اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي 2016

على الرغم من تدني أسعار النفط الذي فرض نفسه طوال هذا العام،
باإلضافة إلى التداعيات االقتصادية الكلية والجزئية إلجراءات الموازنـة التي
تبنتها حكومات دول مجلس التعاون ،فقد تمكنت مجموعة “أغذية”
ّ
من تسجيل نمو قوي في مبيعاتها وأرباحها .في حين أنه من الواضح بأن
البيئة االقتصادية ستبقى صعبة خالل العام الحالي ،حيث ستواصل الشركة
التزامها بتنفيذ استراتيجيتها الخمسية الساعية بأن تصبح واحدة من
أهم الشركات المنتجة لألغذية والمشروبات في الشرق األوسط ،بفضل
مقوماتها القوية ألعمالها الرئيسية.
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١

ﻣﻦ ﻧﺤﻦ

ﻧﺤﻦ ﺷﺮﻛﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑـﺎت ﻣﻘﺮﻫـﺎ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻋـﺎم  ٢٠٠٤وأدرﺟﺖ أﺳﻬﻤﻬـﺎ ﻓﻲ
ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻌﺎم  ،٢٠٠٥وﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻣﺤﻔﻈﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ﻣﻦ اﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﺸﺮوﺑـﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼء واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣـﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ودول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ وﺗﺮﻛﻴـﺎ وﻣﻨﻄﻘـﺔ اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ ﺑﺸﻜﻞ ﻋـﺎم.

أﺑﺮز اﻟﻤﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻤﺘﻠﻜﻬﺎ وﺗﺘﻮﻟﻰ إدارﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

١٩٧٨

١٩٩٠

٢٠٠٦

٢٠٠٨

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ
وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻐﻔﻮر
ﻟﻪ ﺑﺈذن ا½ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ
زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻌﻴﻦ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ

ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ إدارة
ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻊ اﻟﻌﻴﻦ
ﻟﺘﺼﻨﻴﻊ وﺗﻌﻠﻴﺐ اﻟﺨﻀﺮوات
إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻧﺘﺎج واﻟﺘﻮزﻳﻊ
ﻣﻊ »ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ«

١٩٨١

٢٠٠٥ - ٢٠٠٤

٢٠٠٧

٢٠٠٩

ﺑﺪء إﻧﺘﺎج
ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات ﻟ¤ﻏﺬﻳﺔ
واﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ )أﻏﺬﻳﺔ( ﻓﻲ إﻃﺎر
ﻣﺒﺎدرة اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
آﻳﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل
ﻓﻲ اﻣﺎرات

ﺑﺪء اﻟﻤﺸﺮوع )ﺟﺮﻳﻦ
ﻓﻴﻠﺪ( ﻓﻲ ﻣﺼﺮ

إدراج أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻣﻊ ﻃﺮح
 ٤٩ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب اﻟﻌﺎم

 ٢أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

ﻓـﻠـﺴﻔـﺘـﻨــﺎ

ﻟﻜﻲ ﻧﻌﻴﺶ اﻟﺤﻴﺎة ﻣﻦ أﻋﻤﺎق اﻟﻘﻠﺐ.
إن ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻘﻮم ﺑﻪ ﻓﻲ أﻏﺬﻳﺔ ﻳﻨﺒﻊ ﻣﻦ
أﻋﻤﺎق ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ.
ﻧﺤﻦ ﻧﻨﺘﺞ اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ
واﻟﻤﻮﺛﻮﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ وﺗﻐﺬي اﻟﺤﻴﺎة
اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ اﻟﻨﺎﺑﻀﺔ ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻛﻞ ﻳﻮم.
ﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻟﻠﻨﺎس ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
اﻟﻤﺸﺎرب واﻟﺠﻨﺴﻴﺎت.

ﻫﺬا اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻨﺎﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﻠﺐ ﻳﺤﺮك أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ،
ﺑﺪء Ûﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ وﺻﻮﻻ ً إﻟﻰ ﻣﺎﺋﺪة اﻟﻄﻌﺎم.
ﻧﺤﻦ ﻣﺼﻤﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻧﻘﺪر ﻋﺎﻟﻴ Ýﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻧﺨﺪﻣﻪ وﻛﻞ
ﺷﺨﺺ ﻳﻌﻤﻞ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻧﻘﻮم ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ أﻋﻤﺎق ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ.
ذﻟﻚ ﻧﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺤﻴـﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﺣﻴﺎﺗﻪ
ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺘـﺎم ،ﻧﺤﻴـﺎ ﺟﻤﻴﻌـ Ýاﻟﺤﻴـﺎة
اﻟﺘﻲ ﻧﺴﺘﺤﻖ.

٢٠١٠

٢٠١٥

 ٢٠١٦أﺑﺮﻳﻞ

 ٢٠١٦ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ إﻧﺘﺎج
وﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎن
ﻟﻠﻤﻴﺎه ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻧﺘﺎج
ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ

اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﻊ دﻟﺘﺎ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻊ
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻋﺔ

٢٠١٢
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه

٣

أﻫﻢ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺷﻬﺪت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻋﺎﻣ Ýآﺧﺮ Ûﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ،ﺣﻴﺚ
ﺳﺠﻠﺖ ﺧﻼﻟﻪ أدا ًء ﻗﻮﻳ Ýوﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ذات ﻧﺸﺎط وﺣﻴﻮﻳﺔ أﻗﻞ
ً
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .واﻧﺼﺐ اﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻃﻴﻠﺔ ﻫﺬا
اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻋﻤﺎل اﺳﺎﺳﻴﺔ وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮى اداء اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻔﺌﺔ اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ وﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ.

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ ا ﻳﺮادات

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ )ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

٨+ ٢٬٠١٢

٢٥٤

٪

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ أﺳﻮاق
٢
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ١واﻟﺪﻗﻴﻖ
وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ٣وﻣﻌﺠﻮن
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ١ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات.

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ ارﺑﺎح

ﺗﺤﺴﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎﻣﺶ ارﺑﺎح
ﺑﻨﺴﺒﺔ  - ٪٣٤٫٥أي ﺑﻤﻘﺪار
 ٢٥٣ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﻛﻔﺎءة
اﻧﺘﺎج واﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ
وﺗﺤﺴﻴﻦ ﺗﻨﻮع اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت.

١٠

٪ +
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ؛ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ

)ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

)ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

)ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(
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 1ﺣﺠﻢ وﻗﻴﻤﺔ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن أو أن  2 | ١٦ﺣﺠﻢ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ،إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن أو أن  3 | ١٦ﺗﻘﺪﻳﺮات ادارة داﺧﻠﻴÝ
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١٣

١٤

١٥

١٦

ﺗﻮاﺟﺪﻧﺎ اﻟﺪوﻟﻲ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ
روﻣﺎﻧﻴﺎ
إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ
ﺗﺮﻛﻴﺎ
ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻌﺮاق
اردن

اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻗـﻄـﺮ

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

ا ﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
ﻣﺼﺮ

اﻟﻤﻐﺮب
ﻟﻴﺒﻴﺎ

اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ُﻋﻤـﺎن
اﻟﻴﻤﻦ

اﺻﻮل
ﻣﻨﺘﺠﺎت إﻣﺎراﺗﻴﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺼﺮﻳﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺮﻛﻴﺔ

ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ
اﻟﺼﻮﻣﺎل
ﻛﻴﻨﻴﺎ

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم
ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ  -اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو :ﻣﻴﺎه
ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم؛ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺮﻳﺶ:
ﻋﺼﺎﺋﺮ ﻃﺎزﺟﺔ ذات ﻓﺘﺮة ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ
أﻃﻮل )ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺔ إﺗﺶ ﺑﻲ
ﺑﻲ(؛ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ذات
ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ ﻣﻄﻮرة؛ ﻣﻨﺘﺠﺎت دﻗﻴﻖ
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ؛ أﻧﻮاع ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﺒﻦ.

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﺻﻮل

٪١٠
٪٩

ﻓﺌﺎت أﻋﻤﺎل ﺟﺪﻳﺪة ذات ﺻﻠﺔ:
• ﻛﺮواﺳﺎن أﻣﺒﻴﺎﻧﺖ
• ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزات

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

٪١٠

٪٩
٪١٣

٪٨

٪١٤

٪١٥

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل

٪١٦

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

٪١٧

٪١٨

٪١٧

٪١٥

٪١١

١٢

ﻋﻼﻗﺎت ﻗﻮﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻨﻮات
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ  -ﻧﻮاﻓﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻨﺎﻓﺬ ﻓﺰﻋﺔ
)ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
واﻟﺸﺮﻛﺎت( ،ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة
)ﻛﺘﺸﺎب ،ﻣﻨﺎدﻳﻞ ،اﻟﺦ(.

٪١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

١٢

١٣

١٤

١٥

١٦

٥

ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻋﺎم ﺗﻜﻠﻞ ﺑﺎﻟﻨﺠﺎح ﻳﻤﻬﺪ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ ٢٠٢٠

ّ
ﺷﻜﻞ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺑﺎﻛﻮرة أﻋﻮام اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﻋﻴﺔ إﻟﻰ وﺿﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎف ﺷﺮﻛﺎت اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺸﺮق
اوﺳﻂ ،وذﻟﻚ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺻﻮل ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻳﺮادات إﻟﻰ  ١ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻌﺎم
 .٢٠٢٠وﻗﺪ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﻤﺜﻼً ﻓﻲ إﻧﺠﺎز ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻘﻮدﻧﺎ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ .٢٠٢٠

ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻢ رﻛﺎﺋﺰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه إﻟﻰ ﺧﺎرج ﺣﺪود اﻣﺎرات ،وﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ .ﻓﻔﻲ
ﻫﺬا اﻃﺎر ،دﺧﻠﻨﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻓﻲ
ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻗﺎﻣﺔ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﺳﻴﺒﺪأ ﻋﻤﻠﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٧

وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،٢٠١٦وﻗﻌﻨﺎ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻟﺸﺮاء
ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ ﻗﺴﻢ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ،
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺘﻠﻚ وﺗﻨﺘﺞ أﻳﻀ Ýﻣﻴﺎه »اﻟﻌﻴﻦ« ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﻧﻮاﺻﻞ اﻟﺴﻌﻲ ﻳﺠﺎد ﻓﺮص
دﻣﺞ واﺳﺘﺤﻮاذ ُﻣﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﺎن واﻟﻌﺼﺎﺋﺮ
وإﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠١٧

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل ا ﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه

ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ

اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ

اﻟﺒﺎن

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻛﺒﻴﺮة وﻣﺘﻨﺎﻣﻴﺔ

اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ

ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻌﺼﺎﺋﺮ

اﻟﺪﻗﻴﻖ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻴﺎدة

ﻫﺪف ٢٠٢٠

٠٫٣ - ٠٫٢

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

٠.٢
٠٫٥

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر

ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
٢٠١٥

 ٦أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

ﻋﻀﻮي

ﻏﻴﺮ ﻋﻀﻮي

٢٠٢٠

ﻛﻴﻒ ﺳﻨﺤﻘﻖ اﻟﻔﻮز؟ )ﺧﻄﺔ ﻣﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ(

١

دﻋﻢ اﻟﻔﺌﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﻀﻮي
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻤﻴﺎه،
اﻟﺪﻗﻴﻖ ،واﻟﻌﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ(

٢

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﻤﺎل اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻣﺎرات ﻣﻊ ﻃﺮح ﻋﺒﻮات اﻟﻤﻴﺎه ﺳﻌﺔ ٥
ﺟﺎﻟﻮﻧﺎت ،ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ،واﻟﺒﺎن ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺤﻮاذ

٣

اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﺎﻟﻤﻴ Ýﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻴﺎه ﻋﺒﺮ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ واﻻﻧﺪﻣﺎج واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

٤

ﺗﻮﺳﻌﺔ رﻳﺎدة ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺸﺎرﻳﻊ ﺟﺪﻳﺪة أو اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺎت ﺗﻨﺘﺞ اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ

٥

إﺟﺮاء ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟﺬرﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ
اﺳﺎﺳﻴﺔ )ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،اﻟﺨﻀﺮاوات
اﻟﻤﺠﻤﺪة ،اﻟﻤﺨﺒﻮزات اﻟﻤﺠﻤﺪة ،وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻣﻮﻧﺴﺘﺮ(

٦

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﻮاﻣﺶ اداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

٧

ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﻘﺪرات
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﺪام ﻓﻲ ارﺑﺎح

اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٦
• ﺣﻘﻘﻨﺎ ﻧﻤﻮ Ûﻣﺘﻔﻮﻗﻨ Ýﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ
١
ﻓﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﺳﺎﺳﻴﺔ ،وزادت ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق
رواد اﻟﺴﻮق ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ٢٦
• أﺻﺒﺤﻨﺎ ّ
ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻴﺎه  -ﻣﺘﻔﻮﻗﻴﻦ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ ﻣﻨﺎﻓﺴﻴﻨﺎ
ﺑﻤﻘﺪار  ٧٢٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
1

ﻧﻤﻮ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎت ”أﻏﺬﻳﺔ“ اﻟﻤﺸﺤﻮﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ وﻓﻘÝ
ﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ) (ACNielson YTD On16ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮان ﺿﻤﻦ ﻗﻨﻮات
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺣﺴﺎﺑﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎدارة.

• »اﻟﺒﻴﺎن«-٥) ١ﻏﺎﻟﻮن( ﺗﺤﻘﻖ أدا ًء ﻳﻔﻮق اﻻﻫﺪاف اﻟﻤﺤﺪدة
• ﺟﻬﻮد ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺎن/اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ
ﺗﺸﻬﺪ ﺗﻘﺪﻣÝ

1

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﻣﻴﺎه ﺳﻌﺔ  5ﻏﺎﻟﻮن ﻓﻲ دﺑﻲ اﺳﺘﺤﻮذت ﻋﻠﻴﻬﺎ أﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2015

• ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

١

• اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻣﻞ أﺳﻬﻢ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ
٢
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

1

ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ آل اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ،ﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﺤﻠﻮل دﻳﺴﻤﺒﺮ .2017

 2ﺗﻢ ﺗﻮﻗﻴﻊ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2016ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس .2017

• ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،ﺗﻢ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
• ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وإدﺧﺎل اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ذات
اﻟﺼﻠﺔ ﻛﻤﺎ ان ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ واﻟﺘﺮوﻳﺠﻴﺔ
اﺧﺮى ﻣﺎ ﺗﺰال ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ

• ﺗﺤﺴﻦ ُﻣﻠﻔﺖ :ﻧﻤﻮ ﺻﺎﻓﻲ اﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ ٣٠واﻧﺨﻔﺎض
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٥٦
• اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺗﺼﻔﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻛﻠﻴÝ
أو ﺟﺰﺋﻴ Ýو/أو اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﻊ أﻃﺮاف ﻣﻬﺘﻤﺔ

• ارﺗﻔﺎع ﻛﻔﺎءة اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ
• اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮات ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﻜﻞ  -ﺗﺒﺴﻴﻂ إﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ

• إﻛﻤﺎل إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ؛ وﻣﻞء ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
• اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮق ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻟ¤ﻋﻤﺎل/اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ووﺿﻊ اﻟﺨﻄﻂ
ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ

٧

ﻛﻠﻤﺔ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

رﻏﻢ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺆاﺗﻴﺔ،
ﺳﺠﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ٢٠١٦ﻋﺎﻣ Ýآﺧﺮ ﻣﻦ اداء اﻟﻘﻮي
ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﻤﻮ Ûﺛﻨﺎﺋﻲ اﻟﺮﻗﻢ ﻓﻲ أرﺑﺎﺣﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ارﺗﻔﺎع
ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻬﺎ .إﻧﻨﺎ ﻧﺘﺒﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ أﺛﺒﺘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ
وﻧﻄﺒﻖ ﻣﺒﺎدرات ﺗﺘﻈﺎﻓﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ وﺗﺘﻮﺣﺪ ﺑﻐﻴﺔ
اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺰﺧﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ ،ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ذات
اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻨﻈﺮ ﻧﻈﺮة واﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮاﻫﻨﺔ
واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻤﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻨﺎ.

ﻳﻤﺜﻞ اداء اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﺣﻘﻘﺘﻪ »أﻏﺬﻳﺔ«
ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺧﻄﻮة ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ
اﻟﺨﻤﺴﻴﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺒﻠﻎ
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
ﻓﻔﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺳﺠﻠﻨﺎ
أرﻗﺎﻣ Ýﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ
ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺎء ،ﻛﻤﺎ ﻧﺠﺤﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻧﺘﻨﺎ
اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺴﻮق ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻼﻋﺎﻧﺎت
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ .وﻗﺪ ﻛﺎن »اﺑﺪاع« ﻣﻨﺎرة ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣﺴﻌﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ،واﻟﺬي ﺷﻬﺪ
ﺗﻘﺪﻳﻤﻨﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ اﻟﻤﻨﺘﺞ اول واﻟﻮﺣﻴﺪ
ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة اﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺼﻮدﻳﻮم )زﻳﺮو-ﺻﻮدﻳﻮم( إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .وﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،واﺻﻞ
ﻓﺮﻳﻖ اﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻧﺘﺎج ﺧﻠﻄﺎت
ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﺰارﻋﻲ اﻟﺒﻼد ،ﻣﻄﻮر Ûﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﻬﺪف
إﻟﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻣﻮاﺷﻴﻬﻢ.

 ٨أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

ﻛﻤﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎ إﻧﺠﺎزات ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت
ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ اﺧﺮى ،ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﺠﻮن
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺘﻤﻮر ،ﻓﺸﻘﻴﻨﺎ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ﺑﻜﻞ ﻧﺠﺎح
وﺳﻂ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ أن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺰدﻫﺮة وﻧﺎﺑﻀﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط ﻛﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﺧﻴﺮة .ﻓﻌﻼوة
ﻋﻠﻰ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻟﺒﻦ زﺑﺎدي ﺑﻨﻜﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
أﻃﻠﻘﻨﺎ أﻳﻀ Ýﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ
ذات ﻓﺘﺮة ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﻪ  ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة
ﻟﻠﺒﺴﺘﺮة ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺗﺘﻴﺢ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﺬاق واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة أﻃﻮل
دون اﻟﺤﺎﺟﺔ ي ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﻣﻮاد ﺣﺎﻓﻈﺔ  ،ﻣﺎ
ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻨﺎ ﻻ ﻧﺪرك ﻓﻘﻂ ازدﻳﺎد اﻟﻮﻋﻲ اﻟﺼﺤﻲ ﻟﺪى
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ،ﺑﻞ ﻧﻘﺪم أﻳﻀ Ýﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ ﻧﻤﻮذﺟÝ
ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﺎﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﺪى أﺑﻨﺎء اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
وﺗﻐﻤﺮﻧﺎ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺤﻤﺎس واﻟﺴﻌﺎدة وﺧﺎﺻﺔ ﺗﺠﺎه
ﺟﻬﻮد اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻋﻼﻣﺘﻨﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﺑﺮز ،ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ .ﻓﻔﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم،
دﺧﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ
اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم،
اﺳﺘﺤﻮذﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ
ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،وﻗﺪ وﺿﻌﺖ ﻫﺎﺗﺎن
اﻟﻤﺒﺎدرﺗﺎن أﺳﺴ Ýﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﺻﺮح راﺋدÛ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ »اﻟﻌﻴﻦ« ،ﻛﻤﺎ
ﻣﺜﻠﺘﺎ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﺻﺪق اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ
اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻻﺳﺘﺤﻮاذ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.

وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻣﺼﺪر ﻓﺨﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﻟﻨﺎ ،ﻓﺠﺬور
ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ ﻋﺎم  ١٩٧٨ﻋﻨﺪﻣﺎ زرع اﻟﻤﻐﻔﻮر
ﻟﻪ ﺑﺈذن ا½ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن
آل ﻧﻬﻴﺎن ﺑﺬور ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺑﻨﺎء أول
ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ ﺧﺎرج اﻣﺎرات ،ودﺧﻮل اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ »ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ«
ﺗﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺎ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ.
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ ﻳﺠﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺠﺰﻳﺔ ﻫﻮ ﻣﺎ
ﻳﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ .ﻓﻌﻠﻰ ذات اﻟﻨﺤﻮ
اﻟﺬي ﺳﺎرت ﻓﻴﻪ ﻗﺼﺔ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ،ﺑﺪء Ûﻣﻦ ﺧﻄﻮاﺗﻨﺎ
اوﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﻨﺎ ﻣﺠﺮد ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻠﻒ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،إﻟﻰ أن أﺻﺒﺤﻨﺎ أﻛﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻟ¤ﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ،ﻧﻌﻤﻞ أﻳﻀ Ýﻋﻠﻰ
وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ رﻓﻴﻌﺔ ﺟﺪ Ûﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻮع اﻻﻗﺘﺼﺎدي
ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻤﺖ اﻟﻘﻮة اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﺘﺘﺠﺎوز اüن
 ٣،٥٠٠ﻣﻮﻇﻒ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻮاﻫﺐ ،اﻟﻔﺬة واﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺮﻓﻴﻊ ،واﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﻛﺘﺎﻓﻬﻢ ﻛﻞ أﻋﻤﺎل
»أﻏﺬﻳﺔ« وإﻧﺠﺎزاﺗﻬﺎ .وﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻤﻠﻨﺎ اﻟﺪؤوب ﻣﻌﻬﻢ
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ،ﺑﻞ ﻧﻌﻤﻞ أﻳﻀ Ýﺑﻜﻞ
ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ
ﻧﻨﺘﻤﻲ إﻟﻴﻬﺎ.

ﻓﻘﺪ ﻗﺪﻣﻨﺎ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺒﺎدرة »زاﻫﺐ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻨﺎﻫﺎ
ﻗﺒﻞ ﺳﻨﺘﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ »إﻧﺠﺎز اﻣﺎرات« ،ﺑﺮاﻣﺞ
إﻋﺪاد ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟـ  ١،٥٠٠ﻃﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﻣﻦ
أﺑﻨﺎء اﻣﺎرات ،ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﺷﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺪاﻋﻢ اﺑﺮز
ﺑﻼ ﻣﻨﺎﻓﺲ ﻟﻬﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﻣﺎ ُذﻛﺮ ،ﺷﻬﺪ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺗﺴﺠﻴﻞ أﻋﻠﻰ
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺷﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ .ﻓﻘﺪ ﺑﺎت
اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن اﻣﺎراﺗﻴﻮن ﻳﻤﺜﻠﻮن اüن ﺛﺎﻟﺚ أﻛﺒﺮ
ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻋﻤﻮﻣ Ýوﺛﺎﻧﻲ أﻛﺒﺮ ﺟﻨﺴﻴﺔ
ﻓﻲ إدارﺗﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﺗﺄﻛﻴﺪ Ûﻋﻠﻰ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻢ دون اﻟﻨﻮع ،ﺑﺮز اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺼﻮرة ﺟﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ
اﻻرﺗﻘﺎء اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ذوي اداء اﻟﺮﻓﻴﻊ ﻣﻦ أﺟﻞ
إﻋﺪادﻫﻢ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت أﻛﺒﺮ.
وﺑﻬﺬه اﻟﺮوح واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ إرﺛﻨﺎ
اﻟﺤﺎﻓﻞ ﺑﺎﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻧﻤﻀﻲ ﻗﺪﻣ Ýوﺑﺤﻤﺎس ﻣﺘﻘﺪ إﻟﻰ اﻟﻌﺎم
» ،٢٠١٧ﻋﺎم اﻟﺨﻴﺮ« ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ،ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﻳﺠﺎد
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﻦ
ﺧﻼل أﻧﺸﻄﺘﻨﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

وأود أن أﺗﻮﺟﻪ ،ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ،ﺑﺨﺎﻟﺺ
اﻟﺸﻜﺮ ﻟﻔﺮﻳﻘﻨﺎ اداري وﻣﻮﻇﻔﻴﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﻧﻴﻬﻢ
وﺟﺪﻫﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻣﻌﺮﺑ Ýﻋﻦ ﺷﻜﺮي اﻟﺨﺎص
ّ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎم ﺑﻪ
ﻣﻦ دور ﻓﺎﻋﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺸﺮﻛﻪ .ﻛﻤﺎ أﺗﻮﺟﻪ ﺑﺄﺳﻤﻰ
آﻳﺎت اﻟﺸﻜﺮ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ،واﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﺻﺎﺣﺐ
اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،وﻟﻲ ﻋﻬﺪ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﻘﺎﺋﺪ اﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻘﺪﻣﻮﻧﻪ ﻣﻦ دﻋﻢ ﻻ ﻣﺤﺪود ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ
ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
ﻣﺆﻛﺪ Ûﻓﻲ اﻟﺨﺘﺎم ﺛﻘﺘﻲ ﺑﺄﻧﻜﻢ ﺳﺘﻮاﺻﻠﻮن اﻟﺘﻘﺪم
ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻨﺎ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻨﺎ ﻟ¤ﻋﻮام
اﻟﻘﺎدﻣﻪ ﺑﺈذن ا½.

اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻇﺎﻓﺮ ﻋﺎﻳﺾ اﺣﺒﺎﺑﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

٩

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

١

٢

٣

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس /ﻇﺎﻓﺮ
ﻋﺎﻳﺾ اﺣﺒﺎﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة راﺷﺪ ﺣﻤﺪ
اﻟﻈﺎﻫﺮي

ﺳﻌﺎدة ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻈﺎﻫﺮي

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة

ﻋﻀﻮ

ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎت(

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺼﻨﺎدﻳﻖ اﻟﻤﻔﻬﺮﺳﺔ،
ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮ ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻟﺸﺆون اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻔﻮﻋﺔ

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

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﻃﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺟﻤﻌﻴﺔ
اﺗﺤﺎد اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻴﻦ ،اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻻﺗﺤﺎد
ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء ﻣﻌﻬﺪ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎت(
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﺮف اﻟﻬﻼل

 ١٠أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦
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٥

٦
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٧

ﺳﻌﺎدة آﻣﻨﺔ ﻋﺒﻴﺪ
اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ

ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ
اﻟﺴﻮﻳﺪي

ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ
ﻏﺒﺎش

ﺳﻌﺎدة ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻮ
ﻫﺎرون اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻋﻀﻮ

ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎت(

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﺼﻨﺪوق
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم ﻫﻴﺌﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻓﻞ

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺰارع اﻟﻌﻴﻦ
ﻟÿﻧﺘﺎج اﻟﺤﻴﻮاﻧﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
ﻗﺼﺮ اﻣﺎرات

رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ش.ذ.م.م

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺒﻨﻚ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
أﺑﻮﻇﺒﻲ دارة رﻳﺎﺿﺔ اﻟﺴﻴﺎرات

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺼﺮف
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﺳﻼﻣﻲ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺑﻨﻚ اﻟﺨﻠﻴﺞ اول

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺮﻛﺰ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻤﻌﺎرض

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
اﻻﺗﺤﺎد ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻈﻔﺮة ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻋﻮاد
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل اﻟﻤﺤﺪودة

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ رﻳﺴﻮت
ﻟ¤ﺳﻤﻨﺖ ش.م.ع.
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﻮاﻧﺊ دﺑﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ
اﺳﺒﺎﻧﻴﺔ )ﺳﻴﺒﺴﺎ(
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ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻨﻌﻴﻢ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻣﺼﺮ

ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻼل
اﺣﻤﺮ اﻣﺎراﺗﻲ
ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺮﻛﺰ اﻣﻦ
اﻟﻐﺬاﺋﻲ  -أﺑﻮﻇﺒﻲ
١١

ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﺳﺠﻠﺖ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻋﺎﻣ آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻘﻮي ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﻣﺤﻘﻘﺔ ﺗﻘﺪﻣ ﻣﻠﻤﻮﺳ
ﻧﺤﻮ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻧﻤﺖ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٠ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ  ٢٥٤ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،ﺗﺠﺎوزت إﻳﺮادات
اﻟﻤﻠﻴﺎري درﻫﻢ أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ٨ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺎﺟﺰ
َ
اﻟﺴﺎﺑﻖ .وﻟﻢ ﻧﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﺎت إﺑﺪاﻋﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺒﻘﻴﻨﺎ ﺳﺒﺎﻗﻴﻦ
ﻻﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻐﻴﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﻌﻤﻼء،
ﺑﻞ ﺟﻌﻠﻨﺎﻫﺎ أﻳﻀ ﻣﺘﺎﺣﺔ وﺑﺎرزة ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻣﺎرات ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻗﻮى ﻣﻦ اي وﻗﺖ
ﻣﻀﻰ ﻓﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻌﺰزﻳﻦ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻮق
ﻓﻲ ﻓﺌﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ا®ﺳﺎﺳﻴﺔ.

وﻣﺜﻠﺖ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﺮك اﺳﺎﺳﻲ ﻟﻬﺬا
اﻟﻨﻤﻮ ،ﻣﻌﺰزة ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻬﺎ
ﻣﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت وﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق
اﻣﺎراﺗﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ
اﻟﺴﻮق اﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ،ﻋﺰز إﻃﻼق
ﻣﻨﺘﺞ »اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو« اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم،
ﺳﺒﺎﻗﺔ
ﺳﻤﻌﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻛﺼﺎﺣﺒﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت ّ
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﻮدة ،ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻓﻲ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺮﻳﺎدي ﻟﻤﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻣﺎراﺗﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أن ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ
دﺑﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻌﺒﻮات ﻣﻴﺎه ﺳﻌﺔ  ٥ﻏﺎﻟﻮﻧﺎت،
واﻟﺘﻲ اﺳﺘﺤﻮذﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ أواﺧﺮ  ،٢٠١٥ﻓﺎق أداؤﻫﺎ
ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ أول ﺳﻨﺔ ﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﺖ
ﻣﻈﻠﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »أﻏﺬﻳﺔ«.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي وﺿﻌﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أﻏﺬﻳﺔ ﺑﺼﻤﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ
اﻣﺎرات ،واﺻﻠﻨﺎ أﻳﻀ ﺗﻘﺪﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ اﻗﻠﻴﻤﻲ .ﻓﺎﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻤﺸﺘﺮك
اﻟﺘﻲ أﺑﺮﻣﻨﺎﻫﺎ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ آل ﺑﺤﺮ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،واﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ،ﺗﻤﺜﻼن ﻣﻨﻔﺮدﺗﻴﻦ وﻣﺠﺘﻤﻌﺘﻴﻦ ﻧﻘﻠﺔ
ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﻨﺎ ®ن ﻧﺼﺒﺢ ﺷﺮﻛﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ راﺋﺪة
ﺣﻘ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻴﺎه .وﻻ أﺑﺎﻟﻎ إن ﻗﻠﺖ إن ﺗﺤﻮﻟﻨﺎ
إﻟﻰ ﻣﺎﻟﻚ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻌﻴﻦ ﻛﻌﻼﻣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ
ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻤﻴﺎه ﺳﻴﻜﻮن ﺛﻤﺮة ﻻﺳﺘﺤﻮاذﻧﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ.

 ١٢أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ،ﺳﺎﻋﺪﻧﺎ إﻃﻼق ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻔﺘﺮة ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ أﻃﻮل دون أي ﻣﻮاد إﺿﺎﻓﻴﺔ
أو ﺣﺎﻓﻈﺔ ،ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ إﻳﺮاداﺗﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺬي
ﺷﻬﺪ واﺣﺪ¿ ﻣﻦ أﻛﺒﺮ اﻻﻧﻘﺒﺎﺿﺎت ﻋﺎم  .٢٠١٦أﻣﺎ
ﻣﻨﺘﺠﺎت »ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ« ﻓﻘﺪ واﺟﻬﺖ ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻧﺠﻤﺖ ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ ا®وﻟﻰ ﻋﻦ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت
اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺒﺖ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻗﺖ
ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻤﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة.

وﻟﻢ ﻳﻜﻦ ذﻟﻚ ﻣﻬﻤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ
اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎرج ا®ﻃﺮ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻧﻤﺎذج اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ،
ﺳﻮاء ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ داﺧﻠﻴ ،أو ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﺧﺎرﺟﻴ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﺎ اﺑﺪاع ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻓﺤﺴﺐ ،ﺑﻞ أﻳﻀ ﻓﻲ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻬﺠﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻟﻌﻤﻼﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺤﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ أﺣﺠﺎم ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ وﺿﻤﺎن أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ ا®رﺑﺎح.

وأﻣﺎ ﻋﻼﻣﺔ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت ﻋﺎﻣ ﺟﻴﺪ¿ ﺟﺪ¿،
ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﻲ ﻟﺒﻦ زﺑﺎدي اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ وزﺑﺎدي
ا®ﻃﻔﺎل ،اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﻤﺜﻼن اﻟﺸﺮﻳﺤﺘﻴﻦ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﻴﻦ
ﻟﻌﻼﻣﺔ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ،ﺑﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ اﻟﺰﺑﺎدي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
أﻳﻀ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ دﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺒﻦ اﻟﺰﺑﺎدي
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻼت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺞ
ﺟﺪﻳﺪ ﺳﻌﺔ  ١٠ﻛﻎ .وﻣﻦ ﺧﻼل دﻋﻢ ﻋﻼﻣﺔ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ«
ﺑﻨﻜﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﺣﻤﻼت إﻋﻼﻧﻴﺔ ﺗﻀﻤﻨﺖ أﻧﺸﻄﺔ
ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ رﻗﻤﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ،أﺻﺒﺤﺖ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« اﻟﻌﻼﻣﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻳﺤﺔ ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻔﺌﺔ
ا®ﻟﺒﺎن ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ .٢٠١٦

وا®ﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،أن اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ أوﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ
أن ﻧﺒﺤﺚ وﻧﺠﺪ ﻋﺮوﺿ ﺗﻌﻄﻲ ﻗﻴﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻛﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزات وﺧﻠﻄﺎت اﻟﻌﻠﻒ اﻟﺠﺎﻫﺰة
ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﺗﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﻴﺔ.
وﺑﻌﺪ أن اﺟﺘﺰﻧﺎ اÐن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﺑﻨﺠﺎح،
ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ اﻟﻘﻮل ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ أﻧﻨﺎ ﺗﻤﻜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺠﺪﻳﺪ ،وﺑﺄدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻦ
اﻻﺿﻄﺮاب ﻓﻲ ا®ﺳﺲ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﺬﻳﻦ
اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻬﺎﻣﻴﻦ ﺟﺪ¿ ﻣﻦ ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻨﺎ.

وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ،ﻓﺈن ﻣﺎ
ﻣﻴﺰ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﻫﻮ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ
ّ
ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻋﻼﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺼﺼﻨﺎ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﻟﺘﻲ دﺧﻠﺖ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﺑﺪء¿ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ ) ٢٠١٦واﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻄﺒﻘﺔ
ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  .(٢٠٠٧ﻓﻘﺪ ﻣﻜﻨﺘﻨﺎ ﻫﺬه
اﺟﺮاءات ﻣﻦ اﺣﺘﻮاء اÐﺛﺎر اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ أوﻻ ً ﺛﻢ ﺗﻘﻠﻴﻞ
ﻫﺬه اÐﺛﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﺪ ا®دﻧﻰ ﺛﺎﻧﻴ.

وﻟﻘﺪ آﺗﺖ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة أﻛﻠﻬﺎ ،وأﻗﺼﺪ
ﺑﻬﺎ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺟﻤﻊ ا®ﻋﻤﺎل اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻌ
ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ إدارة ﻣﺨﺘﺼﺔ )أي أﻋﻤﺎل ﻣﻌﺠﻮن
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻤﺠﻤﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ،
واﻟﻤﺨﺒﻮزات واﻟﺘﻤﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ( .إذ ﺣﻘﻘﺖ »أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ« ،ﻛﻤﺎ
ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ داﺧﻠﻴ ،ﻧﻤﻮ¿ أﻛﺒﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٣٠ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺎﺋﺖ،
ﻣﻊ ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻤﻘﺪار أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
اﻟﻨﺼﻒ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ آﺣﺎد اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ وذﻟﻚ
رﻏﻢ ا®ﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.

إن اﻧﺠﺎزات اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻋﺎم
 ٢٠١٦ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ ﺷﻬﺎدة ﻋﻠﻰ ﻗﻮة اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ
ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ،وﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﺑﺄن ﺧﻂ ﺳﻴﺮﻧﺎ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺠﺰﻳﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات
اﻟﻘﺎدﻣﺔ .وأود ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد أن أرﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻣﻠﻴﻦ
ﻫﺎﻣﻴﻦ ﺟﺪ Ûأﻋﺘﻘﺪ أﻧﻬﻤﺎ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎن ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﻤﺎ :روح اﺑﺪاع واﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ
ذوي اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﺮﻓﻴﻊ .وﻟﺬﻟﻚ ﺳﺄﺣﺮص ﻋﻠﻰ إﻳﻼء
اﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وإﺛﺮاء ﻫﺬﻳﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺳﻌﻴﻨﺎ ﺿﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ »أﻏﺬﻳﺔ« ،ﺑﺄﺳﻠﻮب ﻳﻤﺘﺎز ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻜﻔﺎءة واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ.
إن ﻗﻴﺎدة دﻓﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻓﻲ ﺳﻌﻴﻬﺎ ن ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺔ
اﻏﺬﻳﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺑﺤﻠﻮل  ٢٠٢٠ﺗﺸﻜﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﺷﺮف أﻋﺘﺰ ﺑﻪ
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ذات اﻟﻮﻗﺖ .وﻫﻲ ﻛﺬﻟﻚ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﻓﻲ ﻇﻞ اوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﺪة ﺣﺎﻟﻴ Ýﻣﻦ ﺣﻮﻟﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
واﻟﻌﺎﻟﻢ ،واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺰز ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻳﺒﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﺗﻀﻊ
أﻣﺎﻣﻨﺎ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﺟﺪﻳﺪة وأﻛﺜﺮ ﻗﻮة ﻟÿﺑﺤﺎر ﻧﺤﻮ ﻏﺎﻳﺘﻨﺎ
وﺳﻂ أﺟﻮاء ﻏﻴﺮ ﻣﺆاﺗﻴﺔ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻧﺘﻤﺘﻊ
ﺑﻤﻮﻗﻊ ﻣﻤﺘﺎز ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬه اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
واﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺎ ﻧﻤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ رؤﻳﺔ واﺿﺤﺔ
وﻣﻮارد ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻣﺘﻔﺎﻧﻴﺔ.

وأود أن أﺧﺘﻢ ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ ﻫﺬه ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺸﻜﺮ إﻟﻰ ﻛﻞ
زﻣﻼﺋﻲ ﻓﻲ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻮه ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺟﺎد
ﻟﺠﻌﻞ ﻋﺎم  ٢٠١٦ﺳﻨﺔ إﻧﺠﺎز أﺧﺮى .وأﺗﻄﻠﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻣﻌﻜﻢ ﻟﺪﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ ﺷﺮﻛﺘﻨﺎ ﻗﺪﻣ Ýإﻟﻰ ﻗﻤﻢ أﻋﻠﻰ
ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ .ﻛﻤﺎ أود أن أﻋﺮب
ﻋﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﻜﺮي ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة »أﻏﺬﻳﺔ،
وإﻟﻰ ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ وﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻨﺎ وﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ وﻛﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ دﻋﻤﻬﻢ وإﺳﻬﺎﻣﺎﺗﻬﻢ.

ﻃﺎرق اﻟﻮاﺣﺪي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

١٣

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

١

٢

٣

ﻃﺎرق ﻋﺰﻳﺰ

ﻃﺎرق اﻟﻮاﺣﺪي

ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻠﺪان

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول،
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ وﺣﻠﻮل اﻋﻤﺎل

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ

إﻣﺎراﺗﻲ

ﺗﺮﻛﻲ

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠٠٧

اﻧﻀﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٥

اﻧﻀﻢ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻓﻲ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠٠٨

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ :Ýﻣﺴﺎﻋﺪ
ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﻲ آﻧﺪ ﺟﻲ،
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول ـ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻋﻤﺎل ،اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎت( ،اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل
اﻟﺰراﻋﻴﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ش.م.ع

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﺷﺮﻛﺔ ﺟﻴﻠﻴﺖ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ،أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ،اﻟﺸﺮق اوﺳﻂ
واﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

 ١٤أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول  -ﻗﻄﺎع
اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت ،ﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ ،اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺑﻲ آﻧﺪ ﺟﻲ،
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ وﺗﻐﻠﻴﻒ اﻟﺸﻔﺮات
وأﻣﻮاس اﻟﺤﻼﻗﺔ ،ﺑﻮﻟﻨﺪا
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺷﺮﻛﺔ
ﺟﻴﻠﻴﺖ ،أﺳﻮاق ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﺒﺤﺮ
اﺑﻴﺾ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

1

3
2

٤

٥

٦

5
4

7
6

٧

ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺸﻌﺎر

ﺧﺎﻟﺪ أﺣﻤﺪ

ﻓﺴﺎﺣﺎت ﺑﻴﻎ

ﺗﻴﺪ ﺛﻮرﺑﺠﻮرﻧﺴﻴﻦ

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول،
اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ادارﻳﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ،
إدارة اﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ
واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي،
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻻﻟﺒﺎن

ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ أول
ﻗﺴﻢ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ

إﻣﺎراﺗﻲ

ﻛﻨﺪي

ﻧﺮوﻳﺠﻲ

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٠٨

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠٠٤

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠٠٦

اﻧﻀﻢ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ
ﻓﻲ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اداري،
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻤﻴﻀﻲ ،اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﺠﺎري ،ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻮود أﻧﺪ
ﺳﻨﺎﻛﺲ ﺑﺠﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ،
ﺑﻴﺒﺴﻲ ﻛﻮﻻ إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل

ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ:Ý
ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻳﻚ وﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم
ﺷﺮﻛﺔ ﺑﻮﺳﻄﻦ أﻧﻠﻴﺘﻜﺲ
ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

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

رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ
ﻛﻴﺜﻠﻲ ﻟﻠﻤﻌﺪات ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

ﻣﺪﻳﺮ إﻗﻠﻴﻤﻲ ،اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻴﺘﺎ ،أوروﺑﺎ ،اﻟﺸﺮق
اوﺳـﻂ وأﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ ،وﻣﻘﺮﻫـﺎ
روﻣﺎ وﺟﻨﻴﻒ

ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وادارﻳﺔ،
اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ اﻟﻜﺒﺮى ﻟﻠﺪﻗﻴﻖ واﻟﻌﻠﻒ،
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

١٥

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت واﻟﺒﺎن

ﺣﻘﻘﺖ وﺣﺪة اﻟﻤﻴﺎه  -اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت  -اﻟﺒﺎن  ،اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﻤﻴﺎه ،إﻳﺮادات ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ
 ٧٦٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻧﻤﻮ Ûﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪ ١٨ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﻛﺎن ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ اﻟﻔﻌﺎل دور ﻣﺤﻮري
ﻓﻲ زﻳﺎدة اﻳﺮادات ،ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻌﺒﺖ ﺟﻬﻮد اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﻠﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر
اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم دور Ûرﺋﻴﺴﻴ Ýﻓﻲ زﻳﺎدة ارﺑﺎح.

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٧٦٦
ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ا ﻳﺮادات

٪١٨+
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ارﺑﺎح

٪٣٤+
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١٢٩
ﻣﻠﻴﻮن

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻤﻴﺎه

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٦٥٣

٪٢٠+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

١٣٢

٪٢٧+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺗﺘﻜﻮن ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺒﺌﺔ ،وﻋﺒﻮات ﺳﻌﺔ  ٥ﻏﺎﻟﻮن ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻼﻣﺎت
ﻣﻴﺎه »اﻟﻌﻴﻦ« و»أﻟﺒﻴﻦ« و»اﻟﺒﻴﺎن« و»آﻳﺲ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل« .وﺗﻤﺜﻞ ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ درة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ،
وﻋﻼﻣﺔ راﺋﺪة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻣﺎرات ﺗﺘﻔﻮق ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٠٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻋﻦ أﻗﺮب ﻣﻨﺎﻓﺴﻬﺎ.
واﺻﻞ ﺳﻮق اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ﻧﻤﻮه ﻓﻲ ا ﻣﺎرات،
ﻟﻜﻦ ﺑﻮﺗﻴﺮة أﺑﻄﺄ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻓﻲ
ﻇﻞ ﻫﺬه اﺟﻮاء ،ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺗﻔﻮﻗ Ôﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
ﻫﺬه اﻟﻔﺌﺔ ،وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء ا ﻣﺎرات واﻟﺠﻬﻮد
اﻟﻤﺮﻛﺰة ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ وﺗﻮﻓﺮﻫﺎ
ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻓﻲ
إﺑﺮاز ﻋﻼﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وإﻃﻼق اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
واﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ داﺧﻞ اﻟﺴﻮق.
ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم أﻃﻠﻘﻨﺎ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﺤﺖ
ﻋﻨﻮان »أﺳﺎﺳﻴﺎت اﻟﺤﻴﺎة« ،ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎدن ﻓﻲ ﻣﻴﺎه »اﻟﻌﻴﻦ«.
وﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ ،ﺑﺪأ ﺧﻂ اﻧﺘﺎج اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ
ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻋﻤﻠﻪ ،ﻣﻤﺎ زاد ﻃﺎﻗﺘﻨﺎ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻲ
ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه داﺧﻞ اﻣﺎرات ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٤٠ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ.

وﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﺗﻢ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺞ »اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو«
اﺑﺪاﻋﻲ ﻛﻤﻨﺘﺞ ﻣﻴﺎه ﻣﻌﺒﺄة ﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮدﻳﻮم،
ﻳﻌﻜﺲ اﻟﺘﺰام »أﻏﺬﻳﺔ« ﺑﺎﻟﻤﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﻠﺤﺎﺟﺎت اﻟﻤﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ واﻟﺒﻘﺎء دوﻣ Ýﻓﻲ
ﻃﻠﻴﻌﺔ اﻟﻤﻠﺒﻴﻦ ﻟﻠﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺗﻢ إﻃﻼق ﻋﺒﻮة
ﻣﻴﺎه اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ
اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ .ﻛﻤﺎ زادت ﺷﺤﻨﺎت وإﻳﺮادات ﻣﻴﺎه »أﻟﺒﻴﻦ«
اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺸﺂﺗﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ واﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرات ،ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻀﻌﻒ
)ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ  ١٢٣ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﻧﻔﺲ
اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وواﺻﻠﺖ ﻋﻼﻣﺔ »اﻟﺒﻴﺎن« ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ﺑﻌﺒﻮات
ﺳﻌﺔ  ٥ﻏﺎﻟﻮن ﺗﻔﻮﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻫﺪاف اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﺒﻞ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻴﻬﺎ .وﺑﻌﺪ إﻧﺠﺎز ﻋﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺂزر اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻴﻦ اﻋﻤﺎل ،ﺣﻘﻘﺖ اﻳﺮادات ﻧﻤﻮÛ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻤﺜﻞ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ١٣ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻣﺴﺘﻔﻴﺪة ﻣﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻮﻟﻴﺜﻴﻠﻴﻦ
ﺗﻴﺮﻓﺜﺎﻟﻴﺖ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺒﻴﺎن ،وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ
اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ.

ﺣﻘﻘﺖ »اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو« ﻧﺠﺎﺣ Ôﻫﺎﺋﻼً ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ٪٤
ﻣﻦ ﺣﺼﺘﻬﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن  ٥أﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪ
إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ .٢٠١٦

اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة )اﻟﻌﻴﻦ(

٪٤
٪٢٦

اوﻟﻰ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ٢٦ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
اﻟﺤﺼﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟـ»اﻟﻌﻴﻦ زﻳﺮو«
ﺑﻠﻐﺖ  ٤ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
)اﻟﻤﺼﺪر :إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن(

١٧

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٨١

ﺛﺎﺑﺖ

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

٤

٪١٠-

ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ وﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ،إﻳﺮادات
ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٨١ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،وﺣﺎﻓﻈﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮاﻫﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﺷﻬﺪت ﺗﺮاﺟﻌ Ýﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ.
واﺟﻬﺖ ﻋﻼﻣﺔ »ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ« ﻋﺎﻣ Ôﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت.
ﻓﻘﺪ أدت اﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة واﻧﺨﻔﺎض
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ا ﻧﻔﺎق ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻃﺆ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ رﻏﻢ إﻃﻼق
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة وﺗﻮاﺻﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺮوﻳﺠﻲ،
ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.
ﺷﻬﺪت ﻫﺬه اﻟﺴﻨﺔ ﻃﺮح ﻋﺒﻮة ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ اﻟﻜﺒﻴﺮة
ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﺑﺮﻳﻞ اﻟﻤﺘﻤﻴﺰة ﺑﻐﻄﺎﺋﻬﺎ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة
إﻏﻼﻗﻬﺎ ﺑﺈﺣﻜﺎم ﻣﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻄﻌﻢ اﻟﻤﻨﻌﺶ أﻳﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ،وﻣﻨﺘﺞ
ﻛﺎﺑﺮي ﺻﻦ »ﻓﺮوت ﻛﺮاش« اﻟﺬي ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﻤﺤﺘﻮاه
اﻟﻤﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﺼﻴﺮ ﺑﺮﺗﻘﺎل  ١٠٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻟﻠﻤﺪارس
ﻓﻲ دﺑﻲ واﻟﺸﺎرﻗﺔ واﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .ﻛﻤﺎ ﺗﻢ إﻃﻼق ﻋﺼﺎﺋﺮ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻓﻲ
ﻣﺤﻼت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ،٢٠١٦واﻟﻤﺘﻤﻴﺰة
ﺑﻌﻤﺮﻫﺎ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ اﻃﻮل ،ﻟﺘﻜﻤﻞ ﻣﺤﻔﻈﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﻤﺮﻫﺎ اﻟﺘﺨﺰﻳﻨﻲ ٣
أﻳﺎم ،ﻟﺸﺮﻳﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻄﺎﻋﻢ واﻟﻔﻨﺎدق.

اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺮة واﺣﺪة
)ﻛﺎﺑﺮي ﺳﻦ(
٪١٠

اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ١٣٫٢ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
)اﻟﻤﺼﺪر :إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن(

 ١٨أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

وﻃﺮﺣﻨﺎ ﺧﻤﺲ ﻧﻜﻬﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة
اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﺴﺘﺮة ﺑﺎﻟﻀﻐﻂ
اﻟﻌﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺬاق
واﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ ﻟﻔﺘﺮة ﺗﺨﺰﻳﻨﻴﺔ أﻃﻮل دون أي ﻣﻮاد
إﺿﺎﻓﻴﺔ أو ﺣﺎﻓﻈﺔ.
وﺟﺎء اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻄﻔﻴﻒ ﻓﻲ ارﺑﺎح )ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٠٫٤ﻣﻠﻴﻮن
ردﻫﻢ( ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺎق اﻟﺘﺠﺎري اوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻌﻼﻣﺔ
»اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺮﻳﺶ« ﺧﻼل ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻃﻼق دون ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺰاﻳﺎ
اﻳﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﺎم ﻛﺎﻣﻞ.

ﺗﻢ إﻃﻼق اﻟﻌﺼﺎﺋﺮ اﻟﻄﺎزﺟﺔ ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
اﻟﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻣﻊ ﻓﺘﺮة ﺻﻼﺣﻴﺔ أﻃﻮل.

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺒﺎن

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٣٣

٪٢٩+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

٧-

٪٤١+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺳﺠﻠﺖ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن ،ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ ﻋﻼﻣﺔ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺘﻲ زﺑﺎدي اﻟﻔﻮاﻛﻪ وزﺑﺎدي
اﻃﻔﺎل ،إﻳﺮادات ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٣٣ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻣﺤﻘﻘﺔ ﻧﻤﻮ Ûﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٢٩ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي.

ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻋﻼﻣﺔ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﺑﻘﻮة ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺬي
ﺣﻘﻘﺘﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺎم  .٢٠١٦ﻓﻘﺪ أدى ﻃﺮح
ﻧﻜﻬﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة ،وﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺤﻤﻼت
ا ﻋﻼﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻲ،
وﺗﻌﺰﻳﺰ آﻟﻴﺎت ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺒﻦ اﻟﺰﺑﺎدي اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ
ﻣﺤﻼت اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻌﺒﻮة اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺳﻌﺔ  ١٠ﻛﻎ ،إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺤﺴﻦ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ اداء
ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ أداء ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن.

ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ زﺑﺎدي اﻟﻔﻮاﻛﻪ ،وﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﺣﺼﺔ
ﻋﻼﻣﺔ ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ  ١٥٫٧ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
وﻓﻘ Ýﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
 ،AC Nielsen ON16وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻌﺪ »أﻛﺘﻴﻔﻴﺎ«.
وﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ،ﺣﺎﻓﻆ ﻣﻨﺘﺞ »ﺑﻴﺘﻲ ﻓﻴﻠﻮ«
ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰه اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﺣﺼﺘﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﻴﻌﺎت زﺑﺎدي
اﻃﻔﺎل ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﺼﺘﻪ  ٤٩٫٤ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ وﻓﻘ Ýﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
.AC Nielsen ON16
وأدت زﻳﺎدة ﺣﺠﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻊ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﺑﻮدرة
اﻟﺤﻠﻴﺐ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎﻣﺶ رﺑﺢ ﺻﺎﻓﻲ أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻘﺎدر
 ٧٢٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ) ٣٢ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٢٥ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ( .وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٤١ﻟﻴﺼﻞ إﻟﻰ  ٧ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ.

داﻓﻊ ﻣﻨﺘﺞ ﺑﻴﺘﻲ ﻓﻴﻠﻮ ﺑﻨﺠﺎح ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺔ
ﺣﺼﺘﻪ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

ﻟﺒﻦ اﻃﻔﺎل ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ واﻟﻠﺒﻦ ﺑﻨﻜﻬﺎت
اﻟﻔﻮاﻛﻪ )ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ وﺑﻴﺘﻲ ﻓﻴﻠﻮ(

٪٤٩

٪١٦

اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ١٦ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
اوﻟﻰ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ٤٩ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
)اﻟﻤﺼﺪر :إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن(

١٩

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

ﺗﻤﺜﻞ أﻋﻤﺎل اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻮﺣﺪة اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰال
ﺗﺤﻘﻖ  ٪٥٥ﻣﻦ إﻳﺮادات اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و ٪٦٥ﻣﻦ أرﺑﺎﺣﻬﺎ .ورﻏﻢ ﻏﻠﺒﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻠﻌﻲ ﻋﻠﻰ
ﻫﺬه اﻋﻤﺎل وﻣﺤﺪودﻳﺔ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﻨﻤﻮ ،إﻻ أن ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﺤﺘﻴﻦ ﺳﺘﺒﻘﻴﺎن أرﻛﺎﻧÝ
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ رﻛﺎﺋﺰ ﻣﻌﻴﺎرﻳﺔ أرﺳﺎﻫﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺑﺈذن ا½ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻄﺎن آل ﻧﻬﻴﺎن اﻟﺬي أﺳﺲ »ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﻄﺎﺣﻦ اﻟﺪﻗﻴﻖ وﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت« ﻋﺎم .١٩٧٨

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

١٬١٠٣

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ا ﻳﺮادات

ﺛﺎﺑﺖ

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ارﺑﺎح

٪٥+

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

٢٣٧

ﻣﻠﻴﻮن

 ٢٠أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
اﻟﺪﻗﻴﻖ

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٤٣٤

٪٢+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

١٦٤

٪١٤+

ﻣﻠﻴﻮن

ﻣﺜﻠﺖ ﻗﺪرﺗﻨﺎ وﻓﻄﻨﺘﻨﺎ ﻓﻲ إدراك ﺣﺎﺟﺎت وﺗﻄﻠﻌﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة أوﻻً ،ﺛﻢ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺎ
ﺳﺮ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ إﻳﺮاداﺗﻨﺎ وﺣﺼﺘﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.
وﺳﻂ أﺟﻮاء ﻏﻴﺎب اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ّ

ﻓﻘﺪ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ أواﺧﺮ
اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،ﻓﺄﻟﻐﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﻗﻨﻮات اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت )ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ،
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،واﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ( ﺑﺪء çﻣﻦ ١
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .٢٠١٦أﻣﺎ ﻓﻲ أﻛﺒﺮ ﻗﻨﻮات ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ
اﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺒﻮزات ،ﻓﺴﻴﺒﻘﻰ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﻤﺎ
ﻫﻮ ﺣﺘﻰ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠١٧وﻋﻨﺪﻫﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻔﻀﻬﺎ
ﺑﻤﻌﺪل اﻟﻨﺼﻒ ،ﺛﻢ ﺳﻴﺘﻢ ﺳﺤﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
ﺑﺤﻠﻮل  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٨
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻨﻮﻋﺖ إﺟﺮاءاﺗﻨﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﻟﻬﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﻨﺎة .ﻓﻔﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ
ﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ اﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪﻋﻮﻣﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﺎدل ﻧﺼﻒ اﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺮة ،ﺿﺎﻋﻔﻨﺎ
أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ .وﻻ ﺷﻚ أن ﻫﺬا أدى إﻟﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ
ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت .ﺣﺎﻓﻈﺖ اﻟﻤﻄﺎﺣﻦ
اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ رﻏﻢ
ﺧﺴﺎرﺗﻬﺎ ﻟﺤﺼﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺴﻮق.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻌﻮﺿ Ýﻋﻦ زﻳﺎدة أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻠﻐﻴﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ وإﻃﻼق ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ ،ﺣﻴﺚ وﻓﺮت ﻟﻨﺎ
ﻣﻴﺰة ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺼﺘﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت إﻟﻰ أدﻧﻰ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ.
وﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﻤﺨﺒﻮزات ،واﺻﻠﻨﺎ ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺗﺨﺼﺼﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،ﻣﺜﻞ ﺧﺒﺰ اﻟﺘﻨﻮر ،واﻟﺪﻗﻴﻖ ﻣﺘﻌﺪد
اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ،وﺗﻘﺪﻣﻨﺎ أﻛﺜﺮ ﺑﺒﺮاﻣﺠﻨﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﻄﺎب ﻋﻤﻼء ﺟﺪد ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
ورﻏﻢ ﺗﺄﺛﺮ ﻫﺎﻣﺶ أرﺑﺎﺣﻨﺎ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ ﺳﻠﺒ Ýﺑﺎﻟﺴﺤﺐ
اﻟﺠﺰﺋﻲ ﻟﻠﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ،وﺑﻔﻌﻞ اﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﻧﺎﻫﺎ ﻋﻘﺐ ذﻟﻚ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ ،ﻓﺈن
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻬﺎﻣﺶ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٪٤٦ﻣﺎ ﺗﺰال أﻋﻠﻰ ﺑﻤﻘﺪار
 ٤٢٣ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،وﻳﻌﻮد ذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
أﻗﻞ ﻃﻮال ﻋﺎم .٢٠١٦

ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺨﻤﻴﺮة واﻟﺨﺒﺰ  -اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اوﻟﻰ
ﻟﻠﺪﺧﻮل ﻓﻲ أﺳﻮاق »ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ« .

أﻣﺎ ﻓﻲ ﻗﻨﺎﺗﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ اﻛﺒﺮ
ﺑﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﻘﺪ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ ﻗﺒﻞ ارﺑﺎح.

دﻗﻴﻖ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ

٪٢١

٪٣١

اوﻟﻰ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ٣١ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ا ﻣﺎرات ﺑﺤﺼﺔ ﺳﻮﻗﻴﺔ
ﺗﺒﻠﻎ  ٢١ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﻪ.
)اﻟﻤﺼﺪر :إﻳﻪ ﺳﻲ ﻧﻴﻠﺴﻮن إم أي ﺗﻲ (٢٠١٦

٢١

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

٦٦٩

٪٢+

ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

٧٤

٪١٢-

ﻣﻠﻴﻮن

ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻛﺎن أوﺳﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬه
أﺑﻜﺮ ﻓﻲ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت.

ﺑﻘﻲ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ اﻟﻤﺰارع
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺳﺤﺒﻪ ﻓﻲ ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ
اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ١
وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ،ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
ً
ﻳﻮﻟﻴﻮ .٢٠١٦

وﻻﻗﺖ ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻛﻞ اﻻﺳﺘﺤﺴﺎن ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ،واﻟﺬي ﺗﺠﻠﻰ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى رﺿﺎﻫﻢ،
وﻧﻌﺘﺰم ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﻫﺬه اﻟﻤﺘﺎﺟﺮ إﻟﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺎﺋﻴﺔ
أﺧﺮى ﻋﺎم .٢٠١٧

ﻓﻘﻤﻨﺎ ﺑﺮﻓﻊ اﺳﻌﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق .وﻣﻦ أﺟﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ،
ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻃﻼق ﺑﺎﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﺧﻼل وﻗﺖ
ﻗﻴﺎﺳﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ذات
ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﻠﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﺢ ﻋﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة ،ودﻋﻤﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺤﻤﻠﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻗﻮﻳﺔ
ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺣﻮل ﻣﺰاﻳﺎ وﻓﻮاﺋﺪ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ.

ﻟﻜﻦ ،ورﻏﻢ ﻛﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ ،ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺣﻮاﻟﻲ  ٪١٥ﻣﻦ
ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ وﺳﻄﻴ ،Ýوﻳﻌﻮد ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ،وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻟﻌﺪم ﺗﻤﻜﻦ
اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﺰارع اﻟﺼﻐﻴﺮة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﻌﺪ إﺟﺮاءات رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ.

ﻛﻤﺎ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﺟﻬﻮد اﺑﺤﺎث واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﺘﻤﻴﺰة ذات ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺠﺪﻳﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮح ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺧﺮى ﺟﺪﻳﺪة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ،ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻼدﻧﺎ.
وﻟﻢ ﺗﻘﺘﺼﺮ ﺗﻠﺒﻴﺘﻨﺎ ﻟﺤﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ﻓﻘﻂ .ﻓﻔﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ راﺣﺔ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻨﺎﺋﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء ﻟﻌﻼﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،ﻗﻤﻨﺎ
ﺑﺎﻓﺘﺘﺎح ﻣﺘﺠﺮﻳﻦ ﺗﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟـ »أﻏﺬﻳﺔ« ،ﻳﻮﻓﺮان إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت أﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ ﻟﺼﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

 ٢٢أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

وﺑﺴﺒﺐ ﺗﻮﻗﻌﻬﺎ ﻟﻬﺬه اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت،
ﺑﺎدرت ادارة ﺑﻌﺪ ﻗﺮار اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻧﻔﺎق
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.
اﻣﺎ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮة ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ،ﻓﻨﺤﻦ ﻣﺘﻔﺎﺋﻠﻮن ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺼﺎدر إﻳﺮادات ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﺷﺮاﺋﺢ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻌﻠﻒ ﻻ
ﻧﺘﻤﺘﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮة أو ﻟﻴﺲ ﻟﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ أي ﺣﻀﻮر ﺣﺎﻟﻴ.Ý
وﻣﻦ اﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ إﻋﻼﻧﻨﺎ ﻣﺆﺧﺮ Ûﻋﻦ ﺷﺮاﻛﺔ
ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ أﻧﺪرﺳﻮن ﻫﺎي
أﻧﺪ ﺟﺮﻳﻦ اﻣﺮﻳﻜﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻠﻒ
واﻟﻘﺶ ،ﻣﻤﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ أﻣﺎﻣﻨﺎ ﻧﺎﻓﺬة واﺳﻌﺔ ﻟﻨﻜﻮن
ﻣﻮرد Ûراﺋﺪ Ûﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻠﺪﻧﺎ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﻋﻠﻒ اﻟﻔﺼﺔ.

ﻏﺬاء ﻣﺘﻮازن ﻟﻠﺨﺮاف.

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻨﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺠﺎح أﻛﺒﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ اﻟﻤﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
واﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻤﺠﻤﺪة وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزات ،ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﺧﺮاﺟﻬﺎ ﻣﻦ ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ ادارﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ،
وﺟﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻣﻈﻠﺔ »اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ« .وﻗﺪ أﺛﺒﺘﺖ ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻧﺠﺎﻋﺘﻬﺎ؛ ﺣﻴﺚ
زادت ﻗﻴﻤﺔ اﻳﺮادات اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٣٠ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ واﻧﺨﻔﻀﺖ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٥٦ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ،
ﻣﺘﺮاﺟﻌﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﻧﺔ آﺣﺎد اﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺪراﻫﻢ.

ﺻﺎﻓﻲ ا ﻳﺮادات
)درﻫﻢ(

١٤٣
ﻣﻠﻴﻮن

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ا ﻳﺮادات

٪٣٠+
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ
)درﻫﻢ(

ﺻﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮ
ارﺑﺎح

٪٥٦+

٤ﻣﻠﻴﻮن

٢٣

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(
ﻗﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

ﻣﺎ زال اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﻠﺲ ادارة واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه
اﻋﻤﺎل ﻣﺘﻤﺎﺳﻜ Ýﺑﻘﻮة؛ وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﺗﻘﺪم ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ
ﻧﺮى أﻳﻀ Ýإﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﺻﻮل ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻴﺎرات اﻟﺸﺮاﻛﺔ.
ﻓﻲ دوﻟﺔ ا ﻣﺎرات ،ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻣﻌﺠﻮن
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻤﺠﻤﺪة وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺑﻴﻮر
ﻧﺎﺗﺸﻮرال ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أداء çﻣﻠﻔﺘ ،Ôﻣﺤﻘﻘﺔ
ﻧﻤﻮ çﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.
وﻗﺪ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻐﻠﻴﻔﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴ Ôﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺮوات
اﻟﻤﺠﻤﺪة وﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،وﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺑﻴﻮر ﻧﺎﺗﺸﻮرال اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻬﻮة ﺳﺮﻳﻌﺔ
اﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﻛﺎﺗﺸﺐ اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﻘﻬﻮة اﻟﻤﺤﻤﺼﺔ
وﺑﺎﺳﺘﺎ ﻛﻮرﻧﻲ ،واﻻﺷﻜﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺎدﻳﻞ
ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
ﺳﺠﻠﺖ ﻋﻼﻣﺔ »ﺗﺎج اﻟﺘﻤﻮر« ،اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،إﻳﺮادات ﺑﻘﻴﻤﺔ  ١٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .وﻣﻨﺬ
أن ﺗﻮﻟﻴﻨﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ،ﺣﻘﻘﻨﺎ ﺗﺤﻮﻻ ً ﺟﺪﻳﺪ Ûﻛﻠﻴ Ýﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻣﺔ ،ﻓﻌﺰزﻧﺎ ﺣﻀﻮرﻫﺎ وﻇﻬﻮرﻫﺎ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﻬﺎ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق.
وﺗﻮاﺻﻠﺖ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ
ﻗﺎﻋﺪة أﻋﻤﺎل ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﺒﻮزات .ﻓﺄﻃﻠﻘﻨﺎ
ﺧﻂ ﻛﺮواﺳﺎن أﻣﺒﻴﻨﺎت »ﻏﺮاﻧﺪ ﺑﻴﻜﺮ« ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ
اول ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ ،وﻃﺮﺣﻨﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ وﺣﺪات ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺨﺰون ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.

 ٢٤أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﺒﻮزات اﻟﻤﺠﻤﺪة ،ﻗﻤﻨﺎ إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻮﻧﺘﻴﺰ ﺑﻴﻜﻬﺎوس ﻟﺤﻘﻮق
اﻻﻣﺘﻴﺎز ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺄﻛﻮﻻت ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻮط اﻟﻄﻴﺮان،
ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻖ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﺒﻮزات ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح
ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻨﻮﻋﺔ ﺻﻨﺎف اﻟﻜﺮواﺳﺎن اﻟﻤﺠﻤﺪة.
اﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻻﺧﺮى ،ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺳﻨﺔ اﺧﺮى ﺻﻌﺒﺔ
ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .ﻓﻌﻼوة ﻋﻠﻰ ﺳﻮء ﻣﻮﺳﻢ
اﻟﻤﺤﺎﺻﻴﻞ ،أدى ﺗﺪﻫﻮر ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﺰﻳﺪ
ﻋﻦ  ١٠٠ﺑﺎﻟﻤﺌﺔ ﻗﺮاﺑﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم إﻟﻰ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺤﺼﻠﺘﻴﻦ اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ واﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺷﻬﺪﺗﺎ
ﺗﺮاﺟﻌ Ýﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼﺮﻣﺔ.
وﻣﺎ زال اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺗﺠﺎه ﻣﺠﻠﺲ ادارة
واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه اﻋﻤﺎل
ﻣﺘﻤﺎﺳﻜ Ýﺑﻘﻮة؛ وﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺣﻘﻘﻨﺎه ﻣﻦ ﺗﻘﺪم
ﻧﺎﺟﺢ ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺮى أﻳﻀÝ
إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻴﻊ اﺻﻮل ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﻴﺎرات اﻟﺸﺮاﻛﺔ.

إن دﺧﻮل ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﺟﻠﺒﺖ ﻣﻘﻴﺎﺳ Ôأﻛﺒﺮç
ﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﻮﺟﻮدة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ
ﺗﺤﺮﻛﻬﺎ اﺳﻮاق.

المسؤولية االجتماعية المؤسسية للمجموعة

قمنا خالل عام  2016بمراجعة وإعادة صياغة منهجيتنا في التعاطي مع المسؤولية
االجتماعية للشركةّ ،
مركزين على فكرة إيجاد «القيمة المشتركة» من خالل دفع
عجلة التغيير نحو االستدامة.

سعيًا لغرس مفهوم االستدامة في صلب
أعمالنا األساسية ،وفي سبيل تحقيق أثر
إيجابي عام للعمل والمجتمع ،وتحقيق
القيمة المشتركة لكافة المعنيين بعملنا من
خالل اإلجراءات االقتصادية والبيئية واالجتماعية
التي نتخذها ،بادرنا خالل السنة المنصرمة
إلى إعادة تنظيم جهودنا تحت أربعة محاور
رئيسية ،هي :المجتمع ،مكان العمل ،التغذية
والرفاهية الصحية ،البيئة واالستدامة .وتشمل
هذه المحاور أقسامًا متعددة ،يتناول كل
منها أهدافًا معينة نطمح لتحقيقها بحلول
العام .2020

المحور األول:

المجتمع

القسم :المجتمع المستدام
نحن نؤمن بأن جوهر مفهوم القيمة المشتركة
يكمن في قدرة الشركة على تحقيق قيمة خاصة
لنفسها تؤدي بدورها إلى تحقيق قيمة عامة
للمجتمع .وبناء عليه ،فإننا نطمح إلى أن نعطي ما
ال يقل عن  1بالمئة من الدخل التشغيلي للشركة
سنويًا لصالح تحقيق ازدهار مشترك من خالل
الشراكات المجتمعية والمؤسسية.

المحور الثاني:

مكان العمل

القسم :تنوع مكان العمل
تؤمن مجموعة «أغذية» بقيمة التنوع الذي يعكس
الغنى والتعدد الثقافي لألسواق التي نخدمها .إضافة
إلى ذلك وفي سبيل اإلسهام في تحقيق أهداف
حكومة اإلمارات في االكتفاء الذاتي على المدى
الطويل ،نقوم باالستثمار في تطوير المواهب
اإلماراتية ،سواء داخليًا من خالل توفير فرص عمل
متساوية للمواطنين اإلماراتيين في «أغذية» ،أو
خارجيًا من خالل المبادرات الرائدة لتطوير مهارات
الجاهزية للعمل لدى الشباب اإلماراتي.

القسم :الحقوق في مكان العمل
نحن في شركتنا وفي مختلف أقسام سلسلة
القيمة التي نتعامل معها نعتبر حقوق اإلنسان
ركنًا أساسيًا لتحقيق االستدامة .وبناء عليه ،فإننا
نلتزم بضمان المعاملة الكريمة والمحترمة لألفراد.
وتدعم الشركة اإلعالن العام لألمم المتحدة بشأن
حقوق اإلنسان ،وتسترشد سياسات شركتنا بعشرة
مبادئ في أربعة مجاالت هامة تشمل :حقوق
اإلنسان ،وحقوق العمل ،والبيئة ومكافحة الفساد.

القسم :الصحة والسالمة واألمن
في مكان العمل
تلتزم الشركة بضمان توفير معاملة كريمة
ونزيهة لكافة الموظفين في مكان عمل يخلو
من العنف والتحرش والتمييز وغيرها من األوضاع
المسيئة .وبالمثل فإننا نلتزم بتوفير مكان عمل
آمن وصحي من خالل االلتزام بالقوانين واألنظمة
السارية والسياسات الداخلية بشأن الصحة والسالمة.

المحور الثالث:

التغذية والرفاهية
الصحية
القسم :األغذية والمشروبات الصحية
تسعى الشركة للحفاظ على الصحة والتغذية
داخل اإلمارات وخارجها باتباع طرق متعددة ،بدءًا من
الوقاية من األمراض المنقولة عبر األغذية ،وصوال ً إلى
ضمان توفير األغذية لكل من يحتاجها .كما نلتزم
بتحسين المستوى المعيشي للناس من خالل
توفير منتجات صحية ومغذية.

القسم :أسلوب حياة نشيط ومسؤول
نحن نسعى من خالل دعمنا للنشاط البدني في
أسلوب الحياة إلى تشجيع الصحة والرفاهية في
المجتمعات التي نخدمها كركن أساسي من أركان
عملنا ،انسجامًا مع هدفنا النهائي المتمثل بحياة
نابضة بالحيوية.

المحور الرابع:

البيئة واالستدامة
القسم :الريادة في المياه
فبالدرجة األولى،نحن شركة منتجة للمياه ،وندرك
تمامًا مسؤوليات االستدامة البيئية الملقاة على
عاتقنا كشركة رائدة في هذه المنطقة .وبناء
على ذلك ،ال ننفك نبحث عن طرق ونطبقها لتحقيق
أعلى كفاءة ممكنة في عملياتنا اإلنتاجية ،ونلتزم
بمعالجة التحديات التي تكتنف موارد المياه
المتجددة في المنطقة.

القسم :حماية المناخ وطرق التغليف
وتأمين الموارد المستدامة
نحن واعون تمامًا لألثر البيئي الناتج عن أعمالنا،
ونبذل جهودًا ملموسة في عملياتنا الحالية
مع تطبيق أفضل الممارسات البيئية المتبعة
في المبادرات الجديدة .وإدراكًا منا لنحقق نتائج
ملموسة في هذا المجال يتطلب أساسًا نظامًا
يشمل أطرافًا متعددة بدءًا من المؤسسات العامة
والخاصة وصوال ً إلى األفراد والتقنيات للعمل معًا،
نعمل على ابتكار برامج متعددة األوجه تهدف إلشراك
المستهلكين والحكومة وشركاءنا في سلسلة
التوريد في جهودنا المستقبلية.

القسم :الزراعة المستدامة
يذهب أكثر من  70بالمائة من نفقات مشتريات
مجموعة أغذية إلى المكونات الزراعية ،باألخص
الحبوب .لذلك من الضروري جدًا بالنسبة لنا
أن نتعامل مع البيئة الزراعية تعامالً مستدامًا
على المدى الطويل ،وعلى نطاق واسع يمتد
من المزارعين وأصحاب المطاحن إلى مربي
الحيوانات وأصحاب المزارع ،ومن خبراء الزراعة إلى
المنظمات غير الحكومية والجامعات ،بهدف الدعم
والمساهمة في تحقيق النمو المستدام.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﻧﻠﺘﺰم ﻓﻲ »أﻏﺬﻳﺔ« ﺑﺎﺗﺒﺎع أﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ وﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻧﺆﻣﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ
رﻛﻨﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ،وزﻳﺎدة اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻨﺎ
واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻤﻞ »أﻏﺬﻳﺔ« وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .وﻳﺪرك ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻓﺮﻳﻘﻪ ا داري ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻳﺠﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎ ﺷﺮاف اﻟﻔﻌﺎل
واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺸﻔﺎﻓﺔ.
وﺗﻠﺘﺰم ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ )اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ( ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
»ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻬﻴﺌﺔ رﻗﻢ )/٧ر.م( ﻟﻌﺎم
 ٢٠١٦ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ وﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ« )اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  .(٧وﻳﻘﺪم
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻟﻤﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ أﻧﻈﻤﺔ وإﺟﺮاءات ﺣﻮﻛﻤﺔ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ
 ،٢٠١٦وﻗﺪ ﺗﻢ ﺣﻔﻈﻪ ﻟﺪى ﻫﻴﺌﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ،
ﻛﻤﺎ ﻧُ ﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﺴﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ
ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

وﻳﻠﺘﺰم ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺘﺰاﻣ Ýﺗﺎﻣ Ýﺑﺎﻟﺤﺮص اﻟﺪاﺋﻢ ﻋﻠﻰ
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ
أﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت .وﺗﻘﺪﻳﺮ Ûﻟﻬﺬا اﻟﺤﺮص
وﻟﻤﺒﺎدئ وﻫﻴﻜﻠﻴﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻘﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﻣﻨﺤﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻓﺎﻳﻨﺎﻧﺲ
إﻧﺘﺮﻧﺎﺷﻴﻮﻧﺎل ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ،ﺷﺮﻛﺔ »أﻏﺬﻳﺔ«
ﺟﺎﺋﺰة ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻓﻲ اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ.

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن
ﻣﺠﻠﺲ ادارة

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺎدئ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻘ Ýﻓﻌﺎﻻً ،رﻛﻨ Ýأﺳﺎﺳﻴ Ýﻟﻀﻤﺎن ﻧﺰاﻫﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ودﻋﻢ اﻟﺘﺰام إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻤﻞ
ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻋﻠﻰ ﺿﻮء ذﻟﻚ ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻋﺘﻤﺎد وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت وأﻫﺪاف وإﺟﺮاءات
ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺘﻨﺎﻏﻢ ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﺧﻼﻗﻴﺔ.
ﻳﺠﺮي ﺣﺎﻟﻴ Ýﺗﺤﺪﻳﺚ دﻟﻴﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة،
ﻛﻲ ﻳﻠﺒﻲ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺮار رﻗﻢ  ،٧ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺪد
اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺎت واﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﻬﺎ واﻟﻤﺒﺎدئ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎم وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻃﺮاف
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات وﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ،ﻣﺠﻠﺲ ادارة،
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ،اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ،ﻟﺠﺎن ادارة اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ،
ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ،اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وأﻣﻴﻦ
ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﻪ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻣﺮ.

 ٢٦أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

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

اﻟﺘﺪاول ﺑﺎوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻟﻢ ﻳﻘﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة أو أي ﺷﺨﺺ ﻣﻦ
أﻗﺎرﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اوﻟﻰ ﺑﺄﻳﺔ ﺗﺪاوﻻت ﻓﻲ اوراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .٢٠١٦

إن دور ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻫﻮ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
وﺗﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ أﻣﺎﻣﻬﻢ ﻋﻦ إﻳﺠﺎد اﻟﻘﻴﻤﺔ
وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﺗﻘﻊ
ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ادارة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

• ﺳﻴﺎﺳﺔ إدارة اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﻧﻈﺎم ﺧﺎص ﺑﺈدارة اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ
اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺑﻬﺪف رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻤﺮوﻧﺔ وﺳﺮﻋﺔ اﺳﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﻜﻞ.

ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺴﻠﻮك
واﻟﻘﻴﻢ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﺗﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ

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

• ﺳﻴﺎﺳﺔ اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻟﺘﻮﻓﻴﺮ آﻟﻴﺔ ﺗﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﻴﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺑﻼغ ﺳﺮ Ûﻋﻦ أﻳﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت
ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﺴﺎرﻳﺔ.

ﻫﻴﻜﻞ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

• ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ارﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪد ﻣﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ارﺑﺎح وإﻋﻼن وﺗﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح اﺳﻬﻢ.

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺴﻠﻊ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻌﻤﻞ

وﻗﺪ ﺻﺎغ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻋﺘﻤﺪ ﻋﺪد Ûﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
واﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت .وﻧﻮرد ﻓﻴﻤﺎ
ﻳﻠﻲ أﺑﺮز اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن:
• ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻤﻬﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت أﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺗﻤﻨﻊ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻬﻢ ﻓﻲ
اﻟﺘﻌﺎﻃﻲ ﻣﻊ اﻣﻮر ﻛﺘﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﻨﺰاﻫﺔ
واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﺳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
• اﻟﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن
اﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ
اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﺼﺮف وﺿﻮاﺑﻄﻪ.
• ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻴﻦ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ واﻃﺮاف اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻛﻴﻒ ﺳﺘﻄﻠﻌﻬﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﻬﺎﻣﺔ ،وﺗﻮﻓﺮ إﻃﺎرÛ
ﺟﺮاءات اﻟﻌﻤﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺸﺮﻛﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
• ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪاول ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻬﺪف ﺿﻤﺎن
ﻋﺪم ﻗﻴﺎم أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺈﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺆﺛﺮة
ﻋﻠﻰ اﺳﻌﺎر ،اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ
ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

وﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮارات ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻣﻮر ذات اﻫﻤﻴﺔ اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻟﺪى اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﻣﺘﺠﺪد
ﻳﻀﻤﻦ ﺑﻘﺎء اﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻮر اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪار اﻟﻌﺎم.

ﺗﺄﻟﻴﻒ وﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة
ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٢٨أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤
ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات .وﻳﻀﻢ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺣﺎﻟﻴ Ýﺳﺒﻌﺔ
أﻋﻀﺎء ﻳﺘﺄﻟﻔﻮن ﻣﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وﻏﻴﺮ
ﺗﻨﻔﻴﺬي وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ.
ﺗﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻨﺴﺎء وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ،وﺗﺆﻣﻦ أن اﻟﺘﻨﻮع ﻳﺜﺮي ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ
ادارة وﻳﻌﺰز ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﻣﺴﺎﻫﻤﻮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وﻗﺪ أﺑﺪوا اﻟﺘﺰاﻣﻬﻢ
ﺑﺎﻟﺘﻨﻮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺮﺷﻴﺤﺎﺗﻬﻢ .وﻧﻔﺨﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺒﻠﻮغ ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻨﺴﺎء  ،٪١٤.٣ووﺟﻮد اﻣﺮأة ﻋﻀﻮ
ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة.

ويعمل المجلس بشكل دائم على التأكد من
امتالك أعضائه للمهارات المطلوبة والمعرفة
والخبرة الالزمة للقيام بواجباتهم على الوجه
األكمل .وفيما يلي تركيبة مجلس اإلدارة الحالي:
مجلس اإلدارة:

سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل
رئيس مجلس اإلدارة منذ :أبريل ٢٠١٤
المؤهالت:
بكالوريوس في الهندسة الكيميائية والبترول
المناصب الحالية:
مستشار بالشركة القابضة العامة (صناعات)
رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة
رئيس مجلس إدارة جمعية اتحاد الصناعيين،
اإلمارات العربية المتحدة
عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية

سعادة  /راشد حمد راشد الظاهري
نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس إدارة منذ :أبريل ٢٠١٤
المؤهالت:
بكالوريوس اآلداب في االقتصاد (الواليات
المتحدة األمريكية)
المناصب الحالية:
نائب مدير إدارة الصناديق المفهرسة ،هيئة
أبوظبي لالستثمار
عضو مجلس إدارة شركة إل.إيه .القابضة
(لوكسمبورغ) إس.إيه

سعادة  /محمد سيف السويدي
عضو
غير تنفيذي ،مستقل
عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014
المؤهالت:
بكالوريوس في إدارة األعمال (الواليات
المتحدة األمريكية)

سعادة  /خميس محمد بو هارون الشامسي

سعادة  /سيف سعيد غباش

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

المؤهالت:
بكالوريوس في المحاسبة وإدارة األعمال

المؤهالت:
ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال

المناصب الحالية:
رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتكافل

بكالوريوس في االقتصاد (الواليات المتحدة األمريكية)

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

المناصب الحالية:
مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي اإلسالمي

عضو مجلس إدارة شركة قصر اإلمارات

عضو مجلس إدارة عواد كابيتال المحدودة

عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي إلدارة رياضة
السيارات

عضو مجلس إدارة شركة النعيم القابضة مصر

عضو مجلس إدارة مركز أبوظبي الوطني للمعارض

عضو مجلس إدارة شركة االتحاد كابيتال

عضو مجلس إدارة شركة الظفرة للتأمين

سعادة  /سالم سلطان عبيد الظاهري

سعادة  /آمنة عبيد الزعابي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ 30 :يونيو 2015

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2014

المؤهالت:
محاسب قانوني معتمد

المؤهالت:
بكالوريوس في إدارة األعمال (تخصص العلوم
المالية) (اإلمارات العربية المتحدة)

المناصب الحالية:
نائب مدير هيئة أبوظبي لالستثمار لشؤون
التدقيق الداخلي

المنصب الحالي:
مديرة إدارة المحافظ بالشركة القابضة
العامة (صناعات)

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

مكافآت وأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
تُ حدد 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  ٢٠١٦دفع قيمة أتعاب أعضاء
المجلس المتعلقة بالعام  ٢٠١٥والبالغة  ١.٤مليون درهم إماراتي والتي تم الموافقة عليها من قبل
المساهمين في الجمعية العمومية المنعقدة في عام .2016
تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة التدقيق وأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت لعام ٢٠١٦
والبالغة  ١.٤مليون درهم إماراتي غير مرتبطة بحضور االجتماعات وخاضعة لموافقة المساهمين والتي
سيتم دفعها في العام  2017بحيث أنه لم يتم دفع أية مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة عن العام :٢٠١٦

المناصب الحالية:
المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية
رئيس مجلس إدارة مزارع العين لإلنتاج الحيواني

مجلس  /عضو مجلس اإلدارة

نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي لالستثمار
والتجارة الخارجية

سعادة المهندس ظافر عايض
األحبابي – رئيس المجلس

عضوية لجان
مجلس اإلدارة

مكافآت عضو عدد اجتماعات مكافآت
مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة أعضاء اللجنة
بالدرهم
التي تم
بالدرهم
اإلماراتي
حضورها
اإلماراتي

عدد اجتماعات
اللجان التي
تم حضورها

–

150,000

6

0

0

رئيس لجنة التدقيق

150,000

5

50,000

4

عضو مجلس إدارة شركة النفط اإلسبانية (سيبسا)

سعادة  /محمد سيف
السويدي

الترشيحات والمكافآت 150,000

4

50,000

4

سعادة  /خميس محمد
بو هارون الشامسي

لجنة الترشيحات
والمكافآت

150,000

6

50,000

4

عضو مجلس إدارة مركز األمن الغذائي – أبوظبي

سعادة  /سالم سلطان
الظاهري

لجنة التدقيق

150,000

سعادة  /سيف سعيد غباش

لجنة الترشيحات
والمكافآت

سعادة  /آمنة عبيد الزعابي

لجنة التدقيق

عضو مجلس إدارة بنك الخليج األول
عضو مجلس إدارة شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.
عضو مجلس إدارة موانئ دبي العالمية
عضو مجلس إدارة الهالل األحمر اإلماراتي

سعادة  /راشد حمد الظاهري -
نائب رئيس المجلس

السيد  /أسامة الشلح*

رئيس لجنة

لجنة التدقيق

6

50,000

6

150,000

5

50,000

3

150,000

6

50,000

6

0

–

50,000

4

*السيد أسامة الشلح عضو رابع في لجنة التدقيق كخبير في الشؤون المالية والمحاسبة ،وهو ليس عضوًا في مجلس اإلدارة.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

إﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

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

ﻋﻘﺪ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺳﺘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﻋﺎم ٢٠١٦
 ١ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻇﺎﻓﺮ ﻋﺎﻳﺾ
اﺣﺒﺎﺑﻲ  -رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
ﺳﻌﺎدة  /راﺷﺪ ﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮي -
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ

 ٣١ﻳﻮﻟﻴﻮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ
ﻣﻌﺘﺬر /
ﻣﺼﺮح ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ
)ﺑﻮاﺳﻄﺔ
اﻟﻬﺎﺗﻒ(

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ
)ﺑﻮﻛﻴﻞ(

ﺣﺎﺿﺮ
)ﺑﻮﻛﻴﻞ(

ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻌﺎدة  /ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ ﻏﺒﺎش

ﺣﺎﺿﺮ
)ﺑﻮﻛﻴﻞ(

ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻌﺎدة  /ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ اﻟﺴﻮﻳﺪي
ﺳﻌﺎدة  /ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ

 ٨ﻣﺎﻳﻮ

 ٢٤ﻣﺎرس

 ٢٨ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

 ١٧ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻋﻀﻮ
اﻟﻤﺠﻠﺲ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﻣﻌﺘﺬر /
ﻣﺼﺮح ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﻣﻌﺘﺬر /
ﻣﺼﺮح ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب

ﺣﺎﺿﺮ

ﻣﻌﺘﺬر /
ﻣﺼﺮح ﻟﻪ
ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ
)ﺑﻮﻛﻴﻞ(

ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮي

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻌﺎدة  /أﻣﻨﺔ ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ادوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت

ﻳﻘﻮم اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻪ وأداء ﻟﺠﺎﻧﻪ وأﻋﻀﺎﺋﻪ
ﺳﻨﻮﻳ Ýﺑﻬﺪف ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وأﻋﻀﺎﺋﻪ
واﻟﻠﺠﺎن وأداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم.

ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ
ﺣﻴﺎل اﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻳﻤﺜﻞ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﻤﺤﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وادارة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻳﻤﺎرس
دور Ûﻫﺎﻣ Ýﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،اﻟﺴﻴﺪ /ﻧﻤﻴﺮ اﻟﻌﺮﻳﻀﻲ ،ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ
ادارة .ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ ﻛﺄﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ادارة ﻳﺸﻐﻞ أﻳﻀ Ýﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺆﻫﻼت:
درﺟﺔ اﺟﺎزة ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق
ﺷﻬﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺴﻜﺮﺗﺎرﻳﺔ ﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ادارة

اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ا دارة
ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﺗﺎﺑﻌﺘﻴﻦ ﻟﻤﺠﻠﺲ
ادارة ،وﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻋﻨﺪ
اﻟﻄﻠﺐ .وﻳﺘﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ .وﺗﻌﻤﻞ ﻛﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق اﺧﺘﺼﺎﺻﻬﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻫﻮ ﻣﻴﺜﺎق ﻳﺤﺪد ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ
وﻧﻄﺎق ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺸﻜﻴﻠﺘﻬﺎ واﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ
ﻓﻲ رﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة.

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

 ٢٨أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

• ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﻋﻀﻮﻳﺘﻬﻢ.
• ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ادارة اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ ﻏﻴﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ
وﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اوﻗﺎت.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﺣﺘﻤﺎﻻت ﺗﻀﺎرب اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إن
ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻤﻨﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺎرﺑﺎت.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﻣﺰاﻳﺎ وﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻬﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﺳﻨﻮي ،وﺿﻤﺎن أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت
واﻟﻤﺰاﻳﺎ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟÿدارة اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ
وﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ أداء اﻟﺸﺮﻛﺔ.
• دراﺳﺔ اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
وﻋﻼوات اداء واﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﺟﻞ ...إﻟﺦ ،ورﻓﻌﻬﺎ
إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ.
• ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ داء ﻛﺒﺎر
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ وﺧﻄﻂ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
• ﺗﺤﺪﻳﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻜﻮادر اﻟﻤﺆﻫﻠﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ رﻓﻴﻌﻲ
اﻟﻤﺴﺘﻮى ،وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺳﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎر.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت وﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﺑﻤﺎ
ﻳﺸﺠﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﻟﻤﻮﻇﻔﺎت اﻧﺎث
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺟﺮاءات وﺗﻄﻮﻳﺮات،
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
• رﻏﻢ أن ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ إﻋﻄﺎء
أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻣﻊ ذﻟﻚ ﺧﺬ
اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ادارة وﺟﻬﺎت أﺧﺮى ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﻟﻀﻤﺎن أن ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ّﺑﻴﻨﺔ
ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ

٢٤
٢٨
ﻓﺒﺮاﻳﺮ ﻣﺎرس

٨
ﻣﺎﻳﻮ

١
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺳﻌﺎدة ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻴﻒ
اﻟﺴﻮﻳﺪي رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻌﺎدة ﺧﻤﻴﺲ ﻣﺤﻤﺪ
اﻟﺸﺎﻣﺴﻲ
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ
ﺳﻌﺎدة ﺳﻴﻒ ﺳﻌﻴﺪ
ﻏﺒﺎش

ُﻣﻌﺘﺬر/
ﻣﺼﺮح ﻟﻪ
ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻐﻴﺎب ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺗﻌﺎب ﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  ٠.١٥ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٠.١٥ :٢٠١٥)٢٠١٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﺗﺄﻟﻔﺖ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة،
ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ أﻋﻀﺎء ،ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺴﺘﻘﻠﻴﻦ
ﻏﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ،وﻋﻀﻮ Ûراﺑﻌ Ýﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺨﺒﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ.

ادوار واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت
ﺗﻌﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺤﺮ
واﻟﻤﻨﻔﺘﺢ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ وﻣﺴﺆوﻟﻲ ادارة اﻟﻌﻠﻴﺎ .وﺗﺸﻤﻞ أﻫﺪاف
اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
• ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وأﻳﺔ
إﻋﻼﻧﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎداء اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
وﻣﺮاﺟﻌﺔ اüراء اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ،
واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻊ اﻟﻠﻮاﺋﺢ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
• ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وأﻧﻈﻤﺘﻪ وإﺟﺮاءاﺗﻪ ،وﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أداﺋﻬﺎ.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ وإﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ وﻋﺰﻟﻪ
رد ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻦ
وﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻪ وﺿﻤﺎن اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ّ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺧﻄﺎب اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ
وﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،آﺧﺬة ﺑﻌﻴﻦ
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ.
• وﺿﻊ وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ اﻟﻤﺪﻗﻖ
اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻴﺔ ،آﺧﺬة
ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎت اﺧﻼﻗﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ﻫﺬه اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ.
• ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺣﻮل اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻓﻲ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ إﺟﺮاءات وﺗﻄﻮﻳﺮات،
وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﺑﺸﺄن اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻀﺮورﻳﺔ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.

• ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻧﻈﺎم اﺑﻼغ ﻋﻦ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺬي ّ
ﻳﻤﻜﻦ
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻣﻦ اﺑﻼغ دون ﻛﺸﻒ ﻫﻮﻳﺘﻬﻢ ﻋﻦ
ﺷﻜﻮﻛﻬﻢ ﺣﻴﺎل أﻳﺔ أﻣﻮر ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ أو ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو أي
ﻣﺴﺄﻟﺔ أﺧﺮى ،وﻳﻀﻤﻦ اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺮاء
اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ.
• ﻣﺮاﺟﻌﺔ أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻟ¤ﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ واﻟﺘﺤﻘﻖ
ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت ﻋﻠﻰ
ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
• ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل
وﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ راﺗﺐ وﺣﻮاﻓﺰ وﻣﻨﺎﻓﻊ
وﻣﻜﺎﻓﺂت وﺗﻘﻴﻴﻢ أداﺋﻪ واﻧﻀﺒﺎﻃﻪ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺪﻳﻠﻪ
وإﻋﺎدة ﺗﻜﻠﻴﻔﻪ أو ﻓﺼﻠﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.

ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ
ﻳﻮﻓﺮ اﻳﻀﺎح رﻗﻢ  ٢٤ﺿﻤﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ
ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻃﺮاف ذات اﻟﺼﻠﺔ.
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ )ﺻﻨﺎﻋﺎت( )ﺗﻤﻠﻚ  ٥١ﺑﺎﻟﻤﺎﺋﺔ
ﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ش.م.ع(
٢٠١٥
٢٠١٦
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

ﺻﻨﺎﻋﺎت

اﺗﻌﺎب اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻋﻀﺎء
ﻣﺠﻠﺲ ادارة وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن –

أﻋﻀﺎء ﻟﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ

٢٤
ﻳﻨﺎﻳﺮ

ﺳﻌﺎدة  /راﺷﺪ
ﺣﻤﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮي
رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ

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

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻌﺎدة  /آﻣﻨﺔ
ﻋﺒﻴﺪ اﻟﺰﻋﺎﺑﻲ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

٢٧
٢٥
٢٤
ﻳﻮﻟﻴﻮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺳﻌﺎدة /
ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﻈﺎﻫﺮي

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

اﻟﺴﻴﺪ  /أﺳﺎﻣﺔ
اﻟﺸﻠﺢ

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

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

ﺣﺎﺿﺮ

ﺣﺎﺿﺮ

• ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ إدارة أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

٩

ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى

٢٧٢

٦٠٤

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٢٧٢

٦١٣

• ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
واوراق اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.
• ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد
ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ وﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

٢٠١٥
٢٠١٦
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﻔﻮﻋﺔ
٢٤
ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﺑﻌﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة:

اﻟﻔﻮﻋﺔ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﺻﻨﺎﻋﺎت«(

وﻗﺪ ُﻋﻘﺪ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺳﺘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻫﻲ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
٢٥
أﺑﺮﻳﻞ

وﻗﺪ ﻓﻮض رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺧﺎص،
ﺻﻼﺣﻴﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ،ﻳﺴﺮي ﻣﻔﻌﻮﻟﻬﺎ ﻟﺜﻼث
ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ  ١٦ﻳﻨﺎﻳﺮ .٢٠٢٠

ﺣﺎﺿﺮ

ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﺗﻌﺎب ﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ  ٠٫٢٠ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
ﻓﻲ ﻋﺎم  ٠٫٢٠ :٢٠١٥) ٢٠١٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ(

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

وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ:

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

١٥,١٠٨

ﻧﻔﻘﺎت أﺧﺮى

٢,٠٩٧

١٠٢

اﻟﻤﺠﻤﻮع

١٧,٢٠٥

١١٠

• ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ واﻟﺘﻮزﻳﻊ.

٨

• ﻣﺠﺘﻤﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻣﺎم اﻟﺒﻨﻮك
ﻟﻔﺘﺢ وإﻏﻼق اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ،واﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻗﺮوض
وﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ واﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻻﻋﺘﻤﺎد ،وﺧﻄﺎﺑﺎت اﻟﻀﻤﺎن ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

ﻣﺼﻨﻊ اﻣﺎرات ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ واﻟﺼﻠﺐ )ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﺻﻨﺎﻋﺎت«(
ﻣﺼﻨﻊ ا ﻣﺎرات ﻟﻠﺤﺪﻳﺪ
واﻟﺼﻠﺐ )ﺣﺪﻳﺪ ا ﻣﺎرات(

• ﻟﻢ ﻳﻔﻮض اﻟﻤﺠﻠﺲ أي ﺻﻼﺣﻴﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻨﺎﺋﺐ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٦

٢٠١٥
٢٠١٦
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

٥٩٨

٦٦٤

ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻔﻮﺿﺔ
ﻟﻨﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ،
ﻗﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ واﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ
ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ ﺑﻌﺾ ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات
واﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت إﻟﻰ ﻓﺮﻳﻖ ادارة وﻓﻘ Ýﻃﺎر اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ .وﻗﺪ ﺗﻢ وﺿﻊ إﻃﺎر
وﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻟﺒﻴﺎن ﺣﺪود اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺻﺐ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﺗﻀﻤﻦ إﻃﺎر اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻛﻔﺎءة
ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻛﻤﺎ ّ
ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮارات وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ واﻟﻀﺒﻂ.

ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت »دوﻛﺎب« )ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺤﺎﺻﺼﺔ ﺗﻤﻠﻚ »ﺻﻨﺎﻋﺎت«  ٪٥٠ﻣﻨﻬﺎ(
ﺷﺮﻛﺔ دﺑﻲ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
)دوﻛﺎب(

اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

٢٠١٥
٢٠١٦
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

١٥٥

١٧٧

ﺗﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت
ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة وﺳﻴﺒﻘﻰ ﻣﺴﺆوﻻ ً ﻋﻦ أﻣﻮر
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻋﻦ اﻣﻮر اﻟﻤﺤﺼﻮرة
ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ .وﻗﺪ ﻓﻮض اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻘﺮار ﺻﺎدر ﻋﻨﻪ
رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺼﻼﺣﻴﺎت وﺳﻠﻄﺎت ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ
ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ اﻟﺤﻖ ﺑﺘﻔﻮﻳﺾ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت.

اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ

• رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل )رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ(

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

• ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ و اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ادارﻳﺔ
• ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
• ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ )أﻣﻴﻦ اﻟﺴﺮ(

أﻣﻴﻦ ﺳــﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  -ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ ﻟﺸــﺆون اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻟﻤﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺷﺆون اﻋﻼم

ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸﺆون ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻋﻼف
واﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺒﻮزات

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻧﺎﺋــﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻟﺸــﺆون ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن

ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ اول
ﻟﺸﺆون أﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ اول
ﻟﺸﺆون اﻟﺨﻄﻂ
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ اول
ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ ﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺒﺤﺚ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ،ﺟﻮدة اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻧﺎﺋب اﻟﺮﺋﻳﺲ اول
ﻟﺸﺆون إﻣﺪادات
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

٢٩

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

اﻟﺮﺋﻳﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي
ﻳﻌﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي .وﻳﺘﻮﻟﻰ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام،
ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ أﻫﺪاف
ﻛﻤﺎ ّ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺤﺪدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة .وﺗﺘﻤﺜﻞ
اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ
وﺗﻨﻔﻴﺬ رؤﻳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ورﺳﺎﻟﺘﻬﺎ واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻬﺎ وﺿﻤﺎن إدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﺑﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
ﺗﺨﺼﻴﺺ اﻟﻤﻮارد ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﺮﺑﺢ.
وﻗﺪ ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ  /إﻗﺒﺎل ﺣﻤﺰة ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ  ٢٠١٦وﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١١ﻳﻨﺎﻳﺮ
 ٢٠١٧ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﺳﺘﻘﺎﻟﺔ اﻟﺴﻴﺪ  /إﻗﺒﺎل ﺣﻤﺰة
وﻋﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ  /ﻃﺎرق
ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻛﺮﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬيّ ،
اﻟﻮاﺣﺪي رﺋﻴﺴ Ýﺗﻨﻔﻴﺬﻳ Ýﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻗﺒﻞ
ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ  /ﻃﺎرق اﻟﻮاﺣﺪي

ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻳﺘﺮأس
ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻠﻒ واﻟﻄﺤﻴﻦ .أﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﺸﺮﻛﺔ
»أﻏﺬﻳﺔ« ،ﻓﻘﺪ ﺷﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ /ﻃﺎرق اﻟﻮاﺣﺪي ﻣﻨﺼﺐ
اﻟﻨﺎﺋﺐ اول ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ »ﺻﻨﺎﻋﺎت«
وﺷﺮﻛﺔ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ.

ﻃﺎرق أﺣﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﻮاﺣﺪي
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﻟﺘﺤﺎق ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ١٣ :ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠١٥

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ إدارة اﻋﻤﺎل
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة(

• اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﻣﻊ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻫﻴﺌﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ ﺑﺨﺼﻮص أﻳﺎم
ﺣﻈﺮ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ
وﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ.

ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ

أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻫﻢ:

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻋﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺪراء اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺪء Ûﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ،رواﺗﺒﻬﻢ ،وﻣﻜﺎﻓﺂﺗﻬﻢ ﻟﻌﺎم :٢٠١٦

ﻣﻨﺼﺐ

اﻟﺮﺋﻳﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

٣

رﺋﻴﺲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ

٤

• ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت؛

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻟﻌﺎم
) ١٢٠١٦ﺗﻘﺪﻳﺮﻳ(Ô
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

اﻟﺮواﺗﺐ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً )ﺗﻘﺪﻳﺮﻳ(Ô
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

 ٢٩ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢,٧١٢ ٢٠١٤

٧٥١

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

 ١٣ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢,٤٢٥ ٢٠١٥

٣٤٩

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

 ٤ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٦

١,٢٦٨

٢٦٦

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

٢

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻟﻤﻴﺎه واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت ،وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن  ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

١,٧٧٠

٣٣١

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
اﻋﻼف واﻟﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﺨﺒﻮزات

 ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

١,٤٢٤

٣٠٠

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول ﻟﺸﺆون اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

 ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

١,٢٦٦

١٥٨

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ

 ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

١,٣٠٣

١٥٥

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اول ﻟﺸﺆون
اﻟﺨﻄﻂ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

 ٦ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

١,٠٩٤

١٢٤

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﺸﺆون اﻟﻌﺎﻣﺔ

 ١٥أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٤

١,٢٨٠

١٢٣

ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪﻫﺎ

١

إن دﻓﻊ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻌﺎم  2016ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﺪﻗﻘﺔ.

٢

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻟﻌﺎم ٢٠١٦ﻫﻮ  ٤.٣٣ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ .وﺗﺨﻀﻊ ﻣﺰاﻳﺎ ﻓﺮﻳﻖ ادارة
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻣﺪ ﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﺄداء اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ.

٣

ﺗﻤﺜﻞ رواﺗﺐ اﻟﺴﻴﺪ  /إﻗﺒﺎل ﺣﻤﺰة ﻋﻦ ﻣﺪة ﺷﻐﻠﻪ ﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻓﻲ ﻋﺎم .٢٠١٦

٤

ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ٤ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠١٦ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺎﺗﺢ ﻳﻠﺪان رﺋﻴﺴ Ýﻣﺎﻟﻴ Ýﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺑﻬﺬا اﻟﻤﻨﺼﺐ ،ﻛﺎن اﻟﺴﻴﺪ /ﻓﺎﺗﺢ
ﻳﻠﺪان ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻘﺴﻢ اﻋﻤﺎل اﻟﺰراﻋﻴﺔ.

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ

ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ إدارة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﻘﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ .وﻳﺘﺒﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي .وﻳﺘﻤﺜﻞ اﻟﺪور اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺠﻨﺔ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺮاﺟﻌﺔ أداء اﻟﻌﻤﻞ واﻣﻮر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ
واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،ووﺿﻊ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎﺗﻮاﻟﻤﺒﺎدرات
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻨﺠﺎح ،وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺆﺷﺮات اداء
اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ وﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﺧﻼف ذﻟﻚ.

ﺗﻌﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ إدارة ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻛﻠﺠﻨﺔ إدارﻳﺔ ﻟÿﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺎﻣﻼت
وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ .وﺗﻜﻠﻒ اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

 ٣٠أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

• اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ واﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻨﻘﻴﺢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
ارﺷﺎدات اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ واﺟﺮاءات ،وﺿﻤﺎن اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ أي ﻣﺆﺷﺮ ﻟﻌﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل
ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
• اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻟﺤﺮﻛﺔ ﻣﻠﻜﻴﺎت اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ
ﻣﻦ اﺳﻬﻢ وﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة ﻋﻦ
اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ،ﻣﻊ إﺑﺮاز
أي ﺣﺎﻻت اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺬﻛﻮرة.

اﻟﻤﺆﻫﻼت:
درﺟﺔ اﻟﺒﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴﺔ
)اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة(

رواﺗﺐ وﺑﺪﻻت
ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻟﻌﺎم ٢٠١٦
ﺑﺎﻟﻒ درﻫﻢ

• إﻋﺪاد وﺣﻔﻆ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص وﺷﺎﻣﻞ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﺷﺨﺎص
اﻟﻤﻄﻠﻌﻴﻦ ،ﺑﻤﻦ ﻓﻴﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة
وﻣﺴﺆوﻟﻲ ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻤﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎرﻫﻢ ﻣﻄﻠﻌﻴﻦ ﻟﻔﺘﺮات ﻣﺆﻗﺘﺔ.

• ﺿﻤﺎن ﻋﺪم اﺳﺎءة ﻟﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إدراك إذا ﻣﺎﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
أوﻗﺎت ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ أو ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ.
• ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮﻇﻒ أو أي ﻃﺮف
آﺧﺮ )ﻛﻤﺪﻗﻘﻲ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺼﺮﻓﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺤﺎﻣﻮﻫﺎ أو ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺸﺎرﻳﻴﻬﺎ
اﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ( ﺷﺨﺼ Ýﻣﻄﻠﻌ Ýﻟﺪﻳﻪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ وﺻﻮل
ﻣﺒﺎﺷﺮة أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ »ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺧﻠﻴﺔ«
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر أﺳﻬﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ و/أو
ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺄﺳﻬﻤﻬﺎ.

• ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وأﻣﻴﻦ ﺳﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ؛
• ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
• ﻣﺪﻳﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ

إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
ﺗﻤﺜﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ رﻛﻨ Ýأﺳﺎﺳﻴ Ýﻓﻲ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
»أﻏﺬﻳﺔ« وﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى
اﻟﻄﻮﻳﻞ .وﻗﺪ وﺿﻊ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ُﺻﻤﻤﺖ دارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻫﺪاف
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﻧﻌﺘﻤﺪ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ذﻟﻚ
ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻣﺤﻮرﻳﺔ ﺗﻀﻊ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﺟﺪول
أﻋﻤﺎل ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎدة ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻧﻌﺘﻘﺪ
أﻧﻬﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺤﺘﻠﻪ.
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺎﺷﺮاف ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻘﺒﻞ ﻫﺬه
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ وﻣﺪى اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺒﻞ ﺑﻬﺎ ﻋﺎدة ،ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻧﻤﻮذج اﻟﻌﻤﻞ
ﻳﺠﺎد ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﺘﺪﻻ ً ﻣﻦ
ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ﻓﻲ إﻃﺎر ﺳﻌﻴﻬﺎ ﻟÿدارة اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ
ﻟﻔﺮص ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟ¤ﻋﻤﺎل ﺟﻨﺒ Ýإﻟﻰ
ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﻠﻔﺮص اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻣﻦ
ﺧﻼل أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ .ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﺴﻌﻲ ﺧﻠﻒ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻧﺘﻬﺎج ﺧﻴﺎرات
ﻣﺤﻔﻮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻮك ﻛﺜﻴﺮة.

وﺗﺘﻮﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻣﺪى ﻛﻔﺎﻳﺔ
أﻧﺸﻄﺔ إﺟﺮاءات اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ
ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻘﺒﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة واﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻘﺪم ﺗﻮﺻﻴﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺠﻠﺲ ادارة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﺸﺄن اﺟﺮاءات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد
ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ اﻟﻀﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
وﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ إدارة ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻣﺪروﺳﺔ
وﻗﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ وﻓﻖ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﻤﺤﺪدة
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة ،ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ ،ﺗﺮﺗﻴﺐ أوﻟﻮﻳﺘﻬﺎ،
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ آﺛﺎرﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺘﻬﺎ ،إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ.

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
ﻳﻬﺪف ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻗﺪرة
ﻣﺠﻠﺲ ادارة وإدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
أﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺴﻬﻢ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
وأﺻﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺿﻤﺎن ﺗﺮﺳﻴﺦ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ؛ وﺗﻮﺛﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات وﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻄﻠﻮب وﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺮاءات اﻟﻤﻌﺘﺎدة
دارة اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﻮﻛﻤﺘﻬﺎ.

وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﺪة ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ ادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔّ ،
وﺗﻴﺴﺮ
ﺗﻤﻜﻦ ّ
ﻋﻤﻠﻴﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺴﻴﺪ /واﺻﻒ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺼﺐ ﻣﺪﻳﺮ
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺗﺘﻢ دراﺳﺔ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﺟﺮاءاﺗﻬﺎ ﻟﻀﻤﺎن
ﻛﻔﺎﻳﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻣﻊ اﻗﺮار ﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم
ﻣﺼﻤﻢ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺸﻞ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف
اﻋﻤﺎل وﻟﻴﺲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺑﺘﺎﺗ Ýوﻫﻮ
ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺆﻣﻦ ﺿﻤﺎﻧ Ýﻣﻌﻘﻮﻻ ً ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻄﻠﻘÝ
ﻣﻦ ﺧﻄﺄ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ .وﺛﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ
إﺟﺮاءات ﻣﺘﻮاﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻴﻴﻢ وإدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﺗﺘﻮﻟﻰ ادارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻋﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﺛﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ
ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺟﺮاءات رﺳﻤﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﺑﻮﺿﻮح.

اﻟﻤﺆﻫﻼت:
ﻋﻀﻮ زﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﺑﺎﻛﺴﺘﺎن

وﻳﻘﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻋﻦ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﻋﻦ ﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ وﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ وأن اﻟﻨﻈﺎم ﺳﻠﻴﻢ
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬه وﻣﺮاﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻓﻌﺎل.

ﻋﻀﻮ زﻣﻴﻞ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﻴﻦ
اﻟﻤﺠﺎزﻳﻦ ،اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل

ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ،
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﻤﺪﻗﻘﻮن اﻟﺨﺎرﺟﻴﻮن
ﻳﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﺮﺷﻴﺢ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ .وﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﻴﻦ وﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﻌﻮﻳﻀﺎﺗﻬﻢ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ.
وﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﺑﺘﺎرﻳﺦ
 ٢٤ﻣﺎرس  ،٢٠١٦واﻓﻖ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ،إﺣﺪى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ،
ﻛﻤﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﺎم  .٢٠١٦وﻗﺪ ﺣﻠﺖ
ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻣﺤﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺑﺮاﻳﺲ
ووﺗﺮ ﻫﺎوس ﻛﻮﺑﺮز ،وﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻨﻴﺔ
ﻣﺘﻌﺪدة اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت ﻳﻘﻊ ﻣﻘﺮﻫﺎ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﻫﻮﻟﻨﺪا ،وﺗﻌﺘﺒﺮ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ارﺑﻊ اﻟﻜﺒﺮى
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﻴﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت.
إن ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ ﺑﻲ إم ﺟﻲ ﻫﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪة
اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﻛﻤﺪﻗﻖ ﺧﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ُ
اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪة ﻓﻲ  ٢٤ﻣﺎرس .٢٠١٦
ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﺗﻌﺎب وﺗﻜﺎﻟﻴﻒ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﺧﻼﻓﻬﺎ
واﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻲ
ﺑﻲ إم ﺟﻲ ٧٩٧،٩٤٠درﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .٢٠١٦
درﻫﻢ

ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم

٢٨٧,٢٩١

اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

٤٠٢,٩٤٢

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪﻋﻢ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ

٤٥,٠٠٠

ﺧﺪﻣﺎت أﺧﺮى ﻏﻴﺮ ﺗﺪﻗﻴﻘﻴﺔ*

٦٢,٧٠٧

اﻟﻤﺠﻤﻮع

٧٩٧,٩٤٠

ﻓﻮض ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﺷﺮاف ﻋﻠﻰ إدارة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ،وﻳﺘﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺿﺎﺑﻂ اﻻﻣﺘﺜﺎل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺪف إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ
ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ وﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﻟﻼرﺗﻘﺎء ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﺟﺮاءات إدارة
اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻻﻟﺘﺰام واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
وﺳﻼﻣﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﺸﺮﻛﺔ
وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻧﻈﻤﺔ واﻟﻘﺮارات وﻛﺬﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﺟﺮاءات اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﻳﺤﺪد ﻣﻴﺜﺎق إدارة
اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ.
وﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﻌﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ وﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻰ ادارة
اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ .وﺗﻘﻮم اﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﺬي أﺣﺮزﺗﻪ
ادارة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺟﺮاءات اﻟﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة
ﺣﻴﺎل اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ إدارة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ .وﺗﻘﻮم ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ.

ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١ﻓﺒﺮاﻳﺮ  ،٢٠١٦ﺗﻢ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﺴﻴﺪ /أﻧﻴﺶ أوﻟﻬﺎس
ﻣﻴﻬﺘﺎ رﺋﻴﺴ Ýﺑﺎﻧﺎﺑﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺸﻐﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺿﺎﺑﻂ اﻻﻣﺘﺜﺎل وﻳﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺆﻫﻼت:
ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻤﺪﻗﻘﻴﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻴﻴﻦ ،اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋﻀﻮ ﻣﻌﻬﺪ ﺿﻮاﺑﻂ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ )(IIC
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺼﻴﺮﻓﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ،اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة  -اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،أﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت
ﺧﻼل ﻋﺎم  ،٢٠١٦ﻟﻢ ﺗُ ﻔﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﻏﺮاﻣﺎت
أو ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻫﻴﺌﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
واﻟﺴﻠﻊ أو أي ﺟﻬﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ أي ﻣﻮﺿﻮع
ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺳﻮاق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أي ﺣﺎﻟﺔ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ ي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ.
وﻟﻢ ﺗﺤﺪث أي ﺣﻮادث ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠١٦

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺗﻤﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠ Ýﻟﻠﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ رﻛﺎﺋﺰ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ،
ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاء وأﻣﻨﻪ ،اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ واﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﻳﻤﻜﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم  .٢٠١٦ﻟﻘﺪ ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي أﻧﻔﻘﺘﻪ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﺎم ٢٠١٦ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎدرات
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ١.٤٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ
)٢.٣٦ :٢٠١٥ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ( .وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎدرات أو
ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ:
ﻣﺮﻛﺰ راﺷﺪ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﺣﺪ،
ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟ¤ﻃﻔﺎل
وﻣﺒﺎدرة زاﻫﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات ﺟﺎﻫﺰﻳﺔ
اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟﺪى ١٥٠٠ﺷﺎب إﻣﺎراﺗﻲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ،
ﺑﺎﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ إﻧﺠﺎز اﻣﺎرات اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺟﻮﻧﻴﻮر أﺗﺸﻴﻔﻤﻨﺖ ورﻟﺪواﻳﺪ ،أﻛﺒﺮ ﻣﺰود
ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

أداء اﺳﻬﻢ ٢٠١٦
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺸﻬﺮ )درﻫﻢ(
اﻟﺸﻬﺮ

ﺳﻌﺮ
اﻻﻓﺘﺘﺎح

أﻋﻠﻰ
ﻗﻴﻤﺔ

أﻗﻞ
ﻗﻴﻤﺔ

ﺳﻌﺮ
ا ﻏﻼق

ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠١٦

٧

٧٫٤٠

٦٫٩٩

٧٫٤٠

ﻓﺒﺮاﻳﺮ ٢٠١٦

٦٫٩٣

٧٫٣٩

٦٫٩٣

٧٫١٥

ﻣﺎرس ٢٠١٦

٧٫٣٥

٧٫٦٧

٧٫٣٥

٧٫٦٧

أﺑﺮﻳﻞ ٢٠١٦

٧٫٦٤

٧٫٨٠

٧٫٦٤

٧٫٨٠

ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦

٧٫٥٠

٧٫٧٠

٧٫٤٢

٧٫٤٢

ﻳﻮﻧﻴﻮ ٢٠١٦

٧٫٥٥

٧٫٧٥

٧٫٥٥

٧٫٧٥

ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢٠١٦

٧٫٦٢

٧٫٧٦

٧٫٦٢

٧٫٧٦

أﻏﺴﻄﺲ ٥٫٩٥ ٢٠١٦

٥٫٩٥

٥٫٩١

٥٫٩٥

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٦٫٢٥ ٢٠١٦

٦٫٣

٦٫٢٥

٦٫٣

أﻛﺘﺮوﺑﺮ ٢٠١٦

٦

٦٫٠١

٥٫٩٩

٦

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ٢٠١٦

٦٫١٦

٦٫٢

٦٫١٥

٦٫١٥

دﻳﺴﻤﺒﺮ ٦٫٨ ٢٠١٦

٧٫٣

٦٫٨

٧٫١

* ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺘﺪﻗﻴﻘﻴﺔ اﺧﺮى ﺑﺼﻔﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ

وﻟﻢ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﺪﻗﻴﻖ أﺧﺮى
ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠١٦

٣١

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﺗﺎﺑﻊ(

ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻠﺐ ﺳﻬﻢ أﻏﺬﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ أو ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ ٢٠١٦
اﺳﺎس ٣١ :دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١١
٪٤٥٠
٪٤٠٠
٪٣٥٠
٪٣٠٠
٪٢٥٠
٪٢٠٠
٪١٥٠
٪١٠٠
٪٥٠
٪٠

٪٣٦٥
٪٣١٤
٪٢٧٨

٪٠

٪٠
٪٠

٪٥٢
٪٣٥
٪١٦ ٪٢٠
٪٢
٪٦

دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺎرس
٢٠١٢
٢٠١١

ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٢

٪٥١
٪١٣
٪٨

٪٤٩
٪٢٧

٪٦٦

٪١٠

٪١٥٧ ٪١٦٤
٪١٤٧
٪١٣٥

٪٩٦

٪٤٧
٪٢٦

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺎرس
٢٠١٣
٢٠١٢
٢٠١٢

٪٨٤
٪٤٨
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٣

٪٦٠

٪١٧٦

٪٧٩

٪٢٦٠

٪٢٢٦

٪١٥٠
٪١٠٤

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺎرس
٢٠١٤
٢٠١٤
٢٠١٣

ﺣﺮﻛﺔ ﺗﻘﻠﺐ أﺳﻬﻢ أﻏﺬﻳﺔ
)ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ )ﻣﺆﺷﺮ ﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ(

٪٢١١

٪١٨٤

٪١١٣

٪٨٩

ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٤

٪١٨٧
٪٨٩

٪٢٢٢

٪٨٦

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺎرس
٢٠١٥
٢٠١٤
٢٠١٤

٪٢٥٩

٪٩٧
ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٥

٪٣٤٦
٪٣٤٦

٪٣٣٢
٪٢٣٨

٪٣٥١

٪٨٧

٪٢٥٠

٪٧٩

٪٢٦٦

٪٢٦٤
٪٢٥٠

٪٢٠٩

٪٨٧

٪٨٣

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ ﻣﺎرس
٢٠١٦
٢٠١٥
٢٠١٥

ﻳﻨﺎﻳﺮ
٢٠١٦

٪٣١٣

٪٢٤٧

٪٨٦

٪٨٩

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ دﻳﺴﻤﺒﺮ
٢٠١٦
٢٠١٦

ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ )ﻣﺆﺷﺮ ﻗﻄﺎﻋﻲ
)ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ((

ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ )ﻋﺪد اﺳﻬﻢ(
اﻟﻔﺌﺔ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

اﻓﺮاد

اﻟﺸﺮﻛﺎت

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

١٠٩,٦٤١,٥٥٩

٦٧,٦١٧,٥٣١

٥٢٠,١٣٩,٩٢٧

٪٨٦٫٧

-

١٣٥,٢١٥

٣٢,٦٢٤,٢٤١

٣٢,٧٥٩,٤٥٦

٪٥٫٥

ﻋﺮب

-

٨٠٧,٨٩٧

٥٨,٨٠٢

٨٦٦,٦٩٩

٪٠٫١

أﺟﺎﻧﺐ

-

٢,١٧٨,٦٤٥

٤٤,٠٥٥,٢٧٣

٤٦,٢٣٣,٩١٨

٪٧٫٧

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

٣٤٢,٨٨٠,٨٣٧

١١٢,٧٦٣,٣١٦

١٤٤,٣٥٥,٨٤٧

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٪١٠٠٫٠

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

٪٥٧٫١

٪١٨٫٨

٪٢٤٫١

٪١٠٠٫٠

اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻧﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻳﻮم ٢٤
ﻣﺎرس  ،٢٠١٦ﺣﻴﺚ اﺗﺨﺬت اﻟﻘﺮارات اﻟﻮاردة أدﻧﺎه ،وﺗﻢ
ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ذﻟﻚ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات:
• اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺸﺄن ﻧﺸﺎﻃﺎت
اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥
• اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺪﻗﻖ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺸﺄن ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

٣٠٦,٠٠٠,٠٠٠

٪٥١٫٠٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻣﺎرات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر

٣٣,٣٦١,٧٩٩

٪٥٫٦٠

ﺻﻨﺪوق ﻣﻌﺎﺷﺎت وﻣﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ

٣٠,٠٠٠,٠٠٠

٪٥٫٠٠

ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦
ﻋﺪد اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ

ﻋﺪد اﺳﻬﻢ
اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ

أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٠,٠٠٠

٧١,٧٢٧

٩٩,٨٩٣,٥٤٣

٪١٧

ﻣﻦ  ٥٠,٠٠٠إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥٠٠,٠٠٠

١٥٤

٢٤,٢٣٩,٤٠٢

٪٤

ﻣﻦ  ٥٠,٠٠٠إﻟﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ ٥,٠٠٠,٠٠٠

٥٣

٦٦,٢٦٩,٢٦٧

٪١١

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٥,٠٠٠,٠٠٠

٨

٤٠٩,٥٩٧,٧٨٨

٪٦٨

ا ﺟﻤﺎﻟﻲ

٧١,٩٤٢

٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠

٪١٠٠

ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ

• ﻣﺆﺗﻤﺮات ﻫﺎﺗﻔﻴﺔ رﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ؛
اﻟﺮد ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻔﺴﺎرات اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ
• ّ
وﺣﺪة ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛

• إﺑﺮاء ذﻣﺔ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥
• اﻋﺘﻤﺎد أﺗﻌﺎب أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥
ﺑﻮاﻗﻊ  ١.٤ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

• اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﺳﺎﺳﻲ وﻓﻖ ﻧﺼﻮص
اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) (٢ﻟﺴﻨﺔ ٢٠١٥
• اﻋﺘﻤﺎد رأﺳﻤﺎل ﻣﺼﺮح ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻤﺔ ١ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ واﻟﺒﺎﻗﻲ
رأﺳﻤﺎل ُﻣﺼﺪر وﻣﺪﻓﻮع ﺑﻘﻴﻤﺔ  ٦٠٠ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ

أﻫﻢ اﺣﺪاث ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٦
ﺣﻴﺎزة ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺣﺴﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ
أﺻﺤﺎب اﺳﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ .وﺗﻌﻠﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﺎ
ﻟﻬﻴﺌﺔ اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ادارﻳﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﻴﺔ واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .وﻳﺘﻢ اﻓﺼﺎح ﻟﻬﻴﺌﺔ
اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻊ وﺳﻮق أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟ¤وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
وﻟﻠﻌﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻌﺎﻣﻼت
اﺳﻬﻢ أو ﻣﺴﺘﺠﺪات اﻋﻤﺎل ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﻓﺼﺎﺣﺎت
وإﻋﻼﻧﺎت اﻟﺴﻮق وذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻧﻈﻤﺔ
واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ اﻓﺼﺎح .ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻠﻎ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻦ ﺑﻌﻤﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻣﻮر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻋﻦ
ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﻮرات ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻋﻼﻗﺎت
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:

• إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥

• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻌﺎدة  /ﺳﺎﻟﻢ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻈﺎﻫﺮي ﻋﻀﻮÛ
ﺑﻤﺠﻠﺲ ادارة ﻟﻤﻞء اﻟﻤﻨﺼﺐ اﻟﺸﺎﻏﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ٢٠١٥

ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦

اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ

• اﻋﺘﻤﺎد اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺑﻨﺴﺒﺔ .٪١٢.٥

• ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪﻗﻘﻲ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١٦وﺗﺤﺪﻳﺪ أﺗﻌﺎﺑﻬﻢ

اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻠﻜﻮن  ٥ﺑﺎﻟﻤﺎﺋة أو أﻛﺜﺮ

 ٣٢أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

رﻗﻢ اﻟﻬﺎﺗﻒ+٩٧١٢٥٩٦٠٦٠٠ :
ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺮﻳﺪ ا ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲir@agthia.com :

• اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﺎن ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺣﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ
واﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻠﻌﺎم ٢٠١٥

ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٦
اﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ٣٤٢,٨٨٠,٨٣٧

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

• اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ
وﻣﺴﺆوﻟﻲ ادارة اﻟﻌﻠﻴﺎ؛
• ﺣﻤﻼت ﺗﺮوﻳﺠﻴﺔ وﻣﺆﺗﻤﺮات دورﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ؛
• ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
رﺑﻊ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ،وﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻛﻤﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ،واﻟﺘﻐﻄﻴﺔ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻦ اﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،وﻋﺮوض
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ،وﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ وﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ
اﻻرﺑﺎح .ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺮﺳﻤﻲ:
http://www.agthia.com/en-us/Investor-home

ﻓﻲ  ١٣ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ٢٠١٦وﻗﻌﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ
ﺷﺮاء أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻊ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﺸﺮﻛﺔ دﻟﺘﺎ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﻖ ﻓﻲ ﺟﺪة ﺑﺎﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ .وﻳﺘﻮﻗﻊ إﻧﺠﺎز اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اول ﻣﻦ
ﻋﺎم  ،٢٠١٧ﺑﻌﺪ إﺗﻤﺎم اﻟﻤﻮاﻓﻘﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺷﺮوط
إﺗﻤﺎم اﻟﺼﻔﻘﺔ اﺧﺮى .وﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻳﻌﻤﻞ
ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد .وﺳﺘﻤﻜﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻫﺬه ﺷﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻣﻦ دﺧﻮل اﻟﺴﻮق
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ول ﻣﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻼﻣﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻌﺒﺄة ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﺴﺪ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون.

»أﻏﺬﻳﺔ« و»اﻟﻮاﻓﺮ« ﺑﺼﺪد ﺑﻨﺎء ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ
ﻓﻲ ٢ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٦دﺧﻠﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻓﻲ ﻣﺸﺮوع
ﻣﺸﺘﺮك )ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﺮاﻛﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (٥٠/٥٠ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻮاﻓﺮ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ
ﻣﺼﻨﻊ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ .وﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﺪأ
اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻪ ﺑﺤﻠﻮل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻋﺎم
٢٠١٧وﺳﻴﻨﺘﺞ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺒﺄة ﺗﺤﺖ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻤﺮﻣﻮﻗﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ أﻏﺬﻳﺔ »اﻟﻌﻴﻦ«.

وﻳﺸﻐﻞ اﻟﺴﻴﺪ  /أوزﻏﻮر ﺳﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺸﺆون ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻻﺗﺼﺎﻻت
اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ،وﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻤﺆﻫﻼت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
اﻟﻤﺆﻫﻼت:
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﺠﺎز ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﻲ ادارة

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻇﺎﻓﺮ ﻋﺎﻳﺾ اﺣﺒﺎﺑﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
 ٢٣ﻣﺎرس ٢٠١٧

تقرير مجلس اإلدارة

السادة المساهمون،

ملخص االستراتيجية

يسرنا أن نعلمكم عن تحقيق مجموعة «أغذية»
لعام آخر من النمو ،حيث نجحنا في شق طريقنا
عبر بيئة لم تكن مستقرة خالل السنوات القليلة
الماضية .وساهم ارتفاع مبيعاتنا وانخفاض تكاليف
السلع ،باإلضافة إلى كفاءة اإلنتاج ومزيج المنتجات
المالئم ،في رفع صافي أرباح المجموعة إلى 254
مليون درهم إماراتي بزيادة نسبتها  %10مقارنة
بالعام الماضي .كما ارتفع صافي إيراداتنا بنسبة
 %8ليبلغ  2.01مليار درهم إماراتي ،في ظل تضاؤل
اإلنفاق االستهالكي ،وترشيد سياسة الدعم المالي.
ولطالما كانت المياه محرك النمو األساسي ألعمال
المجموعة في دولة اإلمارات ،حيث عززت ريادتها
لناحية حجم وقيمة حصتها السوقية .وساهم
استحواذنا مؤخرًا على قسم المياه التابع لشركة
«دلتا للتسويق» في المملكة العربية السعودية
بإرساء أسس قوية لنتبوأ مكانة حقيقية رائدة في
قطاع المياه اإلقليمي من خالل عالمتنا التجارية
مياه «العين» ،كما أكد ذلك التزامنا مجددًا بتحقيق
نمو مستدام لمساهمينا من خالل عمليات
التوسع واالستحواذ العالمية .أما في مجال إنتاج
الدقيق واألعالف الحيوانية ،فإنه بالرغم من تأثر نتائج
أعمالنا بتغييرات نظام الدعم ،فقد أتاح ذلك الفرصة
أمامنا إلثبات جدارة عالماتنا التجارية في ظروف
شديدة التنافسية.

كان العام  2016العام األول لتنفيذ خطتنا
االستراتيجية الخمسية التي تهدف لجعل مجموعة
«أغذية» واحدة من أهم شركات إنتاج األغذية
والمشروبات في منطقة الشرق األوسط ،وذلك من
خالل تحقيق صافي إيرادات قدره  1مليار دوالر بحلول
العام  .2020وقد نجحنا في المحافظة على نهجنا
ذاته واجتياز معظم الخطوات الالزمة نحو تحقيق
رؤيتنا لعام  .2020وتكمن إحدى الدعائم األساسية
لهذه االستراتيجية في توسيع نطاق أعمال وحدتنا
الخاصة بإنتاج المياه لتتخطى حدود دولة اإلمارات،
وصوال ً إلى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل
خاص .وكنا قد دخلنا في وقت سابق من العام
الجاري في مشروع مشترك في الكويت لتأسيس
مصنع لتعبئة المياه من المتوقع إتمامه في النصف
الثاني من العام  .2017أما أحدث إنجازاتنا ،فقد كانت
في نوفمبر الماضي عندما وقعنا اتفاقية لشراء
كامل قسم المياه التابع لشركة «دلتا للتسويق»
التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرًا لها،
والتي تمتلك وتنتج أيضًا مياه العالمة التجارية
«العين» في المملكة .ومن المتوقع استكمال
تنفيذ االتفاقية في الربع األول من العام  2017عقب
الحصول على الموافقات التنظيمية وغيرها من
الشروط الختامية.

وخالل العام ،تجلى أسلوبنا المبتكر في إطالق
العديد من المنتجات الجديدة ،مثل مياه «العين
زيرو» ،وعصائر «العين فريش» التي تمتاز بمدة
صالحية طويلة ،وتشكيلة الكرواسان المغلف،
وعصير «كابري صن» بنكهاته المتنوعة ،ومنتجات
األلبان «يوبليه» ،باإلضافة إلى األعالف الحيوانية
بجودتها العالية والمعززة للمناعة ً .وقد أصدرنا
مؤخرًا مجموعتنا الفريدة من عبوات مياه «العين»
الزجاجية ثلجية المظهر والمستوحاة من مسيرة
إنجازات دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وحافظت المجموعة على ميزانية عمومية قوية
وتمكنت من تحقيق تدفقات نقدية إيجابية لدعم
خطط توسعها المستقبلية.
وفي ضوء هذه اإلنجازات الرائعة ،ال يسعني بالنيابة
عن مجلس إدارة مجموعة «أغذية» إال أن أثني على
الجهود المضنية التي بذلها موظفونا لجعل العام
 2016عامًا آخر رفيع المستوى من حيث األداء بالنسبة
لنا جميعًا .كما أنتهز الفرصة ألتوجه بجزيل الشكر
للسيد إقبال حمزة ،رئيسنا التنفيذي السابق الذي
استقال في يناير  ،2017وذلك لمساهمته في النمو
االستثنائي الذي حققته «أغذية» على مدى أكثر من
 10أعوام من الخدمة المتفانية.

من جهة أخرى ،نواصل في العام  2017جهودنا الحثيثة
الستكشاف واستكمال المزيد من الفرص المتاحة
لتنفيذ اتفاقيات االندماج واالستحواذ مع شركات
أخرى عاملة في قطاع منتجات األلبان والعصائر.

ملخص أداء األعمال
وحدة المياه
حققت وحدة المياه ،وخصوصًا قسم إنتاج عبوات
المياه المعبأة سعة خمسة جالونات من مياه
«العين» و«ألبين» و«البيان» و«آيس كريستال»،
صافي إيرادات قدره  653مليون درهم إماراتي،
أي بنمو نسبته  %20مقارنةً مع الفترة ذاتها من
العام الماضي .وسجلت اإليرادات (باستثناء شركة
«البيان») نموًا بنسبة  %11مقارنة مع العام السابق.
•	واصل سوق المياه المعبأة في دولة اإلمارات نموه
لكن بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في السنوات
األخيرة .وفي ظل هذه الظروف ،استقرت نسبة
نمو هذه الفئة عند  ،%4في حين ارتفعت شحناتنا
بنسبة  ،%14وذلك بفضل األرباح التي حققها التوزيع
في أنحاء الدولة ،والجهود التي ركزت على تعزيز
قائمة المنتجات التي نقدمها وتوافرها في
منافذ البلدية ،واالستثمار المتواصل في تعزيز
حضور العالمات التجارية ،وإطالق منتجات جديدة،
الفعالة في السوق.
واألنشطة التكتيكية ّ
•	سجلت حصة مياه «العين» نسب قياسية من
حيث الحجم والقيمة بلغت  %25٫5و %23٫4على
التوالي (وفقًا لتقرير صادر عن شركة األبحاث
العالمية إيه سي نيلسن  AC Nielsenلعام ،)2016
مما جعلنا نتفوق على أقرب منافسينا بما يزيد
عن  600نقطة أساس من حيث الحجم والقيمة.

•	أطلقنا في مطلع هذا العام حملة «أساسيات
الحياة» التي تلقي الضوء على التركيبة
المعدنية المتوازنة التي تقدمها مياه «العين».
وفي أبريل الماضي ،بدأ خطنا الثاني عالي
السرعة اإلنتاج لتصل بذلك طاقتنا في مجال
التعبئة إلى نسبة  %40في اإلمارات .وفي سبتمبر
الفائت ،أطلقنا مياه «العين زيرو» الخالية من
الصوديوم ،في خطوة تعكس التزام «أغذية»
بمواكبة احتياجات المستهلكين المتجددة،
والحفاظ على موقعها في صدارة القطاع .عالو ًة
على ذلك ،تم طرح عبوات المياه المزودة بأغطية
مخصصة للرياضيين في منافذ البلدية خالل شهر
نوفمبر الماضي.
•	ارتفعت شحنات وإيرادات مياه الينابيع الطبيعية
«ألبين» ،التي يتم إنتاجها في المنشآت التابعة
لنا في تركيا ويتم توريدها إلى دولة اإلمارات،
بأكثر من الضعف ( )%123مقارنةً بالفترة ذاتها من
العام الماضي.
•	واصلت مياه «البيان» إلنتاج العبوات سعة 5
جالونات تفوقها في تحقيق النتائج المالية متقدمة
بذلك على فترة ما قبل عملية االستحواذ .ومع
إبرام مجموعة من عالقات التعاون ،نمت اإليرادات
بنسبة  %13مقارنة مع الفترة نفسها من العام
السابق ،وذلك بفضل مضاعفة أعمال «البيان» إلنتاج
عبوات «البولي إيثيلين تيريفثاالت» وال سيما مع
تراجع التجارة التقليدية.
المشروبات
سجلت فئة المشروبات ،التي تضم عصائر الفواكه
«كابري صن» وعصائر «العين فريش» ،إيرادات صافية
بقيمة  81مليون درهم إماراتي ،وحافظت على
استقرار هذه اإليرادات مقارنة بالعام الماضي رغم
التراجع الذي شهدته فئة العصائر.
•	شهدت العالمة التجارية «كابري صن» عامًا
حافالً بالتحديات ،حيث أدت اللوائح المدرسية
الجديدة باإلضافة إلى انخفاض مستويات اإلنفاق
االستهالكي إلى إبطاء وتيرة نمو هذه العالمة
التجارية رغم إطالقها للعديد من المنتجات الجديدة
وتلقيها دعمًا ترويجيًا مستمرًا؛ مما أدى إلى
انخفاض صافي إيراداتها بنسبة  %2مقارنة بالعام
السابق .كما شهد العام طرح منتج «كابري صن
بيج باوتش» في أبريل مع غطاء محكم اإلغالق
يتيح للعمالء االستمتاع بشرب المرطبات أثناء
التنقل .وفي سبتمبر تم توفير «كابري صن فروت
كراش» ،الغني والطبيعي بنسبة  ،%100في مدارس
دبي والشارقة واإلمارات الشمالية.
•	تم إطالق عصائر «العين فريش» في قنوات البيع
بالتجزئة مع فترة صالحية أطول ،مما يستكمل
محفظة المنتجات المحددة صالحيتها بـ  3أيام
والموجودة أصالً في القنوات المؤسسية وقنوات
قطاع المطاعم والفنادق والمقاهي .وباستخدام
تقنية «البسترة عالية الضغط» الفريدة من نوعها،
تم تقديم هذه العصائر بخمس نكهات مختلفة
في قنوات التجزئة ،مما يتيح المحافظة على
طعمها وقيمتها الغذائية كما هي لفترة أطول،
وحتى دون أي إضافات أو مواد حافظة.
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ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة )ﺗﺎﺑﻊ(

وﺣﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن )اﻟﻠﺒﻦ(
ﺳﺠﻠﺖ وﺣﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن ،ﺗﺤﺖ اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
»ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻃﻔﺎل واﻟﺰﺑﺎدي ﺑﻨﻜﻬﺎت
اﻟﻔﺎﻛﻬﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻗﺪره  ٣٣ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﺑﻨﻤﻮ
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٢٩ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺌﺎت
اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ ﺗﺮاﺟﻌ.Ý
• ﺳﺎﻫﻤﺖ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﺑﻘﻮة ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
وﻳﻌﺰى ﻧﻤﻮ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ُ .٢٠١٦
»ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« ﺣﺘﻰ اüن ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺘﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻬﺪ
ﻋﺎﻣ ،Ýإﻟﻰ إﻃﻼق ﻧﻜﻬﺎت وﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
ﺗﺮاﺟﻌّ Ý
وإﻃﻼق ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﻼت اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ،
وﺗﺤﺴﻴﻦ آﻟﻴﺔ ﺗﻮزﻳﻊ ﻟﺒﻦ اﻟﺰﺑﺎدي اﻟﺴﺎدة ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ
ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻃﻌﻤﺔ واﻟﻤﺸﺮوﺑﺎت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻃﺮح
ﻋﺒﻮات زﺑﺎدي ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺰن  ١٠ﻛﻴﻠﻮﺟﺮاﻣﺎت .وﻧﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺬﻟﻚ ،اﺣﺘﻠﺖ »ﻳﻮﺑﻠﻴﻪ« اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ﻣﻀﺎﻓﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﺿﻤﻦ ﻓﺌﺔ اﻟﺒﺎن ﻣﻊ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم .٢٠١٦
• أدى اﺗﺴﺎع ﻧﻄﺎق وﺣﺪة ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﺒﺎن -إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ
اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر ﻣﺴﺤﻮق اﻟﺤﻠﻴﺐ -إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع
ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻤﻘﺪار  ٧٢٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ) ،أي ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٢ﻣﻘﺎﺑﻞ
 .(٪٢٥وﻋﻠﻴﻪ ،اﻧﺨﻔﺾ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٤١
ﻟﻴﺒﻠﻎ  ٧ﻣﻼﻳﻴﻦ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ.
وﺣﺪة اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
ﻣﻴﺰ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻮﺣﺪة
ﻟﻌﻞ أﺑﺮز ﻣﺎ ّ
اﻟﺪﻗﻴﻖ واﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ
واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻧﺎﻫﺎ ﺛﺒﺎت ﺟﺪارة ﻋﻼﻣﺎﺗﻨﺎ
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﺣﺼﺼﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮات
اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻓﻲ ﻳﻮﻟﻴﻮ  ٢٠١٦ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ
)اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ إﻣﺎرة أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻋﺘﺒﺎر Ûﻣﻦ اﻟﻌﺎم
 .(٢٠٠٧وﺳﺎﻋﺪﻧﺎ ﻫﺬا أوﻻ ً ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻮاء ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ
ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻋﻠﻰ وﺣﺪات أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ.

وﺣﺪة اﻟﺪﻗﻴﻖ
ﺳﺠﻞ إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻋﻤﺎل وﺣﺪة اﻟﺪﻗﻴﻖ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺼﺎدرات وﻣﺒﻴﻌﺎت اﻟﻘﻤﺢ ،إﻳﺮادات ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ٤٣٤
ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ٪٢ﻣﻘﺎرﻧﺔ
ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
• ﺳﺠﻞ اﻟﺮﺑﻊ اول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦ﻧﻤﻮ Ûﻗﻮﻳ Ýﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٪١٦ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﻧﻤﻮ
اﻟﺼﺎدرات وﺗﺠﺎرة اﻟﻘﻤﺢ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ
اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﺳﻮاء ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ أو
اﻣﺎرات اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.
• ﺗﻢ اﻋﻼن ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٦ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺳﺤﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻨﺘﻘﺎة ﻣﻦ
ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ ﻣﺜﻞ )ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ،واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻣﺔ،
وﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻃﻌﻤﺔ( اﻋﺘﺒﺎر Ûﻣﻦ  ١ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 .٢٠١٦وﻣﻦ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ،اﺳﺘﻤﺮ دﻋﻢ واﺣﺪة ﻣﻦ
أﻫﻢ ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،أﻻ وﻫﻲ اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ،واﻟﺬي
ﺳﻴﺴﺘﻤﺮ ﻟﻐﺎﻳﺔ  ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ  ،٢٠١٧ﻟﻴﺘﻢ ﺧﻔﻀﻪ
ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻨﺼﻒ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ إﻟﻐﺎءه ﺗﻤﺎﻣ Ýﻓﻲ
 ٣٠ﻳﻮﻧﻴﻮ .٢٠١٨
• ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻴﻦ
ﻗﻨﻮات اﻟﺒﻴﻊ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﺣﻴﺚ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺰﻳﺎدة اﺳﻌﺎر ﻓﻲ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﻤﺘﻀﺮرة .وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻧﻔﻮذﻧﺎ ﻓﻲ
ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺠﺎرة وﺧﺪﻣﺎت اﻃﻌﻤﺔ اﻛﺒﺮ ﺣﺠﻤ،Ý
أﻃﻠﻘﻨﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت ذات ﻗﻴﻤﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻣﻤﺎ وﻓﺮ ﻟﻨﺎ ﻧﻔﻮذ Ûﻗﻮﻳ Ýﺛﺒﺎت ﺣﺼﺘﻨﺎ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ
واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﺴﺎرة ﻧﻔﻮذﻧﺎ .وﻓﻲ ﻗﻨﻮات اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
اﺻﻐﺮ ﺣﺠﻤ ،Ýأدى ارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ
إﻟﻰ ﺗﺮاﺟﻊ ﻣﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ ﺣﺠﻢ ﻣﺒﻴﻌﺎﺗﻨﺎ .ﻛﻤﺎ واﺻﻠﻨﺎ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﺑﺰ ،ﻣﺜﻞ
ﺧﺒﺰ »ﺗﻨﺪور« وﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﺪﻗﻴﻖ اﺧﺮى اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
ﻟﻠﺨﺒﺰ .وﻃﻮرﻧﺎ ﺑﺮاﻣﺠﻨﺎ اﻟﻬﺎدﻓﺔ ﻟﻼﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮاﺋﺢ ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺼﻮﺻ Ýﻓﻲ اﻣﺎرات
اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ .واﺳﺘﻤﺮ دﻋﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم
وﺳﺎق ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء دوﻟﺔ اﻣﺎرات ﺑﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ
وﻻء اﻟﻌﻤﻼء ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت ورﻓﻊ ﺳﻮﻳﺔ اﻟﻮﻋﻲ
ﺑﻌﻼﻣﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻨﺎ ﺑﻴﻦ أوﺳﺎط ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ
ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت.
• واﺻﻠﺖ اﻟﺼﺎدرات ﺗﺤﻘﻴﻖ زﺧﻢ ﻗﻮي )ﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
 ٪٤٣ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ( ،وذﻟﻚ ﻧﻈﺮ Ûﻟﺘﻜﺜﻴﻒ
أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮق أﻓﺮﻳﻘﻴﺎ.
• ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻫﺎﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﺗﺄﺛﺮ
ﺳﻠﺒ Ýﺑﺴﺤﺐ اﻟﺪﻋﻢ ﺟﺰﺋﻴ Ýواﺟﺮاءات اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﺘﻲ
اﺗﺨﺬﻧﺎﻫﺎ ﺛﺒﺎت ﻧﻔﻮذﻧﺎ ،إﻻ أﻧﻪ ﺑﻘﻲ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم
اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻤﻘﺪار  ٤٢٣ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس أي ﺑﻨﺴﺒﺔ ،٪٤٦
وﻳﻌﺰى ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ﻧﺠﺎﺣﻨﺎ ﻓﻲ ﺷﺮاء
اﻟﻘﻤﺢ ﺑﺄﺳﻌﺎر أﻗﻞ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .٢٠١٦

 ٣٤أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

وﺣﺪة اﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ
ﺣﻘﻘﺖ وﺣﺪة اﻋﻼف اﻟﺤﻴﻮاﻧﻴﺔ ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﺑﻠﻎ
 ٦٦٩ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،أي ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض ﻗﺪره ٪٢
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.
• ﻟﻘﺪ واﺟﻬﻨﺎ ﻣﺴﺒﻘ Ýﺿﻐﻮط ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺷﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت
ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻨﺼﻒ اول ﻣﻦ
اﻟﻌﺎم .وﻗﺪ ﻛﺎن ﻧﻄﺎق اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻮﺣﺪة
أوﺳﻊ ،وﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة .وﺑﻘﻲ
دﻋﻢ اﻟﻤﺰارع اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮ ،Ûﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ إﻟﻐﺎؤه
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت وﻗﻨﻮات اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ
اﻋﺘﺒﺎر Ûﻣﻦ  ١ﻳﻮﻟﻴﻮ .٢٠١٦
• وﺗﻤﺜﻠﺖ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﻨﺎ اﻟﻔﻮرﻳﺔ ﺑﺮﻓﻊ أﺳﻌﺎرﻧﺎ ﻓﻲ
اﻟﻘﻨﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺛﺮت ﺳﻠﺒ ،Ýوذﻟﻚ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ
أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق .وأﻋﻘﺐ ذﻟﻚ إﻃﻼق ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ وﻗﺖ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻛﺠﺰء
ﻣﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺘﻨﺎ اﻟﺪﻓﺎﻋﻴﺔ ،ﺷﻤﻠﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﻔﺌﺘﻲ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻜﺒﻴﺮة ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﺴﻮﻳﻘﻲ ﻟﺘﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻨﺘﺠﺎت »اﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ«.
• وﻓﻲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ ،واﺻﻠﻨﺎ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎت
ﺟﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺰاﻳﺎ ﻣﺤﺴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﺎﻧﺔ
واﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎت اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻬﺪف ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﻋﻤﻼﺋﻨﺎ.
• وﺑﻬﺪف ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻋﻤﻼء ﻣﺘﻤﻴﺰة وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﻻء
ﻟﻌﻼﻣﺘﻨﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ،اﻓﺘﺘﺤﻨﺎ ﻣﺘﺠﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﻋﻼﻣﺔ
»أﻏﺬﻳﺔ« ،اﻣﺮ اﻟﺬي أﺗﺎح ﺑﻴﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎت »اﺟﺮﻳﻔﻴﺘﺎ«
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ.
• أﺳﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﺟﺮاءات وﻏﻴﺮﻫﺎ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ﺗﻨﺎﻣﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ واﻟﺘﺠﺎرة ،ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ
ﺧﺴﺎﺋﺮﻧﺎ واüﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ أداﺋﻨﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ.

وﺣﺪات اﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة
ﺳﺠﻠﺖ وﺣﺪات اﻋﻤﺎل اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ
اﻟﻤﺠﻤﺪة
ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ واﻟﺨﻀﺮوات
ّ
واﻟﻤﺨﺒﻮزات اﻟﻌﺎدﻳﺔ واﻟﻤﺠﻤﺪة واﻟﺘﻤﻮر وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻌﺎدﻳﺔ( ﺻﺎﻓﻲ إﻳﺮادات ﻗﺪره  ١٤٣ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،أي زﻳﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٣٠ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة
ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .ﻛﻤﺎ اﻧﺨﻔﺾ ﺣﺠﻢ
اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥٦ﻣﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ١٠ﻣﻼﻳﻴﻦ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ّ
إﻟﻰ  ٤٫٥ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،وذﻟﻚ رﻏﻢ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺴﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘﺰاﻳﺪ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺒﻮق ﺑﻘﻴﻤﺔ
اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ.
• ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻨﺘﺠﺎت »اﻟﻌﻴﻦ« ﻣﻦ ﻣﻌﺠﻮن اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ
واﻟﺨﻀﺮاوات اﻟﻤﺠﻤﺪة وﻣﻨﺘﺠﺎت »اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻮر
ﻧﺎﺗﺸﻮرال« اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻣﺎرات أداء ﻣﺘﻤﻴﺰ ،Ûﺣﻴﺚ ارﺗﻔﻊ ﻧﻤﻮﻫﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪٣٠
ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وذﻟﻚ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﻐﻠﻴﻒ
اﻟﻤﺠﻤﺪة وﻣﻌﺠﻮن
ﻣﻨﺘﺠﺎت »اﻟﻌﻴﻦ« ﻣﻦ اﻟﺨﻀﺎر
ّ
اﻟﻄﻤﺎﻃﻢ ،وﻣﻨﺘﺠﺎت »اﻟﻌﻴﻦ ﺑﻴﻮر ﻧﺎﺗﺸﻮرال« ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺤﻤﺼﺔ،
اﻟﻘﻬﻮة اﻟﻔﻮرﻳﺔ ،واﻟﻜﺘﺸﺐ ،واﻟﻘﻬﻮة
ّ
وﻣﻌﻜﺮوﻧﺔ »ﻛﻮرﻧﻲ« ،واﻻﺷﻜﺎل اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻟﻠﻤﻨﺎدﻳﻞ اﻟﻮرﻗﻴﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت.
• وﺳﺠﻠﺖ ﻋﻼﻣﺔ »ﺗﺎج اﻟﺘﻤﻮر« ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ،إﻳﺮادات ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ١٥٫٦ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ .وﺑﺼﻔﺘﻨﺎ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
ﻋﻦ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،أدﺧﻠﻨﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ Ûﻛﻠﻴ Ýﻋﻠﻰ ﻫﺬه
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ،وﻋﺰزﻧﺎ ﺗﻮاﻓﺮﻫﺎ ،ورﻓﻌﻨﺎ
ﻣﺴﺘﻮى ﺣﻀﻮرﻫﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﺠﺎرة اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ ﻛﻤﺎ
ﻟﻢ ﻳﺤﺪث ﻣﻦ ﻗﺒﻞ.
• واﺻﻠﻨﺎ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻗﺎﻋﺪة
راﺳﺨﺔ ﻟﻮﺣﺪة أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ .وأﻃﻠﻘﻨﺎ ﺧﻂ »ﺟﺮاﻧﺪ
ﺑﺎﻳﻜﺮ« ﻧﺘﺎج اﻟﻜﺮواﺳﺎن اﻟﻤﻐﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اول
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﻃﺮﺣﻨﺎ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﺤﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
وﺣﺪات ﺣﻔﻆ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ.
اﻟﻤﺠﻤﺪة ،دﺧﻠﻨﺎ ﻗﻨﺎة
وﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻤﻌﺠﻨﺎت
ّ
اﻟﻤﺨﺎﺑﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮح ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺮواﺳﺎن
اﻟﻤﺠﻤﺪ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻮاﺻﻠﺔ ﻋﻤﻠﻨﺎ ﺗﺤﺖ اﻻﻣﺘﻴﺎز
اﻟﺘﺠﺎري ﻟﻌﻼﻣﺔ »ﻣﻮﻧﺘﻴﺲ ﺑﻴﻜﻬﺎوس« اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﺗﻮرﻳﺪ اﻏﺬﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﻄﺎﺋﺮات.
• ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻋﺎﻣ Ýﻋﺼﻴﺒ Ýآﺧﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻋﻤﺎل
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،ﻓﻔﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﺴﻲء ،ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺗﻔﻮق  ٪١٠٠ﻣﻊ
اﻗﺘﺮاب ﺣﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم ،وﻫﻮ ﻣﺎ أﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت
وأرﺑﺎح اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺴﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿÝ
ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وا دارﻳﺔ
ّ
ﺑﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وادارﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ٤٤٤ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع
ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٢٠ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻨﻮي ،وإذا اﺳﺘﺜﻨﻴﻨﺎ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ »اﻟﺒﻴﺎن ﻟﻠﻤﻴﺎه« ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺿﻤﻦ
ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺗﺼﺒﺢ ﻧﺴﺒﺔ اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ
 ،٪١٣وﺗﻌﺰى اﻟﺰﻳﺎدة اﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻧﺘﻴﺠﺔ ازدﻳﺎد
ﺣﺠﻢ اﻟﺸﺤﻨﺎت ،وزﻳﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ
ﺳﻤﻌﺔ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻜﺎﻧﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻇﻞ زﻳﺎدة
وﺗﻴﺮة اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة .وﺑﻨﺎ ًء
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺼﺎرﻳﻒ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت واﻟﻨﻔﻘﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وادارﻳﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت  ٪٢٢أي
ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻗﺪره  ٢٢٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ
ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﻔﻘﺎت ﻣﻴﺎه »اﻟﺒﻴﺎن«،
ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ ارﺗﻔﺎﻋ Ýﻗﺪره  ١٥٠ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ذاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ.

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
ّ
واﺻﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﻳﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ
أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ،وﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٢٤٠ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻐﻄﻴﻬﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ وﺻﻞ
ﺣﺠﻢ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻳﻌﺎدﻟﻪ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ
إﻟﻰ  ٥٥٢ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ﺑﺤﻠﻮل  ٣١دﻳﺴﻤﺒﺮ .٢٠١٦
وﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﻜﻞ داﺋﻢ،
ﺗﺤﺎﻓﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﻮات اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ذات
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ ﺟﺪ ،Ûﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺼﻴﺮة
اﻣﺪ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.

اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ
اﺻﻮل ﻏﻴﺮ
ّ
ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪات اﻋﻤﺎلّ ،
ﺗﻤﺜﻞ
اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ،واﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ٧٨٥ﻣﻠﻴﻮن
اﺻﻮل ﻏﻴﺮ
ّ
درﻫﻢ ،ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮة اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻣﻘﺪار اﻟﻨﻘﺪ
وارﺻﺪة اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ.

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأس اﻟﻤﺎل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره  ٦١ﻣﻠﻴﻮن
درﻫﻢ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﻂ ﺛﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻋﺎﻟﻲ
اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه ،وﺗﻮﺳﻌﺔ اﻟﻤﺨﺎزن ﻓﻲ دوﻟﺔ
اﻣﺎرات ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ.
وﺗﻢ إﺻﺪار ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ وﺧﻄﺎﺑﺎت اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ  ٧٠ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ
وﻣﻮردي اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ُ
اﻟﻤﻮاد وﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ.

ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
ﺑﺪأت ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﺧﻂ ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﻋﺎﻟﻲ اﻟﺴﺮﻋﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ »اﻟﻌﻴﻦ« ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ ،٢٠١٦
ﺣﻴﺚ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺮﻓﻊ ﻗﺪرﺗﻨﺎ اﻧﺘﺎﺟﻴﺔ إﻟﻰ  ٧٥ﻣﻠﻴﻮن
ﺻﻨﺪوق ﻣﻦ ﻋﺒﻮات اﻟﻤﻴﺎه ﺳﻨﻮﻳ ،Ýﺑﺰﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ
ﻧﺤﻮ  .٪٤٠وﺧﻼل اﻟﻌﺎم ،اﺳﺘﻜﻤﻠﻨﺎ أﻳﻀ Ýﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﺘﺠﻬﻴﺰ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮزﻳﻌﻨﺎ ﻓﻲ دﺑﻲ ،وﻣﻨﻄﻘﺔ »اﻟﻮﺛﺒﺔ« وﺗﻮﺳﻴﻊ
ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎﺗﻨﺎ اﻟﻤﻮﺟﻮدة ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.

اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٦ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ وإﻋﺎدة رﺳﻢ ﻣﻼﻣﺢ
ﻧﻬﺠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ،واﻟﺬي
ﺗﻤﺤﻮر ﺣﻮل ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎء »ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ« ﻋﺒﺮ
دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ .وﻧﺤﻦ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ
دﻣﺞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ﺻﻠﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت أﻋﻤﺎﻟﻨﺎ ﺣﺪاث
ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻋﻤﺎل واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺑﺎﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ إﻧﺸﺎء ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﺟﺮاءات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺟﻬﻮدﻧﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ  ٤ﻣﺠﺎﻻت
رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻫﻲ :اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،وﻣﻜﺎن اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﺘﻐﺬﻳﺔ
واﻟﺮﻓﺎه ،واﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ .وﻳﻀﻢ ﻛﻞ ﻣﺠﺎل
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﺪة أﺟﺰاء وﻳﻐﻄﻲ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻧﺴﻌﻰ إﻟﻰ
ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻴﻦ وﻗﺘﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ وﺣﺘﻰ اﻟﻌﺎم .٢٠٢٠
وﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ ،ﺑﺬﻟﻨﺎ ﻛﻞ ﺟﻬﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻌﻤﻞ ﻓﻴﻬﺎ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق
أﻃﻠﻘﻨﺎ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ ﻣﺒﺎدرة »زاﻫﺐ« اﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺻﻘﻞ ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺒﺎب اﻣﺎراﺗﻲ وﺗﻄﻮﻳﺮ
ﺟﺎﻫﺰﻳﺘﻬﻢ ﻟﺪﺧﻮل ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄﺑﻮﻇﺒﻲ ،وذﻟﻚ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ »إﻧﺠﺎز اﻣﺎرات« ،ﻋﻀﻮ ﻓﻲ
ﻣﺆﺳﺴﺔ »ﺟﻮﻧﻴﻮر أﺗﺸﻴﻔﻤﻨﺖ وورﻟﺪ واﻳﺪ« اﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﺪرﻳﺐ
وﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻠﻌﻤﻞ .وﺷﺎرك  ١٥٠٠ﻃﺎﻟﺐ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻣﺜﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﻟﻨﺠﺎح اﻟﻤﻬﻨﻲ« ﻣﻦ »ﺟﻮﻧﻴﻮر أﺗﺸﻴﻔﻤﻨﺖ
و»وﺟﻪ ﺣﻴﺎﺗﻚ اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ« ،و»ﻣﺨﻴﻢ ﻳﻮم
وورﻟﺪ واﻳﺪ«،
ّ
اﻻﺑﺘﻜﺎر« ،و»ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻴﻮم اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ« .وﻗﺪ ﻋﺰزت ﻫﺬه
اﻟﻤﺒﺎدرات ﻣﻜﺎﻧﺔ »أﻏﺬﻳﺔ« ﻛﻮاﺣﺪة ﻣﻦ أﺑﺮز اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت.
اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
ّ
وﺳﺠﻞ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ﻓﻲ
ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ
 ١٩٣ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  ،٢٠١٦أي ﺑﺰﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ  ٢٦ﺷﺨﺼ Ýﻋﻦ
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﺿﻲ .وﺗﺄﺗﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ »أﻏﺬﻳﺔ«
) ،(٪٧وﻓﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ادارﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ) .(٪١٥وﺗﺄﻛﻴﺪ Ûﻋﻠﻰ أن اﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ ﺑﻞ ﻳﺸﻤﻞ ﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ
أﻳﻀ ،Ýواﺻﻠﻨﺎ اﻟﺘﺰاﻣﻨﺎ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻮاﻫﺐ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻋﺒﺮ إﻃﻼق ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﻬﻨﻲ.
وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ إﻟﻰ ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻄﻮر
اﻟﻤﻬﻨﻲ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻣﺎراﺗﻴﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻈﻬﺮون أدا ًء
ﻋﺎﻟﻴ ،Ýوﻓﻲ اﻟﺪورة اوﻟﻰ ﻣﻦ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻢ ﺗﺪرﻳﺐ ١٣
ﻣﻮﻇﻔ Ýإﻣﺎراﺗﻴ Ýﺑﺎﺗﻮا اüن ﻋﻠﻰ أﺗﻢ اﻻﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺘﺤﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﻇﻴﻔﻴﺔ أﻛﺒﺮ.
وﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي.

٣٥

ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة )ﺗﺎﺑﻊ(

أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ا دارة

ﻧﻈﺎم إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ادارة اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺧﻼل اﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٢٨
أﺑﺮﻳﻞ  ٢٠١٤ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺪﺗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أﻋﻮام.

ﻳﺪرك أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ إدارة »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ« ش.م.ع،
ّ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢّ ،أن:
ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

وﺗﻨﺘﻬﻲ ﻣﺪة وﻻﻳﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٧
وﻳﻤﻜﻦ ﻟ¤ﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﻳﺔ
ُ
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻘﺎدم.
وﺗﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٦دﻓﻊ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
ّ
ادارة ﻋﻦ اﻟﻌﺎم  ٢٠١٥واﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ  ١٫٤ﻣﻠﻴﻮن
ﺗﻢ اﻗﺘﺮاح ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻜﺎﻓﺂت
درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ ّ
أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ وأﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﺎن ﻟﻠﻌﺎم  ٢٠١٦ﺑـﻤﺒﻠﻎ
 ١٫٤ﻣﻠﻴﻮن درﻫﻢ ،ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﺧﺎﺿﻌ Ýﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ
إﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ ﻓﻲ أﺑﺮﻳﻞ .٢٠١٧

أرﺑﺎح اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ
ﻳﺴﺮ ﻣﺠﻠﺲ ادارة أن ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻮزﻳﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪١٥ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ .٢٠١٦

ﻣﺪﻗﻘﻮ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت
اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة وﻻﻳﺔ ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
 ﺷﺮﻛﺔ »ﻛﻲ ﺑﻲ أم ﺟﻲ«  -وﺳﻴﺘﻢ ﻋﺮض اﻗﺘﺮاحاﻟﺘﺠﺪﻳﺪ ﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻧﻈﺮÛ
ﻟﻜﻮﻧﻬﻢ ﻳﺤﻘﻘﻮن ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.

• اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺈﻋﺪادﻫﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﻤﺜﻴﻼً ﻧﺰﻳﻬ Ýوﺿﺎﻋﻬﺎ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ وﺗﺪﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻐﻴﺮات اﻟﺤﺎﺻﻠﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘﻮق ﻣﺴﺎﻫﻤﻴﻬﺎ.
• ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺴﺠﻼت أﺻﻮﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺑﺎت.
• ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ
أن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم
ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ وﺣﺼﻴﻔﺔ.
• ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻓﻘ Ýﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.
• ﻳﺘﺴﻢ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻠﻴﻢ،
ﻓﻌﺎﻟﺔ.
وﻗﺪ ﺗﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ وﺿﺒﻄﻪ ﺑﺼﻮرة ّ
• ﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺷﻚ ﺑﻘﺪرة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﺻﻠﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ.

اﺣﺪاث اﻟﻼﺣﻘﺔ
اﻋﺘﺒﺎر Ûﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻟﻢ ﻳﺤﺪث أي ﺣﺪث
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﻌﺎم .٢٠١٦

اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ
اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ
ّ
ﻳﻠﺘﺰم ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ وادارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺑﻤﺒﺎدئ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة .وﻗﺪ ﺗﻢ
إﻋﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎدق ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺣﻮل
ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ وذﻟﻚ ﻓﻲ
ﻗﺴﻢ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
ﻟﻬﺬا اﻟﻌﺎم.

اﻟﺤﻮاﻓﺰ/اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت
ﻳﺪرك ﻣﺠﻠﺲ ادارة ﻣﺪى أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ادارة وﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .وﻟﺪﻋﻢ
ﻫﺬه اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ،ﻳﺸﻤﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﺳﻬﻢ
ﻟﺪى ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ ﻋﺪد Ûﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﻦ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﻴﻦ واﻟﻤﺪراء ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻗﺴﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
وﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﺒﺎدرات ﻣﻜﺎﻓﺂت
ﺗﻜﺮم اﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﻢ اﻫﺪاف
اداء اﻟﺘﻲ ّ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ .وﻳﻜﺎﻓﺊ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺑﺎﺳﻬﻢ
أﻓﺮاد ادارة ﺑﻤﻨﺤﻬﻢ أﺳﻬﻤ Ýﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ أﻏﺬﻳﺔ وﻓﻖ
اداء اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﺎﺳﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح
اﻟﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﻟﺜﻼث أﻋﻮام وﻋﻠﻰ أﺳﺎس
أداء اﻟﻔﺮد .ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻢ وﺿﻊ أﻫﺪاف ﻣﺎﻟﻴﺔ وﺗﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻳﺔ ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم.

 ٣٦أﻏﺬﻳﺔ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺎم ٢٠١٦

ﺳﻌﺎدة اﻟﻤﻬﻨﺪس ﻇﺎﻓﺮ ﻋﺎﻳﺾ اﺣﺒﺎﺑﻲ
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ادارة
 ٢٣ﻣﺎرس ٢٠١٧
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السادة المساهمين /مجموعة أغذية ش.م.ع.

التقرير حول 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  31ديسمبر  ،2016والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات في حقوق
الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن ملخصًا للسياسات المحاسبية الهامة ومعلومات
إيضاحية أخرى.
في رأينا ،إن البيانات المالية المرفقة تُ عبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي المادية ،عن المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  31ديسمبر
 ،2016وعن 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 الشركة 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 منفصالً حول هذه األمور.
أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناول تدقيقنا المجاالت التي تتطلب تركيز

( ) 1القيمة الدفترية للشهرة التجارية
راجع اإليضاحين  6-2و 16في البيانات المالية الموحدة على الصفحات  18و 38على التوالي
لدى المجموعة شهرة تجارية هامة ناتجة عن االستحواذ على األعمال
التجارية .تقوم إدارة المجموعة بصورة سنوية بإجراء اختبار انخفاض
قيمة الشهرة التجارية للمجموعة باستخدام توقعات التدفق
النقدي الحر 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 تُ شكل أساس تقييم
إمكانية االسترداد ،فإن هذا األمر ُيعتبر أحد مجاالت األحكام الهامة
التي ركز عليها تدقيقنا.

فيما يتعلق بتقييم الوحدات المنتجة للنقد :قمنا بالتحقق من تقييم
الوحدات المنتجة للنقد ووضعنا باالعتبار الهيكل التشغيلي واإلداري بنا ًء
على فهمنا لألعمال التجارية.
فيما يتعلق بالتدفقات النقدية ،وضعنا باالعتبار اإلجراءات المستخدمة من
قبل المجموعة في وضع التقديرات والمبادئ وتكامل نموذج التدفق
النقدي المخصوم لدى المجموعة ،وقمنا بإعادة احتساب نتائج النموذج
الختبار مدى دقتها .فيما يتعلق بالتحقق من مدى معقولية التدفقات
النقدية المتوقعة ،قمنا بتقييم مدى دقة التقديرات السابقة التي قامت
بها المجموعة ،وقمنا بدعم هذه التقديرات باألدلة األخرى التي أتُ يحت لنا
في سياق أعمال التدقيق .قمنا بإجراء تقييماتنا للتحقق من المدخالت
الرئيسية األخرى مثل معدل النمو المتوقع ومعدل االستمرارية.
فيما يتعلق بمعدل الخصم ،قمنا بمقارنة االفتراضات الموضوعة من
قبل المجموعة بالبيانات المستخلصة من مصادر خارجية (مثل عائدات
السندات واحصائيات التضخم) ،حيثما كان مناسبًا.
فيما يتعلق بحساسية االفتراضات الرئيسية :قمنا بتحليل حساسية
معدالت الخصم وتقدير التدفقات النقدية باإلضافة إلى تحليل نقطة
التعادل بغرض اختبار عمليات تقييم المبالغ القابلة لالسترداد للوحدات
المنتجة للنقد.
قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بشأن هذه األمور.
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أمور التدقيق الرئيسية

كيف تناول تدقيقنا المجاالت التي تتطلب تركيز

( ) 2احتساب عمليات االستحواذ
راجع اإليضاحين  2-2و 32في البيانات المالية الموحدة على الصفحتين  15و 53على التوالي
أبرمت المجموعة في  13نوفمبر  2016اتفاقية شراء أسهم لالستحواذ
على  ٪100من شركة مصنع دلتا للمياه المعبأة («شركة مستثمر
بها») ،شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة .وفقًا التفاقية شراء
األسهم ،سوف تحصل المجموعة على كامل االمتيازات االقتصادية
كما ستتحمل كافة التكاليف المترتبة على ملكية الشركة
المستثمر بها وأعمالها اعتبارًا من  30يونيو  .2016كما في  31ديسمبر
 ،2016لم تقم اإلدارة بتوحيد الشركة المستثمر بها حيث أنه وفقًا
لتقديرها ،لم تتم السيطرة على الشركة المستثمر بها كما في
تاريخ الميزانية العمومية.
وفقًا لمتطلبات المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير
المالية «دمج االعمال» ،سوف تسيطر الشركة على الشركة
المستثمر بها عندما تكون المجموعة معرضة لـ (لديها حقوق في)
عائدات متغيرة من ارتباطها بالشركة المستثمر بها ولديها القدرة
على التأثير على هذه العائدات من خالل نفوذها على الشركة
المستثمر بها.

تضمنت إجراءات تدقيقنا بهذا الشأن مراجعة اتفاقية شراء األسهم التي
تمت بنا ًء عليها هذه المعاملة باإلضافة إلى مناقشات واستفسارات مع
مسؤولي الحوكمة.
قمنا بتقييم السيطرة على األنشطة ذات الصلة مع الوضع باالعتبار
بصورة خاصة السيطرة التي يتمتع بها المساهمين ومجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة الرئيسيين ،مع الوضع باالعتبار العوامل التي تخضع لها
المعاملة في  31ديسمبر  2016بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
تحويل الثمن وموافقة الجهات التنظيمية على المعاملة وتحويل
األسهم وتعيين مجلس إدارة في الشركة المستثمر بها وإشراك
موظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة في اتخاذ القرار.
تم كذلك االستعانة بالخبراء في المجال التقني لدينا لمساعدتنا
في تقييم الرقابة وفقًا للمعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد
التقارير المالية.
قمنا بتقييم مدى كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية للمجموعة.

هناك مخاطر من عدم احتمالية تقييم السيطرة بشكل مالئم مما
قد يكون له تأثير مادي على البيانات المالية للمجموعة.
المعلومات األخرى
إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى .تتضمن المعلومات األخرى تقرير أعضاء مجلس اإلدارة ،ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة
وتقرير مدققي الحسابات حولها.
ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى ،كما أننا لم نُ عبر 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 ،بنا ًء على األعمال التي قمنا بها ،فإننا ملزمون باإلبالغ
عن هذا األمر .لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
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 للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وعن 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 االحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا .إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد ،لكنه
ليس ضمانًا بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائمًا أي خطأ مادي إن وجد .قد تنشأ األخطاء
نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُ عتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية
التي يتخذها المستخدمون بنا ًء 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 مقارنةً 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.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع)
•	تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.
•	التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري ،بنا ًء
على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تُ ثير شك جوهري حول قدرة الشركة على مواصلة
أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية .في حال خلصنا إلى 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 المترتبة على
أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
نُ قدم 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.
في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة ،نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية،
وبذلك تُ عتبر 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 ( )2لسنة  ،2015فإننا نشير إلى ما يلي:
	)1لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛
	)2تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من كافة النواحي المادية ،بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛
	)3قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛
	)4تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة ،وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة ،مع ما جاء في السجالت
المحاسبية للمجموعة؛
	)5كما هو ُمفصح عنه في اإليضاح رقم  28في البيانات المالية الموحدة ،لم تقم المجموعة بشراء أسهم خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2016؛
	)6يبين اإليضاح رقم  24في البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ و
	)7بنا ًء على المعلومات التي ُأتيحت لنا ،لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت ،خالل السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2016أي من األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015أو النظام األساسي للمجموعة،
على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2016
كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

فوزي أبوراس
رقم التسجيل968 :
أبوظبي،
اإلمارات العربية المتحدة
التاريخ 23:مارس 2017
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بيان األرباح أو الخسائر الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاح

اإليرادات
تكلفة المبيعات
إجمالي األرباح

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2,011,941
()1,317,060
694,881

1,866,350
()1,269,056
597,294

مصروفات البيع والتوزيع
المصروفات العمومية واإلدارية
تكاليف البحث والتطوير
اإليرادات األخرى  -صافي
األرباح التشغيلية

7
8
9
10

()291,439
()147,248
()5,472
13,504
264,226

()231,407
()132,718
()4,634
7,306
235,841

إيرادات التمويل
مصروفات التمويل
األرباح قبل ضريبة الدخل

11
12

17,263
()26,870
254,619

11,572
()15,718
231,695

26 ،13

()349
254,270
0.424

()381
231,314
0.386

مصروفات ضريبة الدخل
أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة
ربحية السهم األساسية والمخفضة (بالدرهم)

6

14

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٤٦إلى  ٦٧جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  ٣٨إلى .٤٠
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بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

254,270

231,314

أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة
اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر
فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية
تحوطات التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة (صافي)

()18,735
()19,423

()6,616
–

البنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر
إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة المنسوبة إلى حاملي حقوق الملكية في المجموعة

163
()37,995
216,275

–
()6,616
224,698

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٤٦إلى  ٦٧جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  ٣٨إلى .٤٠
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر

إيضاح

الموجودات
موجودات غير متداولة
الممتلكات واآلالت والمعدات
دفعات مقدمة لممتلكات وآالت ومعدات
الشهرة التجارية
الموجودات غير الملموسة
الموجودات المالية األخرى
إجمالي الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
المخزون
الذمم المدينة التجارية واألخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة
تعويضات حكومية مستحقة
النقد واألرصدة المصرفية
إجمالي الموجودات المتداولة
المطلوبات المتداولة
قروض مصرفية (استحقاق قصير األجل)
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق إلى طرف ذي عالقة
إجمالي المطلوبات المتداولة
صافي الموجودات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة
قروض مصرفية (استحقاق طويل األجل)
مطلوبات ضريبة مؤجلة
مطلوبات مالية أخرى
إجمالي المطلوبات غير المتداولة
صافي الموجودات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي قانوني
احتياطي تحويل عمالت
احتياطي آخر
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق الملكية

15

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

1,016,505
9,957
188,336
32,608
1,587
1,248,993

933,491
33,714
188,336
35,454
–
1,190,995

18
19
24
20
21

301,220
346,699
380
95,357
552,455
1,296,111

262,032
270,771
240
80,103
570,903
1,184,049

22
23
24

304,959
318,638
1,805
625,402
670,709

292,815
318,431
513
611,759
572,290

25
22
26
27

61,101
165,303
323
7,289
234,016
1,685,686

49,343
165,303
918
3,310
218,874
1,544,411

28
29

600,000
146,850
()40,303
()19,260
998,399
1,685,686

600,000
121,423
()21,568
–
844,556
1,544,411

16
17
27

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة والتصديق عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ٢٣مارس  ،٢٠١٧وتم توقيعها باإلنابة عن المجلس من قبل:

سعادة المهندس ظافر عايض األحبابي
رئيس مجلس اإلدارة

طارق الواحدي
الرئيس التنفيذي باإلنابة

فاتح يلدان
الرئيس المالي

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٤٦إلى  ٦٧جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

احتياطي
تحويل عمالت
ألف درهم

رأس المال
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

الرصيد في  31ديسمبر 2015

600,000

98,292

()14,952

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
أرباح السنة

–

–

–

–

اإليرادات الشاملة األخرى:
فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية
إجمالي اإليرادات الشاملة

–
–

–
–

()6,616
()6,616

–
–

–
231,314

تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في حقوق الملكية
توزيعات األرباح لسنة 2014
المحول إلى االحتياطي القانوني
ّ

–
–

–
23,131

–
–

–
–

()60,000
()23,131

()60,000
–

الرصيد في  31ديسمبر 2015

600,000

121,423

–

844,556

1,544,411

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
أرباح السنة

–

–

–

–

()18,735

()21,568

–

696,373

1,379,713

231,314

231,314
()6,616
224,698

–

254,270

254,270

اإليرادات الشاملة األخرى:
فرق تحويل عمالت أجنبية من عمليات أجنبية
تحوط التدفق النقدي – الجزء الفعال من التغيرات في القيمة
العادلة (صافي)
إعادة قياس تعويضات نهاية الخدمة
إجمالي اإليرادات الشاملة

–

–

()18,735

–
–
–

–
–
–

–
–
()18,735

()19,423
163
()19,260

–
–
254,270

()19,423
163
216,275

تغيرات المالكين المسجلة مباشرة في حقوق الملكية
توزيعات األرباح لسنة 2015
المحول إلى االحتياطي القانوني
ّ
الرصيد في  31ديسمبر 2016

–
–
600,000

–
25,427
146,850

–
–
()40,303

–
–
()19,260

()75,000
()25,427
998,399

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٤٦إلى  ٦٧جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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–

احتياطي اخر
ألف درهم

األرباح
المحتجزة
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

()75,000
–
1,685,686

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

254,270

231,314

90,751
1,426
26,870
()17,263
1,898
1,192
5,215
15,016
349
379,724

82,522
–
15,718
()11,572
()722
()367
32
12,735
381
330,041

()40,242
()81,792
()140
()15,254
4,713
1,292
()4,786
243,515

135,886
()33,909
()240
19,483
()115,804
()860
()713
333,884

25

()3,095
–
240,420

()1,772
()247
331,865

15

()174,107
()207
1,182
–
3,443
13,334
()156,355

()169,488
()337
834
()162,410
()11,608
10,670
()332,339

–
4,185
() 12,245
()75,000
()26,408
()109,468
()25,403
44,155
2,621
21,373

165,303
()88,049
–
()60,000
()15,126
2,128
1,654
38,985
3,516
44,155

إيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
أرباح السنة
تسويات لـ:
االستهالك
اإلطفاء
مصروفات التمويل
إيرادات التمويل
خسائر(/أرباح) من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة
الحركة في مخصص خسائر انخفاض القيمة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
مصروفات ضريبة الدخل

15
17
12
11
10

25

التغيرات في:
المخزون
الذمم المدينة التجارية واألخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة
التعويضات الحكومية المستحقة
الذمم الدائنة التجارية واألخرى
المستحق إلى طرف ذي عالقة
مطلوبات أخرى
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
مدفوعات تعويضات نهاية الخدمة
الضرائب المدفوعة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
دفعات مقدمة/استحواذ ممتلكات وآالت ومعدات
استحواذ موجودات غير ملموسة
متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
استحواذ شركة تابعة
مبالغ مسحوبة من ( /مستثمرة في) ودائع ثابتة
فوائد مستلمة
صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
متحصالت من قرض ألجل
قروض مصرفية  -صافي
تسوية أدوات مشتقة  -صافي
توزيعات األرباح المدفوعة
فوائد مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /من األنشطة التمويلية
صافي (النقص)  /الزيادة في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما في  1يناير
تأثير صرف عمالت أجنبية
النقد وما يعادله كما في  31ديسمبر

21

21

تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  ٤٦إلى  ٦٧جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016

1

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع«( .الشركة») كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم  324لسنة  2004في إمارة أبوظبي .تمتلك
ّ
الشركة القابضة العامة (صناعات) نسبة  ٪51من 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  31ديسمبر  2016الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه (يشار
إليهم مجتمعين بـ «المجموعة»).
الحصة في رأس المال ()٪
الشركة التابعة

بلد التأسيس ومزاولة النشاط

2016

2015

النشاط الرئيسي

شركة المطاحن الكبرى ش.م.ع.

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

إنتاج وبيع الدقيق وعلف الحيوانات.

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

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

ّ
المنكهة
إنتاج وبيع المياه المعبأة والمياه
والعصائر ولبن الزبادي ومعجون
الطماطم والخضراوات المجمدة
ومنتجات المخبوزات المجمدة.

مجموعة أغذية مصر ذ.م.م( .أغذية مصر)

مصر

100

100

تصنيع وبيع معجون الطماطم والفلفل الحار
والعصائر المركزة والخضروات المجمدة.

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

تركيا

100

100

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

شركة شكالن لصناعة البالستيك ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

إنتاج الزجاجات والعبوات البالستيكية.

شركة المنال لتنقية وتعبئة المياه
المعدنية ذ.م.م

اإلمارات العربية المتحدة

100

100

إنتاج وتعبئة وبيع المياه المعبأة.

2

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة

1-2

أساس اإلعداد

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.

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  2لسنة 2015
والمتمثل في قانون الشركات («قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة .)»2015
(ب) أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء األدوات المالية المشتقة ،والتي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.
العملة التشغيلية وعملة العرض
(ج)
يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لشركات 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 العملية التشغيلية
وعملة العرض للمجموعة.
استخدام التقديرات واألحكام
(د)
إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك
التقديرات .كما يتطلب من اإلدارة ممارسة األحكام الخاصة بها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة .إن المجاالت التي تنطوي على
درجة عالية من األحكام أو التعقد أو المجاالت التي تمثل فيها االفتراضات والتقديرات أهمية كبيرة للبيانات المالية الموحدة تم اإلفصاح عنها في
اإليضاح رقم  .4تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بصورة مستقبلية.
 1-1-2التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية
المعايير والتفسيرات الجديدة الصادرة ولم يتم تطبيق بعد
هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير السارية على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2016ويجوز تطبيقها قبل هذا التاريخ؛
ومع ذلك لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة أو التعديالت على المعايير التالية في وقت مبكر عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :اإليرادات من العقود مع العمالء
يضع المعيار رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطارًا شامالً لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات .يحل هذا المعيار
محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم « 18اإليرادات» والمعيار المحاسبي الدولي رقم
« 11عقود اإلنشاءات» والتفسير رقم  13الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «برامج والء العمالء».
يسري المعيار  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز التطبيق قبل
ذلك التاريخ.
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2

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

1-2

أساس اإلعداد (تابع)

1-1-2

التغيرات في اإلفصاحات والسياسات المحاسبية (تابع)

المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «األدوات المالية»
يسري المعاير رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترات السنوية التي تبدأ في  1يناير  2018أو بعد ذلك التاريخ ،ويجوز التطبيق قبل
ذلك التاريخ .تخطط المجموعة حاليًا لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مبدئيًا في  1يناير .2018
لم يتم تحديد التأثير الفعلي لتطبيق المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على البيانات المالية الموحدة في  2018وال يمكن
تقدير تأثيره بصورة موثوقة حيث يعتمد ذلك على األدوات المالية التي تحتفظ بها المجموعة والظروف االقتصادية في ذلك الوقت باإلضافة إلى
الخيارات واألحكام المحاسبية التي تضعها المجموعة في المستقبل .يتطلب المعيار الجديد قيام المجموعة بتعديل إجراءاتها المحاسبية
وأنظمتها الرقابية الداخلية المتعلقة بالتقارير حول األدوات المالية ،وهي التغيرات التي لم يتم االنتهاء منها بعد.

المعيار رقم  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية :عقود اإليجار
يقدم المعيار  16من 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.
يحل المعيار  16من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيها المعيار المحاسبي الدولي
رقم « 17عقود اإليجار» والتفسير رقم  4الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «تحديد ما إذا كان االتفاق يشمل إيجار»
والتفسير رقم  15الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة «عقود اإليجار التشغيلي – الحوافز» والتفسير رقـم  27الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة
«تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار».
يسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2019يجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ للمنشآت التي تطبق المعيار
رقم  15من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية «اإليرادات من العقود مع العمالء» في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار  16من المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية.

مبادرة اإلفصاح (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )7
تقتضي التعديالت بيان اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم التغيرات في االلتزامات المترتبة على األنشطة التمويلية،
بما في ذلك التغيرات الناتجة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية .تسري التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2017
ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ.
 2-2أساس التوحيد
ينظم المعيار  10من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أساس التوحيد الذي يضع نموذج واحد للسيطرة ،والذي ينطبق على كافة المنشآت
المهيكلة.
بما في ذلك المنشآت ذات األغراض الخاصة أو المنشآت ُ
يتمثل تعريف السيطرة بموجب المعيار رقم  10من 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 .للوفاء بتعريف السيطرة الواردة في المعيار رقم  10من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،يجب
استيفاء المعايير الثالث التالية:
(أ) يكون لدى المستثمر نفوذ على الشركة المستثمر بها؛
(ب) يكون المستثمر معرض إلى ،أو لديه حقوق في ،عائدات متغيرة من ارتباطه مع الشركة المستثمر بها؛
(ج) أن يكون لدى المستثمر القدرة على ممارسة نفوذه للتأثير على قيمة عائداته.
الشركات التابعة
الشركات التابعة هي كافة الشركات المستثمر بها الخاضعة لسيطرة المجموعة .تسيطر المجموعة على الشركات المستثمر بها إذا
كانت تستوفي معايير السيطرة .تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كان لديها سيطرة في حال ،كان هناك تغيرات في واحد أو أكثر من
عناصر السيطرة .ويتضمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق السيطرة 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.
دمج األعمال
يتم استخدام طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب االستحواذ على الشركات التابعة من قبل المجموعة .يتم قياس تكلفة االستحواذ بالقيمة
المحتملة في تاريخ المعاملة ،إضافة إلى القيمة
العادلة للموجودات المستحوذ عليها وأدوات حقوق الملكية المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو ُ
العادلة ألي مبلغ محتمل دفعه.
المحول وقيمة أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ ألي
إن الزيادة في المقابل المالي
َ
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 مباشر ًة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة دون حدوث تغيير في السيطرة
تُ حتسب 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 في حقوق الملكية.
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أساس التوحيد (تابع)

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 يكون معه دليل على انخفاض القيمة.
 3-2تقارير القطاعات
يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة.
القطاع التشغيلي هو إحدى مكونات 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
ٍ
بشكل منتظم من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة من أجل اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد للقطاعات وتقييم أدائها ،والتي
التشغيلية
تتوفر عنها معلومات مالية منفصلة (أنظر إيضاح .)5
4-2

العمالت األجنبية

(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 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:
( )1يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان مركز مالي بسعر اإلقفال بتاريخ ذلك المركز المالي؛
( )2يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل بيان أرباح أو خسائر وفقًا لسعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة؛ و
( )3يتم االعتراف بكافة فروق الصرف الناتجة في بيان الدخل الشامل الموحد.
 5-2الممتلكات واآلالت والمعدات
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 مباشر ًة 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.
المرجح أن تتدفق إلى
يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل ،حسبما يكون مالئمًا ،فقط عندما يكون من
ّ
ٍ
بشكل موثوق .يتم إيقاف احتساب القيمة الدفترية للجزء المستبدل.
المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند
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
المعاد قياسها لتحديد قيمها المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة،
باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو قيمها ُ
وذلك على النحو التالي:
المباني
اآلالت والمعدات
المعدات األخرى
المركبات
األثاث والتركيبات

 40 – 20سنة
 20 – 4سنة
 3 – 2سنوات
 8 – 4سنوات
 5 – 4سنوات

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 مباشر ًة إلى القيمة القابلة لالسترداد (إيضاح .)7-2
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
تقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد الممتلكات واآلالت والمعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز حتى تاريخ إنجاز
وتشغيل تلك الموجودات.
يتم تحويل هذه التكاليف بعد ذلك من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد االنتهاء من التشييد وبدء
التشغيل ويتم احتساب االستهالك على مدى أعمارها اإلنتاجية االقتصادية اعتبارًا من تاريخ اإلنجاز والتشغيل.
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الموجودات غير الملموسة

 1-6-2الشهرة التجارية
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.
 2-6-2الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها
ٍ
بشكل منفصل مبدئيًا بالقيمة العادلة التي تعكس توقعات السوق الحتمالية أن تتدفق
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها
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 سوا ًء 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.
 7-2انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
إن الموجودات ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد – مثل الشهرة التجارية أو الموجودات غير الملموسة غير الجاهزة لالستخدام ال تخضع لإلطفاء
ويتم اختبارها سنويًا مقابل االنخفاض في القيمة .تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء مقابل االنخفاض في قيمتها عندما تشير
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة وفقًا للمبلغ الذي
تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد .إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكاليف البيع أو القيمة من
االستخدام ،أيهما أعلى .ألغراض تقييم االنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات في أقل المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن
ٍ
بشكل منفصل (الوحدات المنتجة للنقد) .تتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشهرة التجارية التي تعرضت النخفاض في قيمتها
تحديدها
مقابل احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.
 8-2الموجودات المالية
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
()1
ٍ
سوق نشطة .يتم إدراج القروض
تتمثل القروض والذمم المدينة بموجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في
والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة ،باستثناء تلك التي تتجاوز فترات استحقاقها  12شهرًا 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  12-2و .)13-2ويتم 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
()2
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  12شهرًا ،أما ما دون ذلك يتم تصنيفها على أنه غير متداولة.
 9-2انخفاض قيمة الموجودات المالية
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.
 10-2األدوات المالية
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 أي تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعامالت.
يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للمجموعة في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية
أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الموجودات المالية إلى طرف آخر دون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيازات ملكية تلك الموجودات
بصورة فعلية .يتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي التزامات المجموعة المحدد في العقد أو يتم الوفاء بها أو إلغاؤها.
يشتمل النقد واألرصدة المصرفية على األرصدة النقدية والودائع ألجل التي تمتد فترات استحقاقها إلى  3أشهر أو أقل.
ٍ
بصورة جوهرية عن القيمة الدفترية.
ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية
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األدوات المالية (تابع)

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 المتحوط بشأنها أو البند المتحوط بشأنه 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 التصنيفِ ،ع ْن َد ِئ ٍذ 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.
 11-2المخزون
يتم بيان المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أهيما أقل .يتم تحديد التكلفة على أساس مبدأ الوارد أوال ً يصرف أوالً .تشتمل
تكلفة المخزون على المصروفات المتكبدة في حيازة المخزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتكبدة في نقل
المصنع ،تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من المصروفات العامة لإلنتاج على
المخزون إلى موقعه ووضعه الحاليين .وفيما يتعلق بالمخزون
ّ
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.
 12-2الذمم المدينة التجارية
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.
 13-2النقد واألرصدة المصرفية
في بيان التدفقات النقدية الموحد ،يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى بنوك وغيرها من
االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة بفترات استحقاق أصلية ال تزيد عن ثالثة أشهر ،باإلضافة إلى السحوبات المصرفية على المكشوف .تظهر
السحوبات المصرفية على المكشوف في بيان المركز المالي الموحد ضمن المطلوبات المتداولة.
 14-2رأس المال
يتم تصنيف األسهم عادية كحقوق ملكية.
 15-2الذمم الدائنة التجارية
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.
 16-2القروض
تحتسب القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة .يتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة مع االعتراف بأي فرق
بين المتحصالت (صافية من تكاليف المعاملة) والقيمة المستردة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على مدى فترة القروض باستخدام طريقة
الفائدة الفعلية.
يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف لمعامالت القرض إذا كان من المرجح أن يتم سحب جميع التسهيالت المصرفية أو
جزء منها .وفي هذه الحالة ،يتم االعتراف بالرسوم في بيان األرباح أو الخسائر الموحد على مدى فترة القرض.

 17-2ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة

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.
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 18-2تعويضات الموظفين
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.
(ب) خطة المساهمات المحدد
يتم أداء مساهمات التقاعد الشهرية المستحقة عن الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة المستحقين بمقتضى القانون
رقم  2لسنة  .2000تتولى 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 (أ -أ) 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 اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المقدرة .عندما يتم تحسين امتيازات الخطة ،يتم
االعتراف بحصة التعويضات الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة للموظفين ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على متوسط الفترة حتى 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.
 19-2المخصصات
يتم االعتراف بمخصصات المطالبات ما عندما يكون لدى المجموعة ،نتيجة لحدث سابق ،التزام حالي قانوني أو إنشائي 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.
 20-2االعتراف باإليرادات
تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للثمن المقبوض أو المستحق مقابل بيع البضائع والخدمات في سياق األعمال االعتيادية ألنشطة المجموعة .يتم
بيان اإليرادات صافية من ضريبة القيمة المضافة والمرتجعات والحسومات والخصومات وبعد حذف المبيعات التي تتم بين شركات المجموعة.
ٍ
بشكل موثوق ،وعندما يتم نقل المخاطر واالمتيازات الهامة المتعلقة
تعترف المجموعة باإليرادات عندما يكون باإلمكان قياس مبلغ اإليرادات
بالملكية إلى المشتري ،وعندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية ،وعندما يتم استيفاء معايير محددة
لكل نشاط من أنشطة المجموعة على النحو المبين أدناه .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو المستحق القبض ،باستثناء
الخصومات أو الحسومات أو ضرائب المبيعات أو الرسوم الجمركية .تستند المجموعة في إعداد تقديراتها إلى النتائج التاريخية ،مع األخذ في
االعتبار نوع العميل ونوع المعاملة وشروط كل اتفاق.

بيع البضائع
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة للملكية إلى المشتري ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن البضائع،
ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة ،وعندما يمكن قياس
قيمة اإليرادات بصورة موثوقة .يختلف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات بحسب الشروط الواردة في عقد البيع.
بيع الخدمات
يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة عندما يتم تقديم الخدمات.
 21-2إيرادات التمويل ومصروفات التمويل
تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفوائد على الودائع تحت الطلب واألرباح على األدوات المالية المشتقة (إيضاح  .)10-2يتم االعتراف بإيرادات الفوائد
عند 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 الشامل الموحد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 22-2عقود االيجار
المؤجر بجزء كبير من مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلية .يتم تحميل الدفعات
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها
ّ
المؤجر) إلى بيان األرباح أو الخسائر الموحد بطريقة القسط الثابت
التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية (صافية من أي حوافز مقبوضة من
ّ
على مدى فترة عقد اإليجار .تستأجر المجموعة بعض العقارات والمركبات.
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 23-2توزيعات األرباح
يتم االعتراف بتوزيعات على مساهمي المجموعة كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها اعتماد
توزيعات األرباح من قبل مساهمي المجموعة.
 24-2التعويضات والمنح الحكومية
إن المبالغ المدفوعة للمجموعة كتعويض عن بيع الدقيق وعلف الحيوانات بأسعار مدعومة 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.
 25-2ربحية السهم
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.
 26-2تكاليف البحث والتطوير
وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم « 38الموجودات 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
مكون 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.

3

إدارة المخاطر المالية

 1-3عوامل المخاطر المالية
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.
ٍ
بوجه عام على عدم إمكانية التنبؤ بأداء األسواق المالية ويهدف إلى خفض اآلثار السلبية المحتملة
يركز برنامج إدارة المخاطر الخاص بالمجموعة
لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة.
إدارة المخاطر
تؤدي العمليات الدولية للمجموعة إلى تعرضها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية التي تشمل آثار التغيرات في أسعار صرف العمالت
األجنبية (مخاطر صرف العمالت األجنبية) ومخاطر أسعار السوق ومخاطر أسعار الفائدة ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة والمخاطر التشغيلية.
ّإن أنشطة المجموعة الخاصة بإدارة المخاطر التمويلية والمالية تقع على عاتق قسم الخزينة في المجموعة بما يحقق المنافع من حجم
ٍ
نحو يتفق مع مخاطر األعمال ذات الصلة .ويقوم
المخاطر والسيطرة عليها .يدير قسم الخزينة حاالت التعرض المالية للمجموعة مركزيًا على
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 مسؤوال ً
ٍ
بشكل عام عن وضع أنشطة إدارة المخاطر بالمجموعة واإلشراف عليها.
تتولى لجنة التدقيق الخاصة بالمجموعة المسؤولية عن متابعة اإلدارة في كيفية إدارة مخاطر المجموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة
المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة ،ويساعد اللجنة في أداء مهامها اإلشرافية قسم التدقيق الداخلي الذي يقوم بمراجعات
منتظمة وخاصة على حد سواء على أنشطة 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
المقومة بالدوالر األمريكي ،فإن
والجنيه المصري والجنيه المصري والليرة التركية والفرنك السويسري .وفيما يتعلق بمعامالت المجموعة
ّ
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  ٪1والتي 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.
( )3مخاطر أسعار الفائدة
إن معدالت الفائدة الفعلية للمطلوبات المالية المستحقة للبنوك من المجموعة مرتبطة باألسعار السائدة لدى البنوك .ال تتحوط المجموعة
لتعرضها لمخاطر أسعار الفائدة.
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(ب) مخاطر االئتمان
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 بالتعرضات للمخاطر الهامة الفردية وعنصر خسارة جماعي يتم رصده لمجموعات الموجودات المتشابهة فيما يخص
الخسائر المتكبدة ولكن لم يتم تحديدها بعد .يتم تحديد مخصص جماعي للخسائر اعتمادًا على المعلومات التاريخية إلحصائيات السداد
المتعلقة بموجودات مالية مماثلة ووفقًا لسياسة المجموعة.
والمؤسسات المالية ،وتدار من خالل الودائع مع مراعاة المركز المالي
تنشأ مخاطر االئتمان من النقد واألرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك
ّ
المؤسسات المالية والتجارب الماضية والعوامل األخرى ذات الصلة.
للبنوك /
ّ

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.
تعمل المجموعة بشكل رئيسي على ضمان امتالكها مبالغ نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالمصروفات التشغيلية والرأسمالية المتوقعة
وفقًا لمتطلبات رأس المال العامل لدى المجموعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية؛ ويستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف القصوى
التي ال يمكن توقعها بشكل معقول مثل الكوارث الطبيعية.
عالوة على ذلك ،تحتفظ المجموعة بالتسهيالت االئتمانية التالية:
•	تسهيالت بقيمة  767.340ألف 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  145.023ألف درهم تخضع لفائدة وفقًا لمعدل إيبور /ليبور /متوسط سعر الفائدة مضافًا إليه هامش محدد.
• قروض طويلة األجل بقيمة  165.303ألف 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.
ٍ
بشكل
إن هدف المجموعة هو إدارة المخاطر التشغيلية من أجل احداث توازن بين تفادي الخسائر المالية واإلضرار بسمعة المجموعة مع االقتصاد
عام في التكاليف وأيضًا لتفادي اإلجراءات الرقابية التي تقيد المبادرة واالبتكار.
تقع المسؤولية الرئيسية عن تصميم وتطبيق الضوابط الرقابية لمواجهة المخاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا لكل وحدة من وحدات
األعمالُ .يضاف إلى هذه المسؤولية تحديد وإدارة المخاطر التشغيلية الرئيسية ،ومنها على سبيل المثال:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

كفاية ضوابط الرقابة الداخلية
التسويات والرقابة على المعامالت
االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
االمتثال للسياسات واإلجراءات
خطط استئناف األعمال وتعافي تقنية المعلومات في حاالت الكوارث
قواعد السلوك المهني
كفاية الغطاء التأميني
لجنة إدارة مخاطر السلع
استقاللية وحدة ضمان الجودة عن وحدة التشغيل
إدارة مخاطر المنشأة
المراجعات الشهرية وربع السنوية على أنشطة العمل
التدريب والتطوير المهني للكوادر الواعدة

تتم مراقبة مدى االلتزام بمعايير المجموعة من خالل 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.
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 2-3إدارة مخاطر رأس المال
تقتضي السياسة المتبعة من قبل اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق وكذلك
لضمان التطور المستقبلي لألعمال.
يسعى مجلس اإلدارة إلى إيجاد توازن بين العوائد المرتفعة التي ُيحتمل تحقيقها والمستوى المرتفع لالقتراض واالمتيازات والضمانات المالئمة
في ظل مركز رأسمالي قوي.
لم يكن هناك تغيرات في سياسة المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.

4

التقديرات واألحكام المحاسبية

يتم تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وتستند إلى الخبرة التاريخية وغيرها من العوامل ،بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية
التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف الراهنة .في إطار تطبيق السياسات المحاسبية الهامة للمجموعة ،التي تم بياناها في (اإليضاح ،)2
قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية والتي يكون لها تأثير هام على قيمة الموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم اإلدارة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم خسائر انخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير .لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان
األرباح أو الخسائر الموحد ،تقوم اإلدارة بوضع األحكام لمعرفة ما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في
التدفقات النقدية المستقبلية المقدر.
وعليه ،يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها والتي تعتبر بنا ًء على الخبرة السابقة بمثابة
دليل على تدني القدرة على استرداد التدفقات النقدية.

مخصص المخزون المتقادم
ٍ
أساس منتظم .ولتحديد مدى ضرورة قيد مخصص
تقوم اإلدارة بمراجعة أعمار وحركات بنود مخزونها لتقييم الخسائر من التقادم على
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 المزمع للموجودات واألعمار
االقتصادية المقدرة لها .قد تؤدي التغيرات الالحقة في الظروف القائمة مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام المستقبلي للموجودات ذات الصلة
إلى اختالف األعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات المبدئية.
االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى
في تاريخ كل 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
تعرض الموجودات النخفاض في قيمتها .عالوة على ذلك ،يتم سنويًا
أكبر من وحدات منتجة للنقد ،وذلك عندما يكون هناك مؤشر على احتمال ّ
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
تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد المبالغ المستردة وفقط إلى المدى الذي
في قيمة الموجودات المتداولة األخرى فقط إذا كان هناك أي ّ
ال تزيد فيها المبالغ القابلة لالسترداد المعدلة عن القيم الدفترية التي كان من الممكن أن تتوفر ،صافية من االستهالك أو اإلطفاء ،في حال عدم
االعتراف باالنخفاض في القيمة.
مخصص ضريبة الدخل
تأخذ اإلدارة بعين االعتبار المتطلبات الالزمة لمخصص ضريبة الدخل .قامت اإلدارة بتقدير مخصص الضريبة بنا ًء على األداء السنوي بعد تعديل البنود
غير الخاضعة للضريبة .تم احتساب مخصص الضريبة بنا ًء على معدل الضريبة الخاص بالدولة التي تعمل بها 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 فترة الرخصة أو
مستوى المياه 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
الهامة ،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 طرف أخر مثل عروض الوسطاء وخدمات تحديد األسعار ،يقوم فريق التقييم بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه من األطراف
األخرى 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.
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التقديرات واألحكام المحاسبية (تابع)

قياس القيم العادلة (تابع)
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 بنا ًء على المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم كما يلي.
المستوى  :1األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات ،سواء بشكل مباشر
(كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت 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.

5

تقارير القطاعات

معلومات حول القطاعات المعلنة للسنة المنتهية في  31ديسمبر
ٍ
بشكل
لدى المجموعة قطاعين يتم إصدار تقارير بشأنهما ،وهما موضحان أدناه .يقدم هذان القطاعان منتجات وخدمات متنوعة ،وتتم إدارتهما
منفصل كونهما يحتاجان تقنيات واستراتيجيات تسويق وتشغيلية مختلفة .تقوم اإلدارة التنفيذية لدى المجموعة بمراجعة التقارير اإلدارية
الداخلية لكل وحدة من الوحدات التنظيمية االستراتيجية على أساس ربع سنوي على األقل.
موضح بإيجاز أدناه عمليات كل قطاع تشغيلي لدى المجموعة:
قطاع األنشطة الزراعية
• الدقيق والعلف الحيواني ،يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف الحيواني.
قطاع األنشطة االستهالكية
• المياه المعبأة والمشروبات ،وتتضمن تصنيع وتوزيع مياه الشرب والمشروبات المعتمدة على الماء والعصائر.
– النشاط التجاري في تركيا يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط «المياه المعبأة» ،وبالتالي يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.
– النشاط التجاري لـ «البيان» يتمثل بتصنيع وتوزيع مياه الشرب ،إال أنه يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.
ّ
المركزة والخضروات المجمدة ومنتجات األلبان الطازجة
•	المواد الغذائية تشمل تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل الحار والفواكه
ومنتجات المخبوزات المجمدة.
– النشاط التجاري في مصر يتميز بطبيعة مماثلة لنشاط «المواد الغذائية» ،وبالتالي يتم إدراجه أيضًا ضمن قطاع األنشطة االستهالكية.
إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناه .يتم قياس األداء استنادًا إلى أرباح القطاع وفقًا لما يتم بيانه في التقارير اإلدارية
الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة .تُ ستخدم أرباح القطاع في قياس األداء حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات
هي األكثر مالئمة لتقييم نتائج القطاعات مقارنة بنتائج القطاعات األخرى في المنشآت العاملة في نفس قطاعات األعمال .يتم تحديد األسعار
فيما بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.
فيما يلي النتائج التشغيلية للمجموعة حسب كل قطاع للسنة:
قطاع األنشطة الزراعية
الدقيق والعلف الحيواني
2016
ألف درهم

قطاع األنشطة االستهالكية
المياه المعبأة والمشروبات
2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2016
ألف درهم

1,102,706

1,106,080

734,675

628,729

174,560

131,541

909,235

760,270

إجمالي األرباح

317,746

307,054

369,879

292,491

23,160

11,472

393,039

303,963

إيرادات تمويل

20

165

11

1,130

1,827

346

1,838

1,476
()8,126

إيرادات خارجية

مصروفات تمويل

2015
ألف درهم

–

()109

2016
ألف درهم

المواد الغذائية

إجمالي قطاع األنشطة
االستهالكية

()755

2015
ألف درهم

اإلجمالي
2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

2,011,941

1,866,350

710,785

611,017

1,858

1,641

()7,170

()677

()956

()1,432

مصروفات االستهالك

26,247

24,359

59,656

51,431

1,085

1,087

60,741

52,518

86,988

76,877

()1,541

()8,126

أرباح ( /خسائر) القطاع
التشغيلي بعد الضريبة

237,441

226,494

135,688

108,298

()11,241

()22,070

124,447

86,228

361,888

312,722

بنود جوهرية غير نقدية:
خسائر انخفاض قيمة الذمم
المدينة التجارية (صافي)

–

()546

5,251

()62

قطاع األنشطة الزراعية

510

94

5,761

32

قطاع األنشطة االستهالكية

5,215

32

اإلجمالي

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

626,308

537,753

1,134,168

1,051,064

1,760,476

1,588,817

مطلوبات القطاع

133,426

143,763

196,582

161,851

330,008

305,614

مصروفات رأسمالية

28,050

21,726

167,921

121,217

195,971

142,943

أخرى:
موجودات القطاع
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تقارير القطاعات (تابع)

مطابقة إجمالي األرباح ومصروفات وإيرادات الفائدة واالستهالك والمصروفات الرأسمالية واإليرادات واألرباح أو الخسائر والموجودات والمطلوبات
للقطاعات التي يصدر بشأنها تقارير.
2016
إجمالي القطاعات
التي يصدر بشأنها
تقارير
ألف درهم

إجمالي األرباح
إيرادات تمويل
مصروفات تمويل
االستهالك
مصروفات رأسمالية

710,785
1,858
()1,541
86,988
195,971

غير مخصصة
ألف درهم

()15,904
15,405
()25,329
3,763
1,893

2015

إجمالي الموحدة
ألف درهم

694,881
17,263
()26,870
90,751
197,864

إجمالي القطاعات
التي يصدر بشأنها
تقارير
ألف درهم

611,017
1,641
()8,126
76,877
142,943

غير مخصصة
ألف درهم

()13,723
9,931
()7,592
5,645
3,814
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

أرباح السنة
إجمالي أرباح القطاعات التي يصدر بشأنها تقارير
مبالغ غير مخصصة
مصروفات تشغيلية أخرى
صافي إيرادات التمويل
األرباح الموحدة للفترة بعد ضريبة الدخل

361,888
()97,694
()9,924
254,270

إجمالي الموحدة
ألف درهم

597,294
11,572
()15,718
82,522
146,757
 31ديسمبر 2015
ألف درهم

312,722
()83,747
2,339
231,314

فيما يلي موجودات ومطلوبات القطاعات التي يصدر بشأنها تقارير:
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

موجودات القطاع
قطاع األنشطة الزراعية
قطاع األنشطة االستهالكية
إجمالي موجودات القطاعات التي يصدر بشأنها تقارير
مبالغ غير مخصصة أخرى
إجمالي الموجودات الموحدة

626,308
1,134,168
1,760,476
784,628
2,545,104

537,753
1,051,064
1,588,817
786,227
2,375,044

المطلوبات القطاع
قطاع األنشطة الزراعية
قطاع األنشطة االستهالكية
إجمالي مطلوبات القطاعات التي يصدر بشأنها تقارير
مبالغ غير مخصصة أخرى
إجمالي المطلوبات الموحدة

133,426
196,582
330,008
529,410
859,418

143,763
161,851
305,614
525,019
830,633

6

تكلفة المبيعات

مواد خام
رواتب ومزايا
استهالك
مرافق
صيانة
مصروفات إيجار
مصروفات أخرى

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

950,019
172,897
76,318
38,047
30,782
10,721
38,276
1,317,060

945,391
144,220
70,304
34,978
33,150
11,715
29,298
1,269,056

يتم بيان تكلفة المواد الخام الخاصة بالدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم تعويضات حكومة أبوظبي البالغة  269.024ألف درهم (365.799 :2015
ألف درهم) .يتمثل الهدف من هذه التعويضات ،التقليل الجزئي من تأثير الزيادة والتقلب في أسعار الحبوب العالمية وأسعار بيع المواد الغذائية
االستهالكية في إمارة أبوظبي (إيضاح .)20
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مصروفات البيع والتوزيع

رواتب ومزايا
مصروفات تسويق
مصاريف تنقل ومواصالت
مصاريف إيجار
استهالك
صيانة
رسوم حق االمتياز
أخرى

8

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

82,997
19,292
12,253
8,340
1,426
6,245
1,645
15,050
147,248

74,335
15,564
9,967
9,267
–
1,570
2,743
19,272
132,718

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

4,394
445
633
5,472

4,014
315
305
4,634

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

9,508
1,697
140
–
7,365
18,710

9,704
2,226
602
722
1,399
14,653

()1,898
()3,308
13,504

–
()7,347
7,306

تكاليف البحث والتطوير

رواتب ومزايا
استهالك
أخرى

10

133,286
61,244
59,306
7,385
5,648
3,803
4,692
16,075
291,439

98,972
54,868
57,190
4,778
2,636
1,304
3,636
8,023
231,407

المصروفات العمومية واإلدارية

رواتب ومزايا
أتعاب قانونية ومهنية
صيانة
استهالك
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
مصروفات إيجار
أخرى

9

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

اإليرادات األخرى  -صافي

إيرادات أخرى
أتعاب اإلدارة
إيرادات بيع مواد خام  /خردة
مطالبات التأمين
أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
أخرى
مصروفات أخرى
خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
أتعاب مهنية
اإليرادات األخرى – صافي

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

إيرادات الفائدة
أرباح األدوات المشتقة

12

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

12,482
4,781
17,263

11,099
473
11,572

مصروفات التمويل

مصروفات الفائدة
خسائر صرف العمالت األجنبية

13

ضريبة الدخل

14

ربحية السهم األساسية والمخفضة

15

ممتلكات وآالت ومعدات

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

9,964
16,906
26,870

12,951
2,767
15,718

وعمان خاضعة للضريبة التجارية .يتم رصد مخصص الضريبة وفقًا للمعدالت الضريبية السارية أو التي
ّإن عمليات المجموعة في مصر وتركيا ُ
يتم تفعيلها بشكل جوهري في بيان المركز المالي على األرباح الخاضعة للضريبة للشركات التابعة في الخارج وفقًا للوائح المالية للبلدان التي
تعمل فيها هذه الشركات.
يرتكز احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة في  31ديسمبر  2016و 2015على أساس األرباح المنسوبة للمساهمين والبالغة  254.270ألف
درهم ( 231.314 :2015ألف درهم) والمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة البالغ عددها  600.000ألف سهمًا ( 600.000 :2015ألف سهمًا).

أرض ومباني
ألف درهم

آالت ومعدات
ألف درهم

التكلفة
507,811
في  1يناير 2015
1,341
اإلضافات
5,440
التحويالت
االستحواذ*
28,724
االستبعادات /المشطوبات –
()2,728
إعادة تحويل العمالت
540,588
في  31ديسمبر 2015
9,814
اإلضافات
62,782
التحويالت
االستبعادات /المشطوبات –
()9,015
إعادة تحويل العمالت
604,169
في  31ديسمبر 2016

845,457
18,952
40,575
8,964
()14,789
()1,783
897,376
24,671
73,044
()32,815
()11,823
950,453

أثاث وتجهيزات
ألف درهم

54,510
6,343
1,827
345
()20
()3,163
59,842
5,109
4,435
()72
()987
68,327

مركبات
ألف درهم

46,323
10,427
254
5,175
()3,628
()201
58,350
9,341
1,825
()1,421
()803
67,292

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
ألف درهم

27,905
109,694
()48,096
–
–
()1,793
87,710
148,929
()142,086
–
()4,661
89,892

اإلجمالي
ألف درهم

1,482,006
146,757
–
43,208
()18,437
()9,668
1,643,866
197,864
–
()34,308
()27,289
1,780,133

االستهالك
في  1يناير 2015
المحمل على السنة
االستبعادات
إعادة تحويل العمالت
في  31ديسمبر 2015

168,874
14,445
–
()304
183,015

410,231
53,262
()7,231
266
456,528

35,091
8,136
()16
()1,424
41,787

26,061
6,679
()3,597
()98
29,045

–
–
–
–
–

640,257
82,522
()10,844
()1,560
710,375

في  1يناير 2016
المحمل على السنة
االستبعادات
إعادة تحويل العمالت
في  31ديسمبر 2016

183,015
15,653
–
()1,620
197,048

456,528
58,293
()30,476
()3,707
480,638

41,787
7,373
()72
()555
48,533

29,045
9,432
()682
()386
37,409

–
–
–
–
–

710,375
90,751
()31,230
()6,268
763,628

469,815
440,848

19,794
18,055

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2016
 31ديسمبر 2015

407,121
357,573
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ممتلكات وآالت ومعدات (تابع)
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

197,864
()23,757
–
174,107

حيازة ممتلكات وآالت ومعدات
(النقص)  /الزيادة في المبالغ المدفوعة مقدمًا لممتلكات وآالت معدات
تحويل غير نقدي داخل المجموعة
حيازة ممتلكات وآالت ومعدات في بيان التدفقات النقدية

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

146,757
30,212
()7,481
169,488

* تمثل االستحواذ خالل  2015في موجودات متعلقة بشركة البيان لتنقية وتصفية المياه وشركة شكالن لصناعة البالستيك وشركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية.
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الشهرة التجارية

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

قطاع األنشطة الزراعية
قطاع األنشطة االستهالكية (عمليات اإلمارات العربية المتحدة)
قطاع األنشطة االستهالكية (عمليات تركيا)
قطاع األنشطة االستهالكية (عمليات البيان)

2016
000’AED

2015
000’AED

61,855
31,131
2,486
92,864
188,336

61,855
31,131
2,486
92,864
188,336

استندت القيم القابلة لالسترداد الخاصة بالوحدات المنتجة للنقد لقطاع األنشطة الزراعية وقطاع األنشطة االستهالكية (عمليات اإلمارات العربية
المتحدة) إلى قيمها من االستخدام والمحددة من قبل اإلدارة .لقد تم تحديد القيم الدفترية لهذه الوحدات لتكون أقل من قيمها القابلة لالسترداد.
تم تحديد القيم من االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة عن االستخدام المستمر للوحدات .تم إعداد توقعات
التدفقات النقدية بنا ًء على الخبرة السابقة والخطة الخمسية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:

النمو السنوي المتوقع لإليرادات ()٪
معدل الخصم ()٪

قطاع األنشطة الزراعية

قطاع األنشطة
االستهالكية (عمليات
اإلمارات)

قطاع األنشطة
االستهالكية (عمليات
تركيا)

قطاع األنشطة
االستهالكية (عمليات
البيان)

%7–%4
%11.00

%15–%8
%11.00

%13 – %4
%15.00

%9 – %6
%11.00

تمثل القيم المحددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في صناعة األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية
وداخلية على ٍ
حد سواء.

17

الموجودات غير الملموسة
العالمة التجارية
ألف درهم

حقوق مياه الينابيع
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

أخرى
ألف درهم

في  31ديسمبر 2015
اإلضافات
إعادة تحويل العمالت

–
26,733
–

10,163
–
()2,049

385
337
()115

10,548
27,070
()2,164

في  31ديسمبر 2015
اإلضافات
اإلطفاء
إعادة تحويل العمالت
في  31ديسمبر 2016

26,733
–
()1,426
–
25,307

8,114
–
–
()1,604
6,510

607
207
–
()23
791

35,454
207
()1,426
()1,627
32,608

تعتبر حقوق مياه الينابيع دون عمر غير محدد وفقا ألحكام االتفاقية .إن المجموعة ليست على دراية بأي عوامل قانونية أو تنظيمية أو تعاقدية أو
تنافسية أو اقتصادية أو عوامل أخرى هامة 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 بنا ًء على الخبرة السابقة والخطة العشرية لألعمال واستندت إلى االفتراضات الرئيسية التالية:
النمو السنوي المتوقع لإليرادات ()٪
معدل الخصم ()٪

%14 – %4
%15.00

تمثل القيم المحددة لالفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في صناعة األغذية والمشروبات استنادًا إلى مصادر خارجية
وداخلية على ٍ
حد سواء.
استحوذت خالل المجموعة خالل  2015على عالمة تجارية تتعلق بـ «البيان» كجزء من االستحواذ على عمليات «البيان».
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المخزون
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

مواد خام ومواد تعبئة
أعمال قيد اإلنجاز
بضائع تامة الصنع
قطع غيار ومواد مستهلكة
بضائع قيد النقل
مخصص للمخزون بطيء الحركة

182,892
8,976
56,053
54,522
11,045
313,488
()12,268
301,220

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

127,942
9,275
59,356
55,158
21,378
273,109
()11,077
262,032

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

الرصيد االفتتاحي
المحمل للسنة
عكس/شطب
الرصيد الختامي

19

11,077
4,377
()3,185
12,268

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

11,444
3,056
()3,423
11,077

الذمم المدينة التجارية واألخرى
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر انخفاض القيمة
مبالغ مدفوعة مقدمًا
ذمم مدينة أخرى

293,841
()13,400
280,441
40,786
25,472
346,699

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

209,990
()8,185
201,805
46,387
22,579
270,771

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

20

تعويضات حكومية مستحقة
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

مبالغ مستحقة من حكومة أبوظبي في بداية السنة
تعويضات السنة
مبالغ مستلمة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر

21

80,103
269,024
()253,770
95,357

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

99,586
365,799
()385,282
80,103

النقد واألرصدة المصرفية
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

النقد في الصندوق
حسابات جارية حسابات توفير
نقد وأرصدة مصرفية
حساب مشروط (لتوزيعات األرباح من  2009إلى )2014
سحب مصرفي على المكشوف (إيضاح )22
النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية
النقد واألرصدة لدى المصارف
ودائع ثابتة
النقد واألرصدة المصرفية بما في ذلك الودائع الثابتة
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1,362
65,276
66,638
()26,948
()18,317
21,373
66,638
485,817
552,455

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

920
80,723
81,643
()27,130
()10,358
44,155
81,643
489,260
570,903
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النقد واألرصدة المصرفية (تابع)

إن الودائع الثابتة لمدة ال تزيد عن سنة واحدة ( :2015حتى سنة واحدة) وتخضع لمعدل فائدة يتراوح من  ٪2 .20إلى  :2015( ٪3 .30من  ٪1 .50إلى .)٪2 .55
يمثل الحساب المشروط المبلغ المخصص لدفع توزيعات األرباح .تم تسجيل ما يعادل هذا المبلغ كمطلوبات ضمن الذمم الدائنة التجارية
واألخرى .لم يتم إدراج هذا الرصيد النقدي المشروط ضمن النقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات النقدية.

22

قروض مصرفية

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

مطلوبات متداولة
تسهيل ائتماني
قرض قصير األجل
سحب مصرفي على المكشوف
مطلوبات غير متداولة
قرض ألجل***

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

231,541
55,101
18,317
304,959

245,723
36,734
10,358
292,815
165,303

165,303

الشروط وجدول السداد
 31ديسمبر 2016

قرض قصير األجل**
تسهيالت ائتمانية**

العملة

معدل الفائدة

دوالر أمريكي/
درهم إماراتي/
جنيه مصري
دوالر أمريكي/
درهم إماراتي/
جنيه مصري

ليبور /إيبور /متوسط
سعر الفائدة +
هامش*
ليبور /إيبور /متوسط
سعر الفائدة +
هامش*

دوالر أمريكي/
تسهيالت ائتمانية
(مصروفات رأسمالية)** درهم إماراتي
قرض ألجل**
دوالر أمريكي
اإلجمالي

ليبور /إيبور +
هامش*
يوريبور /ليبور +
هامش*

سنة
االستحقاق

القيمة االسمية /
السقف

القيمة
الدفترية

 31ديسمبر 2015
القيمة االسمية /
السقف

القيمة الدفترية

2017

145,023

73,418

123,893

47,092

2017

717,340

231,541

712,953

243,747

2017

50,000

–

25,000

1,976

2020

165,303
1,077,666

165,303
470,262

165,303
1,027,149

165,303
458,118

* يتراوح معدل الهامش على القروض والتسهيالت أعاله من  ٪50.0إلى  :2015( ٪25.1من  ٪40.0إلى .)٪25.1بلغ متوسط معدل الفائدة على القروض والتسهيالت في تركيا والبالغة
 3.882ألف درهم ( 315 :2015ألف درهم) .)٪55.12 :2015( ٪70.11
**	تتضمن التسهيالت االئتمانية تسهيالت بقيمة اسمية تبلغ  350.000ألف درهم وتسهيالت ائتمانية (مصروفات رأسمالية) بقيمة اسمية تبلغ  50.000ألف درهم مضمونة برسوم
متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم المدينة لدى المجموعة.
***	حصلت المجموعة خالل  2015على قرض بقيمة  165.303ألف درهم لمدة خمس سنوات ،إن القرض مضمون برسوم متغيرة على الموجودات المتداولة والمخزون والذمم
المدينة لدى المجموعة.
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الذمم الدائنة التجارية واألخرى

الذمم الدائنة التجارية
االستحقاقات
الذمم الدائنة األخرى

24

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

110,448
149,189
59,001
318,638

119,719
128,119
70,593
318,431

معامالت مع األطراف ذات العالقة

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت ،وفقا لشروط وأحكام متفق عليها يتم تنفيذها وفقًا لظروف السوق مع شركات
أو أفراد أخرى ينطبق عليها تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم  .24لدى الشركة عالقة أطراف ذات عالقة مع
شركات المجموعة ومسؤوليها التنفيذيين وشركات األعمال التي يكون بمقدورهم ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك التي يمكنها
ممارسة تأثير جوهري على المجموعة.
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معامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)

( أ)

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصاريف واإليرادات ذات الصلة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

شركة اإلمارات لصناعة الحديد ذ.م.م – شركة تابعة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
مبيعات خالل السنة
مبالغ مستلمة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

199
664
()547
316

230
598
()629
199

شركة دوكاب للكابالت (الخصوصية) المحدودة -شركة تابعة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
مبيعات خالل السنة
مبالغ مستلمة
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

41
177
()154
64

35
155
()149
41

(ب)

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

الشركة القابضة العامة "صناعات" -الشركة األم
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
مصروفات أخرى
مدفوعات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

411
–
272
()457
226

1,373
9
604
()1,575
411

شركة الفوعة ذ.م.م – .شركة تابعة
الرصيد االفتتاحي في  1يناير
مشتريات محلية
مصروفات أخرى
مدفوعات
الرصيد الختامي في  31ديسمبر

102
15,108
()2,097
()11,534
1,579

–
8
102
()8
102

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

تعويضات قصيرة األجل
تعويضات طويلة األجل

25

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

22,162
4,713
26,875

19,094
4,084
23,178

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

مخصص تعويضات نهاية الخدمة

مبالغ معترف بها في الميزانية العمومية
الرصيد في بداية السنة
استحواذ على شركات تابعة
تكاليف الخدمة (بما في ذلك تكاليف الفائدة)
المدفوع من التعويضات
أرباح من إعادة القياس
الرصيد في نهاية السنة
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49,343
–
15,016
()3,095
()163
61,101

36,167
2,213
12,735
()1,772
–
49,343
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مخصص تعويضات نهاية الخدمة (تابع)

مبالغ معترف بها في حساب األرباح أو الخسائر
تكاليف الخدمة الحالية
تكاليف الخدمة السابقة
مصروفات الفائدة
مبالغ معترف بها في اإليرادات الشاملة األخرى
تأثير التغيرات في االفتراضات الديموغرافية
تأثير التغيرات في االفتراضات المالية
تأثير التسويات السابقة

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

6,664
6,794
1,558
15,016

5,652
5,762
1,321
12,735

489
()4,028
3,376
()163
2016
ألف درهم

افتراضات اكتوارية هامة
معدل الخصم
معدل زيادة الراتب
تحليل الحساسية
معدل الخصم
  50نقطة أساس 50 +نقطة أساس
معدل زيادة الراتب
  50نقطة أساس 50 +نقطة أساس

%3.75
 ٪0في 2017
و %3٫٠٠بعد ذلك

–
–
–
–
2015
ألف درهم

%3.50
%4.00

1,913
()1,782

1,545
()1,439

()1,581
1,680

()1,277
1,356

تتوقع المجموعة إجمالي دفعات تعويضات بقيمة  13.033ألف درهم في  5.503 :2015( 2017ألف درهم في )2016
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مطلوبات الضريبة المؤجلة

ّإن موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة قد نتجت عن الفروق المؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات والقيمة الدفترية لهذه
الموجودات والمطلوبات في البيانات المالية الموحدة.
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

الرصيد في  1يناير
مصروفات الضريبة للسنة
إعادة تحويل العمالت

918
349
()944
323

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

671
381
()134
918

فيما يلي تحليل لضريبة الدخل المؤجلة:
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

موجودات الضريبة المؤجلة
موجودات متداولة
مطلوبات متداولة
إجمالي موجودات الضريبة المؤجلة
ممتلكات وآالت ومعدات
أخرى
إجمالي مطلوبات الضريبة المؤجلة
صافي مطلوبات الضريبة المؤجلة

296
–
296
()68
()551
()619
()323

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

946
–
946
()1,860
()4
()1,864
()918
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موجودات ومطلوبات مالية أخرى

( أ)	خالل عام  ،2016قامت المجموعة بإبرام عقد آجل مع أحد البنوك لشراء عملة الدرهم مقابل الليرة التركية للتحوط من الذمم المدينة بالليرة
التركية .وبموجب هذا العقد ،استطاعت المجموعة تثبيت سعر الدرهم مقابل الليرة التركية إلدارة مخاطر تحويل العملتين الدرهم والليرة
التركية .ويستحق هذا بتاريخ  15مارس .2017
(ب) قامت المجموعة خالل  2014بإبرام أدوات مشتقة مع أحد البنوك يتم بموجبها ما يلي:

 )1يقوم البنك بإقراض المجموعة  50.000ألف دوالر أمريكي بمعدل ليبور ٪90.0 +
	)2تقوم المجموعة باستثمار  50.000ألف دوالر أمريكي في منتجات ُمهيكلة تحقق المجموعة بموجبها إيرادات بحد أدنى  ٪1زائدا معدل يرتكز
على أداء مؤشر صرف العمالت المحدد من قبل البنك.
إن المبلغ األصلي البالغ  50.000ألف دوالر أمريكي يخضع لضمان 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 المتاجرة بها في سوق نشط (على سبيل المثال ،األدوات المشتقة خارج البورصة) باستخدام
أساليب التقييم .تستعين المجموعة بتقييم شركة مقابلة بنهاية كل تقرير .يتم تصنيف هذه األدوات ضمن سندات المستوى .3

التزامات األدوات المشتقة
التزامات أخرى
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 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

7,235
54
7,289

3,253
57
3,310

رأس المال

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

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

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

1,000,000
600,000

600,000
600,000

وافق المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  24مارس  2016على قرار رأس المال المصرح به البالغ  1مليار درهم على أن يبلغ
المتبقي من رأس المال المصدر والمدفوع  600مليون درهم.
لم تقم المجموعة بشراء أسهم خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2016
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االحتياطي القانوني

30

األدوات المالية

وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  2015والنظام األساسي للشركة ،يتم تحويل  ٪10من األرباح السنوية إلى
االحتياطي القانوني حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لنسبة  ٪50من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي ُمقيد وغير قابل للتوزيع.
مخاطر االئتمان
إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان .فيما يلي أقصى حد لتعرض مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
إيضاح

ذمم مدينة تجارية
ذمم مدينة أخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة
تعويضات حكومية مستحقة
النقد واألرصدة المصرفية

19
19
24
20
21

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

280,441
25,472
380
95,357
551,093
952,743

201,805
22,579
240
80,103
569,983
874,710

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية .إن المبالغ المدرجة في بيان المركز المالي
الموحد تعتبر صافية من مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها التي يتم تقديرها من قبل إدارة المجموعة اعتمادًا على الخبرة
السابقة والبيئة االقتصادية الحالية.
ال يوجد لدى المجموعة تركز هام لمخاطر االئتمان حيث إن التعرض العام لمخاطر االئتمان ّ
موزع على عدد كبير من العمالء.
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األدوات المالية (تابع)

مخاطر االئتمان (تابع)

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

ذمم مدينة تجارية لم تتعرض النخفاض في القيمة:
لم يحن موعد استحقاقها
متأخرة السداد من  60 – 0يومًا
متأخرة السداد من  120 – 61يومًا
متأخرة السداد من  180 – 121يومًا
متأخرة السداد من  240 – 181يومًا
متأخرة السداد من  300 – 241يومًا
متأخرة السداد ألكثر من  301يومًا
ذمم مدينة تجارية متأخرة السداد تم رصد مخصص النخفاض قيمها:
متأخرة السداد من  240 – 181يومًا
متأخرة السداد من  300 – 241يومًا
متأخرة السداد ألكثر من  301يومًا

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

177,736
60,803
26,680
10,635
2,528
546
1,513

146,787
39,696
7,029
4,401
947
554
2,391

1,478
129
11,793
293,841

359
29
7,797
209,990

فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

8,185
–
6,245
()1,030
13,400

الرصيد في  1يناير
المستحوذ عليه خالل السنة
مخصص الذمم المدينة
المشطوبات

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

8,018
135
1,570
()1,538
8,185

مخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية:

 31ديسمبر 2016
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
قروض مصرفية
مطلوبات طويلة األجل
مطلوبات أدوات مشتقة
 31ديسمبر 2015
ذمم دائنة تجارية وأخرى
مستحق إلى أطراف ذات عالقة
قروض مصرفية
مطلوبات طويلة األجل
مطلوبات أدوات مشتقة

القيمة الدفترية
ألف درهم

تدفقات نقدية
تعاقدية
ألف درهم

حتى سنة واحدة
ألف درهم

 2-1سنة
ألف درهم

 5-2سنوات
ألف درهم

أكثر من خمس
سنوات
ألف درهم

318,638
1,805
470,262
377
7,235
798,317

318,638
1,805
484,859
377
7,235
812,914

318,638
1,805
309,851
54
7,235
637,583

–
–
3,884
323
–
4,207

–
–
171,124
–
–
171,124

–
–
–
–
–
–

318,431
513
458,118
975
3,253
781,290

318,431
513
472,572
975
3,253
795,744

318,431
513
297,040
57
–
616,041

–
–
2,924
918
2,577
6,419

–
–
172,608
–
676
173,284

–
–
–
–
–
–
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األدوات المالية (تابع)

مخاطر السوق
مخاطر صرف العمالت األجنبية
فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتمادًا على القيم االسمية:
2016
المبالغ بألف درهم

يورو

روبية
هندية

ريال
سعودي

المشتريات الخارجية

4,568

–

1,247

2015

دينار
جنيه
فرنك
سويسري استرليني بحريني

834

225

45

يورو

روبية
هندية

ريال
سعودي

فرنك
سويسري

جنيه
استرليني

دينار
بحريني

1,868

1,704

–

150

206

–

فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:
متوسط سعر الصرف

يورو
فرنك سويسري
جنيه مصري
ريال سعودي
ليرة تركية
روبية هندية
جنيه إسترليني
دينار بحريني

سعر الصرف في تاريخ التقرير

2016

2015

2016

2015

4.064
3.728
0.391
0.978
1.218
0.055
4.976
9.663

4.073
3.821
0.478
0.978
1.355
0.057
5.618
9.673

3.861
3.601
0.202
0.978
1.039
0.054
4.530
9.678

4.012
3.705
0.468
0.978
1.260
0.055
5.443
9.684

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  31ديسمبر 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  ،2015بالرغم من اختالف التغيرات المحتملة المعقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية ،وفقا لما هو مبين أدناه.
 31ديسمبر 2016

يورو (ارتفاع بنسبة )٪2 .05
فرنك سويسري (ارتفاع بنسبة )٪2 .65
روبية هندية (انخفاض بنسبة )٪0 .37
ريال سعودي (ارتفاع بنسبة )٪0 .09
جنيه إسترليني (ارتفاع بنسبة )٪1 .42
دينار بحريني (انخفاض بنسبة )٪0 .08
جنيه مصري (انخفاض بنسبة )٪3 .87
ليرة تركية (انخفاض بنسبة )٪6 .66

 31ديسمبر 2015

يورو (انخفاض بنسبة )٪0 .02
فرنك سويسري (انخفاض بنسبة )٪0 .45
روبية هندية (انخفاض بنسبة )٪0 .29
ريال سعودي (ارتفاع بنسبة )٪0 .08
جنيه إسترليني (انخفاض بنسبة )٪0 .58
دينار بحريني (ارتفاع بنسبة )٪0 .67
جنيه مصري (انخفاض بنسبة )٪0 .58
ليرة تركية (ارتفاع بنسبة )٪0 .14

يرتكز التحليل الموضح أعاله على تقلب العمالت خالل شهر يناير  :2015( 2017شهر يناير .)2016
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حقوق الملكية
ألف درهم

–
–
–
–
–
–
()334
()1,847
()2,181
حقوق الملكية
ألف درهم

–
–
–
–
–
–
()3
51
48

األرباح ( /الخسائر)
ألف درهم

()362
()80
–
()1
()14
–
–
–
()457
األرباح ( /الخسائر)
ألف درهم

2
3
–
–
6
–
–
–
11
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األدوات المالية (تابع)

مخاطر السوق (تابع)
مخاطر أسعار الفائدة
فيما يلي بيان أسعار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة في تاريخ التقرير:
األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

الموجودات المالية

485,817

489,260

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
المطلوبات المالية

470,262

458,118

ٍ
بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية.
ال تختلف القيمة العادلة لألدوات المالية للمجموعة
كما في  31ديسمبر  ،2016في حال ارتفعت /انخفضت أسعار الفائدة على القروض بنسبة  ٪1مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة ،لكان ربح السنة
قد ارتفع /انخفض بمبلغ  3.686ألف درهم ( 3.538 :2015ألف 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  2016بتوزيع عوائد على المساهمين في شكل توزيعات أرباح لسنة  ،2015والتي تم
بيان تفاصيلها في بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة.

31

االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية
 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية

70,327

64,386

ارتباطات رأسمالية

60,714

80,628

في  31ديسمبر  ،2016كانت هناك ضمانات قائمة بمبلغ  54.347ألف درهم ( 52.626 :2015ألف درهم) وتم إدراجها ضمن الضمانات المصرفية
واالعتمادات المستندية أعاله.
تم إصدار الضمانات المصرفية واالعتمادات المستندية أعاله في سياق األعمال االعتيادية ،وتتضمن تسهيالت ائتمانية بنظام السداد المؤجل
وكفاالت ُحسن التنفيذ وكفاالت المناقصات وكمبياالت الدفع المؤجل والكمبياالت الواردة وضمانات الودائع الهامشية.
إن عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء يستحق دفعها على النحو التالي:

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

 31ديسمبر 2016
ألف درهم

 31ديسمبر 2015
ألف درهم

20,007
30,112
35,439
85,558

19,253
30,932
6,632
56,817

لدى المجموعة ٍ
أرض مستأجرة ومبنى ومركبات بموجب عقود إيجار تشغيلية .تتضمن شروط اإليجار خيار تجديد عقد اإليجار عند انتهائه.
بلغت مصروفات اإليجار المحملة للسنة  25.559ألف درهم ( 26.437 :2015ألف درهم).

32

االستحواذ على شركات تابعة

( أ) في  13نوفمبر  ،2016أبرمت مجموعة أغذية اتفاقية لالستحواذ على  ٪100من أسهم شركة دلتا للمياه المعبأة ،شركة كائنة في جدة ،المملكة
العربية السعودية تُ نتج مياه «العين» .من المتوقع االنتهاء من هذه المعاملة في الربع األول من  2017بعد الحصول على الموافقات التنظيمية
واإلجراءات األخرى الخاصة بإتمام المعاملة.
(ب) خالل عام  ،2015استحوذت أغذية على حصة  ٪100من حصص ثالث شركات وهي :شركة البيان لتنقية وتصفية المياه ذ.م.م وشركة شكالن
لصناعة البالستيك ذ.م.م .بدولة اإلمارات العربية المتحدة وشركة المنال لتنقية وتعبئة المياه المعدنية ذ.م.م في سلطنة ُعمان .سيطرت
المجموعة على إدارة هذه الشركات بتاريخ  31أغسطس  2015وأتمت نسبة االستحواذ  ٪100من األسهم في أكتوبر .2015

33

االستثمار في ائتالف مشترك

أبرمت المجموعة في  2016اتفاقية ائتالف مشترك مع شركة الوافر للخدمات التسويقية  -شركة مساهمة كويتية مقفلة لتأسيس مصنع
مشترك لتعبئة المياه في الكويت .من المتوقع بدء عمليات المصنع في النصف الثاني من  2017وسوف يعمل في مجال انتاج المياه ،بصورة
رئيسية باسم «العين».
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