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بعد تحقيق أداء قوي في المبيعات 
واألرباح، واصلت "أغذية" المضي 

قدمًا في استراتيجيتها الرامية إلى 
تحقيق النمو المستدام في عام 
2015. وتحتل "أغذية" مركز الريادة 

دائمًا من خالل طرح منتجات جديدة 
في السوق باإلضافة إلى تطبيق 
أساليب عمل جديدة عبر جميع 

أنحاء المجموعة، ما يمنحها مكانًة 
رفيعة تؤهلها لتحقيق النمو 

المستقبلي المنشود، األمر الذي 
سيعود بالنفع على جميع الجهات.
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من نحن

نحن شركة رائدة في مجال األغذية والمشروبـات مقرهـا إمارة أبوظبي.
تأسست الشركة في دولة اإلمـارات العربيـة المتحدة عـام 2004 وأدرجت 

أسهمهـا في سوق أبوظبي لألوراق المالية منذ العام ٢٠٠٥، وتضم مجموعة 
أغذية محفظة عالمية مرموقة من الشركات والعالمات التجارية المتكاملة.

توفر الشركة تشكيلة من المنتجات الموثوقة عالية الجودة من األغذية 
والمشروبـات األساسية للعمالء والمستهلكين في دولة اإلمـارات العربية المتحدة 

ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيـا ومنطقـة الشرق األوسط بشكل عـام.

رؤيـتـنـا
أن نكون أكثر شركات األغذية والمشروبات 

قيمة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

فـلـسفـتـنــا
لكي نعيش الحياة من أعماق القلب

إن كل ما نقوم به في أغذية ينبع من أعماق قلوبنا.

نحن ننتج األغذية والمشروبات الضرورية والموثوقة 
التي تدعم وتغذي الحياة المتكاملة النابضة 

بالنشاط كل يوم.

نحن نقوم بذلك هنا في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وفي منطقة الشرق األوسط وخارجها 

للناس من مختلف المشارب والجنسيات.

هذا االلتزام النابع من القلب يحرك أعمالنا في 
مختلف مراحل السلسلة الغذائية، بدءًا من الحقل 

وصوالً إلى مائدة الطعام. 

 نحن مصممون على تلبية أعلى معايير الجودة 
في األغذية والمشروبات بطريقة مستدامة.

 نقدر عاليًا كل شخص نخدمه وكل شخص 
يعمل معنا.

نقوم بذلك من أعماق قلوبنا.

ذلك ألنه عندما يحيا كل شخص حياته بشكلها 
التام، نحيا جميعًا الحياة التي نستحق.

رسالتنا
تتمثل رسالتنا المستمرة كل يوم في 

الغذائية  المنتجات  ألفضل  المنتظم  التوفير 
بأعلى  والمنتجة  المغذية  والمشروبات 

والتي  المسؤولية،  الجودة ومعايير  مواصفات 
تعد من المستلزمات األساسية في كل 

مراحل الحياة لكل شخص يحيا حياة متجددة 
بالحيوية والنشاط، ســواء في  نابضة  صحية 

دولة اإلمارات العربية المتحدة أو في منطقة 
الشرق األوسط أو غيرها من المناطق.
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القيم األساسية

ندرك في »أغذية« أن االبتكار هو 
المحرك لحدوث النمو االقتصادي. 

لذا، يعمل موظفينا بدافع من روح 
الحماس التجارية واإلبداعية التي 

تقود كل ما يفعلون.

نبتكر حلوالً إبداعية لمواجهة جميع 
التحديات ونقوم بتحويلها إلى 

فرص جديدة. إننا على دراية تامة 
بأعمالنا، ونحيط بكافة جوانبها، 

كما نراعي دومًا آثار أعمالنا على 
عمالئنا والبيئة والمجتمع.

صادقون وأصيلون، نعني ما نقول، 
ونفي بما نعـد.

نتمتع بأعلى مستويات الخبرة 
واالستقامة. ونعي تمامًا ما 

يتوجب علينا فعله إلنجاز عمل جيد 
ومبتكر. لذا نحرص على أن يحظى 

كل َمن يعمل معنا بالفرص 
المناسبة والتشجيع الالزم كي 

يقدموا أفضل ما لديهم.

نتميز بالفكر المتقد الذي تدعمه 
المعرفة العميقة، واألصالة والتفرد، 

في تفكيرنا أو فيما نريد إنجازه.

نوظف معرفتنا وخبراتنا كي 
حصولهم  لمستهلكينا  نضمن 

بأعلى  تتمتع  على منتجات غذائية 
الجودة،  منتجات  مستويات 

بها وتجعل حياتهم  يثقون 
أكثر متعة. اليومية 

وباعتبارنا موظفين في شركة 
واحدة، فإننا نعمل معًا كفريق 

واحد يسعى إليجاد مزيد من الُسبل 
التي تلبي احتياجات مجتمعنا 
ومستهلكينا وعمالئنا. نرحب 

بالتنوع وقلوبنا مفتوحة للجميع.

بعقلية متفتحة مشجعة، نتبادل 
أفكارنا وخبراتنا مع شركائنا 

وموردينا، ونتشاركها مع بعضنا 
البعض. في مفهومنا، ليس هناك 

حواجز، بل هناك دائمًا توجهات جديدة.

نستلهم أفكارنا من األفراد والبيئة 
المحيطة بنا. نصّر على تحقيق 
النجاح وعازمون على أن نكون 

األفضل. كما أننا مصممون على 
إيجاد مزيد من القيمة عبر جميع 

مجاالت أعمالنا.

نؤمن بالتقدم اإليجابي. نتقبل 
التغييرات ونستجيب لها بالعمل 

الدؤوب واالستجابة السريعة. 
طموحاتنا ال حدود لها، ونحن 
حريصون على تحقيقها مع 

حفاظنا على النزاهة واالستقامة 
في العمل.

األصالةالريادة

العزيمةاالنفتاح
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لقد حققت مجموعة "أغذية" عامًا آخر من النجاح، وهو ما تجّلى في 
تضاعف اإليرادات ونمو األرباح على أساس سنوي. ويأتي هذا األداء 

شاهدًا على قدرة الشركة على الوفاء باستراتيجيتها الّرامية إلى 
تحقيق النمو المستدام من خالل التنمية المستمرة لفئات األعمال 

األساسية لدينا، في الوقت الذي نمضي فيه قدمًا نحو تنويع المنتجات 
وتحقيق التوسع اإلقليمي.

أهم المؤشرات المالية

صافي المبيعات
(مليون درهم)

1,866
 النمو في

صافي المبيعات

٪13+
صافي الربح

(مليون درهم)

231
النمو في

صافي الربح

٪20+

11

1,144

12

1,327

13

1,512

15

1,866

14

1,655

صافي المبيعات
(مليون درهم)

11

٪6

12

٪8

13

٪9

15

٪10

14

٪9

العائد على األصول

11

34

12

85

13

106

15

176

14

136

القيمة االقتصادية المضافة
(مليون درهم)

11

٪9

12

٪12

13

٪15

15

٪18

14

٪17

العائد على صافي رأس المال

11

85

12

123

13

159

15

231

14

193

صافي الربح 
(مليون درهم)

11

٪8

12

٪11

13

٪13

15

٪15

14

٪14

العائد على حقوق الملكية
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أبرز اإلنجازات التشغيلية

لقد كان عام 2015 عامًا زاخرًا بمشاريع تعزيز رأس المال، سواًء في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة أو بالنسبة لشركاتنا التابعة في جميع أنحاء 

العالم. إن "أغذية" فخورة بزيادة قدرات اإلنتاج والتخزين في منشآتها، 
 كما تفخر أيضًا بإضافة منتجات جديدة من خالل استحواذها على 

شركة البيان للمياه.

االستحواذ على شركة البيان للمياه، 
التي تعد واحدة من الشركات الرائدة 

في توفير عبوات المياه سعة ٥ جالونات 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

والتي تتمتع بتواجد لها في ُعمان أيضًا.

منتجات ونكهات جديدة، ُأعيد تجديدها 
بعبوات جذابة وتصميمات عصرية.

االستثمار في خط تعبئة جديد فائق 
السرعة، أسهم في زيادة القدرة بنسبة 

تتجاوز 4٠ في المائة لتصل إلى 74 
مليون عبوة سنويًا، والمقرر اكتماله 

في أبريل ٢٠16.

زيادة القدرة في إنتاج العلف الحيواني 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

وفي إنتاج المياه المعبأة في تركيا.

ترقية نظام إدارة األغذية في منشأة 
شركة المطاحن الكبرى للدقيق 
والعلف إلى اعتماد نظام سالمة 

األغذية (FSSG 22000)، لتصبح بذلك 
أول شركة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة تحصل على هذا االعتماد.

زيادة القدرة التخزينية لمستودع 
العين إلى 3٢,٠٠٠ لوح تحميل. 

شراء مستودع جديد في دبي.

األصول  
منتجات إماراتية  
منتجات مصرية  
منتجات تركية  

تواجدنا الدولي

مازالت إهتماماتنا منصّبة 
على إضافة المزيد من 

القيمة إلى عالماتنا 
 التجارية واإلستمرار 

في التوسع الجغرافي.
  السعودية

   ُعمان

 الصومال

 األردن

 رومانيا

 العراق

 كينيا

 المغرب

 إيطاليا

 لبنان

  فلسطين

 المملكة المتحدة

 بلجيكا

  البحرين

 قطر

    اإلمارات العربية المتحدة

  مصر
 ليبيا

  تركيا

 نيجيريا

 الكويت

  ألمانيا

 اليمن
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أين سنضع تركيزنا؟ )الفئات الرئيسية(

قسم األعمال اإلستهالكية

المياه

العلف الحيواني

األلبانالعصائر

الدقيق

قسم األعمال الزراعية

منتجات مكملة للعصائر كبيرة ومتنامية

تعزيز القيادة

أدت المراجعة الشاملة لألعمال خالل العام إلى تبني استراتيجية أعمال 
جديدة من المقرر تنفيذها خالل السنوات الخمس المقبلة، بهدف 
تحقيق إيرادات تتجاوز مليار دوالر بحلول عام 2020. وفي هذا اإلطار، 

حددنا الفئات األساسية محل التركيز، وأنشأنا خطة من سبعة مراحل، 
وبدأنا في تهيئة وتطوير مناصب استراتيجية رئيسية كجزٍء من 

التغيير التنظيمي بالتوازي مع االستراتيجية الجديدة.

أبرز اإلنجازات االستراتيجية
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كيف سنحقق الفوز؟ )خطة من سبعة مراحل(

 دعم الفئات األساسية 
بشكل عضوي في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة 
(المياه، الدقيق، والعلف 

الحيواني)

1

إجراء تغييرات جذرية على 
األعمال غير األساسية (معجون 

الطماطم، الخضراوات 
المجمدة، المخبوزات المجمدة، 

ومنتجات مونستر)

5

تعزيز األعمال االستهالكية 
في دولة اإلمارات مع طرح 

عبوات المياه سعة 5 جالونات، 
منتجات العصائر، واأللبان من 

خالل االستحواذ

2

تعزيز هوامش األداء من خالل 
عناصر الدعم التي تم تحديدها

6

التوسع عالميًا في قطاع 
المياه عبر االستحواذ واالندماج 

والمشاريع المشتركة

3

مواءمة الهيكل التنظيمي 
 والقدرات البشرية لتحقيق 

نمو مستدام في األرباح

7

توسعة ريادة قسم األعمال 
الزراعية من خالل القيام بمشاريع 
جديدة أو االستحواذ على شركات 

تنتج العلف الحيواني

4
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لمحة موجزة

قسم األعمال الزراعية

٪13
النمو في

صافي الربح

٪7
 النمو في

صافي المبيعات

2004/06

2013

تدير الشركة قسمين 
استراتيجيين، هما قسم 

األعمال الزراعية وقسم األعمال 
 االستهالكية. نحن حريصون 

على تصنيع منتجات غذائية ذات 
جودة عالية ومذاق فريد. ونتيجة 

لذلك، فإن العديد من العالمات 
التجارية الرائدة لدينا أصبحت 
الخيار المفضل لجميع أفراد 

 العائلة، وتحظى بتقدير 
وإعجاب المستهلكين. 

الدقيق وعلف الحيوانات
دولة اإلمارات العربية المتحدة

الدقيق العادي
الدقيق الخاص
علف الحيوانات
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2004/06

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

قسم األعمال اإلستهالكية

األلبان
دولة اإلمارات العربية المتحدة

اللبن العادي بأنواعه
اللبن بنكهات الفواكه

لبن األطفال بأنواعه
زبادي بطعم الحلوى

الفواكه والخضروات المصنعة
 دولة اإلمارات العربية 

المتحدة
معجون الطماطم

 الخضروات المجمدة
التمور

مصر
معجون الطماطم

معجون الفلفل الحار
الخضروات المجمدة

هريس الفاكهة

٪23
 النمو في

صافي المبيعات

٪50
النمو في

صافي الربح

منتجات المخبوزات المجمدة
دولة اإلمارات العربية المتحدة

 باغيت 
سيباتا 

كرواسون
لفة كايسر

 عجينة فطيرة
رغيف

 مخبوزات بالشكوالته
رولز

المياه والمشروبات
دولة اإلمارات العربية المتحدة

المياه المعبأة
عبوات المياه 

سعة ٥ جالون
المياه المنكهة

مشروبات 
العصائر

العصائر الطازجة
مونستر إنيرجي

تركيا
مياه الينابيع 

الطبيعية
عبوات المياه 

سعة ٥ جالون
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التمسك باألداء القوي والتركيز 
على األولويات االستراتيجية

حققت أغذية عامًا آخر من النجاح، وهو 
ما يؤكد على قوة ُأسسها ومنهج 

قيادتها السليم في ظل ظروف البيئة 
التي  الصعبة  والتنافسية  االقتصادية 

أعمالنا. نمارس فيها 

اهتمت إدارتنا، وكذلك مجلس اإلدارة، بأولوياتنا 
االستراتيجية طوال العام، مع التركيز على 

النمو المربح ألعمالنا من خالل استهداف كافة 
شرائح العمالء ومواصلة التوسع عبر هذه 

الشرائح. ومن المنظور طويل األجل، بدأ العمل 
بالخطط الهادفة لضمان تحقيق "أغذية" للنمو 

المستدام على المدى الطويل، مع االنتهاء 
من إعداد استراتيجية جديدة، تهدف إلى مكانة 

متميزة كشركة رائدة في قطاع األغذية 
والمشروبات في المنطقة، ومن المقرر تنفيذ 
هذه االستراتيجية الجديدة على مدار السنوات 

الخمس المقبلة.

تحتل "أغذية" اآلن الريادة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في قطاعات األعمال األساسية 

المتمثلة في الدقيق، العلف الحيواني، والمياه؛ 
علمًا بأن هذه المجاالت حيوية لألمن الغذائي، 

مما يجعلنا شريكًا حيويًا للحكومة ولوطننا، 
وسنواصل إعطاء األولوية لهذه القطاعات 

واالستثمار في الفئات الغذائية الرئيسية لضمان 
قدرتنا على الوفاء بواجبنا تجاه شعبنا ووطننا 
دون انقطاع. ُيعد استحواذنا على شركة البيان 

للمياه في نهاية عام ٢٠1٥ خير برهاٍن على 
التزامنا تجاه تعزيز تطور هذه الفئات األساسية.

إن منتجاتنا التي تتنوع بين منتجات األلبان 
والعصائر الطازجة، والتي طرحناها في 

السوق في عام ٢٠1٥، تضع صحة العمالء على 
رأس أولوياتها، من خالل االلتزام باستخدام 

المكونات الطبيعية، وهي بذلك تشجع على 
اتباع أسلوب حياة سليم وصحي. وتعمل 

فرق البحث والتطوير جاهدًة لتحسين وصفات 
تصنيع المنتجات لضمان استمرار الجودة 
العالية والمذاق الشهي. وبدورها، تشجع 

"أغذية" على اتباع مزيد من الخيارات الصحية، 
وذلك عن طريق توفير منتجات مغذية وفي 

نفس الوقت شهية ومفيدة.

تتمتع "أغذية" بمكانة هامة في اقتصاد دولة 
اإلمارات العربية المتحدة من خالل توفيرها 

الغذاء لألسر واألفراد وتكثيف الجهود مع 
الحكومة بشأن مبادرات األمن الغذائي التي 
تقدمها. وفي ذات السياق، تلتزم "أغذية" بأن 

تكون الشريك المفضل آلالف المزارعين الذين 
نعتمد عليهم باعتبارهم عمالئنا األوفياء، 

وتتولى مسؤولية توعية المزارعين وتطوير 
منتجات األعالف الحيوانية التي تعزز إنتاجية 

الثروة الحيوانية المحلية.

كما يتجاوز دورنا تقديم المواد الغذائية 
بالمساهمة  ملتزمون  فنحن  والمشروبات؛ 

في تحقيق أهداف التنّوع االقتصادي إلمارة 
أبوظبي من خالل تنمية وتطوير قدرات 

وتواصل  بالمجموعة.  التحتية  والبنية  التصنيع 
الُمضي قدمًا، حيث  لدينا  النمو  استراتيجية 
أعمالنا  تركيزنا على عملية توسيع  يضمن 

من خالل زيادة اإلنتاج، وتوسيع قاعدة العمالء؛ 
إلى عمليات  باإلضافة  المنتجات  وتطوير 

المشاركة  االندماج واالستحواذ، استمرارنا في 
البالد. الصناعية في  التنمية  في مسيرة 

إنه ليملؤني عظيم الفخر بقدرتنا على تجاوز 
أهداف التوطين لهذا العام، وذلك بالتزامن مع 

طرح مبادرة "زاهب" التي تستهدف الشباب 
اإلماراتي من خالل أكبر برنامج للجهوزية 

للعمل في أبوظبي، وقيامنا بتعيين رئيس 
تنفيذي للعمليات من أبناء الوطن اإلماراتيين، 

ما تثبت جميعها التزامنا الواعي والحريص نحو 
المستقبل. أجيال 

إننا في "أغذية" نسعى إلى تطوير منتجات 
جديدة وطرحها محليًا، وابتكار نكهات تناسب 

أذواقنا المحلية؛ ولتحقيق ذلك، فإننا نتبنى 
توجهًا قويًا لتشجيع االبتكار والسعي بشكل 

استباقي الستقطاب األفراد ممن يمتلكون روح 
المبادرة والقدرة على شحذ الهمم واألفكار. 

ونظرًا لقدرتها على المشاركة في إنشاء وتعزيز 
االقتصاد القائم على المعرفة والنابض بالحيوية، 
فإن "أغذية" تسهم إسهامًا مباشرًا في تطلعات 

دولة اإلمارات العربية المتحدة لتكون مركزًا 
لالبتكار وتنمية العقول الموهوبة، باإلضافة إلى 

دعمها والحفاظ عليها. 

يمثل االقتصاد القائم على المعرفة ركيزة 
أساسية لضمان مستقبل مستدام لألجيال 

القادمة. إننا نعتبر أنفسنا شركة تسعى 
بطموح إلى االرتقاء بالسوق وتعزيزه من 

خالل تطبيق معاييرنا العالية. ويتجلى الدليل 
على نجاح نهجنا وقيادتنا في قطاع األغذية 

والمشروبات في عام ٢٠1٥ بحصولنا على جائزة 
الشيخ خليفة لالمتياز للفئة الذهبية. 

وتتماشى هذه الجائزة، وهي أرقى جائزة للتمّيز 
في قطاع األعمال في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، مع أفضل الممارسات العالمية، 

وتتبنى نموذج المؤسسة األوروبية إلدارة الجودة 
والتميز، وتقوم بتقدير الشركات التي تسعى 

لتحقيق التمّيز في جميع مجاالت أعمالها. وُيعد 
الفوز بهذه الجائزة إنجازًا كبيرًا لمجموعة "أغذية" 

التي ال تزال شركة حديثة العهد تخوض مسيرة 
النمو والتحول بوتيرة متسارعة.

ُيعزى هذا النجاح إلى العمل الجاد وااللتزام 
الراسخ الذي أثبتته إدارتنا وموظفينا، وأود 

بالنيابة عن مجلس اإلدارة أن أتقدم بخالص 
الشكر لهم. كما أود باألصالة عن نفسي 

وبالنيابة عن مجلس اإلدارة واإلدارة العليا 
للمجموعة، أن أرفع أسمى آيات الشكر والتقدير 

لحكومة أبوظبي، وللقيادة الملهمة لصاحب 
السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، القائد األعلى 
للقوات المسلحة (حفظه اهلل)، والفريق أول 

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، 

وذلك لدعمهم المتواصل.

إن ما حققناه حتى اليوم من إنجازات وتقدم، 
ُتثبت لمساهمينا وعمالئنا والمستهلكين 

أن بإمكانهم الوثوق بنا للحصول على أعلى 
مستويات الجودة في األطعمة والمشروبات 

التي ننتجها. وإنني لعلى ثقة أنكم ستواصلون 
هذه المسيرة معنا ونحن مقبلون على مرحلة 

جديدة ومثيرة من النمو.

المهندس/ ظافر عايض األحبابي

رئيس مجلس اإلدارة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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1

سعادة المهندس/ ظافر 
عايض األحبابي

رئيس مجلس اإلدارة

 مستشار بالشركة القابضة 
العامة (صناعات)

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس مجلس إدارة جمعية 
اتحاد الصناعيين، اإلمارات العربية 

المتحدة

عضو مجلس أمناء معهد 
التكنولوجيا التطبيقية

2

 سعادة راشد حمد 
الظاهري

نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب مدير إدارة الصناديق 
المفهرسة، هيئة أبوظبي 

لالستثمار

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

3

سعادة خميس محمد 
بو هارون الشامسي

عضو

رئيس مجلس إدارة شركة 
أبوظبي الوطنية للتكافل

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

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي 
اإلسالمي

عضو مجلس إدارة جمعية اإلمارات 
للتأمين

عضو مجلس إدارة شركة النعيم 
القابضة مصر

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد 
كابيتال

مجلس اإلدارة
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 سعادة سيف سعيد 
غباش

عضو

مدير في مكتب الشؤون 
االستراتيجية، ديوان ولي العهد

 عضو مجلس إدارة شركة 
الظفرة للتأمين

 عضو مجلس إدارة شركة 
قصر اإلمارات

5

سعادة سالم سلطان 
الظاهري

عضو

نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار 
لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة 
العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد 
للمعلومات االئتمانية

6

سعادة محمد سيف 
السويدي

عضو

المدير العام لصندوق أبوظبي 
للتنمية

 رئيس مجلس إدارة مزارع العين 
لإلنتاج الحيواني

نائب رئيس مجلس إدارة البنك 
العربي لالستثمار والتجارة 

الخارجية

عضو مجلس إدارة بنك الخليج األول

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر 
اإلماراتي

 عضو مجلس إدارة مركز األمن 
الغذائي - أبوظبي

7

 سعادة آمنة عبيد 
الزعابي

عضو

مدير تطوير المشاريع بالشركة 
القابضة العامة (صناعات)

1

2

3

4

5

6

7

13



واصلت مسيرة نمونا المضي ُقدمًا على 
نحو يثير اإلعجاب خالل عام 2015 بفضل 
تركيزنا الراسخ على تعزيز األرباح من 

خالل عدة عوامل كنمو المبيعات، دعم 
المبيعات ونمو القطاعات، تعديل األداء 

المنخفض لألعمال، وتعزيز بنيتنا التحتية، 
األمر الذي مّكننا من تحقيق األهداف 

المالية الطموحة التي نسعى إليها. ارتفع 
سعر سهم مجموعة "أغذية" بنسبة 24 

في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة 
الشركة 4.6 مليار درهم بحلول نهاية 

العام 2015.

وحققت المبيعات واألرباح في جميع أنحاء 
المجموعة نموًا مضاعفًا بنسبة 13 و٢٠ في 
المائة على التوالي، مدفوعًة بالتوسع في 

أعمال فئاتنا األساسية؛ وبالتحديد المياه 
والدقيق. ومّكنتنا جهودنا الرامية لتحسين 

التوزيع من االنتشار بشكل أوسع، كما تمكنا 
من تعزيز المبيعات بفضل عدة إجراءات تمثلت 

في تركيزنا المنصب على تحسين تواجدنا 
داخل متاجر التجزئة، اكتساب عمالء جدد، طرح 

منتجات جديدة، تصدير المنتجات، إلى جانب 
زيادة دعم عمليات التسويق. كما أن االستحواذ 
على شركة البيان للمياه، التي تتخذ من دبي 

مقرًا لها، عزز وجودنا في عمليات بيع عبوات 
المياه سعة ٥ جالونات بدرجة كبيرة، كما يوفر 

ذلك مجاالً إضافيًا من مجاالت النمو الحقيقي 
في المستقبل. 

وقد تحسن أداء فئتي العصائر ومنتجات األلبان 
بشكل كبير، حيث انتقل عصير كابري صن من 

تراجع األداء الذي استمر لمدة عام ونصف إلى 
تعزيز نمو المبيعات بنسبة 1٠ في المائة، وزيادة 

األرباح بنسبة 6٠ في المائة، كما سجلت منتجات 
األلبان الطازجة "يوبليه" انتعاشًا قويًا في 

إجمالي هامش األرباح في أعقاب إحداث تغيير 
في استراتيجيتنا مدعومًا في ذلك أيضًا بخفض 

تكلفة المدخالت. وما يزال قطاع المخبوزات 
المجمدة بالرغم من التحديات القائمة يظهر 

ُتقدمًا مشجعًا في ظل توجهنا إلى التنوع 
وطرح منتجات جديدة. 

هذا وقد واصلنا تعزيز وتوسيع بنيتنا التحتية 
لدعم استراتيجية النمو للمجموعة لعام ٢٠٢٠، 

وملتزمون بنفقات رأسمالية كبيرة في 
عمليات التوسع، وشمل ذلك إنشاء مركز 

توزيع جديد في مدينة العين، واالستحواذ على 
منشأة جديدة في دبي، والتي حال االنتهاء 

من تجهيزها في عام ٢٠16 ستسهل عمليات 
التخزين العادي والمبرد، وستوفر مكاتب لفريق 

المبيعات في دبي.

وتجاوبًا مع النمو المتزايد في الطلب، شرعنا 
في تركيب خط تعبئة ثاٍن عالي السرعة لتعزيز 

القدرة اإلنتاجية لمياه العين بنسبة تزيد على 
4٠ في المائة، هذا فضال عن بناء صوامع حبوب 

جديدة ستعطي قدرات إضافية تبلغ ٥٠ ألف طن. 
ويجري العمل حاليًا على تطبيق نظام فعال 
لتخطيط المسارات وإدارة المركبات من أجل 

تعزيز قدرتنا على االستجابة للعمالء وتحسين 
كفاءة عمليات التوزيع التي نقوم بها. كما 

يتم حاليًا وضع المقترحات الالزمة لنظام 
تخطيط الموارد المؤسسية الجديد الذي 

سيؤدي إلى تحسين الكفاءة.

إنني فخور للغاية بمستوى أدائنا وبالمبادرات 
العديدة التي قمنا بتنفيذها، وصوالً لتحقيق 

المزيد من التطور في أداء أعمالنا وبيئة العمل، 
فضالً عن تعزيز قيمنا التي نرتكز عليها. إن 

مدى التزامنا بأخالقيات العمل وصدقنا تجاه ما 
نؤديه يظهر جليًا في كل ما نقوم به، وذلك من 

خالل طرح منتجات عالية الجودة، وتبني أفضل 
ممارسات الحوكمة، وامتالك فريق عمل ذو 

خبرات عالمية لتحقيق الريادة في مجالنا وتوفير 
بيئة عمل مثالية لموظفينا. 

إن قصة النمو هذه في مجملها تشكل 
األساس الذي نرتكز عليه إلجراء المراجعة 

الشاملة ألعمالنا التي أنجزناها خالل العام، 
في ظل سعينا لالنتقال بالشركة إلى 

المرحلة التالية من النمو. لقد وضعنا هدفًا 
لتحقيق إيرادات تتجاوز مليار دوالر أمريكي 

بحلول عام ٢٠٢٠، ونشرع حاليًا في وضع 
استراتيجية جديدة من المقرر تنفيذها على 

مدار السنوات الخمس المقبلة. ولذلك، 
فقد حددنا بوضوح الفئات األساسية محل 

اهتمامنا، من أجل التركيز عليها وتخصيص 
الموارد المناسبة لها بما يتناسب مع حجمها 

وفرص النمو الكامنة لديها. كما وضعنا 
خطة من سبع مراحل لتحديد المبادرات التي 

من شأنها أن تساعدنا في الوصول إلى هدفنا. 
انتهينا كذلك من تشكيل الهيكلة الوظيفية 
التي تتماشى مع إستراتيجية النمو القادمة، 
وستدخل هذه الهيكلة حيز التنفيذ في عام 

٢٠16. وشرعنا باستحداث مناصب رئيسية، 
بما في ذلك قسم االستراتيجية المخصص 
لدعم التوسع الجغرافي، ومبادرات االندماج 

وتحسين األرباح. 

تهدف جميع هذه الجهود إلى خلق قيم 
 مستدامة، وهي كذلك تعكس مدى 

التزامنا تجاه شركائنا. 

إن قيادة "أغذية" في مسيرة التغيير هي شرف 
عظيم ومسؤولية كبرى. ومن خالل تظافر 
جهود اإلدارة العليا والموظفين الملتزمين، 
أوجدنا اأُلسس الالزمة لالنتقال بشركتنا إلى 

المرحلة المقبلة من النمو. أود أن أعرب 
عن خالص شكري وتقديري ألعضاء مجلس 

اإلدارة، والموظفين المتفانين، والمساهمين 
الكرام، والعمالء والمستهلكين، لكل ما 

قدموه من دعم ومساهمات، وأتطلع قدمًا 
إلى تقديم لمحة عن التقدم الذي نهدف إلى 

إحرازه خالل ما يمكن اعتباره عامًا مثيرًا حافالً 
بالتميز والعطاء.

إقبال حمزة

الرئيس التنفيذي

 بـداية جـديـدة 
لمجموعة "أغذية"

كلمة الرئيس التنفيذي
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2

فاتح يلدان
الرئيس المالي باإلنابة

تركي

انضم لمجموعة أغذية في 
نوفمبر ٢٠٠8

 مناصب شغلها سابقًا: 
المدير المالي، قسم 

األعمال الزراعية، مجموعة 
أغذية ش.م.ع

المدير المالي، بي آند جي، 
عمليات تصنيع وتغليف 

الشفرات وأمواس الحالقة، 
بولندا

المدير المالي اإلقليمي، 
شركة جيليت، أسواق 

تركيا والبحر األبيض 
المتوسط 

3

فساحات بيغ
 نائب الرئيس التنفيذي، 

قسم األعمال االستهالكية

كندي

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في يوليو ٢٠٠6

 مناصب شغلها سابقًا: 
المدير التجاري، شركة 

فوود أند سناكس بجنوب 
شرق آسيا، بيبسي كوال 

إنترناشيونال

 مدير التسويق والمبيعات، 
جيه تي إنترناشيونال إس 

أيه، جمهوريتا التشيك 
وسلوفاكيا

4

طارق الواحدي
رئيس العمليات

إماراتي

انضم لمجموعة أغذية في 
سبتمبر ٢٠1٥ 

 مناصب شغلها سابقًا: 
نائب الرئيس األول ـ 

المشروعات وتطوير 
األعمال، الشركة القابضة 
العامة (صناعات)، اإلمارات 

العربية المتحدة

نائب الرئيس األول ـ قطاع 
البتروكيماويات، شركة 

أبوظبي للصناعات 
األساسية، اإلمارات العربية 

المتحدة

5

إقبال حمزة
 الرئيس التنفيذي 

باكستاني

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في شهر أغسطس ٢٠٠6

 مناصب شغلها سابقًا: 
الرئيس المالي، مجموعة 

أغذية ش.م.ع

 مدير مالي إقليمي، 
 شركة جيليت/بي آند جي، 

روسيا، الجمهوريات 
المستقلة وجزر البلطيق 

مدير مالي إقليمي، 
شركة جيليت، الشرق 

األوسط وأفريقيا

اللجنة التنفيذية

1

مانوليس تريجكونيس
 نائب الرئيس التنفيذي،  

قسم األعمال الزراعية

يوناني 

 انضم لمجموعة أغذية 
في سبتمبر ٢٠٠9

مناصب شغلها سابقًا: 
مدير عام، فيفارتيا، أوروبا 

الوسطى والشرقية 

مدير عام، شركة مارس، 
اليونان
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6

توفيق الشعار
 نائب الرئيس،

 الموارد البشرية 
 والتنمية اإلدارية

لبناني

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في يناير ٢٠٠8

 مناصب شغلها سابقًا: 
 نائب رئيس قسم الموارد 
 البشرية والتطوير اإلداري، 

مجموعة الحميضي، 
الكويت

مدير إقليمي، الموارد 
البشرية لمجموعة سيتا، 

أوروبا، الشرق األوسط 
وأفريقيا، ومقرها روما 

وجنيف

7

طارق عزيز
 نائب الرئيس،

 إدارة المشاريع
  وحلول األعمال

بريطاني

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في فبراير ٢٠٠7

مناصب شغلها سابقًا: 
مساعد مدير مالي، بي آند 

جي، المملكة المتحدة

 المدير المالي للمجموعة، 
شركة جيليت، المملكة 
المتحدة، أفريقيا، الشرق 

األوسط والمناطق الشرقية

8

خالد أحمد
 نائب الرئيس،

 إدارة الشؤون العامة 
والعالقات الحكومية

إماراتي

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في مايو ٢٠٠4

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

مدير الموارد البشرية 
واإلدارية، المطاحن الكبرى 

للدقيق والعلف، اإلمارات 
العربية المتحدة

9

دانيال ماري
 نائب الرئيس، 

 إدارة عمليات التصنيع

فرنسي

 انضم إلى مجموعة أغذية 
في يناير ٢٠1٠

 مناصب شغلهـا سابقًا: 
العضو المنتدب، مجموعة 

أجرالي، فرنسا

مدير التصنيع؛ يوبليه - 
سوديال، فرنسا والمملكة 

المتحدة

1
2

3

4

5

7

6

8

9
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المراجعة التشغيلية
قسم األعمال الزراعية

أبرز المنتجات 

دقيق الخبز العربي 
 دليل االستجابة 

الحتياجات عمالئنا

طورت "أغذية" دقيق الخبز العربي استجابة 
الحتياجات عمالئنا بمزج نوعين مختلفين من 

الدقيق البتكار دقيق الخبز العربي.
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الدقيق
(المطاحن الكبرى)

الدقيق الخاصة بالمستهلكين
(المطاحن الكبرى)

العلف الحيواني
(أجريڤيتا)

 األولى في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 90 بالمائه 

 األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بحصة سوقية تبلغ 41 بالمائه.

(المصدر: تقدير داخلي)

 األولى في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 83 بالمائه 

 األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
سوقية تبلغ 53 بالمائه.

(المصدر: تقدير داخلي)

 األولى في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 84 بالمائه 

 األولى في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بحصة سوقية تبلغ 41 بالمائه.

(المصدر: إيه سي نيلسون)

صافي المبيعات
(مليون درهم)

1,106
 النمو في

صافي المبيعات

٪7+
صافي الربح

(مليون درهم)

226
النمو في

صافي الربح

٪13+

٪90

٪41

٪84

٪41

٪83

٪53
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المراجعة التشغيلية (تابع)
قسم األعمال الزراعية

أسهم كل من التركيز الواضح على 
التوسع في مبيعات منتجات الدقيق، طرح 
منتج علف حيواني عالي الجودة، والحفاظ 

على عالقات قوية مع المؤسسات 
الحكومية، فضاًل عن النجاح المتنامي 

لمنتجات القمح، في نمو صافي المبيعات 
بنسبة 7 في المائة ليصل إلى 1.1 مليار 

درهم، مع زيادة األرباح بنسبة 13 في المائة.
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ساعد تطوير منتجات دقيق متخصصة في 
زيادة تعزيز ريادتنا في السوق لمنتجات الدقيق 

للشركات (تجارة الجملة)، وتم طرح دقيق الخبز 
العربي في الربع األول من العام، الذي شهد 
إقباالً إيجابيًا بين المخابز ومصانع المنتجات 
الغذائية. وسنواصل تطوير هذا النهج بفضل 

المزايا الواضحة التي يقدمها للعمالء ولدوره 
البارز في تعزيز جودة المنتجات وتجنب العيوب.

وتماشيًا مع استراتيجيتنا الرامية إلى 
التوسع خارج أسواقنا الحالية، نمت صادراتنا 

من منتجات الدقيق إلى أكثر من الضعف. 
وفي الربع األول من العام، تم طرح منتجاتنا 
في عدٍد من دول شرق أفريقيا، ونعمل على 

إضافة مناطق جغرافية جديدة على مدار العام، 
تشمل اليمن ومدغشقر وجيبوتي. ونعتزم 
مواصلة تعزيز هذا النهج، ونتوقع بأن يسجل 

عام ٢٠16 نموًا كبيرًا في الصادرات إلى دول 
مجلس التعاون الخليجي، والسيما المملكة 

العربية السعودية.

سجلت منتجات العلف الحيواني "أجريفيتا" 
زيادة في حجم المبيعات بنسبة ٥ في المائة 
حيث بذلنا جهودًا حثيثة للدفاع عن ريادة هذه 

العالمة التجارية للسوق، فضالً عن تعميق 
انتشارنا فيه.

 

وزادت المبيعات اإلجمالية بنسبة ٢ في المائة، 
في حين حققت األرباح نموًا مضاعفًا بسبب 

انخفاض أسعار السلع األساسية وكفاءة اإلنتاج 
التي تم دعمها بتطوير خطوط إنتاج الدواجن 

في شهر مايو باإلضافة إلى تطوير عمليات إنتاج 
العلف الحيواني بشكل كبيٍر في شهر يونيو.

كما حافظنا على عالقاتنا القوية مع البلديات، 
والتي تقوم بشراء ما يقرب من 4٠ في المائة 

من إنتاجنا رغم المنافسة الشديدة، وأضفنا 
ثالثة منافذ جديدة إلى محفظتنا االستثمارية. 

وبالتعاون مع البلديات، تم تطوير خدمات 
دعم الُمزارعين مثل التدريب على استخدام 

المنتجات، وتقديم التوجيهات الغذائية، وتجربة 
األعالف، كما تم تنفيذ برامج الوالء مع الموزعين.

وقد أسهم تحويل علف الدجاج البياض من 
علف مكبوس إلى علف مسحوق في توفير 

منتجات ذات قيمة غذائية أعلى لتحسين األداء، 
ما عزز النمو اإلجمالي في قطاع األعالف. وتم 

تطوير جودة منتجات الحبوب المختلطة أيضًا، 
ما أسهم في تحسين جودة المنتج ومستوى 

قبوله لدى العمالء.

كما أسهم دمج أنشطتنا التجارية في تحقيق 
مكاسب. وشرعنا في زيادة كميات منتجات 
الحبوب على نحو ثابت بعد طرحها بكميات 

صغيرة في عام ٢٠13، هذا إلى جانب تطوير 
قاعدة لوالء العمالء. 

وُتسهم أعمالنا التجارية المنتظمة في 
منتجات القمح، الذرة، الشعير، وفول الصويا 

بدعم إيجابي إلجمالي مبيعاتنا، وتساعد في 
ضمان مستوى آمن من اإلمدادات.

وفي الوقت نفسه، تم تنفيذ مبادرة طلب 
منتجات الدقيق واألعالف عبر اإلنترنت في عام 

٢٠1٥ بشكل كامل، وهي مبادرة طرحناها في 
أواخر عام ٢٠14، وذلك من أجل تقديم خدمة 

عمالء أكثر كفاءة وفاعلية.

وبالنظر للمستقبل، سيتم الجمع بين برامج 
تطوير كبيرة لمنتجات الدقيق مع استمرار 

توفير المنتجات في األسواق التجارية منخفضة 
القيمة في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، كما سيتم تشجيع قبول منتجات 
الدقيق المتخصصة للشركات بالجملة 
من خالل إدخال أصناف جديدة مثل دقيق 

البسكويت والمعكرونة. وسيتم تعويض 
حالة التخمة السائدة بالسوق المحلية من 

خالل مواصلة تطوير أسواق التصدير، وخاصة 
أسواق المملكة العربية السعودية ودول 

مجلس التعاون الخليجي األخرى. وفي الوقت 
نفسه، سنعتمد على نجاح المنتجات التي 

تعزز أدائنا في فئة األعالف من خالل االستمرار 
في تطوير األصناف الحالية لتعزيز إنتاجية 

منتجاتنا من العلف الحيواني.

 

سجلت مبيعات الدقيق نموًا ملحوظًا بنسبة 15 في المائة ليصل إلى 427 مليون درهم، وذلك نتيجة التوسع في عمليات 
التوزيع واستقطاب عمالء جدد باإلضافة إلى منتجات القمح. وتضاعفت عمليات التوزيع في اإلمارات الشمالية بينما نسعى 
جاهدين لزيادة توافر المنتجات للمستهلكين وكذلك تنويع منتجاتنا ومواصلة تعزيز العالمات التجارية لمنتجات الدقيق 
لألفراد. وسجلت منتجات الدقيق "تشاكي آتا" إقباالً ملحوظًا في اإلمارات الشمالية بعد التنفيذ الناجح لألنشطة الترويجية 

المكثفة لهذه المنتجات.

المطاحن الكبرى

درهم

427 مليون

قسم األعمال الزراعية

درهم

226 مليون

٪15+
أجريڤيتا

درهم

679 مليون

٪2+

صافي الربحصافي المبيعات

٪13+
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المراجعة التشغيلية
قسم األعمال االستهالكية

أبرز المنتجات 

مياه العين المنكهة
 نكهات جديدة، صحية 

وشهية أكثر

أعدنا في الربع األول من العام إطالق مياه 
العين المنكهة والتي تم تحسينها بتركيبة 

صحية وشهية، وإضافة نكهتين جديدتين هما 
الليمون والنعناع، والبرتقال إلى مجموعة 

الحالية. النكهات 
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 األولى في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 31.2 بالمائه.
األولى في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة بحصة سوقية تبلغ 
23.1 بالمائه.

(المصدر: إيه سي نيلسون)

 الثانية في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 10.9 بالمائه.

الثالثة في دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة بحصة سوقية تبلغ 

8.7 بالمائه.
(المصدر: إيه سي نيلسون)

 األولى في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 27.5 بالمائه.
األولى في دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة بحصة سوقية تبلغ 
21.1 بالمائه.

(المصدر: إيه سي نيلسون)

 الثالثة في إمارة أبوظبي 
بحصة سوقية تبلغ 13.2 بالمائه.

الثالثة في دولة اإلمارات العربية 
 المتحدة بحصة سوقية تبلغ 

9.6 بالمائه.
(المصدر: إيه سي نيلسون)

٪31.2

٪23.1

٪13.2

٪9.6٪21.1

٪10.9

٪8.7

معجون الطماطم
(العين)

العصائر ذات االستخدام لمرة واحدة
(العين)

الخضروات المجمدة
(العين)

صافي المبيعات
(مليون درهم)

760
 النمو في

صافي المبيعات

٪23+
صافي الربح

(مليون درهم)

86
النمو في

صافي الربح

٪50+

المياه المعبأة
(العين)

٪27.5
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حقق قسم األعمال االستهالكية أداًء 
متميزًا في عام 201٥، مدفوعًا بالنمو القوي 

للغاية في قطاع المياه والمشروبات. 
وأسهمت عوامل عدة مثل زيادة القدرة 

اإلنتاجية لمياه "العين"، االستحواذ على 
شركة البيان للمياه، العودة إلى تحقيق 

أداء إيجابي لمنتجات كابري صن، باإلضافة 
إلى استمرار النمو في منتجات األلبان، إلى 

زيادة المبيعات بنسبة 23 في المائة لتصل 
إلى 760 مليون درهم، فضاًل عن زيادة 

األرباح بنسبة ٥0 في المائة لتصل إلى 86 
مليون درهم.

المراجعة التشغيلية (تابع)
قسم األعمال االستهالكية
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ارتفعت مبيعات المياه المعدنية الطبيعية 
التركية "آلبين" إلى أكثر من الضعف في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. واليوم، عقب قيامنا 
بتوسعة مستودعاتنا في أضنة، وزيادة طاقتنا 

اإلنتاجية عن طريق تحويل خط تعبئة من اإلمارات 
العربية المتحدة إلى تركيا، فإننا على أهبة 
االستعداد والجاهزية الكاملة على صعيدي 
التصنيع والتخزين لمواصلة هذا التزايد في 

المبيعات. كما أننا نخطط لتوسعة تواجدنا في 
تركيا عبر تعزيز تواجدنا في العاصمة أنقرة، 

فضال عن زيادة الصادرات في كل من دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، 

وأوروبا، مدعومين في ذلك بالتصميم الحديث 
للعبوة، التغليف الجديد، وحملة التسويق التي 

أطلقناها مؤخرًا "الطبيعة في كل رشفة".

عالوة على ذلك، ارتفعت مبيعات عبوات المياه 
فئة ٥ جالون للمنازل والمكاتب إلى أكثر 

من الضعف مع االستحواذ على شركة البيان، 
الشركة الثانية الرائدة في توصيل عبوات المياه 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وباستثناء 
شركة "البيان"، سجل قسم األعمال االستهالكية 

نموًا جيدًا بنسبة 17 في المائة مدعومًا في 
ذلك بتدشين نظام "ارتوي" لتسجيل الطلبات 

والتوصيل، وتطبيق "MyAgthia" للهواتف الذكية 
الذي يقوم بتسهيل عملية التوصيل إلى 

المنازل، ويقدم للمستهلكين إشعارات لحظية 
عن حالة التوصيل باإلضافة إلى إمكانية طلب 

إعادة التزود بالمياه.

عادت منتجات كابري صن مرة أخرى لتحقق 
أداًء إيجابيا، حيث نمت المبيعات بنسبة 1٠ في 

المائة مقارنة مع عام ٢٠14 نتيجة لتجديد آليات 
التسويق إلى جانب دعم عمليات التوزيع. 

كما سيضاف طرح منتجات عصائر "فريزي" إلى 
مجموعة من المنتجات الجديدة األخرى المقرر 

طرحها في عام ٢٠16.

سجلت منتجات األلبان "يوبليه" نموًا بنسبة ٢3 
في المائة ليصل إلى ٢6 مليون درهم. كما 

أسهمت عملية ترشيد المحفظة االستراتيجية 
للزبادي العادي، في تحسين الهوامش اإلجمالية 

والحد من النفايات والمرتجعات، فضالً عن 
انخفاض أسعار الحليب، في تحقيق هامش 

أرباح بنسبة ٢٥ في المائة لهذه الفئة بعد 
تحقيقها أداء متواضع في العام ٢٠14. وقد ترتب 

على إعادة التركيز على المنصة ذات القيمة 
المضافة للعالمة التجارية - المنتجات التي لها 

فترة صالحية أطول وتباع بأسعار أعلى ـ طرح 
منتجات الزبادي الجديدة بطعم الحلوى "يوبليه 

دياليت" في شهر فبراير ٢٠1٥، والتي تبع نجاحها 
طرح منتج الزبادي عالي الجودة المعزز بالفواكه 

"يوبليه فروت بيرست" في أوائل عام ٢٠16 
بالتزامن مع إطالق حملة تسويق عالمية للعالمة 

التجارية تحت اسم "خيرات الطبيعة المبهجة".

أما في قطاع المواد الغذائية، فقد نمت مبيعات 
الخضروات المجمدة في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بنسبة 1٢ في المائة لتصل إلى ٢3 
مليون درهم، مدفوعًة بالتغليف الجديد وزيادة 

التوزيع. وأسهم قرار سحب منتجات معجون 
الطماطم غير المربحة من أسواق التصدير 

بصفة أساسية، في نقل جميع أصول التصنيع 
من اإلمارات العربية المتحدة إلى مصر إلنشاء 

مركز صناعي لكافة عمليات إنتاج معجون 
الطماطم، فضالً عن توحيد المنتج تحت اسم 
العالمة التجارية "العين"، في ضمان استدامة 
المبيعات واحتفاظ المنتج بمركزه األول في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 وقد واجهت مبيعاتنا في مصر بعض التأخير 
نتيجة قضايا سياسية تسود بعض أسواق 

التصدير في شمال أفريقيا، فضال عن األمطار 
الغزيرة التي أثرت على محاصيل الطماطم. 

ومن أجل تعويض مخاطر الحصاد، قمنا 
باستئجار مصنع في صعيد مصر لتوفير 

اإلمدادات السنوية من محصول الطماطم 
بدالً من االعتماد على اإلنتاج الموسمي فقط، 
ونتوقع تحقيق تأثير إيجابي على مدار العام 

بأكمله، باإلضافة إلى استراتيجيتنا الرامية إلى 
توسيع شبكة الموزعين والموزعين من الباطن 

بين البائعين والمستهلكين في القاهرة 
والدلتا في عام ٢٠16.

ونتوقع أن يبدأ قسم المخبوزات المجمدة 
مسيرته القوية في عام ٢٠16 وذلك من خالل 

اجتذاب عمالء جدد بسبب اتخاذ عدد من اإلجراءات 
الفعالة مثل توقيع اتفاقية شراكة مع شركة 

"مونتيز بيكهاوس" التي ستتيح لنا تصنيع 
المنتجات محليًا وتوريدها لشركات الطيران 

العالمية؛ وإطالق منتج كرواسون "جراند بيكر"؛ 
فضالً عن التطوير المستمر لمنتجات شركة 

"المطاحن الكبرى" الهامة.

وبالنظر للمستقبل، نخطط لتعزيز النجاح الذي 
حققناه في عام ٢٠1٥ ونتطلع للمزيد من التميز 

عبر عدة مبادرات تشمل دعم فئاتنا األساسية 
لمنتجات المياه والعصائر واأللبان بزيادة التوزيع، 

دعم التسويق، االبتكار، التوسع اإلقليمي، 
االستحواذ، مع االستمرار في تنشيط عملياتنا 

في مصر وتركيا وتنميتها.

 

أسهمت أول سنة من التشغيل الكامل لخط تعبئة المياه الجديد عالي السرعة في تحقيق تحسينات كبيرة في اإلمدادات عبر جميع 
القطاعات التجارية، لترتفع مبيعات المياه والمشروبات بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 644 مليون درهم. وإلى جانب النجاح المتحقق من 

تركيزنا االستراتيجي على التوزيع، استلزم الطلب المتزايد المترتب على ذلك إنشاء خط تعبئة ثاٍن عالي السرعة من المقرر أن يكون 
جاهزًا في مطلع الربع الثاني من 2016، وذلك بهدف زيادة القدرة اإلنتاجية إلى 74 مليون علبة سنويًا من 51 مليون علبة فقط في اآلونة 

الحالية. وقد ظهرت نتائج جهودنا المتواصلة الهادفة إلى استقطاب عمالء جدد في نتائجنا المالية وفي مكانتنا الرائدة في قطاع المياه 
بدولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث أصبحنا في "أغذية" أصحاب الحصة الرائدة وفقًا ألحدث بيانات صادرة عن مؤسسة أي سي نيلسن.

٪27+٪6+٪50+

صافي الربحصافي المبيعات

 قسم المياه 
والمشروبات

درهم

644 مليون

 قسم األعمال 
االستهالكية

درهم

86 مليون

قطاع األغذية

درهم

117 مليون
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المسؤولية االجتماعية المؤسسية للمجموعة

في عام 2015، بلغ التزامنا تجاه المسؤولية 
االجتماعية المؤسسية مستويات جديدة 
في جميع أركان البرنامج األربعة: الصحة 

والعافية، سالمة الغذاء وأمنه، البيئة، 
والموظفون والتوطين. وتمثلت إحدى 

المبادرات الجديدة في هذا المجال في 
إطالق مبادرة "زاهب" الرائدة، وهي أكبر 

برنامج من نوعه لتدريب الشباب اإلماراتي 
في أبوظبي ليكون على أتّم االستعداد 

لدخول سوق العمل.

الصحة والعافية
امتدت رسالتنا الرامية إلى التشجيع على اتباع 
أسلوب حياة صحي في جميع أنحاء مجتمعنا 

في عام ٢٠1٥.

وقد أصبحت مياه العين العالمة التجارية 
الرسمية لمجلس اإلمارات للكريكيت. وكجزء 

من هذه االتفاقية، شاركنا في رعاية برنامج 
لتطوير المواهب اإلماراتية الشابة من خالل 

التدريب والتوظيف، كما دعمنا بطولة راشد 
الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة في دبي 
كراٍع ذهبي، وأنشأنا جناحًا في هذا الحدث 

للمشاركين والمراقبين لالستمتاع بمنتجات 
"أغذية"، بما في ذلك عصائر كابري صن، والخبز 

المصنوع من دقيق شركة المطاحن الكبرى، 
وزبادي يوبليه. 

قمنا برعاية المؤتمر الدولي الثالث للصحة 
النفسية والسلوكية لألطفال عام ٢٠1٥. كما 

قدمت الحمالت التي أطلقناها في رمضان 
عروضًا ترويجية لمنتجات الدقيق من شركة 

المطاحن الكبرى، ما مّكننا من جمع مبالغ 
كبيرة لدعم مركز دبي للتوحد ودبي العطاء.

ولتعزيز رسالة الصحة والعافية داخل شركتنا، 
واصلنا إقامة فعالية غداء "أغذية" الشهري 

وتقديم الطعام الصحي لتعزيز اتباع نظام 
غذائي متوازن.

سالمة الغذاء وأمنه
من أجل وضع أسس قوية للمرحلة القادمة 

من النمو في مجموعة "أغذية"، قدمنا برنامج 
"كيو بلس"، نظام إدارة الجودة اإللكترونية، في 

جميع مواقعنا بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 
يتبنى البرنامج ثقافة واحدة لمجموعة "أغذية" 

في مجال سالمة الغذاء، وضمان الجودة، والصحة 
والسالمة والبيئة. وأسهمت قاعدة البيانات في 

تسهيل وتعزيز شفافية كل من تقارير عدم 
التوافق الداخلية، تدقيق الحسابات، الحوادث، إدارة 
األصول، وإدارة الموردين. ويدعم النظام، المقرر 
تطبيقه في مصر وتركيا في عام ٢٠16، التزامنا 

بالتحسين المستمر.

وقد حصلت جميع مواقع اإلنتاج لدينا في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة على شهادة نظام 
سالمة األغذية FSSC22000 في إدارة سالمة 

األغذية، كما حصلت على اعتماد سجل لويدز 
لضمان الجودة. وإضافة إلى ذلك، انتهينا من 

تنفيذ الممارسات الزراعية العالمية الجيدة 
(Global GAP) في المزارع التي تورد المحاصيل 

لعملياتنا في مصر، هذا باإلضافة إلى تدريب 
المزارعين على أفضل الممارسات وتدابير الصحة 

والسالمة ذات الصلة. 

وفي عام ٢٠1٥، أكملنا إنشاء نظام إدارة 
استمرارية األعمال، وهي مبادرة أطلقناها في 
شهر يونيو ٢٠14 بالتعاون مع الحكومة كجزٍء 

من مبادرات األمن الغذائي في جميع أنحاء 
إمارة أبوظبي. خالل عام ٢٠16، سينصب تركيزنا 

على مرحلة الرقابة والمراجعة بهدف الحصول 
على اعتماد شهادة األيزو ٢٢3٠1، والتي تعد 

مؤشرًا قويًا على مرونة أعمالنا وقدرتها على 
المخاطر. مجابهة 

 الصحة 
والعافية

الموظفون 
والتوطين

البيئة سالمة الغذاء 
وأمنه

تلتزم "أغذية" بتحسين نمط 
الحياة من خالل توفير منتجات 

صحية ومغذية، مساعدة 
المجتمع في إدارة المشاكل 
الصحية، والتشجيع على اتباع 
أسلوب حياة يتسم بالنشاط 

والحيوية.

تهدف مجموعة "أغذية" إلى 
الحفاظ على الصحة والتغذية 

السليمة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة وخارجها من 

خالل مجموعة متنوعة من 
الوسائل، بدًءا من الوقاية من 
األمراض المنقولة عن طريق 

الغذاء وصوالً إلى ضمان توافر 
الغذاء لجميع المحتاجين.

تؤمن "أغذية" بأهمية توفير 
فرص النمو المستدام وإيجاد 

بيئة من شأنها أن تسمح ألجيال 
المستقبل باالزدهار والتقدم.

تؤمن "أغذية" باالستثمار في 
موظفيها سواًء في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة أو في غيرها 
من المناطق التي تعمل فيها. 

إن تشجيع التوطين يمنح تكافؤ 
الفرص لمواطني دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بما يضمن 
قيامهم بدورهم الحيوي في 
تحقيق االكتفاء الذاتي والنمو 

االقتصادي المستدام.

 أسلوب حياة 
صحي
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البيئة

تدرك "أغذية" جيدًا تأثيرها على البيئة وتبذل 
جهودا حثيثة في عملياتها بهدف تطبيق أفضل 

الممارسات في مبادراتها الجديدة. فعلى 
سبيل المثال، قمنا خالل عام ٢٠1٥ باستكمال 

استخدام "إنزيم الفايتيز" في علف الدواجن 
الذي ننتجه، وذلك للحد من األثر البيئي 

للفوسفور في النفايات الحيوانية؛ وقمنا 
بخفض استهالك الغاز بنسبة 7 في المائة في 

عملياتنا في مصر من خالل استخدام تقنية 
جديدة في الغاليات؛ كما انتهينا من تركيب 

ألواح خاصة في مخزننا الجديد في العين 
لالستفادة من اإلضاءة الطبيعية.

حققنا تقدمًا ملحوظًا في مشروعنا "من 
أجل بيئة خضراء" لخفض كمية النفايات التي 

ترسل إلى المكبات بأكثر من 4٠ في المائة 
وذلك بتحسين عملية الفرز، إعادة التدوير، 

وإعادة استخدام المواد مثل البالستيك، 
والكرتون، والخشب.

 قمنا بخفض استخدامنا لمادة البولي إيثلين 
تيرفثاالت بسبب تعزيز قدرات خط التعبئة الجديد 

عالي السرعة، كما أسهمت وحدة معالجة 
المياه الجديدة في توفير كميات متزايدة من 

المياه سنويًا. وسنعمل على الحد من األثر 
البيئي لعملياتنا بشكل إضافي عبر تنفيذ خط 

تعبئة آخر عالي السرعة، ونعقد في اآلونة الحالية 
محادثات مع شركات إعادة التدوير لنكون 

قادرين على إعادة استخدام المزيد من نفاياتنا.

أسفرت إحدى مبادرات البحوث والتطوير 
المتعلقة بالتعبئة والتغليف في قسم األعمال 

االستهالكية عن تحقيق نتائج باهرة، وأسهم 
استخدام الكرتون منخفض الجرامات في 

تحقيق توفير سنوي يبلغ 1،3٠٠ طن من الكرتون، 
أي ما يعادل 1٥٠ مقطورة محملة بالكامل. 

كما أسهم مشروع تحسين لفائف التغليف 
القابلة للتمدد في تقليل سماكة التغليف 

حول منصات التحميل بمقدار الربع، ما أدى إلى 
تحقيق توفير سنوي يبلغ أكثر من 1،٢٠٠ طن من 

البوليثيلين تيرفثاليت.

الموظفون والتوطين

أبرمنا خالل فصل الصيف إتفاقًا حصريًا لمدة 
ثالث سنوات لتطوير مهارات القوى العاملة 

من الشباب اإلماراتي. وتهدف مبادرة "زاهب" 
/إحدى كلمات اللهجة اإلماراتية المحلية 

وتعني "جاهز"/ إلى تطوير مهارات الجاهزية 
للعمل لدى الشباب اإلماراتي لدخول سوق 

العمل بكفاءة واقتدار، من خالل تقديم عدد 
من األنشطة التدريبية وبرامج أعمال التجارة 

الدولية التي تنظمها مؤسسة "إنجاز اإلمارات"، 
وهي عضو في "مؤسسة "جونيور أتشيفمنت 
وورلدوايد"- أكبر مؤسسة تعليمية متخصصة 

في تدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.

ويتناول هذا البرنامج مباشرة واحدًا من أكثر 
التحديات إلحاحًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة، وهو توجيه الشباب اإلماراتي 
وتشجيعه على العمل، وخصوصًا في الشركات 

والمؤسسات الخاصة. إن تثقيف الشباب حول 
مهارات العمل واألعمال التجارية ُيعد ركيزة 

أساسية لبناء أمنهم الوظيفي وتحقيق 
مستقبل زاهر لهم من الناحية االقتصادية.

وفي إطار مبادرة "زاهب"، تشارك "أغذية" 
في تدريب أكثر من ألفي شاب خالل الفترة 

٢٠1٥-٢٠16. وسيعقد نحو ٢٠٠ مرشدًا من القطاع 
الخاص جلسات توجيه األعمال وورش العمل 

مثل "نجاحي المهني"، "اليوم الوظيفي"، 
" وِجه حياتك المهنية"، باإلضافة إلى برنامج 

"االنطالقة القوية من أغذية" المميز، الذي 
سيتم إطالقه تجريبيًا في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة للمرة األولى. وقد تم إطالق عدٍد من 
هذه الدورات في النصف الثاني من العام، 

وُعقد أول معسكر ابتكار في أبوظبي في 
شهر أكتوبر، وتم منح ٢٠٠ طالبًا من جامعة 

زايد الفرصة إليجاد حلول مبتكرة لتحديات 
العمل الحقيقية باستخدام مهارات اإلبداع، 

القيادة، العمل الجماعي، ومهارات التفكير 
النقدي. وفي شهر نوفمبر، استضافت "أغذية" 

1٥ طالبا إماراتيًا في اليوم الوظيفي الكتساب 
خبرة عملية إلى جانب تطوير مهارات الجاهزية 

للعمل والتخطيط الوظيفي.

وتمتلك "أغذية" سجالً حافالً من توظيف وتدريب 
الشباب اإلماراتي ومنحهم الفرصة لبناء 

مسيرة مهنية مثيرة وممتعة معنا. ومن خالل 
مبادرة "زاهب"، نعتقد أننا قادرون على تقديم 

مساهمة جادة في تطوير مهارات الجاهزية 
للعمل لدى الشباب اإلماراتي في أبوظبي وفي 

جميع أنحاء اإلمارات بشكل عام.

امتدت رسالتنا الرامية إلى التشجيع على 
اتباع أسلوب حياة صحي عبر جميع أنحاء 

مجتمعنا في عام 2015.

أطلقنا برنامج "كيو بلس"، نظام إدارة 
الجودة اإللكترونية، في جميع مواقعنا 

بدولة اإلمارات العربية المتحدة، من أجل 
وضع أسس قوية للمرحلة القادمة من النمو 

في مجموعة "أغذية".

تدرك "أغذية" جيدًا تأثيرها على البيئة وتبذل 
جهودا حثيثة في عملياتها بهدف تطبيق 
أفضل الممارسات في مبادراتها الجديدة.

تمتلك "أغذية" سجالً حافالً من توظيف 
وتدريب الشباب اإلماراتي ومنحهم الفرصة 

لبناء مسيرة مهنية مثيرة وممتعة.
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نؤمن في “أغذية” أن الممارسات الرشيدة 
لحوكمة الشركات المبنية على ُأسس 

راسخة والمقترنة بأخالقيات العمل، 
ُتسهم كثيرًا في قدرة شركتنا على 

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

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

بإشراك المساهمين واألطراف المعنية، 
باإلضافة إلى إيجاد قيمة مستدامة توفرها 

مبادئ وُأسس العمل، والمسؤولية 
االجتماعية للشركات، واإلشراف البيئي.

يتعهد مجلس إدارة مجموعة أغذية بااللتزام 
التام بحماية مصالح كافة المساهمين 

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

مستدامة للمساهمين. ويقع على عاتق 
 مجلس اإلدارة العمل كوكيل مؤتمن

نيابة عن المساهمين لإلشراف على إدارة 
أعمال الشركة.

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

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

تطبيق أرفع معايير المهنية واألداء المؤسسي 
والمساءلة ضمانًا للحفاظ على القيمة 

للمساهمين وتعزيزها باستمرار.

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

في 31 ديسمبر ٢٠1٥. وقد تم حفظ التقرير 
لدى هيئة األوراق المالية والسلع ونشره على 

الموقع اإللكتروني لسوق أبوظبي لألوراق 
المالية والموقع اإللكتروني لشركة أغذية، 

بما يتفق مع حوكمة الشركات والقرار الوزاري 
رقم (٥18) لسنة ٢٠٠9 بشأن حوكمة الشركات 

واالنضباط المؤسسي.

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

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

مستدامة لمساهمينا. 

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

شركة أغذية جائزة حوكمة المؤسسات لعام 
٢٠1٥ في دولة اإلمارات العربية المتحدة للعام 

الثاني على التوالي.

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

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

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

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

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

هيكل حوكمة الشركات لدى المجموعة

 التدقيق
الخارجي

 لجنة السلوك
والقيم

 إدارة الرقابة
الداخلية

لجنة الترشيحات والمكافآتمجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

لجنة إدارة المخاطراللجنة التنفيذية

لجنة اإلدارة

المساهمون

لجنة التدقيق

الهيكل التنظيمي

 أوزغر سيرين
 مدير المجموعة لعالقات
المستثمرين واالتصاالت

 نمير العريضي
 مدير المجموعة للشؤون القانونية 

ومقرر مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

 ربيع كاملة
مدير المجموعة 

 لتقنية الغذاء 
والسالمة والجودة

 رئيس قسم 
 الحوكمة 
والمخاطر

 واين تيرنر
مدير المجموعة 
لسلسلة التوريد

 إقبال حمزة
الرئيس التنفيذي

 دانيال ماري
نائب الرئيس -  إدارة 

عمليات التصنيع

 فاتح يلدان
الرئيس المالي باإلنابة

 توفيق الشعار
 نائب الرئيس - 

الموارد البشرية 
وتنمية المجموعة

 فساحات بيغ
نائب الرئيس التنفيذي 

- قسم األعمال 
االستهالكية

 خالد أحمد
نائب الرئيس إدارة 
الشؤون العامة 

والعالقات الحكومية

 طارق الواحدي
رئيس العمليات

 طارق عزيز
نائب الرئيس 

 للمشاريع 
وحلول األعمال

 مانوليس تريجكونيس
 نائب الرئيس التنفيذي 
قسم األعمال الزراعية

 تيد ثوربجورنسين
 نائب الرئيس 

للشؤون االستراتيجية

 أعضاء اإلدارة التنفيذية

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات
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دليل حوكمة الشركات
يتناول دليل حوكمة الشركات المعتمد 

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

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

القوانين واألنظمة السارية.

مجلس اإلدارة
دور مجلس اإلدارة  –

مسؤوليات مجلس اإلدارة  –
المسؤولية الشخصية  –

–  تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع المسؤولين 
والموظفين

االستشارات واألحكام المستقلة  –
تأليف مجلس اإلدارة  –

مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة  –
ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة  –

أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة  –
اجتماعات مجلس اإلدارة  –

محاضر االجتماعات واإلجراءات  –
التصويت  –

–  توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واالرتقاء بأدائهم 
وتعليمهم المستمر

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  –
تفويض الصالحيات  –

تقييم األداء  –
القياس والمساءلة  –

اإلفصاح الخاص بأعضاء مجلس اإلدارة  –
اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

لجنة الترشيحات والمكافآت وميثاقها  –
لجنة التدقيق وميثاقها  –

منظومة الرقابة الداخلية
تعريف ضوابط الرقابة الداخلية  –

الرقابة الداخلية  –
إدارة المخاطر  –

المسؤولية تجاه إدارة السياسات  –
المعايير وأفضل الممارسات المتبعة  –

التواصل واالمتثال القانوني  –
الجمعية العمومية والمساهمين

االجتماع السنوي للجمعية العمومية  –
اإلفصاح والتواصل  –

تفاعل مجلس اإلدارة مع المساهمين  –
المتحدثون الرسميون المعينون  –

–  دور مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق في مسألة 
التواصل واإلفصاح

التواصل الداخلي واإللكتروني  –
التواصل مع الجهات التنظيمية  –

قواعد السلوك
أخالقيات العمل وتضارب المصالح  –

التدقيق الخارجي
تعيين المدققين الخارجيين  –

مدة تعيين المدققين الخارجيين  –
–  الشروط الواجب توافرها في المدققين 

الخارجيين
المسؤولية االجتماعية للمجموعة

الصحة والعافية  –
سالمة الغذاء وأمنه  –

الموظفون والتوطين  –
البيئة  –

مجلس اإلدارة
يتجسد دور مجلس اإلدارة في تمثيل 

المساهمين وتحمل المسؤولية أمامهم عن 
إنشاء القيمة وتحقيقها من خالل الحوكمة 

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

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

فمجلسنا هو المسؤول عن نجاح الشركة 
على المدى الطويل.

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

والعمليات اإلجرائية المعتمدة من قبل 
المجلس في القيام بمسؤولياته. ويتضمن 

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

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

وتوجيهات إرشادية بشأن العالقة بين مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي.

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

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

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

تصريح باالستقاللية.

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

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

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

الوظيفي على المديين القصير والطويل.

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

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

اإلدارة المهمات والمسؤوليات التالية:

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

المخاطر وإدارتها.
 –  وضع القيم والمعايير لعمل الشركة 

وضمان فهم التزامات الشركة تجاه 
مساهميها وتلبيتها.

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

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

مجلس اإلدارة.
االنتقاد البناء للمقترحات الخاصة باالستراتيجية    –

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

وفعالية وبصورة قانونية.

–  التحليل الدقيق والجاد لكافة المقترحات 
المقدمة للمجلس.

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

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

والغايات المتفق عليها ومتابعة عملية إعداد 
التقارير عن األداء.

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

فعالية وسالمة البيانات المالية والضوابط 
المالية وأنظمة إدارة المخاطر.

–  اتخاذ القرارات المتعلقة بالهيكلية الرأسمالية 
للشركة في توزيع األرباح.

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

–  مراجعة االستثمارات الهامة وااللتزامات 
االستراتيجية والموافقة عليها ومتابعتها.

 –  مراجعة القوائم المالية السنوية 
والمرحلية واعتمادها.

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

–  التأكد من تطبيق منظومة وافية إلدارة 
 المخاطر الكتشافها وتقييمها والتخفيف 

من أثرها.
–  التأكد من تطبيق سياسات وآليات تفويض 

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

تحقيق ما يلي:
االرتقاء بسمعة الشركة.  -

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

 -  البيان الواضح للتطلعات المأمولة 
ولتفويض الصالحيات.

االلتزام بأنظمة الحوكمة النافذة.  -
 –  تعيين الرئيس التنفيذي والتقييم 

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

الترشيحات والمكافآت.
–  التأكد من تطبيق خطة مناسبة للتعاقب 

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

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

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

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

-  مراجعة الضوابط والعمليات واإلجراءات 
المطبقة ومراقبتها للحفاظ على 

سالمة ونزاهة السجالت والقوائم المالية 
 والمحاسبية للشركة، بتوجيه من

لجنة التدقيق.

 -  التأكد من إيصال معلومات 
وإفصاحات دقيقة وموضوعية وشاملة 

للمساهمين لضمان اطالعهم التام على 
المستجدات الهامة.

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

التدقيق الداخلي والخارجي.

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

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

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

استثنائية وعاجلة. 

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

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

 المجلس بالتمرير على أن يقدم هذا 
القرار للمجلس في اجتماعه التالي 

للمصادقة عليه.

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

٢8 أبريل ٢٠14 لمدة ثالث سنوات. ويضم 
مجلس اإلدارة حاليًا سبعة أعضاء يتألفون من 

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

 المجلس في عضويته سيدة واحدة 
(14.3 في المائة).

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد 
من امتالك أعضائه للمهارات المطلوبة 

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

مجلس اإلدارة الحالي:

مجلس اإلدارة:
سعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي

 رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14
المؤهالت:

بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول
المناصب الحالية:

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

رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين، 
اإلمارات العربية المتحدة

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا 
التطبيقية

سعادة راشد حمد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14

المؤهالت:
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد (الواليات المتحدة 

األمريكية)
المناصب الحالية:

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة، هيئة 
أبوظبي لالستثمار

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

سعادة محمد سيف السويدي
 عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14

المؤهالت:
 بكالوريوس في إدارة األعمال 

(الواليات المتحدة األمريكية)

المناصب الحالية:
المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

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

لالستثمار والتجارة الخارجية
عضو مجلس إدارة بنك الخليج األول

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

أبوظبي

سعادة خميس محمد بو هارون 
الشامسي

عضو
غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14
المؤهالت:

بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية 

للتكافل
رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق المالية  

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

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

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد كابيتال

سعادة سالم سلطان الظاهري
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: 3٠ يونيو ٢٠1٥

المؤهالت:
محاسب قانوني معتمد

المناصب الحالية:
نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار لشؤون 

التدقيق الداخلي
عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للمعلومات 
االئتمانية

سعادة سيف سعيد غباش
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14

المؤهالت:
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال

بكالوريوس في االقتصاد (الواليات المتحدة 
األمريكية)

المناصب الحالية:
مدير في مكتب الشؤون االستراتيجية، ديوان 

ولي العهد
عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين

عضو مجلس إدارة شركة قصر اإلمارات

سعادة آمنة عبيد الزعابي
عضو

غير تنفيذي، مستقل
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل ٢٠14

المؤهالت:
بكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص العلوم 

المالية) (اإلمارات العربية المتحدة)
المنصب الحالي:

 مدير تطوير المشاريع بالشركة القابضة 
العامة (صناعات)

سعادة إلياس أسيماكوبولوس
عضو

غير تنفيذي، غير مستقل
اعتمد مجلس اإلدارة استقالة السيد إلياس 

بتاريخ 3٠ يونيو ٢٠1٥
المؤهالت:

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

المتحدة األمريكية)
المناصب الحالية:

الشريك اإلداري،IOLAS & Co  - االستشارات اإلدارية 
واستشارات األعمال 

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

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

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

لالطالع على واجباتهم ومسؤولياتهم 
كأعضاء مجلس اإلدارة، كما يتلقى أعضاء 

مجلس اإلدارة أيضًا وثيقة معلوماتية كاملة 
حول جميع المجاالت الرئيسية ألعمال 

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

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

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

أعضاء المجلس المتعلقة بعام ٢٠14 والبالغة 
1.٠٥مليون درهم إماراتي وذلك في عام ٢٠1٥. 
إال أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس 

اإلدارة عن العام ٢٠1٥.

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

ولجنة الترشيحات والمكافآت للعام ٢٠1٥ 
خاضعة لموافقة المساهمين.

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن حضور اجتماعات 
المجلس في عام ٢٠1٥:

عضو المجلس 
  المبلغ
بالدرهم

 سعادة المهندس/ ظافر عايض
1٥٠،٠٠٠ األحبابي - رئيس مجلس اإلدارة

سعادة راشد حمد الظاهري - نائب 
1٥٠،٠٠٠ رئيس المجلس

1٥٠،٠٠٠ سعادة محمد سيف السويدي
سعادة خميس محمد بو هارون 

1٥٠،٠٠٠ الشامسي
1٥٠،٠٠٠ سعادة سيف سعيد غباش
1٥٠،٠٠٠ سعادة آمنة عبيد الزعابي

 سعادة إلياس أسيماكوبولوس 
7٥،٠٠٠ (1 يناير - 3٠ يونيو)

 سعادة سالم سلطان الظاهري 
7٥،٠٠٠ (3٠ يونيو - 31 ديسمبر)

أتعاب أعضاء لجنة التدقيق عن حضور اجتماعات 
اللجنة في عام ٢٠1٥:

عضو لجنة التدقيق
المبلغ

بالدرهم

سعادة راشد حمد الظاهري - 
٥٠،٠٠٠ رئيس اللجنة

 سعادة سيف سعيد غباش
٢٥،٠٠٠ (1 يناير - 3٠ يونيو)

 سعادة سالم سلطان الظاهري 
٢٥،٠٠٠ (3٠ يونيو - 31 ديسمبر)

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

أتعاب أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت عن 
حضور اجتماعات اللجنة في عام ٢٠1٥:

عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
المبلغ 
بالدرهم

سعادة محمد سيف السويدي - 
٥٠،٠٠٠رئيس اللجنة

سعادة خميس محمد بو هارون 
٥٠،٠٠٠الشامسي

 سعادة إلياس أسيماكوبولوس 
٢٥،٠٠٠(1 يناير - 3٠ يونيو)

 سعادة سيف سعيد غباش
٢٥،٠٠٠(3٠ يونيو - 31 ديسمبر)

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

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

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

–  االجتماعات الدورية بين المؤسسات 
االستثمارية والمحللين واإلدارة العليا للشركة.

–  مؤتمرات االستثمار الفصلية.

–  المعارض والمؤتمرات الترويجية المتنقلة 
للمستثمرين بانتظام.

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

–  تخصيص قسم للمساهمين في الموقع 
اإللكتروني للشركة.

–  تنظيم زيارات ميدانية للمساهمين 
الحاليين والمحتملين والمستثمرين 

المحتملين بالشركة.
اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية السنوية

عقد مجلس اإلدارة عشر اجتماعات خالل عام ٢٠1٥، وفيما يلي جدول يوضح من حضرها من أعضاء المجلس:

20 ديسمبر6 ديسمبر28 أكتوبر20 سبتمبر29 يوليو14 يوليو30 يونيو26 إبريل29 مارس 5 فبرايرعضو المجلس
حاضرحاضرحاضرحاضر (بوكيل)حاضر (بوكيل)حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي - رئيس المجلس

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس
معتذر/مصرح 

له بالغياب
معتذر/مصرح له 

حاضربالغياب

حاضرحاضر (بوكيل)حاضرسعادة محمد سيف السويدي
معتذر/مصرح 

حاضرله بالغياب
معتذر/مصرح 

حاضرله بالغياب
معتذر/مصرح 

له بالغياب
معتذر/مصرح له 

بالغياب
معتذر/مصرح له 

بالغياب
حاضرحاضرحاضرحاضرحاضر (بوكيل)حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرسعادة خميس محمد بو هارون الشامسي

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

حاضرسعادة إلياس أسيماكوبولوس
حاضر (بواسطة

      حاضرحاضرالهاتف)

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

بالغياب

حاضرسعادة آمنة عبيد الزعابي
حاضر (بواسطة

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضرالهاتف)

  نهاية والية مجلس اإلدارة  والية مجلس اإلدارة لم تبدأ 

عقد آخر اجتماع للجمعية العمومية السنوية بتاريخ ٢6 أبريل ٢٠1٥ حضره أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
 سعادة المهندس/ ظافر عايض األحبابي

(رئيس المجلس)
 سعادة راشد حمد الظاهري 

(نائب رئيس المجلس)
سعادة خميس محمد بو هارون الشامسي 

(عضو)
سعادة سيف سعيد غباش (عضو)

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

معامالت األطراف ذات الصلة
يوفر اإليضاح رقم ٢4 ضمن البيانات المالية 

تفاصيل معامالت األطراف ذات الصلة.
الشركة القابضة العامة (صناعات) (تملك ٥1 

بالمائة من أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

صناعات

٢٠1٥
باأللف
درهم

٢٠14
باأللف
درهم

األتعاب المدفوعة ألعضاء 
مجلس اإلدارة وأعضاء 

1،361 9 اللجان
6٠4٥34نفقات أخرى

1،895 613 المجموع

الفوعة

٢٠1٥
باأللف 
 درهم    

٢٠14
باأللف 
 درهم    

- 8 المشتريات المحلية
-1٠٢نفقات   أخرى

- 110 المجموع

التعامالت في األوراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص 
من أقاربهم من الدرجة األولى بأية تعامالت 
في األوراق المالية للشركة خالل العام ٢٠1٥ 
باستثناء سعادة إلياس أسيماكوبولوس. 

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

أن يعين في منصب عضو مجلس اإلدارة. 
ومنذ 31 ديسمبر ٢٠1٥ لم يعد سعادة إلياس 

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

الصالحيات تحدد كيفية تفويض الصالحيات 
التنفيذية من المجلس إلى رئيس المجلس 

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

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

الصالحية المخولة لمناصب ذات مسؤولية 
محددة في الشركة ولتحديد نوعية وحدود 

 األمور التي يمكن لمناصب معينة أن 
توافق عليها.

بعض الصالحيات التنفيذية الممنوحة لنائب 
رئيس المجلس وللرئيس التنفيذي من قبل 

رئيس مجلس اإلدارة:

–  مجتمعين في إدارة أعمال الشركة 
والشركات التابعة.

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

المعامالت واألوراق الحكومية.

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

العربية المتحدة.

–  مجتمعين في تمثيل الشركة في حقوق 
التصنيع والتوزيع.

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

االعتماد، وخطابات الضمان، وغيرها من 
المعامالت المصرفية.

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

عام ٢٠1٥.

اإلفصاح وتضارب المصالح
يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة 

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

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

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

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

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

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

لألوراق المالية/هيئة األوراق المالية والسلع 
الخاصة بتعامالت المطلعين.

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

التأثير على استقاللية  الحيلولة دون 
وموضوعيتهم. الموظفين 

–  ُيطلب من الموظفين الذين يشغلون 
مناصب في اإلدارة والموظفين المشاركين 

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

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

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

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

ماليين درهم. 

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

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

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

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

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

بهذه القضايا من خالل لجنة خاصة تشكل 
لهذا الغرض.

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

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

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

ذكر فور حصولها.

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

في األوراق المالية للشركة والشركة األم 
والشركات التابعة أو الزميلة.

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

عند اللزوم.

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة
شكلت الشركة لجنتين تابعتين لمجلس 

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

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

يحدد مهامها ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها 
وتشكيلتها واإلجراءات التي تتبعها في رفع 

تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

لجنة التدقيق
تألفت لجنة التدقيق، المعينة من قبل مجلس 

اإلدارة، من أربعة أعضاء في عام ٢٠1٥، من 
بينهم ثالثة أعضاء مستقلين غير تنفيذيين، 

وعضوًا رابعًا يتمتع بخبرة في مجال الشؤون 
المالية والمحاسبة.

وقد ُعقد خالل العام ٢٠1٥ ستة اجتماعات للجنة 
التدقيق وهي كالتالي:

أعضاء 
لجنة 

التدقيق
5

فبراير
 29

مارس
 26

أبريل
 26 

يوليو
 27

أكتوبر
 14

ديسمبر

سعادة 
راشد 
حمد 

الظاهري 
 - رئيس 

حاضرحاضرحاضرحاضرحاضرحاضراللجنة

سعادة 
آمنة 
 عبيد 

حاضرالزعابي

ُمعتذر/ 

مصرح 

لها 

حاضرحاضرحاضرحاضربالغياب

سعادة 
سيف 

سعيد 
   حاضرحاضرحاضرغباش

سعادة 
سالم 

سلطان 
   الظاهري

ُمعتذر/ 

مصرح له 

حاضرحاضربالغياب

السيد 
 أسامة 
حاضرحاضرحاضرالشلح

ُمعتذر/ 

مصرح له 

حاضرحاضربالغياب

 نهاية والية مجلس اإلدارة   والية مجلس اإلدارة لم تبدأ 

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة ٠.٢٠ مليون 
درهم في عام ٢٠1٥ (٢٠14: ٠.17 مليون درهم)

األدوار والمسؤوليات
تعمل لجنة التدقيق على ضمان التواصل الحر 

والمنفتح بينها وبين المدققين الداخليين 
والخارجيين ومسؤولي اإلدارة العليا. وتشمل 

أهداف اللجنة ما يلي:

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

ومراجعة اآلراء المالية الهامة الواردة فيها.

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

–  مراقبة ومراجعة فعالية قسم الرقابة 
الداخلية في الشركة.

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

بالقواعد الحاكمة إلجراء هذه المعامالت 
والموافقة عليها.

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

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

 المسائل التي يتضمنها خطاب 
المدقق الخارجي.

–  مراجعة ومراقبة استقاللية المدقق الخارجي 
وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق، 

آخذة بعين االعتبار المتطلبات المهنية 
والتنظيمية ذات الصلة.

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

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

من قبل مؤسسة التدقيق الخارجي.

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

إجراءات وتطويرات، وتقديم توصيات بشأن 
الخطوات الضرورية المطلوبة لتحقيق مثل 

هذا التطوير.

–  وضع نظام اإلبالغ عن الفساد الذي يمّكن 
الموظفين من اإلبالغ دون كشف هويتهم 

عن شكوكهم حيال أية أمور محتملة 
غير طبيعية في التقارير المالية أو ضوابط 

الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى، ويضمن 
الترتيبات المناسبة إلجراء التحقيقات 

المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.

–  تعيين رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال 
وتحديد ما يحصل عليه من راتب وحوافز 

ومنافع ومكافآت وتقييم أدائه وانضباطه 
 وتعيين بديله وإعادة تكليفه أو فصله 

من منصبه. 

لجنة السلوك والقيم
تأسست لجنة السلوك والقيم كلجنة فرعية 

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

اإلجراءات التي تتيح لموظفي الشركة رفع 
المخاوف بشأن المخالفات المحتملة، بما 
في ذلك االحتيال، دون الخوف من العقاب، 

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

االدعاءات والتحقيق فيها ومراجعتها وتقييمها.

وأعضاء اللجنة هم:
 –  رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال 

(رئيس اللجنة)

 –  نائب الرئيس  للموارد البشرية
 و التنمية اإلدارية

مدير المجموعة للشؤون القانونية  –

رئيس الحوكمة والمخاطر (أمين السر)  –

لجنة الترشيحات والمكافآت
تتولى لجنة الترشيحات والمكافآت 

المسؤولية عن مراجعة منظومة الموارد 
البشرية وبرامج المكافآت في الشركة. 

وتقدم اللجنة توصيات لمجلس اإلدارة 
بشأن المكافآت والبدالت ومدد الخدمة 

بالنسبة لكبار المسؤولين التنفيذيين في 
الشركة لضمان مكافآتهم بصورة عادلة 

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

والمكافآت هم أعضاء مجلس إدارة 
مستقلين غير تنفيذيين.

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

أعضاء اللجنة
 18

 مارس
 13

 إبريل
 28

 سبتمبر
 22

 ديسمبر

سعادة محمد سيف 
 السويدي - رئيس 

حاضرحاضرحاضرحاضراللجنة

سعادة خميس 
محمد بو هارون 

حاضرحاضرحاضرحاضرالشامسي

 سعادة إلياس 
  حاضرحاضرأسيماكوبولوس

 سعادة سيف 
حاضر  سعيد غباش

ُمعتذر/
مصرح 

له 
بالغياب

 نهاية والية مجلس اإلدارة   والية مجلس اإلدارة لم تبدأ

بلغ إجمالي األتعاب ألعضاء اللجنة ٠.1٥ مليون 
درهم عن العام ٢٠1٥ (٢٠14: ٠.1٥ مليون درهم)

األدوار والمسؤوليات
تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات 

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

–  تحديد المكافآت ومزايا وحوافز الرئيس 
التنفيذي والمسؤولين التنفيذيين في 

الشركة ومراجعتها بشكل سنوي، وضمان 
أن تكون التعويضات والمزايا الممنوحة 

 لإلدارة العليا معقولة وتتماشى مع 
أداء الشركة.

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

ورفعها إلى مجلس اإلدارة للموافقة.

–  اجتذاب واستبقاء أفضل المواهب المتاحة 
بناًء على ممارسات تنافسية.

 –  تعزيز ثقافة التعويض القائمة على األداء 
في الشركة.

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

حيالها، وتقديم التوصيات بشأن ذلك.

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

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

البيئة الداخلية والخارجية.

–  تحديد احتياجات الشركة للكوادر المؤهلة 
على مستوى المسؤولين التنفيذيين 

رفيعي المستوى، وتحديد أسس االختيار.

–  مراجعة األداء السنوي لكبار المسؤولين 
 التنفيذيين في الشركة وخطط 

التعاقب الوظيفي.

–  ضمان المحافظة على استقاللية أعضاء 
مجلس اإلدارة المستقلين غير التنفيذيين 

بشكل دائم وفي مختلف األوقات.

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

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

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

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

للرئيس التنفيذي في صياغة وتنفيذ رؤية 
الشركة ورسالتها واستراتيجيتها وتنظيمها، 

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

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

الرئيس التنفيذي بتحقيق غايات وتوقعات 
ومستهدفات وخطط األعمال المحددة من 

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

الموارد بشكل مناسب ومربح.

األدوار والمسؤوليات
تشمل المسؤوليات الرئيسة للرئيس 

التنفيذي ما يلي:

األداء االستراتيجي
–  صياغة ودعم الهيكل التنظيمي للشركة 

وقيمها وثقافتها.

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

مجلس اإلدارة.

–  توفير المعطيات والعمل على تطوير 
هيكل تنظيمي فعال وديناميكي يناسب 

األهداف االستراتيجية للشركة.

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

الشركة أو نجاحها أو تطورها.

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

مع المجلس.

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

العالقات مع السوق والجهات األخرى.

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

وظيفته وكذلك في وضع الميزانيات.

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

اتخاذ اإلجراءات المناسبة لتصحيح االنحرافات، 
إن وجدت.

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

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

الرأي والتوجيه حسب الحاجة.

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

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

للتطوير الذاتي المتواصل لفريق اإلدارة العليا.

التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر
–  ضمان إيجاد إجراءات مناسبة إلدارة المخاطر 

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

التدقيق الداخلي المطبقة.

المتطلبات القانونية
–  العمل على ضمان سالمة الوضع القانوني 

للشركة والشركات التابعة لها وااللتزام 
بكافة القوانين واألنظمة النافذة.

التواصل وتقييم األداء
أداء واجبات الناطق الرسمي باسم الشركة.  –

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

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

وضمان وجود عملية تواصل سليمة وفعالة 
بين مختلف أقسام الشركة.

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

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

قدراتهم، بما في ذلك مراجعة األداء وخطط 
التطوير المنتظمة.

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

وتعقد اجتماعاتها بصورة منتظمة. ويتبع 
أعضاء اللجنة للرئيس التنفيذي. ويتمثل 

الدور الرئيس للجنة التنفيذية في مراجعة أداء 
العمل واألمور التنظيمية والتشغيلية، ووضع 

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

ومستوى التقدم في المشاريع الرئيسية 
للشركة، وخالف ذلك.

أمين سر الشركة
يمثل أمين سر الشركة النقطة المحورية 

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

المتعلقة بالشركة والحوكمة. 

 ومن أهم مسؤوليات أمين سر الشركة 
ما يلي:

–  تنظيم اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا 
لإلجراءات المتفق عليها.

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

–  تقديم المشورة لإلدارة بشأن محتوى 
وتنظيم العروض التقديمية المعدة 

الجتماعات مجلس اإلدارة.

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

 تنظيم عملية تدوين المحاضر في 
كل اجتماع.

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

لقرارات المجلس.

–  رفع التقارير للمجلس بكل ما يتعلق 
بالمسؤوليات السكرتارية للشركة.

–  تلبية المتطلبات القانونية إلعداد التقارير 
وفقًا للتشريعات ذات الصلة.

 –  العمل مع رئيس مجلس اإلدارة 
 والرئيس التنفيذي لبناء وتنفيذ 

مبادئ الحوكمة الرشيدة.

–  إعداد وتنظيم اجتماعات المساهمين.

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

خالل التواصل الدائم مع الجهات التنظيمية.

–  المتابعة المستمرة للمستجدات في 
األنظمة المطبقة في مجال حوكمة 

الشركات والتأكد من التزام الشركة بها.

كبار المدراء التنفيذيين

إقبال حمزة
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى الشركة: أغسطس ٢٠٠6

المؤهالت العلمية:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان

عضو زميل في معهد أمناء الشركات القانونيين

وفيما يلي تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين، توضح تاريخ التعيين والرواتب والمكافآت المالية 
لعام ٢٠1٥.

تاريخ التعيينالمنصب الحالي
الرواتب والبدالت في 2015

باأللف درهم

 المكافآت المالية لعام 
12015 )تقديرية(
باأللف درهم

٢9٢,491٢,٠6٢ سبتمبر ٢٠14الرئيس التنفيذي
٢31,133314 يونيو ٢٠1٥الرئيس المالي باإلنابة٢

13668٢86 سبتمبر ٢٠1٥رئيس العمليات3
نائب الرئيس التنفيذي - قسم 

1٥1,6٠383٢ أبريل ٢٠14األعمال االستهالكية
نائب الرئيس التنفيذي - قسم 

1٥1,3٢7747 أبريل ٢٠14األعمال الزراعية
1٥1,18843٥ أبريل ٢٠14نائب الرئيس
1٥1,٠88344 أبريل ٢٠14نائب الرئيس
1٥1,٢36337 أبريل ٢٠14نائب الرئيس 
--6 يناير ٢٠16نائب الرئيس

1 إن دفع المكافآت المالية لعام ٢٠1٥ هي خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.
٢ عين السيد فاتح يلدان بمنصب الرئيس المالي باإلنابة للشركة في ٢3 يونيو ٢٠1٥. وقبل تعيينه في هذا المنصب، 

شغل السيد فاتح منصب الرئيس المالي لقسم األعمال الزراعية في الشركة.
3 عين السيد طارق الواحدي في منصب رئيس العمليات بالشركة بتاريخ 13 سبتمبر ٢٠1٥، قادمًا من الشركة القابضة 
العامة (صناعات)، والتي شغل فيها منصب نائب الرئيس األول لتطوير األعمال والمشاريع. وقد شغل السيد طارق في 

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

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

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

الخارجيين وتحديد تعويضاتهم من قبل 
الجمعية العمومية للمساهمين.

وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد 
بتاريخ ٢6 أبريل ٢٠1٥، وافق المساهمون 

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

خدمات التدقيق، كمدقق خارجي للشركة 
للعام ٢٠1٥. وقد حلت شركة كي بي إم 
جي محل مؤسسة برايس ووتر هاوس 

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

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

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

أبريل ٢٠1٥.

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

العام ٢٠1٥.

درهم 

٢٢6،7٢4 تدقيق نهاية العام
374،3٢٥ المراجعة ربع سنوية

4٥،٠٠٠ مراجعة اإلعانة ربع السنوية
48،٥76 خدمات أخرى ـ غير تدقيقية*

694،625 المجموع

* تشمل الخدمات غير التدقيقية األخرى بصفة أساسية 

إعداد تقارير األعمال التجارية الموسعة

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق 
أخرى خالل عام ٢٠1٥.

منظومة الرقابة الداخلية
يهدف نظام الرقابة الداخلية بالشركة لضمان 

قدرة مجلس اإلدارة وإدارة الشركة على تحقيق 
أهداف أعمال الشركة. وتسهم منظومة 

الرقابة الداخلية الفعالة في حماية استثمارات 
المساهمين وأصول الشركة.

وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية 
بالشركة في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة 

الداخلية؛ وتوثيق السياسات واإلجراءات 
ومتابعتها وااللتزام بها على الوجه المطلوب 

وتضمينها في اإلجراءات المعتادة إلدارة 
الشركة وحوكمتها.

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

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

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

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

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

لها من خالل إجراءات رسمية محددة بوضوح.

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

النظام سليم وقد تم تنفيذه ومراقبته على 
نحو فعال.

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

من قبل لجنة التدقيق.

ويتمثل هدف إدارة الرقابة الداخلية في تقديم 
خدمات استشارات مستقلة باعتماد منهجية 
منتظمة ومنضبطة لالرتقاء بفعالية إجراءات 

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية وااللتزام 
والحوكمة وسالمة عمليات الشركة. كما 
تتولى إدارة الرقابة الداخلية المسؤولية عن 

مراقبة التزام الشركة وموظفيها بالقوانين 
واألنظمة والقرارات وكذلك بالسياسات 

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

وصالحياتها ومسؤولياتها.

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

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

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

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

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

منصب مسؤول االلتزام. 

المؤهالت:
عضو معهد المدققين الداخليين (الواليات 

المتحدة األمريكية)
 عضو معهد الضوابط الداخلية (الواليات 

المتحدة األمريكية)
بكالوريوس في المحاسبة

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

حماية صحتهم وسالمتهم وحقوقهم 
األساسية وتعزيزها. وتطبق الشركة سياسات 

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

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

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

التعامل معها من خالل القنوات العادية.

إدارة المخاطر
تعتبر إدارة المخاطر جزءًا ال يتجزأ من 

منظومة الحوكمة المؤسسية. وتملك 
المجموعة إدارة معنية بإدارة المخاطر 

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

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

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

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

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

أكبر قدٍر من االهتمام.

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

وسالمتنا وبيئتنا ومجتمعنا وسمعتنا وأدائنا 
التنظيمي والسوقي والمالي وتحقيق 

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

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

الناجحة للمخاطر مصدرًا للميزة التنافسية.

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

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

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

في عملية صنع القرارات في الشركة.

وعلى المستوى االستراتيجي، تتمثل أهداف 
إدارة المخاطر فيما يلي:

–  تحديد المخاطر الرئيسة التي تواجهها 
الشركة وإجراءات التخفيف المناسبة.

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

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

–  مساعدة المديرين التنفيذيين على تحسين 
المراقبة وتنسيق المخاطر على مستوى 

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

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

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

بشكل عام عن ما كانت عليه في ٢٠14.

النشاطالخطوات
 –  إنشاء العملية لتحديد وفهم المخاطر التحديد

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

التقارير وتنفيذها
–  وضع عمليات وممارسات الرقابة األساسيةالرقابة

– مراقبة تنفيذ الضوابط
–  توفير التحذيرات المبكرة عن االنتهاكات  

في الرغبة في المخاطرة.
رفع 

– التواصل مع جميع األطراف المعنية التقارير   

–  مراجعة جميع جوانب ملف المخاطر اإلدارة
للشركة

–  مراجعة ممارسات إدارة المخاطر 
وتعديلها

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

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

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

الحــد األقصــى للتقلب في األداء والتعرض 
للمخاطــر، وتســتهدف البيانات الكمية 

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

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

تحملهــا أو قبولهــا خالل ســعينا الدؤوب 
لتحقيــق أهدافنــا االســتراتيجية على المديين 

المتوســط والطويل.”

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

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

التخفيف الكافية ضد المخاطر الرئيسة التي 
تم تحديدها.

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

اإلدارة فيما يتعلق بعمليات الشركة.

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

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

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

كل ستة أشهر. 

محمد نديم سهيل
رئيس قسم الحوكمة والمخاطر

المؤهالت العلمية:
عضو معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا 

وويلز (المملكة المتحدة)
عضو جمعية المحاسبين القانونيين 

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

(المملكة المتحدة) 
األدوار والمسؤوليات:

تشمل أهداف لجنة إدارة المخاطر ما يلي:

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

واستراتيجية المخاطر.
–  التأكد من تحديث سجل المخاطر وضمان 

مراجعة تقييمات وحالة إجراءات التخفيف منها 
وتحديثها كل ثالثة أشهر.

–  مراجعة المعايير المستخدمة في هذه 
التدابير والمنهجية المعتمدة بانتظام 

والموافقة عليها.
–  وضع معيار للرصد الدقيق والفوري لمستويات 

التعرض الكبيرة وأنواع محددة من المخاطر 
ذات األهمية الحاسمة.

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

–  تقديم المشورة لمجلس اإلدارة/اللجنة 
التنفيذية حول المعامالت االستراتيجية 

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

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

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

 –  مراجعة التقارير الصادرة بشأن أية 
 انتهاكات جسيمة لحدود المخاطر 

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

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

واعتمادها وضمان توافر الموارد الكافية 
لديها وقدرتها على الوصول إلى المعلومات 

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

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

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

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

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

مدار العام بغية التركيز عليها ومباشرة إجراءات 
التخفيف منها.

يبين اإليضاح 3 في القوائم المالية معالم إدارة 
المخاطر المالية والرأسمالية والتي تشمل:

مخاطر السوق  –
المخاطر االئتمانية  –

مخاطر السيولة  –
المخاطر التشغيلية  –

مخاطر رأس المال  –
وأما المخاطر الهامة األخرى الواردة أدناه فهي 

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

بالنتائج المتوقعة والتاريخية، ولم تصنف هذه 
المخاطر حسب أهميتها.

قد تؤثر التقلبات في أسعار السلع 
األساسية والتقلبات االقتصادية العالمية 

الحالية سلبًا على نتائجنا
تتحدد األسعار التي نحصل عليها لسلعنا 

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

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

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

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

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

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

للتعرف على االتجاهات الدولية وتسهيل تنفيذ 
عمليات شراء تنافسية.

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

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

من هذا القبيل.

وتتم مراقبة أسعار مجموعة من منتجات 
الشركة من قبل الجهات التنظيمية 

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

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

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

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

على الربحية.

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

الجودة وسالمة األغذية بحصولها على شهادة 
األيزو 9٠٠1 (نظام إدارة الجودة)، وشهادة األيزو 
٢٢٠٠٠ (نظام إدارة السالمة الغذائية)، وشهادة 

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

ريجستر لضمان الجودة، مع برنامج مراجعة 
تدقيقية متكرر كل ستة أشهر. وفي عام ٢٠1٥ 

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

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

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

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

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

الغذائية مخبز الوثبة باعتباره أحد أفضل 
المؤسسات في إمارة أبوظبي لعام ٢٠1٥.

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

الممارسات وتماشيها مع نموذج التميز 
الخاص بالمؤسسة األوروبية إلدارة الجودة.

كما طبقت “أغذية” خالل عام ٢٠1٥ نظام كيو 
بلس، وهو نظام إلكتروني إلدارة الجودة، 
وقد أسهم ذلك في إضفاء االنسيابية على 

العمليات من خالل ضمان االتساق بين كافة 
المواقع التابعة للمجموعة.

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

من تلبية جميع المواد الخام المستخدمة 
والسلع المنتجة للمعايير المحددة.

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

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

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

الجديدة. وقد حصلت الشركة على شهادة 
األيزو 14٠٠1 (نظام إدارة البيئة) وشهادة األيزو 

18٠٠1 (نظام إدارة الصحة والسالمة) باستثناء 
اتنا في تركيا التي يجري العمل فيها  عمليَّ

للحصول على مثل هذه الشهادات. وفي عام 
٢٠1٥ ما زلنا نستخدم “إنزيم فيتاز”  في العلف 

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

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

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

وتوفير أكثر من 1,٢٠٠ طن من هذه المادة. 
كما أن تحسين مواصفات الكرتون وفر 

1,3٠٠ طن. كما أن طبقة الغطاء البالستيكي 
ومواد التغليف الثانوية التي نستخدمها قابلة 

لالنحالل البيولوجي بنسبة 1٠٠ في المائة.

 وتؤكد هذه المبادرات جميعها مدى التزام 
شركة “أغذية” بقضايا البيئة واالستدامة. كما 
خفضنا كمية النفايات المرمية في المكبات 
من ٥7 في المائة عام ٢٠14 إلى 3٢ في المائة 
عام ٢٠1٥ (علما بأن النسبة المستهدفة كانت 
4٥ في المائة) في مختلف مرافق المجموعة 

التزامًا ببرنامج “نظافة” الخاص بمركز 
أبوظبي إلدارة النفايات.

القوانين واللوائح
يتعيــن علينا أيضا االمتثال لمجموعة واســعة 

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

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

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

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

والتنظيمية. السياسية 

استمرارية سلسلة التوريد
الفشل في تقديم إمدادات مستمرة من 

المنتجات النهائية المتوافقة. ُصمم نموذج 
سلسلة التوريد بالشركة للمساعدة في 

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

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

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

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

شراء تخضع لالتفاقيات األساسية.

مخاطر تراجع األداء مقابل الخطة 
الموضوعة وفشل أعمال الشركة في 

الوفاء باالستراتيجية المحددة بالكامل
تضع جميع وحدات األعمال أهدافها وُيرصد 

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

مجلس اإلدارة واللجنة التنفيذية مراجعة 
المخاطر االستراتيجية المالية واألداء بانتظام، 

كما توضع الخطط والميزانيات التشغيلية 
المتسقة في جميع أنحاء المجموعة 

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

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

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

 (إيقاف تشغيل نشاط ما مثالً) موافقة 
مجلس اإلدارة.

رأس المال البشري
مخاطر عدم قدرة الشركة على تنفيذ 

استراتيجياتها والوفاء بأهدافها نتيجة لترك 
أفراد رئيسيين من أعضاء اإلدارة العمل 

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

والمؤهالت. وتستخدم الشركة مجموعة 
متنوعة من أدوات ووسائل اجتذاب المواهب 

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

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

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

الشركة مجموعة شاملة من السياسات 
والعمليات واألنظمة لتعزيز االمتثال 

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

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

 تسجيل أي حاالت لسحب المنتجات خالل
العام ٢٠1٥.

توقف األعمال
مخاطر عدم كفاية خطط استمرارية أعمالنا 

ومواجهة توقف سلسلة التوريد بالشركة 
أو حدوث اضطرابات في مرافقنا الخاصة 

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

حاالت جوهرية لتوقف األعمال في عام ٢٠1٥؛ 
ولوحظت بعض حاالت التوقف الطفيفة التي 

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

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

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

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

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

التغطية التأمينية لحاالت توقف األعمال.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة
تمتلك الشركة برنامجًا للمسؤولية 

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

الموظفين والتوطين، والبيئة. ويمكن االطالع 
على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن في 
قسم المسؤولية االجتماعية للشركة من 
التقرير السنوي لعام ٢٠1٥. لقد بلغ مجموع 
المبلغ الذي أنفقته الشركة عام ٢٠1٥ على 
مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركات 

٢.36 مليون درهم (٢٠14: 3.٢ مليون درهم). 
وفيما يلي المبادرات أو طلبات الرعاية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تقدر الشركة إنجازات موظفيها وتحفزهم 
على المساهمة في مسيرة نجاحها عبر 

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

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

بيان االلتزام القانوني
لم تتعرض الشركة خالل عام ٢٠1٥ ألية غرامات 

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

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

أحداث رئيسة في عام ٢٠1٥.

أداء األسهم 2015

سعر السهم في نهاية الشهر )درهم(

الشهر
سعر 

االفتتاح
أعلى 
قيمة

أقل 
قيمة

سعر 
اإلغالق

6.3٠6.3٠6.3٠6.3٠يناير-1٥
6.796.846.٥٠6.84فبراير-1٥

7.1٠7.1٥7.٠٠7.1٢مارس-1٥
7.4٠7.7٠7.4٠7.7٠أبريل-1٥
7.٥87.٥87.٠٠7.٥٥مايو-1٥

7.3٥7.477.3٥7.43يونيو-1٥
7.٢67.8٠7.٢67.71يوليو-1٥

7.6٠7.8٥7.6٠7.8٢أغسطس-1٥
7.9٥8.137.9٥8.٠٠سبتمبر-1٥

7.٥٢7.867.٥٠7.6٥أكتوبر-1٥
7.6٥7.8٠7.6٥7.71نوفمبر-1٥

7.677.677.677.67ديسمبر-1٥
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  حركة تقلب أسهم أغذية     مؤشر سوق أبوظبي (مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية) 
  مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية (مؤشر قطاعي (قطاع المستهلكين))

فئة المساهمين )عدد األسهم(
كما في 31 ديسمبر ٢٠1٥

النسبةاإلجماليالشركاتاألفرادالحكومةالفئة

87.٢٪٥٢3،487،373 71،639،168 111،847،٢٠٥  34٠،٠٠1،٠٠٠ اإلمارات
دول مجلس 

4.٠٪ ٢3،791،684  137،٠٥9٢3،6٥4،6٢٥ التعاون الخليجي
٠.1٪6٥٥،3٠3 93،89٢ ٥61،411  عرب

8.7٪٥٢،٠6٥،64٠ 49،893،٥٠3 ٢،17٢،137  أجانب
100.0٪600،000،000 114،717،812145،281،188 340،001،000اإلجمالي

 1٠٠.٠٪٢4.٢٪19.1٪٥6.7٪النسبة المئوية

المساهمون الذين يملكون 5 بالمائة أو أكثر
كما في 31 ديسمبر ٢٠1٥

النسبة المئويةعدد األسهمالمساهمون

٥1.٠٠٪3٠6،٠٠٠،٠٠٠الشركة القابضة العامة (صناعات)
7.٠٢٪4٢،1٠3،974شركة اإلمارات الدولية لالستثمار

٥.٠٠٪3٠،٠٠٠،٠٠٠صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية
كما في 31 ديسمبر ٢٠1٥

عدد المساهمونالملكية
عدد األسهم 

المملوكة
النسبة 
المئوية

17.٠٪1٠1،867،464 7٢،8٠4 أقل من ٥٠،٠٠٠
4.٥٪٢6،74٥،4٥8 1٥6 من ٥٠،٠٠٠ إلى أقل من ٥٠٠،٠٠٠

1٠.7٪64،٠6٠،٢٢٢ 44 من ٥٠٠،٠٠٠ إلى أقل من ٥،٠٠٠،٠٠٠
67.9٪4٠7،3٢6،8٥6  6 أكثر من ٥،٠٠٠،٠٠٠

100.0٪600،000،000 73،010 اإلجمالي

أحداث هامة في العام 2015
 أعلنت الشركة بتاريخ 1٢ أكتوبر ٢٠1٥ شراء 

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

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

وتتمتع شركة البيان التي تأسست عام 1999 
بتواجد قوي في دولة اإلمارات العربية المتحدة، 
وخاصة في اإلمارات الشمالية التي تقع غالبية 

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

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

خفض تكاليف اإلنتاج إلى تحسين أساطيل 
التوزيع ومرافق التصنيع والتخزين.

 ُيعد االستحواذ على شركة البيان خطوة 
استراتيجيًة ممتازًة لشركة أغذية بفضل 

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

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

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

إلمكانات النمو بالشركة بشكل عام.

المهندس/ ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

٢8 فبراير ٢٠16

تقــريــــر حـوكـمـــــة الشـركــــات (تابع)

38  أغذية التقرير السنوي لعام ٢٠1٥



تقرير مجلس اإلدارة

السادة المساهمين،
يسعدنا اإلعالن عن نتائجنا المالية للعام ٢٠1٥ التي 

تعكس عامًا جديدًا من األداء المتميز لمجموعة 
"أغذية"، وهو ما تجلى في تحقيق نمو ملحوظ في 

اإليرادات واألرباح على أساس سنوي. فقد سجلت 
المجموعة أرباحًا بقيمة ٢31 مليون درهم إماراتي، 
بزيادة قدرها ٢٠ في المائة عن نفس الفترة من عام 

٢٠14، وذلك بفضل ارتفاع المبيعات وانخفاض تكاليف 
السلع، وتحّسن العمليات التشغيلية، وتوفيرنا 
لمزيج متنوع من المنتجات. كما حققت "أغذية" 

إيرادات بقيمة 1,87 مليار درهم إماراتي، بنمو 
نسبته 13 في المائة، مما يشكل دليالً ملموسًا 

على ثقة العمالء والمستهلكين بعالماتنا التجارية. 
وساهمت هذه العوامل في تعزيز موقعنا المتصّدر 
وزيادة حصتنا الريادّية في السوق اإلماراتّية في مجال 

عبوات المياه المعبأة ومنتجات الدقيق واألعالف، 
فضالً عن ترسيخ حضورنا في سوق عبوات المياه 

سعة ٥ جالونات السيما بعد استحواذنا على شركة 
البيان للمياه الرائدة في توفير عبوات المياه سعة ٥ 
جالونات في اإلمارات، والتي تتمتع أيضًا بحضور قوي 

في سلطنة ُعمان. كما حافظت المجموعة على 
ميزانية عمومية مستقرة تتمتع بتدفقات نقدّية 

تشغيلية إيجابية لدعم خطط النمو المستقبلي.

يسعدني بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة التوجه 
بخالص الشكر إلى جميع موظفينا لمساهمتهم 
القّيمة في تحقيق هذا المستوى من األداء المتميز.

ملخص أداء أقسام األعمال

قسم األعمال الزراعية
بلغ صافي مبيعات قسم األعمال الزراعية 1,1 مليار 

درهم خالل عام ٢٠1٥، بارتفاع نسبته 7 في المائة 
عن نفس الفترة من عام ٢٠14؛ كما ارتفع صافي 

األرباح بنسبة 13 في المائة ليبلغ ٢٢6 مليون درهم. 
وساهم نمو المبيعات وانخفاض أسعار السلع 

وتحّسن العمليات التشغيلية في تحّسن إجمالي 
هامش الربح بمقدار ٢3٠ نقطة أساس، وهي 

أسباب ساعدت بشكل رئيسي على تخطي أرباحنا 
لمستويات نمو المبيعات.

وحافظت شركة "المطاحن الكبرى" وقسم 
منتجات األعالف الحيوانية "أجريفيتا" على مكانتهما 

الريادية ضمن فئات أعمالهما. حيث نمت مبيعات 
الدقيق بنسبة 1٥ في المائة مقارنة بعام ٢٠14 لتبلغ 

4٢7 مليون درهم (أي بنمو نسبته 8 في المائة 
باستثناء تجارة القمح). وتوّسعت قاعدة التوزيع 

والمستهلكين في أبوظبي واإلمارات الشمالية 
بسبب اإلقبال الالفت على دقيق الخبز العربي الذي 

تم طرحه مؤخرًا، إلى جانب نمو أعمال التصدير 
وتجارة القمح التي ساهمت في تسجيل ذلك األداء 

القوي. وبالرغم من المنافسة الشديدة، سجلت 
مبيعات األعالف نموًا مرنًا بنسبة ٥ في المائة مقارنة 

بعام ٢٠14، ما يبرهن على ثقة العمالء بعالمتنا 
التجارية. ونما صافي المبيعات خالل تلك الفترة 
بنسبة متوسطة بلغت ٢ في المائة ليصل إلى 

679 مليون درهم خالل الفترة التي شملها التقرير، 
وذلك نتيجة تزايد اإلنفاق التجاري للحفاظ على 

موقع الصدارة وتعزيز الحصة السوقّية. من جهة 
ثانية، واصلنا إضافة منافذ جديدة للبلدية، إلى جانب 

تطبيق نظام المناوبة الثانية استجابًة لمتطلبات 
السوق المحلي، وهي خطوة حظيت بترحيب 

كبير من عمالئنا. واستكملنا أيضًا عمليات تحديث 
ماكينات التصنيع لتعزيز القدرة اإلنتاجّية في خطوط 

اإلنتاج الكبيرة الخاصة بمنتجات أعالف الدواجن 
والحيوانات، علمًا أن قدرتنا االنتاجية االجمالية ارتفعت 

بنسبة 11 في المائة.

وضمن إطار الجهود لتعزيز حضورنا في المملكة 
العربية السعودية، تجري "أغذية" محادثات مع العديد 

من الموزعين المعروفين لطرح منتجاتنا من مادة 
الدقيق التي توفرها شركة "المطاحن الكبرى"؛ 
ونتوقع إبرام اتفاقية توزيع حصرّية في المملكة 

خالل الربع األول ٢٠16.

قسم األعمال االستهالكية
شهد قسم األعمال االستهالكية عامًا حافالً باألداء 

المتميز، حيث سجلت المبيعات واألرباح نموًا 
ملحوظًا قياسًا بعام ٢٠14. حيث ارتفع صافي 

المبيعات خالل العام ليبلغ 76٠ مليون درهم، 
وذلك بنسبة نمو قدرها ٢3 في المائة، أعلى من 

المستوى المسجل في عام ٢٠14. كما ارتفع صافي 
األرباح إلى 86 مليون درهم، بما يعادل نموًا قويًا 

قدره ٥٠ في المائة عن عام ٢٠14.

قسم المياه والمشروبات: حافظت "العين"، 
عالمتنا التجارية الرئيسية لمنتجات المياه المعبأة، 
خالل عام ٢٠1٥ على مكانتها الريادّية على مستوى 
اإلمارات في مجال عبوات البولي إيثيلين تيريفثاالت. 
وساهمت قنوات توزيعنا في اإلمارات – والمدعومة 
بالحضور القّيم لعالمتنا التجارية وأنشطة التواصل 

مع المستهلكين – في تسجيل ارتفاع قوي 
للطلب االستهالكي الذي نجحنا في مواكبته 

بكفاءة ودون عقبات بفضل قوة خط التعبئة عالي 
السرعة على مدار العام. ونتيجة لذلك، وصلت 

اإليرادات إلى 644 مليون درهم، بنمو قدره ٢7 في 
المائة، أي أعلى من المعدل المسجل في عام 

٢٠14. كما ارتفعت األرباح بنسبة 3٠ في المائة لتبلغ 
11٠ مليون درهم مدفوعة بارتفاع المبيعات، وزيادة 
أسعار تجارة التجزئة، وانخفاض أسعار واستخدام 

مادة "البولي إيثيلين تيريفثاالت" وتحّسن العمليات 
التشغيلية. وسيتم تشغيل خط ثاني عالي 

السرعة لتعبئة المياه بحلول أبريل ٢٠16 بهدف تلبية 
زيادة الطلب المستقبلية.

من ناحية أخرى، كان عام ٢٠1٥، عامًا صعبًا بشكل 
عام بالنسبة لعالمة المياه المعدنية الطبيعية 

"آلبين" في تركيا، والتي واجهت معوقات ارتبطت 
باإلنتاج في مطلع العام إلى جانب االنخفاض الكبير 
في قيمة الليرة التركّية بنسبة 3٠ في المائة، مما 

أثر سلبًا على أدائنا المالي. ولكن تعزيز وترقية 
إمكانات التصنيع وقدرات التخزين في نهاية العام 
ساهم في استعادة قوة األعمال. كما ارتفع حجم 

استخدام مادة "البولي إيثيلين تيريفثاالت" بنسبة 6 
في المائة مقارنة بالعام الماضي، األمر الذي ساهم 

في نمو إجمالي اإليرادات بنسبة 9 في المائة من 
حيث العملة المحلية. من ناحية أخرى، حققت 
مبيعات "آلبين" نموًا يفوق الضعف في السوق 

اإلماراتّية؛ ونتوقع أن تصبح "آلبين" منتجًا رئيسيًا في 
قطاع المياه التركي خالل عام ٢٠16، خاصة بعد تجديد 

العالمة التجارية وطرح تصميم مبتكر للعبوات.

ومع االستحواذ على شركة "البيان" للمياه في 
الربع األخير من العام ٢٠1٥، واصلنا تعزيز مكانتا 

الرائدة في سوق عبوات المياه سعة ٥ جالونات على 
مستوى اإلمارات، فضالً عن إثراء محفظتنا بأعمال 

ذات قيمة تراكمّية مع االستفادة من فرص متنوعة 
لتعزيز التعاون في المجال التشغيلي، إضافًة إلى 

توسع عملياتنا في السوق الُعمانية تمهيدًا لمزيد 
من خطوات النمو والتوسع في المستقبل. وصل 

صافي مبيعاتنا في سوق عبوات المياه سعة ٥ 
جالونات بدولة اإلمارات وُعمان إلى 6٢ مليون درهم 
بما في ذلك مساهمات شركة "البيان" على مدى 

4 أشهر، وهو ما يعادل نموًا يفوق الضعف بقليل 
في عام ٢٠14، علمًا أن نسبة معدل نمو األعمال في 

تلك السوق خالل العام (باستثناء شركة "البيان") 
استقرت عند 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي.

نحقق تقدمًا طيبًا في تعزيز التكامل بين "أغذية" 
و"البيان"، وتحديد جهود التعاون بدءًا من عمليات 

اإلنتاج وصوال ًإلى التوزيع والخدمات اللوجستية.

وشهدت عصائر "كابري صن" نموًا قويًا في اإليرادات 
بنسبة 1٠ في المائة، مما ساعد على التعافي 

من فترات االنخفاض السابقة، إضافة إلى تسجيل 
أرباح قوية بنسبة 61 في المائة مقارنة بعام ٢٠14. 

ونجحت المجموعة في طرح نكهات مختلفة مثل 
الفيتامينات المتعددة والتوت واألناناس، وطرح 
منتجات "فريزي" التي تتضمن مثلجات جديدة 

لألطفال بنكهات طبيعية مثل البرتقال والفواكه 
الحمراء؛ وهي منتجات استمدت دعمًا كبيرًا من 

األنشطة التسويقية المتواصلة وتطوير خطة 
الترويج للعالمة التجارية.

األطعمة: بلغ صافي مبيعات األطعمة خالل العام 117 
مليون درهم، بنمو قدره 6 في المائة مقارنة بعام 
٢٠14. وسجلت منتجات األلبان ("يوبليه") والخضروات 

المجمدة نموًا بنسبة تفوق ٢٠ في المائة؛ وقابل 
ذلك تقليص طوعي ألداء وحدة أعمال معجون 

الطماطم بهدف وقف التركيز على المنتجات ذات 
الربحية الضعيفة في أسواق التصدير. وحافظت 

منتجات معجون الطماطم على مكانتها الريادية 
في السوق اإلماراتّية. أما في مجال الخضروات 
المجمدة، فقد قمنا بطرح تغليف جديد، كما 

دعمنا محفظتنا من منتجات البطاطس المقلية 
والفراولة الكاملة ذات القيمة المضافة. أما فيما 
يخص منتجاتنا من األلبان، تم تحّول التركيز من 

منتجات اللبن الطازج إلى الفاكهة ومنتجات األطفال 
ذات القيمة العالية من خالل إطالق نكهات جديدة 

السيما "يوبليه دياليت"، منتج األلبان الخفيف وعالي 
الجودة الذي يتوافر بنكهات مختلفة، مما نتج عنه 

تعزيز إجمالي هامش الربح وتسجيل نمو ملحوظ، 
وبالتالي ساعد كثيرًا على خفض خسائر جميع 

منتجات هذه الفئة، هذا باإلضافة إلى انخفاض أسعار 
منتجات بودرة الحليب.

وبالرغم من التحديات، نشهد تقدمًا مشجعًا في 
منتجات المخبوزات المجمدة. حيث وقعت "أغذية" 
في شهر نوفمبر اتفاقية توريد مع إحدى شركات 

الطيران الرائدة لتزويدها بشحنات منتظمة من 
منتجات "مونتيز بيكهاوس" البريطانية. ونسعى 

إلى استقطاب عمالء جدد من شركات الطيران 
بهدف ترسيخ حضورنا في هذا المجال. كما تتواصل 
جهودنا لتطوير منتجات الكرواسون؛ ونعتزم إطالق 

تلك المنتجات بحلول مارس ٢٠16.

من ناحية أخرى، تأثر نمونا القوي في جمهورية 
مصر العربية (البالغ 13 في المائة على أساس 

سنوي) بانخفاض قيمة الجنيه المصري وتراجع 
األسعار في األسواق، إضافة إلى تدفق المنتجات 
الصينية رخيصة التكلفة في األسواق المصرية 

والدولية. ونتيجة لذلك، بقي صافي المبيعات أدنى 
بقليل من المستوى المسجل في عام ٢٠14 (نمو 

بنسبة 7 في المائة من حيث العملة المحلية) 
مع الوصول إلى نقطة التعادل في الميزانية خالل 

عام ٢٠1٥.

ويسّرنا اإلعالن عن اختيار مجموعة "أغذية" كموّزع 
حصري في دولة اإلمارات لمنتجات شركة "الفوعة"، 

وذلك بعد توقيع اتفاقية بين الجانبين. وبدأت 
عمليات توزيع تمور شركة "الفوعة" عبر منافذ بيع 

التجزئة منذ شهر ديسمبر ٢٠1٥.
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تقرير مجلس اإلدارة (تابع)

 مصاريف المبيعات والنفقات 
العمومّية واإلدارية

ارتفع إجمالي مصاريف المبيعات والنفقات 
العمومّية واإلدارية بنسبة ٢9 في المائة على 

أساس سنوي ليبلغ 369 مليون درهم، علمًا أن 
نسبة االرتفاع بلغت ٢4 في المائة باستثناء شركة 

"البيان". ويعزى ذلك بالدرجة األولى إلى زيادة 
االستثمار في بناء العالمة التجارية واالنفاق التجاري 

لترسيخ حضور عالماتنا في خضم المنافسة 
الشديدة، وارتفاع تكاليف التوزيع لزيادة حجم 

المنتجات التي تم شحنها، إضافة إلى تكاليف 
االستشارات وتعزيز البنية التحتية بهدف دعم النمو.

التدفقات النقدّية
وصلت قيمة التدفقات النقدية الناتجة عن 

األنشطة التشغيلية خالل العام إلى 33٥ مليون 
درهم إماراتي؛ كما بلغت قيمة التدفقات 

النقدية والنقد المماثل والودائع الثابتة ٥71 
مليون درهم كما في تاريخ 31 ديسمبر ٢٠1٥. 

ولضمان توافر تدفقات نقدية متواصلة، تحافظ 
المجموعة على خطوط ائتمانية مصرفية ذات 

معدالت تنافسية من شأنها تغطية أي من 
متطلباتها التمويلية بفترات قصيرة األمد، وذلك 

بهدف توفر المتطلبات الرأسمالية الالزمة.

األصول غير المخّصصة
بحسب التقارير المالية لوحدات األعمال، تمّثل 
األصول غير المخصصة، والبالغة قيمتها 786 

مليون درهم، كالً من الشهرة التجارية، التدفقات 
النقدية، واألرصدة المصرفية.

التزامات رأس المال وااللتزامات المحتملة
خصصت المجموعة مبلغ 81 مليون درهم 

لتغطية تكاليف تركيب خط جديد عالي السرعة 
لتعبئة المياه، وتوسعة المخازن في دولة 

اإلمارات، إضافة إلى زيادة طاقتنا اإلنتاجية في 
تركيا، وغيرها من المصاريف الرأسمالية. 

وبلغت القيمة اإلجمالية للضمانات المصرفية 
والخطابات االئتمانية 64 مليون درهم، وقد تم 
إصدار ضمانات مصرفية متعلقة بأداء الشركة، 

لصالح الجهات الحكومية وُموردي الشركة 
مقابل توفير المواد وقطع الغيار.

مشاريع االستثمار الرئيسية
حفل عام ٢٠1٥ بالعديد من مشاريع االستثمار 

والتوسع الرئيسية لدعم توقعات النمو المستقبلي 
للمجموعة. وتسير جميع المشاريع على الطريق 
الصحيح لتسليمها وفق الجداول الزمنية المحددة. 

وسيساهم خط تعبئة المياه الثاني عالي السرعة 
لشركة "العين" في تعزيز االستطاعة اإلنتاجية بنسبة 

4٠ في المائة؛ ومن المقرر أن تبدأ عمليات اإلنتاج 
بحلول أبريل ٢٠16. إضافة إلى ذلك، تعمل المجموعة 

على توسعة صوامع تخزين الحبوب بهدف رفع القدرة 
التخزينية بواقع ٥٠ ألف طنًا بحلول الربع الثاني ٢٠17. 

كما يسير العمل على قدم وساق لتجهيز مركز 
توزيعنا الجديد في دبي الذي سيضم مكاتبنا التجارية 

الجديدة في اإلمارة؛ ونواصل أيضًا توسيع مخازننا 
للدقيق والعلف الحيواني، إضافة إلى مخازننا في 

منطقة "الوثبة" وكذلك في تركيا. وتم االنتهاء خالل 
عام ٢٠1٥ من زيادة الطاقة اإلنتاجية لعبوات المياه في 

تركيا من خالل بدء التشغيل التجاري لخط تعبئة 
المياه الذي تم نقله من دولة اإلمارات، إضافة إلى تعزيز 

قدرة خطوط اإلنتاج الكبيرة لمنتجات أعالف الدواجن 
والحيوانات، وتوسيع مستودعاتنا في العين.

استراتيجية األعمال
عملت مجموعة "أغذية" على مراجعة 

استراتيجية أعمالها خالل العام، ما أفضى إلى 
تطوير استراتيجية جديدة سيتم تطبيقها على 

مدى السنوات الخمس المقبلة، وذلك بهدف 
تحقيق إيرادات بقيمة تزيد على مليار دوالر 

أمريكي بحلول عام ٢٠٢٠.

وفي هذا اإلطار، قمنا بتحديد فئات األعمال 
األساسية التي سنركز عليها، ووضعنا خطة 

ترتكز على 7 مراحل أساسّية، كما طورنا 
خطة عمل خاصة بمؤهالت األدوار االستراتيجية 
الرئيسية في المجموعة، وذلك انسجامًا مع 
التغييرات التنظيمية التي تجريها المجموعة 

بالتوازي مع اعتماد استراتيجية األعمال الجديدة.

المسؤولية االجتماعية للشركات
خالل عام ٢٠1٥، رسّخت "أغذية" التزامها تجاه 

المسؤولية االجتماعية؛ ويتمحور التزام 
المجموعة في هذا السياق حول 4 أركان أساسية 

تشمل الصحة والعافية؛ سالمة الغذاء وأمنه؛ 
البيئة؛ والموظفون والتوطين. وفي هذا اإلطار، 

أطلقت المجموعة مبادرة "زاهب" التي تهدف 
إلى صقل مهارات الشباب اإلماراتي وتطوير 

جاهزيتهم لدخول سوق العمل بأبوظبي، وذلك 
بالتعاون مع مؤسسة "إنجاز اإلمارات"، عضو في 
مؤسسة "جونيور أتشيفمنت وورلد وايد" التي 

تعد أكبر مؤسسة تعليمية عالمية معنية 
بتدريب وتأهيل الشباب للعمل. 

كما يندرج التوطين في صدارة أولويات "أغذية"، 
حيث ارتفع عدد الموظفين اإلماراتيين إلى 167 
موظفًا بنهاية عام ٢٠1٥ مقارنة مع ٥٢ موظفًا 

في عام ٢٠14؛ وشمل ذلك تعيين رئيس تنفيذي 
للعمليات في سبتمبر ٢٠1٥. 

وسيتم تقديم تقرير شامل حول أنشطة 
المسؤولية االجتماعية للمجموعة في قسم 

مخصص ضمن التقرير السنوي لعام ٢٠1٥.

أعضاء مجلس اإلدارة
تم اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين خالل 

اجتماع الجمعية العمومية العادية للمجموعة 
بتاريخ ٢8 أبريل ٢٠14 لوالية مدتها ثالثة أعوام.

وقد استقال السيد إلياس أسيماكوبولس من 
مجلس إدارة مجموعة "أغذية" وتم تعيين سعادة 
سالم سلطان عبيد الظاهري عضوًا في مجلس 

إدارة المجموعة. وبهذه المناسبة، نود أن نتقدم 
بالشكر للسيد إلياس أسيماكوبولس المنتهية 

واليته تقديرًا إلسهاماته وجهوده، كما نتمنى له 
النجاح في مساعيه المستقبلية.

وتّم في عام ٢٠1٥ دفع مكافآت ألعضاء مجلس 
اإلدارة عن عام ٢٠14 والتي بلغت قيمتها 1,37 

مليون درهم، فيما تّم اقتراح تحديد قيمة 
مكافآت أعضاء المجلس للعام ٢٠1٥ بـمبلغ 1,4 

مليون درهم.

أرباح المساهمين
يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية 

على المساهمين بنسبة 1٢.٥ في المائة للسنة 
المالية ٢٠1٥.

مدققو الحسابات
انتهت مدة والية مدقق الحسابات الحالي للمجموعة 

– شركة "كي بي أم جي" - وسيتم عرض اقتراح 
التجديد لهم على الجمعية العمومية القادمة نظرًا 

لكونهم يحققون كافة الشروط المطلوبة.

الحوكمة المؤّسسية
يلتزم مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

للمجموعة بمبادئ الحوكمة المؤسسية 
الرشيدة. وقد تم إعداد تقرير كامل مصادق 
عليه من المجلس حول نشاطات الحوكمة 

المؤسسية للشركة في قسم الحوكمة 
المؤسسية من التقرير السنوي لهذا العام.

الحوافز/المكافآت
يدرك مجلس اإلدارة مدى أهمية التوفيق بين 

مصالح اإلدارة ومصالح المساهمين في الشركة. 

ولدعم هذه االستراتيجية، يشمل نظام التحفيز 
باألسهم لدى مجموعة أغذية عددًا من كبار 

المسؤولين التنفيذيين والمدراء في مختلف 
أقسام المجموعة. ويأتي هذا البرنامج في 

إطار تعزيز مبادرات مكافآت األداء التي تكّرم 
األفراد على تحقيقهم األهداف المالية السنوية. 

ويكافئ نظام التحفيز باألسهم أفراد اإلدارة 
بمنحهم أسهمًا في مجموعة أغذية وفق األداء 
العام للشركة بقياسه على أساس نمو أرباح 

السهم الواحد المركبة لثالث أعوام وعلى 
أساس أداء الفرد. كما يتم وضع أهداف مالية 

وتشغيلية وتطويرية محددة كل عام.

نظام إعداد التقارير المالية
يدرك أعضاء مجلس إدارة "مجموعة أغذية" 

ش.م.ع، بناًء على المعلومات المتوّفرة 
لديهم، أّن:

•  القوائم المالية، التي قامت بإعدادها 
المجموعة، تعتبر تمثيالً نزيهًا ألوضاعها 

الفعلية ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية 
والتغيرات الحاصلة في حقوق مساهميها.

•  تحتفظ الشركة بسجالت أصولية للحسابات.
•  تم تطبيق السياسات المحاسبية المناسبة 
بشكل مستمر في إعداد القوائم المالية، 
كما أن التقديرات المحاسبية تستند على 

أحكام منطقية وحصيفة.
•  تم إعداد التقارير والقوائم المالية وفقًا 

للمعايير المحاسبية الدولية المعتمدة في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة في إعداد تلك 

القوائم المالية.
•  يتسم نظام الرقابة الداخلية بالتصميم 

السليم، وقد تم تطبيقه وضبطه بصورة فّعالة.
 •  ال يوجد أي شك بقدرة الشركة على 

مواصلة أعمالها.

األحداث الالحقة
اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التقرير، لم يحدث أي 

حدث كبير من شأنه التأثير على البيانات المالية 
الموحدة للعام ٢٠1٥.

التوقعات المستقبلية
يشكل عام ٢٠16، العام األول في رحلة مجموعة 

"أغذية" نحو تسجيل إيرادات بقيمة تفوق مليار 
دوالر أمريكي بحلول عام ٢٠٢٠. وقد حرصنا 

على وضع استراتيجيات أعمال جديدة وتحديد 
الخطوات الالزمة لدعم خطط العمل؛ ونؤكد أن 
عمليات التطبيق تسير بشكل جيد. ومن خالل 
تالفي التأثيرات الناجمة عن التغيرات المحتملة 

في األوضاع الجيوسياسّية واالقتصادّية على 
مستوى المنطقة والعالم والسياسات المالية 

الحكومية، نعتقد أن التوقعات للعام ٢٠16 
ستكون إيجابّية وستترافق مع تسجيل مبيعات 

قوية ونمو في األرباح.

المهندس/ ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

٢8 فبراير ٢٠16

40  أغذية التقرير السنوي لعام ٢٠1٥
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 السادة المساهمين
 مجموعة أغذية ش.م.ع.

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 

التقرير حول البيانات المالية الموحدة  
لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة أغذية ش.م.ع. )“الشركة”( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة 

بـ“المجموعة”(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015، والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة 
األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا للسياسات 

المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة  
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية وإعدادها بما يتوافق مع 

األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد 
البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

مسؤولية مدققي الحسابات 
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا 

للمعايير الدولية للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة 
بأن البيانات المالية الموحدة خالية من األخطاء المادية. 

تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. وتعتمد اإلجراءات 
التي تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة الناتجة 

عن االحتيال أو الخطأ. عند إجراء تقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بقيام المنشأة بإعداد البيانات المالية الموحدة 
وعرضها بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية 
الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا لمدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات 

المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عامة. 

هذا ونعتقد بأن األدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا التدقيقي. 

الرأي 
برأينا، أن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 

2015 وأدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، فإننا نؤكد أيضًا ما يلي:

1(  قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات الالزمة ألغراض أعمال التدقيق التي نقوم بها؛
2(  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

رقـم )2( لسنة 2015؛  
3( قامت الشركة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛

4(  إن المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، تتفق مع ما جاء في السجالت 
المحاسبية للمجموعة؛

5( كما هو مبين في اإليضاح 28 حول البيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أي حصص خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
6(  يبين اإليضاح رقم 24 حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه 

المعامالت؛
7(  بناًء على المعلومات التي تم تزويدنا بها، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة خالفت أي من األحكام السارية للقانون 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو النظام األساسي للشركة خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، 
والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا على أنشطة المجموعة أو مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2015. 

 منذر الدجاني 
 رقم التسجيل: 268 

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

28 فبراير 2016

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد
 فرع أبوظبي

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 هاتف 4014800 )2( ٩71+
 هاتف 3627612 )2( ٩71+

www.ae-kpmg.com موقع
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إيضاح
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

1.866.3501.655.067اإليرادات
)1.1٩1.774()1.269.056(6تكلفة المبيعات

597.294463.2٩3إجمالي األرباح
)184.572()231.407(7مصروفات البيع والتوزيع                 

)٩7.٩5٩()132.718(8المصروفات العمومية واإلدارية
)3.487()4.634(٩تكاليف البحث والتطوير

107.30617.72٩اإليرادات األخرى - صافي

235.8411٩5.004األرباح التشغيلية
1111.57210.053إيرادات التمويل

)11.770()15.718(12مصروفات التمويل

231.6951٩3.287األرباح قبل ضريبة الدخل

38)381(13 و26)خصم(/إضافة ضريبة الدخل

231.3141٩3.325أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة

140.3860.322ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالدرهم(

بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 48 إلى 70 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 42.
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2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

231.3141٩3.325أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة

البنود التي تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر
)3.444()6.616(فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

)3.444()6.616(اإليرادات الشاملة األخرى

224.69818٩.881إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة

بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 48 إلى 70 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 42.
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إيضاح
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

الموجودات
موجودات غير متداولة 

15933.491841.74٩الممتلكات واآلالت والمعدات
33.7143.502دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات

16188.336٩5.472الشهرة التجارية
1735.45410.548الموجودات غير الملموسة

1.190.995٩51.271إجمالي الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة
18262.0323٩3.1٩3المخزون

1٩271.011224.836الذمم المدينة التجارية واألخرى
2080.103٩٩.586تعويضات حكومية مستحقة

21570.903540.3٩7النقد واألرصدة لدى المصارف

1.184.0491.258.012إجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة
22292.815370.506قروض مصرفية )استحقاق قصير األجل(

23318.431416.830ذمم دائنة تجارية وأخرى
245131.373مستحق إلى طرف ذي عالقة

611.759788.70٩إجمالي المطلوبات المتداولة

572.29046٩.303صافي الموجودات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

2549.34336.167مخصص تعويضات نهاية الخدمة
_22165.303قروض مصرفية )استحقاق طويل األجل(

26918671مطلوبات ضريبة مؤجلة
273.3104.023مطلوبات أخرى

218.87440.861إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1.544.4111.37٩.713صافي الموجودات

حقوق الملكية
28600.000600.000رأس المال

2٩121.423٩8.2٩2احتياطي قانوني
)14.٩52()21.568(احتياطي تحويل عمالت

844.5566٩6.373أرباح محتجزة

1.544.4111.37٩.713إجمالي حقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فبراير 2016، وتم توقيعها باإلنابة عن المجلس:

      

فاتح يلدان إقبال حمزة  المهندس/ ظافر عايض األحبابي 
المدير المالي  الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 

التنفيذي باإلنابة    

بيان المركز المالي الموحد
 كما في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 48 إلى 70 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 42.
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رأس 
المال

ألف درهم

االحتياطي
القانوني

ألف درهم

األرباح 
المحتجزة
ألف درهم

احتياطي 
تحويل عمالت

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

1.24٩.832)11.508(600.00078.٩5٩582.381الرصيد في 1 يناير 2014
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

1٩3.325_1٩3.325__أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:
)3.444()3.444(___فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

18٩.881)3.444(1٩3.325__إجمالي اإليرادات الشاملة

تغيرات حصة المالك المسجلة مباشرة في حقوق الملكية
)60.000(_)60.000(__توزيعات األرباح المعلنة 2013

__)1٩.333(1٩.333_المحّول إلى االحتياطي القانوني

1.379.713)14.952(600.00098.292696.373الرصيد في 31 ديسمبر 2014

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
231.314_231.314__أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:
)6.616()6.616(___فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية

224.698)6.616(231.314__إجمالي اإليرادات الشاملة

تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في حقوق الملكية
)60.000(_)60.000(__توزيعات األرباح المعلنة 2014

__)23.131(23.131_المحّول إلى االحتياطي القانوني

1.544.411)21.568(600.000121.423844.556الرصيد في 31 ديسمبر 2015
 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 48 إلى 70 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 42.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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إيضاح
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
231.3141٩3.325أرباح السنة قبل ضريبة الدخل

تسويات لـ:
1582.52263.071االستهالك

1215.71811.770مصروفات التمويل
)10.053()11.572(11إيرادات التمويل

)114()722(10أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
)1.8٩0()367(الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
32821الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة

2512.7356.660مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
)38(381مصروفات/)إضافة( ضريبة الدخل

التدفقات النقدية التشغيلية قبل تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة
330.041263.552    للموظفين، ضريبة والتغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في:
)118.410(137.082المخزون

)31.400()31.829(الذمم المدينة التجارية واألخرى
19.48310.056التعويضات الحكومية المستحقة

156.261)115.804(الذمم الدائنة التجارية واألخرى
)277()860(المستحق إلى طرف ذي عالقة

)450()713(مطلوبات أخرى

337.40027٩.332النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)3.354()1.772(25مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة

_)247(الضرائب المدفوعة

335.381275.٩78صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)1٩8.476()169.488(15استحواذ ممتلكات وآالت ومعدات 

_)337(استحواذ موجودات غير ملموسة

834733متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
_)162.410(استحواذ شركة تابعة

14.18٩)11.608(21مبالغ )مستثمرة في(/مسحوبة من ودائع ثابتة
10.6708.254إيرادات تمويل مستلمة

5.200_متحصالت من بيع موجودات مالية متاحة للبيع

)170.100()332.339(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
_165.303متحصالت من قرض طويل األجل

)51.522()88.049(قروض مصرفية - صافي 
)60.000()60.000(توزيعات األرباح المدفوعة

)8.463()15.126(فائدة مدفوعة

)11٩.٩85(2.128صافي النقد )المستخدم في( / من األنشطة التمويلية

)14.107(5.170)النقص( / الزيادة في النقد وما يعادله
38.98553.0٩2النقد وما يعادله كما في 1 يناير

2144.15538.٩85النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 48 إلى 70 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 42.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع. )“الشركة”( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم 324 لسنة 2004. تمتلك الشركة القابضة العامة 

)صناعات( نسبة 51٪ من أسهم الشركة. تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في تأسيس واستثمار وتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة 
بقطاع األغذية والمشروبات.

تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه )يشار إليهم 
مجتمعين بـ “المجموعة”(. إن تفاصيل الشركات التابعة المستحوذ عليها خالل السنة مبينة في اإليضاح 32 من هذه البيانات المالية.

الشركة التابعة
بلد التأسيس 

ومزاولة النشاط

الحصة في رأس المال )٪(

النشاط الرئيسي 20152014

شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع. 
اإلمارات العربية 

إنتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات.100100المتحدة

شركة العين لألغذية والمشروبات ش.م.ع. )اإلمارات 
العربية المتحدة(

اإلمارات العربية 
المتحدة

100100
إنتاج وبيع المياه المعبأة والمياه المنّكهة 

والعصائر ولبن الزبادي ومعجون الطماطم 
والخضراوات المجمدة ومنتجات المخبوزات 

المجمدة.

مصرمجموعة أغذية مصر ذ.م.م. )أغذية مصر(

100100
تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل الحار 

والعصائر المركزة والخضروات المجمدة. 
مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم سنايا ري 

تركياتيكاريت ليمتد سيركتي )أغذية تركيا(
100100

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

اإلماراتشركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م
إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة._100

اإلماراتشركة شكالن لصناعة البالستيك ذ.م.م
إنتاج الزجاجات والعبوات البالستيكية._100

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة._100عمانشركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  2
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. تم تطبيق هذه السياسات بشكل متسق على كافة 

السنوات المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة، ما لم يذكر خالف ذلك.

أساس اإلعداد  1.2
بيان التوافق )أ( 

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية ش.م.ع وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الصادرة من مجلس المعايير 
المحاسبية الدولية وتلتزم ببنود التأسيس. إنه بتاريخ 1 ابريل 2015، تم استبدال القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( بالقانون االتحادي 

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 وهو قانـون الشركات التجارية )“قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015”( 
ويسري اعتبارًا من 1 يوليو 2015. ُيسمح للشركات التأكد من االلتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015 في موعد 
أقصاه 30 يونيو 2016 طبقًا لألحكام االنتقالية المنصوص عليها في هذا القانون. إن الشركة بصدد تعديل النظام األساسي الخاص بها ويتم االنتهاء من 

ذلك خالل الوقت المحدد. 

أساس القياس )ب( 
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية.

العملة التشغيلية وعملة العرض )ج( 
يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لشركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها )“العملة 

التشغيلية”(. إن البيانات المالية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي(، وهي العملية التشغيلية وعملة العرض للمجموعة.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
يتطلب إعداد البيانات المالية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق 

السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. كما يتطلب 
من اإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بها عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من التعقد 

في األحكام، أو المجاالت التي تمثل فيها االفتراضات والتقديرات أهمية كبيرة للبيانات المالية في اإليضاح رقم 4. تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات 
واالفتراضات التابعة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بصورة مستقبلية.

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية  1.1.2

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة أ( 
 هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير أصبحت سارية على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير 2015 ويجوز تطبيقها قبل

 هذا التاريخ، ومع ذلك لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية في وقت مبكر عند إعداد هذه 
البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
أساس اإلعداد )تابع(  1.2

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية )تابع(  1.1.2

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة )تابع( أ( 
المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء: يضع هذا المعيار إطارًا شامالً واحدًا لتحديد كيفية وحجم 

وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل هذا المعيار محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 
18 “اإليرادات” والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 “عقود اإلنشاءات” والتفسير رقم 13 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية 

“برامج والء العمالء”. يسري المعيار 15 من معايير التقارير المالية الدولية للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز 
التطبيق قبل ذلك التاريخ. 

المعيار رقم ٩ من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو 2014، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
3٩ األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار ٩ من معايير التقارير المالية الدولية توجيهات معدلة حول تصنيف وقياس األدوات المالية، 

بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة 
لمحاسبة التحوط. كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 3٩. يسري المعيار ٩ من معايير التقارير المالية الدولية للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ، ويجوز تطبيق 
المعيار ٩ من معايير التقارير المالية الدولية قبل ذلك التاريخ. 

إن المجموعة بصدد تقييم التأثير المحتمل هذه المعايير على البيانات المالية الموحدة الخاصة بها.

التوحيد  2.2
المعيار 10 من معايير التقارير المالية الدولية ينظم أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة، والذي ينطبق على كافة المنشآت بما في 

ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت الُمهيكلة.
يتمثل تعريف السيطرة بأن يكون لدى المستثمر سيطرة على شركة مستثمر بها عندما يكون معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات 

متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ ولديه القدرة على استخدام نفوذها للتأثير على تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة 
المستثمر بها. للوفاء بتعريف السيطرة الواردة في المعيار 10 من معايير التقارير المالية الدولية، يجب استيفاء المعايير الثالث التالية:

يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛   )أ(  
 )ب(  معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛

ولديه القدرة على استخدام نفوذه للتأثير على قيمة عائداته. )ج(  

الشركات التابعة
الشركات التابعة هي كافة الشركات المستثمر بها الخاضعة لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا كانت 

تستوفي معايير السيطرة. تقوم المجموعة 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 المجموعة على الشركة المستثمر بها. 

تم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن هذه البيانات المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

ُتحتسب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصًا االنخفاض في القيمة. يتم تعديل التكلفة لبيان أثر التغيرات في القيمة الناشئة عن 
التعديالت الطارئة عليها. تشمل التكلفة أيضًا التكاليف التي ُتعزى مباشرة إلى االستثمار.

دمج األعمال
يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة. يتم قياس تكلفة االستحواذ 

بالقيمة العادلة للموجودات الممنوحة وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو الُمحتملة في تاريخ التبادل، إضافة إلى القيمة 
العادلة ألي مقابل مالي طارئ محتمل مستحق دفعه.

إن الزيادة في المقابل المالي المحَول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي 
حصة سابقة في حقوق ملكية الشركة المستحوذ عليها، عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ 
عليها يتم تسجيلها كشهرة تجارية. فإذا كانت هذه الزيادة أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها في 

حالة الشراء بسعر منخفض، فإنه يتم االعتراف بالفرق مباشرًة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة
ُتحتسب المعامالت مع الحصص غير المسيطرة التي ال ينتج عنها فقدان للسيطرة كمعامالت حقوق ملكية - وهي كالمعامالت التي تتم مع 

المالك بصفتهم مالكًا. يتم تسجيل األرباح أو الخسائر من استبعاد الحصص غير المسيطرة أيضًا في حقوق الملكية.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة، وكذلك اإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت 

الداخلية فيما بين شركات المجموعة. هذا ويتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق 
الملكية مقابل االستثمار إلى مدى حصة المجموعة في الشركة المستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم 

بها حذف األرباح غير المحققة، ولكن دون الخسائر الناتجة عن انخفاض القيمة.

تقارير القطاعات  3.2
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

القطاع التشغيلي هو إحدى مكونات المجموعة ويشارك في أنشطة تجارية قد تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد نفقات، بما في ذلك 
إيرادات ومصاريف المعامالت التي تتم مع أحد المكونات األخرى لدى المجموعة. تتم مراجعة النتائج التشغيلية لجميع القطاعات التشغيلية 

بشكٍل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها، والتي تتوفر عنها 
معلومات مالية منفصلة )أنظر إيضاح 5(.

49



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
تحويل العمالت األجنبية  4.2

المعامالت واألرصدة )أ( 
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التشغيلية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو التقييم عند إعادة قياس 

البنود. كما يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات المالية 
بالعمالت األجنبية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في نهاية السنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن “إيرادات أو مصروفات التمويل”. 

يتم عرض أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية التي تتعلق بالقروض والنقد وما يعادله في بيان األرباح أو الخسائر الموحد ضمن “إيرادات التمويل 
أو مصروفات التمويل”.

شركات المجموعة )ب( 
إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة )التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم( والتي لها عملة تشغيلية تختلف عن عملة 

العرض يتم تحويلهما إلى عملة العرض على النحو التالي:

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال بتاريخ ذلك المركز المالي؛  )1(
يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل بيان أرباح أو خسائر وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة،  )2(

يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.  )3(

الممتلكات واآلالت والمعدات  5.2
يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة لالنخفاض في القيمة، في حال 

وجودها. تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء األصل، بينما تشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيًا 
على تكلفة المواد والعمالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى منسوبة مباشرًة إلى تهيئة الموجودات لالستخدام المزمع لها، وكذلك تكاليف فك 

وإزالة البنود واستعادة الموقع الذي توجد به الموجودات. تتم رسملة برامج الحاسوب المشتراة التي تعتبر جزءًا ال يتجزأ من القدرة التشغيلية 
للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه المعدات. عندما يكون ألجزاء أي بند من الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتساب 

هذه األجزاء كبنود منفصلة من الممتلكات واآلالت والمعدات.

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من المرّجح أن 
تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق. يتم إيقاف احتساب 

القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى في بيان األرباح أو الخسائر خالل الفترة المالية التي 
يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.

ال يحتسب استهالك على أراضي التملك الحر لكنها تخضع الختبار االنخفاض في القيمة، بينما ُيحتسب االستهالك على الموجودات األخرى 
باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمها المعاد قياسها لتحديد قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية 

المقدرة، وذلك على النحو التالي:

20 _ 40 سنةالمباني
4 _ 20 سنةاآلالت والمعدات
2 _ 3 سنواتالمعدات األخرى

4 _ 8 سنواتالمركبات
4 _ 5 سنواتاألثاث والتركيبات

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الضرورة، بنهاية كل فترة تقرير.

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

يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن عمليات االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية، ويتم باالعتراف بها ضمن “اإليرادات 
الشاملة” في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
تقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد الممتلكات واآلالت والمعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز حتى تاريخ إنجاز 

وتشغيل تلك الموجودات.

يتم تحويل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد االنتهاء من التشييد وبدء 
التشغيل ويتم احتساب االستهالك على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية اعتبارًا من تاريخ اإلنجاز والتشغيل.

الموجودات غير الملموسة  6.2
الشهرة التجارية  1.6.2

تمثل الشهرة التجارية الزيادة في تكلفة االستحواذ عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة في الشركة التابعة 
المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.

يتم اختبار الشهرة سنويًا لتحديد االنخفاض في قيمتها ويتم قيدها بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المتراكمة. ال يتم عكس 
خسائر االنخفاض في قيمة الشهرة التجارية. يتم تنفيذ العمليات الحسابية على أساس التدفقات النقدية المتوقعة من الوحدات ذات الصلة 

المنتجة للنقد ويتم خصمها بمعدل خصم مناسب يتطلب تقديره وضع بعض األحكام.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
الموجودات غير الملموسة )تابع(  6.2

الشهرة التجارية )تابع(  1.6.2
يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدات المنتجة للنقد لغرض اختبار االنخفاض في القيمة. يتم إجراء التخصيص للوحدات المنتجة للنقد أو 

مجموعات الوحدات المنتجة للنقد المتوقع استفادتها من دمج األعمال الذي ينشأ عنه الشهرة التجارية ويتم تحديدها وفقًا للقطاع التشغيلي.

الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها  2.6.2
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بشكٍل منفصل مبدئيًا بالقيمة العادلة التي تعكس توقعات السوق الحتمالية أن 

تتدفق إلى المنشأة المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل.

 إن الموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة ال تخضع لإلطفاء لكن يتم اختبارها سنويًا أو أكثر تكرارًا مقابل االنخفاض
 في قيمتها عندما تشير األحداث والظروف إلى احتمال وجود انخفاض في القيمة الدفترية سواًء بصورة فردية أو على مستوى الوحدة

المنتجة للنقد.

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة سنويًا لتحديد ما إذا كان تقييم األعمار اإلنتاجية ال يزال 
موثوقًا به. وفي حال ثبوت عدم دقته، فإن تغيير العمر اإلنتاجي من غير محدد إلى محدد يتم إجراؤه على أساس مستقبلي. يتم قياس األرباح 

أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف باألصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما يتم إيقاف االعتراف باألصل. 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  7.2
إن الموجودات لها عمر إنتاجي غير محدد _ مثل الشهرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة لالستخدام ال تخضع لإلطفاء ويتم 
اختبارها سنويًا مقابل االنخفاض في القيمة. تتم مراجعة الموجودات 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 وفقًا للمبلغ الذي تتجاوز 

به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة من 
االستخدام، أيهما أعلى. ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن 

تحديدها بشكٍل منفصل )الوحدات المنتجة للنقد(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التجارية التي تعرضت النخفاض في 
قيمتها مقابل احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.

الموجودات المالية  8.2
تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في الفئات التالية: القروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع. يعتمد التصنيف 

على الغرض الذي من أجله تم االستحواذ على الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف لموجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.

القروض والذمم المدينة )أ( 
تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق نشطة. يتم إدراج 

القروض والذمم المدينة في الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 12 شهرًا بعد نهاية فترة التقرير، حيث يتم 
تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروض والذمم المدينة لدى المجموعة من “الذمم المدينة التجارية واألخرى و”النقد وأرصدة لدى 

المصارف “ في بيان المركز المالي الموحد )اإليضاح رقم 2-12 و2-13(. ويتم االعتراف بها مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أي تكاليف منسوبة مباشرة 
للمعاملة. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )ب( 
إن الموجودات / المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تعتبر موجودات مالية محتفظ بها لغرض المتاجرة. تصنف 

األدوات المالية المشتقة ضمن المحتفظ بها لغرض المتاجرة إال إذا كانت مصنفة على أنها محتفظ بها لغرض التحوط. كما تصنف الموجودات 
/ المطلوبات في هذا البند كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا كان من المتوقع تسويتها خالل 12 شهرا، أما ما دون ذلك يتم تصنيفه على أنه 

غير متداول.

انخفاض قيمة الموجودات المالية  9.2
يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية للموجودات المالية والقيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، مخصومة وفقًا لمعدل الفائدة الفعلي األصلي. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 

بيان األرباح أو الخسائر الموحد ويتم إظهارها في حساب المخصص مقابل هذه الموجودات المالية. وفي حال أدى حدث الحق إلى تقليص خسائر 
انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

األدوات المالية  10.2
تتألف األدوات المالية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد واألرصدة لدى المصارف والذمم الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة إلى 

أطراف ذات عالقة واألدوات المالية المشتقة والقروض المصرفية. يتم االعتراف باألداة المالية عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية 
لألداة المعنية.

يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعامالت.

يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية 
 أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الموجودات المالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيازات ملكية 

 تلك الموجودات بصورة فعلية. يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي التزامات المجموعة المحدد في العقد أو يتم الوفاء
بها أو إلغاؤها.

يشتمل النقد واألرصدة لدى المصارف على األرصدة النقدية والودائع ألجل التي تبلغ تواريخ استحقاقها 3 أشهر أو أقل.

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورٍة جوهرية عن القيمة الدفترية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
األدوات المالية )تابع(  10.2

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة 

المبالغ المحتسبة ويكون هناك نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في ذات الوقت.

األدوات المالية المشتقة
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة بغرض التحوط من تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. يتم قياس األدوات 

المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف مبدئيًا بأي تكاليف منسوبة للمعاملة مباشرة عند تكبدها ضمن األرباح أو الخسائر. الحقًا 
لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المشتقة بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات تطرأ عليها بشكل عام ضمن األرباح أو الخسائر.

المخزون  11.2
يتم قياس المخزون بسعر التكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق. يتم تحديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً. تشتمل تكلفة 
المخزون على المصروفات المتكبدة في حيازة المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتكبدة في نقل المخزون 

إلى موقعه ووضعه الحاليين. وفيما يتعلق بالمخزون المصّنع، تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من المصروفات العامة لإلنتاج على أساس 
معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية، باستثناء تكاليف االقتراض.

إن صافي القيمة القابلة للتحقيق تمثل سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصًا مصروفات البيع المتغيرة المطبقة.

الذمم المدينة التجارية  12.2
تتمثل الذمم المدينة التجارية بالمبالغ المستحقة من العمالء نظير البضائع المباعة أو الخدمات المقدمة في سياق األعمال االعتيادية. فإذا 

كان من المتوقع تحصيل 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 مبدئيًا االعتراف بالذمم المدينة التجارية بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصًا 
مخصص االنخفاض في القيمة.

النقد وما يعادله  13.2
في بيان التدفقات النقدية الموحد، يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى بنوك وغيرها من 

االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر، باإلضافة إلى السحوبات المصرفية على المكشوف. تظهر 
السحوبات المصرفية على المكشوف في بيان المركز المالي الموحد ضمن المطلوبات المتداولة.

رأس المال  14.2
يتكون رأس المال من أسهم عادية مصنفة كحقوق ملكية.

الذمم الدائنة التجارية  15.2
تتمثل الذمم الدائنة التجارية بالتزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. 

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 مبدئيًا بالقيمة العادلة، ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

القروض  16.2
تحتسب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة مع االعتراف بأي 

فرق بين المتحصالت )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على مدى فترة القروض باستخدام 
طريقة الفائدة الفعلية.

يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب جميع التسهيالت المصرفية 
أو جزء منها. وفي هذه الحالة، يتم االعتراف بالرسوم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على مدى فترة القرض.

ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة  17.2
يتم رصد مخصص لكامل ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة بين األساس الضريبي 

للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية التي 
تم سنها أو المطبقة فعليًا في تاريخ الميزانية العمومية والتي يتوقع العمل بها عند بيع أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة 

الدخل المؤجلة.

يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث يمكن على أساسه 
االستفادة من الفروق المؤقتة.

تعويضات الموظفين  18.2
المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل )أ( 

تعترف الشركة بمطلوبات المكافآت والحوافز طويلة األجل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى على أساس متراكم. تخضع 
االمتيازات الخاصة باإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء الشركة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
تعويضات الموظفين )تابع(  18.2

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )ب( 
يتم تحميل امتيازات الموظفين قصيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصلة. يتم االعتراف بالتزام المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى المجموعة 

التزام حالي أو ضمني لدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة قدمها الموظف ويكون من الممكن تقدير هذا االلتزام بصورة موثوقة.

خطة المساهمات المحددة
يتم أداء مساهمات التقاعد الشهرية المستحقة عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقين بمقتضى القانون 

رقم 2 لسنة 2000. تتولى دائرة المالية بحكومة أبوظبي إدارة صندوق المعاشات والتقاعد، ويمثلها في ذلك صندوق معاشات ومكافآت التقاعد 
إلمارة أبوظبي. 

خطة التعويضات المحددة
يتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج للمساهمات المحددة. تقوم الشركة حاليًا بتطبيق 

برنامج غير خاضع للتمويل خاص بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين طبقا لألحكام المطبقة من قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة ويرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومستوى آخر راتب أساسي للموظف. يتم احتساب صافي التزام الشركة المتعلق ببرنامج 

التعويضات المحددة من خالل تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي اكتسبها الموظفين مقابل خدمتهم في الفترة الحالية والفترات 
السابقة. يتم خصم هذه التعويضات لتحديد قيمتها الحالية. يتم خصم أي تكاليف غير معترف بها للخدمة السابقة.

يتم إجراء االحتساب بصورة سنوية بواسطة اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة. عندما يتم تحسين امتيازات الخطة، يتم 
االعتراف بحصة التعويضات الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة للموظفين ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى 

 تصبح التعويضات مستحقة. يتم االعتراف بالمصروفات مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر، إلى المدى الذي تصبح عنده التعويضات مستحقة 
في الحال. 

المخصصات  19.2
ُتحتسب المخصصات عن المطالبات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل 

أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكان قياس مبلغ االلتزام بشكٍل موثوق. ال يتم االعتراف 
بالمخصصات المتعلقة بالخسائر التشغيلية المستقبلية.

عندما تكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي للموارد لتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر 
إلى درجة االلتزامات ككل. ويتم االعتراف بالمخصص حتى وإن كان هناك احتمال ضئيل بإجراء تدفق خارجي فيما يتعلق بأي بند مدرج في نفس 

فئة االلتزامات.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات 
السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

االعتراف باإليرادات  20.2
تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للثمن المقبوض أو المستحق مقابل بيع البضائع والخدمات في سياق األعمال االعتيادية ألنشطة المجموعة. 

يتم إظهار اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة والمرتجعات والحسومات والخصومات وبعد حذف المبيعات التي تتم بين شركات 
المجموعة.

تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات بشكٍل موثوق به، وعندما يتم نقل المخاطر واالمتيازات الهامة 
المتعلقة بالملكية إلى المشتري، وعندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مستقبلية، وعندما يتم استيفاء 

معايير محددة لكل نشاط من أنشطة المجموعة على النحو المبين أدناه. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو المستحق 
القبض، باستثناء الخصومات أو الحسومات أو ضرائب المبيعات أو الرسوم الجمركية. تستند المجموعة في إعداد تقديراتها إلى النتائج 

التاريخية، مع األخذ في االعتبار نوع العميل ونوع المعاملة وشروط كل اتفاق.

بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية إلى العميل، وال يكون هناك تدخل مستمر من قبل اإلدارة في 
البضائع، وأن تكون قيمة اإليرادات واسترداد الثمن محتمل، والتكاليف المرتبطة واسترجاع البضائع المحتمل يمكن تقديره بصورة موثوقة. 

تختلف عملية نقل المخاطر واالمتيازات بحسب الشروط الواردة في عقد البيع.

بيع الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم تقديم الخدمات.

إيرادات التمويل ومصروفات التمويل  21.2
تشمل إيرادات التمويل إيرادات الفوائد المستحقة من الودائع تحت الطلب واألرباح على األدوات المالية المشتقة )إيضاح 2-10( . يتم االعتراف 

بإيرادات الفوائد عند استحقاقها، باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تشمل مصروفات التمويل على مصروفات الفائدة المستحقة على القروض والخسائر على األدوات المالية المشتقة. يتم االعتراف بكافة 
تكاليف االقتراض في بيان الدخل الشامل الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

عقود االيجار  22.2
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلية. يتم تحميل الدفعات 
التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر( إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت 

على مدى فترة عقد اإليجار. تستأجر المجموعة بعض العقارات والمركبات.
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  2
توزيعات األرباح  23.2

تحتسب األرباح الموزعة على مساهمي المجموعة كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد 
توزيعات األرباح من قبل مساهمي المجموعة.

التعويضات والمنح الحكومية  24.2
إن األموال المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو 

الخسائر، كخصم من تكلفة المبيعات، على أساس منتظم في نفس الفترة التي تتأثر فيها معاملة البيع.

ربحية السهم  25.2
تعرض المجموعة بيانات حول ربحية أسهمها. يتم احتساب ربحية السهم من خالل قسم الربح أو الخسارة العائدة إلى مساهمي المجموعة 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

تكاليف البحث والتطوير  26.2
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الموجودات غير الملموسة، فإن النفقات المتكبدة للبحث والتطوير، باستثناء المبالغ المعلومة 

المستردة من العقود والمساهمات في البرامج الهندسية المشتركة، يتم تمييزها على أنها متعلقة إما بمرحلة البحث أو بمرحلة التطوير. 
يتم إدراج جميع نفقات مرحلة البحث في بيان األرباح أو الخسائر. أما بالنسبة لنفقات التطوير، فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس مكّون 

داخليًا فقط إذا استوفيت معايير صارمة تتعلق على وجه التحديد بالجدوى الفنية وتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. يتم التعامل مع النفقات 
التي ال يمكن تصنيفها في هاتين الفئتين كنفقات متكبدة في مرحلة البحث.

إدارة المخاطر المالية  3
عوامل المخاطر المالية  1.3

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر 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 والمخاطر التشغيلية. 

يركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة بوجٍه عام على عدم إمكانية التنبؤ بأداء األسواق المالية ويهدف إلى خفض اآلثار السلبية 
المحتملة لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.

إدارة المخاطر
تؤدي العمليات الدولية للمجموعة إلى تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت 

األجنبية )مخاطر صرف العمالت األجنبية( ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر 
التشغيلية. إّن أنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمويلية والمالية تقع على عاتق قسم الخزينة في المجموعة بما يحقق المنافع من 
حجم المخاطر والسيطرة عليها. يدير قسم الخزينة التعرضات المالية للمجموعة مركزيًا على نحٍو يتفق مع مخاطر األعمال األساسية. ويقوم 

قسم الخزينة فقط بإدارة تلك المخاطر والتدفقات الناتجة عن العمليات التجارية األساسية، أما عمليات المضاربة فال يتعامل معها القسم.

يتم من خالل آلية إدارة المخاطر بالمجموعة تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع اإلجراءات المناسبة للحد منها ومتابعتها 
وااللتزام باإلجراءات الموضوعة. تتم مراجعة أنشطة إدارة المخاطر، حيثما كان ذلك مناسبًا، لبيان التغيرات في ظروف السوق وأنشطة 

المجموعة.

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكٍل عام عن وضع أنشطة إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليها.

تتولى لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة المسؤولية عن متابعة كيفية إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة المخاطر 
فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة، ويساعد اللجنة في أداء مهامها اإلشرافية قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بمراجعات 

منتظمة ومؤقتة على حد سواء على أنشطة إدارة المخاطر، ويرفع النتائج التي يتوصل إليها إلى لجنة التدقيق للمجموعة.

)أ(  مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت األجنبية  )1(

تعمل المجموعة على الصعيد الدولي وتتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن التعرضات للعمالت المختلفة، أهمها اليورو والجنيه 
المصري والليرة التركية والروبية الهندية والفرنك السويسري. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة المقّومة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة 

غير معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية نظرًا ألن سعر صرف الدرهم اإلماراتي مثبت أمام الدوالر األمريكي. تنشأ مخاطر صرف العمالت 
األجنبية من المعامالت التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات الخارجية )إيضاح 30(.

مخاطر األسعار  )2(
ال تمتلك المجموعة أي استثمارات في األوراق المالية وال تتعرض لمخاطر أسعار األسهم. ال تقوم المجموعة بإبرام عقود السلع إال للوفاء 

بمتطلبات االستخدام والبيع المتوقعة للمجموعة، وبالتالي فإنها معرضة لمخاطر أسعار السلع. هذا، وقد قامت الشركة بإبرام أدوات مالية 
مشتقة تحقق المجموعة من خاللها حد أدنى من العائدات بواقع 1٪ والتي يتم تحديد قيمتها العادلة من خالل مجموعة من الحركات في أسعار 

الفائدة والحركات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي تتضمن األدوات المالية المشتقة.

يخضع المبلغ األصلي لضمان بموجب األداة المشتقة في حال عدم قيام المجموعة بتسوية األداة المعنية قبل االستحقاقات التقاعدية.

مخاطر أسعار الفائدة  )3(
إن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات المالية المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة في البنوك. ال تتحوط المجموعة 

لتعرضها لمخاطر أسعار الفائدة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
عوامل المخاطر المالية )تابع(  1.3

مخاطر االئتمان )ب( 
تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس المجموعة، باستثناء مخاطر االئتمان المتعلقة بأرصدة الحسابات المدينة. تتولى كل شركة تابعة 

المسؤولية عن إدارة وتحليل مخاطر االئتمان لكل عميل من عمالئها الجدد قبل االتفاق على الشروط واألحكام القياسية للسداد والتسليم.

تقبل المجموعة في سياق األعمال االعتيادية اعتمادات مستندية / خطابات ضمان باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار العمالء. تقوم 
المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يخص الذمم المدينة التجارية واألخرى. تتمثل العناصر 

الرئيسية لهذا المخصص بعنصر خسارة محدد يتعلق بالتعرضات للمخاطر الهامة الفردية وعنصر خسارة جماعي يتم رصده لمجموعات 
الموجودات المتشابهة فيما يخص الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم تحديدها بعد. يتم تحديد مخصص جماعي للخسائر اعتمادًا على 

المعلومات التاريخية إلحصائيات السداد المتعلقة بموجودات مالية مماثلة ووفقًا لسياسة المجموعة.

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وأرصدة لدى المصارف والودائع لدى البنوك والمؤّسسات المالية، وتدار من خالل الودائع مع مراعاة المركز 
المالي للبنوك / المؤّسسات المالية والتجارب الماضية والعوامل األخرى ذات الصلة.

مخاطر السيولة )ج( 
يتم إعداد توقعات التدفقات النقدية على مستوى المجموعة. يقوم قسم المالية لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات 

السيولة للمجموعة لضمان توفر النقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من التسهيالت المصرفية غير المسحوبة 
)إيضاح 30( في جميع األوقات حتى ال تخالف المجموعة حدود االقتراض أو االتفاقيات )حيثما وجدت( المتعلقة بتسهيالت القروض الخاصة بها. تراعي 
هذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى المجموعة وااللتزام باالتفاقيات والمتطلبات التنظيمية أو القانونية الخارجية، عند االقتضاء، مثل القيود 

المفروضة على العمالت.

يتم تحويل فائض النقد المحتفظ به لدى القطاعات التشغيلية إلى خزينة المجموعة وفقًا لترتيبات تجميع النقد لدى المجموعة المبرمة 
مع أحد البنوك. تقوم خزينة المجموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل بتواريخ استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير المبالغ 

المطلوبة على النحو المحدد في التوقعات المذكورة أعاله. 

تعمل المجموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها مبالغ نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية المتوقعة 
وفقًا لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف 

القصوى التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.

عالوة على ذلك، تحتفظ المجموعة بالتسهيالت االئتمانية التالية:

 – تسهيالت بقيمة 737.٩53 ألف درهم تتضمن سحوبات على المكشوف وتسهيالت ضمان وتسهيالت استيراد. تخضع هذه التسهيالت
  لفائدة وفقًا لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة مضافًا إليه هامش محدد.

– قروض قصيرة األجل بقيمة 123.8٩3 ألف درهم يخضع لفائدة وفقًا لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة مضافًا إليه هامش محدد.
– قروض طويلة األجل بقيمة 165.303 ألف درهم يخضع لفائدة وفقًا لمعدل ليبور مضافًا إليه هامش محدد.

المخاطر التشغيلية )د( 
تتمثل المخاطر التشغيلية في مخاطر التعرض لخسارة مباشرة أو غير مباشرة نتيجة لعدة أسباب تتعلق بعمليات المجموعة والموظفين 

والتكنولوجيا والبنية التحتية وعوامل خارجية أخرى بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل المخاطر الناجمة عن 
المتطلبات القانونية والتنظيمية ومعايير االنضباط المؤسسي المتعارف عليها بشكل عام. تنتج المخاطر التشغيلية عن كافة عمليات 

المجموعة.

إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل حدوث توازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة مع االقتصاد 
بشكٍل عام في التكاليف وأيضًا لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار.

تقع المسؤولية الرئيسية عن تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكل وحدة من وحدات 
األعمال. ُيضاف إلى هذه المسؤولية تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية الرئيسية، ومنها على سبيل المثال:

– كفاية ضوابط الرقابة الداخلية
– التسويات والرقابة على المعامالت

– االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
– االمتثال للسياسات واإلجراءات

– خطط استئناف األعمال وتعافي تقنية المعلومات في حاالت الكوارث
– قواعد السلوك المهني
– كفاية الغطاء التأميني

– لجنة إدارة مخاطر السلع
– استقاللية وحدة ضمان الجودة عن وحدة التشغيل

– إدارة مخاطر المنشأة
– المراجعات الشهرية وربع السنوية على أنشطة العمل

– التدريب والتطوير المهني للكوادر الواعدة

تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل برنامج مراجعات دورية يتم تنفيذه من قبل قسم التدقيق الداخلي. تتم مناقشة نتائج 
مراجعات قسم التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة األعمال المعنية مع تقديم تقارير موجزة إلى لجنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.
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إدارة المخاطر المالية )تابع(  3
إدارة مخاطر رأس المال  2.3

تقتضي السياسة المتبعة من قبل اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق وكذلك 
لضمان التطور المستقبلي لألعمال.

يسعى مجلس اإلدارة إلى إيجاد توازن بين العوائد المرتفعة التي ُيحتمل تحقيقها والمستوى المرتفع لالقتراض واالمتيازات والضمانات المالئمة 
في ظل مركز رأسمالي قوي.

لم يكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

التقديرات واألحكام المحاسبية  4
يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 

التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة، التي تم بياناها في اإليضاح 2، 
قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية والتي يكون لها تأثير هام على قيمة الموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم اإلدارة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير. لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن 

بيان األرباح أو الخسائر الموحد، تقوم اإلدارة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه 
في التدفقات النقدية المستقبلية المقدر.

وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها والتي تعتبر بناًء على الخبرة السابقة 
بمثابة دليل على تدني القدرة على استرداد التدفقات النقدية.

مخصص المخزون المتقادم
تقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات بنود مخزونها لتقييم الخسائر من التقادم على أساٍس منتظم. ولتحديد ما إذا كان ينبغي قيد مخصص 

للتقادم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد، فإن اإلدارة تصدر أحكامًا حول ما إذا كانت هناك أي بيانات جديرة بالمالحظة تشير إلى وجود أي 
إمكانية لبيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق لهذا المنتج والمواد الخام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء 

صالحيتها والبضائع الجاهزة.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم اإلدارة بتحديد األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات استنادًا إلى االستخدام المزمع للموجودات واألعمار 
االقتصادية المقدرة لها. قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام المستقبلي للموجودات ذات 

الصلة إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات المبدئية. 

االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى
في تاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال تعرض موجودات المجموعة لالنخفاض في القيمة. 

إن تحديد مخصص لخسائر انخفاض القيمة يقتضي وضع أحكام هامة وينطوي على تقييم للعوامل، بما في ذلك ظروف قطاع العمل 
والسوق.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة
تتم مراجعة القيمة الدفترية لكافة الموجودات غير المتداولة للتحقق من االنخفاض في قيمتها، إما على أساس مستقل أو كجزء من وحدة 

أكبر من وحدات منتجة للنقد، وذلك عندما يكون هناك مؤشر على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قيمتها. عالوة على ذلك، يتم 
سنويًا اختبار الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة التي ال تتمتع بأعمار إنتاجية محددة مقابل االنخفاض في قيمتها. يتم تحميل أي 

مخصص مرصود لالنخفاض في القيمة إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة ذات الصلة. ال يتم عكس االنخفاض في قيمة الشهرة 
التجارية، بينما يتم عكس خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المتداولة األخرى فقط إذا كان هناك أي تغّير في التقديرات المستخدمة 

لتحديد المبالغ المستردة وفقط إلى المدى الذي ال تزيد فيها المبالغ القابلة لالسترداد المعدلة عن القيم الدفترية التي كان من الممكن أن 
تتوفر، صافية من االستهالك أو اإلطفاء، في حال عدم االعتراف باالنخفاض في القيمة.

مخصص ضريبة الدخل
تأخذ اإلدارة بعين االعتبار المتطلبات الالزمة لمخصص ضريبة الدخل. قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة بناًء على األداء السنوي بعد تعديل 

البنود غير الخاضعة للضريبة. تم احتساب مخصص الضريبة بناًء على معدل الضريبة الخاص بالدولة التي تعمل بها المجموعة مع األخذ بعين 
االعتبار اإلعفاءات التي من الممكن المطالبة بها بموجب االتفاقيات المحلية أو الدولية كما في تاريخ الميزانية العمومية.

تقدير القيمة العادلة للموجودات غير الملموسة
قامت اإلدارة بتقدير القيمة العادلة لحقوق استخدام مياه الينابيع لمدة عشر سنوات. من الممكن أن تؤدي التغيرات الالحقة في فترة الرخصة أو 

مستوى المياه إلى تغير القيمة العادلة لهذه الحقوق.

قدرت اإلدارة القيمة العادلة للعالمة التجارية المستحوذ عليها بناًء على الخطة الخمسية لألعمال وسجلتها على بشكل مؤقت. إن اإلدارة بصدد 
تعيين خبير تقييم إلنهاء عملية تقييم العالمة التجارية المستحوذ عليها.

تقارير القطاعات  5
معلومات حول القطاعات المعلنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنهما، وهما موضحان أدناه. يقدم هذان القطاعان منتجات وخدمات متنوعة، وتتم إدارتهما 
بشكٍل منفصل كونهما يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق وتشغيلية مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل 

وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

تقارير القطاعات )تابع(  5
موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:

قطاع األنشطة الزراعية
– الدقيق والعلف الحيواني، يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.

قطاع األنشطة االستهالكية
– المياه المعبأة والمشروبات، وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر.

_ النشاط التجاري في تركيا يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط “المياه المعبأة”، وبالتالي يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.  
_ النشاط التجاري في البيان يتمثل بتصنيع وتوزيع مساه الشرب، إال أنه يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.  

 – المواد الغذائية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار والفواكه المرّكزة والخضروات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة 
ومنتجات المخبوزات المجمدة.  

_ النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط “المواد الغذائية”، وبالتالي يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.  

إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه. يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع وفقًا لما يتم بيانه في التقارير اإلدارية 
الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة. ُتستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات 

هي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاع العمل. يتم تحديد األسعار فيما 
بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

فيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة حسب كل قطاع للسنة:

قطاع األنشطة االستهالكيةقطاع األنشطة الزراعية

اإلجمالي المواد الغذائيةالمياه المعبأة والمشروباتالدقيق والعلف الحيواني
إجمالي قطاع األنشطة 

االستهالكية
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

1.106.0801.038.511643.544506.21٩116.726110.337760.270616.5561.866.3501.655.067إيرادات خارجية

307.054265.158295.772206.2558.1913.68٩303.96320٩.٩44611.017475.102إجمالي األرباح
1.476٩1.6413٩_165301.130٩346إيرادات تمويل

)3.3٩3()8.126()3.2٩٩()8.126()2.045()956()1.254()7.170()٩4(_مصروفات تمويل
24.35922.48051.43130.3431.0875.32852.51835.67176.87758.151مصروفات إستهالك

أرباح / )خسائر(
  القطاع التشغيلي

 312.722258.057 86.22857.304 )27.644()23.890( 110.11884.٩48 226.494200.753   بعد الضريبة

بنود جوهرية غير نقدية:
خسائر انخفاض قيمة

 الذمم المدينة التجارية 
3267432821)24(6٩894)62(147_)صافي(

             اإلجمالي    قطاع األنشطة االستهالكية    قطاع األنشطة الزراعية
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

أخرى:
537.753702.٩031.051.064861.1٩21.588.8171.564.0٩5موجودات القطاع
143.763321.233161.851178.737305.6144٩٩.٩70مطلوبات القطاع

21.72622.407121.21718٩.2٩0142.943211.6٩7مصروفات رأسمالية

تسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات 
الخاصة بالقطاعات التشغيلية.

20152014
إجمالي القطاعات

التشغيلية
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

إجمالي الموحدة
ألف درهم

إجمالي القطاعات
التشغيلية
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

إجمالي الموحدة
ألف درهم

463.2٩3)11.80٩(597.295475.102)13.722(611.017إجمالي األرباح
1.6419.93111.5723٩10.01410.053إيرادات تمويل

)11.770()8.377()3.3٩3()15.718()7.592()8.126(مصروفات تمويل
76.8775.64582.52258.1514.٩2063.071إستهالك

142.9433.814146.757211.6٩72.408214.105مصروفات رأسمالية
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تقارير القطاعات )تابع(  5
تسوية إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات 

الخاصة بالقطاعات التشغيلية )تابع(

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

أرباح السنة
312.722258.057إجمالي أرباح القطاعات التشغيلية

مبالغ غير مخصصة
)66.370()83.747(مصروفات تشغيلية أخرى

2.3391.638صافي إيرادات التمويل

231.3141٩3.325األرباح الموحدة للسنة بعد ضريبة الدخل

الموجودات
1.588.8171.564.0٩5إجمالي موجودات القطاعات التشغيلية

786.227645.188مبالغ غير مخصصة أخرى

2.375.0442.20٩.283إجمالي الموجودات الموحدة

المطلوبات
305.6144٩٩.٩70إجمالي مطلوبات القطاعات التشغيلية

525.01932٩.600مبالغ غير مخصصة أخرى

830.63382٩.570إجمالي المطلوبات الموحدة

تكلفة المبيعات  6
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

945.391٩18.102مواد خام
144.220116.781رواتب ومزايا

70.30454.323استهالك
34.97832.2٩8مرافق
33.15030.888صيانة

11.71512.72٩مصروفات إيجار
29.29826.653مصروفات أخرى

1.269.0561.1٩1.774

يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة 365.7٩٩ ألف درهم )2014: 
387.355 ألف درهم(. يتمثل الهدف من هذه التعويضات، التقليل الجزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع 

المواد الغذائية االستهالكية في إمارة أبوظبي.

مصروفات البيع والتوزيع  7
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

98.97273.050رواتب ومزايا
54.86845.486مصروفات تسويق

57.19054.863مصاريف تنقل ومواصالت
4.7782.087مصاريف إيجار

2.6361.٩00استهالك
1.3041.356صيانة

3.636380رسوم حق االمتياز
8.0235.450أخرى

231.407184.572
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المصروفات العمومية واإلدارية  8
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

74.33557.847رواتب ومزايا
15.564٩.284أتعاب قانونية واستشارية وتدقيقية

9.967٩.244صيانة
9.2676.770استهالك

1.570840مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
2.74322٩مصروفات إيجار

19.27213.745أخرى

132.718٩7.٩5٩

تكاليف البحث والتطوير  9
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

4.0143.038رواتب ومزايا
31578استهالك

305371أخرى

4.6343.487

اإليرادات األخرى - صافي  10
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

اإليرادات األخرى
9.704٩.508أتعاب اإلدارة

2.2264.146إيرادات بيع مواد خام وخردة
1.144_إيرادات من التعبئة والتخزين وغيرها

602844مطالبات التأمين
722114أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1.3991.٩73أخرى
14.65317.72٩

مصروفات أخرى
_)7.347(أتعاب مهنية 

7.30617.72٩إيرادات أخرى- صافي

تتمثل أتعاب اإلدارة في رسوم تخزين القمح من حكومة أبوظبي في إطار برنامج األمن الغذائي.

إيرادات التمويل  11
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

11.09910.053إيرادات الفائدة
_473أرباح األدوات المشتقة المرتبطة بأسعار السوق )إيضاح 27(

11.57210.053
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مصروفات التمويل  12
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

12.9517.185مصروفات الفائدة
3.726_خسائر األدوات المشتقة المرتبطة بأسعار السوق )إيضاح 27(

2.76785٩أخرى

15.71811.770

ضريبة الدخل  13
 إّن عمليات المجموعة في مصر وتركيا خاضعة للضريبة التجارية. يتم رصد مخصص الضريبة وفقًا للمعدالت المطبقة أو التي ستطبق 

 بشكٍل فعلي بتاريخ بيان المركز المالي على األرباح الخاضعة للضريبة للشركات التابعة في الخارج وفقًا للوائح المالية للبلدان التي تعمل
فيها المجموعة.

ربحية السهم األساسية والمخفضة  14
يرتكز احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة في 31 ديسمبر 2015 و2014 على أساس األرباح المنسوبة للمساهمين والبالغة 231.314 ألف 

درهم )2014: 1٩3.325 ألف درهم( والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة البالغ عددها 600.000 ألف سهمًا )2014: 600.000 ألف سهمًا(.

ممتلكات وآالت ومعدات  15
أرض 

ومباني
ألف درهم

آالت 
ومعدات

ألف درهم

أثاث
وتجهيزات
ألف درهم

مركبات
ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

التكلفة
363.236681.17144.٩5437.082157.6541.284.0٩7في 1 يناير 2014

5.25143.7725.٩0110.743148.438214.105اإلضافات
_)277.٩08(140.٩1012٩.84٩5.4181.731التحويالت

)13.568(_)3.174()1.433()8.267()6٩4(االستبعادات/ المشطوبات
)2.628()27٩()5٩()330()1.068()8٩2(إعادة تحويل العمالت

507.811845.45754.51046.32327.9051.482.006في 31 ديسمبر 2014

1.34118.9526.34310.427109.694146.757اإلضافات
_)48.096(5.44040.5751.827254التحويالت

43.208_28.7248.9643455.175االستحواذ*
)18.437(_)3.628()20()14.789(_االستبعادات/ المشطوبات

)9.668()1.793()201()3.163()1.783()2.728(إعادة تحويل العمالت

540.588897.37659.84258.35087.7101.643.866في 31 ديسمبر 2015

االستهالك
58٩.٩21_160.101374.٩812٩.13325.706في 1 يناير 2014

63.071_٩.43242.6٩47.5063.43٩المحمل على السنة
)12.307(_)3.056()1.415()7.261()575(االستبعادات

)428(_)28()133()183()84(إعادة تحويل العمالت

640.257_168.874410.23135.0٩126.061في 31 ديسمبر 2014
82.522_14.44553.2628.1366.679المحمل على السنة

)10.844(_)3.597()16()7.231(_االستبعادات
)1.560(_)98()1.424(266)304(إعادة تحويل العمالت

710.375_183.015456.52841.78729.045في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية

31357.573440.84818.05529.30587.710933.491 ديسمبر 2015

31338.٩37435.2261٩.41٩20.26227.٩05841.74٩ ديسمبر 2014

* يتمثل االستحواذ في موجودات متعلقة بشركة البيان لتنقية وتصفية المياه وشركة شكالن لصناعة البالستيك وشركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية.
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ممتلكات وآالت ومعدات )تابع(  15
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

146.757214.105حيازة ممتلكات وآالت ومعدات
)14.٩87(30.212الزيادة/)النقص( في المبالغ المدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت معدات

)642()7.481(تحويل غير نقدي داخل المجموعة

169.4881٩8.476حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

الشهرة التجارية  16
يتم تخصيص الشهرة إلى القطاعات التشغيلية داخل المجموعة لغرض اختبار انخفاض القيمة، حيث تتم مراقبة الشهرة التجارية لألغراض 

اإلدارية الداخلية. فيما يلي إجمالي القيمة المحملة للشهرة التجارية المخصصة لكل وحدة:

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

61.85561.855قطاع األنشطة الزراعية
31.13131.131قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات اإلمارات العربية المتحدة(

2.4862.486قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات تركيا(
_92.864قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات البيان(

188.336٩5.472

استندت القيم القابلة لالسترداد الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة االستهالكية )عمليات اإلمارات العربية 
المتحدة( إلى قيمها من االستخدام والمحددة من قبل اإلدارة. لقد تم تحديد القيم الدفترية لهذه الوحدات لتكون أقل من قيمها القابلة 

لالسترداد.

تم تحديد القيم من االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات. تم إعداد توقعات 
التدفقات النقدية بناًء على الخبرة السابقة والخطة الخمسية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

قطاع األنشطة 
الزراعية

قطاع األنشطة
االستهالكية 

)عمليات اإلمارات(

قطاع األنشطة
االستهالكية 

)عمليات تركيا(

قطاع األنشطة
االستهالكية 

)عمليات البيان(

6٪ _ 8٪10٪ _30٪14٪ _ 25٪7٪ _ 10٪النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(
11.50٪11.50٪11.50٪11.50٪معدل الخصم )٪(

تمثل القيم المحددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في صناعة األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية 
وداخلية على حٍد سواء.

الموجودات غير الملموسة  17
العالمة التجارية

ألف درهم
حقوق مياه الينابيع

ألف درهم
أخرى

ألف درهم
اإلجمالي

ألف درهم

11.04722011.267_في 31 ديسمبر 2014
181181__اإلضافات

)٩00()16()884(_إعادة تحويل العمالت

10.16338510.548_في 31 ديسمبر 2014
33727.070_26.733اإلضافات

)2.164()115()2.049(_إعادة تحويل العمالت

26.7338.11460735.454في 31 ديسمبر 2015
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الموجودات غير الملموسة )تابع(  17
تعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر محدد وفقا ألحكام االتفاقية. إن المجموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية هامة أو تنظيمية أو 

تعاقدية أو تنافسية أو اقتصادية أو عوامل أخرى يمكن أن تقلل من العمر اإلنتاجي لهذه الحقوق. وعليه، لم يتم إطفاءها.

تم تحديد القيم من االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات.

تم إعداد توقعات التدفقات النقدية بناًء على الخبرة السابقة والخطة العشرية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

3٪ _ 20٪النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(
11.50٪معدل الخصم )٪(

تمثل القيم المحددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في صناعة األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية 
وداخلية على حٍد سواء.

إن إضافة عالمة تجارية خالل السنة نتيجة الستحواذ عمليات البيان من قبل المجموعة في 2015. تم احتساب المبلغ بشكل مؤقت المحددة 
بخطة األعمال لمدة خمسة وعشرين عامًا. إن اإلدارة بصدد تعيين خبير تقييم إلنهاء عملية تقييم العالمة التجارية المستحوذ عليها.

المخزون  18
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

127.942122.377مواد خام ومواد تعبئة
9.27513.304أعمال قيد اإلنجاز

59.35664.404بضائع تامة الصنع
55.15844.88٩قطع غيار ومواد مستهلكة

21.37815٩.663بضائع قيد النقل

273.109404.637
)11.444()11.077(مخصص للمخزون بطيء الحركة

262.0323٩3.1٩3

الذمم المدينة التجارية واألخرى  19
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

202.045176.٩08ذمم مدينة تجارية
46.3872٩.٩2٩مبالغ مدفوعة مقدمًا

22.57917.٩٩٩ذمم مدينة أخرى

271.011224.836

يتم بيان الذمم المدينة التجارية صافية من مخصص الديون المشكوك في تحصيلها والبالغة 8.185 ألف درهم )2014: 8.018 ألف درهم(.
يتم بيان مدى تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى 

في )اإليضاح رقم 30(.

تعويضات حكومية مستحقة  20
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

99.58610٩.642مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة
365.799387.355تعويضات السنة

)3٩7.411()385.282(مقبوضات خالل السنة

80.103٩٩.586الرصيد في 31 ديسمبر
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النقد واألرصدة لدى المصارف  21
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

920547النقد في الصندوق
80.72362.1٩8حسابات جارية حسابات توفير

81.64362.745نقد وأرصدة لدى المصارف

)23.760()27.130(حساب مشروط )لتوزيعات األرباح من 200٩ إلى 2014(
_)10.358(سحب مصرفي على المكشوف )إيضاح 22(

44.15538.٩85النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

62.745 81.643النقد واألرصدة لدى المصارف
477.652 489.260ودائع ثابتة

570.903540.3٩7النقد واألرصدة لدى المصارف بما في ذلك الودائع الثابتة

إن الودائع الثابتة لمدة ال تزيد عن سنة )2014: حتى سنة واحدة( وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من 50. 1٪ إلى 55. 2٪ )2014: من 80. 1٪ إلى 25. ٪2(.

يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح. تم تسجيل ما يعادل هذا المبلغ كمطلوبات ضمن الذمم الدائنة التجارية 
واألخرى. لم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي المشروط ضمن النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية.

قروض مصرفية  22
يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض المجموعة التي تخضع لفائدة، والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة.

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

مطلوبات متداولة
245.723300.578تسهيل ائتماني
36.7346٩.٩28قرض قصير األجل

_10.358سحب مصرفي على المكشوف

292.815370.506

مطلوبات غير متداولة

_165.303قرض ألجل***

الشروط وجدول السداد

العملة
معدل 
الفائدة

سنة 
االستحقاق

31 ديسمبر 312014 ديسمبر 2015

القيمة االسمية / 
السقف

ألف درهم

القيمة 
الدفترية

ألف درهم

القيمة االسمية /
 السقف

ألف درهم

القيمة 
الدفترية

ألف درهم

قرض قصير األجل**

دوالر أمريكي/ 
درهم إماراتي/ 

جنيه مصري
ليبور/ إيبور/ متوسط سعر 

2016123.89347.092132.6٩٩6٩.٩28الفائدة + هامش*

تسهيالت ائتمانية**

دوالر أمريكي/ 
درهم إماراتي/

جنيه مصري
ليبور/ إيبور/ متوسط سعر 

2016712.953243.747456.62٩2٩٩.077الفائدة + هامش*
تسهيالت ائتمانية 

)مصروفات 
رأسمالية(**

دوالر أمريكي/ 
201625.0001.97675.0001.501ليبور/ إيبور + هامش*درهم إماراتي

__2020165.303165.303***يوريبور /ليبور + هامش*دوالر أمريكيقرض ألجل***
1.027.149458.118664.328370.506اإلجمالي

* يتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله من 0.40٪ إلى 1.25٪ )2014: من 0.50٪ إلى ٪1.25(.
** هناك تسهيالت ائتمانية بقيمة اسمية تبلغ 375.000 ألف درهم وتسهيالت ائتمانية )مصروفات رأسمالية( بقيمة اسمية تبلغ 25.000 ألف درهم مضمونة برسوم متغيرة على 

الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.
*** حصلت المجموعة خالل السنة على قرض بقيمة 165.303 ألف درهم لمدة خمس سنوات، إن القرض مضمون برسوم متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم 

المدينة لدى المجموعة.
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى  23
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

119.719245.676الذمم الدائنة التجارية
128.119102.783االستحقاقات

70.59368.371الذمم الدائنة األخرى

318.431416.830

معامالت مع األطراف ذات العالقة  24
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت، وفقا لشروط وأحكام متفق عليها يتم تنفيذها على أساس تجاري مع شركات 
أو أفراد أخرى ينطبق عليها تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. لدى الشركة عالقة أطراف ذات العالقة 

مع شركات المجموعة ومسؤوليها التنفيذيين والشركات التي يكون بمقدورهم ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك التي يمكنها 
ممارسة تأثير جوهري على المجموعة.   

فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصاريف واإليرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

الشركة القابضة العامة “صناعات”
1.3731.650الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

91.361أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
604534مصروفات أخرى

)2.172()1.575(مدفوعات

4111.373الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

شركة الفوعة
__الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

_8مشتريات محلية
_102مصروفات أخرى

_)8(مدفوعات

_102الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

معامالت مع كبار أعضاء اإلدارة العليا
فيما يلي تعويضات كبار أعضاء اإلدارة العليا:

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

19.09417.354تعويضات قصيرة األجل
4.0844.277تعويضات طويلة األجل

23.17821.631
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مخصص تعويضات نهاية الخدمة  25
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

36.16732.861الرصيد في 1 يناير
_2.213المستحوذ عليه خالل السنة

12.7356.660المحمل على السنة
)3.354()1.772(المدفوع خالل السنة

49.34336.167

طبقًا ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 1٩، قام اكتوري بإجراء تقييم للقيمة الحالية لاللتزامات كما في 31 ديسمبر 2015، وذلك 
باستخدام طريقة ائتمان الوحدة المتوقعة فيما يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب قانون العمل لدولة اإلمارات 

العربية المتحدة. وافترض االكتواري معدل زيادة سنوية/تكاليف ترقية بمعدل 00. 4٪ سنويًا. تم خفض االلتزام المتوقع في تاريخ انتهاء الخدمة 
إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم بنسبة 50. 3٪. وبهذه الطريقة تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقع أن يقضيها الموظفين 

بالشركة والرتب األساسي المتوقع في تاريخ انتهاء الخدمة.

مطلوبات الضريبة المؤجلة  26
إّن موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة قد نتجت عن الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي للموجودات والمطلوبات والقيمة الدفترية لهذه 

الموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة.

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

671764الرصيد في 1 يناير
)38(381مصروفات/)إضافة( الضريبة للسنة

)55()134(تحويل العمالت

918671

فيما يلي تحليل لضريبة الدخل المؤجلة:

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

موجودات الضريبة المؤجلة
9466موجودات متداولة
36_مطلوبات متداولة

94642إجمالي موجودات الضريبة المؤجلة

)647()1.860(ممتلكات وآالت ومعدات
)66()4(أخرى

)713()1.864(إجمالي مطلوبات الضريبة المؤجلة

)671()918(صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة
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مطلوبات أخرى  27
خالل عام 2015، قامت المجموعة بإبرام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرهم مقابل الليرة التركية للتحوط من الذمم المدينة  )أ( 
بالليرة التركية. وبموجب هذا العقد، استطاعت المجموعة تثبيت سعر الدرهم مقابل الليرة التركية إلدارة مخاطر تحويل العملتين    

الدرهم والليرة التركية. ويستحق هذا بتاريخ 15 مارس 2017.  

)ب( قامت المجموعة خالل عام 2014 بإبرام أدوات مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبها ما يلي:

)1(  يقوم البنك بإقراض المجموعة 50.000 ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور + ٩0.٪0  

)2(  تقوم المجموعة باستثمار 50.000 ألف دوالر أمريكي في منتجات ُمهيكلة تحقق المجموعة بموجبها إيرادات بحد أدنى 1٪ زائدا معدل   
يرتكز على أداء مؤشر صرف العمالت المحدد من قبل البنك.

إن المبلغ األصلي البالغ 50.000 ألف دوالر أمريكي يخضع لضمان في حال عدم قيام المجموعة بتسوية األداة المعنية قبل تاريخ االستحقاق )5 سنوات(. 
بموجب هذه األداة، يتم إدراج اتفاقية اإلقراض واتفاقية االستثمار في المؤشر ضمن ترتيب واحد غير قابل للفصل من حيث االتفاق التعاقدي. 

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال يتم المتاجرة بها في سوق نشط )على سبيل المثال، األدوات المشتقة خارج البورصة( 
باستخدام أساليب التقييم. تستخدم المجموعة تقييماتها من طرف خارجي بتاريخ نهاية التقرير. تندرج هذه األدوات ضمن سندات المستوى 3.

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

3.2533.726التزامات األدوات المشتقة
572٩7التزامات أخرى

3.3104.023

رأس المال  28
يتكون رأس المال 526.650 ألف سهمًا بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد والتي تم إصدارها بقيمة عينية.

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

600.000600.000المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل )600.000 ألف سهمًا عاديًا بقيمة واحد درهم للسهم الواحد(

لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم خالل العام.

احتياطي قانوني  29
وفقا للقانون االتحادي رقم 8 لعام 1٩84 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 10٪ من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى 

يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لنسبة 50٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

األدوات المالية  30
مخاطر االئتمان

إن القيمة المحملة للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى حد لتعرض مخاطر االئتمان في تاريخ 
التقرير: 

إيضاح

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

1٩202.045176.٩08ذمم مدينة تجارية
1٩22.57917.٩٩٩ذمم مدينة أخرى

21569.98353٩.850نقد وأرصدة لدى المصارف

794.607734.757

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى الذمم المدينة التجارية الخاصة بها. إن المبالغ المدرجة في بيان 
المركز المالي الموحد تعتبر صافية من مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها التي يتم تقديرها من قبل إدارة المجموعة 

اعتمادًا على الخبرة السابقة والبيئة االقتصادية الحالية.

ال يوجد لدى المجموعة تركز هام لمخاطر االئتمان حيث إن التعرض العام لمخاطر االئتمان موّزع على عدد كبير من العمالء.
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األدوات المالية )تابع(  30
مخاطر االئتمان )تابع(

خسائر انخفاض القيمة
فيما يلي استحقاقات الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير:

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

ذمم مدينة تجارية لم تتعرض النخفاض في القيمة:
147.027128.261لم يحن موعد استحقاقها

39.69635.228متأخرة السداد من 0 _ 60 يومًا
7.0296.087متأخرة السداد من 61 _ 120 يومًا

4.4012.601متأخرة السداد من 121 _ 180 يومًا
9471.228متأخرة السداد من 181 _ 240 يومًا
554٩٩3متأخرة السداد من 241 _ 300 يومًا
2.3912.510متأخرة السداد ألكثر من 301 يومًا

ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض قيمها:
3593٩8متأخرة السداد من 181 _ 240 يومًا
29333متأخرة السداد من 241 _ 300 يومًا
7.7977.287متأخرة السداد ألكثر من 301 يومًا

210.230184.٩26

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

8.0187.1٩7الرصيد في 1 يناير
_135المستحوذ عليه خالل السنة

1.570883مخصص الذمم المدينة
)62()1.538(المشطوبات

8.1858.018

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

القيمة 
الدفترية

ألف درهم

تدفقات نقدية
تعاقدية

ألف درهم

حتى سنة
 واحدة

ألف درهم
1-2 سنة

ألف درهم
2-5 سنوات
ألف درهم

أكثر من خمس سنوات
ألف درهم

31 ديسمبر 2015
___190.312190.312190.312ذمم دائنة تجارية وأخرى

___513513513مستحق إلى طرف ذي عالقة
_458.118472.572297.0402.924172.608قروض مصرفية

__97597557918مطلوبات طويلة األجل
_2.577676_3.2533.253مطلوبات أدوات مشتقة

653.171667.625487.9226.419173.284_

31 ديسمبر 2014
___314.047314.047314.047ذمم دائنة تجارية وأخرى

___1.3731.3731.373مستحق إلى طرف ذي عالقة
___370.506370.731370.731قروض مصرفية

__٩68٩681٩0778مطلوبات طويلة األجل
_3.726__3.7263.726مطلوبات أدوات مشتقة

6٩0.6206٩0.845686.3417783.726_
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األدوات المالية )تابع(  30
مخاطر السوق

مخاطر صرف العمالت األجنبية
فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتمادًا على القيم االسمية:

المبالغ بألف درهم

20152014

يورو
روبية 
هندية

فرنك 
سويسري

جنيه
يورواسترليني

روبية 
هندية

فرنك
سويسري

جنيه
 استرليني

1.8681.7041502063.5٩73.671485237المشتريات الخارجية

فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

 سعر الصرف في تاريخ التقرير     متوسط سعر الصرف
2015201420152014

4.0734.8804.0124.464يورو
3.8214.0173.7053.711فرنك سويسري

0.4780.5160.4680.512جنيه مصري
1.3551.6801.2601.580ليرة تركية

0.0570.0600.0550.058روبية هندية
5.6186.0505.4435.703جنيه إسترليني

إن ارتفاع / انخفاض سعر الدرهم اإلماراتي، وفقا لما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والفرنك السويسري والروبية الهندية والجنيه اإلسترليني 
والليرة التركية والجنيه المصري كما في 31 ديسمبر من شأنه أن يؤدي إلى زيادة / )نقص( حقوق الملكية واألرباح أو الخسائر بمقدار المبالغ 
المبينة أدناه. يعتمد هذا التحليل على التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية التي ترى المجموعة أنها محتملة الحدوث بصورة معقولة. 

يفترض هذا التحليل بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، وخاصة أسعار الفائدة. يتم إجراء التحليل بنفس األساس المستخدم في سنة 2014، 
بالرغم من اختالف التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية، وفقا لما هو مبين أدناه.

31 ديسمبر 2015
حقوق الملكية

ألف درهم
األرباح / )الخسائر(

ألف درهم

2_يورو )ارتفاع بنسبة 02. ٪0(
3_فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة 45. ٪0(

__روبية هندية )انخفاض بنسبة 02. ٪0(
6_جنيه إسترليني )ارتفاع بنسبة 2٩. ٪0(
_)3(جنيه مصري )انخفاض بنسبة 58. ٪0(

_51ليرة تركية )ارتفاع بنسبة 14. ٪0(

4811

31 ديسمبر 2014
حقوق الملكية

ألف درهم
األرباح / )الخسائر(

ألف درهم

1.250_يورو )انخفاض بنسبة ٪8(
)73(_فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة ٪4(

)7(_روبية هندية )ارتفاع بنسبة ٪3(
٩_جنيه إسترليني )انخفاض بنسبة ٪1(

_)643(جنيه مصري )انخفاض بنسبة ٪6(
_)3(ليرة تركية )انخفاض بنسبة ٪7(

)646(1.17٩

يرتكز التحليل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شهر يناير 2016 )2014: شهري يناير وفبراير 2015(.

68  أغذية التقرير السنوي لعام 2015



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

األدوات المالية )تابع(  30
مخاطر السوق)تابع(

مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة في تاريخ التقرير:

األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

489.260477.652الموجودات المالية
)2٩7(_المطلوبات المالية

489.260477.355

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

458.118370.506المطلوبات المالية

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بصورٍة جوهرية عن قيمتها الدفترية.

في 31 ديسمبر 2015، فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت / انخفضت بنسبة 1٪ مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لكان ربح 
السنة قد ارتفع/ انخفض بمبلغ 3.538 ألف درهم )2014: 2.460 ألف درهم( وذلك كنتيجة رئيسية الرتفاع / انخفاض مصروف الفائدة.

إدارة رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة المجموعة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية بهدف توفير العوائد 

للمساهمين والمزايا ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على الهيكل المثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال والمحافظة على 
هيكل رأس المال المالئم وتحقيق عائدات للمساهمين، قامت المجموعة في 2015 بتوزيع عوائد على المساهمين في شكل توزيعات أرباح 

لسنة 2014، والتي تندرج التفاصيل الخاصة بها في بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة.

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية  31
31 ديسمبر

2015
ألف درهم

2014
ألف درهم

64.38663.200ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية

80.62846.702ارتباطات رأسمالية

في 31 ديسمبر 2015، كانت هناك ضمانات قائمة بمبلغ 52.626 ألف درهم )2014: 43.038 ألف درهم( وتم إدراجها ضمن الضمانات المصرفية 
واالعتمادات المستندية أعاله.

تم إصدار الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله في سياق األعمال االعتيادية، وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد المؤجل 
وكفاالت ُحسن التنفيذ وكفاالت المناقصات وكمبياالت الدفع المؤجل والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية.

إن عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:

31 ديسمبر
2015

ألف درهم
2014

ألف درهم

19.25316.700أقل من سنة
30.93224.806من سنة إلى خمس سنوات

6.6324.٩14أكثر من خمس سنوات

56.81746.420

لدى المجموعة أرٍض مستأجرة ومبنى ومركبات بموجب عقود إيجار تشغيلية.  تتضمن شروط اإليجار خيار تجديد عقد اإليجار عند انتهائه.

بلغت رسوم اإليجار المحملة على السنة 26.437 ألف درهم )2014: 1٩.533 ألف درهم(.
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استحواذ شركات تابعة  32
خالل عام 2015، استحوذت المجموعة على حصة 100٪ من حصص ثالث شركات وهي: شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م وشركة شكالن 

لصناعة البالستيك ذ.م.م. بدولة اإلمارات العربية المتحدة وشركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م في سلطنة عمان. وهذه 
الشركات رائدة في قطاع المياه للعبوات سعة 5 لتر. حازت المجموعة على السيطرة على إدارة هذه الشركات بتاريخ 31 أغسطس 2015 وأتمت 

 نسبة االستحواذ بنسبة 100٪ في أكتوبر 2015 مقابل ثمن نقدي بمبلغ 162.410 ألف درهم. نتج عن االستحواذ االعتراف بشهرة تجارية بقيمة 
٩2.864 ألف درهم.

ساهمت الشركات المستحوذ عليها في اإليرادات بقيمة 26.365 ألف درهم وفي األرباح بمبلغ 3.587 ألف درهم للفترة من 31 أغسطس 2015 
)تاريخ االستحواذ( وحتى 31 ديسمبر 2015. تم تحميل التكاليف المرتبطة باالستحواذ والبالغة 610 ألف درهم على المصروفات العمومية واإلدارية 

ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

فيما يلي الموجودات والمطلوبات المعترف بها نتيجة لالستحواذ:

القيمة الدفترية
ألف درهم

صافي الموجودات المستحوذ عليها
43.208الممتلكات واآلالت والمعدات

4.358المخزون
11.156الموجودات المتداولة األخرى
)15.522(المطلوبات المتداولة األخرى

)387(ضريبة الدخل المستحقة الدفع

 42.813صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد

42.813الحصة من صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد )٪100(
26.733الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها

٩2.864الشهرة التجارية

162.410إجمالي المبالغ الموحدة )المستوفاة بالنقد(
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