املستحقة عن املوظفني من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة املستحقني مبقتضى القانون رقم  2لسنة  .2000تتولى
دائرة املالية بحكومة أبوظبي إدارة صندوق املعاشات والتقاعد ،وميثلها في ذلك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي .بلغ إجمالي مساهمات املعاشات
خالل عام  2.893 ،٢٠١٤ألف درهم ( 1.986 :2013ألف درهم).
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 19-2اخملصصات
ٍ
ألحداث سابقة ،ويكون من احملتمل أن يستدعي األمر إجراء تدفق
ُتتسب اخملصصات عن املطالبات عندما يترتب على اجملموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة
خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام ،ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكلٍ موثوق .ال يتم االعتراف باخملصصات املتعلقة باخلسائر التشغيلية املستقبلية.
عندما تكون 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 ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة
الزمنية للمال واخملاطر املرتبطة بااللتزام.
 20-2االعتراف باإليرادات
تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للثمن املقبوض أو املستحق مقابل بيع البضائع واخلدمات في سياق األعمال االعتيادية ألنشطة اجملموعة .يتم إظهار اإليرادات
صافية من ضريبة القيمة املضافة واملرجتعات واحلسومات واخلصومات وبعد حذف املبيعات التي تتم بني شركات اجملموعة.
تعترف اجملموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكلٍ موثوق به ،وعندما يتم نقل اخملاطر واالمتيازات 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 للثمن املقبوض أو املستحق القبض ،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 قبل.

بيع اخلدمات

يتم االعتراف باإليرادات من اخلدمات املقدمة عندما يتم تقدمي اخلدمات.
 21-2إيرادات التمويل ومصروفات التمويل
تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد املستحقة من الودائع حتت الطلب .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ،باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تشمل مصروفات التمويل على مصروفات الفائدة املستحقة على القروض .يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض في بيان الدخل الشامل املوحد باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
 22-2عقود االيجار
املؤجر بجزء كبير من مخاطر وامتيازات امللكية كعقود إيجار تشغيلية .يتم حتميل الدفعات التي تتم مبوجب عقود
مبوجبها
يحتفظ
التي
اإليجار
يتم تصنيف عقود
ّ
املؤجر) إلى بيان األرباح أو اخلسائر املوحد بطريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار .تستأجر اجملموعة
من
مقبوضة
حوافز
أي
من
(صافية
اإليجار التشغيلية
ّ
بعض العقارات واملركبات.
يتم تصنيف عقود اإليجار التي حتتفظ مبوجبها اجملموعة بكافة مخاطر وامتيازات امللكية كعقود إيجار متويلية .تتم رسملة عقود اإليجار التمويلية 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 االلتزامات وتكاليف التمويل.
يتم إدراج التزامات اإليجار ذات الصلة ،صافية من تكاليف التمويل ،في الذمم الدائنة األخرى طويلة األجل .ويتم حتميل بند الفائدة من تكلفة التمويل إلى بيان األرباح
أو اخلسائر املوحد على مدى فترة عقد اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة املستحقة على الرصيد املتبقي من املطلوبات لكل فترة .يتم استهالك
املمتلكات واآلالت واملعدات املستحوذ عليها مبوجب عقود اإليجار التمويلية على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة اإليجار ،أيهما أقصر.
 23-2توزيعات األرباح
حتتسب األرباح املوزعة على مساهمي اجملموعة كمطلوبات 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 األرباح أو اخلسائر ،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 من خالل قسم 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 املتكبدة للبحث 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 األرباح أو اخلسائر .أما
مكون داخليا ً فقط إذا استوفيت معايير صارمة تتعلق على وجه التحديد باجلدوى الفنية وحتقيق
بالنسبة لنفقات التطوير ،فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس
ّ
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

 1-3عوامل 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 واخملاطر التشغيلية .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

تؤدي العمليات الدولية للمجموعة إلى تعرضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية التي تشمل آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية (مخاطر صرف
إن أنشطة اجملموعة اخلاصة بإدارة اخملاطر
العمالت األجنبية) ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة واخملاطر التشغيليةّ .
التمويلية واملالية تقع على 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 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

()1

مخاطر صرف العمالت األجنبية

()2

مخاطر األسعار

تعمل اجملموعة على الصعيد الدولي وتتعرض خملاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرضات للعمالت اخملتلفة ،أهمها اليورو واجلنيه املصري والليرة التركية
املقومة بالدوالر األمريكي ،فإن اجملموعة غير معرضة خملاطر صرف العمالت األجنبية نظرا ً ألن
والروبية الهندية والفرنك السويسري .وفيما يتعلق مبعامالت اجملموعة
ّ
سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت أمام الدوالر األمريكي .تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من املعامالت التجارية املستقبلية واملوجودات واملطلوبات املعترف بها
وصافي االستثمارات في العمليات اخلارجية (إيضاح .)30
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 معرضة خملاطر أسعار السلع .هذا ،وقد قامت الشركة بإبرام أدوات مالية مشتقة حتقق اجملموعة من خاللها حد أدنى من العائدات بواقع ٪1
والتي يتم حتديد قيمتها العادلة من خالل مجموعة من احلركات في أسعار الفائدة واحلركات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتضمن األدوات املالية املشتقة.
يخضع املبلغ األصلي لضمان مبوجب األداة املشتقة في حال عدم قيام اجملموعة بتسوية األداة املعنية قبل االستحقاقات التقاعدية.

()3

مخاطر أسعار الفائدة

(ب)

مخاطر االئتمان

إن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات املالية املستحقة للبنوك من اجملموعة مرتبطة باألسعار السائدة في البنوك .ال تتحوط اجملموعة لتعرضها خملاطر أسعار الفائدة.
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 األعمال االعتيادية اعتمادات مستندية  /خطابات ضمان باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار العمالء .تقوم اجملموعة برصد مخصص
النخفاض القيمة ميثل تقديرها للخسائر املتكبدة فيما يخص الذمم املدينة التجارية واألخرى .تتمثل العناصر الرئيسية لهذا اخملصص بعنصر خسارة محدد يتعلق
بالتعرضات للمخاطر الهامة الفردية وعنصر خسارة جماعي يتم رصده جملموعات املوجودات املتشابهة فيما يخص اخلسائر املتكبدة ولكن لم يتم حتديدها بعد .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 للبنوك /
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وأرصدة لدى املصارف والودائع لدى البنوك
ّ
ّ
والتجارب املاضية والعوامل األخرى ذات الصلة.

(ج)

مخاطر السيولة

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  )30في جميع األوقات حتى ال تخالف اجملموعة
حدود االقتراض أو االتفاقيات (حيثما وجدت) املتعلقة بتسهيالت القروض اخلاصة بها .تراعي هذه التوقعات خطط متويل الديون لدى اجملموعة وااللتزام باالتفاقيات
واملتطلبات التنظيمية أو القانونية اخلارجية ،عند االقتضاء ،مثل القيود املفروضة على العمالت.
يتم حتويل فائض النقد احملتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة اجملموعة وفقا ً لترتيبات جتميع النقد لدى اجملموعة املبرمة مع أحد البنوك .تقوم خزينة
اجملموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل والصكوك بتواريخ استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير املبالغ املطلوبة على النحو احملدد في التوقعات
املذكورة أعاله .في تاريخ التقرير ،احتفظت اجملموعة بودائع ألجل بقيمة  477.652ألف درهم ( 491.841 :2013ألف درهم) باإلضافة إلى صكوك بقيمة ال شيء (:2013
 5.200ألف درهم) والتي يتوقع أن تكون جاهزة لتحقيق تدفقات نقدية.
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1-3

(ج)

إدارة اخملاطر املالية (تابع)
عوامل اخملاطر املالية (تابع)

مخاطر السيولة (تابع)

تعمل اجملموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها مبالغ 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.
عالوة على ذلك ،حتتفظ اجملموعة بالتسهيالت االئتمانية التالية:
–	تسهيالت بقيمة  531.629ألف درهم تتضمن سحوبات على املكشوف وتسهيالت ضمان وتسهيالت استيراد .تخضع هذه التسهيالت لفائدة وفقا ً ملعدل إيبور/
ليبور /متوسط سعر الفائدة مضافا ً إليه هامش محدد.

–

(د)

قروض قصيرة األجل بقيمة  132.699ألف درهم يخضع لفائدة وفقا ً ملعدل إيبور /ليبور /متوسط سعر الفائدة مضافا ً إليه هامش محدد.

اخملاطر التشغيلية

تتمثل اخملاطر التشغيلية في مخاطر التعرض خلسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعمليات اجملموعة واملوظفني والتكنولوجيا والبنية التحتية
وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل اخملاطر الناجمة عن املتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط
املؤسسي املتعارف عليها بشكل عام .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 من وحدات األعمال .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

–

قواعد السلوك املهني

–

جلنة إدارة مخاطر السلع

–

إدارة مخاطر املنشأة

–

التدريب والتطوير املهني للكوادر الواعدة

–

–
–
–

خطط استئناف األعمال وتعافي تقنية املعلومات في حاالت الكوارث
كفاية الغطاء التأميني

استقاللية وحدة ضمان اجلودة عن وحدة التشغيل
املراجعات الشهرية وربع السنوية على أنشطة العمل

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 وحدة األعمال املعنية مع تقدمي تقارير موجزة إلى جلنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.
 2-3إدارة 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.

4

التقديرات واألحكام احملاسبية

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وتستند إلى اخلبرة التاريخية وغيرها من العوامل ،مبا في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
في ظل الظروف الراهنة .في إطار تطبيق السياسات احملاسبية الهامة للمجموعة ،التي مت بياناها في اإليضاح  ،2قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية والتي يكون لها
تأثير هام على قيمة املوجودات واملطلوبات املعترف بها في البيانات املالية املوحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم املدينة

تقوم اإلدارة مبراجعة ذممها املدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير .لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو اخلسائر
املوحد ،تقوم اإلدارة بوضع األحكام ملعرفة ما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية املقدر.
بناء على اخلبرة السابقة مبثابة دليل على تدني القدرة
وعليه ،يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة ميكن حتديدها والتي تعتبر
ً
على استرداد التدفقات النقدية.
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4

التقديرات واألحكام احملاسبية (تابع)

مخصص اخملزون املتقادم

تقوم اإلدارة مبراجعة أعمار وحركات بنود مخزونها لتقييم اخلسائر من التقادم على أساس ٍمنتظم .ولتحديد ما إذا كان ينبغي قيد مخصص للتقادم في بيان األرباح أو
اخلسائر 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 القابلة
للتحقيق لهذا املنتج واملواد اخلام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها والبضائع اجلاهزة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت واملعدات

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية لبنود املمتلكات واآلالت واملعدات استنادا ً إلى االستخدام املزمع للموجودات واألعمار االقتصادية املقدرة لها .قد
تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام املستقبلي للموجودات ذات الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم
املتبقية عن التقديرات املبدئية.

االنخفاض في قيمة املوجودات األخرى

في تاريخ كل بيان مركز مالي ،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 للتحقق من االنخفاض في قيمتها ،إما على أساس مستقل أو كجزء من وحدة أكبر من وحدات منتجة
تعرض املوجودات النخفاض في قيمتها .عالوة على ذلك ،يتم سنويا ً اختبار الشهرة التجارية واملوجودات غير
للنقد ،وذلك عندما يكون هناك مؤشر على احتمال ّ
امللموسة التي ال تتمتع بأعمار إنتاجية محددة مقابل االنخفاض في قيمتها .يتم حتميل أي مخصص مرصود لالنخفاض في القيمة إلى بيان األرباح أو اخلسائر املوحد
في السنة ذات الصلة .ال يتم عكس االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية ،بينما يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة املوجودات املتداولة األخرى فقط إذا كان
تغير في التقديرات املستخدمة لتحديد املبالغ املستردة وفقط إلى املدى الذي ال تزيد فيها املبالغ القابلة لالسترداد املعدلة عن القيم الدفترية التي كان من
هناك أي ّ
املمكن أن تتوفر ،صافية من االستهالك أو اإلطفاء ،في حال عدم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

مخصص ضريبة الدخل

بناء على األداء السنوي بعد تعديل البنود غير اخلاضعة
تأخذ اإلدارة بعني االعتبار املتطلبات الالزمة خملصص ضريبة الدخل .قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة
ً
بناء على معدل الضريبة اخلاص بالدولة التي تعمل بها اجملموعة مع األخذ بعني االعتبار اإلعفاءات التي من املمكن املطالبة
للضريبة .مت احتساب مخصص الضريبة
ً
بها مبوجب االتفاقيات احمللية أو الدولية كما في تاريخ امليزانية العمومية.

تقدير القيمة العادلة للموجودات غير امللموسة

قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة حلقوق استخدام مياه الينابيع ملدة عشر سنوات .من املمكن أن تؤدي التغيرات الالحقة في فترة الرخصة أو مستوى املياه إلى تغير
القيمة العادلة لهذه احلقوق.

5

تقارير القطاعات

معلومات حول القطاعات املعلنة للسنة املنتهية في  31ديسمبر

لدى اجملموعة قطاعني يتم إصدار تقارير بشأنهما ،وهما موضحان أدناه .يقدم هذان القطاعان منتجات وخدمات متنوعة ،وتتم إدارتهما بشكلٍ منفصل كونهما
يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق وتشغيلية مختلفة .يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة التقارير اإلدارية 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

–

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

–

املواد الغذائية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل احلار والفواكه املركّ زة واخلضروات اجملمدة ومنتجات األلبان الطازجة ومنتجات اخملبوزات اجملمدة.

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

 -النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط «املواد الغذائية» ،وبالتالي يتم إدراجه أيضا ً ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.

إن املعلومات املتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه .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 مالئمة لتقييم نتائج القطاعات
مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في املنشآت العاملة في نفس قطاع العمل .يتم حتديد األسعار فيما بني القطاعات وفقا ً لشروط السوق االعتيادية.
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5

تقارير القطاعات (تابع)

فيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة وفقا ً لكل قطاع للسنة املنتهية في  ٣١ديسمبر:
قطاع األنشطة االستهالكية

قطاع األنشطة الزراعية
الدقيق والعلف
احليواني

املواد
الغذائية

املياه املعبأة
واملشروبات

إجمالي قطاع األنشطة
االستهالكية

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

961,400 1,038,511

506,219

455,937

110,337

94,855

616,556

550,792

234,222

206,255

180,499

3,689

6,761

209,944

187,260

مصروفات إستهالك

22,480

20,014

30,343

30,468

()2,045
5,328

()1,374

()3,299

أرباح(/خسائر) القطاع
التشغيلي بعد الضريبة

200,753

172,145

84,948

73,615

()27,644

()21,557

خسائر انخفاض قيمة الذمم
املدينة التجارية (صافي)

147

2014
ألف درهم

إيرادات خارجية
إجمالي األرباح
إيرادات متويل

مصروفات متويل

265,158
30

()94

2013
ألف درهم

25

9

()1,254

()53

14

()1,357

–

-

1,237

9

14

()2,731

اإلجمالي

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

1,512,192 1,655,067
475,102
39

()3,393

421,482
39

()2,784

35,671

31,705

58,151

51,719

57,304

52,058

258,057

224,203

بنود جوهرية غير نقدية:

2014
ألف درهم

أخرى:

موجودات القطاع

مطلوبات القطاع

مصروفات رأسمالية

-

698

قطاع األنشطة الزراعية
2013
ألف درهم

702,903

622,113

22,407

38,028

321,233

137,982

495

()24

2014
ألف درهم

()480

674

قطاع األنشطة االستهالكية

861,192

178,737

189,290

2013
ألف درهم

821

15

2014
ألف درهم

15

اإلجمالي

2013
ألف درهم

684,685

1,564,095

1,306,798

106,795

211,697

144,823

142,750

499,970

280,732

تسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك واملصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو اخلسائر واملوجودات واملطلوبات اخلاصة بالقطاعات التشغيلية.
إجمالي القطاعات
التشغيلية
ألف درهم

إجمالي األرباح
إيرادات متويل

مصروفات متويل

إستهالك

مصروفات رأسمالية

475,102
39

()3,393

58,151

211,697

2014
إجمالي املوحدة
ألف درهم

إجمالي القطاعات
التشغيلية
ألف درهم

()11,809

463,293

421,482

()8,377

()11,770

غير مخصصة
ألف درهم

10,014
4,920

2,408

10,053

63,071

214,105

39

()2,784

51,719

144,823

2013
غير مخصصة
ألف درهم

()11,310
11,521

()6,975
5,138
538

إجمالي املوحدة
ألف درهم

410,172

11,560

()9,759

56,857

145,361
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تقارير القطاعات (تابع)

5

تسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك واملصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو اخلسائر واملوجودات واملطلوبات اخلاصة بالقطاعات
التشغيلية (تابع)
2014
ألف درهم

أرباح السنة

 31ديسمبر

2013
ألف درهم
(معاد بيانه)*

إجمالي أرباح القطاعات التشغيلية

258,057

224,203

مصروفات تشغيلية أخرى

()66,370

()70,023

193,325

158,726

مبالغ غير مخصصة

صافي إيرادات التمويل

األرباح املوحدة للسنة بعد ضريبة الدخل
املوجودات

1,638

4,546

إجمالي موجودات القطاعات التشغيلية

1,564,095

1,306,798

إجمالي املوجودات املوحدة

2,209,283

1,963,618

مبالغ غير مخصصة أخرى

املطلوبات

645,188

656,820

إجمالي مطلوبات القطاعات التشغيلية

499,970

280,732

إجمالي املطلوبات املوحدة

829,570

713,786

مبالغ غير مخصصة أخرى

٦

329,600

تكلفة املبيعات
2014
ألف درهم

مواد خام

433,054

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

918,102

866,242

54,323

49,448

رواتب ومزايا

116,781

مصاريف مرافق

32,298

25,411

12,729

7,532

إستهالك

مصاريف صيانة

30,888

أخرى

26,653

مصاريف إيجار

1,191,774

100,991

28,134
24,262

1,102,020

يتم بيان تكلفة املواد اخلام اخلاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة  387مليون درهم ( 448 :2013مليون درهم) .يتمثل الهدف
من هذه التعويضات  ،التقليل اجلزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار احلبوب العاملية وأسعار بيع املواد الغذائية االستهالكية في إمارة أبوظبي.

* لالطالع على تفاصيل إعادة البيان ،راجع اإليضاح .32
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مصروفات البيع والتوزيع

7

2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

73,050

61,282

مصاريف تنقل ومواصالت

54,863

45,611

إستهالك

1,900

رواتب ومزايا

مصروفات تسويق

مصاريف إيجار

صيانة

رسوم حق االمتياز
أخرى

8

45,486
2,087

984

2,794

380

2,355

5,450

4,691

184,572

153,104

2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم
(معاد بيانه)*

57,847

58,360

9,244

5,111

أتعاب قانونية وإستشارية وتدقيقية

9,284

إستهالك

6,770

صيانة

1,986

1,356

املصروفات العمومية واإلدارية

رواتب ومزايا

33,401

11,398
6,408

مخصص الديون املشكوك في حتصيلها

٨٤٠

أخرى

13,745

18,081

97,959

100,347

مصروفات إيجار

9

882

229

تكاليف البحث والتطوير
2014
ألف درهم

107

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

رواتب ومزايا

3,038

2,953

أخرى

371

501

3,487

3,471

إستهالك

78

17

* لالطالع على تفاصيل إعادة البيان ،راجع اإليضاح .32
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اإليرادات األخرى  -صافي

10

2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

9,508

9,222

إيرادات من التعبئة والتخزين وغيرها

1,144

1,115

أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

114

أخرى

1,973

812

17,729

3,748

أتعاب اإلدارة

إيرادات بيع مواد خام وخردة
مطالبات التأمني

شطب ممتلكات وآالت ومعدات

4,146

1,706

844

-

910

–

()10,017

مت استالم أتعاب اإلدارة من حكومة أبوظبي وذلك عن تخزين القمح والعلف في إطار برنامج األمن الغذائي اخلاص باحلكومة والذي يتم إدارته من قبل مركز األمن
الغذائي في أبوظبي.

مصروفات التمويل

11

2014
ألف درهم

مصروفات الفائدة

خسائر األدوات املشتقة املرتبطة بأسعار السوق (إيضاح )27

أخرى

12
13

ربحية السهم األساسية واخملفضة

2013
ألف درهم

7,185

8,603

859

1,156

3,726
11,770

ضريبة الدخل

 31ديسمبر

-

9,759

إن عمليات اجملموعة في مصر وتركيا خاضعة للضريبة التجارية .يتم رصد مخصص الضريبة 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.
يرتكز احتساب ربحية السهم األساسية واخملفضة في  31ديسمبر  2014و 2013على أساس  األرباح املنسوبة للمساهمني والبالغة  193.325ألف درهم (:2013
 158.726ألف درهم) واملتوسط املرجح لعدد األسهم القائمة البالغ عددها  600.000ألف سهما ً ( 600.000 :2013ألف سهما ً).
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ممتلكات وآالت ومعدات

التكلفة

في  1يناير 2013

اإلضافات

التحويالت

االستبعادات /املشطوبات
إعادة حتويل العمالت

أرض
ومباني
ألف درهم

395,280
1,743
493

()31,490
()2,790

آالت
ومعدات
ألف درهم

666,236
22,264
6,226

()11,508
()2,047

أثاث
وجتهيزات
ألف درهم

38,505
6,284
818

()198

()455

مركبات
ألف درهم

34,514

3,156
2,558

()3,024

()122

أعمال رأسمالية
قيد اإلجناز
ألف درهم

55,914

()10,095
-

()79

في  31ديسمبر 2013

363,236

681,171

44,954

التحويالت

140,910

129,849

5,418

1,731

()277,908

اإلضافات

االستبعادات /املشطوبات
إعادة حتويل العمالت

في  31ديسمبر 2014
االستهالك

في  1يناير 2013

احململ على السنة
االستبعادات

إعادة حتويل العمالت
في  31ديسمبر 2013

احململ على السنة
االستبعادات

إعادة حتويل العمالت
في  31ديسمبر 2014

5,251
()694
()892

507,811
176,719
9,473

()25,874
()217

160,101
9,432

()575

()84

168,874

43,772
()8,267
()1,068

845,457
343,502
38,387

()6,518
()390

374,981
42,694

()7,261

()183

410,231

()1,433

()3,174

54,510

46,323

()330

22,722

()59

145,361
-

()46,220

()5,493

37,082

5,901

1,190,449

111,914

157,654

10,743

اإلجمالي
ألف درهم

1,284,097

148,438

–

()279

214,105
–

()13,568
()2,628

1,482,006

27,905

26,427

-

569,370

()3,024

-

()35,514

29,133

25,706

-

589,921

()1,415

()3,056

–

()12,307

35,091

26,061

–

640,257

6,622

()98

()113
7,506

()133

2,375

()72

3,439

()28

56,857

-

()792

-

63,071

–

()428

–

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2014

338,937

435,226

19,419

20,262

27,905

841,749

 31ديسمبر 2013

203,135

306,190

15,821

11,376

157,654

694,176

2014
ألف درهم

حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

(النقص)  /الزيادة في دفعات مقدمة ملمتلكات وآالت معدات
حتويل غير نقدي داخل اجملموعة

حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

214,105

()14,987
()642

198,476

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

145,361
13,130

()531

157,960

إن مباني الشركات التابعة ،باستثناء شركة العني لألغذية واملشروبات في مصر واملصفح (آيس كريستال) مت إنشاؤها على قطع أراضي ممنوحة من
حكومة أبوظبي بدون مقابل.
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الشهرة التجارية

يتم تخصيص الشهرة إلى القطاعات التشغيلية داخل اجملموعة لغرض اختبار انخفاض القيمة  ،حيث تتم مراقبة الشهرة التجارية لألغراض اإلدارية الداخلية .فيما
يلي إجمالي القيمة احململة للشهرة التجارية اخملصصة لكل وحدة:

قطاع األنشطة الزراعية

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

61,855

61,855

2,486

2,486

31,131

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

95,472

31,131

95,472

استندت القيم القابلة لالسترداد اخلاصة بالوحدات املنتجة للنقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة االستهالكية (عمليات اإلمارات العربية املتحدة) إلى
قيمها من االستخدام واحملددة من قبل اإلدارة .لقد مت حتديد القيم الدفترية لهذه الوحدات لتكون أقل من قيمها القابلة لالسترداد.
بناء على
مت حتديد القيم من االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن االستخدام املستمر للوحدات .مت إعداد توقعات التدفقات النقدية
ً
اخلبرة السابقة واخلطة اخلمسية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:
قطاع األنشطة
الزراعية

النمو السنوي املتوقع لإليرادات ()٪
معدل اخلصم ()٪

%8-%6

%11

قطاع األنشطة
االستهالكية
(عمليات اإلمارات)

%20-%10
%11

قطاع األنشطة
االستهالكية
(عمليات تركيا)

%50-%15
%11.50

معدل النمو لعمليات تركيا يعتبر مرتفعا ً ألسباب استثنائية خالل  2015كونها أول مرحلة تشغيلية.

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

16

املوجودات غير امللموسة

في  1يناير 2013

إعادة حتويل العمالت
في  31ديسمبر 2013

اإلضافات

إعادة حتويل العمالت

في  31ديسمبر 2014

حقوق مياه الينابيع
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

13,199

263

13,462

11,047

220

11,267

()2,152
–

()884
10,163

()43

181

()16

385

()2,195
181

()900
10,548

تعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر محدد وفقا ألحكام االتفاقية .إن اجملموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية هامة أو تنظيمية أو تعاقدية أو تنافسية أو
اقتصادية أو عوامل أخرى ميكن أن تقلل من العمر اإلنتاجي لهذه احلقوق .وعليه ،لم يتم إطفاءها.
مت حتديد القيم من االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن االستخدام املستمر للوحدات.
بناء على اخلبرة السابقة واخلطة العشرية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:
مت إعداد توقعات التدفقات النقدية
ً
النمو السنوي املتوقع لإليرادات ()٪
معدل اخلصم ()٪

معدل النمو لعمليات تركيا يعتبر مرتفعا ً ألسباب استثنائية خالل  2015كونها أول مرحلة تشغيلية.

%112 - %3
%11.50

متثل القيم احملددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالجتاهات املستقبلية في صناعة األغذية واملشروبات استنادا ً إلى مصادر خارجية وداخلية على ٍ
حد سواء.
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مخزون
2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

مواد خام ومواد تعبئة

122,377

147,174

بضائع تامة الصنع

64,404

48,595

أعمال قيد اإلجناز

قطع غيار ومواد مستهلكة
بضائع قيد النقل

مخصص للمخزون بطيء احلركة

18

13,304
44,889

159,663

404,637

286,227

393,193

272,893

()11,444

2014
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية
ذمم مدينة أخرى

36,782
41,137

ذمم مدينة جتارية وأخرى

مبالغ مدفوعة مقدما ً

12,539

()13,334

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

176,908

154,442

17,999

9,094

29,929

28,922

224,836

192,458

يتم بيان الذمم املدينة التجارية صافية من مخصص الديون املشكوك في حتصيلها والبالغة  8.018ألف درهم ( 7.197 :2013ألف درهم).
تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية واألخرى في اإليضاح رقم .30
يتم بيان مدى ّ

19

تعويضات حكومية مستحقة

2014
ألف درهم

مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة
تعويضات السنة

مقبوضات خالل السنة
الرصيد كما في  ٣١ديسمبر

20

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

109,642

95,089

()397,411

()433,094

99,586

109,642

387,355

447,647

املوجودات املالية املتاحة للبيع

يتم بصورة عامة تصنيف املوجودات املالية املتاحة للبيع كموجودات غير متداولة ما لم يكن من املتوقع بيعها في غضون  12شهرا ً من تاريخ بيان املركز املالي.

يتم االعتراف بكافة مشتريات ومبيعات االستثمارات املتاحة للبيع في تاريخ املعاملة ،وهو التاريخ الذي تقوم فيه اجملموعة بإبرام اتفاقية البيع أو الشراء .يتم تسجيل
االستثمارات املصنفة كمتاحة للبيع بسعر التكلفة زائدا ً تكاليف املعاملة.
عند استبعاد استثمار ما ،يتم خصم أو إضافة الفرق بني صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية في بيان األرباح أو اخلسائر املوحد.
2014
ألف درهم

إستثمارات في شهادات صكوك

–

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

5,200

مت بيع الصكوك خالل السنة.
ترتكز القيمة العادلة لألدوات املالية املتداولة في أسواق نشطة على األسعار املدرجة في السوق بتاريخ التقرير .يعتبر السوق نشط 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 من قبل اجملموعة هي أسعار
الطلب احلالية بحسب املصدر .تعد هذه األدوات أوراق مالية من املستوى األول.
59

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2014

21

نقد وأرصدة لدى املصارف
2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

547

النقد في الصندوق

609

حسابات جارية حسابات توفير

62,198

71,571

نقد وأرصدة لدى املصارف

62,745

72,180

حساب مشروط (لتوزيعات األرباح من  2009إلى )2013

()23,760

()16,773

38,985

53,092

–

سحب مصرفي على املكشوف (إيضاح )22

النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
النقد واألرصدة لدى املصارف

62,745

النقد واألرصدة لدى املصارفبما في ذلك الودائع الثابتة

540,397

()2,315

72,180

477,652

ودائع ثابتة

491,841
564,021

إن الودائع الثابتة ملدة ال تزيد عن سنة ( :2013حتى سنة واحدة) وتخضع ملعدل فائدة يتراوح من  ٪1 .80إلى  :2013( ٪2 .25من  ٪2 .00إلى .)٪2 .25
ميثل احلساب املشروط املبلغ اخملصص لدفع توزيعات األرباح .مت تسجيل ما يعادل هذا املبلغ كمطلوبات ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى .لم يتم إدراج هذا الرصيد
النقدي املشروط ضمن النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية.

22

قروض مصرفية

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض اجملموعة التي تخضع لفائدة ،والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.
2014
ألف درهم

مطلوبات متداولة
تسهيل ائتماني

قرض قصير األجل

مطلوبات غير متداولة
الشروط وجدول السداد

 31ديسمبر 2014

اإلجمالي

 31ديسمبر 2013

القيمة
الدفترية
ألف درهم

القيمة االسمية/
السقف
ألف درهم

دوالر أمريكي/درهم إماراتي /ليبور /إيبور /متوسط
سعر الفائدة  +هامش*
جنيه مصري

2015

132,699

69,928

133,233

23,936

2015

456,629

299,077

453,935

247,407

ليبور /إيبور  +هامش*

2015

75,000

1,501

75,000

-

664,328

370,506

معدل الفائدة

دوالر أمريكي/درهم إماراتي /ليبور /إيبور /متوسط
سعر الفائدة  +هامش*
جنيه مصري

دوالر أمريكي/درهم إماراتي
يورو /دوالر أمريكي

يوريبور /ليبور  +هامش*

سنة
االستحقاق

***2014

القيمة االسمية/
السقف
ألف درهم

103,314

القيمة
الدفترية
ألف درهم

العملة

قرض ألجل***

370,506

321,029

2,315

–

قرض ألجل***

تسهيالت ائتمانية
(مصروفات رأسمالية)**

69,928

23,936

49,686

–

سحب مصرفي على املكشوف

تسهيالت ائتمانية**

300,578

245,092

–

قرض ألجل***

قرض قصير األجل**

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

–

–

153,000

153,000

815,168

424,343

* يتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله من   ٪0.50إلى :2013( ٪1.25من  ٪0.70إلى  .)٪1.50يبلغ معدل سعر الفائدة على القروض والتسهيالت في تركيا البالغة قيمتها  18.287ألف درهم
( 7.354 :2013ألف درهم) ما نسبته .)٪3.50 :2013( ٪3

** هناك تسهيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ  325.000ألف درهم وتسهيالت ائتمانية (مصروفات رأسمالية) بقيمة اسمية تبلغ  75.000ألف درهم مضمونة برسوم متغيرة على املوجودات املتداولة واخملزون
والذمم املدينة لدى اجملموعة.

*** قامت اجملموعة خالل السنة بتسوية القرض ألجل.
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ذمم دائنة جتارية وأخرى
2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

الذمم الدائنة التجارية

245,676

120,087

الذمم الدائنة األخرى

68,371

35,070

مستحقات

102,783

98,357

416,830

24

253,514

معامالت مع األطراف ذات العالقة

تقوم اجملموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت ،وفقا لشروط وأحكام متفق عليها يتم تنفيذها على أساس جتاري مع شركات أو أفراد أخرى ينطبق
عليها تعريف األطراف ذات العالقة املتضمن في املعيار احملاسبي الدولي رقم  .24لدى الشركة عالقة أطراف ذات العالقة مع شركات اجملموعة ومسؤوليها التنفيذيني
والشركات التي يكون مبقدورهم ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك التي ميكنها ممارسة تأثير جوهري على اجملموعة   .
فيما يلي حجم املعامالت واألرصدة القائمة واملصاريف واإليرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
املبالغ املستحقة لطرف ذي عالقة
2014
ألف درهم

الشركة القابضة العامة «صناعات»

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

1,650

1,400

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ()2014

1,361

-

دفع لعمالت أجنبية

–

الرصيد االفتتاحي في  1يناير

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان ()2013
شراء عمالت أجنبية
مصروفات أخرى

مدفوعات

الرصيد اخلتامي في  31ديسمبر

–

1,350

–

4,391

()4,391

534

683

()2,172

()1,783

1,373

1,650

معامالت مع كبار أعضاء اإلدارة العليا
فيما يلي تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا:
2014
ألف درهم

مزايا قصيرة األجل

مزايا طويلة األجل

25

17,354

20,001

21,631

25,734

4,277

مخصص تعويضات نهاية اخلدمة
2014
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

احململ على السنة

املدفوع خالل السنة

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

5,733

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

32,861

26,098

()3,354

()2,024

36,167

32,861

6,660

8,787
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مطلوبات الضريبة املؤجلة

26

إن موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة قد نتجت عن الفروق املؤقتة بني األساس الضريبي للموجودات واملطلوبات والقيمة الدفترية لهذه املوجودات واملطلوبات في
ّ
البيانات املالية املوحدة.
2014
ألف درهم

الرصيد في  1يناير

(تخفيض) /مصروف الضريبة للسنة
إعادة حتويل العمالت

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

764

826

()55

()135

()38

73

671

764

فيما يلي حتليل لضريبة الدخل املؤجلة:
2014
ألف درهم

موجودات الضريبة املؤجلة
موجودات متداولة

 31ديسمبر

6

2013
ألف درهم

7

مطلوبات متداولة

36

22

إجمالي موجودات الضريبة املؤجلة

42

29

ممتلكات وآالت ومعدات

()647

()764

إجمالي مطلوبات الضريبة املؤجلة

()713

()793

صافي مطلوبات الضريبة املؤجلة

()671

()764

أخرى

27

()66

()29

مطلوبات أخرى

قامت اجملموعة خالل السنة بإبرام أدوات مشتقة مع أحد البنوك يتم مبوجبها ما يلي:
 	)1يقوم البنك بإقراض اجملموعة  50.000ألف دوالر أمريكي مبعدل ليبور ٪0.٩0 +

 	)2تقوم اجملموعة باستثمار  50.000ألف دوالر أمريكي في منتجات ُمهيكلة حتقق اجملموعة مبوجبها إيرادات بحد أدنى  ٪1زائدا معدل يرتكز على أداء مؤشر صرف
العمالت احملدد من قبل البنك.
إن املبلغ األصلي البالغ  50.000ألف دوالر أمريكي يخضع لضمان في حال عدم قيام اجملموعة بتسوية األداة املعنية قبل تاريخ االستحقاق ( 5سنوات) .مبوجب هذه
األداة ،يتم إدراج اتفاقية اإلقراض واتفاقية االستثمار في املؤشر ضمن ترتيب واحد غير قابل للفصل من حيث االتفاق التعاقدي.
يتم حتديد القيمة العادلة لألدوات املالية التي ال يتم املتاجرة بها في سوق نشط (على سبيل املثال ،األدوات املشتقة خارج البورصة) باستخدام أساليب التقييم.
تستخدم اجملموعة تقييماتها من طرف خارجي بتاريخ نهاية التقرير .تندرج هذه األدوات ضمن سندات املستوى .3
2014
ألف درهم

التزامات األدوات املشتقة
التزامات أخرى

28

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

3,726

-

4,023

654

297

654

رأس املال

يتكون رأس املال  526.650ألف سهما ً بقيمة اسمية تبلغ  1درهم للسهم الواحد والتي مت إصدارها بقيمة عينية.
2014
ألف درهم

املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل ( 600.000ألف سهما ً عاديا ً بقيمة واحد درهم للسهم الواحد)
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600,000

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

600,000
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إحتياطي قانوني

30

األدوات املالية

وفقا للقانون االحتادي رقم  8لعام ( 1984وتعديالته) والنظام األساسي للشركة ،يتم حتويل  ٪10من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح رصيد االحتياطي
القانوني مساويا ً لـ ٪50من رأس املال املدفوع .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
مخاطر االئتمان
إن القيمة احململة للموجودات املالية متثل احلد األقصى للتعرض خملاطر االئتمان .فيما يلي أقصى حد لتعرض مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
 31ديسمبر

إيضاح

2014
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية

18

176,908

154,442

نقد وأرصدة لدى املصارف

21

539,850

563,412

734,757

726,948

ذمم مدينة أخرى

18

17,999

2013
ألف درهم

9,094

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها اجملموعة منسوبة بصورة أساسية إلى الذمم املدينة التجارية اخلاصة بها .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 تركز هام خملاطر االئتمان حيث إن التعرض العام خملاطر االئتمان ّ

خسائر انخفاض القيمة

فيما يلي أعمار الذمم املدينة التجارية في تاريخ التقرير:
2014
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية لم تتعرض النخفاض في القيمة:
لم يحن موعد استحقاقها

متأخرة السداد من  60 - 0يوما ً

متأخرة السداد من  120 - 61يوما ً

128,261

119,875

6,087

2,807

35,228

متأخرة السداد من  180 - 121يوما ً

2,601

متأخرة السداد من  300 - 241يوما ً

993

متأخرة السداد من  240 - 181يوما ً
متأخرة السداد ألكثر من  301يوما ً

ذمم مدينة جتارية متأخرة السداد مت رصد مخصص النخفاض قيمها:
متأخرة السداد من  240 - 181يوما ً
متأخرة السداد من  300 - 241يوما ً

متأخرة السداد ألكثر من  301يوما ً

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

28,091
1,334

1,228

402

214

2,510

1,719

398

877

7,287

6,031

184,926

161,639

333

289

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

الرصيد في  1يناير

مخصص الذمم املدينة

املشطوبات

2014
ألف درهم

7,197
883

()62

8,018

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

7,182

882

()867
7,197
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األدوات املالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية:
القيمة احململة
ألف درهم

 31ديسمبر 2014

ذمم دائنة جتارية وأخرى

314,047

314,047

314,047

–

370,506

370,731

370,731

–

–

3,726

3,726

–

–

690,620

690,845

686,341

778

155,157

155,157

155,157

-

-

424,343

433,122

325,503

48,500

59,119

-

582,568

591,429

483,270

48,688

59,471

-

مستحق إلى طرف ذي عالقة
مطلوبات طويلة األجل

968

مطلوبات مشتقة

 31ديسمبر 2013

ذمم دائنة جتارية وأخرى

مستحق إلى طرف ذي عالقة

1,650

مطلوبات طويلة األجل

1,418

قروض مصرفية

حتى سنة واحدة
ألف درهم

 5-2سنوات
ألف درهم

–

1,373

قروض مصرفية

تدفقات نقدية تعاقدية
ألف درهم

 2-1سنة
ألف درهم

أكثر من خمس سنوات
ألف درهم

1,373

1,373

968

–

190

1,650

1,650
1,500

–

778

–

3,726

–

–

3,726

–
-

-

960

–

–

–

-

188

-

-

352

مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبية

فيما يلي تعرض اجملموعة خملاطر العمالت األجنبية اعتمادا ً على القيم االسمية:

املبالغ بألف درهم

يورو

روبية هندية

املشتريات املتوقعة

3,597

3,671

قرض طويل األجل

-

–

2014

فرنك سويسري جنيه استرليني

485
–

237
–

2013

يورو

روبية هندية

فرنك سويسري

جنيه استرليني

10,072

3,671

55

-

745

-

-

-

فيما يلي أسعار الصرف املطبقة خالل السنة:

يورو

متوسط سعر الصرف

2014

2013

4.880

4.877

2014

2013

4.464

5.055

0.512

0.525

0.058

0.059

فرنك سويسري

4.017

3.962

3.711

ليرة تركية

1.680

1.933

1.580

جنيه مصري

روبية هندية

جنيه إسترليني

0.516
0.060
6.050

0.532

0.063

5.744

سعر الصرف في تاريخ التقرير

5.703

4.124
1.716

6.055

إن ارتفاع  /انخفاض سعر الدرهم اإلماراتي ،وفقا ملا هو مبني أدناه ،مقابل اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية واجلنيه اإلسترليني 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.
يتم إجراء التحليل بنفس األساس املستخدم في سنة  ،2013بالرغم 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)
 31ديسمبر 2014
يورو (انخفاض بنسبة )٪8

حقوق امللكية
ألف درهم

–

فرنك سويسري (ارتفاع بنسبة )٪4

–

جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة )٪1

–

روبية هندية (ارتفاع بنسبة )٪3

جنيه مصري (انخفاض بنسبة )٪6
ليرة تركية (انخفاض بنسبة )٪7

األرباح ( /اخلسائر)
ألف درهم

1,250

()73
()7

–

9

()643

–

()646

1,179

–

()3

 31ديسمبر 2013

حقوق امللكية
ألف درهم

يورو (انخفاض بنسبة )٪2

-

995

-

2

فرنك سويسري (انخفاض بنسبة )٪1

-

جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة )٪5

-

ليرة تركية (ارتفاع بنسبة )٪5

50

روبية هندية (انخفاض بنسبة )٪1
جنيه مصري (ارتفاع بنسبة )٪1

األرباح ( /اخلسائر)
ألف درهم

3

-

19

-

69

1,000

-

يرتكز التحليل املوضح أعاله على تقلب العمالت خالل شهري يناير وفبراير  :2013( 2015شهري يناير وفبراير .)2014

مخاطر أسعار الفائدة

فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات اجملموعة املالية التي تخضع لفائدة في تاريخ التقرير:
 31ديسمبر

األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة

2014
ألف درهم

املوجودات املالية

477,652

497,041

477,355

496,387

املطلوبات املالية

()297

2013
ألف درهم

()654

األدوات ذات أسعار الفائدة املتغيرة
املطلوبات املالية

370,506

424,343

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات املالية للمجموعة بصور ٍة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
في  31ديسمبر  ،2014فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت  /انخفضت بنسبة  ٪1مع بقاء جميع املتغيرات األخرى ثابتة ،لكان ربح السنة قد ارتفع/
انخفض مببلغ  2.460ألف درهم ( 3.339 :2013ألف درهم) وذلك كنتيجة رئيسية الرتفاع  /انخفاض مصروف الفائدة.

إدارة رأس املال

تتمثل أهداف اجملموعة عند إدارة رأس املال في حماية قدرة اجملموعة على االستمرار وفقا ً ملبدأ االستمرارية بهدف توفير العوائد للمساهمني واملزايا ألصحاب املصلحة
اآلخرين واحملافظة على الهيكل املثالي لرأس املال خلفض تكلفة رأس املال واحملافظة على هيكل رأس املال املالئم وحتقيق عائدات للمساهمني ،قامت اجملموعة في 2014
بتوزيع عوائد على املساهمني في شكل توزيعات أرباح لسنة  ،2013والتي تندرج التفاصيل اخلاصة بها في بيان التغيرات في حقوق امللكية للسنة.
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االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية
2014
ألف درهم

 31ديسمبر

2013
ألف درهم

ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية

63,200

36,925

ارتباطات رأسمالية

46,702

96,308

في  31ديسمبر  ،2014بلغت الضمانات القائمة  43.038ألف درهم ( 18.493 :2013ألف درهم) واملشمولة ضمن الضمانات املصرفية واالعتمادات املستندية
املذكورة أعاله.
مت إصدار الضمانات املصرفية واالعتمادات املستندية أعاله في سياق األعمال االعتيادية ،وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد املؤجل وكفاالت ُحسن التنفيذ
وكفاالت املناقصات وكمبياالت الدفع املؤجل والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية.
إن عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:
2014
ألف درهم

أقل من سنة

 31ديسمبر

16,700

16,295

4,914

8,626

24,806

من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2013
ألف درهم

46,420

27,423
52,344

أرض مستأجرة ومبنى ومركبات مبوجب عقود إيجار تشغيلية .تتضمن شروط اإليجار خيار جتديد عقد اإليجار عند انتهائه.
لدى اجملموعة ٍ
بلغت رسوم اإليجار احململة على السنة  19.533ألف درهم ( 14.997 :2013ألف درهم).

32

إعادة بيان أرقام املقارنة

متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتوافق مع العرض املتبع في هذه البيانات املالية املوحدة كما هو مبني أدناه.

أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى
ربحية السهم األساسية واخملففة (درهم)

 31ديسمبر 2013

كما هي مبينة سابقا ً
ألف درهم

كما هي معاد تصنيفها
ألف درهم

160,076

158,726

صافي التأثير
ألف درهم

()1,350

()9,175

()7,825

1,350

0.267

0.265

()0.002

وفقا ً للمعيار احملاسبي الدولي رقم «( 1عرض البيانات املالية») ،متت إعادة تصنيف مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجنة عن السنة املنتهية في 31
ديسمبر  2013من اإليرادات الشاملة األخرى إلى املصروفات العمومية واإلدارية.
متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة للسنة السابقة ،حيثما اقتضت الضرورة ،للتوافق مع العرض املتبع للسنة احلالية .ترى اإلدارة أن العرض املتبع للسنةاحلالية
يقدم املعلومات الالزمة ملستخدم البيانات املالية املوحدة.
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