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لمحة عن أغذية

34

أبوظبي  حكومة  مبادرة  من  كجزء   2004 العام  في  والمشروبات،  األغذية  مجال  في  الرائدة  الشركة  أغذية،  مجموعة  تأسست 

للخصخصة بهدف إنعاش القطاع الصناعي في إقتصاد متنوع يشهد نموا سريعًا.

أدرجت الشركة أسهمها في سوق أبوظبي لألوراق المالية خالل العام 2005 تحت الرمز “ أغذية “، وتحتفظ الشركة العامة القابضة، 

أفراد ومؤسسات  الشركة، في حين يحتفظ مستثمرون  بالمائة من أسهم   51 أبوظبي، بنسبة  تابعة لحكومة  وهي مؤسسة 

بباقي األسهم.

إلى  الجودة باإلضافة  المتكاملة ذات طراز عالمي، وفق أعلى مستويات  األعمال  أغذية في تأسيس مجموعة من  تتمثل مهمة 

توفير منتجات مبتكرة من األغذية والمشروبات تحظى بثقة المستهلك عبر المنطقة.

وهي  المعدنية،  للمياه  العين  أي  لها،  والمملوكة  التابعة  الشركات  كافة  في  1200 موظف  يقارب  ما  أغذية  مجموعة  في  يعمل 

شركة رائدة في إنتاج المياه المعبأة والمشروبات العالية الجودة، والمطاحن الكبرى للدقيق والعلف، وتعتبر من الرواد في إنتاج 

الدقيق والعلف بمستويات جودة عالية، والعين للخضروات ومعجون الطماطم وهي شركة رائدة في صناعة معجون الطماطم 

ز معجون الطماطم. كما تمتلك  التي تنتج في مصر مركَّ العين لألغذية والمشروبات  المعلبة والمجمدة، وكذلك  والخضروات 

الشركة أصوالً في اإلمارات ومصر وتتواجد منتجاتها في أسواق ُعمان والبحرين وقطر والمملكة العربية السعودية.



أغذية

56

القيم األساسية

رؤيتنا

نسعى إلى أن نكون أفضل شركة إماراتية لألغذية والمشروبات

مهمتنا

سوف نحقق القيمة القصوى لمساهمينا من خالل:

توفير منتجات مبتكرة ومغذية ومعتمدة لعمالئنا تلبي احتياجاتهم الصحية والبدنية  •	

تطويراألصناف التي نختارها باإلضافة إلى خدمة عمالئنا بطريقة معتمدة وفعالة ومفيدة، •	

مما يجعلنا الشريك المفضل لديهم   

تحقيق التميز في كافة النواحي من خالل االلتزام، اإلنجاز، العمل بروح الفريق الواحد والريادة في العمل، •	

األمر الذي يجعلنا شركة مفضلة إلستقطاب الكفاءات   

اإللتزام بمسؤولياتنا االجتماعية والمحافظة على البيئة •	

العمل بروح الفريق الواحد
األفــراد يخـوضـون المبـاراة لكن

الفــريـق يفــوز بالبطــولة

الريادة في العمل
تحــــويـــل الـــرؤيـــة إلى 

واقــــع نـاجــــح

اإلنجازات
نركــز على النتــائـج ونســعى

إلى تحقـيقـها بــال كــلل

اإللتزام
عــزيـمـــة وإصــــرار لتقـديـم األفضــل



كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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المرحلة الثانية من اإلستراتيجية: التنمية المستدامة 

لقد جاءت مبادرات التحّول االستراتيجية والمالية التي اتبعتها أغذية بنتائج مميزة، كما أن أغذية ملتزمة بتقديم قيمة طويلة 

األمد لمساهميها عبر تطوير المبيعات وزيادة األرباح على نحو مستدام. وإذ ننظر إلى المستقبل، فإننا سنواصل عملنا على 

المكاسب  المزيد من  إلى  باإلضافة  اإلقليمي للشركة  االنتشار  التجارية وزيادة أصناف منتجاتنا، وتحسين  تعزيز مكانة عالماتنا 

في مجال التوزيع وحصة الشركة من السوق. ونهدف في نهاية المطاف إلى أن نصبح الشركة األولى بال منافس بالنسبة لكافة 

الفئات التي اخترنا العمل فيها. 

أفضل  إلى  األصول  استخدام  وزيادة  التكاليف  لكفاءة  المستمر  بالتحسين  التزامنا  على  نحافظ  فإننا  الغاية،  هذه  إلى  وصوالً 

مستوى، فضاًل عن حرصنا الشديد على تحقيق التفوق في المجال التنظيمي الخاص بالشركة عبر تطبيق ثقافة الشركة التي 

تعزز االلتزام واإلنجاز وروح الفريق والريادة في األعمال. إن هذه المبادئ األساسية تمثل نقطة اإلرتكاز في منظومة قيم الشركة 

وستبقى ركنًا هامًا من أركان النجاح في المستقبل. 

باختصار، لقد أضفنا عامًا حافاًل بالنجاحات إلى سجل الشركة، وأغتنم هذه الفرصة ألشكر كل فرد من فريق العمل في أغذية على 

كافة مساهماتهم في تحقيق هذا النجاح. 

ومع دخولنا العام 2009 بحماس كبير ، فإن الشركة ما زالت تثابر في تحقيق النمو المتميز للشركة من خالل خدمة عمالئنا بأسلوب 

يتميز بالموثوقية والكفاءة ما يعود بالربح على الشركة عبر تقديم المنتجات التي يفضلها هؤالء العمالء، بالطريقة التي يفضلونها 

وبأسعار مناسبة لهم. وبالتالي تبقى أغذية الشريك المفضل للمستثمرين والمستهلكين والموزعين والموردين بال استثناء. 

راشد مبارك الهاجري

المساهمون الكرام، 

التي شهدها  االقتصادية  االضطرابات  السابق. فرغم  العام  النجاحات خالل  المزيد من  الشركة حققت  أن  أعلن لكم  أن  يسرني 

العالم والتي أدت إلى مزيد من التحديات أمام اإلقتصاد العالمي، فقد تمكنت شركتكم من تحقيق وعدها بإنجاز نتائج تشغيلية 

ومالية هامة للمساهمين .

في هذا الوقت من العام الماضي، كانت األزمة االقتصادية مقتصرة على القطاع المالي، وتمكنت اإلمارات العربية المتحدة من 

كافة  في  العالم  على مستوى  الرئيسي  الشاغل  اليوم  أصبحت  األزمة  لكن  كبيرة.  أضرار  إلى  التعرض  دون  األزمة  من  الخروج 

القطاعات والقارات، وإذا كانت اإلمارات العربية المتحدة تأثرت بشكل محدود وأقل مما تعرضت له بلدان أخرى، إال أن هذه األزمة كان 

لها أثر على العديد من مجاالت االقتصاد المحلي. 

على أي حال، ورغم هذه األجواء االقتصادية القاتمة، فإن التنفيذ الناجح إلستراتيجية الشركة مّكن اإلدارة من الوصول إلى النمو 

المخطط له عبر السنة الماضية. إذ أن أغذية وعلى مدى العام الماضي، حققت نسبة زيادة 89% في مكاسب السهم الواحد و %12 

في العائد على رأس المال، ما يعني مضاعفة العائد على رأس المال مقارنة بالعام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن أغذية واصلت 

تحقيق نمو في اإليرادات واألرباح خالل السنتين الماضيتين على التوالي. 

التنفيذ الناجح للمرحلة األولى من اإلستراتيجية: خطة تطوير األعمال

إن إستراتيجية أغذية ترتكز على أن تصبح الشركة األفضل في توفير األغذية والمشروبات في اإلمارات العربية المتحدة. »األفضل« 

السنتين  وخالل  األعمال.  لممارسات  بالنسبة  وكذلك  التجارية  والعالمات  والموظفين  والمنتجات  األداء  في  األفضل  لنا  يعني 

الماضيتين، التزمت اإلدارة بهذا الهدف وانعكس ذلك في كافة مجاالت العمل، من حيث تكريس الوقت الكافي والموارد الضرورية 

لضمان أن كافة القطاعات تعمل حسب أعلى المستويات من الكفاءة والفاعلية ضمن سياق هذه االستراتيجية. وقد جاء هذا 

التركيز بأهدافه على أكمل وجه. 

فقد استمرت إدارة الشركة في تحسين اإليرادات عبر تعزيز مكانة العالمة التجارية للشركة، وزيادة حصتها من السوق بالنسبة 

العالمات  زيادة عدد  أعلى، فضاًل عن  ربح  بواسطة خطوط منتجات جديدة ذات هامش  العمل  تنويع  المنتجات، مع  للعديد من 

التجارية التي تقوم الشركة بتوزيعها، وزيادة االنتشار الجغرافي لألعمال وتوسيع قنوات التوزيع وتحسينها. 

تعمل الشركة حاليًا بنظام تشغيلي متكامل لإلدارة المالية وتكنولوجيا المعلومات مما أدى إلى مستويات أعلى من الكفاءة 

والشفافية عبر جميع نشاطاتها.
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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة  )الشركة(،  ش.م.ع  أغذية  لمجموعة  المدققة  المالية  بالقوائم  مصحوبا  السنوي  التقرير  بتقديم  اإلدارة  مجلس  يتشرف 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008. 

لقد أسفر أداء الشركة المتميز في عام 2008 عن إضافة جيدة إلى أدائها خالل العام 2007. وال أدل على ذلك من معدالت النمو التي 

تشير إليها جميع المؤشرات التشغيلية والمالية والتي تؤكد التأثير اإليجابي للمبادرات المالية واالستراتيجية على أداء الشركة.

أبرز نتائج المجموعة التي تحققت حسب االستراتيجية

نسبة التغير20082007

مليون درهم

48%854579صافي المبيعات

18.5240bp%20.9%هامش الربح 

119%76.334.8أرباح العمليات

89%72.238.2صافي الربح

22%1.060867إجمالي األصول

10%795.3723.4حقوق المساهمين

89%0.1200.064ربحية السهم )درهم(

6.4560bp%12%العائد على رأس المال

األغذية  لقطاع  قوي  دفاع  خط  وجود  على  أكد  أغذية  لشركة  األسهم  وربحية  واألرباح  المبيعات  في  النمو  مستوى  ارتفاع  إن 

والمشروبات. ولقد كانت اإلستراتيجية المدروسة بشكل واضح والتطبيق الناجح لها ركنا أساسيا لألداء المتميز هذا العام والذي 

يعتبر من األعوام المالية الصعبة من الناحية اإلقتصادية على المستوى العالمي. ولقد إهتمت إدارة الشركة والعاملين فيها 

بشكل كامل بتحقيق الهدف االستراتيجي للشركة وهو أن تصبح أفضل الشركات في اإلمارات العربية المتحدة في مجال األغذية 

والمشروبات. وكلمة األفضل تعني من وجهة نظرنا أفضل أداء، وأفضل منتجات، وأفضل موظفين وأفضل عالمات تجارية وأفضل 

ممارسات في مجال العمل. 

تحليل النتائج القياسية

شهد عام 2008 نموا كبيرا إليرادات جميع الشركات التابعة لمجموعة أغذية بإجمالي مبيعات للمجموعة 854 مليون درهم بزيادة 

وصلت إلى 48% عن العام 2007. وكانت األسباب األساسية وراء هذا األداء المتميز يشتمل على النمو الكبير في حجم المبيعات 

عبر تشكيلة المنتجات، والتحسين المستمر في هيكل األسعار وإضافة معجون الطماطم وأعمال الخضروات المجمدة، والتي تم 

امتالكها في يناير 2008، وباستثناء معجون الطماطم والخضروات المجمدة، فقد زادت المبيعات بنسبة %40.

الطماطم والخضروات  ) باستثناء معجون  إلى 115 مليون درهم،  اإلدارية والبيعية بنسبة 53% لتصل  المصروفات  ارتفعت  لقد 

43% (، وكان ذلك لسبب رئيسي هو النمو الكبير في حجم الشركة مما نشأ عنه تكاليف توزيع أعلى )يتعلق بحجم المبيعات(، 

والزيادات في تكلفة   ، والتي كانت غير موجودة في عام 2007  المجمدة  الطماطم والخضروات  وتكاليف نشاط تصنيع معجون 

العاملين والناتجة عن الزيادات في التعويضات والمكافآت السنوية، واالستثمار في التسويق االستراتيجي الهادف إلى االستمرار 

في ترسيخ عالمة الشركة، باإلضافة إلى أثر إدخال بنية تنظيمية جديدة في مجموعة أغذية. 

زادت تكلفة البضاعة المباعة بنسبة 43% لتصل إلى 675.4 مليون درهم، وهذا أقل من النمو في مبيعات الفترة نفسها 48%. وهذا ما 

يعكس بشكل رئيسي الكفاءة في اإلنتاج والتخفيض في التكلفة. وفي عام 2008 بلغ الدعم الحكومي ما قيمته 358.6 مليون درهم 

والذي حصلت عليه الشركة من حكومة أبو ظبي في نشاط الدقيق والعلف ولقد تم اإلعتراف به على شكل تخفيض من تكلفة 

البضائع المباعة. وقد كان الغرض من هذا الدعم الحكومي تخفيض أثر زيادة أسعار الحبوب العالمية التي أثرت على أسعار مبيعات 

التجزئة لألغذية بالنسبة للمستهلكين في إمارة أبو ظبي، وحظي هذا االلتزام االجتماعي من قبل الحكومة بالترحيب من الشركة. 

اإليرادات/النفقات غير الدورية

الحبوب، وكان ذلك بسبب  القيمة اإلستردادية لمخزون  االنخفاض في صافي  تكبدت الشركة ما قيمته 49 مليون درهم بسبب 

االنخفاض في أسعار الحبوب على المستوى العالمي. إال أن أثر هذه التكاليف تمت معادلته من خالل بندين تم أخذ كل منهما 

باالعتبار لمرة واحدة – األول: إلغاء )الحذف( لمبلغ متوجب الدفع للشركة العامة القابضة )الشركة األم التي تمتلك نسبة 51% في 

أغذية( مما نجم عنه ربح 33 مليون درهم، والثاني صافي الربح 16 مليون درهم الناجم عن تسجيل األصول وااللتزامات ألعمال مصنع 

العين لتصنيع وتعليب الخضروات التي تم امتالكها حديثًا حسب صافي قيمتها اإلستردادية.

الربحية

ارتفع صافي الربح للعام بنسبة 89% من الفترة السابقة لتصل إلى 72.2 مليون درهم، وهذا ما حدث بشكل رئيسي بسبب زيادة 

حجم المبيعات، واإلستغالل األكبر لطاقة المصنع ، ومبادرات توفير التكاليف وتحسين السياسات التسعيرية. 

ازداد هامش الربح لمجموعة أغذية لعام 2008 بنسبة 20.9% من 18.5% مما يعكس تحسن بمقدار 240 نقطة مئوية. ولو تم اعتبار 

الدعم الحكومي الخاص لنشاط الدقيق والعلف من ضمن المبيعات بدالً من تخفيض تكاليف البضائع المباعة، فإن هامش الربح 

الكلي يبلغ 14.7%، وهذا االنخفاض في هامش الربح يعكس ارتفاع تكلفة االستثمار في الحبوب. 

تحسنت ربحية السهم الواحد ليبلغ 0.12 درهم، ما يعكس نموًا بنسبة 89%. وقد انسجم هذا التحسن مع الزيادة في الربح. أما 

العائد على رأس المال فقد تضاعف ليصل إلى 12% مقارنة بنسبة 6.4% في عام 2007. 

الميزانية العمومية لمجموعة أغذية في حالة مالية جيدة بالنسبة لمؤشر الدين إلى حقوق الملكية والبالغ 15%. العائد على حقوق 

المساهمين تحسن ليصل 9.1% مقارنة بنسبة 5.3 % لعام 2007. قيمة المخزون واألرصدة المدينة توضح انخفاض بقيمة 10 مليون 

درهم مقارنة بالنسبة الماضية رغم نمو المبيعات 48%، وذلك يوضح كفاءة اإلدارة في إدارة رأس المال العامل الخاص بالشركة. 

المبيعات، وبذلك فقد تم اإلقتراب من تحقيق  األرباح بنسبة أكبر من  زيادة  اإلدارة في  النتائج والمؤشرات تتوافق مع رغبة  هذه 

المرحلة األولى من استراتيجية اإلدارة للتطوير. إن شركة أغذية تتمتع اآلن بموقف قوي لدخول المرحلة الثانية من استراتيجية 

األعمال، وهي »التنمية المستدامة« بهدف أن تصبح رائدة في فئة المنتجات، باإلضافة إلى تعزيز مكانة العالمة التجارية، والتوسع 

اإلقليمي، وتوسيع تشكيلة المنتجات والتفوق في الوظائف والعمليات. 



1314

وتحقق الشركة تقدمًا سريعًا باتجاه هدف أن تصبح الشركة الرائدة في السوق عبر اإلمارات العربية المتحدة بالنسبة لقطاع المياه 

المعبأة، وتعلن الشركة أن عالمة العين وصلت إلى حصة سوقية قدرها 24% من 22.5% في اإلمارات العربية المتحدة )المصدر: ايه 

سي نيليسين(. وخالل العام، طرحت الشركة »مياه األطفال« )كيدز ووتر( بإضافة الكالسيوم والفلورايد، وفي يناير 2009، تم إضافة 

تشكيلة من المياه المنكهة والمعززة بالفيتامينات إلى السوق. 

خطوات اإلندماج مع العالمة التجارية » كابري صن« تتم تدريجيًا حسب جدول العمل، وتتوقع الشركة بدء اإلنتاج والتوزيع في مارس 

2009 حسب الخطط. وبما أن »كابري صن« تعتبر شركة رائدة على مستوى العالم في مشروب »العصير للصغار«، فال شك أنها 

تجسد إضافة هامة إلى تشكيلة منتجات قسم المشروبات في أغذية ، وتتوقع اإلدارة المزيد من النمو في األعمال عبر اإلمارات 

بالمجموعة،  الخاصة  الحالية  المنتجات  تمامًا مع تشكيلة  العالمة تنسجم  إن هذه  الخليج بصفة عامة.  المتحدة ودول  العربية 

ونعتقد أن ارتباط الشركة بهذه العالمة ذات الشهرة العالمية سيعود بفائدة كبيرة على مجموعة أغذية. 

وانسجامًا مع التزام الشركة في التركيز على قضايا البيئة، فإن الشركة قد عمدت إلى تخفيض استخدامات مادة »PET« بنسبة 

8% من خالل تخفيض وزن العبوات، كما قامت بإطالق حملة »تخفيض حجم العبوة«، بهدف تشجيع إعادة تدوير العبوات في أوساط 

األطفال في اإلمارات العربية المتحدة. وتبقى المسؤولية االجتماعية للشركة مبدءًا أساسيًا بالنسبة للشركة، وتتطلع الشركة 

إلى تطوير العمل في هذا المجال. 

وألن اإلدارة تحرص على االلتزام الصارم باألهداف في مختلف شركات المجموعة، فقد بادرت إلى أخذ قرار في عام 2008 إليقاف توزيع 

عالمات الشاي والقهوة »Mother Parker«، فإن تضافر عوامل لوجستية وظروف السوق بشكل عام أدى إلى عدم تقديم هذه 

العالمة لألداء المتوقع

)TP&FV( معجون الطماطم والخضروات المجمدة

تم امتالك العين لمعجون الطماطم والخضروات في يناير 2008، وأصبحت اآلن جزءًا ال يتجزأ من أعمال الشركة. ونتيجة الستراتيجية 

اإلنجاز متعددة األوجه، فإن السنة األولى شهدت تحقيق مبيعات بعد التملك للشركة بلغت 43 مليون درهم، وهذا يمثل ضعف 

مبيعات السنة السابقة. ولقد زاد مجمل الربح ليصل إلى 13 مليون درهم مقارنة بخسارة 1,5 مليون درهم في العام 2007.

تمثل معجون الطمام والخضروات المجمدة نسبة 5% من إجمالي اإليرادات للمجموعة )2007: صفر(. 

يركز قسم األعمال على تحسين اإليرادات واألرباح من خالل تحسين تشكيلة المنتجات، والهيكلة التنظيمية، وتحسين كفاءة 

اإلنتاج والمشتريات، وتجديد العالمة التجارية واالستفادة من الفرص التي أتاحتها األسعار. 

لقد كان التقدم التي تحقق حتى اآلن مشجعًا جدًا وما تزال إمكانات النمو بالنسبة لفئات العمل كبيرة. كما أن طرح عالمة تجارية 

جديدة وحديثة في ديسمبر 2008 باإلضافة إلى المنتجات ذات الجودة العالية التي أجريت عليها التحسينات يجسد التقدم الذي 

تحقق في العام 2008 ويمثل بداية جديدة لألعمال. 

إن تأسيس منشأة التصنيع في مصر يتطور حسب الخطة الموضوعة، ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج التجاري في الربع الثاني من 

العام 2009. وستكون هذه المنشأة مركز الحصول على معجون الطماطم بالنسبة لمصنع العين، وسيتم تصدير أغلبية إنتاج 

مصر على شكل صادرات غير معبأة إلى كافة أنحاء العالم. 

توسيع نطاق حوافز أسهم اإلدارة 

يدرك مجلس اإلدارة أهمية تحقيق االنسجام بين أهداف اإلدارة وأهداف المساهمين في الشركة. ومن أجل تعزيز هذا االنسجام، فقد 

قامت الشركة بتوسيع نطاق الحوافز الخاصة بأسهم الشركة خالل عام 2008 بحيث تشمل عددًا أكبر من هيئة اإلدارة على مستوى 

المجموعة. إن هذا البرنامج يعتمد على عالوات وحوافز األداء الحالية التي تكافئ األفراد طبقًا إلنجاز األهداف المالية. وتقدم خطة 

حوافز األسهم الجديدة المزيد من المكافآت لإلدارة من خالل أسهم شركة أغذية طبقًا لألداء الكلي للشركة باعتماد مقياس أهداف 

النمو للزيادة المركبة في ربح السهم وأداء الفرد نفسه. وذلك بعد تحديد األهداف المالية والتشغيلية والتطويرية لكل عام. 

الدقيق والعلف

من  كان  وقد  العالم،  مستوى  على  الحبوب  في  النقص  بسبب   2008 العام  في  قياسية  مستويات  إلى  الحبوب  أسعار  وصلت 

المشجع أن تعود األسعار إلى مستويات معقولة بعد األزمة المالية العالمية وتحسن موسم الحصاد خالل العام. وكان انخفاض 

أسعار الحبوب حدثًا إيجابيًا لصناعة الدقيق والقمح ويمثل بشرى بالنسبة ألداء الشركة المستقبلي في هذا السوق. 

بلغت مبيعات الدقيق والعلف 672.6 مليون درهم، وهذا يمثل زيادة 40% مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي. وهذه الزيادة تحققت 

بشكل رئيسي نظرًا الرتفاع حجم المبيعات. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فقد أصبح الدقيق والعلف يشكل %79 

من إجمالي اإليرادات الخاصة بالمجموعة، بانخفاض 4 نقاط بالمائة عن العام 2007، ما يعكس أثر االستراتيجية في محاولة زيادة 

أعمال ذات هامش ربح أعلى للشركة، ما أدى إلى تخفيض تدريجي في االعتماد على أعمال الدقيق والعلف. 

زاد الربح الكلي بسبب زيادة المبيعات 57% نتيجة لزيادة حجم المبيعات وأثر التحسن في األسعار. 

قامت  مضافة،  قيمة  ذات  جديدة  منتجات  إدخال  خالل  من  الربح  هامش  تحسين  في  المستمرة  الشركة  مبادرات  من  وكجزء 

أغذية بطرح عبوات دقيق جديدة لمبيعات التجزئة للمستهلكين، ومنتجات الخبز المجمدة لقناة التوزيع )HORECA( وخالئط 

المنتجات والمنتجات المحسنة للمخابز. وهناك مؤشرات مبكرة تدل على أن طرح هذه المنتجات مثل نجاحًا كبيرًا. 

الماء والمشروبات 

شهد عام 2008 ازديادًا ملحوظًا في وتيرة أعمال الشركة في قطاع المياه، بإجمالي مبيعات وصل إلى 138.6 مليون درهم، بنمو %40 

زيادة على الفترة نفسها من العام 2007. وباستثناء أثر األعمال الجديدة التي تم امتالكها »آيس كريستال«، فقد كان النمو من عام 

آلخر 33%. كما أن حجم مبيعات المياه سجل نموًا كبيرًا مقارنة بالسنة الماضية وذلك نتيجة زيادة قنوات التوزيع، بشكل خاص 

قنوات التداوالت الحديثة »موديرن تريد«، وتعزيز مكانة المنتجات في السوق من خالل العروض في المتاجر، واألداء القوي لعالمة 

»آيس كريستال 5 جالون«. 

تمثل أعمال المياه حاليًا 16% من اإليرادات اإلجمالية للمجموعة، بانخفاض واحد بالمائة عن العام 2007.

مجمل الربح للقطاع بلغ 42% ويعكس تطور بنسبة 320 نقطة مئوية عن العام الماضي وذلك نتيجة السياسة التسعيرية الجيدة 

ومبادرات تقليل التكلفة.
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أحداث بارزة تالية

لم يشهد الربع األول من العام 2009 أي أحداث هامة. ورغم أن التحديات ما تزال سائدة في األسواق العالمية، بما في ذلك اإلمارات 

العربية المتحدة، فإن أعمال أغذية تظل ذات أداء جيد بما ينسجم مع توقعات اإلدارة. 

مجلس اإلدارة

تم إعادة انتخاب مجلس اإلدارة الحالي في الجمعية العمومية السنوية بتاريخ 24 إبريل 2008 لفترة ثالث سنوات. تم دفع أتعاب 

مجلس اإلدارة 900,000 درهم للعام 2007 إلى أعضاء المجلس في العام 2008. 

أرباح األسهم 

يمثل النمو بالنسبة لشركة أغذية أولوية هامة، من هنا فإن مجلس اإلدارة أوصى بعدم توزيع أرباح األسهم على المساهمين 

للعام 2008 من أجل االستثمار في نمو وتوسع الشركة في المستقبل. من المعتقد أن االحتفاظ باألموال ضمن الشركة ألغراض 

االستثمار سيكون ذا فائدة كبرى بالنسبة للمساهمين على المدى المتوسط إلى الطويل. وقد تعزز هذا القرار بسبب صعوبة 

الحصول على أموال االستثمار من مصادر خارجية بسبب نقص التسهيالت االئتمانية في السوق، وهذا ما أصبح خاصية جوهرية 

بسبب المشاكل المالية التي عمت العالم. 

المدققون 

تولت شركة التدقيق »KPMG« تدقيق الشركة خالل السنة الماضية، وبعد استقالتها عرضت إعادة تعيينها كمدقق للشركة 

وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوية. 

الرؤية المستقبلية

اإلنجازات  بخصوص  الشركة  الستراتيجية  الناجح  التنفيذ  خالل  من  تحققت  التي  اإليجابية  النتائج  في  أغذية  إدارة  مجلس  وجد 

على صعيد الجوانب المالية واالستراتيجية ما يشجعه على االستمرار في هذه االستراتيجية، فدخلت الشركة حاليًا مرحلة النمو 

المستدام لهذه االستراتيجية، بهدف تحقيق أداء مستمر يتجاوز المعدل المتوسط لهذه الصناعة. 

األغذية  صناعة  في  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  بالفعل  رائدة  شركة  تصبح  أن  نحو  تتجه  الشركة  فإن  النتائج،  تظهر  وكما 

والمشروبات. وتواصل األعمال األساسية للشركة أدائها الجيد، وبإضافة المنتجات الجديدة ذات القيمة الكبيرة، وتحسين المنتجات 

الحالية، فإن إيرادات الشركة ونمو األرباح في المستقبل يبشر بالخير. 

لعل تفاقم األزمة المالية العالمية سيحدث المزيد من الضغوط على اقتصاد دولة اإلمارات، مما يمكن أن يؤثر بالتالي على األداء 

على  الحصول  مع صعوبة  ال سيما  الشركة  تنتجها  التي  التوسع  عملي خطط  بشكل  يعيق  قد  وهذا  للشركة.  المستقبلي 

التسهيالت االئتمانية. 

نظام حوكمة الشركة 

إن مجلس اإلدارة وإدارة الشركة ملتزمون بمبادئ الحوكمة المناسبة، ويهدفون إلى االلتزام بمتطلبات حوكمة الشركات الصادرة 

عن هيئة أبو ظبي لألوراق المالية والسلع على النحو المالئم ضمن الفترة المحددة لاللتزام حتى مايو 2010. وخالل العام 2008، قامت 

أغذية بإعداد خطة لتطبيق نظام الحوكمة وانتقلت نحو المزيد من االلتزام بتشكيل لجنة تدقيق ولجنة تعويضات. وهناك المزيد 

من المعلومات حول نشاطات الحوكمة، وهذه المعلومات مفصلة في قسم حوكمة الشركات من التقرير السنوي. 

إطار عمل التقارير المالية

يعتقد مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع، حسب أفضل ما لديهم من معلومات بما يلي: 

إن البيانات المالية التي جرى إعدادها من قبل اإلدارة تعبر بمصداقية عن موقف الشركة المالي ونتائج التشغيل •	

والتدفقات المالية والتغييرات في حقوق الملكية.   

لقد احتفظت الشركة بدفاتر الحسابات المناسبة.  •	

لقد تم تطبيق سياسات المحاسبة المناسبة في إعداد البيانات المالية والتقديرات المحاسبية تعتمد على الرأي الصائب •	

والمعقول. كما أن التقديرات المحاسبية بنيت على أسس معقولة وحريصة، خالل عام 2008 قامت الشركة بتغيير سياسة  

تسعير المخزون من المتوسط المتحرك إلى طريق الوارد أوال يصرف أوال.  

تم اتباع معايير المحاسبة المالية العالمية حسب قابلية تطبيقها في اإلمارات العربية المتحدة، في إعداد هذه البيانات المالية. •	

ال شك بشأن قدرة الشركة على االستمرار كشركة قائمة.  •	

يود مجلس اإلدارة أن يغتنم هذه الفرصة للتعبير عن تقديره للعاملين في الشركة على التزامهم، وعملهم الجاد •	

وتعاونهم على مدار العام، كما يقدم شكره الجزيل للمساهمين على دعمهم المستمر.  

نيابة عن مجلس اإلدارة
معالي راشد مبارك الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة
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الدقيق والعلف



يشهدها  التي  القاسية  الظروف  رغم  كبيرة  نجاحات  والعلف  الدقيق  مجال  في   2008 العام  خالل  أغذية  أعمال  شهدت 

المال العامل.  أداء رأس  40%، باإلضافة إلى تحسين  المبيعات بنسبة 29% واإليرادات بنسبة  ازداد حجم  إذ  العالم. 

كان أحد األهداف الرئيسية للمطاحن الكبرى في العام 2008 تقليل مخاطر الشركة من حيث تعرضها لتقلبات أسعار الحبوب. 

أثر كبير على تكاليف اإلنتاج  وبما أن الحبوب تعتبر مادة خامًا رئيسية في إنتاج منتجات المطاحن الكبرى، فإن أسعارها لها 

التي تتحملها الشركة. 

في  االنخفاض  بعد  العام  من  األول  النصف  خالل  كبير  حد  إلى  تزداد  قد  العالمية  الحبوب  أسعار  أن  مبكرًا  أغذية  أدركت  لقد 

الحبوب في وقت  بزيادة مخزونها من  الشركة  لذلك، قامت  الطلب. ونتيجة  وزيادة  المضاربة  وزيادة عمليات  الحصاد،  مواسم 

هذا  استخدام  على  قادرة  الشركة  كانت  مستوياتها،  أعلى  إلى  الحبوب  أسعار  ارتفاع  ومع  ثابتة.  منخفضة  وبأسعار  مبكر 

المخزون الذي حصلت عليه بكلفة منخفضة. 

بعد األزمة العالمية وتحسن مواسم الحصاد في النصف الثاني من العام، وانخفاض أسعار الحبوب بعد ذلك، قامت الشركة 

بتغيير استراتيجيتها وبدأت شراء الحبوب بكميات أقل على فترات أقصر. وقد اتخذ هذا القرار إلدارة رأس المال العامل بشكل 

أفضل وتقليل المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الحبوب. 

ومن وجهة نظر تشغيلية، كانت األولوية خالل العام 2008 تتمثل في زيادة الطلب من خالل تحسين قدرات الشركة في مجالي 

والتسويق.  المبيعات 

وعمدت الشركة إلى إعادة هيكلة قسم المبيعات، مما مّكن المطاحن الكبرى أن تستقطب عمالء جدد في اإلمارات العربية المتحدة، 

ما أدى إلى زيادة بنسبة 29% في حجم المبيعات. وإلدارة هذه الزيادة في المبيعات، بادرت الشركة في الوقت نفسه إلى زيادة قدرات 

سلسلة التوريد. وفضاًل عن توسيع شبكة التوزيع من خالل افتتاح 9 مواقع جديدة لدى الموزعين، حصلت الشركة أيضًاعلى 3 مواقع 

لتوزيع علف الحيوانات ومنتجات الدقيق من بلدية العين. كما افتتحت مركز التوزيع الخاص بها للدقيق في العين

تولي الشركة أهمية كبيرة للتطور المستمر في المنتجات 

أن  إذ  المضافة.  القيمة  قطاعات  في  خصوصًا  الجديدة، 

زيادة في  إلى  أدى  المنتجات  أبحاث وتطوير  االستثمار في 

خطوط منتجات الشركة من أجل الحاجات المستقبلية. 

في العام 2008، طرحت المطاحن الكبرى عددًا من المنتجات 

لخبز  المستخدم  الخاص  الدقيق  ذلك  في  بما  الجديدة 

على  تعتمد  التي  والمنتجات  الدقيق  وخالئط  الباراثا، 

العجين المجمد. 
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وساهمت هذه المنتجات الجديدة في فتح قنوات جديدة للبيع. كذلك شهد العام 2008 إطالق عبوة جديدة 10 كلغ للبيع بالتجزئة 

تغيير تشكيلة منتجاتها،  الشركة  بدأت  العلف،  وبالنسبة ألعمال  للتجزئة.  التوزيع  قناة  الشركة ضمن  أولى خطوات  يمثل  ما 

فانتقلت إلى برامج العلف حسب نوع الحيوان، وكانت البداية مع الحيوانات كبيرة الحجم.

بالمطاحن  الخاصة  التجارية  للعالمة  جديدة  هوية  إدخال  تم 

الكبرى خالل العام 2008، ما أعطى العالمة التجارية مظهرًا جديدًا 

ومبتكرًا مع إطالق برنامج الشركة » إخترالحياة الصحية«. 

هيكل  تحسين  إلى  الهادفة  المبادرات  عام   2008 العام  كان 

مشاريع  اتخذت  إذ  الكبرى،  المطاحن  شركة  في  التكاليف 

جرى  المثال،  سبيل  على  التكاليف.  كفاءة  لتحسين  عديدة 

طن   7000 من  بالشركة  الخاصة  السفن  تفريغ  قدرات  تحديث 

متري إلى 10000 طن متري، ما يسمح بتخفيض كبير في تكاليف 

الشحن، وسوف تستمر هذه المبادرات خالل العام 2009. 

في   2009 للعام  الكبرى  المطاحن  استراتيجية  وتتمثل 

وتقديم  الربح  تحسين  الطلب،  زيادة  على  أكثر  التركيز 

ستعمل  كما  الشركة.  منتجات  تشكيلة  وتوسيع  تنويع  في  واالستمرار  أعلى،  ربح  هامش  ذات  مبتكرة  جديدة  منتجات 

باإلضافة  التكاليف  تخفيض  تحسين  في  واالستمرار  للشركة،  اإلنتاج  قدرات  على  التحسينات  من  المزيد  إدخال  على  اإلدارة 

المال العامل.  إدارة رأس  إلى تحسين 

العربية  اإلمارات  الرائدة على مستوى  الشركات  كإحدى  مكانتها  بتأكيد  والعلف  للدقيق  الكبرى  المطاحن  نجحت  عليه،  بناء 

المتحدة في إنتاج وتوزيع الدقيق وعلف الحيوانات، بل إن الشركة مصممة على المزيد من النجاح تلو النجاح لضمان نمو وتطور 

الشركة في المستقبل.
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المياه
والمشروبات
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لقد شهد العام 2008 نجاحًا كبيرًا بالنسبة لشركة العين للمياه. فمن خالل الجمع االستراتيجي لعمليات التحسين التنظيمي وصقل 

مستوى الكفاءة واالبتكار وأداء المبيعات والتسويق وفق أهداف موضوعة، تمكنت الشركة من تحقيق نمو قياسي في المبيعات 

بلغ 40%، كما استطاعت أن تزيد اإلجمالي السنوي المتغير لحصتها من السوق من نسبة 22.5% في العام 2007 إلى 24% في العام 2008 

)المصدر: تقرير التدقيق لمبيعات التجزئة في اإلمارات العربية المتحدة الصادر عن »ايه سي نيلسين«، ديسمبر 2008/يناير 2009(.

باإلضافة إلى تعزيز موقع الشركة بوصفها من الشركات الرائدة في إنتاج مياه الشرب المعبأة ذات الجودة العالية في أبو ظبي، 

فقد شهد العام 2008 قيام الشركة بخطوات هامة في توسيع شبكة التوزيع والمبيعات في دبي، الشارقة واإلمارات الشمالية، 

ومن خالل تطوير بنيتها التحتية في دبي والشارقة، أصبحت الشركة اآلن تمتلك مراكز توزيع رئيسية عبر دولة اإلمارات العربية 

المتحدة. وانطالقًا من هذه المراكز، تمكنت الشركة من تحسين كفاءة التوزيع الخاصة بها لتلبية الطلب المتزايد على منتجات 

مياه العين عبر اإلمارات العربية المتحدة. 

لقد تم توسيع مجاالت العمل اإلقليمية لمياه العين خالل العام 

2008، بإبرام اتفاقيات توزيع حصرية في عمان وقطر والبحرين ما 

 %20 بنسبة  ذلك  عن  الناجمة  المبيعات  حجم  زيادة  على  عمل 

تقريبًا مقارنة بالعام 2007. 

ومن خالل التركيز على تطبيق طرق جديدة في هندسة األعمال 

الرئيسي  الهدف  كان   ،2007 العام  في  التسويق  أنظمة  وتجديد 

الجديدة  للعام 2008 يتمثل في بناء أعمالها وتطوير منتجاتها 

المياه. حيث عملت  إنتاج  من خالل تطبيق عناصر مبتكرة في 

الشركة على إدخال عدد من المنتجات الجديدة خالل العام بما 

بإضافة  المعزز  الماء  العين ووتر بالس لألطفال، وهو  في ذلك 

يتم  التي  جالونات   5 المياه  وعبوة  والفلورايد،  الكالسيوم 

توصيلها للمنزل، باإلضافة إلى ثالثة أشكال متنوعة من المياه 

المنكهة بإضافة فيتامين )سي(.

لقد ساعدت هذه المنتجات الجديدة على تعزيز جودة العالمة التجارية لمياه العين، ووفرت للمستهلكين مجاالت اختيار شاملة 

للمنتجات من خالل تنويع أحجام عبوات المياه. كذلك تم زيادة حجم المبيعات من خالل التكامل الناجح في أعمال الشركة من 

خالل االستحواذ على »آيس كريستال 5 جالون )اتش او دي(« في ديسمبر من العام 2007. لذلك توفرت حاليًا لشركة العين للمياه 

اإلمكانات الضرورية لتعزيز مكانتها وتوسيع أعمالها في قطاع المياه التي يتم توصيلها إلى المنازل والمكاتب، والتي تشكل 

نسبة 60% تقريبًا من مبيعات المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وذلك للمؤسسات والمستهلكين على السواء من خالل 

عروض آيس كريستال ومياه العين الخاصة بعبوات سعة 5 جالون.

المدى  على  اإلنتاج  قدرات  لضمان  التصنيع  على مستوى  أجريت  التي  الكبيرة  االستثمارات  من  االستفادة  تم  ذلك،  على  عالوة 

على   2008 العام  في  العمل  جرى  كذلك  العين.  مياه  منتجات  على  المستهلكين  طلب  تنامي  إلى  خصوصًا  بالنظر  الطويل 

ذلك،  في  النجاح  وتم  وتيفثاالت  بوليثيلين  من  والمصنوعة  البيئة  يراعي  بشكل  والكؤوس  العبوات  تعبئة  خطوط  تشغيل 

ومن المتوقع لهذه الخطوط أن تحقق وفرًا في التكاليف على المدى الطويل من خالل تحسين كفاءة اإلنتاج خصوصًا في مجال 

تخفيض الوزن لهذه العبوات وتقليل حجم الهدر أيضا.
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لإلنتاج  شراكة  اتفاقية  توقيع  عبر  المشروبات  قطاع  عبر  السوق  من  حصتها  بزيادة  العين  مياه  قيام   2008 العام  شهد  كذلك 

والتوزيع مع »كابري صن«، وهي الشركة الرائدة على مستوى العالم في إنتاج هذا العصير. وتفخر الشركة بأنها المنتج والموزع 

الحصري في اإلمارات العربية المتحدة وعمان وقطر والبحرين والكويت. كذلك ستعمل الشركة على توثيق عالقة العمل مع هذه 

أن »كابري صن« يشكل  العين من خالل تطوير سلسلة منتجات جديدة، ذلك  المشهورة عالميًا لمصلحة شركة مياه  العالمة 

إمتدادا ينسجم مع آفاق األعمال الحالية لمياه العين. 

كذلك تم كسب عمالء كبار جدد خالل العام، حيث أصبحت مياه العين المورد الحصري للمياه إلى فندق رافلز في دبي، وفندق 

الحالية للشركة التي  التوريد الحصرية  اتفاقيات  النجاح الكبير منسجمًا مع  أطلنطس على جزيرة جميرا في دبي. ويأتي هذا 

تم إبرامها مع شركات محترمة بما في ذلك طيران االتحاد وفندق قصر اإلمارات. لقد نجحت مياه العين في تطوير سمعة لعالمة 

تجارية تتميز بنوعية فائقة، وهي سمعة تبدو الشركة عازمة على الحفاظ عليها. 

وانسجامًا مع التزام الشركة تجاه دولة اإلمارات العربية المتحدة، فقد شهد العام 2008 إنشاء عدد من المبادرات لتعزيز إسهاماتنا 

في مجال قضايا البيئة األساسية. ومن أهم هذه المبادرات تخفيض استخدام عبوات وكؤوس PET بنسبة 8% مقارنة بالعام 2007، 

وحملة »تقليص حجم العبوة« التي هدفت إلى تشجيع إعادة تدوير عبوات PET في أوساط األطفال في اإلمارات العربية المتحدة. 

االجتماعية  المسؤولية  أن  المستقبل. كما  النجاح في  مزيدًا من  تحقق  أن  لها  ويتوقع  بإقبال كبير،  الحملة  حيث حظيت هذه 

للشركة تبقى ركنًا هامًا وأساسيًا بالنسبة لشركة مياه العين، وتتطلع الشركة إلى تطوير العمل في هذا المجال خالل العام 2009. 

العام  خالل  تطورت  التي  نشاطاتها  وتيرة  زيادة  في  المتمثل  الرئيسي  هدفها  تحقيق  إلى   2009 العام  خالل  الشركة  وتتطلع 

الخاصة بالشركة  التوزيع  المزيد من توسيع شبكة  اإلدارة في  إذ تأمل  السابقتين.  البناء على نجاحات السنتين  2009 من خالل 

وتوسيع انتشار مياه ومشروبات العين عبر المنطقة. كذلك فقد التزمت الشركة بتعزيز ترويج العالمة التجارية من خالل اإلعالنات 

التي تستهدف قطاعات متميزة من السوق وحملة االتصاالت المستمرة وزيادة حضور هذه العالمة. واعتمادًا على العمل الكادح 

والدؤوب، فإن مجموعة أغذية تجد نفسها في موقع ممتاز لالستفادة من نجاحاتها وتوسيع أعمالها في سوق المشروبات.  
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معجون الطماطم
والخضروات المجمدة
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أكثر  أصبحت  التي  بالمنتجات  الجمهور  معرفة  تحسين  تم  والتسويق،  للمبيعات  الرئيسية  العناصر  على  التركيز  خالل  ومن 

ظهورا. كما تم التركيز على قنوات التوزيع ما أدى إلى نمو في المبيعات بلغ تقريبًا 100% مقارنة بالعام 2007. 

النمو،  تحقيق  استراتيجية  الطازجة في مصر، كجزء من  الطماطم  لمعجون  بتأسيس مصنع  المجموعة  الفرع من  ويقوم هذا 

ويمثل هذا المصنع منشأة اإلنتاج األولى خارج اإلمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يبدأ هذا المصنع باإلنتاج في الربع الثاني 

من العام 2009. 

إن تأسيس وحدة تصنيع في مصر سوف يسمح لمجموعة أغذية أن تستخدم أصولها بكفاءة لتخفيض تكاليف اإلنتاج إلى حد 

كبير، وبما أن الطماطم الطازجة موجودة بكثرة في مصر، فإن كلفة اإلنتاج أقل من نظيرتها في اإلمارات العربية المتحدة، كذلك 

سيتم تصدير جزء من اإلنتاج من مصنع مصر إلى مصنع الشركة في اإلمارات العربية المتحدة ويتم تعبئته للبيع بالتجزئة في 

حين أن الباقي سيتم تصديره إلى األسواق العالمية. 

أما أوج العمل الجاد الذي تم خالل العام، فقد كان إطالق عالمة جديدة معاصرة وأنيقة في ديسمبر 2008 تعكس جودة ومستوى 

عال، لمنتجات يقبل عليها المستهلك، معبأة بشكل جذاب ومالئم. وترمز العالمة الجديدة إلى التقدم الذي تحقق في العام 2008، 

وتمثل انطالقة منعشة بالنسبة لألعمال. 

اآلن أصبح مصنع العين لتصنيع وتعليب الخضروات كفرع متكامل ضمن مجموعة أغذية، مؤهال لتحقيق نمو مستدام وتطور 

مرموق. إن إمكانيات هذا الفرع وفق ما تراه اإلدارة كبيرة جدًا بسبب النمو السريع والتطور المشهود على حد سواء.

تحّول ناجح خالل سنة واحدة

أعلى، فقد استحوذت  ربح  أعمال ذات هامش  للنمو والدخول في قطاعات  أغذية لتحقيق معدل عال  انسجامًا مع استراتيجية 

الشركة على مصنع العين لتصنيع وتعليب الخضروات في يناير 2008 انطالقًا من إدراكها لهذه الفرصة التي تتيحها مثل هذه 

األعمال لشركة أغذية. 

إن إضافة هذه األعمال إلى مجموعة أغذية توفر للشركة فرصة الدخول إلى أسواق ذات نمو سريع في قطاع معجون الطماطم 

والخضروات المجمدة. حيث أن سوق الخضروات المجمدة شهد نموًا بنسبة 20% من العام 2007 إلى 2008 في حين أن قطاع معجون 

الطماطم شهد نموًا بنسبة 40% في المدة ذاتها. كما أن هذا القطاع مجّزأ وال يوجد فيه شركات كبيرة مسيطرة، لذلك أدركت إدارة 

الشركة الفرصة المتاحة الستخدام خبرتها الكبيرة في التسويق من أجل زيادة حصتها من هذه السوق وتحقيق النمو السريع 

في هذا القطاع. 

أغذية وثقافة  وعمليات  أنظمة  وتطبيق  المجموعة  أعمال  ضمن  الشركة  هذه  ضم  إلى  الفور  على  اإلدارة  بادرت  فقد  هنا  من 

على المؤسسة. 

لقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا طوال العام في هذا المجال، واستطاع هذا القسم تحقيق مبيعات بقيمة 43 مليون درهم وربح 

تشغيلي بمبلغ وقدره 6 مليون درهم بعد سنة واحدة مقارنة بخسارة مبلغ 6 مليون درهم في العام 2007. 

لقد تأسس مصنع العين في العام 1986 لتصنيع وتسويق الخضروات التي تقوم المزارع بإنتاجها في اإلمارات العربية المتحدة، 

وحقق هذا المصنع شهرة كبيرة في مجال األغذية المعلبة والمجمدة ذات الجودة العالية، علما بأن مثل هذه األغذية أصبحت 

تشكل جزءًا متزايدا وهامًا من الغذاء الرئيسي لكل الناس. أدركت إدارة أغذية هذه الفرصة االستراتيجية لتوسيع أعمالها في هذا 

القطاع، وبعد دراسة مستفيضة لمعرفة جدوى هذه األعمال للشركة، تم إعتماد مالءمتها من الناحية التنظيمية واالستراتيجية 

بالنسبة للمجموعة. 

مما  لألعمال،  واالستراتيجي  التشغيلي  اإلنتاج  مستوى  على  باإلشراف  اإلدارة  قامت  المصنع،  على  االستحواذ  عملية  إنجاز  منذ 

ينسجم  بما  التشغيل  في  وكفاءة  األرباح  في  نموًا  تشهد  أعمال  إلى  الخسارة  واقع  من  نوعية  نقلة  تحقيق  معه  استطاعت 

مع مجموعة أغذية. فقد تم تطبيق نظام إداري تشغيلي جديد، كذلك تم التعاون الوثيق مع إدارة المجموعة لتطبيق هياكل 

تشغيلية ومالية جديدة وعمليات جديدة من أجل أن تصل األعمال إلى كامل قدراتها. 
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مجلس اإلدارة
معالي/ راشد مبارك الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة
رئيس دائرة الشؤون البلدية

عضو المجلس التنفيذي

سعادة / ماجد سالم الرميثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مدير الموارد البشرية
والمدير التنفيذي لقسم العقارات 

جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة / أبو بكر صديق خوري 
عضو 

العضو المنتدب لشركة صروح العقارية

سعادة / جمعة الخيلي
عضو 

مدير تنفيذي – قسم األسهم – الشرق األقصى 
جهاز أبوظبي لالستثمار

سعادة / محمد ثاني مرشد الرميثي 
عضو 

رئيس مجلس إدارة مؤسسة ثاني مرشد
ورئيس مجلس إدارة ثاني مرشد يونيليفر

سعادة / طارق المسعود 
عضو 

نائب رئيس مجلس إدارة
شركة المسعود للسيارات

سعادة / سهيل مبارك العامري 
عضو

مدير عام الشركة القابضة العامة
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اللجنة التنفيذية
توفيق الشعار

مدير عام 
إدارة الموارد البشرية للمجموعة

شغل مناصب قيادية عديدة منها 
المدير اإلقليمي للموارد البشرية 
ألوروبا و الشرق األوسط وأفريقيا 

في روما وجنيف.
وكذلك نائب الرئيس للتنمية 
اإلدارية لدى مجموعة رائدة في 

الكويت قبل أن ينضم إلى شركة 
)أغذية(. 

جاسيك بليوا

مدير عام 
شركة المطاحن الكبرى

للدقيق والعلف

بدأ عمله مع شركة بيبسي كوال 
في بولندة ثم انتقل للعمل في 

ريكيت بينكيسر أرابيا ليشغل 
منصب مدير مبيعات ومن ثم 

أصبح مدير مبيعات في الصين. 
وانضم إلى شركة )أغذية( بعد أن 
كان يعمل في شركة بانغ، حيث 

كان يعمل مدير قسم عمالء 
األغذية واستراتيجية التجارة في 

أوروبا.

طارق عزيز

مدير عام 
المشاريع وحلول األعمال 

للمجموعة

بدأ عمله في المملكة المتحدة. 
يملك اآلن 25 سنة من الخبرة في 

الصناعة المصنفة عالميًا وفي 
.FMCG قطاع الـ

 ،GSK ،جيليت ،P&G عمل في
وفي الطيران البريطاني

إقبال حمزة

المدير المالي األول للمجموعة

عمل في شركة جيليت وشغل 
منصب مدير التمويل اإلقليمي 

للشركة في روسيا والجمهوريات 
المستقلة قبل أن ينضم إلى 

شركة )أغذية(.

ستيفانو كوترونا

مدير عام 
مصنع العين لتعليب وتصنيع 

الخضروات

بدأ حياته المهنية في عام 1994 
مع شركة H.J.Heinz في ميالنو. 

ومنذ ذلك الحين وهو يتولى القيام 
بسلسلة من المهام المتزايدة 
المسؤولية في مجال التسويق 

والمبيعات في إيطاليا ،المملكة 
المتحدة وأخيرًا في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ، حيث كان مدير 
التسويق والمبيعات في الشرق 

األوسط وأفريقيا.

فسحات بيغ 

مدير عام 
شركة العين للمياه المعدنية

بدأ عمله مع شركة كواكر أوتس في السعودية قبل أن 
ينضم إلى شركة آر. جي رينولدز في الشرق األوسط وأوروبا 

الشرقية. وانضم إلى شركة )أغذية( قادمًا من شركة 
بيبسي في ماليزيا، حيث كان يشغل منصب المدير 

التجاري لشركة آسيا فود آند سناكس. 

إلياس أسيماكوبولوس

الرئيس التنفيذي

انضم إلى شركة )أغذية( من ريكيت بينكيسر، حيث كان 
يشغل منصب مدير عام لمنطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا باإلضافة إلى شغله منصب المدير العام سابقًا 
لشركة جيليت في التشيك وسلوفاكيا. 

محمد صالح عطوية

مدير قسم التصنيع للمجموعة

مهندس عمل في شركة جيليت وانضم إلى شركة )أغذية( 
من روسيا، حيث كان يعمل مدير تصنيع.

تمكن مجلس إدارة شركة أغذية منذ تأسيسه بجمع فريق إدارة من أبرز المؤسسات العالمية متعددة الجنسيات في العالم يتميز 

بخبرته الطويلة في مجاالت التجارة والتصنيع والتسويق الدولية. 
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الشركة على  إطار عمل شامل ومتكامل لحوكمة  الشركات وتطوير وتطبيق  العالمية لحوكمة  بالمعايير  االلتزام  أغذية  تضع 

قائمة أولوياتها، مما يعود بفائدة عظيمة على األعمال والمساهمين، وياتي هذا االلتزام مستقاًل عن مبادرة هيئة أبو ظبي لألوراق 

المالية والسلع. 

في العام 2007 قامت هيئة أبو ظبي لألوراق المالية والسلع بتحديد مجموعة من المتطلبات التي يجب على الشركات المدرجة في 

اإلمارات العربية المتحدة االلتزام بها قبل حلول مايو 2010. وقد أكد مجلس اإلدارة والهيئة اإلدارية في شركة أغذية على االلتزام بهذه 

المتطلبات على النحو األكمل ضمن الفترة المحددة لاللتزام. وقد حققنا الكثير من التقدم باتجاه هذا الهدف في العام 2008. 

في العام 2008، بادرت الشركة إلى تعيين شركة استشارية عالمية في مجال حوكمة الشركات لمساعدتها في إنشاء إطار العمل 

المفصل الخاص بالحوكمة على مستوى الشركة، وقد جرى بالفعل إنشاء إطار لنظام الحوكمة في شركة أغذية ، وتعمل الشركة 

حاليًا على إنجاز عناصر هذا النظام. 

من شأن نظام الحوكمة أن يشجع تطوير ممارسات أفضل للحوكمة عبر مستويات الشركة المختلفة. كما سيوفر هذا النظام 

منهجًا شاماًل للحوكمة بتوفيره مجموعة من المبادئ التي تضمن أعلى مستويات ممارسات الحوكمة. 

هذه  تطبيق  ويتم  والمسؤولية.  المعلومات،  عن  الكشف  العدالة،  المساءلة،  الشفافية،  هي  للحوكمة  األساسية  المبادئ  إن 

المبادئ عبر مختلف فروع أغذية وستواصل الشركة التركيز على تحسين إطار العمل الخاص بالحوكمة خالل العام 2009. 

الحوكمة  بنظام  الخاصة  العناصر  لتحقيق بعض  تدقيق ولجنة تعويضات  لجنة  الشركة على تشكيل  العام 2008 عملت  وفي 

والوفاء ببعض متطلبات هيئة أبو ظبي لألوراق المالية والسلع. 

لجنة التدقيق 

تتألف لجنة التدقيق من األعضاء التالين: 

سعادة جمعة الخيلي  •	

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي  •	

سعادة سهيل مبارك العامري  •	

هذه اللجنة مسؤولة عن صحة البيانات المالية، االلتزام بأحكام ومبادئ القوانين واألنظمة، والضوابط واألنظمة الداخلية، ونشاط 

إدارة المخاطر واستقالل ومؤهالت مدققي الشركة وأداء المدققين الداخليين في الشركة ووظائف االلتزام. 

لجنة التعويضات 

تتألف لجنة التعويضات من األعضاء التالين: 

سعادة ماجد سالم الرميثي  •	

سعادة أبو بكر صديق خوري  •	

وتتولى هذه اللجنة المسؤولية عن مراجعة إطار عمل الموارد البشرية في الشركة وبرامج التعويضات. وينبغي على اللجنة 

تقديم  الشركة لضمان  للموظفين ومسؤولي  الخدمة  وبنود  والمكافآت  األجور  اإلدارة بخصوص  إلى مجلس  التوصيات  تقديم 

المكافآت واألجور والتعويضات العادلة لمختلف العاملين تقديرًا لمساهماتهم في أعمال الشركة.
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في العام 2008، قامت مياه العين بإطالق حملتها » تقليص عبوات )بيه أي تي(« هادفة إلى تشجيع إعادة تدوير عبوات »بيه أي تي« 

في مختلف أنحاء اإلمارات العربية المتحدة، ويخضع اآلن هذا المشروع إلى االختبار التوجيهي في العين في عشرة مدارس وفي 

فندق هيلتون. ويستخدم المشاركون في هذا البرنامج آالت لتقليص حجم عبوات »بيه أي تي« التي تنقص من حجمها بنسبة 

90%. وهذا يؤدي إلى تسهيل إعادة التدوير بكفاءة باإلضافة إلى زيادة العدد اإلجمالي لمنتجات »بيه أي تي« التي يمكن نقلها في 

سيارة واحدة، مما يقلل انبعاثات الكربون المتعلقة بعملية إعادة التدوير. ويتم جمع منتجات »بيه أي تي« من المشاركين في 

البرنامج ونقلها إلى شريك الشركة، هورايزن تكنولوجيز في الفجيرة. وهي منشأة التدوير الوحيدة لمنتجات »بيه أي تي« في 

دول الخليج العربي. 

العربية  اإلمارات  أنحاء  في  المشروع  إطالق  أغذية  تعتزم   ،2009 مايو  في  إنجازه  عند  التوجيهي،  االختبار  نتائج  تقييم  بعد 

 .2010 العام  المتحدة خالل 

CATE - القيم األساسية لشركة أغذية

يغدو العالم يومًا بعد يوم قائمًا على المعرفة ويصبح التغيير القاعدة العامة، وكما تصبح استراتيجيات ثقافة الشركة أساسية 

للنجاح. في العام 2008، أعلنت أغذية عن قيمها األساسية التي تبين توجهات شخصية المؤسسة. وتشمل هذه القيم االلتزام، 

اإلنجاز، العمل الجماعي والريادة في العمل، وهي قيم تسود في أوساط العاملين ضمن الشركة. 

يعزى معظم نجاح الشركة إلى اإلخالص والكد ومساهمات العاملين فيها. ومن خالل إعتماد القيم األساسية المشار إليها أعاله، 

فقد أكدت أغذية التزامها بأن تضمن حصول كل عامل وموظف على فرصته األكيدة للتطور المهني وتقديم كل ما لديه من 

مقدرات وإمكانات. 

االلتزام  الشركة  العاملين في  الجلية والمميزة. ويتوقع من  السلوكية  بالمؤشرات  أيضًا  أغذية  القيم األساسية لشركة  تتضح 

والمساهمين حيثما كان موقعهم  العمل  تقديم خدماتهم لمصلحة  أثناء  به  يقومون  األساسية للشركة في كل ما  بالقيم 

ضمن مجموعة أغذية. 

CATE هذه القيم األساسية في كافة أقسام الشركة، وعلى جميع المستويات، ما غرس حس المسؤولية بين  طبعت ذهنية 

العاملين في كل ما يتعلق بمستقبلهم ومستقبل المجموعة. 

تعتز أغذية بثقافتها اإلدارية والتنظيمية، وترّكز على أن كل عامل من العاملين يعملون معًا لتحقيق الهدف نفسه، أي أن تصبح 

أغذية أفضل شركة إماراتية في قطاعات األغذية والمشروبات .

العامة  المصلحة  تدرج  فإنها  المتحدة، وكونها شركة وطنية،  العربية  اإلمارات  االلتزام نحو مجتمع  أغذية ملتزمة كل  إن شركة 

كأولويات قراراتها ، ومن ذلك أن الشركة ملتزمة بالحد من أي أثر لنشاطاتها وأعمالها على البيئة، وتبذل جهودا حثيثة إلدارة 

المسؤولية االجتماعية والبيئية بأقصى فعالية ممكنة. كما أن الشركة ملتزمة تجاه العاملين فيها، وتشجعهم على القيام 

بكل ما في وسعهم لتحقيق أداء استثنائي. 

مع  ينسجم  بما  الفرص  وانتهاز  والبيئية  االجتماعية  التحديات  لمواجهة  مبادرات  عدة  إطالق  إلى  أغذية  بادرت   ،2008 العام  خالل 

التزامها بتطبيق أجود الممارسات. 

العمالء،  العاملين،  مع  عالقاتها  إدارة  النشاطات:  من  واسعًا  طيفًا  للشركة  االجتماعية  المسؤولية  تشمل  ألغذية،  بالنسبة 

الموردين والمجتمع، باإلضافة إلى إدارة أدائها بخصوص معايير الممارسات المهنية والبيئية وحقوق اإلنسان والتنوع. 

تبقى المسؤولية االجتماعية للشركة المبدأ الرئيسي للشركة، وتتطلع اإلدارة قدمًا إلى تطوير جهودها في هذا المجال. 

أبرز نشاطات الشركة في مجال المسؤولية االجتماعية للعام 2008 

تخفيض استخدام )بيه أي تي( وحملة تقليص حجم العبوة 

تحتل اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة على قائمة البلدان في استهالك المياه المعبأة للفرد الواحد، ولذا فإن إعادة تدوير 

نفايات »بيه أي تي« حاليًا تقدر بقيمة 6000 إلى 7000 طن في العام، لذلك أصبح لهذا األمر أولوية بالنسبة لصانعي المياه المعبأة 

في اإلمارات العربية المتحدة وللحكومة كذلك. 

وباعتبار أغذية واحدة من أهم الشركات الرائدة في صناعة المياه المعبأة في اإلمارات العربية المتحدة، فإن شركة مياه العين 

التابعة ألغذية والمملوكة لها بالكامل، قد تولت دورًا رئيسيًا بإنقاص حجم عبوات » بيه أي تي« التي تستخدمها في عملية اإلنتاج، 

وزيادة مستوى إعادة تدوير عبوات »بيه أي تي« عبر أنحاء اإلمارات العربية المتحدة. 

وانسجامًا مع التزام الشركة في التأكيد على ضرورة االلتزام بقضايا البيئة، فإن مياه العين عمدت إلى تخفيض استخدام »بيه أي تي« في 

عبوات وكؤوس المياه المصنعة من قبلها بنسبة 8% منذ العام 2007. وتنص الخطط على إجراء المزيد من التخفيض في وزن عبوات »بيه 

أي تي«. ومن المبادرات األخرى الصديقة للبيئة أيضًا والتي تخضع للتقييم في المرحلة الحالية استخدام الورق المعاد تدويره للصناديق 

الكرتونية، واالستخدام في المدى الطويل لمواد )بيه أي تي( مؤلفة من خليط من المنتجات األصيلة وأخرى معاد تدويرها. 
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التوطين

يهدف التوطين إلى توفير فرص متكافئة للمواطنين اإلماراتيين لضمان أدائهم لدور فعال في الوصول باالقتصاد إلى االكتفاء 

الذاتي ونمو البالد. 

إن النموذج االقتصادي الذي كان يعتمد على الموارد الطبيعية يتحول ببطء لكن بثقة في األلفية الجديدة نحو مجتمع قائم على 

المعرفة يعمل على توليد المعرفة ونشرها. 

من أهم تحديات اإلقتصاد الشامل التي يجب على كل خطة توطين معالجتها هو توفر رأس المال البشري الوطني الذي يتمتع 

التحديات  هذه  بدراسة  أغذية  قامت  ولقد  للتوطين.  مبادرة  أي  تعالجها  أن  يجب  التي  األساسية  القضية  هي  فهذه  بالمهارة، 

بأسلوب جدي وعميق، وتولت مسؤولية أن تكون مميزة بين مطوري الكفاءات الوطنية في اإلمارات العربية المتحدة. 

في العام 2008، قامت أغذية بإطالق برنامج المواهب الوطنية، بهدف المساهمة في تطوير المهارات القيادية والعملية واإلبداعية 

والفكرية لمجموعة مختارة من العاملين المواطنين من خالل آلية تطوير موجهة لتحقيق األهداف والطموحات المهنية. إن هذا 

البرنامج يوفر التوجيهات للعاملين من خالل خطة تطوير فردية ومنظمة من أهم عناصرها اإلرشاد والتدريب الخاص. 

وفي ديسمبر 2008، قامت أغذية بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة اإلمارات العربية المتحدة لغرض: 

توفير برنامج التدريب الداخلي لطالب اإلمارات العربية المتحدة في مجال دراستهم •	

تدريب الخريجين الجدد على أفضل الممارسات في مجال يختارونه بما ينسجم مع طموحاتهم المهنية •	

عرض فرص عمل ضمن المجموعة مع توفير إمكانيات التدريب واإلرتقاء المهني •	

إن عملية توظيف وتدريب الكفاءات الوطنية ضمن أغذية سوف تشهد المزيد من النمو في العام 2009 واألعوام التالية، 

إذ أن أغذية وهيئة اإلدارة فيها تعتبر هذه المهمة ركنًا أساسيًا في برنامج المسؤولية االجتماعية للمجموعة.
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البيانات المالية الموحدة
31 ديسمبر 2008



تقرير مدققي الحسابات المستقلين

لقد قمنا بتدقيق الميزانية العمومية الموّحدة المرفقة لمجموعة أغذية ش.م.ع وشركاتها التابعة ويشار إليها مجتمعة بـ )“المجموعة”( والتي تشتمل 

على الميزانية العمومية الموحدة كما في 31 ديسمبر 2008، وكذلك بيان الدخل الموحد وبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان التدفقات النقدية 

الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى ملخص حول السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. وتشتمل هذه المسؤولية على 

تصميم وتنفيذ واالحتفاظ برقابة داخلية بخصوص إعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة والتي تكون خالية من األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال 

أوالخطأ، واختيار وتطبيق السياسات المحاسبية المناسبة ووضع التقديرات المحاسبية التي تعتبر معقولة في ظل الظروف الراهنة.

مسؤولية مدققي الحسابات

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية 

للتدقيق. وتقتضي هذه المعايير أن نلتزم بالمتطلبات األخالقية ذات الصلة وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات 

المالية خالية من األخطاء المادية.

وتنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ بعض اإلجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول المبالغ واإليضاحات في البيانات المالية. وتعتمد اإلجراءات التي 

تم اختيارها على األحكام الموضوعة من قبلنا بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الناتجة عن االحتيال أوالخطأ. عند إجراء 

تقييمات المخاطر، نضع باالعتبار الرقابة الداخلية ذات الصلة بقيام المنشأة بإعداد وعرض البيانات المالية بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اإلجراءات 

التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن ليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمًا 

للمبادئ المحاسبية المستخدمة ودرجة معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة باإلضافة إلى تقييم عرض البيانات المالية بصورة عامة.

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

السادة المساهمين

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

الرأي

المالي الموحد للمجموعــــة كما في 31 ديسمبر 2008  المركز  المادية - عن  النواحي  المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة - من كافة  البيانات  برأينا، أن 

ببنود  تلتزم  وأنها  الدولية  المالية  التقارير  لمعايير  التاريخ وذلك وفقًا  بذلك  المنتهية  السنة  الموحدة عن  النقدية  الموحد وتدفقاتها  المالي  وأدائها 

التأسيس ذات الصلة وكذلك بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(.

التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

المعلومات  كافة  على  حصلنا  قد  أننا  أيضًا  نؤكد  فإننا  )وتعديالته(،   1984 لسنة   8 رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  يقتضي  كما 

واإليضاحات الالزمة لتدقيقنا، وأن المجموعة قد قامت بمسك سجالت مالية منتظمة وأن اإلدارة قامت بجرد فعلي للمخزون وأن محتويات تقرير مجلس 

اإلدارة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة تتفق مع ما جاء في السجالت المالية للشركة. كما لم يسترع انتباهنا وجود أي مخالفات للقانون 

المذكور أعاله أو لبنود التأسيس حدثت خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008، والتي من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ماديًا سلبيًا على أعمال المجموعة أو 

مركزها المالي.

منذر الدجاني

رقم التسجيل: 268

كي بي إم جي

التاريخ: 24 مارس 2009

دة. تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات التالية جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحَّ

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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20082007إيضاح

ألف درهمألف درهم

853.929578.683اإليرادات

)471.433()675.431(6تكلفة المبيعات

----------------

178.498107.250إجمالي األرباح

)33.139()58.552(7مصروفات البيع والتوزيع

)41.958()56.704(8مصروفات عمومية وإدارية

913.0362.690صافي اإليرادات أخرى

----------------

76.27834.843النتائج من األنشطة التشغيلية

3.305)4.077(صافي )المصروفات( / اإليرادات التمويلية

----------------

72.20138.148أرباح السنة

================

100,1200.064ربحية السهم االساسية والمخففة )بالدرهم(

================

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية

في 31 ديسمبر

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

20082007إيضاح
ألف درهمألف درهم

1192.98682.181الشهرة التجارية
12408.400333.917الممتلكات واآلالت والمعدات

2.964-مصروفات االستحواذ المؤجلة
----------------

501.386419.062إجمالي الموجودات غير المتداولة
----------------

13163.606183.576المخزون
14137.281127.418الذمم المدينة التجارية واألخرى

12-20المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
21217.89544.947المنح الحكومية الغير المستلمة

1540.14292.236النقد واألرصدة لدى البنوك
----------------

558.924448.189إجمالي الموجودات المتداولة 
----------------

-1513.087السحب المصرفي على المكشوف
17108.40236.474قروض بنكية

33.308-20المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
16141.72274.093ذمم دائنة تجارية وأخرى

----------------
263.211143.875إجمالي المطلوبات المتداولة

----------------
295.713304.314صافي الموجودات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
-1.769مطلوبات طويلة األجل

----------------
795.330723.376صافي الموجودات

================
حقوق الملكية

18600.000600.000رأس المال
1919.55812.338االحتياطي القانوني

176.019111.038األرباح المحتجزة
-)247(احتياطي تحويل العملة

----------------
795.330723.376إجمالي حقوق الملكية

================

___________________     ___________________

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

الميزانية العمومية الموحدة

كما في 31 ديسمبر 

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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احتياطياألرباحاإلحتياطي

اإلجماليتحويل عملةالمحتجزةالقانونيرأس المال

المبالغ بآالف الدراهم

685.228-600.0008.52376.705الرصيد في 1 يناير 2007

38.148-38.148--أرباح السنة

--)3.815(3.815-المحول إلى االحتياطي القانوني

----------------------------------------

723.376-600.00012.338111.038الرصيد في 31 ديسمبر 2007

========================================

723.376-600.00012.338111.038الرصيد في 1 يناير 2008

)247()247(---الفروق من تحويل العمالت األجنبية

72.201-72.201--أرباح السنة

--)7.220(7.220-المحول إلى االحتياطي القانوني

----------------------------------------

795.330)247(600.00019.558176.019الرصيد في 31 ديسمبر 2008

========================================

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

20082007

ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

72.20138.148أرباح السنة

تسويات لـ:

26.25123.202االستهالك

)3.305(4.077صافي مصروفات/)إيرادات( التمويل

-2.964مصاريف استحواذ مؤجلة

1.460895خسائر من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

5.4481.348صافي خسائر انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

5602.964انخفاض قيمة المخزون والذمم المدينة

)44.947()172.948(اإلعانات الحكومية

-)25.883(القيمة العادلة للممتلكات واآلالت والمعدات المستلمة)إيضاح أ(

----------------

)85.870(18.305

)26.194(20.519التغير في المخزون

)25.804()10.972(التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 

125التغير في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

)14.931()33.308(التغير في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 

)15.624(67.629التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

-1.769التغير في المطلوبات طويلة األجل

----------------

)40.221()64.243(

-)5.455(المصروفات التمويلية

----------------

)64.243()45.676(صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية

----------------

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)10.861()84.856(شراء ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح أ(

3.0973.281متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1.3783.305اإليرادات التمويلية

106-التغير في مصروفات االستحواذ المؤجلة

-)10.805(الشهرة التجارية المستحوذ عليها

----------------

)4.169( )91.186(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

----------------

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

5152



20082007

ألف درهمألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

71.92836.474متحصالت من قروض بنكية

----------------

71.92836.474صافي النقد من األنشطة التمويلية

----------------

)31.938()64.934(النقص في النقد وما يعادله 

92.236124.174النقد وما يعادله في 1 يناير

-)247(تأثير أسعار الصرف للعمالت

----------------

27.05592.236النقد وما يعادله في 31 ديسمبر

================

إيضاح )أ( : تحويل الممتلكات واآلالت والمعدات

إستلمت المجموعة خالل السنة ممتلكات وآالت ومعدات بصافي قيمة دفترية 25,883 ألف درهم مقابل ال شيء والتي تم راسملتها كجزء من الممتلكات 

واآلالت والمعدات.

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع )“الشركة”( كشركة مساهمة عامة بموجب القرار الوزاري رقم )324( لسنة 2004. وتمتلك الشركة القابضة العامة ش.م.ع 

نسبة 51% من أسهم الشركة. وتشتمل األنشطة األساسية للشركة على تأسيس واالستثمار والتجارة وتشغيل الشركات والمشاريع المرتبطة بقطاع 

األغذية والمشروبات بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

قرر مجلس إدارة الشركة في االجتماع الطاري الذي عقد في 1 مايو 2008، اعتماد قرار تغيير اسم الشركة إلى “ مجموعة أغذية ش.م.ع “ بدالً من :” شركة 

اإلمارات لألغذية والمياة المعدنية ش.م.ع”

تتضمن البيانات المالية الموحدة للشركة كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008 على الشركة وشركاتها التابعة المذكورة أدناه )ويشار إليهم 

مجتمعين بـ “المجموعة”(:

الحصة فيبلد

رأس المالالتأسيس

النشاط الرئيسي20082007ومزاولة النشاطالشركة التابعة

انتاج وبيع100%100%اإلمارات العربية المتحدةشركة المطاحن الكبرى

الدقيق وعلف الحيواناتللدقيق والعلف )ش.م.ع(

انتاج وبيع100%100%اإلمارات العربية المتحدةشركة العين

المياه المعبأة والمشروباتللمياه المعدنية )ش.م.ع(

المعالجة وبيع-100%اإلمارات العربية المتحدةمصنع العين لمعالجة

معجون الطماطمالخضروات وتعليب األغذية

والخضروات المجمدة

معالجة وبيع-100%مصرالعين لألغذية والمشروبات ذ.م.م

معجون الطماطم

أساس اإلعداد  2

بيان التوافق )أ( 

القانون  الشركة وكذلك مع  بنود تأسيس  الدولية وتلتزم - حيثما أمكن - مع  المالية  التقارير  الموحدة وفقًا لمعايير  المالية  البيانات  إعداد هذه  تم 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته(.

أساس القياس )ب( 

لقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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العملة الرسمية وعملة العرض  )ج( 

يتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ، وهي العملة الرسمية للمجموعة. إن كافة المعلومات المالية المقدمة بدرهم 

اإلمارات قد تم تدويرها ألقرب عدد صحيح باآلالف ، ما لم يتم بيان غير ذلك.

استخدام التقديرات واألحكام )د( 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر 

على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

ويتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 

التقدير وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

السياسات  تطبيق  في  الهامة  واألحكام  التقديرات  من  التيقن  لعدم  الهامة  المجاالت  حول  المعلومات  بيان   26 اإليضاح  في  تم  فقد   ، خاصة  وبصورة 

المحاسبية التي تنطوي على أعظم األثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.

السياسات المحاسبية الهامة  3

قد تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة أدناه بشكل متسق على جميع الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية الموحدة ، كما تم تطبيقها 

بصورة متسقة من قبل شركات المجموعة، بإستثناء ما تم ذكره في اإليضاح 3 )ز(

أساس التوحيد  )أ( 

الشركات التابعة

المالية  السياسات  في  التحكم  المجموعة  بمقدور  يكون  عندما  السيطرة  وتتواجد  المجموعة.  عليها  تسيطر  التي  الشركات  هي  التابعة  الشركات 

والتشغيلية للشركة بغرض الحصول على فوائد من أنشطتها. عند تقييم السيطرة ، يتم األخذ باالعتبار حقوق التصويت التي تتم ممارستها في 

الوقت الحالي. يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتبارًا من تاريخ بدء السيطرة، ويتم ايقاف التوحيد من تاريخ 

توقف تلك السيطرة.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، يتم إستبعاد جميع األرصدة والمعامالت الداخلية للمجموعة وكذلك اإليرادات والمصروفات غير المحققة الناتجة عن 

المعامالت التي تمت بين شركات المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

اإليرادات )ب( 

ـُستـلم أو مستحق القبض، صافيًا من البضائع المرتجعة والخصومات التجارية والحسومات  يتم قياس اإليرادات من بيع البضائع بالقيمة العادلة للثمن الم

على الكمية. ويتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل مخاطر الملكية الهامة إلى المشتري ويكون من األغلب القدرة على إسترداد ثمن البيع ويكون 

باإلمكان تقدير التكاليف ذات الصلة وإحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة وال يكون هناك أي تدخل من اإلدارة في البضائع ويكون من الممكن قياس 

قيمة اإليرادات بصورة موثوقة.

يختلف تحويل مخاطر وامتيازات الملكية باختالف الشروط واألحكام الخاصة بعقود البيع. يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية بمجرد تسليم البضائع 

إلى العميل. أما بالنسبة لبعض الشحنات الدولية، فيتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية بمجرد تحميل البضائع على وسيلة النقل ذات الصلة.

المنح الحكومية )ج( 

يتم االعتراف بالمنح التي تعوض المجموعة عن الخسائر المتكبدة ضمن بيان الدخل الموحد خصمًا من تكلفة المبيعات على أساس منتظم في الفترة 

التي يتم فيها االعتراف بالخسائر.

أرباح السهم )د( 

تقوم المجموعة بعرض البيانات الخاصة بأرباح السهم فيما يتعلق باألسهم المملوكة من قبلها. ويتم احتساب أرباح السهم عن طريق تقسيم األرباح 

أو الخسائر المنسوبة لمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

الشهرة التجارية )هـ( 

تنشأ الشهرة التجارية عند حيازة شركات تابعة، وهي تمثل الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات 

والمطلوبات وااللتزامات الطارئة الخاصة بالشركة التي تم االستحواذ عليها. ويتم الحقًا قياس الشهرة التجارية بالتكلفة مخصومًا منها خسائر إنخفاض 

القيمة المتراكمة.

الممتلكات واآلالت والمعدات )و( 

االعتراف والقياس 

يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، في حال وجودها. وتشتمل التكلفة على 

المصروفات المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء تلك الموجودات. 

عندما يكون لبعض األجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة من الممتلكات واآلالت والمعدات. 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر من إستبعاد بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة العائد من االستبعاد مع القيمة المرحلة للممتلكات 

واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر ضمن بيان »اإليرادات األخرى« في بيان الدخل الموحد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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التكاليف الالحقة

البند إذا كان من األغلب تدفق الفوائد االقتصادية  يتم االعتراف بتكلفة استبدال أي جزء من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالقيمة المرحلة لذلك 

المستقبلية المتضمنة في هذا الجزء إلى المجموعة ويكون باإلمكان قياس تكلفة االستبدال بصورة معقولة. ويتم إيقاف االعتراف بالقيمة المرحلة للجزء 

المستبدل. في حين يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للممتلكات واآلالت والمعدات ضمن بيان الدخل الموحد.

أعمال راسمالية قيد اإلنجاز

تقوم المجموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد الممتلكات واآلالت والمعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز لحين إنجاز وتشغيل تلك 

الموجودات. ثم يتم تحويل التكاليف من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى التصنيف المناسب للموجودات بمجرد اإلنتهاء من التشييد وبدء التشغيل 

ويتم إستهالك تلك الموجودات على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها إعتبارًا من تاريخ اإلنجاز والتشغيل.

االستهالك 

يتم تحميل االستهالك ضمن بيان الدخل الموحد على أقساط متساوية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لكل بند من بنود الممتلكات واآلآلت والمعدات. 

وال يتم إحتساب استهالك على األراضي.

فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية والمقارنة:

30 ـــ 40 سنةمباني

10 – 20 سنةآالت ومعدات

4 سنواتاثاث وتركيبات

4 سنواتسيارات

يتم بتاريخ كل تقرير مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

المخزون )ز( 

يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة االستردادية.

التغير في السياسة المحاسبية

قامت المجموعة خالل السنة بتغيير سياستها المحاسبية بالنسبة للطريقة المستخدمة في تحديد تكلفة المخزون من طريقة تكلفة المعدل المرجح 

إلى طريقة الوارد أوالً يصرف أوالً. تعتقد اإلدارة ان هذه الطريقة تقوم بتقديم معلومات موثوقة ومناسبة بشكل أكبر، حيث أنها تتعامل بدقة مع التغيير 

العام لمخزون الشركة ويعتمد على قيم حديثة لتقييم المخزون في نهاية الفترة. تم تطبيق هذه السياسة إبتداءًا من 2008، حيث لم يكن باإلمكان تقدير 

تأثير تطبيق هذه السياسة إبتداءًا من اآلن أو بأثر راجعي لتاريخ سابق. وبالتالي إتباع السياسة الجديدة ال يؤثر على السنوات السابقة. 

يشمل تكاليف حيازة المخزون تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى المتكبدة في إحضار المخزون إلى مكانه ووضعه الحاليين. فيما 

الطاقة  أساس معدل  العامة على  اإلنتاج  التكلفة على نسبة مالئمة من مصروفات  ، تشتمل  التشغيل  وتحت  يتم تصنيعه  الذي  بالمخزون  يتعلق 

التشغيلية اإلعتيادية.

تتمثل صافي القيمة االستردادية بسعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصًا تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصروفات البيع. 

األدوات المالية )ح( 

باألداة  االعتراف  البنوك وذمم دائنة تجارية وأخرى وقروض مصرفية. يتم  المالية من ذمم مدينة تجارية وأخرى ومبالغ نقدية وأرصدة لدى  األدوات  تتألف 

التعاقدية  الحقوق  انتهاء  عند  المالية  بالموجودات  االعتراف  إيقاف  ويتم  المعنية.  لألداة  التعاقدية  األحكام  في  طرفًا  المجموعة  تصبح  عندما  المالية 

للمجموعة في إستالم التدفقات النقدية من تلك الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل الموجودات المالية إلى طرف آخر بدون االحتفاظ 

بالسيطرة أو بكافة مخاطر وإمتيازات ملكية تلك الموجودات. ويتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عند انتهاء التزام المجموعة المحدد في العقد أو 

الوفاء به أو إلغاؤه.

يتم االعتراف باألدوات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدًا أية تكاليف منسوبة للمعامالت. الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس األدوات المالية بالتكلفة 

المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا خسائر انخفاض القيمة، في حال وجودها.

يشتمل النقد وما يعادله على أرصدة نقدية وودائع ألجل تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل. 

يتم قياس األدوات المالية غير المشتقة بالتكلفة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصًا أية خسائر النخفاض القيمة.

لقد تم اإلفصاح عن احتساب اإليرادات والمصروفات التمويلية في اإليضاح 3 )ي(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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انخفاض القيمة )ط( 

الموجودات المالية

يتم تقييم الموجودات المالية بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعى على إنخفاض القيمة. ويعتبر األصل المالي قد تعرض إلنخفاض 

القيمة إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وقوع حدث أو مجموعة أحداث ذات تأثيرًا سلبيًا على التدفقات النقدية المستقبلية لذلك األصل.

يتم إحتساب خسارة إنخفاض القيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين قيمتها المرحلة والقيمة 

الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي.

يتم إختبار انخفاض القيمة للموجودات المالية الهامة بصورة منفردة، بينما يتم تقييم باقي الموجودات المالية بصورة جماعية على شكل مجموعات 

ذات مخاطر إئتمانية مشتركة. ويتم اإلعتراف بكافة خسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.

يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة إذا كان ذلك العكس يرتبط بصورة موضوعية بحدث وقع بعد اإلعتراف بخسائر إنخفاض القيمة. بالنسبة للموجودات 

المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، يتم اإلعتراف بعكس خسائر إنخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد.

الموجودات غير المالية

تتم مراجعة المبالغ المرحلة للموجودات غير المالية الخاصة بالمجموعة، باستثناء المخزون، بتاريخ كل ميزانية عمومية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر 

على انخفاض قيمة الموجودات. وفي حال وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. بالنسبة للشهرة التجارية التي يكون عمرها 

اإلنتاجي غير محدد، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد بتاريخ كل ميزانية عمومية.

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات ضمن أصغر مجموعة موجودات يمكنها إنتاج التدفقات النقدية من االستخدام المستمر لها والتي 

تعتبر مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو لمجموعات الموجودات األخرى )»الوحدة المنتجة للنقد«(. ألغراض اختبار 

انخفاض القيمة، يتم إلحاق الشهرة التجارية المستحوذة عند دمج األعمال إلى الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من عملية الدمج.

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة المرحلة ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد. ويتم االعتراف 

بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد. إن خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد يتم تخصيصها أوالً 

بغرض خفض القيمة المرحلة للشهرة التجارية التي تم إلحاقها بتلك الوحدات المنتجة للنقد ثم بغرض تخفيض القيمة المرحلة للموجودات األخرى في 

الوحدة على أساس تناسبي. 

يتم تقييم خسائر انخفاض قيمة الموجودات األخرى المعترف بها خالل الفترات السابقة في تاريخ الميزانية العمومية ، لتحديد ما إذا كان هنالك مؤشر 

على انخفاض تلك الخسائر، أو عدم وجودها. يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة إذا كان هناك تغيير في التقديرات التى تم استخدامها لتحديد القيمة 

القابلة لالسترداد. يتم عكس خسائر إنخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة المرحلة للموجودات عن القيمة المرحلة التي تم تقديرها، صافية 

من اإلستهالك أو اإلطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

المعترف بها في  القيمة  انخفاض  الموجودات، يتم تقييم خسائر  بالنسبة لباقي  أما  التجارية.  الخاصة بالشهرة  القيمة  انخفاض  ال يتم عكس خسائر 

الفترات السابقة بتاريخ إصدار كل تقرير لتحديد أي مؤشر على انخفاض تلك الخسائر أو انتهاؤها. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان هناك تغيير 

في التقييمات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد معه القيمة المرحلة لألصل 

عن القيمة المرحلة التي كان من الممكن تحديدها - صافية من االستهالك أو اإلطفاء - إذا لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة. 

اإليرادات والمصروفات التمويلية )ي( 

تتألف اإليرادات التمويلية من إيرادات الفائدة على الودائع تحت الطلب. ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد عندما تستحق وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

باستخدام طريقة  الموحد  الدخل  بيان  االقتراض ضمن  تكاليف  بكافة  االعتراف  يتم  القروض.  الفائدة على  التمويلية من مصروفات  المصروفات  تتألف 

الفائدة الفعلية.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )ك( 

يتم إحتساب مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، المتضّمن في الذمم الدائنة والمستحقات، وفقًا ألحكام قانون العمل اإلتحادي في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، ويرتكز على أساس اإللتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة العاملين غير المواطنين بتاريخ الميزانية العمومية.

يتم دفع مساهمات تقاعد شهرية بالنسبة للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، الذين يشملهم القانون رقم 2 لسنة 2000. ويتم إدارة صندوق 

المعاشات من قبل حكومة أبوظبي ودائرة المالية المتمثل بصندوق إمتيازات ومعاشات التقاعد بأبوظبي.

المعامالت بالعمالت األجنبية )ل( 

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى درهم اإلمارات العربية المتحدة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ إجراء هذه المعامالت. كما أن الموجودات 

والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاريخ إصدار التقرير يتم تحويلها إلى درهم اإلمارات وفقًا ألسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. تتمثل أرباح أو 

خسائر العمالت األجنبية على البنود المالية بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة التشغيلية في بداية الفترة، بعد تسويتها لتعكس الفائدة الفعلية 

والمبالغ المدفوعة خالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية التي يتم تحويلها وفقًا ألسعار الصرف السائدة في نهاية الفترة. هذا ويتم االعتراف 

بفروق العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان الدخل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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إصدار التقارير حسب القطاع )م( 

يتمثل القطاع بالجزء الممكن تحديده من المجموعة والذي يشارك في تقديم المنتجات أو الخدمات ذات الصلة )قطاع أعمال( والذي يكون معرضًا لمخاطر 

ويحقق عائدات تختلف عن المخاطر والعائدات الخاصة بالقطاعات األخرى. يتم عرض المعلومات حول القطاعات فيما يتعلق بأعمال المجموعة. يتم تحديد 

قطاعات األعمال اعتمادًا على هيكل إدارة المجموعة والتبعية اإلدارية الداخلية للمجموعة.

يتم تحديد األسعار الداخلية فيما بين القطاعات وفقًا لشروط السوق االعتيادية.

بالقطاع بصورة  إلحاقها  التي يمكن  تلك  إلى  باإلضافة  القطاع  إلى ذلك  المنسوبة مباشرة  البنود  القطاع على  نتائج وموجودات ومطلوبات  تشتمل 

معقولة. إن البنود غير المخصصة تتألف أساسًا من الموجودات العامة )المراكز الرئيسية للشركة إلى حد كبير( ومصروفات المكتب الرئيسي. 

الملموسة  والموجودات غير  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  الفترة حتى حيازة  المتكبدة خالل  التكاليف  بإجمالي  للقطاع  الرأسمالية  المصروفات  تتمثل 

باستثناء الشهرة التجارية.

المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تفعيلها حتى اآلن )ن( 

المعيار المعدل رقم )8( القطاعات التشغيلية: ويقدم« آلية اإلدارة« فى إصدار تقارير القطاع إن المعيار رقم )8 ( والذى أصبح إلزامى على المجموعة فى 

البيان الموحد لسنة)2009(، سوف يتطلب تغيرات فى العرض واإلفصاح عن بيانات القطاع بناءا على التقارير الداخلية التى يتم مراجعتها بصفة مستمرة 

من قبل »المسئول التشغيلي فى المجموعة«، وذلك من أجل تقييم أداء كل قطاع وتخصيص موارد له. وكذلك تقدم المجموعة فى الوقت الحالي 

بيانات القطاع فيما يتعلق بالقطاعات التشغيلية والقطاعات الجغرافية)راجع إيضاح 23(. ولن يؤثر هذ المعيار على إجمالي االرباح، الخسائر أو حقوق 

الملكية للمجموعة.وتقوم المجموعة حاليًا بتحديد التأثيرات المحتملة لهذا المعيار على تقارير قطاع المجموعة.

المعيار المعدل )27( البيانات المالية الموحدة والمنفصلة )2008(: والذى يعترف بالتغيرات فى رغبات الملكية فى شركة تابعة دون فقد السيطرة،على 

أنه معاملة خاصة بحقوق الملكية عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فسوف يتم قياس أى فؤائد محتجزة فى الشركة السابقة بالقيمة 

الموحدة  المالية  للبيانات  إلزامي  سيصبح  والذى   ،27 رقم  المعيار  على  التعديالت  أن  الخسائر  أو  األرباح  ضمن  بها  المعترف  واألرباح  بالخسائر  العادلة 

للمجموعة لسنة 2010، يتوقع أن لن يكون لها تأثير مهم على البيانات المالية الموحدة.

أن التعديالت على المعيار )32( والمعيار )1( عرض البيانات المالية-األدوات المالية المطفأة-واإللتزامات الناتجة عن التصفية، تتطلب فرض أدوات 

على الشركة تلزم بتسليم طرف آخر حسب حصة األسهم من صافي موجودات الشركة عند حدوث تصفية، ويصنف ذلك عند اإلفاء ببعض الشروط 

ضمن حقوق الملكية. سوف تكون هذه التعديالت إلزامية للبيانات المالية الموحدة للمجموعة لسنة 2009 مع الحاجة إلى تطبيق إسترجاعي. ومن غير 

المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير مهم على البيانات المالية الموحدة.

قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية بعمل بعض التعديالت على المعايير الحالية كجزء من مشروع التعديالت السنوية. ويختلف تاريخ تفعيل هذة 

التعديالت حسب كل معيار ولكن معظم التعديالت سوف يتم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للمجموعة لسنة 2009. وال تتوقع المجموعة تأثير 

مهم لهذة التعديالت على البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

تحديد القيمة العادلة  4

إن بعض السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة تتطلب تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية. وقد 

تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح اعتمادًا على الطرق واالفتراضات الموضوعة من قبل المجموعة. لقد تم اإلفصاح عن القيم العادلة 

في اإليضاحات الخاصة بالموجودات أو المطلوبات المعنية.

إدارة المخاطر المالية  5

خلفية عامة 

إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية: 

مخاطر االئتمان  •  
مخاطر السيولة   •  

مخاطر السوق  •  

يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرضات المجموعة للمخاطر المبينة أعاله ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من قبلها في 

قياس وإدارة المخاطر وكذلك إدارة المجموعة لرأس المال. كما يتم إدراج إفصاحات كمية أخرى ضمن هذه البيانات المالية. 

إطار عمل إدارة المخاطر 

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكل عام عن تأسيس واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر بالمجموعة. 

لقد تم وضع سياسات إدارة مخاطر المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط التحكم فيها ولرقابة 

المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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مخاطر االئتمان  )أ( 

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء بالتزاماته التعاقدية 

.وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة للمجموعة من العمالء.

الذمم المدينة التجارية واألخرى

إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان يتأثر بصورة رئيسية بالخصائص الفردية لكل عميل على حده. إن الخصائص الديموغرافية لقاعدة عمالء المجموعة 

، بما في ذلك مخاطر عجز األنشطة التي يزاولها العمالء أو الدولة التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم، تؤثر بشكل أقل على مخاطر االئتمان. إال أنه ال توجد 

أية تركزات جغرافية لمخاطر االئتمان. تقبل المجموعة – في سياق األعمال اإلعتيادية – خطابات ضمان / اعتمادات مستندية باإلضافة إلى شيكات أجل 

في مقابل اإلئتمان الممنوح للعمالء.

تقوم المجموعة بتكوين مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يخص الذمم المدينة التجارية واألخرى. تتمثل العناصر 

الرئيسية لهذا المخصص بعنصر خسارة فردي يختص بالتعرض للمخاطر الهامة بصورة فردية. وعنصر خسارة جماعي يتم تكوينه لمجموعات الموجودات 

المتشابهة فيما يخص الخسائر التي قد تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها حتى اآلن. يتم تحديد مخصص الخسارة الجماعي اعتمادًا على المعلومات 

التاريخية إلحصائيات الدفع المتعلقة بموجودات مالية مماثلة.

الضمانات

في 31 ديسمبر 2008، هناك ضمانات قائمة بقيمة 6 مليون درهم )2007: ال شيء(.

مخاطر السيولة )ب( 

تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر من أن ال تتمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها. ويتمثل منهج المجموعة في إدارة السيولة 

بضمان أن يكون لديها السيولة الكافية بصورة دائمة - إلى أقصى قدر ممكن - لإليفاء بالمطلوبات عندما تستحق - في ظل كٍل من الظروف العادية 

والظروف الصعبة - بدون تحمل خسائر غير مقبولة أو المخاطرة بتحمل أضرار تصيب سمعة الشركة.

مخاطر السوق )ج( 

إن مخاطر السوق هي المخاطر من أن تؤثر التغيرات في أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة، على إيرادات المجموعة أو قيمة 

األدوات المالية التي تحتفظ بها. تهدف إدارة مخاطر السوق إلى إدارة والتحكم بالتعرضات لمخاطر السوق ضمن معايير مقبولة، مع تحقيق أعلى عائد.

مخاطر العمالت األجنبية

إن المجموعة معرضة لمخاطر العمالت األجنبية على المبيعات والمشتريات والقروض التي تتم بعمالت غير العملة الرسمية لشركات المجموعة المعنية. 

يتم إجراء معامالت المجموعة بصورة رئيسية باليورو والجنيه االسترليني والفرنك السويسري. فيما يخص معامالت المجموعة التي يتم إجراؤها بالدوالر 

األمريكي، فإن الشركة غير معرضة لمخاطر العمالت األجنبية حيث أن سعر الدرهم مربوط بسعر الدوالر األمريكي. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

مخاطر أسعار الفائدة

يتم ربط أسعار الفائدة الفعلية المطبقة على المطلوبات البنكية للمجموعة والودائع تحت الطلب بأسعار الفائدة السائدة في البنوك. ال تقوم المجموعة 

بتغطية تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر أسعار األسهم

ليس لدى المجموعة أي استثمارات في األوراق المالية وبالتالي فهي ليست معرضة لمخاطر أسعار األسهم.

مخاطر أسعار السوق األخرى

ال تدخل المجموعة في عقود بضائع غير العقود الالزمة لإليفاء بمتطلبات البيع واالستخدام المقدرة للمجموعة.

إدارة رأس المال )د( 

تقتضي سياسة اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقترض والسوق وكذلك ضمان التطور المستقبلي للشركة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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تكلفة المبيعات  6

تتضمن ما يلي:

20082007

ألف درهمألف درهم

586.572400.149مواد خام*

35.08822.117رواتب ومصروفات متعلقة بها

22.76521.307استهالك

=================

* تم بيان تكلفة المواد الخام بالنسبة للدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم المنحة المقدمة من حكومة أبوظبي والتي بلغت 358.6 مليون درهم

)2007: 44,9 مليون درهم(، وكان الغرض من هذه اإلعانة المالية هو التقليل الجزئي للتأثير المستمر لتغير األسعار العالمية للحبوب على أسعار بيع المواد 

الغذائية للمستهلك في إمارة أبوظبي. 

مصروفات البيع والتوزيع  7

20082007

ألف درهمألف درهم

21.23012.229رواتب ومصروفات متعلقة بها

17.78113.390مصروفات نقل

1.424977إستهالك

11.5234.949مصروفات التسويق

6.5941.594مصروفات أخرى

----------------

58.55233.139

================

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

المصروفات العمومية واإلدارية  8

20082007

ألف درهمألف درهم

32.98028.700رواتب ومصروفات متعلقة بها

2,062918استهالك

1.3722.614خسائر انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

2.0361.505إستشارات

-2.964مصروفات اإلستحواذ المؤجل

15.2908.221مصروفات أخرى

----------------

56.70441.958

================

صافي اإليرادات األخرى  9

20082007

ألف درهمألف درهم

إيرادات أخرى

-33.308مستحقات ألطراف ذات عالقة تم عكسها

-35.207العين للخضروات، صافي الموجودات المستلمة

13.7542.690أخرى

----------------

82.2692.690

----------------

مصروفات أخرى

-)49.329(خفض قيمة المخزون

-)12.160(مصروفات التجديد

-)6.796(خسائر انخفاض القيمة

-)948(أخرى

----------------

)69.233(-

----------------

13.0362.690صافي اإليرادات األخرى

================

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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أرباح السهم  10

تم احتساب أرباح السهم في 31 ديسمبر 2008 على أساس األرباح المنسوبة للمساهمين والبالغة 72.201 ألف درهم )2007: 38.148 ألف درهم( والمتوسط 

المرجح لألسهم القائمة وعددها 600.000 ألف سهم )2007: 600.000 ألف سهم(.

الشهرة التجارية  11

20082007

ألف درهمألف درهم

82.18182.181في1 يناير

-10.805اإلستحواذ من خالل دمج األعمال

----------------

92.98682.181في 31 ديسمبر

================

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية على أقسام المجموعة التشغيلية حيث تتم مراقبة الشهرة التجارية ألغراض إدارية داخلية. 

فيما يلي القيم المرحلة اإلجمالية للشهرة التجارية المخصصة لكل قسم:

20082007

ألف درهمألف درهم

61.85561.855الدقيق والعلف

31.13120.326المياه المعبأة

----------------

92.98682.181

================

تم تقدير القيم القابلة لإلسترداد لكل من الدقيق والعلف والمياه المعبأة – الوحدات المنتجة للنقد – اعتمادًا على القيم المستخدمة المقدرة من قبل 

اإلدارة. إن القيم المرحلة للوحدات وجدت أقل من قيمها القابلة لالسترداد.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

تم تقدير القيم المستخدمة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية الناتجة من االستمرار في استخدام الوحدات. تم تقدير التدفقات النقدية بناءًا على 

النتائج الفعلية وخطط العمل للسنوات الخمس القادمة وذلك بناءًا على االفتراضات الرئيسية التالية:

 

المياه المعبأةالدقيق والعلف

11 - 0,519 - 5نمو اإليرادات المتوقع سنويًا )%(

13.7813.78معدل الخصم )%(

تمثل القيم المحددة لالفتراضات الرئيسية تقدير اإلدارة للتوجهات المستقبلية في قطاع صناعة األغذية والمشروبات وترتكز على مصادر داخلية وخارجية.

الممتلكات واآلالت والمعدات  12

أعمال

رأسماليةأثاثآالت

المجموعقيد اإلنجازسياراتوتركيباتومعداتمباني

المبالغ بآالف الدراهم

التكلفة

736.763-272.475427.09914.73522.454في 1 يناير 2007

1422.9437274246.62510.861إضافات 

)22.874(-)1.306()398()17.616()3.554(إستبعادات

---1.704)1.704(-إعادة تصنيف

------------------------------------------------

269.063410.72216.76821.5726.625724.750في 31 ديسمبر 2007

------------------------------------------------

269.063410.72216.76821.5726.625724.750في 1 يناير 2008

5.65725.9584.5721.20047.46984.856إضافات 

)7.329(-)1.073(-)6.256(-استبعادات

29.669)6.625(17.84613.8463414.261تحويل

------------------------------------------------

292.566444.27021.68125.96047.469831.946في 31 ديسمبر 2008

------------------------------------------------

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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أعمال

رأسماليةأثاثآالت

المجموعقيد اإلنجازسياراتوتركيباتومعداتمباني

المبالغ بآالف الدراهم

االستهالك

380.399-126.541223.13711.04019.681في 1 يناير 2007

23.202-6.51914.5121.1001.071المحمل على السنة

)14.116(-)781()83()9.698()3.554(استبعادات

---1.516)8.938(7.422إعادة تصنيف

------------------------------------------------

389.485-136.928219.01313.57319.971في 31 ديسمبر 2007

------------------------------------------------

389.485-136.928219.01313.57319.971في 1 يناير 2008

26.251-6.91516.0831.4701.783المحمل على السنة

)2.772(-)1.000(-)1.772(-استبعادات

3.786-2.704-462620تحويل

------------------------------------------------

416.750-144.305233.94415.04323.458في 31 ديسمبر 2008

------------------------------------------------

مخصص االنخفاض في 
القيمة الدفترية

1.348---1.348-في 31 ديسمبر 2007

6.796-5.620553342281المحمل على السنة

)1.348(---)1.348(-إستبعادات

------------------------------------------------

6.796-5.620553342281في 31 ديسمبر 2008

------------------------------------------------

صافي القيمة الدفترية

142.641209.7736.2962.22147.469408.400في 31 ديسمبر 2008

================================================

132.135190.3613.1951.6016.625333.917في 31 ديسمبر2007

================================================

لقد تم إنشاء مباني الشركات التابعة على أراض ممنوحة من قبل حكومة أبوظبي دون مقابل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

المخزون  13

20082007

ألف درهمألف درهم

16.1215.732بضائع تامة الصنع

94.843158.283مواد خام

21.98319.307قطع غيار ومواد مستهلكة

20.9546.209بضائع تحت التشغيل

15.884773بضاعة في الطريق

----------------

169.785190.304

)6.728()6.179(مخصص المخزون المتقادم

----------------

163.606183.576

================

الذمم المدينة التجارية واألخرى  14

20082007

ألف درهمألف درهم

90.442101.353ذمم مدينة تجارية

46.83926.065مصروفات مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى

----------------

137.281127.418

================

تم بيــــان مبلغ الذمم المدينة التجارية صافيًا من خسائر انخفاض القيمة البالغة 16.749 ألف درهـــم )2007: 15.640 ألف درهم(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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النقد وما يعادله  15

20082007

ألف درهمألف درهم

-26مصروفات نثرية

النقد لدى البنك

8.75829.994 حساب جاري

31.35862.242 ودائع تحت الطلب

----------------

40.14292.236النقد واألرصدة المصرفية

================

-)13.087(السحب المصرفي على المكشوف

----------------

27.05592.236النقد وما يعادله لبيان التدفقات النقدية

================

الذمم الدائنة التجارية والتجارية واألخرى  16

20082007

ألف درهمألف درهم

62.06033.584الذمم الدائنة التجارية

72.34036.141اإلستحقاقات

7.3224.368الذمم الدائنة واألخرى

----------------

141.72274.093

================

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

قروض بنكية  17

تتمثل القروض البنكية بقرضين قصيرّي األجل تم الحصول عليهما من بنوك تجارية كما يلي: 

األرصدة  األرصدة

المستحقةالمستحقةالحدود

2008 2007

الفائدةالمبالغ بآالف الدراهم

أديبور+هامش*-92.00082.000تسهيالت اإلقتراض

إيبور+هامش*175.00026.40236.474قرض ألجل

----------------

108.40236.474

================

*كانت هوامش تلك القروض تتراوح بين %0.75 - %1.00

رأس المال  18

20082007

ألف درهمألف درهم

المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل 

600.000600.000)600.000 ألف سهم عادي بقيمة 1درهم للسهم الواحد(

================

يتضمن رأس المال عدد 526.650 ألف سهم بقيمة أسمية وقدرها درهم واحد للسهم تم إصدارها بالكامل للمساهمة العينية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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االحتياطي القانوني  19

وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 8 لسنة 1984 )وتعديالته( وكذلك وفقًا لبنود عقد تأسيس الشركة ، يتم تحويل 10% من صافي 

الربح السنوي إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح هذا االحتياطي مساويًا لـ 50 % من رأس مال الشركة المدفوع. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

األطراف ذات العالقة  20

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بالدخول في معامالت وفقًا لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد آخرين ينطبق عليهم 

المجموعة  شركات  مع  التصنيف  هذا  من  بعالقات  المجموعة  تحتفظ   .24 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  في  المتضمن  العالقة  ذات  األطراف  تعريف 

ومسؤوليها التنفيذيين والشركات التي بمقدورهم ممارسة تأثير ملحوظ عليها أو الشركات التي بمقدورها ممارسة تأثير ملحوظ على المجموعة.

فيما يلي حجم المعامالت واألرصدة القائمة والمصروفات ذات الصلة واإليرادات مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

تشمل المبالغ المستحقة من أطراف ذات العالقة:

20082007

ألف درهمألف درهم

12-أنابيب

----------------

-12

================

تشمل المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة:

20082007

ألف درهمألف درهم

33.308-الشركة القابضة العامة

----------------

-33.308

================

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

المعامالت خالل السنة

20082007

ألف درهمألف درهم

-)538(الشركة القابضة العامة

----------------

)538(-

================

فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:

20082007

ألف درهمألف درهم

12.31910.202تعويضات قصيرة األجل

6.9733.571تعويضات طويلة األجل

----------------

19.29213.773

================

المنح الحكومية الذي لم يتم استالمها  21

20082007

ألف درهمألف درهم

217.89544.947المنح الحكومية

================

ضمن المبلغ المذكور أعاله هناك مبلغ بقيمة 207,895 )2007 :44,947 ألف( والذي يمثل منحة لم يتم استالمها من حكومة أبوظبي. كان الغرض من هذه 

اإلعانة المالية التقليل الجزئي لتأثير األسعار العالمية المتغيرة للحبوب على المواد الغذائية للمستهلك في إمارة أبوظبي.

اإلستحواذ على ثالجات التخزين  22

قامت المجموعة خالل سنة 2008 باإلستحواذ على موجودات ومطلوبات ثالجات التخزين، وتتمثل أنشطتها األساسية في تقديم تسهيالت التخزين البارد. 

العادله  القيمة  تقييم  بصدد  التزال  اإلدارة  أن  حيث  للمجموعة،  الموحدة  البيانات  ضمن  األعمال  فترة  ونتائج  المطلوبات  الموجودات،  تضمين  يتم  لم 

للموجودات والمطلوبات التي تم اإلستحواذ عليها، وحيث أن اإلستحواذ كان من قبل حكومة أبوظبي وبدون مقابل؛ وُيعتقد أن تأثيرها على البيانات 

المالية لن يكون هام على الوضع المالي للجموعة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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وفيما يلي نتائج وعمليات هذا النشاط مقارنة بنتائج للمجموعة للفترة التجارية حتي 31 ديسمبر 2008:

األداء والوضع ألف درهم
مصاريف عمومية وإداريةاإليرادات المالي

صافي األرباح ومصاريف البيع والتوزيع

1.6491.345803542ثالجات التخزين

795.330853.929115.25672.201مجموعة أغذية

إصدار التقارير حسب القطاع  23

يتم عرض المعلومات حسب القطاع فيما يتعلق بقطاعات أعمال المجموعة. ويرتكز التنسيق الرئيسي - قطاعات األعمال - على هيكل اإلدارة وهيكل 

الطماطم  والعلف ومعجون  الدقيق  المعبأة وقطاع  المياه  رئيسية هما قطاع  أعمال  إلى ثالث قطاعات  المجموعة مقسمة  إن  الداخلية.  التقارير  إصدار 

والخضروات المجمدة. تقدم المجموعة المعلومات الخاصة بالقطاعات الرئيسية كما يلي:

معجون الطماطمالمياه المعبأةالدقيق والعلف 
اإلجماليمبالغ غير مخصصةوالخضروات المجمدة

2008200720082007200820072008200720082007
المبالغ 

بآالف 
الدراهم

853.929578.683---672.597479.619138.55499.06442.778المبيعات

تكلفة 
)471.433()675.431()784()2.051(-)29.719()60.599()80.317()410.050()563.344(المبيعات

------------------------------------------------------------

إجمالي 
178.498107.250)784()2.051(-109.25369.56958.23738.46513.059األرباح

)33.139()58.552(مصروفات بيع وتوزيع

)41.958()56.704(مصروفات عمومية وإدارية

13.0362.690صافي اإليرادات األخرى

------------

76.27834.843النتائج من األنشطة التشغيلية

3.305)4.077(صافي )المصروفات( / اإليرادات التمويلية

------------

72.20138.148أرباح السنة

------------

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

مصروفات غير نقدية

معجون الطماطمالمياه المعبأةالدقيق والعلف
اإلجماليمبالغ غير مخصصةوالخضروات المجمدة

2008200720082007200820072008200720082007

المبالغ بآالف 
الدراهم

1.14236226.25123.202-15.85916.0817.4806.7591.770االستهالك

خسائر 
انخفاض 

قيمة الذمم 
المدينة 
التجارية

1.3722.600-14----1.3722.614

          

معلومات أخرى

         

معجون الطماطم المياه المعبأةالدقيق والعلف
اإلجماليمبالغ غير مخصصةوالخضروات المجمدة

2008200720082007200820072008200720082007

المبالغ بآالف 
الدراهم

موجودات 
139.30478.3651.060.310867.251-684.563591.883191.947197.00344.496القطاع

مطلوبات 
138.05428.183264.980143.875-63.54691.96539.87023.72723.510القطاع

المصروفات 
15.9172.66884.85610.861-10.0131.08755.1907.1063.736الرأسمالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات الطارئة  24

20082007

ألف درهمألف درهم

41.19312.628ضمانات بنكية واعتمادات مستندية

36.2618.982التزامات رأسمالية

================

تم إصدار الضمانات البنكية واالعتمادات المستندية أعاله في سياق األعمال االعتيادية.

األدوات المالية  25

مخاطر االئتمان )أ( 

تتمثل القيمة المرحلة للموجودات المالية بالحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي التعرض األقصى لمخاطر االئتمان كما في تاريخ إصدار التقرير: 

20082007إيضاح

ألف درهمألف درهم

1490.442101.353ذمم مدينة ومدفوعات مقدمًَا 

1540.14292.236نقد وما يعادله

----------------

130.584193.589

================

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة تنسب أساسًا إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى. إن المبالغ المدرجة في الميزانية العمومية صافية من 

مخصصات الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والتي يتم تقديرها من قبل إدارة المجموعة اعتمادًا على الخبرة السابقة والبيئة االقتصادية الحالية.

ال تتعرض المجموعة لتركزات مخاطر االئتمان حيث أن التعرض اإلجمالي لمخاطر االئتمان موزع على عدد كبير من العمالء.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 

خسائر انخفاض القيمة 

فيما يلي أعمار الذمم المدينة التجارية كما في تاريخ إصدار التقرير: 

20082007

ألف درهمألف درهم

67.53960.897جاري - 45 يوم 

8.94521.226بنود مضى موعد استحقاقها - 46 – 90 يوم

2.6429.840بنود مضى موعد استحقاقها - 91 – 135 يوم

3.3083.433بنود مضى موعد استحقاقها - 136 – 180 يوم

24.75721.597مضى- أكثر من 180 يوم

----------------

107.191116.993اإلجمالي

================

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

20082007

ألف درهمألف درهم

15.64013.467الرصيد في 1 يناير

1.3722.614خسائر إنخفاض القيمة التي تم االعتراف بها

)441()263(المبالغ المشطوبة

----------------

16.74915.640الرصيد في 31 ديسمبر 

================

مخاطر السيولة )ب( 

فيما يلي تواريخ اإلستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية: 

31 ديسمبر 2008   

التدفقات النقدية 

سنة واحدة أو أقلالتعاقديةالقيمة المرحلةبـ ألف درهم

141.722141.722141.722الذمم الدائنة والمستحقات 

13.08713.08713.087القروض المصرفية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

ش.م.ع أغــذية  مجـمـوعة 
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التدفقات النقدية

سنة واحدة أو أقلالتعاقديةالقيمة المرحلة

بـ ألف درهم

108.402108.402108.402القروض المصرفية

------------------------

263.211263.211263.211

========================

31 ديسمبر 2007

التدفقات النقدية 

سنة واحدة أو أقلالتعاقديةالقيمة المرحلةبـ ألف درهم

74.09374.09374.093الذمم الدائنة والمستحقات 

36.47436.47436.474القروض المصرفية

------------------------

110.567110.567110.567

========================

مخاطر العمالت األجنبية )ج( 

فيما يلي تعرضات المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية اعتمادًا على القيم االسمية:

فرنك سويسريجنية استرلينييورو فرنك سويسريجنية استرلينييورو 

31 ديسمبر 312007 ديسمبر 2008

16-19346378321المشتريات

فيما يلي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة خالل السنة: 

السعر بتاريخ إصدار التقريرمتوسط السعر

2008200720082007

0.1860.1990.1930.185يورو

0.1480.1360.1870.136جنيه استرليني

0.2950.3270.2880.307فرنك سويسري

القيمة العادلة )د( 

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة بصورة هامة عن قيمها المرحلة. 

مخاطر أسعار الفائدة )هـ( 

إن المجموعة غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة بصورة هامة. راجع إيضاح رقم 5 )ج(.

التقديرات واألحكام المحاسبية  26

يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وهي تعتمد على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي يعتقد 

بأنها معقولة في ظل الظروف الراهنة. في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح )2( قامت إدارة المجموعة بإجراء التقديرات 

واالفتراضات التالية ذات التأثير الهام على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة

تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة وذلك لتقدير االنخفاض في قيمتها في تاريخ إصدار كل تقرير. لتحديد فيما إذا كان من الواجب إدراج خسائر 

انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل الموحد، تقوم المجموعة بوضع األحكام حول توافر معلومات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات 

النقدية المستقبلية المقدرة.

وعليه يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو ظرف خسارة يمكن تحديده والذي يعتبر، بناءًا على الخبرات السابقة، بمثابة دليل 

على انخفاض القدرة على إسترداد التدفقات النقدية.

مخصص تقادم المخزون

تقوم المجموعة بمراجعة أعمار وحركة المخزون وذلك لتقدير الخسائر الناتجة عن تقادم المخزون. لتحديد فيما إذا كان من الواجب إدراج مخصص تقادم 

المعني في  المنتج  بيع  القدرة على  بوجود  تفيد  توافر معلومات ملحوظة  األحكام حول  بوضع  المجموعة  تقوم  الموحد،  الدخل  بيان  المخزون ضمن 

المستقبل وصافي القيمة الممكن تحقيقها من ذلك المنتج.

أرقام المقارنة  27

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة - حيثما لزم األمر - لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية الموحدة.
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البنوك

بنك إتش إس بي سي الشرق األوسط المحدود

بنك بي ان پي باريباس

بنك أبو ظبي التجاري

مصرف أبو ظبي اإلسالمي

بنك اإلتحاد الوطني

المستشارون القانونيون

الين و اوفري

التميمي ومشاركوه

مدققوا الحسابات

كي بي إم جي

مجـمـوعة أغــذية ش.م.ع

ص.ب.:37725 ،برج مكاتب العديد، الدور الثاني،شارع المطار

هاتف: 6444 414 2 971+، فاكس: 3644 446 2 971+

Email: info@agthia.com, www.agthia.com
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