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أغذية حول 

اإلنجازات أبرز 

1978
تأسيس شركة مطاحن الدقيق واألعالف من قبل المغفور له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان  

1981
بدء إنتاج األعالف الحيوانية

٢٠٠٥ - 2004
تشكيل شركة اإلمارات للمواد الغذائية والمياه المعدنية )أغذية( 

كجزء من مبادرة الخصخصة التي أطلقتها حكومة أبوظبي 
إدراج أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، مع طرح 

٤٩ بالمائة من أسهم الشركة لالكتتاب العام

2007
االستحواذ على شركة ايس كريستال في اإلمارات العربية المتحدة

2009
بدء التشغيل في مشروع “جرين فيلد” مصر

2016
مشروع مشترك في الكويت إلنتاج مياه العين 

العربية  المملكة  في  للمياه  دلتا  شركة  على  االستحواذ 
السعودية

إطالق "العين زيرو"

1990
تأسيس شركة العين للمياه المعدنية

2006
تعيين إدارة جديدة 

2008
االستحواذ على مصنع أغذية العين

إبرام اتفاقية االنتاج والتوزيع مع “كابري سن”

2010
اتفاقية اإلنتاج والتوزيع مع يوبليه

2012
االستحواذ على شركة مياه في تركيا

2015
االستحواذ على شركة البيان للمياه في اإلمارات العربية المتحدة وعمان

اتفاقية توزيع مع الفوعة

2017
مشروع مشترك مع شركة "أندرسون هاي آند غرين كو"

اإلنجازات نبذة عن أغذية

الفلسفة

مجموعة أغذية )“المجموعة”( هي شركة رائدة لألغذية والمشروبات في 
عام  في  تأسست  أبوظبي.  في  مقرها  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة 
وتتكون   ،2005 عام  منذ  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق  في  وأدرجت   2004
المجموعة من عدٍد من الشركات والعالمات التجارية المتنوعة والمتكاملة 

على مستوى عالمي.

وموثوقة  الجودة  عالية  ومشروبات  غذائية  منتجات  المجموعة  تقدم 
أنحاء  جميع  في  باضطراد  المتنامية  عمالئها  قاعدة  متطلبات  تغطي 
اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وتركيا ومنطقة 

الشرق األوسط.

كل ما نقوم به في “أغذية” نقوم به بصدق.

التي  والموثوقة  األساسية  والمشروبات  الغذائية  األطعمة  ننتج  نحن 
تضمن للمستهلكين حياة صحية مليئة بالنشاط والحيوية كل يوم.

نحن ننتج تلك األطعمة والمشروبات هنا في اإلمارات، وفي جميع أنحاء 
المنطقة وخارجها، لألشخاص من جميع مناحي الحياة والجنسيات.

إن التزامنا الكامل بذلك يرافق كل مرحلة من مراحل االنتاج - من الحقل 
إلى المائدة. 

عازمون على االستمرار في انتاج األطعمة والمشروبات وفقا ألعلى معايير 
الجودة العالمية والوفاء بكل تعهداتنا وبطريقة مستدامة. 

نقدر كل شخص نقدم له منتجاتنا، وكل شخص يعمل معنا.

نحن نقوم بعملنا بكل إخالص.

ألننا نؤمن بأنه عندما يعيش الجميع حياة كاملة )صحيحة(، فإننا سنعيش 
جميعا حياة تستحق العيش ان نعيشها
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التزامها  على  ثابتًة  شركتنا  تزال  وال 
األخرى  تلو  مرًة  يؤكد  مما  االبتكار،  نحو 
عمالئنا  وعي  باحترام  مسؤوليتنا  على 
بذلك  نقوم  كما  والعافية.  الصحة  بمسألة 
األغذية  مجال  في  اإلرتقاء  مواصلة  بغية 
نموذجًا  نصبح  أن  في  آملين  والمشروبات، 
ُيحتذى به في التزامنا الجماعي لمعالجة كافة 

أمتنا. التي تشغل  والعافية  الصحة  مسائل 

األحبابي عايض  المهندس ظافر   / سعادة 
اإلدارة رئيس مجلس 

األحبابي عايض  المهندس ظافر   / سعادة 
اإلدارة رئيس مجلس 

النجاح  المزيد من  إن ما نتمتع به من قوٍة ومرونة سيدفعنا لتحقيق 

المقبلة.  السنوات  في 

اجتياز  الشركة على  ٢٠١7 يكمن في قوة  عام  الذي حققناه  النجاح  إن سر 

التغيرات  مع  التكيف  على  وقدرتها  واجهتها،  التي  الصعوبات  جميع 

ومنطقة  المتحدة  العربية  اإلمارات  من  كل  في  االقتصادي  المشهد  في 

هذه  ظل  في  االستدامة  تحقيق  على  قدرتنا  أّن  غير  األوسط.  الشرق 

على  أيضًا  ساعدتنا  بل  فحسب،  مرونتنا  بإثبات  لنا  تسمح  لم  التغيرات 

شركائنا.  جميع  تجاه  التزامنا  مواصلة 

استطاعت  أغذية  مجموعة  بأن  أبلغكم  أن  سروري  دواعي  لمن  وإنه 

تحت  ربحيتنا  وضعت  التي  الصعوبات  كافة  واجتياز  عائداتها،  تنمية 

والقضايا  الدعم،  لترشيد  المستمر  التأثير  من  بدءًا   - هائلة  ضغوٍط 

حدة  اشتداد  إلى  وصوالً  التصدير،  فرص  على  تؤثر  التي  الجيوسياسية 

السوق.  في  التنافسية 

إلى  الرامية  خطتنا  عن  قط  نغفل  لم  فإننا  ذلك،  كل  من  الرغم  وعلى 

هذا  مّكننا  إذ  ٢٠٢٠؛  عام  بحلول  أمريكي  دوالر  المليار  حد  الشركة  بلوغ 

رحلتنا  لمواصلة  وتنفيذها  مختلفة  استراتيجيات  تصميم  من  الدافع 

مناسب  بشكل  واالستجابة  أعمالنا،  في  االستقرار  وتحقيق  النمو،  نحو 

العام.  مدار  على  تنشأ  التي  التجارية  للعوائق 

مياه  منتجات  لهم  نقدم  إذ  باستمرار  عمالئنا  ثقة  كسب  استطعنا  لقد 

المجال من خالل  السوق في هذا  ريادتنا في  يعزز من  الجودة، مما  عالية 

الدعم  تزايد   ٢٠١7 العام  العين”. كما شهد  “مياه  الرائدة،  التجارية  عالمتنا 

الخيار  قدم  الذي  الرائد،  زيرو”  “العين  لمشروع  المستهلكين  قبل  من 

خالل  وفي  السوق.  في  الصوديوم  من  الخالية  للمياه  والوحيد  األول 

خمس  أفضل  من  كواحدة  زيرو”  “العين  برزت  بقليل،  السنة  تتجاوز  مدة 

المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  للمياه  تجارية  عالمات 

تلو  مرًة  يؤكد  مما  االبتكار،  نحو  التزامها  على  ثابتًة  شركتنا  تزال  وال 

والعافية.  الصحة  بمسألة  عمالئنا  وعي  باحترام  مسؤوليتنا  على  األخرى 

والمشروبات،  األغذية  مجال  في  اإلرتقاء  مواصلة  بغية  بذلك  نقوم  كما 

لمعالجة  الجماعي  التزامنا  في  به  ُيحتذى  أنموذجًا  نصبح  أن  في  آملين 

أمتنا. تشغل  التي  والعافية  الصحة  مسائل  كافة 

على  تحتوي  مياه  منتج  أول  أيضًا  طورنا  فقد  ذلك،  مع   وانسجامًا 

سنوات  ثالث  المنتج  هذا  تطوير  استغرق  وقد  العالم؛  في  “د”  فيتامين 

المنتج  وهذا  لدينا.  والتطوير  البحث  فريق  قبل  من  الشاق  العمل  من 

بالفعل  تلقينا  وقد   ،٢٠١8 يناير  منذ  لالستهالك  السوق  في  مطروح 

وخارجها.  منطقتنا  داخل  أخرى  دوٍل  من  عليه  طلباٍت 

خير  على  تسير  التوسعية  مبادراتنا  أن  الشديد  فخري  دواعي  لمن  وإنه 

مجال  أعمالنا في  في  كبيرًا  إسهامًا  انطالقها  منذ  وأنها قدمت  يرام،  ما 

المملكة  للمياه” في  “دلتا  المياه؛ حيث ساعد نجاحنا في االستحواذ على 

وإطالق  الكويت،  في  مصانعنا  تشغيل  إلى  باإلضافة  السعودية،  العربية 

تصبح  أن  إلى  الرامية  رؤيتنا  دعم  على  ُعمان،  في  زيرو”  “العين  مشروع 

اإلقليمي.  الصعيد  على  المياه  صناعات  مجال  في  بحق  رائدة  شركتنا 

من  األخرى  القطاعات  في  سوقية  حصة  على  الحصول  في  نجحنا  كما 

وصوالً  األلبان  ومنتجات  الطازجة  العصائر  من  بدءًا  االستهالكية،  أعمالنا 

تقليص  خلفية  على  وذلك  المجمدة،  والخضروات  الطماطم  معجون  إلى 

فضاًل  السكر،  محتوى  تنظم  جديدة  لوائح  وصدور  االستهالكي،  اإلنفاق 

السوق.  في  المنافسة  تصاعد حدة  عن 

إذ  الزراعية  ألعمالنا  بالنسبة  صعوبًة  األكثر  أنه   ٢٠١7 العام  أثبت  لقد 

آثار نظام الدعم الجديد، كما واجه قسم الدقيق لدينا  تضررت كثيرًا من 

التعامل  استطعنا  أننا  بيد  واألرباح.  اإليرادات  بزيادة  يتعلق  فيما  ضغوطًا 

واتخاذ  إنتاجية جديدة،  بمبادرات  االستعانة  الصعوبات من خالل  مع هذه 

في  استثمرنا  األعالف،  مجال  وفي  التكلفة.  لتحسين  صارمة  تدابير 

إلى  باإلضافة  األعالف،  تركيبات  وتحسين  المنتجات،  من  محفظتنا  توسيع 

تزويد  ومواصلة  الخسائر،  لتعويض  استراتيجية  شراكات  في  الدخول 

الجودة.  عالية  بمنتجات  الدولة  في  الحيوانية  الثروة  منتجي 

بال  عملوا  الذين  موظفينا  دون  تتحقق  أن  اإلنجازات  هذه  لكل  كان  وما 

٤,٢٠٠ موظفًا من  نحو  اآلن  تحقيقها. تضم شركتنا حتى  كلل في سبيل 

التشغيلية،  عملياتنا  محور  يشكل  جميعهم  وااللتزام،  الكفاءة  ذوي 

ولكننا  عمالئنا فحسب،  تجاه  بوعودنا  باإليفاء  نكتفي  لن  أننا  مما يضمن 

أعمالنا.  في  التميز  أيضًا  سنحقق 

إلى  تهدف  والتوطين  البشرية  الموارد  لتطوير  قوية  برامج  لدينا  كما 

من  جديد  جيل  إعداد  وضمان  الوطنية،  والكفاءات  المواهب  دعم 

أكاديميتنا  تقدم  إذ  المستقبل.  في  القيادية  المناصب  لشغل  الموظفين 

أكثر  مع  ٢,٠٠٠ من موظفينا،  على  يربو  ما  تدريب  نجحت في  التي  الداخلية، 

6٠ برنامجًا تدريبيًا تغطي مجاالت عدة منها السالمة والصحة والتمويل  من 

الكفاءة  مستوى  وتحسين  الموظفين،  بين  والخبرات  األدوار  تعدد  لتعزيز 

الداخلية.  عملياتنا  في 

في  جهودنا  عززنا  إننا  القول  يسرني  العطاء،  عام  كان   ٢٠١7 العام  أن  وبما 

المسؤولية  برامج  مختلف  عبر  المحلية  المجتمعات  مختلف  دعم  إطار 

سلع  توفير  أجل  من  بيد  يدًا  الحكومة  مع  عملنا  لقد  للشركات.  االجتماعية 

الدعم  قنوات  خالل  من  اإلماراتيين  للمواطنين  معقولة  بأسعار  ومنتجات 

قيمة  وخلق  المحلية،  القضايا  بدعم  االهتمام  شددنا  كما  لدينا.  االجتماعي 

أنشطتنا.  خالل  من  شركائنا  لجميع  مشتركة 

نحتفل  حيث  زايد”  “عام  وهي  أمتنا؛  تاريخ  من  هامة  مرحلة   ٢٠١8 عام  ُيَمثل 

بإرث والدنا مؤسس الدولة، الراحل المغفور له، بإذن اهلل تعالى الشيخ زايد 

العيش على قيمه. وتماشيًا  ثراه، ونواصل  آل نهيان طيب اهلل  بن سلطان 

في  ودعمه  المحلي  المجتمع  إلى  انضمامها  أغذية  مجموعة  تعلن  ذلك،  مع 

التاريخي.  االحتفال  هذا 

على  وموظفينا  إدارتنا  إلى  بالشكر  اإلدارة  مجلس  عن  نيابًة  ألتوجه  وإني 

عملهم الجاد والمخلص. كما أود اإلعراب عن خالص تقديري لصاحب السمو 

المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  رئيس  نهيان،  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ 

محمد  الشيخ  السمو  وصاحب  اإلماراتية،  المسلحة  للقوات  األعلى  والقائد 

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

دعمهم  على  أبوظبي،  إلمارة  التنفيذي  المجلس  ورئيس  اإلماراتية، 

المواطنين.  جميع  خدمة  نحو  رحلتها  في  أغذية  لمجموعة  المتواصل 

مرحلة  شروعنا  في  معنا  الرحلة  هذه  ستواصلون  أنكم  من  واثق  وإني 

 .٢٠١8 العام  النمو في  جديدة ومثيرة من 

 

اإلدارة رئيس مجلس  اإلدارةرسالة  رئيس مجلس  رسالة 
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اإلدارة اإلدارةمجلس  مجلس 
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سعادة / المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

مستشار بالشركة القابضة العامة )صناعات(

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

رئيس مجلس اإلدارة جمعية اتحاد الصناعيين - اإلمارات 

العربية المتحدة

عضو مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 

لألعمال الخيرية واإلنسانية

عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة/ راشد حمد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة - هيئة أبوظبي 

لالستثمار

الوطنية  الخليج  شركة  إدارة  مجلس   رئيس 

لألعالف ذ.م.م.

سعادة / خميس محمد بو هارون 
الشامسي 

عضو 

تنفيذي  ورئيس  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

باإلنابة - بنك أبوظبي اإلسالمي

الوطنية  أبوظبي  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

للتكافل

لألوراق  أبوظبي  إدارة  مجلس   رئيس 

المالية ذ.م.م.

لشركة  اإلداري  والمدير  إدارة  مجلس  عضو 

االتحاد كابيتال

سعادة / محمد سيف السويدي 
عضو  

المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية

لإلنتاج  العين  مزارع  إدارة  مجلس  رئيس 

الحيواني

العربي  البنك  إدارة  مجلس  رئيس  نائب 

لالستثمار والتجارة الخارجية

عضو مجلس إدارة بنك أبوظبي األول

ريسوت  شركة  إدارة  مجلس   عضو 

لألسمنت ش.م.ع.

عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي

عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي – 

أبوظبي 

الرياضي  الجزيرة  نادي  إدارة  مجلس  عضو 

والثقافي

سعادة / علي مرشد المرار 
عضو   

أدنوك   - اإلدارية  للشؤون  أول  رئيس  نائب 

أوفشور

لسحب  الطويلة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 

األلمنيوم ذ.م.م )تالكس(

عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للضرائب

العامة  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

)صناعات(

الوطني  أبوظبي  مركز  إدارة  مجلس  عضو 

للمعارض )أدنيك(

عضو مجلس إدارة إكسل لندن  

سعادة / مسّلم عبيد العامري 
عضو   

الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة

سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري
عضو

نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار لشؤون التدقيق الداخلي

عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية

عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة )صناعات( 

عضو مجلس إدارة مصرف الهالل

1

2
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لقــد أظهــرت اإلنجــازات التــي حققناهــا هــذا 
العــام مــدى عزمنــا وإصرارنــا، وأعتقــد أننــا، 
علــى  قادريــن  ســنكون  قدمــًا،  نمضــي  إذ 
المضافــة  القيمــة  وتحســين  نمونــا،  تعزيــز 
علــى  إننــا  ملحــوظ.  بشــكل  للمســاهمين 
مشــارف مهمــة كبيــرة، ولكننــا مســتعدون 
لمواجهتهــا معــًا، وأننــا نواصــل رحلتنــا نحــو 
تحقيــق نمــو مربــح مســتدام علــى المــدى 

البعيــد. 

التنفيذي الرئيس  التنفيذيرسالة  الرئيس  رسالة 

الواحدي أحمد  طارق  المهندس 
التنفيذي الرئيس 

الواحدي أحمد  طارق  المهندس 
التنفيذي الرئيس 

من  الرغم  على   2017 العام  في  قويًا  أداًء  أغذية  مجموعة  أظهرت  لقد 

الصعوبات المتوقعة، حيث سّجلت نموًا سنويًا في إيرادات المجموعة 

على  قوي  دليل  وهذا   - إماراتي  درهم  مليار   2.05 بلغ   ٪2 بنسبة 

على  سعينا  وقد  الصعبة.  السوق  تحديات  ظل   في  التجارية  خبرتنا 

إنتاجية  مدار العام إلى الدخول في شراكات مجدية، وإطالق مبادرات 

عن  الدفاع  سبيل  في  التكلفة،  لتحسين  جادة  جهود  وبذل  جديدة، 

أرباحنا.  وحماية  السوقية  مكانتنا 

في  االستهالكية  أعمالنا  ساهمت  أغذية،  مجموعة  تاريخ  في  مرة  وألول 

المياه  فئة  حققت  إذ  الزراعية؛  أعمالنا  من  أكبر  بشكل  المجموعة  عائدات 

تحقق  الذي  المتميز  األداء  بفضل   ٪٢٥ بنسبة  ممتازًا  نموًا  والمشروبات 

التي  الكبيرة  المساهمة  إلى  باإلضافة  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في 

قدمتها شركة دلتا للمياه في المملكة العربية السعودية. كما نجحنا في 

الحفاظ على مكانتنا الرائدة في السوق اإلماراتية من خالل عالمتنا التجارية 

مسرعًة  الترتيب  سلم  زيرو”  “العين  تتسلق  بينما  العين”،  “مياه  الرائدة، 

لقد  الدولة.  في  للمياه  تجارية  عالمات  خمس  أفضل  بين  مكانتها  لتحتل 

باتت طموحاتنا التوسعية تؤتي ثمارها، ونحن فخورون للغاية بالنمو الذي 

حققناه في مجال صناعة المياه في ظل عاٍم كان مليئًا بالتحديات. 

األخرى،  الخليج  دول  ليشمل  امتد  بل  الحد،  هذا  عند  نجاحنا  يتوقف  ولم 

العربية  المملكة  في  للمياه  دلتا  شركة  على  استحواذنا  ثمار  نحصد  إذ 

هذه  وتعزز  وُعمان.  الكويت  في  التوسعية  جهودنا  عن  فضاًل  السعودية، 

المبادرات من مكانتنا إذ تسعى الشركة ألن تصبح رائدة إقليميًا في مجال 

صناعة المياه. 

ذلك  ويرجع  للغاية،  صعبًا  عامًا  شركتنا  في  المشروبات  فئة  واجهت  لقد 

بشكل كبير إلى انخفاض حجم السوق في دولة اإلمارات، فضاًل عن تقلص 

إنجازات  الفئة  هذه  شهدت  ذلك،  من  الرغم  وعلى  التصدير.  مناطق  حجم 

بنسبة  متواصاًل  نموًا  فريش”  “العين  حققت  حيث  العام؛  مدار  على  بارزة 

أكثر  سن”  “كابري  منتجات  تضررت  أخرى،  ناحيٍة  ومن  سنويًا.  المائة  في   ١3

اإلمارات،  المنطقة. وفي دولة  الصادرات في  انقطاع  من غيرها على خلفية 

واجهها  التي  المشكالت  وبعض  الجديدة  المدرسية  األنظمة  من  بالرغم 

توريد المنتجات في بداية العام، استطعنا الحفاظ على مركزنا الثالث في 

سوق معلبات العصائر الطازجة المصممة لالستخدام مرة واحدة. 

واألصناف  األلبان  منتجات  من  تتألف  التي  لدينا،  األغذية  وحدة  حققت  لقد 

بشكل  والمخبوزات،  المجمدة  والخضروات  الطماطم  ومعجون  التجارية 

عام أداًء جيدًا في العام ٢٠١7، مسجلًة صافي عائدات بلغ ١7٤ مليون درهم 

إماراتي، بهامش نمو يزيد على العام السابق بنسبة ١٪. ويسرنا أننا حققنا 

عام  بشكل  السوق  واجهتها  التي  المتعددة  الصعوبات  من  بالرغم  ذلك 

مثل التغيرات في عادات اإلنفاق االستهالكي والتخفيضات السعرية الحادة 

في السوق لحماية الحصص السوقية.

لقد وضعت تأثيرات ترشيد الدعم ضغطًا هائاًل على أعمالنا الزراعية؛ إال أننا 

مبادرات  إطالق  خالل  من  ذلك  عن  الناشئة  السلبية  اآلثار  اجتياز  في  نجحنا 

إنتاجية جديدة، وتعزيز تدفقات العائدات، باإلضافة إلى تنفيذ برامج تحسين 

التكلفة عند الضرورة. كما نجحنا في استباق تأثيرات نظام الدعم الجديد، 

وتمكنا من تقليل آثاره المالية. 

وهذا  أبوظبي،  في  الدقيق  مطاحن  بين  األول  المركز  نتبوأ  نزال  ال  ونحن 

يدل على المرونة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الوحدة. وفي مجال األعالف، 

كو”  غرين  آند  هاي  “أندرسون  شركة  مع  مشترك  مشروٍع  في  دخلنا  فقد 

دولة  في  األعالف  منتجات  بتوزيع  لنا  تسمح  شراكة  لتأسيس  األمريكية 

طرحنا  كما  اجريفيتا”.  “مرابع  التجارية  العالمة  تحت  الخليج  ودول  اإلمارات 

منتجًا جديدًا ُيسمى “الوسمي”، وهو عبارة عن مجموعة أعالف مركبة ذات 

نواصل  أننا  كما  تنافسية.  بأسعار  الجودة  عالية  تغذية  توفر  عالية  قيمة 

بمساعدة  التزامنا  على  ثابتين  لنبقى  األعالف  مجال  في  أعمالنا  تنمية 

بشوؤن  المتعلقة  المخاوف  معالجة  في  الحكومة  جهود  ودعم  مزارعينا، 

األمن الغذائي في الدولة. 

إن كل عام يختلف عن سابقه، ولقد شهدنا تحديات جديدة في العام ٢٠١7 

أننا  وإذ  أعمالنا.  من  متعددة  جوانب  في  االبتكار  جهود  تعزيز  إلى  دفعتنا 

نواصل تنفيذ استراتيجيتنا بنجاح مرحلًة تلو األخرى، فإنني أثق تمام الثقة 

في قدرتنا على التكيف مع أي تحديات جديدة تنتظرنا، بدعٍم من قوى عاملة 

ر التعلم والعمل الجاد، وبدافٍع يتمثل في التزام قوي باإلنجاز.  قوية ُتقدِّ

ولعل التحدي األكبر الذي واجهناه في عام ٢٠١7 تمّثل في حماية أرباحنا في 

المنطقة.  أنحاء  جميع  في  تمامًا  مختلفة  وتجارية  اقتصادية  بيئة  مواجهة 

وعلى الرغم مما شهده هذا العام من ارتفاع في التكاليف المالية التراكمية 

على  القيود  وفرض  العامة،  الخدمات  أسعار  ورفع  الدعم،  لخفض  نتيجًة 

إماراتي،  ١6٠ مليون درهم  إلى حٍد قد بلغ  المنافسة  التصدير، وارتفاع  مناطق 

استطعنا تحقيق صافي أرباح بلغ ٢٠6 مليون درهم إماراتي، أي أقل من العام 

المياه،  ارتفاع عائدات وأرباح  إماراتي فقط. كما أدى  بـ٤8 مليون درهم  السابق 

ومواقع  وحدات  جميع  في  التكلفة  لتحسين  صارمة  تدابير  اتخاذ  إلى  إضافًة 

األعمال، إلى إستعادة ما يزيد على ١٠٠ مليون درهم إماراتي إلى صافي أرباحنا 

وكذلك إلى شركائنا.

الجهود  في  الحكومة  جانب  إلى  ننضم  أن  قدمًا،  نمضي  ونحن  ويسعدنا، 

المبذولة لرد الجميل إلى مجتمعنا. فقد عززنا على مدار العام شبكة أقسام 

وموظفي  اإلماراتيين  للمواطنين  ُيَمكن  حيث  لدينا،  االجتماعي  الدعم 

الحكومة االستفادة من األسعار المخفضة على المنتجات. 

وأعتقد  وإصرارنا،  عزمنا  العام مدى  التي حققناها هذا  اإلنجازات  أظهرت  لقد 

القيمة  وتحسين  نمونا،  تعزيز  على  قادرين  سنكون  قدمًا،  نمضي  إذ  أننا، 

المضافة للمساهمين بشكل ملحوظ. إننا على مشارف مهمة كبيرة، ولكننا 

مربح  نمو  تحقيق  نحو  رحلتنا  نواصل  وأننا  معًا،  لمواجهتها  مستعدون 

مستدام على المدى البعيد. 

اإلدارة  مجلس  أعضاء  زمالئي،  إلى  وتقديري  شكري  بخالص  ألتقدم  وإني 

أن  أود  كما  أغذية.  مجموعة  تجاه  وتفانيهم  شغفهم  على  ومساهمينا 

شكر  عن   فضاًل  مسيرتنا،  طوال  معنا  بالبقاء  التزامهم  على  عمالءنا  أشكر 

المستثمرين على دعمهم المستمر. 

بأكملها  بتنفيذ خطة للسنة  بدأنا  العام ٢٠١8، فقد  إقترابنا من منتصف  ومع 

مصحوبة بأخبار وإعالنات كبيرة على مدار العام. وإني ألدعو الجميع بأن ينضموا 

إلينا في رحلتنا نحو تحقيق مزيد من النجاح والنمو في السنوات القادمة.
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التنفيذية التنفيذيةاللجنة  اللجنة 

المهندس طارق أحمد الواحدي
الرئيس التنفيذي 

إماراتي

انضم لمجموعة أغذية في سبتمبر ٢٠١٥

مناصب شغلها سابقًا:

المشاريع واألعمال  للرئيس لتطوير  النائب األول 

المتحدة  العربية  اإلمارات   - صناعات  شركة  في 

النائب األول للرئيس للبتروكيماويات في شركة 

العربية  اإلمارات   - األساسي  للصناعات  أبوظبي 

المتحدة.

فاتح يلدن
الرئيس المالي  

تركي

انضم لمجموعة أغذية في نوفمبر ٢٠٠8

مناصب شغلها سابقًا:

لعمليات  جي  آند  بي  لشركة  المالي  المدير 

التصنيع والتعبئة - بولندا. 

  - جيليت  لشركة  اإلقليمي  المالي  المدير   

األسواق التركية والشرق أوسطية.

فساحات بيغ
نائب الرئيس التنفيذي - أعمال المياه 

والمشروبات   واأللبان
كندي

انضم لمجموعة أغذية في يوليو ٢٠٠6

مناصب شغلها سابقًا:

 المدير التجاري لشركة فوود أند سناكس جنوب 

شرق آسيا - بيبسيكو الدولية. 

تي  جيه  لشركة  والمبيعات  التسويق  مدير 

التشيك  جمهوريتا   - أيه  إس  إنترناشيونال 

وسلوفاكيا.

مبارك هذيلي المنصوري
البشرية  للموارد   - للرئيس  األول  النائب 

والتطوير المؤسسي  
إماراتي

انضم إلى مجموعة أغذية في ديسمبر ٢٠١6

مناصب شغلها سابقًا:

 - والخدمات  البشرية  للموارد  الرئيس  نائب 

شركة حديد اإلمارات. 

  - واإلدارية  البشرية  للموارد  التنفيذي  الرئيس 

مجموعة اإلمارات المتقدمة لالستثمارات.

طارق عزيز
النائب األول للرئيس -

المعبأه،  المياه  توصيل  أعمال 

وأعمال السعودية  
بريطاني

انضم لمجموعة أغذية في فبراير ٢٠٠7

مناصب شغلها سابقًا:

مساعد مدير مالي لشركة بي آند جي 

- المملكة المتحدة. 

لشركة  للمجموعة  المالي  المدير 

أفريقيا،  المتحدة،  المملكة   - جيليت 

الشرق األوسط والمناطق الشرقية.

عادل علي الفهيم
النائب األول للرئيس -

الشؤون المؤسسية 
إماراتي

انضم لمجموعة أغذية في يونيو ٢٠١6

مناصب شغلها سابقًا:

واإلعالم  لالتصال  اإلقليمي  المدير 

في  أوروبا(  أفريقيا،  األوسط،   )الشرق 

البالستيكية  للدائن  أبوظبى  شركة 

)بروج(. 

مدير قسم اإلعالم واالتصال- أدنوك.

ربيع كامله
النائب األول للرئيس -

الجودة  وضمان  والتطوير  البحوث 

والصحة والسالمة  
كندي

انضم إلى مجموعة أغذية في يوليو ٢٠١3

مناصب شغلها سابقًا:

مدير مجموعة إدارة السالمة والجودة، 

 وتكنولوجيا الغذاء - مجموعة 

أغذية ش.م.ع.

أستاذ مساعد علوم األغذية - الجامعة 

.)AUB( األميركية في بيروت

غابرييل آسيماكوبولوس
النائب األول للرئيس -

المبيعات 
يوناني

انضم إلى مجموعة أغذية في فبراير ٢٠٠7

مناصب شغلها سابقًا:

مدير المبيعات ) قسم األعمال 

 اإلستهالكية( - مجموعة 

أغذية ش.م.ع. 

مناصب متعددة في المبيعات 

والتسويق التجاري  - ريكيت بنكيزر 

جنوب أفريقيا و في دولة اإلمارات.

 

ِتد ثوربجورنسن
النائب األول للرئيس -

قسم االستراتيجية
نرويجي

انضم لمجموعة أغذية في يناير ٢٠١6 

مناصب شغلها سابقًا:

لشركة  عام  مدير  و  شريك  مؤسس 

بوسطن لتحليالت بالواليات المتحدة.

رئيس قسم األعمال في شركة كيثلي 

للمعدات - الواليات المتحدة. 
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أعمال
أغذية



أعمال أغذيةأعمال أغذية

األعمال االستهالكيةاألعمال الزراعية أعمال أغذية

الدقيق واألعالف الحيوانية
 أجريفيتا

مرابع أجريفيتا
الوسمي

 المطاحن الكبرى

المياه والمشروبات

منتجات األلبان
زبادي يوبليه السادة
زبادي يوبليه بالفواكه
زبادي بيتيت فيلو لألطفال

األطعمة المصنعة
معجون صلصة طماطم العين
العين للخضروات المجمدة

المنتجات المخبوزة 
المطاحن الكبرى للمخبوزات 
المطاحن الكبرى لمخبوزات امبينت 
المنتجات المخبوزة المجمدة من عالمة "مونتيز بيكهاوس"

األصناف التجارية
 منتجات الطعام بيور الطبيعة
مناديل العين
زيت زيتون العين

٪53
األعمال اإلستهالكية

٪20+

1,09
التغير عن العام السابق

 صافي اإليرادات
)مليار درهم إماراتي(

٪47

٪13-

0,96
 التغير عن العام السابق

 صافي اإليرادات
)مليار درهم إماراتي(

األعمال الزراعية

مياه العين
مياه البيان
 مياه ألبين المعدنية الطبيعية
العين فريش

األعمال  من  متنوعة  عالمية  باقة  أغذية   مجموعة  محفظة  تضم 
قسمين  تحت  تندرج  المرموقة،  التجارية  والعالمات  المتكاملة 

. اإلستهالكية  واألعمال  الزراعية،  األعمال  وهما:  رئيسيين 

لطحن  كشركة  تأسست  عندما   ١٩78 عام  منذ  رحلتها  أغذية  بدأت 
العربية  اإلمارات  دولة  مؤسس  يد  على  للحيوانات  وعلف  الدقيق 
المتحدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب اهلل ثراه.

وفي عام ١٩٩٠، دخلت أغذية فئة المنتجات االستهالكية عبر تأسيس 
الشركة  توسعت  السنوات  وبمرور  المعدنية.  للمياه  العين  شركة 
الشراكة  اتفاقيات  من  العديد  أبرمت  إذ  اإلستهالكية   األعمال  في 
مجموعة  للمستهلكين  تقدم  أن  على  ساعدها  مما  واالستحواذ، 
اإلمارات  في  واألطعمة  واأللبان،  العصائر،  مثل  المنتجات  من  متنوعة 
ومنطقة  وتركيا  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  المتحدة  العربية 

نطاقًا. األوسع  األوسط  الشرق 

الزراعية  األعمال  هيمنة  الماضية  العشرة  األعوام  شهدت  لقد 
عام  في  أنه  غير   .٪83 بنسبة  المجموعة  إيرادات  على  أغذية  في 
إيرادات  صافي  نصف  من  أكثر  اإلستهالكية   األعمال  شكلت   ،٢٠١7
التي  للجهود  ذلك  ويرجع  المجموعة.  تاريخ  في  مرة  ألول  المجموعة 
مجموعة  تحويل  بهدف  الماضي  العقد  مدار  على  الشركة  بذلتها 
مربح  نمو  تحقيق  لضمان  االستهالكية  للسلع  شركة  إلى  أغذية 

لدينا. المصلحة  أصحاب  لجميع  ومستدام  سريع 

 شراب كابري سن
 مياه آيس كريستال
 مياه دلتا
مياه بامبيني لألطفال
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الجوانب المالية والتشغيلية البارزة الجوانب المالية والتشغيلية البارزة

 الجوانب
 المالية
 والتشغيلية
البارزة

إنجازاتنا

لقد أبرزت مجموعة أغذية خالل عام 2017 ما تتمتع به من قوة ومرونة، حيث حققت إنجازات باهرة على الرغم من 
حدوث تغيرات كبيرة في بيئة األعمال التجارية واالقتصادية، إذ بلغت إيراداتها 2,05 مليار درهم إماراتي.

حيث  السنوية  إيراداتها  تعزيز  إلى  السعودية  العربية  المملكة  في  للمياه"  "دلتا  شركة  على  استحواذها  وأدى 
سجلت نموًا سنويًا بنسبة 2٪ كما شهد العام زيادة في الجهد المبذول من حيث اإلبتكار  في عملية اإلنتاج، ال 

سيما في فئات المياه وأعالف الحيوانات، فضاًل عن مواصلة السعي الحثيث لتنمية أعمال مجموعة أغذية.

وبالرغم من تصاعد التأثير الناتج عن ترشيد الدعم، وارتفاع تكاليف المياه والكهرباء وسواها، فضاًل عن محدودية 
مناطق التصدير المتعاقد عليها، استطاعت مجموعة أغذية تحقيق ربح صافي قدره 206 مليون درهم إماراتي، مما 
مّكنها من تعويض أكثر من 120 مليون درهم إماراتي من إجمالي الخسائر التراكمية الناتجة عن هذه التغييرات 
من خالل النتائج القوية التي حققتها األعمال اإلستهالكية، وعلى رأسها النتائج التي حققتها فئة المياه، إضافة 

إلى اتباع نهج فعال لتحسين التكلفة على كافة الصعد في المجموعة.

صافي
اإليرادات )درهم إماراتي(

2,048 مليون
التغير 
٪2+

206 مليون

تتمتع الشركة بمكانة رائدة في السوق، إذ تأتي في المرتبة األولى في فئة المياه١، وفي المرتبة 
الثانية في فئتي القمح٢ واألعالف الحيوانية٢.

التوسع اإلقليمي الناجح في المياه: االستحواذ على شركة "دلتا للمياه" في المملكة العربية 
السعودية.

الشراكات االستراتيجية: مشروع مشترك مع شركة "أندرسون هاي آند غرين كو" في مجال األعالف 
الحيوانية بدولة اإلمارات العربية المتحدة؛ وإتمام اتفاقية المشروع المشترك إلنتاج مياه العين في الكويت؛

١ حجم و قيمة الحصة السوقية ، إيه سي نيلسون.  ٢  تقديرات اإلدارة داخليا.

 صافي المبيعات
)مليون درهم إماراتي(

العائد على األصول

 صافي األرباح
)مليون درهم إماراتي(

العائد على حقوق المساهمين

صافي
األرباح )درهم إماراتي(

التغير 
٪19-

‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  ‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  ‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  

‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  ‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  ‘17  ‘16  ‘15  ‘14  ‘13  ‘12  

 صافي ربح السهم الواحد
)درهم إماراتي(

 العائد على صافي رأس المال
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2
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٪ 1
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4
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1
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8

٪ 1
7

٪ 1
5

٪ 1
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1,8
66

1,6
55

1,5
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1,3
27

٪ 7

٪ 1
0

٪ 1
0

٪ 9٪ 9

٪ 8

١7 ١6

0,3
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المراجعة 
لتشغيلّية ا



المراجعة  التشغيلّية

االستهالكية األعمال 

أبرز المنتجات

 مياه العين ومياه
العين زيرو

تحتل مياه العين إلى جانب 
العين زيرو المرتبة األولى في السوق 

اإلماراتية.

المراجعة  التشغيلّية

1,09
صافي اإليرادات في عام 2017

)مليار درهم إماراتي(

٪20+

صافي التغير في اإليرادات
عن العام السابق

171
صافي األرباح في عام 2017

)مليون درهم إماراتي(

٪39+

صافي التغير في األرباح
عن العام السابق

جوانب مضيئة

الحصة السوقية١ لمياه العين؛
المركز األول في السوق  ٪28

 الحصة السوقية١ لمياه ألبين المعدنية الطبيعية بزيادة أكثر
1,6٪ من الضعف

 الحصة السوقية١ لعبوات مياه البيان بزيادة أربعة أضعاف
تقريبا ٪1,2

نمو إيرادات العين فريش مقارنة مع العام الماضي

نمو ايرادات األعمال التجارية مقارنة مع العام الماضي

 الحصة السوقية لمنتج “بيتيت فيلو” من زبادي يوبليه، رقم
واحد في السوق

٪29

٪65

٪13

)AC Nielson( "1 إحصاءات شركة "إيه سي نيلسون

*ربح القطاع قبل تخصيص مصاريف المكتب الرئيسي.
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ال يزال قطاع المياه والمشروبات يمثل محركًا للنمو في إيرادات وأرباح 

أغذية في عام 2017؛ إذ حقق أرباحًا بلغت 915 مليون درهم إماراتي، 

وجاء  الماضي.  العام  عن   ٪2 إلى  تصل  كبيرة  زيادة  ُيعتبر  ما  وهو 

ذلك نتيجة لألنشطة االستراتيجية التي تضمنت عمليات االستحواذ، 

ومبادرات التسويق الفعالة، واألداء القوي لمنتج "العين زيرو" الخالي 

من الصوديوم، والذي ُيعتبر إحدى المحطات االبتكارية المطورة من 

ِقَبل الشركة.

مليون   174 بلغت  زيادًة  اإليرادات  صافي  شهد  األغذية،  قطاع  وفي 

خسائر  من  عانى  قد  القطاع  هذا  أن  من  وبالرغم  إماراتي.  درهم 

مضاعفة، إال أن الشركة استطاعت تحقيق تحول كبير فيه، إذ نجحت 

إماراتي  درهم  مليوني  إلى  بنسبة 87٪ وصوالً  الخسائر  تقليل  في 

مقارنًة بعام 2016. ويرجع الفضل في ذلك إلى توسيع نطاق األعمال 

جديدة،  توزيع  قنوات  وإنشاء  الجديدة،  استحواذ  عمليات  خالل  من 

باإلضافة إلى الجهود المضنية المبذولة من جانب الشركة لتحسن 

التكلفة على كافة الصعد في المجموعة.

المياه والمشروبات واألغذية

على  أغذية  مياه  عالمات  حافظت  ذلك،  ورغم 
زيادة  واستطاعت  السوق،  في  الرائدة  مكانتها 
الفجوة بينها وبين أقرب منافسين. وفي اإلمارات، 
حقق قطاع المياه المعبأة وقطاع العبوات 5 جالون 
بنسبة  الماضي  بالعام  مقارنًة  المبيعات  في  زيادة 

8٪، و11٪ على التوالي.

في  الرائدة  التجارية  العالمة  العين،  مياه  تزال  وال 
تمثل  إذ  القمة  على  مكانتها  تحتل  المجموعة، 
و26٪ من حيث  السوق،  في  الحجم  28٪ من حيث 
ضمن  زيرو  العين  وُتصنف  القيمة.  ذات  األسهم 
في  المعبأة  للمياه  تجارية  عالمات  خمس  أفضل 
دولة اإلمارات، إذ بلغت حصتها السوقية 4,8٪. فيما 
زيادة  الطبيعية  المعدنية  ألبين  مياه  استطاعت 
 ،٪1,6 بنسبة  الضعف  من  أكثر  إلى  حصتها  حجم 
بينما تضاعفت حصة مياه البيان المعبأة أربع مرات 
الشركة  نجحت  تركيا،  وفي   .٪1,2 بلغت  إذ  تقريبًا 
في إعادة هيكلة نموذج أعمالها بغية التركيز على 
أسواق التصدير الربحية، مما أدى إلى إحداث تحول 

كامل في الربح.

بارزة في  احتالل مكانة  المشروبات في  نجح قطاع 
تراجع مستمر،  العصائر رغم ما تشهده من  سوق 
زيادة  حققت  إذ  نموها  فريش"  "العين  واصلت  إذ 
لقطاع  المتزايد  النمو  ظل  في   ٪13 بلغت  سنوية 
حفظ  وحدات  إطالق  بفضل  وذلك  بالتجزئة،  البيع 
وهي  سن"،  "كابري  حققت  كما  الجديدة.  المخزون 

إلى تصاعد حدة  أدى  مما  المتحدة،  العربية  اإلمارات  2017 في دولة  العام  تباطؤًا خالل  واألغذية  والمشروبات  المياه  أسواق  لقد شهدت 
المنافسة بين الجهات الفاعلة في السوق، عالوة على أن "كابري سن" قد تأثرت كثيرًا من محدودة منطقة التصدير.

المشروبات،  فئة  في  الرئيسية  المنتجات  من 
حصة قدرها 40 نقطة أساس في السوق اإلماراتية 
المتراجعة، إذ حققت نسبة 9,5٪ من حجم الحصة 
لالستخدام  المصممة  العصائر  معلبات  قطاع  في 
الثالث  مركزها  على  بذلك  محافظة  واحدة،  لمرة 
في السوق. وقد ساهم "فروت كراش"، وهو منتج 
النمو  هذا  تحقيق  في  سن"،  "كابري  من  عصير 
بالتجزئة  البيع  قطاع  في  مبيعاته  تزايد  بفضل 

المحلي.

 ٪1 بنسبة  نموًا  األغذية  فئة  سجلت  عام،  وبشكل 
فيما  السابق،  بالعام  مقارنًة  اإليرادات  صافي  في 
استقر صافي الخسائر عند مليوني درهم إماراتي، 

أي أقل بنسبة 87 في المئة عن العام السابق.

المشمولة  التجارية،  األصناف  إيرادات  حققت  كما 
مقارنًة   ٪29 بنسبة  كبيرًا  نموًا  األطعمة،  فئة  في 
بدءًا   - التجارية  األصناف  وتمثل  الماضي.  بالعام 
المناديل  إلى  وصوالً  والقهوة  الشاي  منتجات  من 
والدواجن وزيت الزيتون والمكرونة - غالبية حافظة 
في  المجتمعي  الدعم  لقسم  الغذائية  المنتجات 
لبرنامج  الفقري  العمود  يشكل  والذي  أغذية، 
الفرصة ألعضاٍء من  يتيح  الذي  الحكومية  الشراكة 
لشراء  الحكومية  المؤسسات  من  كبيرة  مجموعة 

المنتجات بأسعار مخفضة.

المجمدة  الخضروات  قطاع  إيرادات  وانخفضت 
العروض  خلفية  على   ٪10 إلى  الطماطم  ومعجون 

ورغم  بالسوق.  األسعار  في  الكبيرة  والتخفيضات 
على  العين"  "طماطم  معجون  منتج  حافظ  ذلك، 

مكانته الرائدة في السوق اإلماراتية.

انخفضت إيرادات منتجات األلبان بنسبة 5٪؛ إال إنها 
سجلت نموًا معتدالً في منتجات زبادي الفواكه في 
ومن  والقيمة.  الحجم  في  انخفاضًا  يشهد  سوق 
زبادي  لمنتجات  الرئيسية  التجارية  العالمات  بين 
الفواكه، حقق منتج يوبليه زيادة في حجم الحصة 
السوقية إذ بلغت 14,4٪ وفي حصة القيمة إذ بلغت 
على  فيلو"  "بيتي  يوبليه  منتج  حافظ  فيما   .٪10,3

مركزه األول في السوق.

لقد طورت مجموعة أغذية منتجاتها من المخبوزات، 
إذ حققت زيادة في إيراداتها بلغت 6٪  بعد عام ناجح 
شهد كسب العمالء الجدد وإدخال منتجات جديدة.

تحول كبير  إحداث  الشركة  وفي مصر، استطاعت 
في صافي الخسائر من عام 2016 لتحقق نجاحًا كاماًل 
قنوات  على  التركيز  بفضل  وذلك   ،2017 عام  في 
المؤسسات التجارية والعمالء األكثر ربحية، باإلضافة 
اتباع قاعدة تكاليف أكثر مالئمة بعد انخفاض  إلى 

قيمة العملة.

اإلستهالكية   األعمال  لقطاع  الرائع  األداء  أدى  لقد 
الصعد،  كافة  على  أغذية  مجموعة  نمو  دفع  إلى 

بينما تتأهب الشركة للحفاظ على هذا الزخم خالل 

السنوات المقبلة.

صافي اإليرادات

 المياه
والمشروبات

915
 مليون درهم إماراتي

٪25+
التغير 

مقارنًة بالعام 
السابق 

صافي اإليرادات

األغذية

174
 مليون درهم إماراتي

٪1+
التغير 

مقارنًة بالعام 
السابق 

صافي الربح

 األعمال
االستهالكية

171
 مليون درهم إماراتي

٪39+
التغير 

مقارنًة بالعام 
السابق 

*ربح القطاع قبل تخصيص مصاريف المكتب الرئيسي.

المراجعة  التشغيلّيةالمراجعة  التشغيلّية
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الزراعية األعمال 

أبرز المنتجات

األعمال الزراعية

برامج تحسين التكلفة القوية وتدفقات 
اإليرادات الجديدة للتخفيف من الخسائر 

الناجمة عن ترشيد الدعم.

959
صافي اإليرادات في عام 2017

)مليون درهم إماراتي(

٪13-

صافي التغير في اإليرادات
عن العام السابق

120
صافي األرباح في عام 2017 

)مليون درهم إماراتي(

٪49-

صافي التغير في األرباح
عن العام السابق

مبادرات إنتاج الدقيق الجديدة.مشروع مشترك مع شركة "أندرسون هاي آند غرين كو"

برامج تحسين التكلفة القوية وتدفقات اإليرادات الجديدة 
للتخفيف من الخسائر الناجمة عن ترشيد الدعم.

المبادرات الرئيسية

التركيز على منتجات األعالف ذات القيمة العالية التي توفر 
المزيد من المدخرات وتزيد من إنتاجية الثروة الحيوانية.

*ربح القطاع قبل تخصيص مصاريف المكتب الرئيسي.

المراجعة التشغيلّيةالمراجعة التشغيلّية
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أصبحت أسواق الدقيق واألعالف الحيوانية في أبوظبي أكثر تنافسية 

بعد دخول الشركات المنافسة بعد السحب التدريجي للدعم الذي 

كان قائمًا في أبوظبي منذ عام 2007. وفي محاولة القتناص الحصة 

السوقية من أغذية، لجأ المنافسون إلى تخفيضات أسعار تكتيكية 

على المدى القصير بدالً من القيام بأعمال إستراتيجية للسوق على 

المدى الطويل.

الجديدة  السوقية  المعايير  لهذه  أغذية  استجابة  اختلفت  لقد 

استنادًا إلى استراتيجيات قنوات المبيعات والفئة ذات الصلة الخاصة 

إلى  السوق  بالدفاع عن حصتها في  القيام  بالشركة، وتراوحت من 

حماية الربحية.

الدقيق واألعالف الحيوانية

سجل قطاع الدقيق صافي إيرادات قدره 386 
مليون درهم إماراتي، بانخفاض نسبته 12٪ عن 

عام 2016.

ورغم الخسائر اإلضافية في الحجم في الدقيق 
المستورد منخفض السعر، نجحت أغذية في 
العربية  اإلمارات  دولة  في  مكانتها  ترسيخ 
في  السوقية  ريادتها  على  بالحفاظ  المتحدة 
اإلمارات  في  إنتشارها  وزيادة  المخبوزات  قناة 

الشمالية.

االستجابة  بفضل  ذلك  تحقيق  أمكن  وقد 
المتغيرة  السوق  لظروف  والفعالة  السريعة 
لتلبية  جديدة  منتجات  إدخال  طريق  عن 
احتياجات المخابر المختلفة في بالدنا. وأضافت 
أغذية أيضًا بعض مكونات المخابز إلى حافظة 
العمالء  تزود  أصبحت  ثم  ومن  منتجاتها، 

بالحلول المالئمة.

المزارع  إلى عدد  الموردين  السوق- من عدد  إلى حدوث تغيير في جميع مكونات  المدعومة بشكل جوهري  الجديدة غير  البيئة  أدت 
والعمالء إلى هياكل التسعير والشروط االئتمانية.

وال تزال تحتفظ أعمال الدقيق بهوامش صحية 
بالمستويات  مقارنًة  الدعم  إلغاء  بعد  حتى 
مجاالً  للشركة  يوفر  مما  العالمية،  المعيارية 
التخاذ المزيد من المبادرات لمواجهة الموجات 

الجديدة الهادفة إلى ترشيد الدعم.

قدرها  إيرادات  الحيوانات  أعالف  وحدة  حققت 
نسبته  بانخفاض  إماراتي،  درهم  مليون   573
األثر  إلى  وباإلضافة   .2016 بعام  مقارنة   ٪14
األعمال  هذه  تأثرت  الدعم،  لترشيد  المتوقع 
سلبًا بإلغاء مناصقة الحكومة السنوية. ورغم 
كبيرة  تجارة  جزئيًا  قابلها  الخسارة  هذه  أن 
في الحبوب، إال أنها أدت إلى فجوة في األرباح 

مقارنًة بعام 2016. 

اتفاقية  إبرام  العام  هذا  أحداث  أبرز  ومن 
غرين  آند  هاي  "أندرسون  شركة  مع  الشراكة 
التي   )Anderson Hay & Grain Co( كو" 
دولة  في  األعالف  منتجات  توزيع  إلى  هدفت 

مجلس  دول  وباقي  المتحدة  العربية  اإلمارات 
التجارية  العالمة  تحت  الخليجي-  التعاون 

الجديدة "مرابع اجريفيتا".

دخلنا  الحيوانية،  األعالف  منتجات  ولتحسين 
في  الرائدة  "نتريكو"،  شركة  مع  باتفاقية 
مجال التغذية الحيوانية وعلف األحياء المائية، 
بحث  اتفاقية  وُوقعت   ،2017 عام  أواخر  في 
إلى  وباإلضافة   .2018 عام  أوائل  في  وتطوير 
خارطة الطريق هذه التي تهدف إلى التطوير، 
مجموعة  في  الحيوانات  األعالف  قطاع  نظم 
المحلية  الدجاج  بمزارع  خاصة  منتديات  أغذية 
لمشاركة  األطباء  إلى  الدعوة  ُوجهت  حيث 
مع  الدواجن  مزارع  في  االبتكارات  أحدث 
الخبراء أيضًا إلى رجال األعمال  تقديم مشورة 
المحليين. ونفذت الشركة أيضًا مشروعات مع 
تجريبية  وأجرت خطوات  المحليين،  المزارعين 

من خالل توريد أعالف أغذية بأسعار مخفضة.

اإليرادات الصافية 

الدقيق

386
 مليون درهم إماراتي

٪12-
التغيير 

مقابل العام 
السابق 

اإليرادات الصافية 

األعالف الحيوانية 

573
 مليون درهم إماراتي

٪14-
التغيير 

مقابل العام 
السابق 

 صافي األرباح

األعمال الزراعية

120
 مليون درهم إماراتي

٪49-
التغيير 

مقابل العام 
السابق 
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الشركات حوكمة  الشركاتتقرير  حوكمة  تقرير  المسؤولية اإلجتماعية للشركة

أحد  الرياضي  أبوظبي  مجلس  وُيعتبر 
في  أغذية  لشركة  الرئيسيين  الشركاء 
األنشطة  لتطوير  اإلمارات  رؤية  دعم 
للفوائد  وإدراكًا  والشبابية.  الرياضية 
الرياضية  للفعاليات  تكون  التي  الجمة 
ومجلس  أغذية  تعمل  األشخاص،  على 
المقيمين  لتشجيع  الرياضي  أبوظبي 
الرياضة  في  المشاركة  على  أبوظبي  في 
ومساعدتهم في تحقيق إمكانياتهم من 
الجهود  العملية. وتهدف هذه  خالل هذه 
إلى تحسين الصحة والفعالية، وبناء الروح 
المحلية،  المواهب  واكتشاف  المجتمعية، 
وجعل أبوظبي مركزًا للفعاليات الرياضية 

العالمية.

ومن خالل أكثر من ٢٢٠,٠٠٠ زيارة، أرست حلبة 
المنصة  باعتبارها  نفسها  ياس  مرسى 

الصحة  في  المجتمعية  للمشاركة  األولى 
واللياقة. ولقد تعاونت أغذية مع المنظمة 
والتفاني  الشغف  نفس  تشاركها  ألنها 
ممارسة  من  األشخاص  تمكين  في 
خالل  ومن  وصحي.  نشط  بشكل  الحياة 
لفعاليات  ياس  مرسى  حلبة  استضافة 
و"جو  ياس"  في  و"تدرب  ياس"  في  "ابدأ 
ياس"، تتطلع الحلبة إلى أن تكون ملتقى 
هذا  وراء  للوقوف  أغذية  وتسعد  األبطال، 
حلبة مرسى  أغذية هدف  وتدعم  الهدف. 
ياس النبيل لجمع األفراد من خالل أنشطة 

مختلفة وبناء مجتمع حيوي.

وُتعتبر أغذية أيضًا مؤيدًا قويًا لمجتمع كرة 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  القدم 
ومن خالل شراكة تمتد لما يزيد على عقد 
القدم،  لكرة  اإلمارات  اتحاد  مع  الزمن  من 
تواصل أغذية دعمها في تطوير اإلمكانيات 
ويلتزم  الرياضة.  في  الوطنية  والمواهب 

اتحاد اإلمارات لكرة القدم بالمعايير الدولية 
التي  معًا،  واالحترافية  المؤسسي  للتميز 
ترى أغذية أنها مهمة في تحقيق مجتمع 

كرة القدم اإلماراتي للبطوالت الدولية.

ويمتلك نادي العين الرياضي الثقافي تاريخًا 
البنية  تطوير  في  المساهمة  من  طوياًل  
تعهدت  ولقد  للمدينة.  الرياضية  التحتية 
أغذية، مدفو عة بنفس الحافز، بدعم نادي 
الرياضين  لتمكين  جهوده  في  العين 
الموهوبين في التعبير عن أنفسهم في 
والدولية.  واإلقليمية،  المحلية،  البطوالت 
في  المؤسسة  بدور  أيضًا  أغذية  وتؤمن 
الوفاء  مع  المحلية  الثقافية  قيمها  تعزيز 
أيضًا بمسؤولياتها االجتماعية في تشجيع 
اتباع أسلوب صحي للحياة، وبناء المجتمع، 
مدينة  تطوير  مواصلة  في  والمساهمة 

العين.

المسؤولية اإلجتماعية للشركة
باعتبارها شركة تعتز بقيمها األساسية، فقد التزمت أغذية بدعم المنظمات والفعاليات الوطنية. ومنذ إنشائها في عام 
٢٠٠٤، اضطلع دور المجموعة بالتزامها للمساعدة في تطوير الرياضة في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتوضيح أهمية اتباع 
أسلوب حياة صحي. وتواصل تعزيز جهودها في دعم المنافسات، والالعبين، واألنشطة الرياضية الوطنية ألنها تمثل الدولة 

في مناسبات دولية.

العربية المتحدة، انضمت أغذية إلى برامج استراتيجية  العالمية لدولة اإلمارات  ولمواصلة تحقيق أهدافها وتعزيز الصورة 
التأثير  ومؤثرة تتماشى مع المسؤولية االجتماعية للشركة وأهدافها التجارية العامة. وتتمحور هذه البرامج حول مجاالت 

الرئيسية لشركة أغذية- وهي الصحة، والرفاهية، وبناء المجتمع.

وباإلضافة إلى مشاركتها في العديد من الفعاليات واألنشطة الوطنية، تفتخر أغذية بشراكتها مع المؤسسات الرياضية 
الرائدة في البالد.

المساهمون

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

اللجنة التنفيذية

أمين سر الشركة

لجنة التدقيق

 دائرة الرقابة تدقيق خارجي
الداخلية

لجنة إدارة المخاطر  لجنة إدارة تعامالت
المطلعين

 لجنة إدارة مخاطر
السلع

 لجنة إدارة استمرارية
 العمل

لجنة السلوك والقيم

لجنة الترشيحات والمكافآت

هيكل حوكمة الشركات لدى المجموعة

رئيس  قرار  بمتطلبات  )المجموعة(  أغذية  مجموعة  تلتزم 
لعام 2016 بشأن معايير  ر.م(   /7( الهيئة رقم  إدارة  مجلس 
االنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة 
أنظمة  عن  عامة  لمحة  التقرير  هذا  ويقدم   )7 رقم  )القرار 
وإجراءات حوكمة الشركات المطبقة لدى المجموعة لغاية

 31 ديسمبر كانون األول 2017، والذي تم حفظه لدى هيئة األوراق 
لسوق إاللكتروني  الموقع  على  نشر  كما  والسلع،  المالية 

 أبوظبي لألوراق المالية والموقع اإللكتروني للمجموعة.

ويلتزم مجلس اإلدارة التزامًا تامًا بالحرص الدائم على حماية 
أعلى معايير  المساهمين من خالل تطبيق  مصالح كافة 
حوكمة الشركات. وتقديرًا لهذا الحرص ولمبادئ وهيكليات 
الشركة، منحت  بها  تتمتع  التي  القوية  الشركات  حوكمة 
شركة إثيكال بوردرووم، المملكة المتحدة، شركة “أغذية” 
جائزة حوكمة الشركات لعام 2017 في الشرق األوسط لفئة 

األغذية والمشروبات. 

نلتزم في شركة “أغذية” بالعمل وفقًا ألفضل ممارسات النزاهة واألخالق المهنية والحفاظ على أعلى 
معايير حوكمة الشركة. وقد صممت مبادئ حوكمة الشركة لدعم مجموعة أغذية في تحقيق النمو 
المستدام وحماية المصالح وخلق القيمة لكلٍّ من مساهمينا وشركائنا  اآلخرين. ويدرك مجلس إدارة 
الشركة )المجلس( وفريقه اإلداري مدى أهمية ممارسات حوكمة الشركات إليجاد بيئة عمل تتميز باإلشراف 

الفعال والمساءلة الشفافة

ُتعَتبر توجيهات حوكمة الشركات، عند تطبيقها تطبيقًا 
فعاالً، ركنًا أساسيًا لضمان نزاهة العمل ودعم التزام اإلدارة 
تحقيق  في  ممثلة  للمساهمين،  القيمة  بتوفير  للشركة 
نتائج عمل مستدامة. وعلى ضوء ذلك تحافظ المجموعة 
تتضمن  والمساءلة  الشفافية  من  عالية  مستويات  على 
اعتماد ومراقبة استراتيجيات وأهداف وإجراءات مؤسساتية 

مناسبة تتناغم مع مسؤولياتها القانونية واألخالقية.

الخاص  الشركات  حوكمة  دليل  على  الموافقة  جرت 
متطلبات  يلّبي  لكي  اإلدارة،  قبل مجلس  بالمجموعة من 
القرار رقم 7، كما يحدد الهيكليات واإلجراءات التي تمكن 
من ضبط عمل المجموعة من خالل مجلس إدارتها والمبادئ 
ويوضح  المجموعة.   تتبعها  التي  للحوكمة  التوجيهية 
المعنية  األطراف  كافة  ومسؤوليات  مهام  الدليل  هذا 
العامة  الجمعية  تشمل  التي  الحوكمة  وعمليات  بإجراءات 
للمساهمين، مجلس اإلدارة، رئيس المجلس واللجان التابعة 
للمجلس، الرئيس التنفيذي، اللجنة التنفيذية، لجان اإلدارة 
الخارجي،  التدقيق  الداخلي،  التدقيق  مسؤولي  المعنية، 

أمين سر الشركة باالضافة إلى آخرين.

 لقد صاغ المجلس واعتمد عددًا من السياسات والتوجيهات 
الخاصة بالمجموعة بهدف تحقيق معايير عالية في حوكمة 
المتعلقة بهذا  السياسات  أبرز  يلي  الشركات. ونورد فيما 

الشأن.

قواعد السلوك المهني التي توجه تصرفات  أعضاء  •
مجلس اإلدارة وموظفي الشركة وتمنع التأثير على 
استقاللية الموظفين وموضوعيتهم في التعاطي 
والمكافآت  والنزاهة  المصالح  كتضارب  األمور  مع 

وسرية المعلومات.

التفويض المناسب للصالحيات بهدف ضمان الكفاءة  •
بين  التوازن  يحقق  بما  القرارات  اتخاذ  في  والفعالية 

صالحيات التصرف وضوابطه.

سياسة عالقات المستثمرين التي تبين للمساهمين  •
قبل   من  إطالعهم  كيفية  المعنية  واألطراف 
إطارًا  وتوفر  الهامة،  المستجدات  على  المجموعة 
إلجراءات العمل يمّكن الشركة »أغذية« بموجبه تنفيذ. 

برنامج عالقات المستثمرين.

ضمان  • بهدف  المجموعة  بأسهم  التداول  سياسة   
عدم قيام أعضاء مجلس اإلدارة المجموعة وموظفيها 
األسعار،  على  المؤثرة  المعلومات  استعمال  بإساءة 

التي يحصلون عليها بحكم عملهم في المجموعة.

المجموعة  • موقف  تحدد  التي  األرباح  توزيع  سياسة 
بشأن اعتماد األرباح وإعالن وتوزيع أرباح األسهم.

الوافية  • الممارسات  لتعزيز  المخاطر  إدارة  سياسة   
إجراءات  وتوفير  المخاطر،  إدارة  في  والمتناسقة 
على  الهامة  المخاطر  على  التعرف  في  متجانسة 
مستوى الشركة وتقييمها وترتيب أولويتها وإدارتها 

وإعداد التقارير بشأنها.

إلى تطبيق  • الرامية  العمل  إدارة استمرارية   سياسة 
مع  يتوافق  العمل  استمرارية  بإدارة  خاص  نظام 
المعايير الدولية والمحلية بهدف رفع مستوى المرونة 

وسرعة استعادة النشاط في عمل المجموعة ككل.

سياسة أمن المعلومات لتأكيد التزام »أغذية«  بإدارة  •
أمن المعلومات لديها ودعمها لها.

تتيح  • آلية  لتوفير  المخالفات  عن  اإلبالغ  سياسة 
للموظفين إمكانية اإلبالغ سرًا عن أية مخالفات لقواعد 
السلوك المهني أو السياسات واإلجراءات الداخلية أو 

القوانين واألنظمة السارية.

التداول باألوراق المالية للشركة
لم يقم أعضاء مجلس اإلدارة أو أي شخص من أقاربهم من 
الدرجة األولى بأية تداوالت في األوراق المالية للشركة خالل 

العام 2017.

مجلس اإلدارة

ل  يتمحور دور مجلس اإلدارة في تمثيل المساهمين وتحمُّ
من  وتحقيقها  القيمة  إيجاد  عن  أمامهم  المسؤولية 
مجلس  عاتق  على  وتقع  للعمل.  الفعالة  الحوكمة  خالل 
استراتيجية  لتنفيذ  الفعالة  اإلدارة  توفير  مسؤولية  اإلدارة 

المجموعة.

ويعتبر مجلس اإلدارة الجهة الرئيسية في اتخاذ القرارات في 
وللمجلس  للمجموعة.  الجوهرية  األهمية  ذات  األمور  كافة 
محور  في  الهامة  األمور  بقاء  يضمن  متجدد  أعمال  جدول 

اهتمامه على مدار العام.

تأليف وهيكلية مجلس اإلدارة

السنوي  االجتماع  في  الحالي  اإلدارة  مجلس  انتخاب  تم 
نيسان 2017  أبريل  بتاريخ 26  المنعقد  العمومية  للجمعية 
لمدة ثالث سنوات. ويضم مجلس اإلدارة حاليًا سبعة أعضاء 
يتألفون من رئيس للمجلس مستقل غير تنفيذي وستة 

أعضاء مستقلين غير تنفيذيين.

في  ومشاركتهن  النساء  استقطاب  المجموعة  تدعم   
فعاليتها.  ويعزز  الحوكمة  يثري  التنوع  أن  وتؤمن  العمل، 
وفي آخر انتخاب للمجلس، دعت المجموعة إلى ترشيحات 
حّد  على  واإلناث  الذكور  من  والمرشحات  المرشحين  من 
سواء؛ ولكن لم ترد أي ترشيحات لممثالت. وبالتالي، ليس 

لدينا أي تمثيل للمرأة في مجلسنا الحالي.

تطبيق مبادئ حوكمة الشركات
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الشركات حوكمة  تقرير  الشركات حوكمة  تقرير 

امتالك  من  التأكد  على  دائم  بشكل  المجلس  ويعمل 
الالزمة  والخبرة  والمعرفة  المطلوبة  للمهارات  أعضائه 
أسماء  يلي  وفيما  وجه.  أكمل  على  بواجباتهم  للقيام 

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي:

سعادة/ المهندس ظافر عايض األحبابي 
رئيس مجلس إدارة

غير تنفيذي، مستقل
رئيس مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهالت
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول

المناصب الحالية:
مستشار بالشركة القابضة العامة )صناعات(

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
اإلمارات  الصناعيين،  اتحاد  جمعية  اإلدارة  مجلس  رئيس 

العربية المتحدة
نهيان  آل  بن سلطان  زايد  أمناء مؤسسة  عضو مجلس 

لألعمال الخيرية واإلنسانية
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة/ راشد حمد راشد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

غير تنفيذي، مستقل 
عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهالت:
المتحدة  )الواليات  االقتصاد  في  اآلداب  بكالوريوس 

األمريكية( 

المناصب الحالية:
أبوظبي  هيئة  المفهرسة،  الصناديق  إدارة  مدير  نائب 

لالستثمار
رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الوطنية لألعالف ذ.م.م.

سعادة / محمد سيف السويدي
عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس إدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهالت:
بكالوريوس في اإلدارة 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 أبوظبي األول

عضو مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.
عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية

عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي
عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي – أبوظبي 
عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي والثقافي

سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي
 عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو مجلس اإلدارة منذ: أبريل نيسان 2014

المؤهالت:
بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال

المناصب الحالية:
نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس تنفيذي باإلنابة، بنك

 أبوظبي اإلسالمي
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

رئيس مجلس إدارة أبوظبي لألوراق المالية ذ.م.م.
عضو مجلس إدارة والمدير اإلداري لشركة االتحاد كابيتال

سعادة / سالم سلطان عبيد الظاهري
عضو غير تنفيذي، مستقل 

عضو مجلس اإلدارة منذ: يونيو حزيران 2015

المؤهالت:
محاسب قانوني معتمد

المناصب الحالية:
التدقيق  لشؤون  لالستثمار  أبوظبي  هيئة  مدير  نائب 

الداخلي
عضو مجلس إدارة شركة طاقة العالمية

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد للمعلومات االئتمانية
عضو مجلس إدارة الشركة القابضة العامة )صناعات( 

عضو مجلس إدارة مصرف الهالل

سعادة / مسّلم عبيد العامري
عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهالت:
ماجستير في إدارة األعمال

المتحدة  )الواليات  التطبيقية  اإلدارة  في  بكالوريوس 
األمريكية(

المناصب الحالية:
الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جمعية أصدقاء النخلة

مجلس اإلدارة:

سعادة / علي مرشد المرار
عضو غير تنفيذي، مستقل

عضو منذ: أبريل نيسان 2017

المؤهالت:
بكالوريوس في المحاسبة

المناصب الحالية:
نائب رئيس أول للشؤون اإلدارية، أدنوك أوفشور

لسحب  الطويلة  شركة  إدارة  مجلس  رئيس 
األلمنيوم ذ.م.م )تالكس(

عضو مجلس إدارة الهيئة اإلتحادية للضرائب
العامة  القابضة  الشركة  إدارة  مجلس  عضو 

)صناعات(
الوطني  أبوظبي  مركز  إدارة  مجلس  عضو 

للمعارض ) أدنيك(
عضو مجلس إدارة إكسل لندن

سعادة / سيف سعيد غباش
عضوغير تنفيذي، مستقل

نهاية المدة: 26 أبريل نيسان 2017

سعادة / آمنة عبيد الزعابي
عضو غير تنفيذي، مستقل

نهاية المدة: 26 أبريل نيسان 2017

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 تحدد مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية وفقًا للنظام األساسي للمجموعة. وتعتبر أتعاب أعضاء مجلس

 اإلدارة مبلغًا ثابتًا غير مرتبط بحضور االجتماعات. وقد تم في العام 2017 دفع قيمة أتعاب أعضاء المجلس المتعلقة
 بالعام 2016 والبالغة 1,4 مليون درهم إماراتي والتي تمت الموافقة عليها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية

 .المنعقدة في عام 2017

تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام 2017 والبالغة 1,4 
مليون درهم إماراتي غير مرتبطة بحضور االجتماعات وخاضعة لموافقة المساهمين والتي سيتم دفعها في العام 

2018 بحيث أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام 2017.

* السيد أسامة الشلح هو مستشار لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة، وهو ليس عضوًا من إعضاء مجلس اإلدارة 

 عدد
اجتماعات

اللجان التي
تم حضورها

مكافآت
أعضاء اللجنة

بالدرهم
اإلماراتي

عدد اجتماعات
مجلس اإلدارة

التي تم
حضورها

مكافآت عضو
مجلس اإلدارة

بالدرهم
اإلماراتي

عضوية لجان مجلس اإلدارة مجلس / عضو مجلس اإلدارة

- - 7 150,000 - سعادة / المهندس ظافر عايض األحبابي - رئيس المجلس

5 50,000 7 رئيس لجنة التدقيق 150,000 سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس

4 50,000 7 رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 150,000 سعادة / محمد سيف السويدي

4 50,000 7 لجنة الترشيحات والمكافآت 150,000 سعادة / خميس محمد بو هارون الشامسي

4 50,000 7 150,000 سعادة / سالم سلطان الظاهري لجنة التدقيق

2 15,890 3 47,671 لجنة الترشيحات والمكافآت سعادة / سيف سعيد غباش

2 15,890 3 47,671 سعادة / آمنة عبيد الزعابي لجنة التدقيق

2 34,110 3 102,329 لجنة الترشيحات والمكافآت سعادة / علي مرشد المرار

3 34,110 4 102,329 سعادة / مسّلم عبيد العامري لجنة التدقيق

4 50,000 - 0 *السيد / أسامة الشلح لجنة التدقيق

:

17 ديسمبر 25 أكتوبر  26 يوليو 11 مايو 26 أبريل 23 مارس 11 يناير عضو المجلس

حاضر
)بوكيل( حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر  سعادة / المهندس ظافر عايض األحبابي - رئيس

المجلس

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر سعادة / راشد حمد الظاهري - نائب رئيس المجلس

حاضر حاضر
)بوكيل( حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر

)بوكيل( سعادة / محمد سيف السويدي

حاضر حاضر حاضر حاضر
)بوكيل( حاضر حاضر حاضر سعادة / خميس محمد الشامسي

حاضر حاضر
)بوكيل(

حاضر
)بوكيل( حاضر حاضر حاضر حاضر سعادة / سالم سلطان الظاهري

____ ____ ____ ____ حاضر
)بوكيل(

حاضر
)بوكيل( حاضر سعادة / سيف سعيد غباش

____ ____ ____ ____ حاضر حاضر
)بوكيل( حاضر سعادة / أمنة عبيد الزعابي

معتذر /
مصرح له
بالغياب

حاضر حاضر حاضر
)بوكيل( ____ ____ ____ سعادة / علي مرشد المرار

حاضر
)بوكيل( حاضر حاضر حاضر ____ ____ ____ سعادة / مسّلم عبيد العامري

 اجتماعات مجلس اإلدارة
عقد مجلس اإلدارة سبعة اجتماعات خالل عام 2017

تقييم فعالية مجلس اإلدارة
يقوم المجلس بتقييم أدائه وأداء لجانه وأعضائه سنويًا 
واللجان  وأعضائه  اإلدارة  مجلس  فعالية  تحسين  بهدف 

وأداء المجموعة بشكل عام.

أمين سر الشركة

التواصل  في  المحورية  النقطة  الشركة  سر  أمين  يمثل 
هامًا في  دورًا  ويمارس  العليا  واإلدارة  اإلدارة  بين مجلس 
وقد  والحوكمة.  بالشركة  المتعلقة  الهامة  األمور  تسيير 
تم تعيين أمين سر الشركة، السيد/ نمير العريضي، من 
سر  كأمين  مسؤولياته  إلى  إضافة  اإلدارة.  مجلس  قبل 
لمجلس اإلدارة يشغل أيضًا منصب نائب رئيس المجموعة 

للشؤون القانونية، ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:

درجة اإلجازة في الحقوق

شهادة في الممارسات السكرتارية لمجلس اإلدارة

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة

شكلت المجموعة لجنتين تابعتين لمجلس اإلدارة، ويمكن 
ويتم  الطلب.  عند  صالحياتهما  نطاق  على  الحصول 
القيام  في  لمساعدته  للمجلس  التابعة  اللجان  تشكيل 
اختصاصها  نطاق  ضمن  منها  كل  وتعمل  بمسؤولياته. 
مهامها  يحدد  ميثاق  وهو  المجلس،  قبل  من  المعتمد 
واإلجراءات  ومسؤولياتها ونطاق صالحياتها وتشكيلتها 

التي تتبعها في رفع تقاريرها إلى مجلس اإلدارة.

لجنة  التدقيق

اإلدارة،  مجلس  قبل  من  المعينة  التدقيق،  لجنة  تتألف 
باالضافة  تنفيذيين،  غير  مستقلين  أعضاء  ثالثة  من 
المالية  الشؤون  مجال  في  بخبرة  يتمتع  مستشار  إلى 

والمحاسبة.

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  •

ومراجعة  للشركة  المالي  باألداء  تتعلق  رسمية 

أحكام التقارير المالية الهامة الواردة فيها.

المخاطر،  • وإدارة  الداخلية  الرقابة  ضوابط  مراجعة 

واالمتثال مع اللوائح ذات الصلة.

وإجراءات  • وأنظمة  فعالية  ومراجعة  ومراقبة  وضع 

إدارة الرقابة الداخلية في المجموعة.

يتعلق  • فيما  اإلدارة  مجلس  إلى  التوصيات  تقديم   

وعزله  تعيينه  وإعادة  الخارجي  المدقق  بتعيين 

من  سريع  رد  على  الحصول  وضمان  وتعويضاته 

يتضمنها  التي  المسائل  بشأن  اإلدارة  مجلس 

خطاب المدقق الخارجي.

الخارجي  • المدقق  استقاللية  ومراقبة  مراجعة 

بعين  آخذة  التدقيق،  عملية  وفعالية  وموضوعيته 

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 رأي اللجنة في إجراءات وتطويرات، وتقديم 

المطلوبة  الضرورية  الخطوات  بشأن  توصيات 

لتحقيق مثل هذا التطوير.

يمّكن  • الذي  الفساد  عن  اإلبالغ  نظام  مراجعة 

عن  هويتهم  كشف  دون  اإلبالغ  من  الموظفين 

شكوكهم حيال أية أمور محتملة غير طبيعية في 

أي  أو  الداخلية  الرقابة  ضوابط  أو  المالية  التقارير 

جراء  المناسبة  الترتيبات  ويضمن  أخرى،  مسألة 

التحقيقات المستقلة والنزيهة في هذه المسائل.

والتحقق  • الصلة  ذات  لألطراف  معامالت  أية  مراجعة 

من التزامها بقواعد السلوك والموافقات على مثل 

هذه المعامالت.

22 
أكتوبر

23 
يوليو يوليو 10 25 

أبريل
19 

مارس عضو لجنة التدقيق

حاضر حاضر حاضر حاضر حاضر  سعادة / راشد حمد الظاهري رئيس
اللجنة

حاضر

 معتذر
 /مصرح

له
بالغياب

حاضر حاضر حاضر سعادة / سالم سلطان الظاهري

____ ____ ____ حاضر حاضر سعادة/ آمنة عبيد الزعبي

حاضر حاضر حاضر ____ ____ سعادة / مسّلم عبيد العمري

حاضر حاضر

 معتذر
 /مصرح

له
بالغياب

حاضر حاضر السيد أسامة الشلح

إماراتي  0,20 مليون درهم  2017 هي  األتعاب لسنة  مجموع 

0,20 مليون(.  :2016(

 وقد عقدت خمسة اجتماعات للجنة التدقيق خالل العام
2017 وهي كالتالي

لجنة الترشيحات والمكافآت

عن  المسؤولية  والمكافآت  الترشيحات  لجنة  تتولى 
المكافآت  وبرامج  البشرية  الموارد  منظومة  مراجعة 
اإلدارة  لمجلس  التوصيات  اللجنة  وتقدم  المجموعة.  في 
لكبار  بالنسبة  الخدمة  ومدد  والبدالت  المكافآت  بشأن 
المسؤولين التنفيذيين في المجموعة لضمان مكافآتهم 
بصورة عادلة على مساهماتهم الفردية التي يقدمونها 
والمكافآت  الترشيحات  لجنة  أعضاء  إن  للمجموعة. 
غير  المستقلين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  من  هم  الثالثة 

التنفيذيين.

األدوار والمسؤوليات

 تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات والمكافآت في 
حيال  بمسؤولياته  الوفاء  في  اإلدارة  مجلس  مساعدة 

األمور التالية:
تنظيم ومتابعة اإلجراءات المتعلقة بانتخاب أعضاء  •

مجلس اإلدارة وعضويتهم.
مجلس  • أعضاء  استقاللية  على  المحافظة  ضمان 

دائم  بشكل  التنفيذيين  غير  المستقلين  اإلدارة 
وفي مختلف األوقات.

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

التنفيذي  • الرئيس  وحوافز  ومزايا  المكافآت  تحديد 
التنفيذيين في الشركة ومراجعتها  والمسؤولين 
التعويضات  تكون  أن  وضمان  سنوي،  بشكل 
العليا معقولة وتتماشى  الممنوحة لإلدارة  والمزايا 

مع أداء الشركة.
المكافآت  • بتعديل  المتعلقة  المقترحات  دراسة 

وعالوات األداء والحوافز طويلة األجل... إلخ، ورفعها 
إلى مجلس اإلدارة للموافقة.

في  • األداء  على  القائمة  المكافآت  ثقافة  تعزيز 
كبار  ألداء  السنوية  المراجعة  خالل  من  المجموعة 
االستمرارية  وخطط  التنفيذيين  المسؤولين 

الوظيفية في المجموعة.

واالمتثال  • الداخلية  الرقابة  لجنة  رئيس  تعيين 
ومنافع  وحوافز  راتب  من  عليه  يحصل  ما  وتحديد 
بديله  وتعيين  وانضباطه  أدائه  وتقييم  ومكافآت 

وإعادة تكليفه أو فصله من منصبه. 

31 ٢٠١٧ التقرير السنوي لعام    | أغذية   30٢٠١٧ التقرير السنوي لعام    | أغذية  



33 3232

الشركات حوكمة  تقرير  الشركات حوكمة  تقرير 

والرئيس التنفيذي والرئيس المالي بحيث يمارسونها من 

قبل أي اثنين منهم مجتمعين، ويسري مفعولها لثالث 

سنوات تنتهي في 26 أبريل 2020.

مجلس  قبل  من  الممنوحة  التنفيذية  الصالحيات  بعض 

اإلدارة:

إدارة أعمال الشركة والشركات التابعة لها. •

في  • لها  التابعة  والشركات  الشركة  إدارة  تمثيل   

التوقيع على جميع المعامالت واألوراق الحكومية.

 التوقيع على جميع العقود نيابة عن الشركة داخل  •

وخارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 تمثيل الشركة في حقوق التصنيع والتوزيع. •

 تمثيل الشركة أمام البنوك لفتح وإغالق الحسابات،  •

مصرفية  وتسهيالت  قروض  بطلب  والتقدم 

والتوقيع على خطابات االعتماد، وخطابات الضمان، 

وغيرها من المعامالت المصرفية.

العربية  • اإلمارات  دولة  في  والفروع  الشركات  دمج 

المتحدة أو في الخارج والتوقيع على عقد تأسيسها.

لنائب  المفوضة  الخاصة  والسلطات  الصالحيات  بموجب 

المالي،  والرئيس  التنفيذي  والرئيس  المجلس  رئيس 

والرئيس  التنفيذي  والرئيس  المجلس  رئيس  قام 

القرارات  اتخاذ  في  صالحياتهم  بعض  بتفويض  المالي 

الصالحيات  إلطار  وفقًا  اإلدارة  فريق  إلى  والموافقات 

المعتمدة من قبل المجلس. وقد تم وضع إطار وسياسة 

الممنوحة  الصالحيات  حدود  لبيان  الصالحيات  تفويض 

لكل منصب من مناصب المسؤولية في المجموعة. كما 

وفعاليتها  القرارات  صنع  كفاءة  الصالحيات  إطار  تضمن 

بما يحقق التوازن بين التمكين والضبط.

 تحديد احتياجات المجموعة للكوادر المؤهلة على  •

رفيعي  التنفيذيين  المسؤولين  مستوى 

المستوى، وتحديد أسس االختيار.

بما  • التدريب  وسياسة  المكافآت  سياسة  مراجعة   

يشجع تطوير وتنمية قدرات الموظفات اإلناث لدى 

المجموعة.

المسائل  • حول  اإلدارة  مجلس  إلى  تقارير  تقديم   

وتطويرات،  إجراءات  في  اللجنة  رأي  تتطلب  التي 

الضرورية  الخطوات  بشأن  توصيات  وتقديم 

المطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.

إعطاء  • منها  تقتضي  اللجنة  مسؤولية  أن  رغم   

ألخذ  ذلك  مع  تحتاج  لكنها  باستقاللية،  أحكامها 

أخرى مستقلة حسب  اإلدارة وجهات  المشورة من 

بينة  على  قائمة  قراراتها  أن  لضمان  المقتضى 

كاملة في ضوء البيئة الداخلية والخارجية.

 وقد عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت أربعة اجتماعات
خالل العام وهي كالتالي

مجموع األتعاب لسنة 2017 هي 0,15 مليون درهم إماراتي 
)2016: 0,15 مليون درهم إماراتي(.

لجنة السلوك والقيم

تابعة  فرعية  كلجنة  والقيم  السلوك  لجنة  تأسست 
مساعدة  بهدف  اإلدارة  مجلس  قبل  من  التدقيق  للجنة 
لموظفي  تتيح  التي  اإلجراءات  مراجعة  التدقيق في  لجنة 
بما في  المحتملة،  المخالفات  المخاوف بشأن  رفع  الشركة 
اتباع هذه  العقاب، وضمان  الخوف من  االحتيال، دون  ذلك 
تلك  مثل  في  المستقل  التحقيق  إجراء  عند  العملية 
األمور واتخاذ إجراءات المتابعة المناسبة. وقد كلفت لجنة 
التدقيق هذه اللجنة بالمسؤولية عن تلقي والتحقق من 

مصداقية االدعاءات ومراجعتها وتقييمها.

 وأعضاء اللجنة هم:

رئيس لجنة الرقابة الداخلية واالمتثال )رئيس  •
اللجنة( 

نائب الرئيس األول للموارد البشرية والتنمية  •
اإلدارية 

 نائب الرئيس للشؤون القانونية  •

 مدير إدارة الحوكمة والمخاطر )أمين السر(  •

2016
باأللف درهم

2017
باأللف درهم صناعات

272 255 نفقات أخرى

2016
باأللف درهم

2017
باأللف درهم

مصنع اإلمارات للحديد والصلب
 )حديد اإلمارات(

664 593 المبيعات المحلية

2016
باأللف درهم

2017
باأللف درهم

شركة دبي لصناعة الكابالت
)دوكاب( 

177 185 المبيعات المحلية

2016
باأللف درهم

2017
باأللف درهم الفوعة

272 13,932 المشتريات المحلية

)2,097( - نفقات أخرى

13,011 13,932 المجموع

الشركة القابضة العامة )صناعات( )تملك 51 بالمائة من 
أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع(

الفوعة )شركة مملوكة بالكامل من شركة صناعات(

مصنع اإلمارات للحديد والصلب )شركة مملوكة بالكامل 
من شركة صناعات(

 شركة دبي لصناعة الكابالت )دوكاب( )شركة محاصصة 
تملك صناعات 50% منها(

معامالت األطراف ذات الصلة
 يوفر إيضاح رقم 24 ضمن البيانات المالية تفاصيل 

معامالت األطراف ذات الصلة.

الصالحيات 

الحوكمة  عن  مسؤوالً  وسيبقى  اإلدارة  مجلس  يعتبر 

وقد  بالمجلس.  المحصورة  األمور  وعن  للمجموعة  العامة 

فوض المجلس بقرار صادر عنه رئيس المجلس بصالحيات 

الحق  إعطائه  مع  المجلس  عن  نيابة  يمارسها  وسلطات 

بتفويض الصالحيات. وقد فوض رئيس المجلس، بموجب 

المجلس  رئيس  لنائب  أساسية  صالحيات  خاص،  توكيل 

الهيكل  التنظيمي

الرئيس التنفيذي

الرئيس المالي

أمين سر الشركة 
ونائب الرئيس 

للشؤون القانونية

مدير إدارة الحوكمة 
والمخاطر

نائب الرئيس  
عالقات المستثمرين 

وشؤون تواصل 
الشركة

نائب الرئيس األول 
للقوى العاملة 

والتطوير التنظيمي

نائب الرئيس
  لشؤون سلسلة 
التوريد والتصنيع

نائب الرئيس التنفيذي 
قسم المياه المشروبات 

ومنتجات األلبان

نائب الرئيس األول 
لشؤون ضمان الجودة 

والصحة والسالمة 
والبيئة والبحث 

والتطوير

نائب الرئيس األول 
قسم المياه )العبوات 

الكبيرة( وشؤون 
السعودية

نائب الرئيس األول 
للشؤون االستراتيجية

نائب الرئيس األول 
لشؤون المبيعات

نائب الرئيس لشؤون 
األطعمة

نائب الرئيس األول 
لشؤون الشركة

مدير قسم األعالف

أعضاء اللجنة التنفيذية

الرئيس التنفيذي
 يعين مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي. ويتولى الرئيس 
التنفيذي مسؤولية تحقيق النمو المستدام، كما يتعين 
عليه توجيه المجموعة بما يحقق أهداف العمل المحددة 
من قبل مجلس اإلدارة. وتتمثل المهمة الرئيسية للرئيس 
ورسالتها  المجموعة  رؤية  وتنفيذ  صياغة  في  التنفيذي 
واستراتيجية عملها وضمان إدارة كافة العمليات بكفاءة 

من حيث تخصيص الموارد على نحو مناسب ومربح.

ن السيد / طارق الواحدي رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة  لقد ُعيِّ
في 26 يوليو 2017. وقبل تعيينه في هذا المنصب، كان 
السيد / طارق الواحدي يشغل منصب الرئيس التنفيذي 
قسم  ويترأس.  للمجموعة،  العمليات  ورئيس  باإلنابة 
فقد  أغذية،  بشركة  التحاقه  قبل  أما  والطحين.  العلف 

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 
العمل  أداء  مراجعة  في  التنفيذية  للجنة  الرئيس  الدور 
االستراتيجيات  ووضع  والتشغيلية،  التنظيمية  واألمور 
مؤشرات  ومراجعة  بنجاح،  تنفيذها  ومتابعة  والمبادرات 
المشاريع  في  التقدم  ومستوى  للعمل  الرئيسة  األداء 

الرئيسية للشركة، وخالف ذلك.

لجنة إدارة تعامالت المطلعين
مجلس  قبل  من  المطلعين  تعامالت  إدارة  لجنة  تعين 
وممتلكات  تعامالت  على  لإلشراف  إدارية  كلجنة  اإلدارة 
المطلعين ومتابعتها. وتكلف اللجنة من مجلس اإلدارة 

بالمسؤوليات التالية:

خالل  • من  المجموعة  لسمعة  اإلساءة  عدم  ضمان 
القدرة على إدراك إذا ما كان هناك تعامل من قبل 
في  للمجموعة  المالية  باألوراق  الشركة  موظفي 

أوقات غير مناسبة أو بطريقة غير مناسبة.

أي  • أو  الموظف  فيها  يعتبر  التي  الحاالت  تقييم   
أو  المجموعة  حسابات  )كمدققي  آخر  طرف 
من  غيرهم  أو  محاموها  أو  المجموعة  مصرفيين 

إن دفع المكافآت المالية لعام 2017 خاضعة لموافقة المساهمين على البيانات المالية المدققة.
إجمالي القيمة المكتسبة لخطة الحوافز طويلة األمد لعام 2017 هو 3,014 مليون درهم. وتخضع مزايا كبار المدراء التنفيذيين بموجب 

خطة الحوافز طويلة األمد لموافقة المجلس وترتبط بأداء العمل على المدى الطويل

تفاصيل عن كبار المدراء التنفيذيين بالشركة بدءًا من تاريخ تعيينهم ورواتبهم ومكافآتهم لعام 2017:

 الرواتب المتراكمة مستقباًل
)تقديريًا( 2باأللف درهم

 مكافآت لعام 2017
تقديريًا(  باأللف درهم(

 رواتب وبدالت مدفوعة
لعام 2017

باأللف درهم
تاريخ  التعيين المنصب

سيتم تحديدها 1,348 2,988 26 يوليو تموز 2017 الرئيس التنفيذي

سيتم تحديدها  459  1,418 4 يوليو تموز 2016 الرئيس المالي

سيتم تحديدها  458  1,538 15 أبريل نيسان 2014 نائب الرئيس التنفيذي قسم المياه المشروبات ومنتجات األلبان

سيتم تحديدها  289  1,402 1 يونيو حزيران 2017  نائب الرئيس األول للقوى العاملة والتطوير التنظيمي

سيتم تحديدها  321  1,278 15 أبريل نيسان 2014
 نائب الرئيس األول قسم المياه )العبوات الكبيرة( وشؤون

السعودية

سيتم تحديدها  222  1,308 6 يناير كانون الثاني 2016 نائب الرئيس األول للشؤون االستراتيجية

سيتم تحديدها  215  1,115 10 مايو أيار 2017 نائب الرئيس األول لشؤون الشركة

سيتم تحديدها  205  1,014 10 مايو أيار 2017
 نائب الرئيس األول لشؤون ضمان الجودة والصحة والسالمة والبيئة

والبحث والتطوير

سيتم تحديدها  237  751 10 مايو أيار 2017 نائب الرئيس األول لشؤون المبيعات

شغل السيد/ طارق الواحدي منصب النائب األول للرئيس 
في كل من شركة )صناعات( وشركة أبوظبي للصناعات 

األساسية.

طارق أحمد سعيد عثمان الواحدي
الرئيس التنفيذي 

تاريخ االلتحاق بالشركة: 13 سبتمبر 2015

المؤهالت:

)الواليات  البترولية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة 
المتحدة(

 ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال )المملكة المتحدة(

لديه  مطلعًا  شخصًا  المهنيين(  استشارييها 
إلى  مباشرة  غير  أو  مباشرة  وصول  إمكانية 
أسعار  على  تؤثر  أن  يمكن  داخلية”  “معلومات 
التعامل  حركة  على  و/أو  المجموعة  أسهم 

بأسهمها.

إعداد وحفظ سجل خاص وشامل لكافة األشخاص  •
اإلدارة  مجلس  أعضاء  فيهم  بمن  المطلعين، 
الذين  واألشخاص  التنفيذية  اإلدارة  ومسؤولي 

يمكن اعتبارهم مطلعين لفترات مؤقتة.

لسياسة  • المستمر  والتنقيح  والمراجعة  التطوير   
التعامل بأسهم المجموعة بما في ذلك اإلرشادات 
للسياسة  االمتثال  وضمان  واإلجراءات،  التوجيهية 
بسياسة  االمتثال  لعدم  مؤشر  أي  وتقييم 

المجموعة.

 المراجعة السنوية لحركة ملكيات المطلعين من  •
األسهم وتقديم تقارير لمجلس اإلدارة عن االمتثال 
حاالت  أي  إبراز  مع  التنظيمية،  والشروط  للسياسة 

استثنائية مذكورة.

 التواصل الفعال مع سوق أبوظبي لألوراق المالية  •
حظر  أيام  بخصوص  والسلع  المالية  األوراق  وهيئة 
وتعامالت  للتعامل  المؤقت  والتعليق  التعامل 

المطلعين.

 أعضاء اللجنة هم:

أعاله  المذكورة  األنشطة  على  اللجنة  أعضاء  اّطلع  وقد 
على نحو كاف في عام 2017 ولم يالحظ وجود استثناءات.

إدارة المخاطر

تمثل إدارة المخاطر ركنًا أساسيًا في استراتيجية »أغذية« 
وقد  الطويل.  المدى  على  الشركة  أهداف  تحقيق  وفي 
صممت  والرقابة  للمخاطر  هيكلية  اإلدارة  مجلس  وضع 
للعمل.  االستراتيجية  األهداف  تحقيق  عملية  بطريقة 
إدارة  تضع  محورية  منهجية  ذلك  تنفيذ  في  ونعتمد 
القيادة، فهذا هو  المخاطر في صلب جدول أعمال فريق 

المكان الذي نعتقد أنها ينبغي أن تحتله. 

إدارة  استراتيجية  على  باإلشراف  اإلدارة  مجلس  يقوم 
عن  العامة  المسؤولية  ويتولى  المجموعة،  في  المخاطر 
تحديد مستويات تقبل المخاطرة لدى المجموعة. وتوجه 
طبيعة  تحديد  في  المجموعة  هذه  التقبل  مستويات 
ومدى المخاطر التي يمكن أن تقبل بها عادة، خالل تنفيذ 

نموذج العمل إليجاد قيمة مستدامة للمساهمين. 

تقبل  معتدالً  مستوى  وتطبق  المجموعة  وتعتمد 
المخاطرة في إطار سعيها لإلدارة المتوازنة لفرص تحقيق 
إلى جنب مع االستكشاف  المستدام لألعمال جنبًا  النمو 
المرّكز للفرص المتولدة من خالل أعمالها. لكن ليس من 
من  السريع  النمو  خلف  السعي  المجموعة  استراتيجية 

خالل انتهاج خيارات محفوفة بشكوك كثيرة.

 وتتولى لجنة التدقيق اإلشراف على مدى االلتزام بعمليات 
المخاطر  إجراءات  أنشطة  كفاية  ومدى  المخاطر  إدارة 

المتعلقة بالعمليات التشغيلية للمجموعة.

بمراجعة  المخاطر  إدارة  لجنة  تقوم  ذلك،  إلى  إضافة 
العامة،  المخاطر  واستراتيجية  المخاطرة  تقبل  مستوى 
وتقدم توصياتها لمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق 
من  يكفي  ما  وجود  لضمان  المطلوبة  اإلجراءات  بشأن 

الضوابط وإجراءات الحد من المخاطر الرئيسية المحددة.

 تطبق “أغذية” منهجية إدارة مخاطر مدروسة وقوية على 
إدارة  عملية  تنفيذ  خاللها  من  يتم  المجموعة  مستوى 
المخاطر وفق الخطوات المحددة التالية: تحديد المخاطرة، 
تقييمها، ترتيب أولويتها، الحد من آثارها، مراقبتها، إعداد 
للمخاطر  وحدة  المجموعة  شكلت  وقد  بشأنها.  التقارير 
وتيسر  تمّكن  التنفيذية،  اإلدارة  عن  منفصلة  والحوكمة 
عملية إدارة المخاطر على نطاق المجموعة. ويتولى السيد/ 
واصف سيد محمد منصب مدير إدارة المخاطر والحوكمة 

في المجموعة، ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:
عضو زميل في معهد المحاسبين القانونيين في باكستان
المجازين،  القانونيين  المحاسبين  نقابة  في  زميل  عضو 

المملكة المتحدة
عضو في معهد المدققين الداخليين، الواليات المتحدة

االسم المنصب

السيد/ سعيد أكرم  نائب الرئيس لشؤون تمويل
الشركات

السيد/ نمير العريضي  نائب الرئيس للشؤون القانونية
 وأمين سر الشركة

مدير إدارة الحوكمة والمخاطر السيد/ واصف محمد

 مدير أول للتعويضات والفوائد، السيد/ آبي فرجيس
واستراتيجية وسياسة الشركة

 17
ديسمبر

 25
أكتوبر 20 أبريل 25 يناير  عضو لجنة الترشيحات

والمكافآت

حاضر حاضر حاضر حاضر  سعادة / محمد سيف السويدي -
رئيس اللجنة

حاضر )عبر 
الهاتف(

حاضر 
)عبر 

الهاتف(
حاضر

حاضر 
)عبر 

الهاتف(
سعادة / خميس محمد الشامسي

____ ____ حاضر حاضر سعادة / سيف سعيد غباش

معتذر/ 
مصرح له 

بالغياب
حاضر ____ ____ سعادة / علي مرشد المرار
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* تشمل الخدمات غير التدقيقية األخرى بصفة أساسية إعداد 

تقارير األعمال التجارية الموسعة.

ولم تحصل الشركة على أية خدمات تدقيق أخرى خالل 
عام 2017.

درهم إماراتي 

283,647 تدقيق نهاية العام

  598,910 المراجعة ربع السنوية

 45,000 مراجعة الدعم ربع السنوية

  64,543 *خدمات أخرى غير تدقيقية

  992,100 المجموع

المدققون الخارجيون

للشركة   الخارجي  المدقق  بترشيح  اإلدارة  مجلس  يقوم 
على  الموافقة  وتتم  التدقيق.  لجنة  توصيات  على  بناًء 
من  تعويضاتهم  وتحديد  الخارجيين  المدققين  تعيين 

قبل الجمعية العمومية للمساهمين.

 وفي اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 26 أبريل 
كي  شركة  تعيين  على  المساهمون  وافق   ،2017 نيسان 
بي إم جي، إحدى المؤسسات العالمية الرائدة في تقديم 
 .2017 للعام  للشركة  خارجي  كمدقق  التدقيق،  خدمات 
برايس  مؤسسة  محل  جي  إم  بي  كي  شركة  حلت  وقد 
ووتر هاوس كوبرز، وهي شركة خدمات مهنية متعددة 
وتعتبر  هولندا،  في  الرئيسي  مقرها  يقع  الجنسيات 
واحدة من الشركات األربع الكبرى في العالم في تدقيق 

الحسابات.

 إن شركة كي بي إم جي هي المؤسسة الوحيدة المعينة 
قبل  من  سنوات  أربع  لمدة  للشركة  خارجي  كمدقق 

الجمعية العامة المنعقدة في 28 أبريل نيسان 2014.

وخالفها  التدقيق  أعمال  وتكاليف  األتعاب  قيمة  بلغت 
والمتعلقة بالخدمات المقدمة من قبل شركة كي بي إم 

جي 992,100 درهم إماراتي خالل العام 2017.

منظومة الرقابة الداخلية

قدرة  لضمان  بالشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  يهدف 
أعمال  أهداف  تحقيق  على  الشركة  وإدارة  اإلدارة  مجلس 
في  الفعالة  الداخلية  الرقابة  منظومة  وتسهم  الشركة. 

حماية استثمارات المساهمين وأصول الشركة.

بالشركة  الداخلية  الرقابة  منظومة  غاية  وتتمثل   
وتوثيق  الداخلية؛  الرقابة  ضوابط  ترسيخ  ضمان  في 
على  بها  وااللتزام  ومتابعتها  واإلجراءات  السياسات 
الوجه المطلوب وتضمينها في اإلجراءات المعتادة إلدارة 

الشركة وحوكمتها. 

تتم دراسة سياسات الشركة وإجراءاتها لضمان كفايتها 
من  للحد  مصمم  النظام  هذا  بأن  اإلقرار  مع  وفعاليتها، 
مخاطر الفشل في تحقيق أهداف األعمال وليس القضاء 

المخاطر وال يمكن له أن يؤمن ضمانًا تامًا من  على هذه 
إجراءات  الجسيمة. وثمة عملية  الخسائر  أو  البيانات  خطأ 
متواصلة لتحديد وتقييم واإلدارة المخاطر التي تواجهها 
المخاطر  تحديد  عن  المسؤولية  إدارة  وتتولى  الشركة. 
إجراءات  خالل  من  لها  المحتمل  األثر  وتقدير  الرئيسة 

رسمية محددة بوضوح.

الرقابة  نظام  عن  بمسؤوليته  اإلدارة  مجلس  ويقر   
سليم  النظام  وأن  وفاعليته  مراجعته  وعن  الداخلية 
وقد تم تنفيذه ومراقبته على نحو فعال. بالنسبة إلدارة 
الرقابة الداخلية واالمتثال فوض مجلس اإلدارة مسؤولية 
التدقيق،  لجنة  إلى  الداخلية  الرقابة  إدارة  على  اإلشراف 
من  االمتثال  وضابط  الداخلية  الرقابة  مدير  تعيين  ويتم 

قبل لجنة التدقيق. 

خدمات  تقديم  في  الداخلية  الرقابة  إدارة  هدف  ويتمثل 
منتظمة  منهجية  باعتماد  مستقلة  استشارات 
ومنضبطة لالرتقاء بفعالية إجراءات إدارة المخاطر والرقابة 
الشركة.  عمليات  وسالمة  والحوكمة  وااللتزام  الداخلية 
مراقبة  المسؤولية عن  الداخلية  الرقابة  إدارة  تتولى  كما 
والقرارات  واألنظمة  بالقوانين  وموظفيها  الشركة  التزام 
ميثاق  ويحدد  الداخلية.  واإلجراءات  بالسياسات  وكذلك 
الداخلية  الرقابة  إدارة  من  الغاية  الداخلية  الرقابة  إدارة 

وصالحياتها ومسؤولياتها.

الرقابة  إدارة  قبل  من  المعّدة  التقارير  تقديم  ويتم   
إلى  منها  نسخة  وتسلم  التدقيق  لجنة  إلى  الداخلية 
تحديد  يتم  لم  بموجبها.  للعمل  للشركة  العليا  اإلدارة 
الرقابة الداخلية خالل السنة. ومع  أي إخفاقات كبيرة في 
ذلك، تم تحديد بعض التحسينات على مستوى العملية 
وقبولها من قبل اإلدارة للتنفيذ نحو التحسين المستمر 
اللجنة  وتقوم  للمجموعة.  الداخلية  والرقابة  للتحكم 
بصورة منتظمة بمتابعة التقدم الذي أحرزته اإلدارة فيما 
القضايا  حيال  المتخذة  التصحيحية  باإلجراءات  يتعلق 
والنتائج التي تقدمها إدارة الرقابة الداخلية. وتقوم لجنة 

التدقيق بمراجعة فعالية المدققين الداخليين.

 بتاريخ 14 مايو أيار 2017، تم تعيين السيد/ أمارجيت سينغ 
منصب  يشغل  أنه  كما  الداخلية،  الرقابة  لقسم  رئيسًا 

مسؤول االمتثال ويتمتع بالمؤهالت التالية:

المؤهالت:

ماجستير في إدارة األعمال، المملكة المتحدة

المعتمدين،  القانونيين  المحاسبين  عضو زميل، جمعية 
المملكة المتحدة

المخالفات 

أو  غرامات  أية  المجموعة  على  تفرض  لم   ،2017 عام  خالل 
أو  والسلع  المالية  األوراق  هيئة  قبل  من  مادية  عقوبات 
باألسواق  يتعلق  موضوع  أي  في  أخرى  قانونية  جهة  أي 
المالية. كما أنه لم تسجل أي حالة مخالفة جوهرية ألي من 

القواعد واألنظمة المطبقة. 

ولم تحدث أي حوادث جسيمة خالل عام 2017.

المسؤولية االجتماعية للمجموعة

االجتماعية  المسؤولية  مع   التعامل  في  منهجيتنا  إن 

للشركه تتركز على إيجاد “القيمة المشتركة”  التي يلتزم 

والبيئية  االقتصادية  المجاالت  في  المعنيين  جميع  بها 

واالجتماعية. وبناًء عليه، فإن برامج المسؤولية االجتماعية 

للمجموعة تتضمن أربعة عناصر أو أبعاد، وهي: المجتمع، 

التغذية والرفاهية الصحية، البيئة واالستدامة. 

يكمن  المشتركة  القيمة  مفهوم  جوهر  بأن  نؤمن  نحن 

في  قدرة الشركة على توليد قيمة خاصة لنفسها تؤدي 

ضمن  ومن  للمجتمع.   عامه  قيمة  تحقيق  إلى  بدورها 

المجموعة  تعتز  اإلطار،  هذا  في  المبادرات  من  العديد 

دبي  دائرة  الداخلية،  وزارة  مع  فعلية  شراكات  بوجود 

االقتصادية، حماة الوطن، ومؤسسة الشيخ خليفة بن زايد 

لمؤسسات  الواقع  تتيح في  الشراكات   نهيان. وهذه  آل 

من طيف واسع من المؤسسات الحكومية شراء منتجات 

شبيهة  أنشطة  وهناك  مخفضة.  وبأسعار  متنوعة 

محالت  وكذلك  العين  وبلدية  أبوظبي  منافذ   عبر  تتم 

يتم  حيث  اإلمارات،  شمال  في  خليفة  الشيخ  مؤسسة 

اإلمارات  لمواطني  المنتجات  من  واسعة  سلسلة  توريد 

وبأسعار مخفضة. 

 التوطين: ولدى المجموعة اعتقاد راسخ في أهمية تطوير 

الوطنية، فمن 50 قومية مختلفة في مجموعة  الكفاءات 

وهم  فئة  أكبر  ثالث  اإلمارات  مواطنو  يشكل  “أغذية”، 

الفئة األكبر على اإلطالق في اإلدارة العليا. وكشاهد على 

اهتمامها، ليس فقط من حيث الكمية، بل أيضًا النوعية، 

تسريع  إلى  يهدف  برنامج  بإطالق  المجموعة  قامت  فقد 

العالي  األداء  ذوي  للمواطنين  المهني  المسار  وتنمية 

الواقع  وفي  وعليا.  متقدمة  مراكز  تبوء  من  لتمكينهم 

اإلماراتيين  أفضل  من   25 بتخريج  البرنامج  هذا  قام  فقد 

أداًء لدى مجموعة “أغذية” خالل عامين. إن نسبة اإلماراتيين 

في مجموعة “أغذية” لغاية 31 كانون األول )ديسمبر( من 

العام 2017 هي 20,5 ٪ )باستثناء العمال والعاملين حسب 

عقود( في اإلمارات العربية المتحدة. 

اإلمارات  مساعي  في  هامًا  مساهمًا  المجموعة  ُتعد 

وتنتج  البترول.  صناعة  عن  بعيدًا  االقتصادي  للتنويع  

“أغذية” حالّيًا، من خالل شركة المطاحن الكبرى، ما يقارب 

يربو عن  ما  يمثل  الطحين، وهو  300,000  طن سنويا من 

ربع طلب البالد اإلجمالي. إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات 

إنتاج  الحيوانية بشكل مباشر في  المجموعة من األعالف 

517 مليون طن من اللحوم ومنتجات األلبان والبيض، وهو 

ما يشكل نسبة عالية من الـ660 مليون كغ من استهالك 

اللحوم. وتحت عالمة “العين” للمياه، تورد المجموعة أكثر 

أنها  كما  المعبأة،  المياه  من  البالد  تستهلك  ما  ربع  من 

حكومي  كاحتياطي  المياه  من  إضافي  بمخزون  تحتفظ 

لحاالت الطوارئ. 

فئات المساهمين )عدد األسهم باآلالف(
كما جاء في 31 ديسمبر األول 2017

المساهمون الذين يملكون 5 ٪ أو أكثر
 كما جاء في 31 ديسمبر 2017

توزيع المساهمين حسب حجم الملكية
كما جاء في 31 ديسمبر 2017

حركة تقلب سهم أغذية مقابل مؤشر سوق أبوظبي أو مؤشر قطاع الخدمات االستهالكية 2017
األساس: 31 ديسمبر كانون األول 2012

النسبة المئوية اإلجمالي الشركات األفراد الحكومة الفئة

اإلمارات العربية المتحدة 344,252  69,966  106,965  521,183  ٪86,9

٪4,6  27,491  805  26,632  54 دول مجلس التعاون الخليجي

العرب   -  15  978  993  ٪0,2

األجانب   -  48,559  1,773  50,332  ٪8,4

اإلجمالي 344,307  145,172  110,521  600,000  ٪100,0

 ٪100,0  ٪18,4  ٪24,2 ٪57,4 النسبة المئوية

النسبة المئوية عدد األسهم 
المملوكة عدد المساهمين حصة الملكية

 ٪16 أقل من 50,000 70,560  98,010,867 

 ٪3 من 50,000 إلى أقل من 500,000 140  20,783,352 

 ٪12 من 500,000 إلى أقل من 5,000,000 49  72,225,240 

 ٪68 أكثر من 5,000,000 9  408,980,541 

 ٪100  600,000,000  70,758 اإلجمالي

النسبة المئوية عدد األسهم المساهمون

 ٪51,0 306,000,000 الشركة القابضة العامة

 ٪5,0 30,000,000 صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

 ٪4,9 شركة اإلمارات الدولية لالستثمار المحدودة 29,268,746

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

إن العالمة التجارية للمجموعة “مياه العين” هي الرائدة في 
إنتاج المياه المعبأة، وكجزء من استراتيجة المجموعة من 
والرفاهية  “التغذية  مجال  في  الشركات  مسؤولية  حيث 
الصحية”، كان هنالك مراعاة مستمرة ودائمة لمتطلبات 
التغذية والرفاهية الصحية، وأيضا لالتجاهات  والتطورات 
الحقًا  تنعكس  والتي  اإلقليم،  اإلمارات وفي  السائدة في 
تراعي نظرة وأذواق  بشكل متزايد  في منتجات جديدة 
المستهلكين المتغيرة دومًا. وباإلضافة إلى اإلنجاز الكبير 
زيرو،  العين  مياه  الصوديوم  من  خالية  بمياه  المتمثل 
فقد   ،2016 عام  في  للمستهلكين  توفيرها  تم  والتي 
مياه  بتطوير  المجموعة  والتطوير في  البحث  فرق  قامت 
فيتامين )د( الفريدة في العالم وهي الخالية من أية مواد 
تم  وقد   ،2017 العام  خالل  منكهات  أو  ملونة  أو  حافظة، 
طرح منتج “مياه العين” فيتامين )د( في أسواق اإلمارات 
مجهودات  هنالك  كان  وكذلك   .2018 عام  بدايات  في 
منتجات  عنها  نتج  الحيوانات  أعالف  مجال   في  شبيهة 
الحيوانات والتي  التي تحفز أجهزة مناعة  الدواجن   غذاء 
استخدام  باعتمادها  الحيوانات  وفيات  نسبة  من  تقلل 

المكونات الطبيعية. 

عام  في  إنفاقه  تم  الذي  المبلغ  مجمل  أن  بالذكر  وجدير 

2017 على مبادرات مسؤولية الشركات االجتماعية كان 0,6 
مليون درهم.

أداء األسهم لعام 2017
سعر السهم في نهاية الشهر )درهم(

إغالق منخفض عالي افتتاح الشهر

6,80 6,77 6,90 6,77 17 يناير كانون الثاني

6,47 6,21 6,47 6,21 17 فبراير شباط

6,43 6,34 6,43 6,34 17 مارس آذار

6,25 6,21 6,25 6,21 17 أبريل نيسان

5,69 5,28 5,69 5,28 17 مايو أيار

5,59 5,59 5,62 5,62 17 يونيو حزيران

5,30 5,10 5,30 5,10 17 يوليو تموز

5,50 5,20 5,50 5,20 17 أغسطس آب

5,32 4,92 5,38 4,92 17 سبتمبر أيلول

5,23 4,86 5,23 4,90 17 أكتوبر تشرين األول

5,15 5 5,15 5 17 نوفمبر تشرين الثاني

4,80 4,65 4,80 4,65 17 ديسمبر كانون األول

عالقات المستثمرين 

أصحاب  وبين  بينها  الفعال  بالتواصل  المجموعة  تلتزم   
لهيئة  نتائجها  عن  المجموعة  وتعلن  فيها.  األسهم 
المالية  لألوراق  أبوظبي  وسوق  والسلع  المالية  األوراق 
ومساهمي المجموعة عن طريق البيانات اإلدارية المرحلية 
المالية  والقوائم  والتقرير  السنوية،  الربع  والنتائج 
والسلع  المالية  األوراق  لهيئة  اإلفصاح  ويتم  السنوية. 
وسوق أبوظبي لألوراق المالية وللعامة عن األمور الهامة 
عن  األعمال  مستجدات  أو  األسهم  بتعامالت  المتعلقة 
مع  يتوافق  فيما  وذلك  السوق  وإعالنات  إفصاحات  طريق 
تبلغ  كما  اإلفصاح.  بعملية  المتعلقة  والقوانين  األنظمة 
المجموعة المعنيين بعملها عن األمور الهامة عن طريق 

اإللكتروني  الموقع  على  والمنشورات  الصحفية  البيانات 
للمجموعة. 

ويتضمن برنامج عالقات المستثمرين ما يلي:

مجموعة  • مع  سنوية  ربع  هاتفية  مؤتمرات 
المستثمرين تتعلق بنتائج الشركة المالية.

الرد على استفسارات المساهمين عن طريق وحدة  •
عالقات المستثمرين في المجموعة.

اجتماعات بين المستثمرين والمحللين ومسؤولي  •
اإلدارة العليا.
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الشركات حوكمة  الشركاتتقرير  حوكمة  تقرير 

السادة المساهمون،

تقريرنا  نقّدم  أن  اإلدارة،  مجلس  عن  نيابًة  يسرنا، 

السنوي والبيانات المالية الموحدة لمجموعة أغذية 

)المجموعة(  التابعة  وشركاتها  )الشركة(  ش.م.ع. 

للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

من  والحد  اإليرادات  زيادة  من  الشركة  تمكنت 

كبير.  حد  إلى  لألرباح  على  للتحديات  السلبي  األثر 

المتوقعة  بالمصاعب  التحديات  تلك  تمثلت  وقد 

على  المستجدة  األوضاع  مع  بالتكيف  والمرتبطة 

المدعومة  غير  الحيوانات  وأعالف  الطحين  سوق 

بنسبٍة كبيرة، باالضافة إلى بعض التحديات األخرى 

التي  الزيادة  مثل    2017 عام  في  واجهتنا  التي 

طرأت على تعريفات الخدمات في أبوظبي، وإلغاء 

مناقصة األعالف.

لقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 2 ٪ مقارنة 
درهم.  مليار   2,05 إلى  لتصل  الماضي  بالعام 

درهم  مليار   2,05 بلغت  إيرادات  الشركة  سجلت 

نسبته  بلغت  مذهل  بنمو  ُمعززًة   ،2017 عام   في 

25 ٪ في فئة المياه والمشروبات بفضل األداء القوي 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومساهمة شركة 

ومن  السعودية.  العربية  المملكة  في  للمياه  دلتا 

ناحية أخرى، انخفضت إيرادات فئات الطحين وأعالف 

األعمال  قسم  باسم  أيضًا  )المعروفة  الحيوانات 

الزراعية( بنسبة 13 في المئة نظرًا ألن كال الفئتين 

الجديدة  السوق  معايير  مع  للتكيف  تسعيان 

بسبب انخفاض الدعم.

كما بلغ صافي ربح المجموعة 206 مليون درهم، أي 

أقل بـ 48 مليون درهم عن العام الماضي. حرصت 

اإلنخفاض  عن  للتعويض  كبير  حّدً  وإلى  الشركة 

خالل  من  وذلك  واألعالف  الطحين  فئتي  أرباح  في 

األعمال  من  وغيرها  المياه  قطاع  في  األرباح  زيادة 

المبيعات  زيادة  ساعدت  وقد  كما  االستهالكية. 

الضعيف  األداء  ذات  األعمال  في  ربحية  وتحقيق 

باإلضافة إلى تحقيق وفورات بفضل تطبيق برنامج 

 140 من  أكثر  إستعادة  في  التكاليف  لخفض  صارم 

قد  كنا  درهم  مليون   190 أصل  من  درهم  مليون 

العائد  األرباح  في  السلبي  التأثر  بسبب  خسرناها 

وتكاليف  الخدمات  أسعار  وإرتفاع  الدعم  لوقف 

الصادرات  انخفاض  إلى  باإلضافة  األخرى،  التشغيل 

وإلغاء مناقصة العلف الحيواني.

ولقد انخفضت ربحية السهم إلى 0,343 درهم بعد 

انخفاض صافي الربح.

أي  المجموعة 2,94 مليار درهم،  إجمالي أصول  بلغ 

ارتفاع  إلى  باإلضافة  الماضي،  العام  عن   ٪ 16 بزيادة 

والتوسع،  النمو  مع  بالتوازي  المتداولة  األصول 

العربية  المملكة  في  الجديدة  المشاريع  وساهمت 

السعودية والكويت ونفقات رأس المال األخرى عبر 

منشآتنا في نمو إجمالي األصول.

تحققت  التي  والمالية  االستراتيجية  اإلنجازات  إن 

في عام 2017 على الرغم من المعوقات القوية هي 

التجارية وإمكانات  شهادة على مدى تميز عالماتنا 

المجموعة،  العاملين في  واألفراد  اإلداريين  وقدرات 

باإلضافة إلى ثقة المساهمين بنا. وقد كان هذا بال 

شك نتيجًة للعمل الدؤوب والمتفاني، وأوّد هنا أن 

د لكم أننا سنستمر في بذل الجهود الحثيثة  أؤكِّ

لخلق قيمة متواصلة لجميع المساهمين لدينا.

األعمــال  األعمــال   أداء  عــن  مفّصــل  تقريــر 

كية ســتهال ال ا

يمثل قسم األعمال اإلستهالكية الذي يضم المياه 

بإمكانات  يتمتع  والذي  والمأكوالت،  والمشروبات 

في   53 نسبة  أعلى،  ربٍح  وبهوامش  نمٍوعالية 

األولى  وللمرة  المجموعة،  إيرادات  صافي  من  المئة 

األعمال  أكثر من قسم  يساهم  الشركة  تاريخ  في 

الزراعية في نسب النمو واألرباح.

مليون   915 والمشروبات  المياه  إيرادات  صافي  بلغ 

درهم، بزيادة 25 ٪ مقارنًة بالعام الماضي. ووصلت 

نسبة نمو األعمال الذاتية للمجموعة إلى 5 بالمئة، 

تّم  التي  السعودية،  في  أعمالنا  نتائج  باستثناء 

لفترة  وذلك  ككل  المجموعة  نتائج  مع  توحيدها 

القطاع  ربح  صافي  وبلغ  ونصف.  شهرًا  عشر  ثالثة 

175 مليون درهم مسجاًل نموًا بنسبة 29 ٪ مقارنة 

بالعام الماضي نتيجة ارتفاع المبيعات من مختلف 

المنتجات وانخفاض المصاريف التشغيلية.

في اإلمارات العربية المتحدة، حققت قطاعات المياه 

عائدات  المياه  من  جالون«   5« وقطاعات  المعبأة 

الماضي  بالعام  مقارنة  المبيعات  زادت  حيث  قوية، 

التوالي. ووصلت عالمة مياه  و11 ٪ على  بنسبة 8 ٪ 

نسبة  زيرو  العين  عالمة  مع  جنب  إلى  جنبًا  العين 

28 في المائة من حجم التداول في الدولة، محققًة 

 500 أيضًا  ومحققة  مضى  وقت  أي  من  أعلى  نسبًة 

بالفترة نفسها  أعلى مقارنة  نقطة أساس بنسبة 

من العام الماضي، وقد أصبحت العين زيرو واحدة 

في   4,8 إلى  تصل  تجارية  عالمات  خمس  أكبر  من 

مياه  حصة  وارتفعت  كما  السوق.  حجم  من  المئة 

إلى  لتصل  الضعف  من  أكثر  إلى  الطبيعية  ألبين 

المعبأة  البيان  مياه  تضاعفت  بينما  المائة،  في   1,6

بنسبة أربعة أضعاف لتصل إلى 1,2 في المائة.

تركيا،  في  المستمرة  الخسائر  وقف  أجل  ومن 

أعيدت هيكلة النموذج المطبق من األعمال في عام 

2017، مما أدى تقريبًا إلى عدم الوقوع بخسائر وذلك 

مقارنًة بخسائر بلغت أكثر من 7 مليون درهم في 

بنسبة  انخفضت  المبيعات  أن  غير  الماضي.  العام 

السوق  مقاربة  نموذج  إلغاء  بسبب  المائة  في   61

المتعلق بالتوزيع المحلي المباشر والتركيز بدالً من 

تقوية  بهدف  التصنيع  على  عملي  وبشكل  ذلك 

أعمال التصدير.

صعبًا  عامًا   2017 عام  كان  المشروبات،  مجال  في 

لمنتجات كابري صن، وذلك على خلفية تراجع حجم 

الجغرافي  النطاق  توسيع  عدم  بسبب  السوق 

ألعمال التصدير. وعلى الرغم من انخفاض المبيعات 

بنسبة ٤٪   على أساس سنوي، فقد اكتسبت كابري 

الرغم من  40 نقطة أساس على  صن حصة قدرها 

بحيث  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  السوق  تراجع 

وصلت إلى نسبة 9,5 ٪ من حصة قطاع المشروبات 

الذي يقدم  عبوات العصائر لالستهالك الفردي، مع 

احتفاظها بالمركز الثالث. ومن ناحية أخرى، واصلت 

عصائر العين فريش زخم نموها  بنسبة 13 ٪ على 

وذلك  المتنامية  التجزئة  تجارة  في  سنوي  أساس 

بفضل إطالق أصناف جديدة من المنتج. 

اإلدارة مجلس  تقرير 
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 حمالت ترويجية ومؤتمرات دورية منظمة من قبل  •
جماعة المستثمرين.

الموقع  • على  للمستثمرين  مخصص  قسم   
التقارير  يتضمن  والذي  للمجموعة،  اإللكتروني 
حوكمة  وتقرير  السنوية،  ربع  والنتائج  السنوية، 
الماليين  بالمحللين  الخاصة  والتغطية  الشركة، 
السهم  وسعر  المستثمرين،  وعروض  للشركة، 
اإللكتروني  الموقع  األرباح.  توزيع  عن  ومعلومات 

الرسمي
)http://www.agthia.com/en-us/Investor-

home(

•  Agthia“ الجديد  المحمول  الهاتف  تطبيق  أطلقنا 
متاح  وهو  أغذية(،  في  المستثمرين  )عالقات   ”IR

للتحميل على متجر أبل أو جوجل بالي.

رئيس  نائب  منصب  سيرين  أوزغور   / السيد  ويشغل 
واالتصاالت  المستثمرين  عالقات  لشؤون  المجموعة 

المؤسسية، ويتمتع بالمؤهالت التالية:

 المؤهالت:
 اختصاصي مجاز في عالقات المستثمرين 

بكالوريوس في اإلدارة

القنوات  استخدام  والمستثمرين  للمساهمين  يمكن 
التالية للتواصل مع فريق عالقات المستثمرين:

 رقم الهاتف: 0600 596 2 +971
ir@agthia.com :عنوان البريد اإللكتروني

القرارات الصادرة عن الجمعية العامة
أبريل   26 يوم  للشركة  العامة  الجمعية  اجتماع  انعقد   
أدناه، وتم في  الواردة  القرارات  اتخذت  2017، حيث  نيسان 

أعقاب ذلك تنفيذ جميع هذه القرارات:
اعتماد تقرير مجلس اإلدارة بشأن نشاطات الشركة  •

ومركزها المالي للعام 2016 
الشركة  • المالي بشأن مركز  المدقق  تقرير  اعتماد   

المالي للعام 2016 
الربح  • وحساب  الشركة  ميزانية  بيان  اعتماد 

والخسارة للعام 2016 
نقدية  • أرباح  بتوزيع  اإلدارة  مجلس  اقتراح  اعتماد 

بنسبة ٪15 
المسؤولية  • من  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذمة  إبراء 

للعام 2016  
 إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية للعام  •

 2016
اعتماد أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة للعام 2016 بواقع  •

1,4 مليون درهم 
وتحديد  •  2017 للعام  الحسابات  مدققي  تعيين 

أتعابهم 
انتخاب مجلس إدارة جديد لمدة ثالث سنوات •
الموافقة على “حقوق التأجير” فيما يتعلق بقطعة  •

مزارع  إلى  أبوظبي،  مصفح،  في   ،32 رقم  األرض 
العين لإلنتاج الحيواني ش.م.ع.

أهم األحداث للعام 2017
العلف  لتوزيع منتجات  الدخول في مشروع مشترك   
مجلس  ودول  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في 

التعاون الخليجي
مشروع  في  أغذية  مجموعة  دخلت   ،2017 أبريل   10 في 
وهي  كو،  غرين  آند  هاي  أندرسون  شركة  مع  مشترك 
وتم  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  للعلف  مصّدر  أكبر 
الوطنية  الخليج  شركة  وهي  جديدة،  شركة  تأسيس 
الجودة  ذات  العلف  منتجات  تستورد  والتي  لألعالف، 
المتحدة  الواليات  من  “أندرسون”  شركة  من  الممتازة 
العربية  اإلمارات  في  وتوزع  أساسي،  بشكل  األمريكية 
تم إطالق  الخليجي. كما  التعاون  المتحدة ودول مجلس 
“أغريفيتا  التجارية  العالمة  تحت  ممتاز  علف  منتج  أول 
المرابع” كخطوة أخرى باتجاه التطوير، الستكمال مشروع 

المشاريع الجديدة والمشاريع قيد التطوير في 
عام 2017

الحكومية  الشراكة  برنامج  أغذية  مجموعة  توسع 
التابعة لها مع متاجر جديدة

أطلقت مجموعة أغذية برنامج شراكة حكومية من خالل 
اإلمارات  دولة  في  الحكومية  المؤسسات  مع  التعاون 
المجتمعات  بتزويد  أغذية  وتلتزم  المتحدة.  العربية 
األغذية  منتجات  إلى  الوصول  بإمكانية  المحلية 
افتتحنا  منازلهم.  من  بالقرب  الجودة  عالية  والمشروبات 
متجرين في أم الرمول في دبي، وفي الوثبة في أبوظبي. 
من  واسعة  مجموعة  ألعضاء  المتجران  هذان  ويسمح 
بأسعار  المنتجات  مختلف  بشراء  الحكومية  المنظمات 
)فزعة(،  الداخلية  وزارة  البرنامج  في  وتشارك  مخفضة. 
ودائرة دبي االقتصادية، وحماة الوطن، ومؤسسة الشيخ 

خليفة والعديد من سواها.

إطالق منتجات جديدة
إننا في أغذية، ندرك االحتياجات المتطورة للمستهلكين 
عروض  خالل  من  االحتياجات  هذه  لتلبية  دائمًا  ونسعى 
مثال  هو  د”  فيتامين  “العين  المبتكرة.  المنتجات 
كثب  عن  درسنا  فلقد  االلتزام.  هذا  تحقيق  على  عظيم 
قلق  مصدر  تزال  ال  قضية  وهي  )د(،  فيتامين  نقص 
بتطوير  قمنا  ولذلك  األوسط،  الشرق  في  رئيسي   صحي 
على  فقط  يقوم  ال  منتج  وهو  د”،  فيتامين  “العين 
من  المطلوبة  الكميات  على  للحصول  الجسم  مساعدة 
المياه ولكن أيضًا يكمل جزءًا من االستهالك اليومي من 
فيتامين د. كما أطلقت منتجات جديدة أخرى في السوق 
– المطاحن الكبرى”  في عام 2017، مثل منتج “كب كيك 
لزيادة  بالوجه. ونخطط  الخاصة  للمناديل  “العين”  ومنتج 
المنتجات  توسيع محفظتنا االستثمارية من خالل تطوير 
مراحل  إلى  التطوير  عمليات  تقسيم  عبر  الجديدة 

منهجية منفصلة  لتنفيذ األفكار المبتكرة.

التابعة  الغذائية  للخدمات  مركزين  عمليات  إدارة 
لبلدية مدينة أبوظبي

والبلديات  العمراني  التخطيط  دائرة  مع  “أغذية”  وقعت 
مركزين  عمليات  إدارة  المجموعة  بموجبه  تتولى  اتفاقًا 
مدينة  لبلدية  التابعة  الغذائية  للخدمات  رئيسيين 
عرض  إلى  باالضافة  والمصفح،  المرور  في  أبوظبي 
منتجاتنا  الغذائية في ستة منافذ بيع بدعم من جمعية 
التزام  مع  المبادرة  هذه  وتتماشى  التعاونية.  أبوظبي 
لتزويد  الحكومية  المنظمات  مع  بالتنسيق  “أغذية” 
عالية  ومشروبات  غذائية  بمنتجات  المحلية  المجتمعات 
الجودة وبأسعار مخفضة. كما أننا نعمل دومًا إلى تطوير 

مستوى خدمة العمالء في مراكز الخدمات الغذائية.

المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

28 فبراير 2018

بخدمة  حلٍّ  وتقديم  “أغريفيتا”  الحالي  الحيواني  العلف 
اإلمارات  دولة  في  المواشي  قطاع  في  لعمالئنا  متكاملة 

العربية المتحدة.
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األلبان  يضم  الذي  األطعمة،  قطاع  وسجل 

والخضراوات  الطماطم  ومعجون  والمخبوزات 

واألعمال  مصر  في  أعمالنا  ذلك  في  بما  المجمدة 

مليون   174 بلغت  صافية  إيرادات  األخرى،  التجارية 

 ٪  1 بنسبة  هامشي  نمو  مع   2017 عام  في  درهم 

مقارنة بالعام الماضي. وبلغ صافي خسائر القطاع 

٢ مليون درهم، بنسبة 87 ٪ أقل من العام الماضي، 

وذلك بفضل نمو األرباح في مصر واالنخفاض الكبير 

في خسائر أعمال منتجات األلبان والمخبوزات.

كما سجلت إيرادات األعمال التجارية المختلفة نموًا 

وتمثل  الماضي.  بالعام  مقارنة   ٪ 29 بنسبة  جيدًا 

مجموعة  خالل  من  المختلفة،  التجارية  األعمال 

والمناديل  والقهوة  الشاي  منتجات  من  متنوعة 

والمعكرونة،  الزيتون  وزيت  والدواجن  الورقية 

أغلبية محفظة منتجاتنا في قسم دعم المجتمع. 

لجميع  المتوفر  المجتمع،  دعم  قسم  وُيعتبر 

وبشكل  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطنين 

وبلدية  أبوظبي  بلدية  منافذ  خالل  من  رئيسي 

في  خليفة  الشيخ  مؤسسة  مخازن  وكذلك  العين 

اإلمارات الشمالية، العمود الفقري لبرنامج الشراكة 

الحكومية التي تسمح ألعضاء مجموعة واسعة من 

بأسعار  مختلفة  منتجات  شراء  الحكومية  الهيئات 

مخفضة.

الطماطم  األلبان ومعجون  إيرادات قطاع  انخفضت 

الماضي  بالعام  مقارنة  المجمدة  والخضراوات 

قطاع  وفي  التوالي.  على   ٪ 10 ونسبة   ٪  5 بنسبة 

األلبان، سجل نمو معتدل في قطاع زبادي الفواكه 

رغم تراجع السوق من حيث الحجم والقيمة في ظل 

منتجات  وتعاني  األسعار.  في  شديدة  انخفاضات 

المجمدة في دولة  الطماطم والخضراوات  معجون 

وذلك  مماثل  وضع  من  المتحدة  العربية  اإلمارات 

المستهلكين  عند  مختلفة  إعتبارات  إلى  عائد 

أنفسهم، وقد أّدت الخصومات والعروض الترويجية 

إلى إنخفاض كبير في مستويات األسعار، إال أننا قد 

حجم  زيادة  مبدأ  على  األرباح  تحقيق  مبدأ  اخترنا 

النمو.

فقد  الجنيه،  قيمة  النخفاض  وتبعًا  مصر،  في 
انخفضت اإليرادات إستنادًا إلى إحتسابها بالدرهم 

اإلماراتي، إال أنها ُتعتبر قد نمت بشكل جيد إذا ما 
إلى  اإلشارة  تجدر  المحلية.  بالعملة  إحتسابها  تّم 
الصحيح  االتجاه  في  تتحرك  مصر  في  أعمالنا  أن 
أعمال  في  أكثر  ربحية  تحقيق  خالل  من  وذلك 

المستهلكين وتحول كامل للربح في عام 2017.

اإليرادات  في   ٪  6 بنسبة  نموًا  المخبوزات  سجلت 

بعد عام ناجح من حيث عمليات االستحواذ الجديدة 

كيك«  »كاب  مثل  جديدة  منتجات  وإدخال  للعمالء 

و»الشعيرية«.

قسم األعمال الزراعية

الطحين  يضم  الذي  الزراعية،  األعمال  قسم  سجل 

وأعالف الحيوانات، صافي إيرادات بلغت 959 مليون 

الماضي.  العام  عن   ٪  13 نسبته  بانخفاض  درهم، 

إماراتي  درهم  مليون   120 القطاع  ربح  صافي  وبلغ 

الماضي بسبب سحب  العام  النصف األول من  في 

الدعم.

وبلغ صافي إيرادات الطحين 386 مليون درهم، أي 

أقل بنسبة 12 في المائة مقارنة مع العام الماضي. 

الحجم  في  المتراكمة  الخسائر  استثنينا  ما  وإذا 

المستورد  بالطحين  اإلمارات  سوق  إلغراق  نتيجة 

غير  لسوق  جانبيًا  أثرًا  ُيعدُّ  والذي  متدنية،  باسعار 

على  الضغط  من  المستوى  هذا  فإن  منتظم، 

اإليرادات واألرباح كان متوقعًا تمامًا، وقد تم إيضاح 

ذلك للمستثمرين على أنه نتيجة مباشرة لسحب 

التحدي  لهذا  إستجابت  قد  الشركة  أن  إال  الدعم. 

جديدة  مبادرات  إطالق  عبر  وذلك  المسبوق  غير 

للمنتجات وجهود تحسين التكاليف لتوليد المزيد 

بنجاح  الخسائر  من  والتخفيف  الدخل  مصادر  من 

على مدار العام.

صافية  إيرادات  الحيواني  العلف  قطاع  سجل  وقد 

انخفاضًا  يعادل  ما  أي  درهم،  مليون   573 بلغت 

نسبة  كانت  وقد  الماضي.  العام  عن   ٪ 14 بنسبة 

الدعم  بسبب سحب  المبيعات  الخسائر في حجم 

أقل مما توقعناه في البداية بفضل إطالق مجموعة 

الجديدة بما في ذلك طرح مجموعة  المنتجات  من 

منخفضة  لمنتجات  الجديدة  التجارية  العالمات  من 

محسنة  تركيبة  ذات  أخرى  ومنتجات  التكلفة 

أّثر سلبًا وبدرجة  للحيوانات. ومن ناحيٍة أخرى، لقد 

كبيرة إلغاء المناقصة السنوية للعلف المركز على 

أداء األعمال مقارنة بالعام الماضي. على الرغم من 

أن هذه الخسارة قابلها ارتفاعًا جزئيًا لعائدات تجارة 

الحبوب، إال أنها التزال تعتبر أرباحًا منخفضة مقارنة 

بأرباح عام 2016.

مصاريف المبيعات والنفقات العمومّية واإلدارية

ارتفع إجمالي مصاريف المبيعات والنفقات العمومّية 

ليصل  الماضي  بالعام  مقارنة   ٪ 12 بنسبة  واإلدارية 

المصروفات  وباستثناء  درهم.  مليون   499 إلى 

المتعلقة بمشاريعنا الجديدة في المملكة العربية 

هامشية  كانت  الزيادة  فإن  والكويت،  السعودية 

المجموعة  تطبيق  بسبب  وذلك  بالمئة   1 بنسبة 

فترة  طوال  التكاليف  ترشيد  بشأن  صارم  لبرنامج 

العام.

التدفقات النقدّية

بلغ إجمالي النقد المتراكم من األنشطة التشغيلية 

430 مليون درهم خالل العام. وبلغ حجم النقد وما 

وقدره  مبلغًا  الثابتة  الودائع  إلى  باالضافة  يعادله 

693 مليون درهم بحلول 31 ديسمبر 2017.

دائم،  بشكل  المناسب  التمويل  توافر  ولضمان 

مصرفية  ائتمانية  قنوات  على  المجموعة  تحافظ 

كافية بتكاليف منافسة جّدًا لتغطية أي متطلبات 

قصيرة األجل لرأس المال العامل.

األصول غير المخصّصة

بحسب إعداد التقارير المالية لوحدات األعمال، تمثل 

درهم،  مليار   1,02 والبالغة  المخصصة،  غير  األصول 

واألرصدة  النقد  ومقدار  التجارية  الشهرة  من  كاًل 

المصرفية.

توزيعات األرباح

نقدية  أرباح  بتوزيع  يوصي  أن  اإلدارة  مجلس  يسر 

على المساهمين بنسبة 12,5 بالمائة للسنة المالية 

.2017

الحوكمة المؤسسية

واإلدارة  أغذية  مجموعة  إدارة  مجلس  يلتزم 

الرشيدة.  المؤسسية  الحوكمة  بمبادئ  التنفيذية 

وقد تم إعداد وتقديم تقرير كامل مصادق عليه من 

قبل المجلس حول نشاطات الحوكمة المؤسسية 

المؤسسية  الحوكمة  قسم  في  وذلك  للشركة 

ضمن التقرير السنوي لهذا العام.

نظام إعداد التقارير المالية

أغذية ش.م.ع،  إدارة مجموعة  أعضاء مجلس  يدرك 

بناًء على المعلومات المتوفرة لديهم، أّن:

القوائم المالية التي قامت بإعدادها المجموعة  •
ونتائج  الفعلية  نزيهًا ألوضاعها  تمثياًل  تعتبر 
والتغييرات  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها 

الحاصلة في حقوق مساهميها.

تحتفظ الشركة بسجالت منظمة للحسابات. •

المناسبة  • المحاسبية  السياسات  تطبيق  تم 
بشكل مستمر في إعداد القوائم المالية، كما 
أن التقديرات المحاسبية تستند على أحكام 

منطقية وحكيمة.

وفقًا  • المالية  والقوائم  التقارير  إعداد  تم 
في  المعتمدة  الدولية  المحاسبية  للمعايير 

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

بالتصميم  • الداخلية  الرقابة  نظام  يتسم 

بصورة  وضبطه  تطبيقه  تم  وقد  السليم. 
فّعالة.

الشركة على مواصلة  • أي شّك بقدرة  ال يوجد 
أعمالها.

 األحداث الالحقة

اعتبارًا من تاريخ صدور هذا التقرير، لم يحصل أي أمر 

هام من شأنه التأثير على البيانات المالية الموحدة 

للعام 2017.

المهندس ظافر عايض األحبابي

رئيس مجلس اإلدراة

28 فبراير 2018
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

السادة مساهمي مجموعة أغذية ش.م.ع

التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  

الرأي 

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لمجموعة أغذية ش.م.ع )“الشركة”( وشركاتها التابعة )“المجموعة”(، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد 
كما في 31 ديسمبر 2017، والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك 

التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخص للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 

في رأينا، إن البيانات المالية المرفقة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2017، وعن أدائها المالي 
الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي
لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير 
األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا 
مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. 

هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقًا ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول هذه األمور 
في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه األمور. تظل أمور التدقيق الرئيسية مشابهة 

للسنة السابقة باستثناء األمر الخاص باحتساب االستحواذ الذي تم حذفه نظرًا النتهاء المعاملة خالل السنة السابقة. 

كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيسي أمر التدقيق الرئيسي 

)أ( القيمة الدفترية للشهرة التجارية 

راجع اإليضاحين 2,6 و16 حول البيانات المالية الموحدة على الصفحتين 51 و63 على التوالي.

فيما يتعلق بتقييم الوحدات المنتجة للنقد: قمنا بالتحقق من تقييم الوحدات 
بناًء على فهمنا  التشغيلي واإلداري  الهيكل  باالعتبار  للنقد ووضعنا  المنتجة 

لألعمال التجارية.

تقديرات  وضع  في  المجموعة  قبل  من  المستخدمة  اإلجراءات  باالعتبار  وضعنا 
لديها،  المخصوم  النقدي  التدفق  نموذج  وتكامل  النقدية  التدفقات  وتوقعات 
وقمنا بإعادة احتساب نتائج النموذج الختبار مدى دقتها. كما قمنا بتقييم مدى 
دقة التقديرات السابقة والتحقق من مدى معقولية االفتراضات المستخدمة في 
نموذج التدفق النقدي المخصوم بما في ذلك دعم االفتراضات الجوهرية باألدلة 
المتوقع  النمو  بالتحقق من مدى معقولية معدل  لنا. قمنا  أُتيحت  التي  األخرى 

ومعدل االستمرارية.

قبل  من  الموضوعة  االفتراضات  بمقارنة  قمنا  الخصم،  بمعدل  يتعلق  فيما 
السندات  عائدات  )مثل  خارجية  مصادر  من  المستخلصة  بالبيانات  المجموعة 

واحصائيات التضخم(، حيثما كان مناسبًا.

قمنا كذلك بتحليل حساسية معدالت الخصم وتقدير التدفقات النقدية بغرض 
اختبار عمليات تقييم المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات المنتجة للنقد. 

قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن هذه األمور.

شركات.  على  االستحواذ  عن  ناتجة  جوهرية  تجارية  شهرة  المجموعة  لدى 
الشهرة  قيمة  انخفاض  اختبار  بإجراء  سنوية  بصورة  المجموعة  إدارة  تقوم 
التجارية للمجموعة باستخدام توقعات التدفق النقدي القائم على الموازنات 
التقديرية المالية المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة والتوقعات المستقبلية 
المقدرة من قبل إدارة المجموعة. نظرًا لحاالت عدم اليقين بخصوص تقدير 
وخصم التدفقات النقدية المستقبلية، والتي ُتشكل أساس تقييم إمكانية 
التحصيل، فإن هذا األمر ُيعتبر أحد مجاالت األحكام الهامة التي ركز عليها 

تدقيقنا.

عنوان مقر الشركة الرئيسي:
ب.ص: 37725

أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة

هاتف:
فاكس: 

الموقع االكتروني:

 +971 )2( 4014800

+971 )2( 6327612
www.ae-kpmg.com
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المعلومات األخرى
الحسابات،  تقرير مدققي  تاريخ إصدارنا  الذي حصلنا عليه قبل  اإلدارة  تقرير أعضاء مجلس  األخرى  المعلومات  األخرى. تتضمن  المعلومات  اإلدارة مسؤولة عن  إن 
باإلضافة إلى كلمة رئيس مجلس اإلدارة التي من المتوقع أن يتم تزويدنا بها بعد ذلك التاريخ، ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات 

حولها.

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى 
غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. في 
حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي 

اإلبالغ عنه في هذا الشأن.

في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في كلمة رئيس مجلس اإلدارة أثناء قراءتها، يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة بهذا األمر واتخاذ اإلجراءات المناسبة 
وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق.

مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة 
من القانون 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.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسبًا، 
عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن 

لديها بديل فعلي غير ذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن 
أعمال  بأن  التأكيد، لكنه ليس ضمانًا  المعقول هو عبارة عن درجة عالية من  التأكيد  إن  رأينا.  الذي يتضمن  الحسابات  تقرير مدققي  الخطأ، وإصدار  أو  االحتيال 
التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائمًا أي خطأ مادي، إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وُتعتبر هذه 
األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات 

المالية الموحدة.

كجزء من أعمال التدقيق وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضًا بما يلي:

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة 
تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرًا ألن االحتيال 

قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لأُلسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 
فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد ُتثير شك جوهري حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية. في حال استنتجنا وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعين 
علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا 
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقًا 

لمبدأ االستمرارية.

تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة 
تضمن عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة.

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه 
أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم 
اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.

ُنقدم أيضًا إقرارًا لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي 
قد ُيعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك ُتعتبر هذه 
األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض هذه األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظورًا بموجب القوانين أو 
التشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر 

من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، فإننا ننوه إلى ما يلي:

لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  .i

تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015؛  .ii

قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛  .iii

تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛  .iv

كما هو ُمفصح عنه في اإليضاح رقم 28 في البيانات المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أسهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017؛  .v

يبين اإليضاح رقم 24 في البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ و  .vi

بناًء على المعلومات التي ُأتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، أي من األحكام ذات الصلة   .vii
من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، أو النظام األساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2017.

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

ريشارد أكالند
رقم التسجيل: 1015

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ: 
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بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

2016
ألف درهم 

2017
ألف درهم  إيضاح

2,011,941 2,047,957 اإليرادات

)1,317,060( )1,369,456( 6 تكلفة المبيعات

694,881 678,501 إجمالي األرباح

)291,439( )333,081( 7 مصروفات البيع والتوزيع   

)147,248( )158,775( 8 المصروفات العمومية واإلدارية

)5,472( )6,662( 9 تكاليف البحث والتطوير

13,504 23,392 10 إيرادات أخرى - صافي

264,226 203,375 األرباح التشغيلية

17,263 20,174 11 إيرادات التمويل

)26,870( )18,869( 12 مصروفات التمويل

254,619 204,680 األرباح قبل ضريبة الدخل

)349( )342( 13 مصروفات ضريبة الدخل

254,270 204,338 أرباح السنة بما فيها الحصص غير المسيطرة

- 1,752 زائدًا: خسائر السنة المنسوبة إلى الحصص غير المسيطرة

254,270 206,090 أرباح السنة المنسوبة إلى مالكي الشركة 

0.424 0.343 14 14 ربحية السهم األساسية والمخفضة )بالدرهم( 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٤٩ إلى 7٤ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ٤١ إلى ٤3.

بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

2016
ألف درهم 

2017
ألف درهم 

254,270 204,338 أرباح السنة

اإليرادات الشاملة األخرى

البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر

)18,735( )1,733( فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات خارجية 

)19,423( 18,559 تحوطات التدفق النقدي _ الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة )صافي(

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر

163 )5,744( إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

)37,995( 11,082 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

216,275 215,420 إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة المنسوبة إلى:

216,275 217,172 مالكي الشركة 

- )1,752( الحصص غير المسيطرة

216,275 215,420

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٤٩ إلى 7٤ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ٤١ إلى ٤3.
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بيان المركز المالي الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

2016
ألف درهم 

2017
ألف درهم  إيضاح

الموجودات

الموجودات غير المتداولة  

1,016,505 1,121,578 15 الممتلكات واآلالت والمعدات

9,957 3,888 دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات

188,336 275,933 16 الشهرة التجارية

32,608 90,387 17 الموجودات غير الملموسة

1,587 3,887 27 الموجودات المالية األخرى 

1,248,993 1,495,673 إجمالي الموجودات غير المتداولة 

الموجودات المتداولة

301,220 313,595 18 المخزون

346,699 404,736 19 الذمم المدينة التجارية واألخرى

380 387 24 المستحق من أطراف ذات عالقة

95,357 35,628 20 تعويضات حكومية مستحقة القبض 

552,455 692,842 21 النقد واألرصدة المصرفية

1,296,111 1,447,188 إجمالي الموجودات المتداولة

المطلوبات المتداولة

304,959 314,023 22 قروض مصرفية )استحقاق قصير األجل(

318,638 425,504 23 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

1,805 2,940 24 المستحق ألطراف ذات عالقة

625,402 742,467 إجمالي المطلوبات المتداولة

670,709 704,721 صافي الموجودات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

61,101 74,967 25 مخصص تعويضات نهاية الخدمة

165,303 278,928 22 قروض مصرفية )استحقاق طويل األجل(

323 - 26 مطلوبات ضريبة مؤجلة

7,289 - 27 مطلوبات مالية أخرى

234,016 353,895 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

1,685,686 1,846,499 صافي الموجودات

حقوق الملكية

600,000 600,000 28 رأس المال

146,850 167,459 29 احتياطي قانوني

)40,303( )42,036( احتياطي تحويل عمالت

)19,260( )6,445( احتياطي آخر

998,399 1,093,880 أرباح محتجزة

1,685,686 1,812,858 حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة

- 33,641 35 الحصص غير المسيطرة

1,685,686 1,846,499 إجمالي حقوق الملكية

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصريح بإصدارها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28.02.2018، وتم توقيعها باإلنابة عن المجلس من قبل:

سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

طارق الواحدي
الرئيس التنفيذي

فاتح يلدان
الرئيس المالي 

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٤٩ إلى 7٤ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ٤١ إلى ٤3.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

اإلجمالي
 ألف درهم

الحصص غير 
المسيطرة
 ألف درهم

حقوق الملكية 
المنسوبة 

لمالكي الشركة
 ألف درهم

األرباح المحتجزة
 ألف درهم

احتياطي اخر
 ألف درهم

احتياطي تحويل 
عمالت 

 ألف درهم

االحتياطي  
القانوني

 ألف درهم

رأس المال
 ألف درهم

1,544,411 - 1,544,411 844,556 - )21,568( 121,423 600,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة أرباح 
السنة

254,270 - 254,270 254,270 - - - - اإليرادات الشاملة األخرى:

)18,735( - )18,735( - - )18,735( - - فرق تحويل عمالت أجنبية من 
عمليات خارجية

)19,423( - )19,423( - )19,423( - - - تحوط التدفق النقدي - الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )صافي(

163 - 163 - 163 - - - إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

216,275 - 216,275 254,270 )19,260( )18,735( -- - إجمالي اإليرادات الشاملة 

تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في 
حقوق الملكية

)75,000( - )75,000( )75,000( - - - - توزيعات األرباح لسنة 2015

- - - )25,427( - - 25,427 - المحّول إلى االحتياطي القانوني

1,685,686 - 1,685,686 998,399 )19,260( )40,303( 146,850 600,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2016

1,685,686 - 1,685,686 998,399 )19,260( )40,303( 146,850 600,000 الرصيد في 1 يناير 2017

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

204,338 )1,752( 206,090 206,090 - - - - أرباح/)خسائر( السنة

اإليرادات الشاملة األخرى:

)1,733( - )1,733( - - )1,733( - - فرق تحويل عمالت أجنبية من 
عمليات خارجية

18,559 - 18,559 - 18,559 - - - تحوط التدفق النقدي - الجزء الفعال من 
التغيرات في القيمة العادلة )صافي(

)5,744( - )5,744( - )5,744( - - - إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة

215,420 )1,752( 217,172 206,090 12,815 )1,733( - - إجمالي اإليرادات الشاملة 

تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في 
حقوق الملكية

)90,000( - )90,000( )90,000( - - - - توزيعات األرباح لسنة 2016

- - - )20,609( - - 20,609 - المحّول إلى االحتياطي القانوني

35,393 35,393 - - - - - - االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

1,846,499 33,641 1,812,858 1,093,880 )6,445( )42,036( 167,459 600,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٤٩ إلى 7٤ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ٤١ إلى ٤3.
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1

تأّسست مجموعة أغذية ش.م.ع. )“الشركة”( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم 324 لسنة 2004 في إمارة أبوظبي. تمتلك الشركة القابضة العامة )صناعات( نسبة 
51 ٪ من أسهم الشركة، والمملوكة بالكامل من قبل حكومة أبوظبي. 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 2017 الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه )يشار إليهم مجتمعين بـ “المجموعة”(.

لنشاط الرئيسي
الحصة في حقوق الملكية % بلد التأسيس 

ومزاولة النشاط الشركة التابعة
2016 2017

إنتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات. 100 100 اإلمارات العربية 
المتحدة شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع

إنتاج وبيع المياه المعبأة والمياه المنّكهة والعصائر 
ولبن الزبادي ومعجون الطماطم والخضراوات 

المجمدة ومنتجات المخبوزات المجمدة.
100 100

اإلمارات العربية 
المتحدة شركة العين لألغذية والمشروبات ش.م.ع

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل الحار 
والعصائر المركزة والخضروات المجمدة.  100 100 مصر مجموعة أغذية مصر ذ.م.م )أغذية مصر(

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة. 100 100 تركيا مجموعة أغذية آسيسيك في داجيتيم سنايا ري تيكاريت 
ليمتد سيركتي )أغذية تركيا(

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة. 100 100 اإلمارات شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م

إنتاج الزجاجات والعبوات البالستيكية 100 100 اإلمارات شركة شكالن لصناعة البالستيك ذ.م.م

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة. 100 100 عمان شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة. - 100 المملكة العربية 
السعودية شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة. - 50 الكويت شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م

استيراد والبيع بالجملة لألعالف. - 51 اإلمارات شركة جلف ناشونال لألعالف 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 وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية التابعة 
لمجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 الذي يمثل قانون الشركات التجارية )“قانـون الشركات في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة لسنة 2015”(. 

أساس القياس )ب( 

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

العملة التشغيلية وعملة العرض )ج( 

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة فيها )‘العملة التشغيلية’(. 
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي(، وهي العملة التشغيلية للمجموعة وعملة عرض البيانات المالية مقربة إلى أقرب ألف. 

استخدام التقديرات واألحكام )د( 
السياسات  تطبيق  على  تؤثر  التي  واالفتراضات  والتقديرات  األحكام  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  المالية  التقارير  إلعداد  الدولية  للمعايير  وفقا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  إن 
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 للمجموعة. إن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من األحكام أو التعقيد أو المجاالت التي تمثل فيها االفتراضات والتقديرات أهمية كبيرة 
للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم 4. تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بصورة 

مستقبلية.

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية   1-1-2
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة باستثناء المعايير والتفسيرات الجديدة التي 

أصبحت سارية ولم يتم تطبيقها خالل السنة. 

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم تطبيقها:   
أصبحت خالل السنة بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات سارية على الفترة وتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. يتم فيما يلي بيان 

التعديالت المطبقة: 
مبادرة اإلفصاح )التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 7(  •

إن تطبيق هذه التعديالت ليس له تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة للمجموعة باستثناء بعض اإلفصاحات اإلضافية )راجع اإليضاح 36(. 

2016
ألف درهم 

2017
ألف درهم  إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
254,270 204,338 أرباح السنة بما فيها الحصص غير المسيطرة 

تسويات لـ:
90,751 107,361 15 االستهالك

1,426 2,656 17 إطفاء موجودات غير ملموسة 
26,870 18,869 12 مصروفات التمويل

)17,263(             )20,174( 11 إيرادات التمويل
1,898 )8,745( 10 )األرباح(/الخسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
1,192 5,872 18 الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة، صافي

5,215 5,297 الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة لذمم مدينة 
15,016 10,567 25 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

349                       342 مصروفات ضريبة الدخل
379,724 326,383

التغيرات في:
)40,242( 4,623 المخزون
)81,792( )35,156( الذمم المدينة التجارية واألخرى

)140( )7( المستحق من أطراف ذات عالقة، صافي
)15,254( 59,729 تعويضات حكومية مستحقة القبض

4,713 88,514 الذمم الدائنة التجارية واألخرى
1,292 1,135 المستحق ألطراف ذات عالقة

)4,786( )3,304( مطلوبات مالية أخرى، صافي
243,515 441,917 النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
)3,095( )11,460( 25 تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
240,420 430,457 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)174,107( )118,629( 15 دفعات مقدمة/استحواذ ممتلكات وآالت ومعدات 

)207( - االستحواذ على موجودات غير ملموسة
1,182 10,766 المتحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

- )178,022( االستحواذ على شركة تابعة، بعد خصم النقد المستحوذ عليه
- )29,197( االستثمار في شركة تابعة

3,443 )122,200( 21 مبالغ )مستثمرة في( / مسحوبة من ودائع ثابتة
13,334 16,701 فوائد مستلمة

)156,355( )420,581( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

- 113,625 متحصالت من قرض ألجل - صافي 
4,185 23,356 قروض مصرفية - صافي 

)12,245( )6,285( تسوية أدوات مشتقة - صافي
)75,000( )90,000( توزيعات األرباح المدفوعة 

)26,408( )17,753( فوائد مدفوعة
)109,468( 22,943 صافي النقد من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية
)25,403( 32,819 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله

44,155 21,373 النقد وما يعادله كما في 1 يناير
2,621 )339( تأثير صرف عمالت أجنبية

21,373 53,853 21 النقد وما يعادله كما في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من ٤٩ إلى 7٤ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من ٤١ إلى ٤3.

بيان التدفقات النقدية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2
أساس التوحيد    2-2

تشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة. 
ينظم المعيار 10 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة ينطبق على كافة المنشآت بما في ذلك المنشآت 

ذات األغراض الخاصة أو المنشآت الُمهيكلة.

يتمثل تعريف السيطرة بموجب المعيار رقم 10 من المعايير الدولية إلعداد التقارير في سيطرة مستثمر ما على شركة مستثمر بها عندما يكون معرض إلى، أو 
لديه حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ ولديه القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل نفوذه على الشركة المستثمر بها. 

لتطبيق تعريف السيطرة الوارد في المعيار رقم 10 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، يجب استيفاء الثالثة معايير التالية:

يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛  ) أ (   
يكون المستثمر معرض إلى، أو لديه حقوق في، عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛ )ب(   

أن يكون لدى المستثمر القدرة على ممارسة نفوذه على الشركة المستثمر بها للتأثير في قيمة عائداتها. )ج(   

الشركات التابعة
تتمثل الشركات التابعة في 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 االحترازية أكثر جوهرية وتؤدي إلى سيطرة المجموعة على الشركة المستثمر بها. تم إدراج البيانات المالية الموحدة للشركات التابعة 

ضمن هذه البيانات المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة إلى تاريخ توقف تلك السيطرة.

الحصص غير المسيطرة
يتم مبدئيًا قياس الحصة غير المسيطرة وفقًا للحصة التناسبية للشركة المستحوذة في صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ االستحواذ. يتم احتساب 

التغيرات في حصة المجموعة في الشركة التابعة التي ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية. 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص غير مسيطرة تتعلق بها باإلضافة 
إلى المكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن فقدان السيطرة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في 

الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.

دمج األعمال
العادلة  بالقيمة  االستحواذ  تكلفة  قياس  يتم  المجموعة.  قبل  من  التابعة  الشركات  على  االستحواذ  الحتساب  المحاسبية  االستحواذ  طريقة  استخدام  يتم 
للموجودات المستحوذ عليها وأدوات الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو الُمحتملة في تاريخ المعاملة، إضافة إلى القيمة العادلة ألي مبلغ محتمل دفعه.

إن الزيادة في المقابل المالي المحَول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي حصة ملكية سابقة 
في 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 ذات 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 ضمن حقوق الملكية.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد
يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة الداخلية فيما بين شركات المجموعة، وكذلك اإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن المعامالت 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 فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل 

على انخفاض القيمة.

التقارير عن القطاعات   3-2
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية إعداد التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.

القطاع التشغيلي هو إحدى مكونات المجموعة، والذي يمارس أنشطة تجارية قد تحقق منها المجموعة إيرادات وتتكبد مصروفات، بما في ذلك إيرادات ومصروفات 
المعامالت التي تتم مع أي من المكونات األخرى لدى المجموعة. تتم مراجعة كافة 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(.

العمالت األجنبية   4-2

)أ(  المعامالت واألرصدة

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 التمويل 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”.

)ب(   شركات المجموعة

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:
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يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال بتاريخ ذلك المركز المالي؛  )1(
)2(  يتم تحويل اإليـرادات والمصروفـات لكل بيـان أرباح أو خسائر وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريـخ المعاملـة؛ و

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 وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، 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 االعتراف بها 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 الموحد 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 الُمعاد قياسها لتحديد قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي:

20-40 سنة المباني

20-4 سنة اآلالت والمعدات

2-3 سنوات المعدات األخرى

4-8 سنوات المركبات

4-5 سنوات األثاث 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 2-7(. يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة 

المتحصالت بالقيمة الدفترية، ويتم باالعتراف بها ضمن “اإليرادات األخرى” في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
تلك  إنجاز وتشغيل  تاريخ  اإلنجاز حتى  قيد  رأسمالية  أعمال  أنها  والمعدات على  واآلالت  الممتلكات  بإنشاء  المعلقة  التكاليف  برسملة كافة  المجموعة  تقوم 

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 تحديده ممارسة بعض األحكام.

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 للقطاعات التشغيلية.

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 لتحديد 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 مالئمًا، في حال 
عدم مالئمته، 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 ويتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما يتم إيقاف 

االعتراف باألصل. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

51 ٢٠١٧ التقرير السنوي لعام    | أغذية   50٢٠١٧ التقرير السنوي لعام    | أغذية  



ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(   2
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إن الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد - على سبيل المثال 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 ضمن الفئات التالية: القروض والذمم المدينة والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يعتمد 

التصنيف على الغرض الذي من أجله تم االستحواذ على الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف موجوداتها 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 
ضمن الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي تتجاوز فترات استحقاقها 12 شهرًا بعد نهاية فترة التقرير، حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف 
القروض والذمم المدينة لدى المجموعة من “الذمم المدينة التجارية واألخرى و”المستحق من أطراف ذات عالقة” و”النقد واألرصدة المصرفية” في بيان المركز المالي 
الموحد )اإليضاح رقم 12-2 و13-2(. 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 
كمحتفظ بها لغرض المتاجرة إال إذا كانت مصنفة كأدوات تحوط. كما تصنف الموجودات/المطلوبات في هذه الفئة كموجودات أو مطلوبات متداولة إذا كان من 

المتوقع تسويتها خالل 12 شهرًا، أما خالف ذلك يتم تصنيفها على أنه غير متداولة.

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 والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة المصرفية 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 أية 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 المصرفية على األرصدة النقدية غير المقيدة والودائع ألجل التي تمتد فترات استحقاقها إلى 3 أشهر أو أقل.

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية.

مقاصة األدوات المالية
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ المعترف بها 

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.
عقود التحوط للتدفق النقدي

عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة كأداة تحوط للتدفق النقدي، يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن اإليرادات 
الشاملة األخرى ويتم بيانه بالقيمة المتراكمة ضمن احتياطي التحوط. يتم فورًا االعتراف بالجزء غير الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة ضمن 

األرباح أو الخسائر.
إن القيمة المتراكمة في حقوق الملكية يتم االحتفاظ بها في اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي 

تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتوقعة الخاضعة للتحوط أو البند الخاضع للتحوط على األرباح أو الخسائر.
عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، أو لم يعد التحوط يستوفي معايير محاسبة التحوط، أو تنتهي صالحية أداة التحوط أو يتم بيعها، أو تنتهي أو 
تتم ممارستها، أو يتم إلغاء التصنيف، ِعْنَدِئٍذ يتم إيقاف محاسبة التحوط اعتبارًا من هذا التاريخ فصاعدًا. عندما ال يكون من المتوقع إتمام تلك المعاملة، تتم إعادة 

تصنيف القيمة المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر. 

المخزون   11-2

يتم بيان المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أهيما أقل. 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.
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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 واألرصدة المصرفية  13-2
في بيان التدفقات النقدية الموحد، يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك وغيرها من االستثمارات قصيرة 
المصرفية على  السحوبات  المكشوف. تظهر  المصرفية على  السحوبات  إلى  باإلضافة  ثالثة أشهر،  األصلية عن  تزيد فترات استحقاقها  ال  السيولة  عالية  األجل 

المكشوف في بيان المركز المالي الموحد ضمن المطلوبات المتداولة.

رأس المال  14-2
يتم تصنيف األسهم عادية 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 التجارية 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
يتم االعتراف مبدئيًا بالقروض بالقيمة العادلة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة مع االعتراف بأي فرق بين المتحصالت 

)بعد خصم 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 الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها 
الدفترية في البيانات المالية الموحدة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام المعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل جوهري في بيان المركز 

المالي والتي يتوقع تطبيقها عند تحقيق أصل ضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.

يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة فقط إلى المدى الذي يحتمل معه توفر أرباح خاضعة للضريبة في المستقبل لتي يمكن في مقابلها االستفادة من 
الفروق المؤقتة.

تعويضات الموظفين  18-2 
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.

المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل  ) أ ( 
تعترف المجموعة بمطلوبات المكافآت والحوافز طويلة األجل في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس االستحقاق. تخضع االمتيازات الخاصة باإلدارة لموافقة 

مجلس اإلدارة وترتبط بأداء األعمال.

خطة المساهمات المحدد )ب( 
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 )ج( 
يتمثل برنامج التعويضات المحددة بتعويضات نهاية الخدمة للموظفين بخالف برنامج للمساهمات المحددة. تقوم المجموعة 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 المجموعة المتعلق ببرنامج التعويضات المحددة من خالل تقدير قيمة التعويضات 
المستقبلية التي اكتسبها الموظفين مقابل خدمتهم في الفترة الحالية والفترات السابقة، والتي يتم خصمها لتحديد قيمتها الحالية. يتم خصم أي تكاليف غير 
معترف بها للخدمة السابقة. يتمثل معدل الخصم بالعائد في تاريخ التقييم لسندات صادرة من شركات بالواليات المتحدة مصنفة على أنها )أأ-( ويكون هذا هو 

السوق البديل في حالة عدم وجود سوق واسع النطاق لسندات صادرة من شركات بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لما يحدده االكتواريون.
يتم إجراء االحتساب بصورة سنوية بواسطة خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية 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 يتم استحقاق التعويضات. 
يتم االعتراف بالمصروفات مباشرة ضمن األرباح أو الخسائر، إلى المدى الذي تصبح عنده التعويضات مستحقة في الحال. تعترف المجموعة بكافة األرباح والخسائر 
االكتوارية الناتجة عن خطط التعويضات المحددة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى في حين يتم االعتراف بكافة المصروفات المتعلقة بخطط التعويضات المحددة 

ضمن األرباح أو الخسائر.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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المخصصات   19-2

يتم االعتراف بمخصصات المطالبات عندما يترتب على المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو ضمن ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات 
خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة موثوقة. ال يتم االعتراف بالمخصصات المتعلقة بالخسائر التشغيلية المستقبلية.

عندما تكون هناك عدد من االلتزامات المماثلة، فإن احتمالية أن يستدعي األمر إجراء تدفق خارجي وتسوية االلتزام يتم تحديدها بالنظر إلى درجة االلتزامات ككل. 
ويتم االعتراف بمخصص ما 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 ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة 
الزمنية للمال والمخاطر المرتبطة بااللتزام.

االعتراف باإليرادات  20-2

1.    بيع البضائع 
يتم حاليًا االعتراف بإيرادات بيع البضائع عندما يقبل العميل البضائع ويتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية ذات الصلة. يتم االعتراف باإليرادات في ذلك الوقت 

شريطة أنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف بصورة موثوقة ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع.
فيما يتعلق ببعض العقود التي تسمح للعميل بإعادة صنف من البضائع، يتم حاليًا االعتراف باإليرادات عندما يمكن تقدير المرتجعات بصورة موثوقة، شريطة 
تطبيق جميع المعايير األخرى لالعتراف باإليرادات. إذا لم يمكن تقدير المرتجعات بصورة موثوقة، يتم تأجيل االعتراف باإليرادات لحين انقضاء فترة االسترجاع أو 

تقدير المرتجعات بصورة موثوقة. 
طبقًا للمعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع. 

بناء على تقييم المجموعة، ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على بيانات المالية 
الموحدة. 

2.   بيع الخدمات 
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم تقديم الخدمات.

3.    التحول 
تخطط المجموعة لتطبيق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير التراكمي اعتبارًا من التطبيق األولي لهذا المعيار 
في تاريخ التطبيق األولي )أي في 1 يناير 2018(. بناء على ذلك، لن تطبق المجموعة متطلبات المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترة 

المقارنة المبينة. 

إيرادات التمويل ومصروفات التمويل  21-2
الفوائد عند  بإيرادات  االعتراف  يتم   .)2-10 )إيضاح  المشتقة  المالية  األدوات  واألرباح على  الطلب  تحت  الودائع  الفوائد على  إيرادات  التمويل من  إيرادات  تتألف 

استحقاقها، باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

تتألف مصروفات التمويل من مصروفات الفائدة على القروض وخسائر صرف العمالت األجنبية. يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض في بيان األرباح أو الخسائر 
الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

عقود اإليجار  22-2
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها المؤّجر بجزء كبير من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب 
عقود اإليجار التشغيلي )بعد خصم أي حوافز مستلمة من المؤّجر( إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. 

تستأجر المجموعة بعض العقارات والمركبات.
توزيعات األرباح  23-2

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من قبل 
مساهمي المجموعة.

التعويضات والمنح الحكومية  24-2
إن المبالغ المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعمة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 

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 تقسيم األرباح أو الخسائر 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 تحميل كافة نفقات مرحلة البحث على 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد. أما بالنسبة لنفقات التطوير، فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس مكّون داخليًا فقط إذا استوفى معايير تتعلق على وجه 
التحديد بالجدوى التقنية وتحقيق منافع اقتصادية مستقبلية. يتم التعامل مع النفقات التي ال يمكن تصنيفها في هاتين الفئتين كنفقات متكبدة في مرحلة 

البحث.

الزكاة   27-2
يتم تكوين مخصص الزكاة وفقًا لألنظمة المالية المطبقة لدى المملكة العربية السعودية. يتم تحميل مخصص الزكاة على بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 
ويتم احتساب المبالغ اإلضافية، إن وجدت، التي قد تصبح مستحقة عند االنتهاء من الربط الضريبي في نهاية السنة التي يتم فيها االنتهاء من الربط الضريبي.

المعايير الجديدة والتفسيرات التي تم إصدارها ولكن لم يتم تفعيلها بعد     28-2
تسري بعض المعايير الجديدة على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 1 يناير 2017، ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ، إال أن المجموعة لم تقم بتطبيق المعايير 

الجديدة أو المعدلة التالية بشكل مسبق عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. 
قامت اإلدارة بإجراء تقييم للمعايير التالية وتوصلت إلى أن هذه المعايير ليس لها تأثير مادي على البيانات المالية الموحدة في فترة التطبيق األولي.
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المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: األدوات المالية
يحدد المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “األدوات المالية” متطلبات االعتراف والقياس للموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض العقود 

الخاصة بشراء أو بيع أصناف غير مالية. حل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 

التصنيف - الموجودات المالية
يتضمن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية منهجية جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية والتي تعكس نموذج األعمال المستخدم 

في إدارة هذه الموجودات وخصائص تدفقاتها النقدية.
يشتمل المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية وهي: مقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات الشاملة األخرى وبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يلغي هذا المعيار فئات التصنيف الحالية بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 

للموجودات المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق والقروض والذمم المدينة والموجودات المحتفظ بها للبيع.
وفقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ال تكون المشتقات المتضمنة في العقود التي يكون فيها العقد األساسي عبارة عن أصل مالي 

منقسمة على اإلطالق. وبدالً من ذلك، يتم تقييم األدوات المالية المختلطة بشكل كلي بغرض التصنيف.

انخفاض القيمة - الموجودات المالية وموجودات العقود
إن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج “الخسائر المتكبدة” الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 بنموذج استشرافي 
“خسائر االئتمان المتوقعة” األمر الذي سيحتاج إلى قدر كبير من األحكام حول كيفية تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي 

سيتم تحديدها على أساس االحتمال المرجح.
سوف يطبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، 

باستثناء االستثمارات في أدوات الملكية، ويطبق على موجودات العقود.
طبقًا للمعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم قياس مخصص الخسائر على األسس التالية:

-            خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرًا: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل 12 شهرًا من تاريخ التقرير؛ و
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى األعمار اإلنتاجية: تمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة على مدى العمر اإلنتاجي لألداة المالية.  -

ُيطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالي في تاريخ التقرير بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، 
بينما يطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهرًا إن لم يحدث ذلك. قد ترى المنشأة أن مخاطر االئتمان ألصل مالي لم تزداد بصورة جوهرية إذا كان هذا 
األصل ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. ُيطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائمًا على الذمم المدينة التجارية 
وموجودات العقود التي ال تتضمن عنصر تمويلي هام، وقد تقرر المجموعة تطبيق هذه السياسة أيضًا على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي 

تتضمن عنصر تمويلي هام.

النقد وما يعادله
يتم االحتفاظ بالنقد وما يعادله في بنوك ومؤسسات مالية مقابلة كما في 31 ديسمبر 2017.

التصنيف - المطلوبات المالية
يتضمن المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشكل عام المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 الخاصة بتصنيف المطلوبات 

المالية.
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 39 يتم االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر بكافة التغيرات في القيمة العادلة للمطلوبات المصنفة على أنها بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح أو الخسائر، وبموجب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم عرض التغيرات في القيمة العادلة بصورة عامة على النحو التالي:
-  يتم عرض قيمة التغير في القيمة العادلة المرتبطة بالتغيرات في مخاطر االئتمان للمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى؛ و 

-  يتم عرض القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.

محاسبة التحوط
ال يوجد لدى المجموعة أي عالقات تحوط تخضع لتقييم التأثير كما في 31 ديسمبر 2017.

اإلفصاحات
سوف يتطلب المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إفصاحات جديدة موسعة، وخصوصًا إفصاحات عن محاسبة التحوط ومخاطر االئتمان 
وخسائر االئتمان المتوقعة. تضمن التقييم الذي أجرته المجموعة تحلياًل لمعرفة الفجوات في البيانات بناء على العمليات الحالية وتقوم المجموعة حاليًا بتطبيق 

تغيرات على األنظمة والضوابط الرقابية التي تراها ضرورية للحصول على البيانات الالزمة.

التحول
سوف يتم بصورة عامة تطبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 9 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر رجعي، 

باستثناء ما هو مبين أدناه.
-  تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح لها بعدم إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة بالتغيرات في التصنيف والقياس )بما في 
ذلك انخفاض القيمة(. سوف يتم االعتراف بشكل عام بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم 9 من 

المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ضمن األرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في 1 يناير 2018.
-  يجب تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الجديدة عامًة بأثر مستقبلي. نظرًا لعدم وجود عالقة تحوط كما في 31 ديسمبر 2017، لن يكون للتحول الموضح أعاله 

أي تأثير. 
-  يجب إجراء التقييمات التالية على أساس الوقائع والظروف في تاريخ التطبيق األولي.

تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ فيه بالموجودات المالية؛
تصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لبعض الموجودات المالية والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛ و

تصنيف بعض االستثمارات في أدوات الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “اإليرادات من العقود مع العمالء”

يضع المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل 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 إلعداد التقارير المالية برامج والء العمالء.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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بيع البضائع 
يتم حاليًا االعتراف بإيرادات بيع البضائع عندما يقبل العميل البضائع ويتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية ذات الصلة. يتم االعتراف باإليرادات في ذلك الوقت 

شريطة أنه يمكن قياس اإليرادات والتكاليف بصورة موثوقة ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع.

فيما يتعلق ببعض العقود التي تسمح للعميل بإعادة صنف من البضائع، يتم حاليًا االعتراف باإليرادات عندما يمكن تقدير المرتجعات بصورة موثوقة، شريطة 
تطبيق جميع المعايير األخرى لالعتراف باإليرادات. إذا لم يمكن تقدير المرتجعات بصورة موثوقة، يتم تأجيل االعتراف باإليرادات لحين انقضاء فترة االسترجاع أو تقدير 

المرتجعات بصورة موثوقة. 

طبقًا للمعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، سوف يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع. 

بناء على تقييم المجموعة، ال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على بيانات المالية الموحدة. 

بيع الخدمات 

يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم تقديم الخدمات.

التحول 

تخطط المجموعة لتطبيق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام طريقة التأثير التراكمي اعتبارًا من التطبيق األولي لهذا المعيار في 
تاريخ التطبيق األولي )أي في 1 يناير 2018(. بناء على ذلك، لن تطبق المجموعة متطلبات المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترة المقارنة 

المبينة. 
المعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار 

الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيها المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 “عقود  التوجيهات  المالية محل  التقارير  يحل المعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد 
اإليجار” والتفسير رقم 4 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “تحديد ما إذا كان االتفاق يشمل إيجار” والتفسير رقم 15 الصادر عن لجنة 
التفسيرات الدائمة “عقود اإليجار التشغيلي  الحوافز” والتفسير رقـم 27 الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة “تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل 

القانوني لعقد اإليجار”.
يسري المعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ 
للمنشآت التي تطبق المعيار رقم 15 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  
يقدم المعيار 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. يقوم المستأجر باالعتراف 
باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات 
اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي  أي يستمر 

المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. 
انتهت المجموعة من التقييم المبدئي للتأثير المحتمل على بياناتها المالية الموحدة ولكنها لم تنته بعد من تقييمها التفصيلي. إن التأثير الفعلي لتطبيق هذا 
المعيار على البيانات المالية الموحدة في فترة التطبيق األولي سوف يتوقف على الظروف االقتصادية المستقبلية، بما فيها معدل االقتراض لدى المجموعة كما في 
1 يناير 2019، ومكونات محفظة عقود اإليجار لدى المجموعة كما في ذلك التاريخ وآخر تقييم قامت به المجموعة إلمكانية ممارستها أي من خيارات تجديد اإليجار وإلى 

أي مدى قد تختار المجموعة استخدام وسائل عملية وإعفاءات من االعتراف.
عالوة على ذلك، سوف تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار حيث يحل المعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل مصروفات عقد 

اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت مع تحميل تكاليف االستهالك لموجودات حق االنتفاع ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار. 
ليس من المتوقع أن يكون لعقود اإليجار التمويلي لدى المجموعة تأثير جوهري.

التحول

يمكن للمجموعة بصفتها مستأجر أن تطبق المعيار باستخدام أي مما يلي:

-  منهجية بأثر رجعي؛ أو 

-  منهجية معدلة بأثر رجعي ذات وسائل عملية اختيارية.

يطبق المستأجر هذا االختيار بصورة متسقة على جميع عقود اإليجار لديه. تخطط المجموعة حاليًا لتطبيق المعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
مبدئيًا في 1 يناير 2019 باستخدام منهجية بأثر رجعي. لذلك، سوف يتم االعتراف بالتأثير المتراكم للمعيار رقم 16 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كتعديل 
على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 1 يناير 2019، دون إعادة بيان المعلومات المقارنة. عند تطبيق منهجية معدلة بأثر رجعي على عقود اإليجار المصنفة في 
وقت سابق على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 17، عندئذ يمكن للمستأجر اختيار، على أساس كل عقد إيجار على حدة، تطبيق 

عدد من السبل العملية عند التحول. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم التأثير المحتمل الستخدام هذه السبل العملية. 
إن المجموعة غير ملزمة بإجراء أي تعديالت على عقود اإليجار التي تكون فيها هي الطرف المؤجر باستثناء إذا كانت مؤجر من الباطن في عقد إيجار من الباطن.

 معايير أخرى
ليس من المتوقع أن يكون ألي من المعايير المعدلة والتفسيرات التالية تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة:

 التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الفترة 2014 - 2016  تعديالت على المعيار رقم 1 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -
والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28.

 تصنيف وقياس معامالت الدفع المرتكزة على األسهم )تعديالت على المعيار رقم 2 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(  -
 تحويالت العقارات االستثمارية )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40(. -
بيع موجودات أو المساهمة بها بين مستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك )تعديالت على المعيار رقم 10 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28(. 
 التفسير رقم 22 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “المعامالت الخاصة بالعمالت األجنبية والثمن المدفوع مقدمًا”. -
 التفسير رقم 23 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية “عدم اليقين في المعالجات المحاسبية لضريبة الدخل”. -

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 المالية )تابع(  3
عوامل المخاطر المالية  )تابع(  1-3

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 حاالت التعرض المالية 
للمجموعة مركزيًا على نحٍو يتفق مع مخاطر األعمال ذات الصلة. ويقوم قسم الخزينة فقط بإدارة تلك المخاطر الناتجة عن العمليات التجارية ذات الصلة، أما عمليات 

المضاربة فال يتعامل معها القسم.

يتم من خالل آلية إدارة المخاطر لدى المجموعة تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع اإلجراءات المناسبة للحد منها ومتابعتها وااللتزام باستراتيجية 
المخاطر بشكل عام. 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 لدى المجموعة مسؤولية متابعة كيف تقوم اإلدارة بإدارة 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 بأعمال مراجعة منتظمة وخاصة ألنشطة إدارة المخاطر، والتي 

يتم رفع تقارير بشأن نتائجها إلى لجنة التدقيق.

مخاطر السوق )أ( 
مخاطر صرف العمالت األجنبية  )1(

تعمل المجموعة على الصعيد الدولي وتتعرض لمخاطر صرف العمالت األجنبية الناشئة عن حاالت التعرض للعمالت المختلفة، أهمها اليورو والجنيه المصري والجنيه 
المصري والليرة التركية والفرنك السويسري. وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة المقّومة بالدوالر األمريكي، فإن المجموعة غير معرضة لمخاطر صرف العمالت األجنبية 
نظرًا لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي 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 المالية المشتقة في حال عدم قيام المجموعة بتسييل األداة المعنية قبل االستحقاقات التقاعدية.

مخاطر أسعار الفائدة   )3(
إن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات المالية المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة لدى البنوك. ال تتحوط المجموعة من تعرضها لمخاطر أسعار 

الفائدة.

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 فيما يخص الذمم المدينة التجارية واألخرى. تتمثل العناصر الرئيسية لهذا المخصص بعنصر خسارة محدد يتعلق بحاالت 
التعرض 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 واألرصدة المصرفية 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 الخزينة لدى المجموعة بمراقبة التوقعات المتجددة لمتطلبات السيولة للمجموعة لضمان 
توفر النقد الكافي لتلبية االحتياجات التشغيلية مع االحتفاظ بقدر كاف من التسهيالت المصرفية غير المسحوبة في جميع األوقات حتى ال تخالف المجموعة حدود 
االقتراض أو االتفاقيات )حيثما أمكن ذلك( المتعلقة بتسهيالت القروض الخاصة بها. تراعي هذه التوقعات خطط تمويل الديون لدى المجموعة وااللتزام بالتعهدات 

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. 
تحرص 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 767.340 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 145.195 ألف درهم تخضع لفائدة وفقًا لمعدل إيبور/ ليبور/ متوسط سعر الفائدة مضافًا إليه هامش محدد.  •
قروض طويلة األجل بقيمة 278.928 ألف درهم تخضع 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.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل تحقيق التوازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة مع فعالية التكاليف بشكٍل عام 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  •

االلتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  •
االلتزام بالسياسات 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 للمواهب والكفاءات  •
تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل المراجعات الدورية التي يتم تنفيذها 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.

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 الحفاظ على التوازن بين العوائد الكبيرة التي ُيحتمل تحقيقها من خالل زيادة مستويات االقتراض واالمتيازات والضمانات التي يمكن 

تحقيقها في ظل مركز رأسمالي قوي.
لم تكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

التقديرات واألحكام المحاسبية  4
يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام التي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة 
في ظل الظروف الراهنة. في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة، التي تم بيانها في )اإليضاح 2(، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية التي لها تأثير 

جوهري على قيم الموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
تقوم اإلدارة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير. لتحديد مدى ضرورة تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر 
الموحد، تقوم اإلدارة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.

وعليه، يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها وُتعتبر، 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 مدى ضرورة قيد مخصص للتقادم في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد، تقوم اإلدارة بوضع أحكام لتحديد ما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تفييد بإمكانية بيع 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 المحدد 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 تقرير، 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 ذات األعمار اإلنتاجية المحددة مقابل االنخفاض في قيمتها. يتم االعتراف بأي مخصص مرصود لالنخفاض في القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 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.

الشركة التابعة
تمتلك المجموعة ٪50 من أسهم شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م، بينما تمتلك شركة الوافر للخدمات التسويقية ش. م. ك. م النسبة المتبقية 
البالغة ٪50. يتم احتساب شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م كشركة تابعة للمجموعة على أساس أن المجموعة قادرة على ممارسة سيطرة إدارية 

على هذه الشركة استنادًا إلى االتفاق التعاقدي بين الشركاء.   

التقديرات واألحكام المحاسبية  )تابع(  4
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 يتم فيها تنفيذ عمليات المجموعة مع األخذ بعين االعتبار اإلعفاءات التي من 

الممكن المطالبة بها بموجب التعهدات المحلية أو الدولية كما في تاريخ المركز المالي.

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 مدة الترخيص أو مستويات المياه في 

الينابيع إلى تغير القيمة العادلة لهذه الحقوق.

قياس القيم العادلة
تتطلب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. تطبق المجموعة نظام رقابي يتعلق 
بقياس القيم العادلة. يشمل ذلك فريق التقييم الذي يكون مسؤول بصورة عامة عن متابعة كافة قياسات القيم العادلة الجوهرية، بما في ذلك القيم العادلة ضمن 

المستوى 3.
يقوم فريق التقييم بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير الملحوظة الهامة وتعديل التقييم. عندما يتم قياس القيم العادلة باستخدام معلومات من مصادر خارجية 
مثل عروض الوسطاء وخدمات تحديد األسعار، يقوم فريق التقييم بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف الخارجية لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي 

بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في اطاره تصنيف هذه التقييمات.

تم تقديم تقارير عن أمور التقييم الهامة إلى لجنة التدقيق لدى المجموعة. 

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة ضمن عدة مستويات في 
النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي. 

المستوى 1: األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.

المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 1 وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل 
غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

المستوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس 
القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.

تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها التغيير. 
يتم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة لقياس القيم العادلة في اإليضاحات ذات الصلة.

تقارير القطاعات  5
معلومات حول القطاعات المعلنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

لدى المجموعة قطاعين يتم إعداد تقارير حولهما وهما موضحان أدناه. هذان القطاعان يقدمان منتجات وخدمات متنوعة، وتتم إدارتهما بشكٍل منفصل كونهما 
يتطلبان تقنيات واستراتيجيات تسويق وتشغيلية مختلفة. تقوم اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية 

االستراتيجية مرة كل ثالثة أشهر على األقل.

يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة المعلنة:

قطاع األنشطة الزراعية 

الدقيق والعلف الحيواني، يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.  o

قطاع األنشطة االستهالكية 

المياه المعبأة والمشروبات، وتتضمن إنتاج وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر.  o
النشاط التجاري في تركيا يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط “المياه المعبأة”، وبالتالي يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.  •
النشاط التجاري لشركة “البيان” الذي يتمثل في إنتاج وتوزيع مياه الشرب، ولذلك يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.  •

النشاط التجاري لشركة “مياه الدلتا” الذي يتمثل في إنتاج وتوزيع مياه الشرب ولذلك 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   o
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 معلن عنه مبينة في الجدول أدناه. يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع وفقًا لما هو مدون 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 مالءمة لتقييم نتائج 

القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس القطاعات. يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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تقارير القطاعات   )تابع(  5

فيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة خالل السنة حسب كل قطاع:

قطاع األنشطة االستهالكية قطاع األنشطة الزراعية 

اإلجمالي إجمالي قطاع األنشطة 
االستهالكية المواد الغذائية المياه المعبأة والمشروبات الدقيق والعلف الحيواني

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم
2,011,941 2,047,957 906,014 1,088,742 171,339 173,627 734,675 915,115 1,105,927 959,215 إيرادات خارجية

710,785 693,249 391,215 486,113 21,336 30,051 369,879 456,062 319,570 207,136 إجمالي األرباح

1,858 28 1,838 11 1,827 - 11 11 20 17 إيرادات تمويل

)1,541( )5,312( )1,432( )5,113( )677( )873( )755( )4,240( )109( )199( مصروفات تمويل

86,988 104,029 60,741 76,782 1,085 680 59,656 76,102 26,247 27,247 مصروفات االستهالك

361,888 291,154 122,947 171,181 )12,741( )2,037( 135,688 173,218 238,941 119,973
أرباح / )خسائر( القطاع

  المعلن عنها بعد الضريبة 

بنود غير نقدية مادية

5,215 5,296 5,761 3,892 510 )133( 5,251 4,025 )546( 1,404 خسائر االنخفاض في قيمة
 ذمم مدينة تجارية )صافي(

اإلجمالي قطاع األنشطة االستهالكية قطاع األنشطة الزراعية 

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم

أخرى

1,760,476 1,920,543 1,134,168 1,355,824 626,308 564,719 موجودات القطاع

330,008 425,450 196,582 253,756 133,426 171,694 مطلوبات القطاع

195,971 124,254 167,921 110,692 28,050 13,562 مصروفات رأسمالية

مطابقة إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات للقطاعات التي 
يصدر عنها تقارير.

2016 2017

اإلجمالي الموحد
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

إجمالي القطاعات التي 
يصدر عنها تقارير

ألف درهم

اإلجمالي الموحد
ألف درهم

غير مخصصة
ألف درهم

إجمالي القطاعات التي يصدر 
عنها تقارير

ألف درهم

694,881 )15,904( 710,785 678,501 )14,748( 693,249 إجمالي األرباح

17,263 15,405 1,858 20,174 20,146 28 إيرادات تمويل

)26,870( )25,329( )1,541( )18,869( )13,557( )5,312( مصروفات تمويل

90,751 3,763 86,988 107,361 3,332 104,029 االستهالك

197,864 1,893 195,971 124,698 444 124,254 مصروفات رأسمالية

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم
أرباح السنة

361,888 291,154 إجمالي أرباح القطاعات التي يصدر عنها تقارير مبالغ غير مخصصة

)97,694( )93,405( مصروفات تشغيلية أخرى
)9,924( 6,589 صافي إيرادات التمويل
254,270 204,338

- 1,752  الحصص غير المسيطرة
254,270 206,090 األرباح الموحدة للفترة بعد ضريبة الدخل

:فيما يلي موجودات ومطلوبات القطاعات التي يصدر عنها تقارير

موجودات القطاع
626,308 564,719 طاع األنشطة الزراعية
1,134,168 1,355,824 قطاع األنشطة االستهالكية

1,760,476 1,920,543 إجمالي موجودات القطاعات التي يصدر عنها تقارير

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم
950,019 982,002 مواد خام

172,897 159,867 رواتب وامتيازات
76,318 91,636 االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
38,047 52,373 مرافق
30,782 32,566 صيانة

10,721 6,592 مصروفات إيجار
38,276 44,420 مصروفات أخرى

1,317,060 1,369,456

تقارير القطاعات )تابع(  5

تكلفة المبيعات  6

مصروفات البيع والتوزيع  7

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم
أرباح السنة

784.628 1,022,318 مبالغ غير مخصصة أخرى
2.545.104 2,942,861 إجمالي الموجودات الموحدة

المطلوبات القطاع
133.426 171,694 قطاع األنشطة الزراعية
196.582 253,756 قطاع األنشطة االستهالكية
330.008 425,450 إجمالي مطلوبات القطاعات التي يصدر عنها تقارير
529.410 670,912 مبالغ غير مخصصة أخرى

859.418 1,096,362 إجمالي المطلوبات الموحدة

يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة 146.752 ألف درهم )2016: 269.024 ألف درهم(. إن الهدف 
من هذه التعويضات هو التقليل الجزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذائية االستهالكية في إمارة أبوظبي )إيضاح 20(.

قامت الشركة خالل السنة بإخطار مراكز التكلفة الخاصة بها بتوزيع مصروفات الرواتب واالمتيازات بشكل أفضل. بناء على ذلك، تم تصنيف بعض هذه المصروفات 
من تكلفة المبيعات إلى مصروفات البيع والتوزيع.

31 ديسمبر
2016

ألف درهم

31 ديسمبر
2017

ألف درهم
133,286 187,103 رواتب وامتيازات

61,244 41,692 مصروفات تسويق
59,306 55,764 مصاريف نقل ومواصالت
7,385 10,561 مصاريف إيجار
5,648 7,345 االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
3,803 7,227 صيانة
4,692 4,669 رسوم حق االمتياز
16,075 18,720 أخرى

291,439 333,081

المصروفات العمومية واإلدارية   8

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

82,997 ألف درهم رواتب وامتيازات
19,292 17,544 أتعاب قانونية ومهنية
12,253 13,565 صيانة
8,340 7,864 االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
1,426 2,656 إطفاء موجودات غير ملموسة

6,245 6,136 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية
1,645 2,111 مصروفات إيجار
15,050 21,078 أخرى

147,248 158,775

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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* يتمثل هذا االستحواذ في الموجودات المتعلقة بشركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة وشركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م التي تم االستحواذ 
عليها خالل 2017.

يتم تخصيص الشهرة التجارية للوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة لغرض اختبار انخفاض القيمة، حيث تتم مراقبة الشهرة التجارية لألغراض اإلدارية الداخلية. فيما يلي 
إجمالي القيمة الدفترية للشهرة التجارية المخصصة لكل وحدة:

حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

النقص في المبالغ المدفوعة مقدمًا مقابل ممتلكات وآالت معدات

حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

قطاع األنشطة الزراعية

قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات اإلمارات العربية المتحدة(

قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات تركيا(

قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات البيان(

قطاع األنشطة االستهالكية )عمليات المملكة العربية السعودية(

في 1 يناير 2017 

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

197.864

)23.757(

174.107

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

61.855

31.131

2.486

92.864

-

188.336

ممتلكات وآالت ومعدات  15

الشهرة التجارية  16

التكلفة 

في 1 يناير 2016 

اإلضافات 

التحويالت

االستبعادات/المشطوبات

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2016

اإلضافات 

التحويالت

االستحواذ *

االستبعادات/المشطوبات

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2017

االستهالك 

في 1 يناير 2016 

المحمل للسنة

االستبعادات

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2016

في 1 يناير 2017 

المحمل للسنة

االستبعادات

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2017

صافي القيمة الدفترية

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

أرض 
ومباني

ألف درهم 

540,588

9,814

62,782

-

)9,015(

604,169

3,239

18,980

40,910

)1,760(

)347(

665,191

183,015

15,653

-   

)1,620(
197,048

197,048

16,635

)1,014(

)21(

212,648

452,543

407,121

أرض 
ومباني

ألف درهم 

897,376

24,671

73,044

)32,815(

)11,823(

950,453

18,162

42,518

45,075

)4,591(

)1,446(

1,050,171

480,638

71,123

)3,378(

)377(

548,006

502,165

469,815

456,528

58,293

)30,476(

)3,707(

480,638

أثاث
وتجهيزات
ألف درهم 

59,842

5,109

4,435

)72(

)987(

68,327

1,301

680

107

)107(

)57(

70,251

41,787

7,373

)72(

)555(

48,533

48,533

7,340

)101(

)32(

55,740

14,511

19,794

مركبات
ألف درهم

58,350

9,341

1,825

)1,421(

)803(

67,292

3,795

184

4,060

)4,641(

)21(

70,669

29,045

9,432

)682(

)386(

37,409

37,409

12,263

)4,585(

)8(

45,079

25,590

29,883

أعمال رأسمالية 
قيد اإلنجاز
ألف درهم

87,710

148,929

)142,086(

-

)4,661(

89,892

98,201

)62,362(

1,505

-

)467(

126,769

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

126,769

89,892

اإلجمالي
ألف درهم

1,643,866

197,864

-

)34,308(

)27,289(

1,780,133

124,698

-

91,657

)11,099(

)2,338(

1,983,051

710.375

90.751

)31.230(

)6.268(

763.628

763.628

107.361

)9.078(

)438(

861.473

1.121.578

1.016.505

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

124,698

)6,069(

118,629

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

61,855

31,131

2,486

92,864

87,597

275,933

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

4,394 5,481 رواتب وامتيازات 

445 516 الستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات

633 665 أخرى

5,472 6,662

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

9,508 8,886 إيرادات أخرى

1,697 1,910 أتعاب اإلدارة

140 - إيرادات بيع مواد خام / خردة

- 8,745 مطالبات التأمين

7,365 3,851 أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

18,710 23,392 أخرى

مصروفات أخرى

)1,898( - خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)3,308( - أتعاب مهنية

13,504 23,392 اإليرادات األخرى - صافي

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

12,482 16,496 إيرادات الفوائد

4,781 3,678 أرباح األدوات المشتقة

17,263 20,174

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

9,964 16,967 مصروفات الفوائد

16,906 1,902 خسائر صرف العمالت األجنبية 

26,870 18,869

تكاليف البحث والتطوير  9

تكاليف البحث والتطوير  10

إيرادات التمويل  11

مصروفات التمويل  12

تتمثل أتعاب اإلدارة في رسوم تخزين القمح التي يتم تحميلها على هيئة حكومية بأبوظبي كجزء من برنامج األمن الغذائي.

ضريبة الدخل والزكاة   13
إّن عمليات المجموعة في مصر وتركيا وُعمان خاضعة للضريبة التجارية. يتم تكوين مخصص الضريبة وفقًا للمعدالت الضريبية السارية أو التي يتم تفعيلها بشكل 

جوهري في تاريخ بيان المركز المالي على األرباح الخاضعة للضريبة للشركات التابعة في الخارج وفقًا للوائح المالية للبلدان التي تعمل فيها هذه الشركات.

يتم تكوين مخصص للزكاة وفقًا للوائح الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية على أساس االستحقاق. يتم تحميل مخصص الزكاة على بيان 
األرباح أو الخسائر الموحد. يتم تعديل أي فروق، إن وجدت، ناتجة عن الربط الضريبي النهائي في السنة التي يتم خاللها االنتهاء من ذلك الربط. 

ربحية السهم األساسية والمخفضة  14
ارتكز احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة في 31 ديسمبر 2017 و2016 على أساس األرباح المنسوبة للمساهمين والبالغة 206.090 ألف درهم )2016: 254.270 ألف 

درهم( والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة البالغ عددها 600.000 ألف سهمًا )2016: 600.000 ألف سهمًا(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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استندت القيم القابلة لالسترداد الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة االستهالكية )عمليات اإلمارات العربية المتحدة( إلى قيمها من 
االستخدام المحددة من قبل اإلدارة. 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 توقع التدفقات النقدية بناًء على الخبرة السابقة 
والخطة الخمسية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة للتوجهات المستقبلية في قطاع األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية وداخلية على حٍد سواء.

ُيعتبر العمر اإلنتاجي لحقوق مياه الينابيع غير محدد المدة وفقا لشروط االتفاقية. إن المجموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية أو تنظيمية أو تعاقدية أو تنافسية أو 
اقتصادية أو أي عوامل أخرى مادية 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:

تمثل القيم المخصصة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة للتوجهات المستقبلية في قطاع األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية وداخلية على حٍد سواء.
استحوذت المجموعة خالل 2017 على العالمتين التجاريتين “العين” و “بامبيني” المتعلقتين بشركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة والترخيص إلنتاج المياه المعبأة الخاصة 

بشركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. 

الشهرة التجارية  16

الموجودات غير الملموسة  17

المخزون  18

النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(

معدل الخصم )٪(

النمو السنوي المتوقع لإليرادات )٪(

معدل الخصم )٪(

مواد خام ومواد تعبئة

أعمال قيد اإلنجاز

بضائع تامة الصنع

قطع غيار ومواد مستهلكة

بضائع قيد النقل

المخصص للمخزون بطيء الحركة

٪ 40 - ٪ 5

٪ 15

في 1 يناير 2016

اإلضافات

اإلطفاء

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2016

االستحواذ

اإلطفاء

إعادة تحويل العمالت

في 31 ديسمبر 2017

العالمة التجارية
ألف درهم

26.733

-

)1.426(

-

25.307

34.382

)2.616(

-

57.073

الترخيص
ألف درهم

-

-

-

-

-

26,521

-

-

26,521

حقوق مياه الينابيع
ألف درهم

8,114

-

-

)1,604(

6,510

-

-

)308(

6,202

أخرى
ألف درهم

607

207

-

)23(

791

-

)40(

)160(

591

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

149,001

9,932

53,220

57,555

62,237

331,945

)18,350(

313,595

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

182,892

8,976

56,053

54,522

11,045

313,488

)12,268(

301,220

اإلجمالي
ألف درهم

35,454

207

)1,426(

)1,627(

32,608

60,903

)2,656(

)468(

90,387

قطاع األنشطة 
الزراعية

٪ 9 - ٪ 1

٪ 11

قطاع األنشطة 
االستهالكية 
)عمليات اإلمارات(

٪ 11 - ٪ 9

٪ 11

قطاع األنشطة 
االستهالكية 
)عمليات تركيا(

٪ 40 - ٪ 5

٪ 15

قطاع األنشطة 
االستهالكية 
)عمليات البيان(

٪ 10 - ٪ 6

٪ 11

قطاع األنشطة االستهالكية 
 )عمليات المملكة 
العربية السعودية(

٪ 18 - ٪ 3

٪ 13.45

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

يتم بيان تعّرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى في اإليضاح رقم 30.

ال تزيد مدة الودائع الثابتة عن سنة واحدة )2016: ال تزيد عن سنة واحدة( وتخضع لمعدالت فائدة تتراوح مـن 60. 2 ٪ إلى 60. 3 ٪ )2016: من 20. 2 ٪ إلى 30. 3 ٪(.
يتمثل الحساب المصرفي المعلق في المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح. تم تسجيل مبلغ مماثل كالتزام ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى. لم يتم إدراج هذا الرصيد 

النقدي الُمعلق ضمن النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية.

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية لقروض المجموعة التي تخضع لفائدة، والتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة

المخزون  18

الذمم المدينة التجارية واألخرى  19

تعويضات حكومية مستحقة القبض  20

النقد واألرصدة المصرفية  21

قروض مصرفية  22

الرصيد االفتتاحي

المستحوذ عليه خالل السنة 

المحمل للسنة

مخصص تم عكسه/شطبه

الرصيد الختامي

ذمم مدينة تجارية

مخصص خسائر انخفاض القيمة

مبالغ مدفوعة مقدمًا

ذمم مدينة أخرى

مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة

تعويضات السنة

مبالغ مستلمة خالل السنة

الرصيد في 31 ديسمبر

النقد في الصندوق

حسابات جارية وحسابات توفير

نقد وأرصدة مصرفية

حسابات مصرفية معلقة )لتوزيعات األرباح من 2009 إلى 2014( 

سحوبات مصرفية على المكشوف )إيضاح 22(

النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية

النقد واألرصدة المصرفية

ودائع ثابتة

النقد واألرصدة المصرفية بما فيها الودائع الثابتة

مطلوبات متداولة

تسهيالت ائتمانية

قرض قصير األجل

سحب مصرفي على المكشوف

مطلوبات غير متداولة

قرض ألجل***

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

12,268

210

9,696

)3,824(

18,350

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

359,259

)24,561(

334,698

39،477

30,561
404,736

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

95,357

146,752

)206,481(

35,628

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

2,221

82,604

84,825

)26,947(

)4,025(

53,853

84,825

608,017

692,842

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

265,917

44,081

4,025

314,023

278,928

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

11,077

-

4,377

)3,185(

12,268

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

293,841

)13,400(

280,441

40,786

25,472

346,699

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

80,103

269,024

)253,770(

95,357

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

1,362

65,276

66,638

)26,948(

)18,317(

21,373

66,638

485,817

552,455

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

231,541

55,101

18,317

304,959

165,303

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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الشروط وجدول السداد
المبالغ بآالف الدراهم

* يتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت المذكورة أعاله من 50.0 ٪ إلى 35.1 ٪ )2016: من 50.0 ٪ إلى 25.1 ٪(. بلغ متوسط معدل الفائدة على القروض والتسهيالت في 
تركيا والبالغة 1.989 ألف درهم )2016: 3.882 ألف درهم( 70.11 ٪ )2016: 70.11 ٪(.

** تتضمن التسهيالت االئتمانية تسهيالت بقيمة اسمية تبلغ 350.000 ألف درهم وتسهيالت ائتمانية )مصروفات رأسمالية( بقيمة اسمية تبلغ 50.000 ألف درهم مضمونة من خالل 
رهن عائم على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.

*** حصلت المجموعة على قرض بقيمة 165.303 ألف درهم لمدة خمس سنوات، إن القرض مضمون من خالل رهن عائم على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة 
لدى المجموعة.

**** حصلت المجموعة خالل 2017 على قرض بقيمة 183.625 ألف درهم لمدة خمس سنوات ويستحق سداده في 2022 ويجوز سداده قبل ذلك التاريخ. قامت المجموعة بسداد 
مبلغ وقدره 70.000 ألف درهم من هذا القرض خالل السنة. إن القرض مضمون من خالل رهن عائم على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة التجارية لدى المجموعة.

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت، وفقا لشروط وأحكام متفق عليها، يتم تنفيذها وفقًا لشروط السوق االعتيادية، مع شركات أو أفراد أخرى ينطبق 
عليها تعريف الطرف ذو العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 24. لدى الشركة عالقة مع أطراف ذات عالقة متمثلة في شركات المجموعة ومسؤوليها التنفيذيين 

والمنشآت التجارية الذين يمكنهم ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك المنشآت التي يمكنها ممارسة تأثير جوهري على المجموعة.   
فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصاريف واإليرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: 

المستحق من أطراف ذات عالقة ) أ ( 

قروض مصرفية )تابع(  22

الذمم الدائنة التجارية واألخرى   23

معامالت مع األطراف ذات العالقة  24

 قرض قصير األجل/ سحب مصرفي 
على المكشوف

تسهيالت ائتمانية**

تسهيالت ائتمانية )مصروفات رأسمالية(**

قرض ألجل 1 *** 

قرض ألجل 2 **** 

اإلجمالي

الذمم الدائنة التجارية

االستحقاقات

الذمم الدائنة األخرى

شركة اإلمارات لصناعة الحديد ذ.م.م - شركة شقيقة 

الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

المبيعات خالل السنة

المبلغ المستلم

الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

شركة دبي للكابالت )الخصوصية( المحدودة - شركة شقيقة

الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

مبيعات خالل السنة

مبالغ مستلمة

الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

العملة

 دوالر أمريكي/ درهم إماراتي
/ جنيه مصري

دوالر أمريكي/ درهم إماراتي

دوالر أمريكي/ درهم إماراتي

دوالر أمريكي

دوالر أمريكي

معدل  الفائدة

ليبور/ إيبور/ سعر 
الكوريدور + هامش* 

ليبور/ إيبور + هامش*

ليبور/ إيبور + هامش*

يوريبور /ليبور + هامش*

يوريبور /ليبور + هامش*

 سنة
 االستحقاق

2018

2018

2018

2020

2022

 القيمة االسمية 
/ الحد 

145,195

717,340

50,000

165,303

113,625

1,191,463

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

154,941

197,865

72,698

425,504

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

316

594

)576(

334

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

64

185

)196(

53

387

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

110,448

149,189

59,001

318,638

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

199

664

)547(

316

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

41

177

)154(

64

380

 القيمة االسمية 
/ الحد 

145,023

 
717,340

50,000

165,303

-

1,077,666

31 ديسمبر 2017            31 ديسمبر 2016

القيمة 
الدفترية

48,106

 
265,917

-

165,303

113,625

592,951

القيمة 
الدفترية

73,418

 
231,541

-

165,303

-

470,262

المستحق ألطراف ذات عالقة )ب( 
معامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  24

مخصص تعويضات نهاية الخدمة   25

الشركة القابضة العامة “صناعات”- الشركة األم

الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

مصروفات أخرى

مدفوعات

الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

مبالغ معترف بها في الميزانية العمومية

الرصيد في بداية السنة

االستحواذ على شركات تابعة

تكاليف الخدمة )بما في ذلك تكاليف الفوائد(

المدفوع من التعويضات

خسائر/)أرباح( إعادة القياس

الرصيد في نهاية السنة

مبالغ معترف بها في حساب األرباح أو الخسائر

تكاليف الخدمة الحالية

تكاليف الخدمة السابقة

مصروفات الفوائد

مبالغ معترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى

تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية

تأثير التغيرات في االفتراضات المالية

تأثير التسويات السابقة

افتراضات اكتوارية هامة

معدل الخصم

معدل زيادة الراتب

شركة الفوعة ذ.م.م - شركة زميلة

الرصيد االفتتاحي في 1 يناير

مشتريات محلية

مصروفات أخرى

مدفوعات

الرصيد الختامي في 31 ديسمبر

تعويضات قصيرة األجل 

تعويضات طويلة األجل

31 ديسمبر  2017
ألف درهم

226

255

)60(

421

31 ديسمبر  2017
ألف درهم

17,964

3,436

21,400

31 ديسمبر  2017
ألف درهم

61,101

9,015

10,567

)11,460(

5,744

74,967

8,595

-

1,972

10,567

)242(

2,420

3,566

5,744

٪ ٣.5

5 ٪ للسنة األولى
و 3 ٪ سنويًا بعد ذلك

٪ 3.7٥

0 ٪ في 2017
و 3 ٪ بعد ذلك

٢٠١6

489

)4,028(

3,376

)163(

6,664

6,794

1,558

15,016

2016
ألف درهم

49,343

-

15,016

)3,095(

)163(

61,101

2017

1,579

13,932

-

)12,992(

2,519

2,940

31 ديسمبر  2016
ألف درهم

411

272

)457(

226

31 ديسمبر  2016
ألف درهم

22,162

4,713

26,875

102

15,108

)2,097(

)11,534(

1,579

1,805

المعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيين  
فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين: 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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مخصص تعويضات نهاية الخدمة   25

مطلوبات الضريبة المؤجلة  26

موجودات ومطلوبات مالية أخرى  27

تتوقع المجموعة أن يبلغ إجمالي دفعات تعويضات 10.453 ألف درهم في 2018 )2016: 13.033 ألف درهم في 2017(

فيما يلي تحليل لضريبة الدخل المؤجلة: 

نتجت موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات والقيمة الدفترية لهذه الموجودات والمطلوبات في البيانات 
المالية الموحدة.

خالل عام 2016، قامت المجموعة بإبرام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرهم اإلماراتي مقابل الليرة التركية للتحوط من الذمم المدينة بالليرة التركية.  ) أ ( 
وبموجب هذا العقد، استطاعت المجموعة تثبيت سعر الدرهم مقابل الليرة التركية إلدارة مخاطر صرف الدرهم اإلماراتي مقابل الليرة التركية. تم تنفيذ هذا العقد بتاريخ 15 

مارس 2017.
قامت المجموعة خالل 2014 بإبرام أداة مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبها ما يلي: )ب( 

يقوم البنك بإقراض المجموعة 50.000 ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور + 90 ٪  )1
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   )2

العمالت المحدد من قبل البنك.
يتم ضمان المبلغ األصلي البالغ 50.000 ألف دوالر أمريكي في حال عدم قيام المجموعة بتصفية 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 تداولها في سوق نشط )على سبيل المثال، األدوات المشتقة خارج البورصة( باستخدام أساليب التقييم. تستعين 

المجموعة بتقييم طرف مقابل في نهاية تاريخ كل تقرير. يتم تصنيف هذه األداة المشتقة كورقة مالية ضمن المستوى 2.

تحليل الحساسية

معدل الخصم

- 50 نقطة أساس

+ 50 نقطة أساس

معدل زيادة الراتب

- 50 نقطة أساس

+ 50 نقطة أساس

الرصيد في 1 يناير

مصروفات الضريبة للسنة

إعادة تحويل العمالت

موجودات الضريبة المؤجلة

موجودات متداولة

مطلوبات متداولة

إجمالي موجودات الضريبة المؤجلة

ممتلكات وآالت ومعدات

أخرى

إجمالي مطلوبات الضريبة المؤجلة

صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

التزام األداة المشتقة

التزامات أخرى

أصل األداة المشتقة

التزامات أخرى

2017
ألف درهم

3,465
)3,264(

)2,997(

)3,138(

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

323

342

)665(

  -

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

296

-

296

)68(

)551(

)619(

)323(

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

7,235

54

7,289

1,587

-

1,587

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

-

-

-

-

-

-

-

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

-

-

-

3,882

5

3,887

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

918

349

)944(

323

٢٠١6
ألف درهم

١,٩١3
)١,78٢(

)١,٥8١(

١,68٠

رأس المال  28
يتألف رأس المال من 526.650 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 1 درهم للسهم الواحد والتي تم إصدارها كمساهمة عينية.

وافق المساهمون خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عقد بتاريخ 24 مارس 2016 على القرار الخاص برأس المال المصرح به البالغ 1 مليار درهم على أن يبلغ المتبقي 
من رأس المال المصدر والمدفوع 600 مليون درهم.

لم تقم المجموعة بشراء أسهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 )2016: ال شيء(.

االحتياطي القانوني  29
وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة، يتم تحويل 10 ٪ من األرباح السنوية إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح رصيد 

االحتياطي القانوني مساويًا لنسبة 50 ٪ من رأس المال المدفوع. هذا االحتياطي ُمقيد وغير قابل للتوزيع. 

األدوات المالية  30
مخاطر االئتمان

تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى حد للتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى حد لتعرض مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير: 

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية. إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي الموحد مخصوم منها 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 لمخاطر االئتمان بشكل عام موّزع على عدد كبير من العمالء.

خسائر انخفاض القيمة
فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير:

فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:

رأس المال المصرح به 
)1.000.000 ألف سهمًا عاديًا بقيمة واحد درهم للسهم الواحد(

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

ذمم مدينة تجارية

ذمم مدينة أخرى

المستحق من أطراف ذات عالقة

تعويضات حكومية مستحقة القبض

النقد لدى البنوك  

الرصيد في 1 يناير

المستحوذ عليه خالل السنة

المخصص للذمم المدينة

المشطوبات

إيضاح

19

19

24

20

21

31 ديسمبر  2017
ألف درهم

334,698

30,561

387

35,628

690,621

1,091,895

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

187,472

96,230

32,471

4,773

5,042

8,710

1,690

2,403

1,615

18,853

359,259

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

13,400

5,864

6,136

)839(

24,561

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

177,953

79,028

18,613

3,659

1,041

147

241

1,341

697

11,121

293,841

لم يحن موعد استحقاقها

متأخرة السداد من 0 – 90 يومًا

متأخرة السداد من 91 – 180 يومًا

متأخرة السداد من 181 – 270 يومًا

متأخرة السداد من 271 – 360 يومًا

متأخرة السداد من 361 يومًا فأكثر 

ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض قيمها:

متأخرة السداد من 91 – 180 يومًا

متأخرة السداد من 181 – 270 يومًا

متأخرة السداد من 271 – 360 يومًا

متأخرة السداد من 361 يومًا فأكثر 

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

8,185

-

6,245

)1,030(

13,400

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

280,441

25,472

380

95,357

551,093

952,743

31 ديسمبر  2017
ألف درهم

1,000,000

600,000

31 ديسمبر  2016
ألف درهم

1,000,000

600,000

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر ٢٠١7
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األدوات المالية )تابع(  30
مخاطر السيولة

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

مخاطر صرف العمالت األجنبية
فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتمادًا على القيم االسمية:

إن ارتفاع / انخفاض سعر الدرهم اإلماراتي، وفقا لما هو مبين أدناه، مقابل اليورو والفرنك السويسري والجنيه المصري والريال السعودي والليرة التركية والروبية الهندية والجنيه 
اإلسترليني والدينار البحريني 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 على نفس األساس المستخدم في سنة 2016، بالرغم من اختالف التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية، وفقا لما هو مبين أدناه.

فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

31 ديسمبر 2017

31 ديسمبر 2016

المبالغ بألف درهم

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

قروض مصرفية

مطلوبات طويلة األجل

مطلوبات أدوات مشتقة

المبالغ بألف درهم

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

قروض مصرفية

مطلوبات طويلة األجل

مطلوبات أدوات مشتقة

يورو

فرنك سويسري

جنيه مصري

ريال سعودي

ليرة تركية

جنيه إسترليني

دينار بحريني

31 ديسمبر 2017

يورو )ارتفاع بنسبة 75. 3 ٪(

فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة 50. 4 ٪(

ريال سعودي )انخفاض بنسبة 07. 0 ٪(

جنيه إسترليني )ارتفاع بنسبة 93. 4 ٪(

دينار بحريني )ارتفاع بنسبة 11. 0 ٪(

جنيه مصري )ارتفاع بنسبة 53. 0 ٪(

ليرة تركية )ارتفاع بنسبة 78. 0 ٪(

دينار كويتي )ارتفاع بنسبة 53. 0 ٪(

حقوق الملكية
ألف درهم

-

-

41

-

-

95

387

)363(

160

األرباح/)الخسائر(
ألف درهم

)651(

)50(

-

)59(

)1(

-

-

-

)761(

2017

4 ,149

3 ,730

0 ,206

0 ,979

1 ,008

4 ,732

9 ,660

2017

4 ,399

3 ,761

0 ,206

0 ,979

0 ,970

4 ,954

9 ,700

 سعر الصرف في تاريخ التقريرمتوسط سعر الصرف

2016

4 ,064

3 ,728

0 ,391

0 ,978

1 ,218

4 ,976

9 ,663

2016

3 ,861

3 ,601

0 ,202

0 ,978

1 ,039

4 ,530

9 ,678

المبالغ بألف درهم

المشتريات الخارجية

يورويورو ريال سعوديريال سعودي فرنك سويسريفرنك سويسري جنيه استرلينيجنيه استرليني دينار بحرينيدينار بحريني

القيمة 
الدفترية

425,504

2,940

592,951

-

-

1,021,395

القيمة 
الدفترية

318,638

1,805

470,262

377

7,235

798,317

تدفقات نقدية 
تعاقدية

425,504

2,940

621,317

-

-

1,049,761

تدفقات نقدية 
تعاقدية

318,638

1,805

484,859

377

7,235

812,914

حتى سنة
 واحدة

425,504

2,940

324,139

-

-

752,583

حتى سنة
 واحدة

318,638

1,805

309,851

54

7,235

637,583

 2-5
سنوات

-

-

288,731

-

-

288,731

 2-5
سنوات

-

-

171,124

-

-

171,124

أكثر من خمس 
سنوات

-

-

-

-

-

-

أكثر من خمس 
سنوات

-

-

-

-

-

-

2-1 سنة

-

-

8,447

-

-

8,447

2-1 سنة

-

-

3,884

323

-

4,207

2016       2017

114         240       295  101  3.94845               225           834    1.247  4.568

األدوات المالية )تابع(  30

ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة بصورٍة مادية عن قيمتها الدفترية. 
كما في 31 ديسمبر 2017، في حال ارتفعت / انخفضت أسعار الفائدة على القروض بنسبة ٪1 مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، الرتفع / انخفض ربح السنة بمبلغ 4.883 

ألف درهم )2016: 3.686 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 تحقيق عائدات للمساهمين ومزايا ألصحاب المصلحة 
اآلخرين واالحتفاظ بهيكل مثالي لرأس المال لخفض تكلفة رأس المال. بغرض المحافظة على هيكل رأس المال المالئم وتحقيق عائدات للمساهمين، قامت المجموعة في 

2017 بتوزيع عوائد على المساهمين في شكل توزيعات أرباح لسنة 2016، والتي تم بيان تفاصيلها في بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة.
النظام المتدرج للقيمة العادلة

لقد تم تحديد مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما يلي:
المستوى 1: األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.

المدخالت غير األسعار المدرجة التي يشتمل عليها المستوى 1 والتي تكون ملحوظة للموجودات أو المطلوبات، سواء بصورة مباشرة )أي األسعار( أو غير  المستوى 2: 
مباشرة )أي المشتقة من األسعار(.

المستوى 3: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

يرتكز التحليل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شهر يناير 2018 )2016: شهر يناير 2017(.

مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي نبذة موجزة عن أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة في تاريخ التقرير:

مخاطر السوق )تابع(
مخاطر العمالت األجنبية )تابع(

31 ديسمبر 2016

يورو )ارتفاع بنسبة 05. 2 ٪(

فرنك سويسري )ارتفاع بنسبة 65. 2 ٪(

ريال سعودي )ارتفاع بنسبة 09. 0 ٪(

جنيه إسترليني )ارتفاع بنسبة 42. 1 ٪(

دينار بحريني )انخفاض بنسبة 08. 0 ٪(

جنيه مصري )انخفاض بنسبة 87. 3 ٪(

ليرة تركية )انخفاض بنسبة 66. 6 ٪(

األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة

الموجودات المالية

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

المطلوبات المالية

31 ديسمبر 2017 

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية أخرى 

الموجودات غير المقاسة بالقيمة العادلة

قروض وسلفيات مخصوم منها الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدمًا

المستحق من أطراف ذات عالقة 

تعويضات حكومية مستحقة القبض

النقد واألرصدة المصرفية 

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية أخرى 

المطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة

الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

القروض المصرفية 

المستحق ألطراف ذات عالقة 

القيمة الدفترية

ألف درهم 

3,887

365,259

387

35,628

692,842

1,094,116

-
-

393,992

592,951

2,940

989,883

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

3,887

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

3,887

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

608,017

592,951

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

485,817

470,262

حقوق الملكية
ألف درهم

-

-

-

-

-

)334(

)1.847(

)2.181(

األرباح/)الخسائر(
ألف درهم

)362(

)80(

)1(

)14(

-

-

-

)457(

المستوى 1                        المستوى 2                        المستوى 3                  اإلجمالي   
ألف درهم                         ألف درهم                         ألف درهم                      ألف درهم    

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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األدوات المالية )تابع(  30

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية   31

لدى المجموعة أرض ومبنى ومركبات مؤجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي. تتضمن شروط اإليجار خيار تجديد عقد اإليجار عند انتهائه.
بلغت مصروفات اإليجار المحملة للسنة 24.549 ألف درهم )2016: 25.559 ألف درهم(.

توزيعات األرباح   32
قامت المجموعة خالل السنة بدفع توزيعات أرباح نقدية بلغت 90.000 ألف درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 )2016: 75.000 ألف درهم عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2015( التي تمثل ٪15 )2016: 5. ٪12( من رأس المال المصدر والمدفوع للمجموعة. 

االستحواذ على شركة تابعة  33
استحوذت المجموعة خالل 2017 على ٪100 من أسهم شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة المحدودة )“مياه دلتا”(، شركة كائنة في جدة، المملكة العربية السعودية ُتنتج مياه 
“العين”. تمكنت المجموعة من خالل هذا االستحواذ من الدخول إلى السوق في المملكة العربية السعودية ألول مرة من خالل منتج مياه “العين”، عالمة تجارية رائدة للمياه 

المعبأة في اإلمارات العربية المتحدة. تمارس شركة دلتا للمياه المعبأة أعمالها في المملكة العربية السعودية منذ ثالثة عقود وتحقق نمو وإيرادات نقدية.

في 31 ديسمبر 2017، كانت هناك ضمانات قائمة بمبلغ 59.728 ألف درهم )2016: 54.347 ألف درهم( تم 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.
يستحق سداد اإليجارات بموجب عقود اإليجار التشغيلي الغير قابلة لإللغاء على النحو التالي:

31 ديسمبر 2016 

الموجودات المقاسة بالقيمة العادلة

موجودات مالية أخرى 

الموجودات غير المقاسة بالقيمة العادلة

قروض وسلفيات مخصوم منها الدفعات المقدمة والمدفوعات مقدمًا

المستحق من أطراف ذات عالقة 

تعويضات حكومية مستحقة القبض

النقد واألرصدة المصرفية 

المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة

مطلوبات مالية أخرى 

المطلوبات غير المقاسة بالقيمة العادلة

الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

القروض المصرفية 

المستحق ألطراف ذات عالقة 

1,587

305,913

380

95,357

552,455

954,105

7,289

286,875

470,262

1,805

758,942

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,587

-

-

-

-

-

7,289

-

-

-

-

1,587

-

-

-

-

-

7,289

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

أقل من سنة

من سنة إلى خمس سنوات

أكثر من خمس سنوات

ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية

ارتباطات رأسمالية

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

16,231

30,024

31,621

77,876

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

70,222

41,317

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

70,327

60,714

31 ديسمبر 2016
ألف درهم

20.007

30.112

35.439

85.558

القيمة العادلة القيمة الدفترية    
المستوى 1            المستوى 2            المستوى 3      اإلجمالي   

ألف درهم             ألف درهم             ألف درهم          ألف درهم  ألف درهم   

الحصص غير المسيطرة  35

االستثمار  34

االستحواذ على شركة تابعة )تابع(  33

أبرمت المجموعة خالل 2016 اتفاقية مع شركة الوافر للخدمات التسويقية ش. م. ك. م. لتأسيس مصنع مشترك لتعبئة المياه في الكويت باسم شركة الرماح الوطنية 
للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. تتم معاملة الحصة التي تمتلكها المجموعة البالغة 50 ٪ في شركة الرماح الوطنية للتجارة العامة والمقاوالت ذ.م.م. كشركة تابعة وليس 

ائتالفًا مشتركًا حيث أنه وفقًا لالتفاقية التعاقدية المبرمة بين المساهمين تكون للمجموعة القدرة على السيطرة اإلدارية على تلك الشركة.  
يلخص الجدول التالي المعلومات المتعلقة بالشركة التابعة للمجموعة التي تمتلك فيها المجموعة حصة غير مسيطرة مادية: 

خالل 2017، أبرمت المجموعة اتفاقية مع أندرسون اإلمارات إنك لتأسيس شركة جلف ناشونال لألعالف ذ.م.م الستيراد والبيع بالجملة وتوزيع منتجات األعالف في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. من المتوقع أن تبدأ هذه الشركة عملياتها خالل الربع األول من عام 2018.

نسبة الحصة غير المسيطرة
الموجودات غير المتداولة

الموجودات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

المطلوبات المتداولة

صافي الموجودات 

صافي الموجودات المنسوبة إلى الحصة غير المسيطرة 

الخسائر المنسوبة إلى الحصة غير المسيطرة 

صافي الموجودات الُمستحوذ عليها

الممتلكات واآلالت والمعدات

المخزون

النقد واألرصدة المصرفية

الموجودات المتداولة األخرى

المطلوبات المتداولة األخرى

مخصص تعويضات نهاية الخدمة

صافي الموجودات القابلة للتحديد الُمستحوذ عليها

الحصة من صافي الموجودات القابلة للتحديد الُمستحوذ عليها )100٪(

الموجودات غير الملموسة

الشهرة التجارية

إجمالي الثمن )مدفوع نقدًا(

القيمة العادلة
ألف درهم

61,886

4,311

1,012

15,985

)17,162(

)8,977(

57,055

57,055

34,382

87,597

179,034

31 ديسمبر 2017
ألف درهم

٪ 50

85,994

5,122

)23,759(

)75(

67,283

33,641

)1,752(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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حقوق الملكية المطلوبات

اإلجمالي
ألف درهم

الحصص غير 
المسيطرة
ألف درهم

األرباح
المحتجزة

ألف درهم

احتياطي
آخر

ألف درهم

احتياطي 
تحويل العمالت

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

ألف درهم
رأس المال
ألف درهم

مطلوبات  
مالية أخرى
ألف درهم

قروض 
مصرفية

ألف درهم

التغيرات من التدفق النقدي 
التمويلي

1,685,686 - 998,399 )19,260( )40,303( 146,850 600,000 7,289 470,262 الرصيد كما في 1 يناير 2017

113,625 - - - - - - - 113,625 المتحصالت من قرض ألجل

23,356 - - - - - - - 23,356 المتحصالت من قروض مصرفية

)6,285( - - - - - - )6,285( - سداد أداة مشتقة

)90,000( - )90,000( - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

)17,753( - - - - - - - )17,753( الفوائد المدفوعة

22,943 - )90,000( - - - - )6,285( 119,228 إجمالي التغيرات من التدفق النقدي 
التمويلي

)1,733( - - - )1,733( - - - - تأثير التغيرات في أسعار صرف 
العمالت األجنبية

تغيرات أخرى

متعلقة بالمطلوبات

18,869 - - - - - - - 18,869 مصروفات الفوائد

)15,408( - - - - - - - )15,408( التغيرات في السحب على المكشوف 
واالستحقاقات

3,461 - - - - - - - 3,461 إجمالي التغيرات األخرى المتعلقة 
بالمطلوبات

251,542 33,641 185,481 12,815 - 20,609 - )1,004( - إجمالي التغيرات األخرى المتعلقة 
بحقوق الملكية

2,439,450 33,641 1,093,880 )6,445( )42,036( 167,459 600,000 - 592,951 الرصيد في 31 ديسمبر 2017

مطابقة تغيرات المطلوبات مع التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية   36

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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