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نبض الحياة ،نبض الطبيعة
كل عملنا في أغذية ينبع من القلب.
تلبية لكل الناس من كل الجنسيات والثقافات ،ننتج أغذية ومشروبات تساعد
العائالت على النمو بعافية لتهنأ بحياة تنبض بالحيوية.
أما نبض الطبيعة فهو اإللتزام من القلب في كل مرحلة من مراحل السلسلة
الغذائية – من الحقل إلى موائدكم ،فإنه يقود توجهاتنا نحو اإلستدامة
ويوطد عالقتنا مع الناس الذين نتفاعل معهم.
وبكل شغف نتبنى موقعنا في عمق الخليج العربي ونعمل بهدف المساهمة
في أن يزداد قوة كل يوم.
نعمل لحياة من القلب ،ألنه فقط عندما نعيش نبض الحياة بالكامل تكون
لنا حياة تستحق العناء.
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أهم المؤشرات المالية

بلغ صافي المبيعات  1.14مليار درهم وبلغ صافي
األرباح  86.3ملـيـون درهـم وبـلـغ الـعـائد عـلـى
األصول  %6.2وبلغ العائد على حقوق الملكية %8.3
وبلغ العائد على رأس المال %14.4
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العائد على األصول
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العائد على حقوق
امللكية

العائد على رأس املال

تستهدف استراتيجية مجموعة أغذية تسريع تنويع تشكيلة املنتجات لتشمل منتجات استهالكية مستدامة ذات هوامش أرباح أعلى.
إيرادات عام  434 – 2006مليون درهم

قسم األعمال االستهالكية

إيرادات عام  1.14 – 2011مليار درهم
%17

قسم األعمال االستهالكية
قسم األعمال الزراعية

قسم األعمال الزراعية
%83
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%33
%67
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لمحة عن الحصص السوقية
قسم األعمال الزراعية

قسم األعمال االستهالكية

إجمالي الدقيق
–	املركز األول في اإلمارات بحصة سوقية
تبلغ .%40

املياه املعبأة «-العني»
–	املركز الثاني في اإلمارات بحصة سوقية
تبلغ .%26

–	املركز األول في أبوظبي بحصة سوقية
تبلغ .%88
(املصدر :تقييم داخلي)

جتارة الدقيق بني الشركة واملستهلكني
–	املركز األول في اإلمارات بحصة سوقية
تبلغ .%39
–	املركز األول في أبوظبي بحصة سوقية
تبلغ .%84
(املصدر)MEMRB :

العلف
–	املركز األول في اإلمارات بحصة سوقية
تبلغ .%48
–	املركز األول في أبوظبي بحصة سوقية
تبلغ .%82
(املصدر :تقييم داخلي)

حجم الحصة السوقية في اإلمارات

%40
إجمالي الدقيق

–	املركز األول في أبوظبي بحصة سوقية
تبلغ .%43
(املصدر :تقييم داخلي)

عبوات التوصيل للمكاتب واملنازل ( 5جالونات) -
«آيس كريستال» و«العني»
–	 %5من سوق عبوات املكاتب واملنازل على
مستوى اإلمارات.

–

 %14من سوق عبوات املكاتب واملنازل على
مستوى أبوظبي.

(املصدر :تقييم داخلي)

معجون الطماطم
–	املركز األول في اإلمارات بحصة سوقية
تبلغ .%16
–	املركز األول في أبوظبي بحصة سوقية
تبلغ .%20
(املصدر :أيه سي نيلسن)

اخلضروات اجملمدة
–	املركز السادس في اإلمارات بحصة
سوقية تبلغ .%6
–	املركز الرابع في أبوظبي بحصة
سوقية تبلغ .%8
(املصدر :أيه سي نيلسن)

سن»
«كابري َ
–	املركز الرابع في اإلمارات في قسم العصير
غير الغازي بحصة سوقية تبلغ .%9

–	املركز األول في اإلمارات في محالت السوبر
ماركت واحملالت الصغيرة بحصة سوقية تبلغ
 ،%26على التوالي في قسم العصير غير الغازي.
(املصدر : :أيه سي نيلسن)

%16

%26

معجون
الطماطم

املياه املعبأة

%6

%9
%48

العلف

«املطاحن الكبرى» أخرى

العصير
غير الغازي

سن»
مياه «العني» و«كابري َ

اخلضراوات
اجملمدة

أخرى

«العني»

أخرى

مبادرات عام 2011

تقدم مياه «واو» املدعمة
بالفيتامينات واملنتجة من
ميـاه «العني» ،مضافا ً إليها
الفيتامينـات واملعـادن
والفاكهة واألعشاب .وتأتي
بثالث نكهات طبيعية هي
التفاح والكيوي ،واخلوخ
والتوت ،والبرتقال وستار
فروت والباشن فروت.

دخلت عمليات مصر سوق
التجزئـة احمللية بإطالق
معجون الطماطم والفلفل
احلار في عبوات زجاجيـة
«بيور الطبيعية».

واكب إطالق العالمة
التجارية «العني فريش» بداية
الدخول في قطاع الفواكه
واخلضروات الطازجة املعاجلة
الذي يستهدف صناعة
الضيافة والتموين باإلمارات.

دخلت مجموعة أغذية
قطاع منتجات األلبان
الطازجة حتت العالمة
التجارية «يوبليه» وحازت
على احلقوق احلصرية
للتصنيع والتوزيع في
منطقة اخلليج العربي.

دخول قطاع املشروبات
الواسع من خالل إطالق
مجموعة عصائر الفاكهة
تشـيكيتـا تروبيكالـز
الطبيعية ،مع احلصول
على احلقـوق احلصريـة
للتصنيع والتوزيع في دول
منطقة اخلليج العربي ،وبالد
الشام ،ومصر.

أتاح استحواذ مجموعة
أغذية الكامل على شركة
تركية إلنتاج املياه املعدنية،
وصول الشركة إلى مصدر
طبيعي ملياه الينابيع عالية
اجلودة ،والتوسع في قطاع
املنتجـات ذات هوامـش
األرباح العالية.
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مسيرتنا

يعكس التوسع الجغرافي في اآلونة
األخيرة قيام مجموعة أغذية ببيع منتجاتها
في  17بلدًا حول العالم

أملانيا
جمهورية التشيك
تركيا
اململكة العربية السعودية
أفغانستان
الكويت
البحرين

فلسطني
لبنان
مصر

عمان

اإلمارات العربية املتحدة

ليبيا
السودان

اجلزائر

األردن

قطر

أثمر التوسع اجلغرافي املستمر عن وصول منتجات
مجموعة أغذية إلى ما يتجاوز قاعدة العمالء التقليديني
في أبوظبي ودولة اإلمارات العربية املتحدة ،حيث تزامن
ذلك بإنشاء مصنع لإلنتاج في مصر في عام  ،2009ثم
تبعه عملية االستحواذ على شركة مياه نبع طبيعية
في تركيا في عام .2011
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وتتبوأ منتجات مجموعة أغذية مكانة متميزة في العديد
من املناطق التي تشمل دول منطقة اخلليج العربي
وشمال إفريقيا ومنطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا على نطاق أوسع.

األصول
منتجات مصرية
منتجات إماراتية

نمو تشكيلة المنتجات التي تحمل
العالمة التجارية للمجموعة على
مدى السنوات الست الماضية

2006/2004

2007

2008

2009

2010

2011
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كلمة رئيس مجلس اإلدارة

لقد أثمرت مرحلة النمو المستدام من استراتيجيتنا في عام ،2011
وذلك من خالل إنتاج فئات جديدة وتنويع مجموعة منتجاتنا
باإلضافة إلى التوسع الجغرافي.

لقد جاء أداء عام  2011منسجما ً مع خطط
النمو على املدى الطويل باجملموعة؛ حيث ال تزال
ركائز العمل باجملموعة قوية ،وخير دليل على ذلك
هو النمو القوي في املبيعات ولكافة فئات
املنتجات .ولقد حققنا إجنازات هامة خالل هذا
العام؛ متثلت في طرح منتجات األلبان الطازجة
وعصير الفاكهة الطبيعي والعصائر الطبيعية
الطازجة .كما أبرمت اجملموعة اتفاقيات شراكة
مع اثنتني من العالمات التجارية العاملية الرائدة
وهما «تشيكيتا» و«يوبليه» ،ما مكننا من توسيع
محفظة منتجاتنا لتشمل عالمات جتارية عاملية.
كما يعد االستحواذ على إحدى شركات تعبئة
املياه الطبيعية في تركيا خطوة إستراتيجية
هامة متثل قوة دفع هائلة لقسم املياه الطبيعية
املعبأة باجملموعة ،ما يتيح لنا الدخول إلى قطاع
حيوي وممتاز هو قطاع املياه الطبيعية املعبأة
ليس فقط في اإلمارات العربية املتحدة بل على
نطاق أوسع جغرافياً.

وال تزال استثماراتنا مرتكز ًة على خمسة أُسس
استراتيجية رئيسة حتقق النمو املستدام على
املدى الطويل ،هي :بناء العالمة التجارية وتعزيز
قيمتها ،توسيع مجموعة املنتجات ،التوسع
اإلقليمي ،الدخول في فئـات مـؤازره جديـدة،
وزيادة الهامش .وعلى الرغم من حتديات البيئة
التي نواجههـا ،إال أنـنـا ال نـزال متفائلني
بتوقعات العائدات املستقبلية والنمو في األرباح
والسيما مع جناح الشركة في حتقيق
استراتيجيتها .وال يفوتنا في هذا اجملال أن نشير
إلى متيـزنا فـي استقطـاب أفـضـل الكـوادر
الوظيفية واملواهب املؤهلة واالحتفاظ بهــم
وتطويرهم ،ما ميثل أساس قوي يدعم الثقة التي
أوالها لنا عمالؤنا ومساهمونا على املدى الطويل.
يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن
وختاما ً،
ّ
مجلس اإلدارة أن أتوجه بجزيل الشكر ملوظفينا
على التزامهم ووالئهم واجتهادهم .كما أتقدم
بالشكر أيضا ً للمساهمني والعمالء الكرام على
ثقتهم املستمرة بنا.

راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري

رئيس مجلس اإلدارة

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية
عصو جلنة التدقيق ،هيئة البيئة  -أبوظبي

عضو اجمللس اإلستشاري األعلى لدول مجلس التعاون اخلليجي

سعادة ماجد سالم الرميثي

سعادة أبو بكر صديق خوري

املدير التنفيذي للقسم العقاري،
جهاز أبوظبي لالستثمار

العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة شركة
صروح العقارية ش.م.ع

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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عضو

سعادة جمعة خميس الخيلي

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي

املدير التنفيذي،

رئيس مجلس اإلدارة،

عضو

عضو

جهاز أبوظبي لالستثمار

غرفة أبوظبي للتجارة والصناعة

سعادة طارق أحمد المسعود

سعادة سهيل مبارك العامري

نائب العضو املنتدب،

الرئيس التنفيذي،

عضو

مجموعة املسعود

عضو

الشركة القابضة العامة

أغذية التقرير السنوي لعام 2011

9

كلمة الرئيس التنفيذي

ً
مقارنة
حققت أغذية نموًا قويًا في صافي المبيعات بنسبة %14
بالعام السابق ليصل إلى  1.14مليار درهم نتيجة لحجم المبيعات،
والريادة في الحصص السوقية ،والتوسع في شبكات وقدرات
التوزيع عبر فئات األغذية والمشروبات.
بلغ صافي األرباح  86٫3مليون درهم ما ميثل
انخفاض قدره  %25عن العام املنصرم .ويرجع هذا
االنخفـاض بشكل أساسي إلى زيادة تكلفة املواد
اخلام (وهي احلبوب وبولي إثيلني تيريفثاليت) وغياب
هوامش األرباح العالية التي حتققت في النصف
األول من عام  2010حني انخفضت أسعار القمح
في الوقت الذي ظلت فيه أسعار الدقيق في
األسواق ثابتة كما هي دون تغيير .وال شك بأن
الربحية التي حتققت خالل هذا العام تستحق
الثناء والسيما في ظل الظروف االستثنائية
السائدة نتيجة لزيادة تكاليف املواد اخلام مقترنة
ً
بوجود حالة من عدم االستقرار في املنطقة.
وانسجاما ً مع استراتيجية اجملموعة بالعمل على
خفض اعتمادها على قسم األعمال الزراعية
تدريجيا ً (الدقيق والعلف احليواني) من خالل
تنويع أعمالها ذات الهوامش األعلى ،فقد
انخفضت مساهمة قسم الدقيق والعلف
احليواني في إجمالي إيرادات اجملموعة إلى %67
في عام  )%83 : 2006( 2011بينما زادت مساهمة
قسم األعمال االستهالكية (املياه واملشروبات
واألغذية) في إجمالي عائدات الشركة لتصل
إلى .)%17 : 2006( %33
وفي الوقت نفسه ،فقد أحرزنا تقدما ً جيدا ً
باملضي قدما ً في خارطة الطريق اإلستراتيجية
اخلاصة باجملموعة مبا يتماشى مع رؤيتنا الرامية
إلى أن نصبح شركة األغذية واملشروبات الرائدة
على مستوى اإلمارات العربية املتحدة ،وذلك من
خالل حتقيق أعلى مستويات األداء وتقدمي أفضل
املنتجات وأفضل العالمات التجارية اعتمادا ً على
أفضل الكوادر البشرية املؤهلة وأفضل املمارسات
املتبعة في العمل .ومن خالل مواصلة العمل
واملضي قدمـا ً في مسيـرة الشركة للسنـة
اخلامسة على التوالي .م ّثل عام  2011خطوة
مهـمة في مسيرتنا مـن خـالل إرساء األسس
املستقبـلية الرئيسة وضـمـان حتقيق النمـو
املستدام .كما حققت اجملموعة إجنازات كبرى على
صعيد األسس اإلستراتيجية الرئيسية اخلمسة
لتحقيق النمو املستدام على املدى الطويل ،وهي:
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بناء العالمة التجارية وتعزيز قيمتها:

تابعنا العمل على االستثمار في دعم عالماتنا
التجارية وزيادة تعزيز محفظتنا من العالمات
العاملية بصورة أكبر من خالل الشراكات
اإلستراتيجية مع العالمات التجارية العاملية
البارزة «يوبليـه» و«تشيكيتا».

توسعة محفظة املنتجات :استثمرنا في
مجال طرح منتجات جديدة مثل مياه «واو»
املدعمة بالفيتامني ،ومياه «العني» في العبوات
الزجاجية ،باإلضافة إلى تشكيلة منتجات جديدة
من معجون الطماطم ومعجون الفلفل احلار حتت
إسم العالمة التجارية «بيور الطبيعية» التي
تستهدف السوق املصري.

التوسع اإلقليمي :عملنا على توسعة توزيع
منتجاتنا في دول مجلس التعاون اخلليجي وشمال
أفريقيا ،وسوف يساهم اإلستحواذ على إحدى
شركات تعبئة املياه الطبيعية في تركيا ،بتوسعة
بصمة أعمالنا في قطاع املياه ،والنمو في قطاع
تعبئة مياه الينابيع املمتازة ذات هوامش األرباح
األعلى ،هذا باإلضافة إلى دخول أسواق جديدة
سواء على املستوى احمللي أو عبر التصدير.
ً

الدخول في فئات مؤازرة جديدة :دخلنا إلى
ثالث شرائح مؤازرة تعزز الهوامش الربحية وهي
منتجات األلبان الطازجة حتت العالمة التجارية
«يوبليه» ،وعصائر الفاكهة الطبيعية  %100حتت
العالمة التجارية «تشيكيتا» ،والعصائر الطازجة
سريعة االستهالك حتت العالمة التجارية «العني
فريش» ،ونخطط للدخول إلى قطاع منتجات
اخملبوزات اجملمدة في الربع الثاني من عام .2013

زيادة الهامش :أحرزنا تقدما ً جيدا ً في
استراتيجية زيادة الهوامش الربحية .ومن اخملطط
أن يسهم االستمرار في برامج خفض التكاليف
سن» في
وزيادة سعر املياه املعبأة وعصير «كابري َ
الربع األخير من عام  ،2011باإلضافة إلى زيادة
قدراتنا على إنتاج الدقيق والعلف احليواني في
الربع الثالث من عام  ،2011في زيادة هامش األرباح.
وال يزال التركيز األساسي منصبا ً على شراء املواد
اخلام ومواد التغليف بشكل فعال وتنافسي وهو
محل اهتمام من قبلنا.

وعلى الصعيد التنظيمي ،انتهينا في عام 2011
من صياغة الهيكل التنظيمي اجلديد للشركة،
ويتضمن قسمني في دولة اإلمارات العربية املتحدة
هما قسم األعمال الزراعية الذي يتولى إدارة
منتجات الدقيق والعلف احليواني ،وقسم األعمال
اإلستهالكية الذي يضم منتجات األلبان واملياه
واملشروبات والفواكه واخلضروات اجملمدة ،في حني
ال يزال قسم مصر يعمل ككيان مستقل.
عالوة على ذلك ،عكفت اجملموعة على وضع
استراتيجيات النمو الطموحة التي من شأنها
مواجهة كافة التحديات التشغيلية .وفي بداية
هذا العام اجلديد ،ال يزال تركيزنا منصبا ً على
املضي قدما ً في مسيرة تطوير األنشطة
الرئيسة وتعزيز اخلطوات التي مت اتخاذها مع
املنتجات اجلديدة املطروحة ،وحتسني الهامش،
وزيادة القدرة اإلنتاجية ،وتوسيع شبكات وقدرات
التوزيع اجلغرافي ،ودمج الشركة التركية التي مت
االستحواذ عليها مؤخراً.

ونحن نفخر بفريق عملنا الذي يواصل املضي
قدما ً في مسيرة تطوير الشركة وحتقيق األهداف
فالتنوع جزء أصيل من قيمنا ،وهو
الطموحة،
ّ
الشك عنصر مؤثر في منو أي مؤسسة نابضة
باحلياة تقدم خدماتها جملموعة واسعة من
العمالء واملستهلكني.
وختاما ً ،أعرب عن شكري ملساهمينا األعزاء
على استثمارهم في مجموعة أغذية ،وأتوجه
بالشكر جمللس اإلدارة على دعمه املتواصل لنا.
كمـا أود أيضا ً أن أعرب عن عميق تقديري
وامتناني لكل موظف في الشركة ،وبالطبع كل
الشكر لكافة عمالئنا األعزاء على ثقتهم
الغالية في منتجاتنا.

إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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اللجنة التنفيذية
إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي
يوناني 49 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في شهر يوليو  2006كأول رئيس
تنفيذي للمجموعة.

مناصب شغلها سابقا ً :املدير العام اإلقليمي ،شركة ريكيت بنكيزر،
الشرق األوسط وشمال أفريقيا؛
املدير العام لشركة جيليت ،جمهوريتا التشيك وسلوفاكيا.

إقبال حمزة

رئيس اإلدارة املالية وأمني سر مجلس اإلدارة
باكستاني 51 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في شهر أغسطس .2006

مناصب شغلها سابقا ً :مدير مالي إقليمي ،شركة جيليت/بي آند جي،
روسيا ،اجلمهوريات املستقلة وجزر البلطيق؛
مدير مالي إقليمي ،شركة جيليت ،الشرق األوسط وأفريقيا.

فساحات بيغ

مدير عام ،قسم األعمال اإلستهالكية
كندي 54 ،سنة

انضم للمجموعة في يوليو .2006

مناصب شغلها سابقا ً :مدير جتاري ،شركة فوود أند سناكس بجنوب شرق
آسيا ،بيبسي كوال إنترناشيونال؛

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

مانوليس تريجكونيس

مدير عام ،قسم األعمال الزراعية
يوناني 48 ،سنة

انضم جملموعة أغذية في سبتمبر .2009

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

محمد صالح عطوية

مدير عام ،مصر (تقاعد في ديسمبر )2011
مصري 58 ،سنة

انضم جملموعة أغذية في ديسمبر  2006كمدير تصنيع في اجملموعة.

مناصب شغلها سابقا ً :مدير تصنيع ،شركة جيليت ،روسيا.
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دانيال ماري

مدير عام إدارة عمليات التصنيع
فرنسي 54 ،سنة

انضم إلى اجملموعة في يناير .2010

مناصب شغلهـا سابقا ً :العضو املنتدب ،مجموعة أجرالي ،فرنسا؛
مدير التصنيع؛ «يوبليه»-سوديال ،فرنسا واململكة املتحدة.

طارق عزيز

مدير عام إدارة املشاريع وحلول األعمال
بريطاني 48 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في فبراير .2007

مناصب شغلها سابقا ً :مساعد مدير مالي ،بي آند جي ،اململكة املتحدة؛
املدير املالي للمجموعة ،شركة جيليت ،اململكة املتحدة ،أفريقيا،
الشرق األوسط واملناطق الشرقية.

خالد سليمان أحمد

مدير عام إدارة الشؤون العامة
إماراتي 42 ،سنة

انضم إلى مجموعة أغذية في مايو .2004

مناصب شغلها سابقا ً :مدير إدارة التدريب والتطوير للمجموعة،
مجموعة أغذية.
مدير املوارد البشرية واإلدارة ،املطاحن الكبرى ش .م .ع.

توفيق الشعار

مدير عام إدارة املوارد البشرية
لبناني 55 ،سنة

انضم للمجموعة في يناير .2008

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

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

فادي األسعد

مدير عام إدارة األبحاث والتطوير واجلودة
أمريكي /لبناني 49 ،سنة

انضم إلى اجملموعة في يوليو .2009

مناصب شغلها سابقاً :مدير التصنيع والبحث والتطوير،
شركة مارس ،دبي والقاهرة؛

مدير اإلنتاج ،شركة بيبسي كوال/تروبيكانا ،الواليات املتحدة؛
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مراجعة تشغيلية  -قسم األعمال الزراعية ،إ .ع .م

حقق قسم األعمال الزراعية نموًا في
المبيعات بنسبة بلغت  %12ليصل صافي المبيعات
إلى  767.4مليون درهم.

يضم قسم األعمال الزراعية لدى
مجموعة أغذية قطاع الدقيق والعلف
الحيواني  -تحت العالمة التجارية
"المطاحن الكبرى".
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يضم قسم األعمال الزراعية لدى مجموعة أغذية
قطاع الدقيق والعلف احليواني (حتت العالمة
التجارية «املطاحن الكبرى») ،والـذي حقق منـوا ً في
املبيعات بنسبة بلغت  %12ليصل صافي املبيعات
إلى  767.4مليون درهم ،باإلضافة إلى منو ٍ في
حجم املبيعات بنسبة بلغت  %4في عام ،2011
مع التركيز بالدرجة األولى على قنوات التوزيع
املوجهة للشركات مثل اخملابز ،ومراكز خدمات
األغذية ،ومزارع الدواجن ،ومنافذ البلدية.
حققت مبيعات الدقيق منوا ً بنسبة  ،٪3وارتفع
حجم اإلنتاج بنسبة  ،%2وهذا يتوافق مع النمو
احملقق في السوق ،وبذلك حافظت «املطاحن
الكبرى» على املرتبة األولى في إجمالي مبيعات
الدقيق بحيث بلغت حصتها  %40من حجم
السوق في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،و ٪88
في أبوظبي .أما بالنسبة للمنتجات املوجهة
لعمالء التجزئة ،فقد تصدرت «املطاحن
الكبرى»السوق بحصة بلغ حجمها  %39في دولة
اإلمارات العربية املتحدة و %84في أبوظبي .وحقق
قطاع علف احليوانات منوا ً قويا ً من حيث املبيعات
بلغت نسبته  ،%19كما ارتفع حجم املبيعات
بنسبة  %5مما ساهم في حفاظ «املطاحن الكبرى»
على ريادة السوق بحصة إنتاج بلغت  %48في دولة
اإلمارات العربية املتحدة ،وبنسبة بلغت  ٪82في
أبوظبي .وتتربع منتجات «املطاحن الكبرى» من
العلف على عرش السوق اإلماراتية بكافة
قطاعاتها ،كمنتج مفضل للمزارع االحترافية
والسوق املفتوحة والبلديات.

انخفضت الربحية اإلجمالية لهذا القطاع
بنسبة  %24في عام  ،2011بسبب تقلص
إجمالي هامش األرباح بنسبة  %5٫1نتيجة للزيادة
الكبيرة في أسعار احلبوب ،والتي لم يتم
تعويضها بالكامل عن طريق الدعم احلكومي.
أما العامل الثاني الهام املؤثر في األرقام املقارنة
فتمثل في ارتفاع هامش أرباح قطاع الدقيق في
عام  ،2010نتيجة النخفاض تكاليف احلبوب مبا
جتاوز التعديل احلاصل على أسعار بيعها في
السوق .وكانت زيادة ربحية العلف احليواني من
األولويات الرئيسية للمجموعة في عام ،2011
وقد استطاعت اجملموعة حتقيق ربحيتها في هذا
اجلانب ،على الرغم من الصعود احلاد في أسعار
السلع األساسية ،وذلك من خالل مبادرات تعديل
التسعير وتشديد الرقابة على التكلفة .ونتيجة
لذلك ،حقق قطاع علف احليوانات صافي هامش
أرباح بنسبة بلغت  %4في عام  2011مقابل
اخلسائر التي تكبدها في عام .2010
كما وقد مت توسيع تشكيلة املنتجات في قسم
األعمال الزراعية بإطالق منتجات دقيق جديدة
هي دقيق الباراثا املعاد تصنيعه الذي يستهدف
قنوات التوزيع اخملصصة للشركات في أبوظبي،
باإلضافة إلى دقيق احلبوب الكاملة والرقاق
والشاباتي الذي يستهدف عمالء التجزئة في
أبوظبي .ويجري حاليا ً بذل املزيد من اجلهود لطرح
هذه املنتجات في اإلمارات الشمالية .أما على
مستوى قطاع العلف احليواني ،فقد القت إعادة
تصنيع بعض وصفات العلف احليواني اجلديدة
استحسان العمالء ،ويتوقع أن تساعد هذه
املنتجات على مواصلة زيادة وحتسني هوامش
األرباح في هذا القسم.

كما تخطط اجملموعة لزيادة الطاقة اإلنتاجية
لعلف الدواجن في عام  2012ويشمل ذلك إعادة
هيكلة مصنع العلف بهدف خفض التكاليف
وحتسني الكفاءة .وفي أواخر عام  ،2011أبرمت
اجملموعة عقدا ً إلدارة مخزون القمح بالنيابة عن
حكومة أبوظبي كجزء من مبادرة األمن الغذائي
مقابل حصولها على رسوم إدارة .كما تلعب
اجملموعة أيضا دورا ً رئيسا ً في دعم املبادرات
احلكومية التي تهدف إلى تقليل مخلفات
العلف وزراعة العلف باملياه من خالل استبداله
بعلف البليت املركز.
واستشرافا ً للمستقبل ،يخطط قسم األعمال
الزراعية لتحسني النمو املربح لألعمال مبا يفوق
معدالت النمو في السوق مع التركيز على
التوسع اجلغرافي احمللي في حني ستساعد
النتائج املترتبة على زيادة الطاقة اإلنتاجية
لقطاع الدقيق والعلف احليواني أيضا ً في رفع
نسب الربحية.
عالوة على ذلك ،سيساهم دخول اجملموعة في
قطاع اخملبوزات اجملمدة خالل الربع الثاني من العام
املقبل في جلب أحدث التقنيات إلى منطقة
الشرق األوسط مبا يتواكب مع استراتيجية تنويع
تشكيلة املنتجات لتشمل منتجات الدقيق ذات
القيمة املضافة ،واالستفادة من التكامل بني تلك
املنتجات .وستشمل تشكيلة املنتجات اجلديدة
الكرواسان واملعجنات الدامنركية واخلبز واملافن
والبراونيز والكوكيز.

من جانب آخر ،مت االنتهاء من تصنيع زيادة الطاقة
اإلنتاجية ملصانع إنتاج الدقيق القائمة ،األمر
الذي أتاح إنتاج املنتجات التي كانت تستورد من
اخلارج داخليا ً .وباملثل ،مت االنتهاء من خطط زيادة
الطاقة اإلنتاجية ملصنع العلف احليواني.
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مراجعة تشغيلية  -قسم األعمال االستهالكية ،إ .ع .م

حقق قسم األعمال االستهالكية نموًا في المبيعات
بنسبة بلغت  %18ليصل صافي المبيعات إلى  376.9مليون
درهم ،مدفوعًا بقطاع المياه والمشروبات.

يضم قسم األعمال االستهالكية ثالثة قطاعات هي المياه والمشروبات،
والفواكه والخضروات المعالجة ،ومنتجات األلبان .وتشمل العالمات التجارية التي
سن"،
يديرها قسم األعمال االستهالكية" :العين" للمياه ،و"آيس كريستال" ،و"كابري َ
و"تشيكيتا" ،ومعجون الطماطم والخضروات المجمدة التي تحمل العالمة
التجارية "العين" ،والعصائر الطازجة التي تحمل العالمة التجارية "العين فريش"،
ومنتجات األلبان تحت العالمة التجارية "يوبليه".
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يضم قسم األعمال االستهالكية ثالثة قطاعات
هي املياه واملشروبات ،والفواكه واخلضروات املعاجلة،
ومنتجات األلبان .وتشمل العالمات التجارية التي
يديرها قسم األعمال االستهالكية« :العني»
سن»،
للمياه ،و«آيس كريستال» ،و«كابري َ
و«تشيكيتا» ،ومعجون الطماطم واخلضروات
اجملمدة التي حتمل العالمة التجارية «العني»،
والعصائر الطازجة التي حتمل العالمة التجارية
«العني فريش» ،ومنتجات األلبان حتت العالمة
التجارية «يوبليه» .وقد حقق قسم األعمال
االستهالكية منوا ً في املبيعات بنسبة بلغت %18
ليصل صافي املبيعات إلى  376.9مليون درهم،
مدفوعا ً بنجاحات قطاع املياه واملشروبات .ويعكس
صافي الربح البالغ  33.3مليون درهم انخفاضا ً
هامشيا في صافي األرباح احملقق خالل العام
املاضي بسبب ارتفاع تكلفة البولي إثيلني
تيريفثاليت .يجدر بالذكر بأنه مت فرض زيادة في
سن»
أسعار منتجات املياه املعبأة وعصير «كابري َ
خالل الربع األخير من عام  ،2011حيث ستساهم
هذه الزيادة جزئيا ً في تعويض ارتفاع تكلفة البولي
إثيلني تيريفثاالت.
وبالنسبة لقطاع املياه واملشروبات ،فقد ركزت
استراتيجية اجملموعة خالل عام  2011على دفع
عجلة النمو لألعمال األساسية (مـياه «العني»
املعبأة ،وعبوات املياه سعة  5جالونات ،وعالمة
سن») ،وتوسيع
«آيس كريستال» ،وعصائر «كابري َ
تشكيلة منتجاتها من خالل استحداث منتجات
جديدة والدخول في فئات دعم جديدة تعزز
الهوامش الربحية للقطاعات ،هذا باإلضافة
سواء على املستوى
إلى فتح املزيد من األسواق
ً
احمللي أو العاملي.

وقد سجل قطاع املياه واملشروبات منوا ً في
املبيعات بنسبة بلغت  ،%21مدفوعا ً بزيادة كبيرة
في حجم اإلنتاج بنسبة بلغت  %19في قطاع
املياه وبزيادة بلغت  %23في قطاع عصائر «كابري
سن» .وقد حافظت «العني» للمياه على حصة
َ
نسبتها  %26من حجم إنتاج املياه املعبأة في
سوق اإلمارات العربية املتحدة ،وعلى املركز الثاني
في قطاع منتجات التجزئة .عالوة على ذلك ،فقد
قامت مجموعة أغذية بتوقيع عقود حصرية
لتوريد املياه لبلديات العني وأبوظبي ،في حني أنها
تعتبر املزود الرئيسي واحلصري خلدمات املياه
للعديد من املؤسسات املرموقة بدولة اإلمارات
العربية املتحدة مثل فندق اتالنتيس في نخلة
اجلميرا .كما حازت «العني» للمياه على جائزة
«أفضل عالمة جتارية» في دولة اإلمارات العربية
املتحدة للعام الثاني على التوالي .وقد حافظت
سن» على حصة من السوق
منتجات «كابري َ
بنسبة بلغت  %9في دولة اإلمارات العربية
املتحدة من قسم العصير غير الغازي .كما
حققت االستراتيجية التي تعتمد على عالمتني
جتاريتني فـي قسم عبوات املياه سعة  5جالونات
 «العني» و«آيس كريستال»  -منوا ً في املبيعاتبنسبة بلغت  %9لتحافظ على نسبة  %5من
إجمالي حجم السوق.
وشملت خطط توسيع تشكيلة مجموعة
منتجاتنا في قطاع املياه واملشروبات إطالق مياه
«واو» املدعمة بالفيتامني ،وطرح املياه الفوارة
وغير الفوارة التي حتمل العالمة التجارية «العني»
في عبوات زجاجية .وفي عام  ،2011أبرمت
مجموعة أغذية عقد شراكة مع العالمة
التجارية العاملية األمريكية «تشيكيتا» ،حيث
حصلت مبوجب ذلك على حقوق تصنيع وتوزيع
منتجات عصير الفاكهة الطبيعية التي حتمل
نفس العالمة التجارية في اإلمارات العربية
املتحدة ودول مجلس التعاون اخلليجي ودول
املشرق العربي ومصر .وقد قامت اجملموعة بنجاح
بطرح هذه املنتجات في سوق دولة اإلمارات
العربية املتحدة في ديسمبر  2011في شكل
عبوات معقمة صديقة للبيئة.

وال تزال منتجات معجون الطماطم التي حتمل
العالمة التجارية «العني» تتربع على عرش السوق
بنسبة بلغت  %16من حجم السوق ،في حني
حافظ قطاع اخلضروات اجملمدة التي حتمل
العالمة التجارية «العني» على حصة سوقية
بلغت  %6في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
وشملت خطط تنويع املنتجات في قطاع
الفواكه واخلضروات املعاجلة إطالق عصائر
الفاكهة الطازجة حتت العالمة التجارية «العني
فريش» خالل الربع الثالث من عام  .2011كما
قامت مجموعة أغذية بإنشاء مصنع معاجلة
جديد وحديث خلدمة قطاعي التموين والضيافة
في إمارة أبوظبي .وفضالً عن ذلك ،وعقب قيامها
بتوقيع اتفاقية امتياز مع شركة سودميا
الفرنسية ،قامت مجموعة أغذية بإنشاء
وتشغيل مصنع حديث لتصنيع منتجات األلبان
في أبوظبي كذلك ،حيث بدأت اجملموعة توزيع
منتجات األلبان الطازجة حتت العالمة التجارية
«يوبليه» في سوق اإلمارات العربية املتحدة في
نوفمبر .2011
واستشرافا ً للمستقبل ،يواصل قسم األعمال
االستهالكية التركيز على خطط طرح منتجات
جديدة ومبادرات تنويع املنتجات في جميع
القطاعات ،وتنمية قطاعات منتجات املياه
واملشروبات والفواكه واخلضروات املعاجلة
األساسية ،والعمل في نفس الوقت على توسيع
شبكات وقدرات التوزيع اجلغرافي ،هذا باإلضافة
إلى زيادة صادرات املنتجات إلى دول مجلس
التعاون اخلليجي .وتسعى مجموعة أغذية قدما ً
نحو إجراء حتسينات تنظيمية وتشغيلية على
هذا القسم حتى تصبح اجملموعة على أهبة
االستعداد ملواكبة النمو املتوقع في املستقبل.

عالوة على ذلك ،زادت مبيعات معجون الطماطم
واخلضراوات اجملمدة التي حتمل العالمة التجارية
«العني» بنسبة  %11في ضوء تنفيذ استراتيجية
اجملموعة التي تستهدف االبتعاد عن منتجات
التصدير ذات هوامش األرباح املنخفضـة
والتحول إلى العالمات التجاريـة املرموقـة
املوجهة للمستهلك.

أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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مراجعة تشغيلية  -مصر

ُت ِّ
ركز عمليات مجموعة أغذية في مصر على
تطوير المجموعة من خالل إنشاء قاعدة للعمالء
في مصر وشمال إفريقيا.

شمل ذلك إبرام اتفاقيات توريد طويلة األجل مع
شركات بارزة متعددة اجلنسيات لتوريد معجون
الطماطم عالي اجلودة .كما أطلقت اجملموعة
منتجات استهالكية تضم عبوات الطماطم
الزجاجية ومعجون الفلفل احلار املكون من أربعة
أنواع حتت العالمة التجارية «بيور الطبيعية» .ومع
ذلك ،فقد واجهت اجملموعة عددا ً من التحديات
خالل العام ،أثرت على األداء التجاري العام ،وأدت
االضطرابات السائدة في أسواق التصدير
الرئيسية وعدم االستقرار في السوق احمللية
وانخفاض محصول الطماطم إلى انخفاض
اإلنتاج وارتفاع تكلفة املدخالت وانتشار معجون
الطماطم الصيني الذي يباع بأسعار رخيصة.
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وتكعف اإلدارة حاليا ً على تهيئة إستقرار العمل
لتحقيق منو مربح ومستدام من خالل تعزيز
القدرات التنظيمية والتشغيلية ،وحتسني كفاءة
اإلنتاج ،وتخفيض التكاليف ،واستقطاب عمالء
جدد ،والتوسع اجلغرافي ،واالرتقاء مبصر كمركز
لتصنيع منتجات معجون الطماطم (الكميات
الكبيرة ،والعبوات الزجاجية ،و العلب
البالستيكية) ومركزات الفواكه ،وأنواع محددة
من اخلضروات اجملمدة.

مت تعيني السيد أحمد صديق مدير عمليات
الشركة في مصر الحقا ً لتقاعد السيد محمد
صالح عطوية .أحمد صديق ،مصري اجلنسية لـه
أكثر من  25سنة خبرة في مجاالت اإلدارة
والتمويل والتخطيط إما لشركات متعددة
اجلنسيات أو محافظ اإلستثمار .شغل أحمد
صديق ،قبل إنضمامه إلى مجموعة أغذية،
منصب الرئيس التنفيذي والعضو املنتدب
لشركة جذور الزراعية املصرية ،الذراع
اإلستثماري والزراعي لشركة القلعة القابضة.

مراجعة تشغيلية  -تركيا

يعد استحواذ مجموعة أغذية الكامل على شركة
تركية لتعبئة المياه الطبيعية مرحلة هامة في خطة
التوسع العالمية الثانية لمجموعة أغذية.

تقع الشركة في أضنا بجنوب تركيا على سفوح
جبال طوروس وتربطها مبيناء مرسني في
جنوب غرب تركيا طرق رئيسية سريعة ،ومتتلك
حق الوصول املباشر إلى مصدر مياه ينابيع
معدنية طبيعية.
يشمل موقع الشركة مصنع تعبئة مياه
ومساحات إضافية ملشاريع التوسع املستقبلية.

وستسهم صفقة االستحواذ هذه في توسيع
نطاق عمليات تعبئة املياه مبجموعة أغذية خارج
دولة اإلمارات العربية املتحدة ،مدعوم ًة بقسم
املياه املعبأة القائم لدى اجملموعة .وباإلضافة إلى
ذلك ،ستمكن هذه اخلطوة االستراتيجية
الرئيسة مجموعة أغذية من دخول قطاع مياه
الشرب «املعدنية الطبيعية» ذات هامش األرباح
األعلى في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعلى
نطاق أوسع جغرافياً .كما تخطط مجموعة
أغذية لتوسيع نطاق قنوات وشبكات التوزيع
اإلقليمي في تركيا.

كما مت تعيني أوزغور سيرين ،مدير عمليات
الشركة في تركيا .أزغور سيرين تركي اجلنسية،
له من اخلبرة  20عاما ً في عدد من الشركات
املتنوعة حيث عمل في مجال التمويل واملبيعات
كما أنه يتمتع بخبرة في مجال التطوير
اإلستراتيجي مع شركة بروكتر وغامبل في
مختلف األسواق حول العالم .شغل أوزغور
سيرين ،قبل إنضمامه إلى مجموعة أغذية،
منصب نائب رئيس األسواق الدولية في شركة
 ETiللبسكويت التي تعد ثاني أكبر شركة من
نوعها في تركيا.
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بناء محفظة عالمات تجارية قوية

ّ
يشكل مزيج العالمات التجارية المحلية واإلقليمية ذات
الجودة العالية والمملوكة لمجموعة أغذية مع العالمات
التجارية العالمية التي تم تدشينها مؤخرًا ،باقة جذابة
من المنتجات الرائدة للمجموعة والتي حازت على ثقة
العمالء والمستهلكين.
20
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ينصب تركيزنا في اآلونة الحالية على تسويق االستثمارات
ّ
التي تهدف إلى ترسيخ وتعزيز عالمتنا التجارية ،مع العمل
على تحقيق النمو في المبيعات وأحجام اإلنتاج والتوسع
الجغرافي وزيادة الربحية.
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المسؤولية االجتماعية للمجموعة

يتمحور إلتزام مجموعة أغذية المستمر تجاه
المسؤولية االجتماعية حول أربعة نواحي رئيسة هي:
الصحة والعافية ،سالمة األغذية واألمن الغذائي،
الموظفون ،والبيئة .وقد قامت المجموعة خالل عام 2011
بتوسيع نطاق برنامج مبادرات المسؤولية اإلجتماعية
على المحيط الخارجي وداخل المجموعة أيضًا.
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خارجيا ً شاركت مجموعة أغذية في
األنشطة االجتماعية ودعم اجملتمع بدءا ً من
رعاية الفعاليات االجتماعية والثقافية
والرياضية إلى تقدمي املساعدة والتوجيهات
املهنية للجمعيات اخليرية ومؤسسات
الرعاية االجتماعية.

الصحة والعافية

متثل جوانب التغذية والصحة والعافية ركنا ً
أساسيا ً من أركان فلسفة العمل التي تقوم
عليها مجموعة أغذية كما يدل على ذلك
إسمها؛ فمجموعة أغذية تواصل تقدمي العون
لبرنامج رفاهية املوظفني في مكان العمل لدعم
وتشجيع عادات األكل الصحية وأسلوب احلياة
النشط إضاف ًة إلى رفع مستوى الوعي بشأن
مجموعة متنوعة من القضايا الصحية .وقد
نظمت مجموعة أغذية يوما ً رياضيا ً خالل عام
 2011لتسليط الضوء على فوائد النشاط
البدني ،وجمع املوظفني وعائالتهم في مكان
واحد معا ً للمشاركة في يوم كامل من
املنافسة والترفيه واملرح.

سالمة األغذية واألمن الغذائي

تواصل كافة الوحدات اإلنتاجية لدينا
إستحقاقها لشهادة األيزو  22000في مجال
إدارة السالمة الغذائية ،املعتمدة من سجل
لويدز لضمان اجلودة ،واعتماد موافقة هيئة
«حتليل اخملاطر ونقاط املراقبة احلرجة» .كما
تواصل كافة املنشآت االحتفاظ بإعتمادها أيضا ً
وفقا ً ملعايير الصحة والسالمة والبيئة 18000
وشهادة األيزو  14001املعتمدة من قبل سجل
لويدز لضمان اجلودة.
وتشارك مجموعة أغذية بفاعلية في مبادرات
األمن الغذائي املعتمدة من حكومة أبوظبي.
وكجزء من تلك املبادرات ،شرعت اجملموعة بإدارة
مخزون القمح االستراتيجي لصالح حكومة
أبوظبي .كما يقدم قسم األعمال الزراعية
باجملموعة العون للمزارعني احملليني من خالل تقدمي
اخلدمات البيطرية والدعم ،وكذلك تنظيم
حلقات دراسية تقنية حول التغذية والصحة
احليوانية .كما تلعب اجملموعة أيضا دورا ً رئيسا ً في
دعم املبادرات احلكومية التي تهدف إلى تقليل
مخلفات العلف وزراعة العلف باملياه من خالل
استبداله بعلف البليت املركز .
وعالوة على ذلك ،واصلت مجموعة أغذية خالل
 2011دعم برنـامج الغذاء العاملي في حملته
العاملية «مكافحة اجلوع» من خالل تدشني حملة
تبرعات لتوفير املساعدات الغذائية واإلغاثة
للمحتاجني في منطقة القرن اإلفريقي.

املوظفون

يحتل اإلستثمار في املوارد البشرية ودعم
سياسة توطني العمالة وتوفير الفرص املتكافئة
مركزا ً محوريا ً في سياسة مجموعة أغذية.
فالتنوع جزء أصيل من قيم اجملموعة وميثل ركيزة
أساسية في مسيرة منو أي مؤسسة نابضة
باحلياة تقدم خدماتها جملموعة واسعة من
املستهلكني والعمالء.
وفي هذا اإلطار ،تتولى أكادميية أغذية نشر املعرفة
واملهارات بني املوظفني ،حيث يقوم اخلبراء من
مختلف األقسام بتقدمي دورات منهجية وبرامج
تدريبية لزمالئهم من املوظفني الراغبني بتطوير
مهاراتهم .وفي عام  ،2011ركزت استراتيجية
األكادميية على تقدمي أدوات ومبادرات جديدة في
مجال القيادة والتميز في مجال التشغيل واإلدارة.
كما قامت األكادميية بزيادة عدد البرامج التدريبية
املقدمة في مختلف أنحاء الشركة على مدار
السنة ثالثة أضعاف ،حيث أتاحت هذه الفرص
التعليمية للمواهب والكفاءات الواعدة حتقيق
النمو على مستوى وظائفهم احلالية ،هذا
باإلضافة إلى العمل الدؤوب من أجل تعزيز
مستقبلهم املهني.
وقد لعب برنامج الكفاءات الوطنية املعتمد من
قبل مجموعة أغذية دورا ً محوريا ً في تعزيز جهود
التوطني على مر السنني ،حيث يشغل املوظفون
اإلماراتيون اآلن مجموعة متنوعة من الوظائف
في مجاالت التصنيع واخملتبرات والتوريد والتوزيع
واملوارد البشرية واملبيعات واإلدارة املالية .كما
ساهم برنامج الكفاءات الوطنية في تطوير
املهارات الفكرية والعملية واإلبداعية والقيادية
لدى مجموعة مختارة من املوظفني اإلماراتيني من
خالل برنامج خاص للتدريب والتوجيه املباشر
املرتكز على اإلرتقاء والتقدم املهني .من جانبها،
زادت اجملموعة عدد املوظفني اإلماراتيني العاملني
لديها إلى أكثر من ثالثة أضعاف ،كما تواصل
اجملموعة املضي قدما ً في توظيف الكفاءات
الوطنية ،وتقدمي الدعم من أجل التطوير املهني
املستمر ،باإلضافة إلى تقدمي منح دراسية
للخريجني اإلماراتيني.

البيئة

تتضمن املبادرات البيئية التي مت تنفيذها خالل
عام  2011مراجعة شهادة اعتماد سجل لويدز
لضمان اجلودة لنظام اإلدارة البيئية «شهادة
األيزو  »14001وجتديدها عبر كافة العمليات.
وباعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج
املياه املعبأة في دولة اإلمارات ،تواصل مجموعة
أغذية الوفاء بالتزامها باحلد من استخدام البولي
إيثيلني تيرفثاليت في إنتاج زجاجات املياه ،وزيادة
نسبة تدوير هذه املادة في أنحاء اإلمارات.

كما قامـت اجملموعـة بإدخـال تقنيـة
 ThermoShapeللتعبئة على الساخن في
خطوطها اإلنتاجية لتعبئة املياه ،األمر الذي
سيسهم في استخدام كمية من البولي إيثيلني
محققة بذلك احلد
تيرفثاليت أقل بنسبة %30
ً
األدنى الذي تستخدمه خطوط التعبئة على
الساخن املعتمدة حاليا ً في السوق.

وعالوة على ذلك ،أبرمت مجموعة أغذية عقود
شراكة مع شركات إعادة التدوير احمللية لضمان عدم
ذهاب اخمللفات التشغيلية ،مثل البولي إيثيلني
تيرفثاليت والورق والكرتون واملنصات اخلشبية ،إلى
مكب النفايات بل يتم إعادة تدويرها.
وقد شملت مبادرات اخلفض من استهالك
الطاقة خالل عام  2011دمج مفاتيح اإلغالق
اآللية (أو اإلضاءة الصديقة للبيئة) ،وأنظمة
التبريد/التهوية التي تعمل بطاقة الرياح في
اخملازن وبعض املباني في جميع أنحاء اجملموعة،
وتقليل عدد الرحالت التي تتم بواسطة أسطول
التوزيع التابع للمجموعة ،من خالل زيادة طبقات
منصات التحميل ،واستخدام شاحنات اخلدمات
اللوجستية ذات الطابقني لزيادة كفاءة التحميل،
هذا باإلضافة إلى إنشاء فروع جديدة للشركة
تتوافق مع املعايير الدولية حلفظ الطاقة،
والشهادة الفضية ملعيار القيادة في مجال
الطاقة والتصميم البيئي .LEED

مبادرات أخرى

مؤسسة حتقيق أمنية
يسر مجموعة أغذية أن تعلن عن دعمها
ملؤسسة «حتقيق أمنية» في اإلمارات ،في
مساعيها لتحقيق أمنيات األطفال في دولة
اإلمارات .وستقوم اجملموعة من خالل هذه
االتفاقية بدعم األعمال اخليرية ملؤسسة «حتقيق
أمنية» في اإلمارات عن طريق تقدمي التمويل
واملنتجات اجملانية وغير ذلك من املوارد .وقد تعاونت
مياه «العني» مع مؤسسة «حتقيق أمنية» في
العديد من األنشطة خالل عام  ،2011مبا في ذلك
دعوة األطفال حلضور العروض اجلوية التي
تستضيفها مدينة العني ،واملشاركة في
االحتفال مبرور  31عاما ً علـى إنشاء مؤسسة
«حتقيق أمنية» حيث تم تقديم دفعة نقدية
للمؤسسة .كما قدمت اجملموعة أيضا ً العون
لشقيقتني في سن املراهقة ،للسفر إلى اململكة
العربية السعودية ألداء مناسك العمرة برفقة
والديهما .وباإلضافة إلى ذلك ،حققت مياه
«العني» ومؤسسة «حتقيق أمنية» عددا ً من
أمنيات األطفال خالل العيد وذلك بتقدمي أجهزة
الكمبيوتر احملمولة واآلي باد واآلي فون إلى
عد ٍد من األطفال.

وخالل عام  ،2011قامت اجملموعة بإنتاج زجاجات
املياه املصنوعة من البولي إيثيلني تيرفثالي ذات
الفوهات الصغيرة ،بتقليل وزن أغطية الغلق
اخلاصة بتلك الزجاجات.

أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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تقرير حوكمة الشركات

يفخر مجلس إدارة مجموعة أغذية بالتزامه التام
والمستمر بحماية مصالح كافة المساهمين عبر تطبيق
أعلى معايير حوكمة الشركات.

ميثل التطبيق الفعال ملبادئ وتوجيهات حوكمة
الشركات القاعدة األساسية لنزاهة العمل وهو
السبيل إلى حتقيق نتائج قوية ومستدامة .كما
تسعى مجموعة أغذية لإلستمرار في توفير
وتطوير القيمة التي تقدمها ملساهميها
وتعزيزها من خالل تطبيق أعلى املعايير املهنية
واألداء املؤسسي واملساءلة.
يضم هذا التقرير األنظمة واإلجراءات املتعلقة
بحوكمة الشركات ،كما في  31ديسمبر  ،2011ومت
تقدميه إلى هيئة األوراق املالية والسلع اإلماراتية
ونشره على املوقع االلكتروني لسوق أبوظبي لألوراق
املالية ،وعلى املوقع االلكتروني جملموعة أغذية www.
 ،agthia.comباإلضافة إلى نشره ضمن التقرير
السنوي للشركة لعام  ،2011وفقا ً للقرار الوزاري
رقم ( )518لعام  2009بشأن ضوابط احلوكمة
واالنضباط املؤسسي.

فلسفة الشركة

تدرك مجموعة أغذية مسؤولياتها اخملتلفة جتاه
ذوي الشأن بأعمالها .وتؤمن مجموعة أغذية بأن
احلوكمة اجليدة للشركة تسهم في حتقيق التزام
اإلدارة بتوفير القيمة اجملزية للمساهمني من
خالل وضع وحتقيق أهداف مناسبة للعمل .كما
أن حسن حوكمة الشركة يوفر إطار عمل إيجابي
جمللس اإلدارة وجلانه واإلدارة التنفيذية وميكنهم
من متثيل مصالح الشركة وذوي الشأن بأعمالها
بأقصى درجات الفعالية .لذلك تعتمد أغذية
مستويات عالية من الشفافية واملساءلة
وممارسات اإلدارة الرشيدة ،وهذا يتضمن إعتماد
ومتابعة تطبيق اإلستراتيجيات املؤسسية
واألهداف واإلجراءات املناسبة التي تتوافق مع
مسؤولياتها القانونية واألخالقية .فالتطبيق
احلازم لقواعد السلوك يضمن حسن احلوكمة
في ممارسات وإجراءات العمل في مختلف نواحي
الشركة وأقسامها.

دليل حوكمة الشركات

يغطي دليل حوكمة الشركات املعتمد من مجلس
اإلدارة املوضوعات التالية:

مجلس اإلدارة

–	دور مجلس اإلدارة
–	مسؤوليات مجلس اإلدارة
–	املسؤولية الشخصية
–	تواصل أعضاء مجلس اإلدارة مع
املسؤولني واملوظفني
وحسن تقدير األمور
–	املشورة املستقلة ُ
–	تأليف مجلس اإلدارة
–	مدة والية أعضاء مجلس اإلدارة
–	تعيني أعضاء مجلس اإلدارة
–	أعضاء مجلس اإلدارة من خارج الشركة
–	اجتماعات مجلس اإلدارة
–	تداوالت اجتماعات مجلس اإلدارة
–	محاضر االجتماعات والقرارات
– التصويت
–	توجيه أعضاء مجلس اإلدارة واالرتقاء بأدائهم
وتقدمي املشورة لهم
–	مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
–	تقييم األداء
–	القياس واملساءلة
–	اإلفصاح املتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة

جلان مجلس اإلدارة

–	جلنة الترشيحات واملكافآت وميثاقها
–	جلنة التدقيق وميثاقها

منظومة الرقابة الداخلية

–	تعريف ضوابط الرقابة الداخلية
–	التدقيق الداخلي وميثاقه
–	إدارة اخملاطر
–	املسؤولية جتاه إدارة السياسات
–	املعايير وأفضل املمارسات
–	التواصل واالمتثال

اجلمعية العمومية واملساهمني

–	اجتماع اجلمعية العمومية السنوي
–	اإلفصاح والتواصل
–	تفاعل مجلس اإلدارة مع املساهمني
املعينون
–	املتحدثون الرسميون
ّ
–	دور مجلس اإلدارة وجلنة التدقيق في
التواصل واإلفصاح
–	التواصل الداخلي واإللكتروني
–	التواصل مع السلطات التنظيمية
–	سياسة إعداد التقارير املتعلقة باألداء
–	الشخص املسؤول عن الرد على االستفسارات
حول سياسة اإلفصاح
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قواعد السلوك

–	أخالقيات العمل وتضارب املصالح

التدقيق اخلارجي

–	تعيني املدقق اخلارجي

–	مدة تعيني املدقق اخلارجي

–	الشروط الواجب توافرها في املدقق اخلارجي

املسؤولية االجتماعية للشركة
–	الصحة والعافية

–	سالمة األغذية واألمن الغذائي

– املوظفون
– البيئة

مجلس اإلدارة
األدوار واملسؤوليات

يتجسد دور مجلس اإلدارة في متثيل املساهمني
ّ
وحتمل املسؤولية أمامهم عن إيجاد وحتقيق
ّ
القيمة من خالل احلوكمة الفعالة لألعمال.
وفي سبيل ذلك يصدر مجلس اإلدارة تقريرا ً سنويا ً
حول حوكمة الشركات ،وهو عبارة عن بيان يوضح
السياسات واإلجراءات التي اعتمدها اجمللس في
أداء مسؤولياته .ويشمل أيضا ً اإلجراءات
والعمليات التي طبقها اجمللس لتنفيذ مهماته
وأعماله؛ واألمور التي احتفظ لنفسه بحق النظر
والبت فيها؛ والصالحيات التي فوضها للرئيس
التنفيذي ،مبا في ذلك حدود ممارسة الرئيس
التنفيذي لتلك الصالحيات؛ وتقدمي التوجيه بشأن
العالقة بني مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي.
ويتعني على كل عضو فور تعيينه في مجلس
اإلدارة أن يصرح للمجلس عن طبيعة العالقات
التي تربطه بأي شركات أخرى مدرجة ،مبا في
ذلك املناصب واالستثمارات وغيـرهـا من
االلتزامات الهامة من خالل التوقيع عـلى
استمارة تصريح باالستقاللية.
إضافة إلى ما سبق ،يتولى مجلس اإلدارة املهام
واملسؤوليات التالية:
–	تأمني اإلدارة الريادية القادرة على أخذ زمام
املبادرة ضمن إطار من الضوابط احلكيمة
متكن من تقييم اخملاطر
والفعالة التي ّ
وحسن إدارتها.

–	حتديد القيم واملعايير للشركة وضمان الفهم
السليم لإللتزامات جتاه ذوي الشأن بأعمالها
وغيرهم من املعنيني والوفاء بها.

–	تولي املسؤولية جتاه ضمان فاعلية نظام
ضوابط الرقابة الداخلية في اجملموعة.

–	العمل بنية حسنة وعناية وحرص مبا يتفق مع
مصلحة الشركة على أفضل وجه وجتنب
التعارض بني دوره كعضو في مجلس اإلدارة
وبني مصاحله الشخصية.
–	املساعدة واملساهمة البناءة في تقدمي
املقترحات بهدف تطوير استراتيجية الشركة.
–	القيام مبا يكفي من التحقيقات واملتابعات
للتأكد من أداء الشركة ألعمالها بكفاءة
وفعالية وبصورة قانونية في سبيل حتقيق
أهدافها املنشودة.
–	إجراء التحليل املتعمق واحلصيف لكافة
املقترحات املطروحة على اجمللس.

–	تشجيع احلوار البناء في قاعة اجتماعات
اجمللس واحلرص على إعطاء كافة القضايا ذات
الشأن ما تستحق من الدراسة والتمحيص
قبل البت فيها.
–	دراسة أداء اإلدارة من حيث تلبية األهداف
والغايات املتفق عليها ومتابعة إعداد
تقارير األداء.

–	تعيني الرئيس التنفيذي والتقييم املتواصل
ألدائه ومكافآته من خالل جلنة الترشيحات
واملكافآت وكذلك أداء ومكافآت اإلدارة العليا.
–	ضمان تطبيق خطة مناسبة للتعاقب
الوظيفي بالنسبة لإلدارة العليا.

–	اإلعتراف باملصالح املشروعة لكافة
املعنيني من املساهمني والشركاء في
العمل واملوظفني واجملتمعات التي تعمل
فيها الشركة.

–	وضع قواعد مكتوبة لتعامالت موظفي
الشركة باألوراق املالية اخلاصة بالشركة.

–	ضمان سالمة إعداد التقارير اخلارجية املوجهة
للمعنيني ،ومنها:
	مراجعة ومتابعة الضوابط والعملياتواإلجراءات املطبقة للحفاظ على سالمة
ونزاهة السجالت والقوائم املالية واحملاسبية
وفقا ً لتوجيهات جلنة التدقيق.

	ضمان اإلفصاح وتقدمي البيانات بصورة دقيقةوموضوعية وشاملة للمعنيني حرصا ً على
بقائهم على إطالع تام بالتطورات
واملستجدات الهامة.

–	التأكد من أن السعي لتحقيق أهداف الشركة
من خالل املغامرة املدروسة يتم وفقا ً لسياسة
اإلقدام على اخملاطر املعتمدة في الشركة ،ومن
فعالية وسالمة البيانات املالية وضوابط
الرقابة املالية وأنظمة إدارة اخملاطر.

–	إتخاذ القرارات بالتمرير ،على أن يتم مراعاة
ما يلي:

–	مراجعة وإعتماد ومتابعة اإلستثمارات الهامة
واإللتزامات اإلستراتيجية.

	اتفاق غالبية أعضاء مجلس اإلدارة على أناملسألة املعنية مسألة إستثنائية وعاجلة.

–	ضمان اإللتزام بالقوانني واألنظمة النافذة
وكافة املعايير احملاسبية املناسبة.

	يجب احلصول على موافقة خطية من غالبيةاألعضاء بشأن أي قرارات يصدرها اجمللس من
خالل التمرير ،وأن يتم تقدمي هذه القرارات
لإلجتماع التالي للمجلس للمصادقة عليها.

–	ضمان تطبيق سياسات وهيكل تفويض
مناسب لتسيير شؤون الشركة بصورة فعالة.

مت إنتخاب مجلس اإلدارة احلالي في اجتماع
اجلمعية العمومية السنوي املنعقد بتاريخ 27
أبريل  2011ملدة ثالث سنوات .ويضم اجمللس حاليا ً
سبعة أعضاء ،يتألفون من رئيس مجلس إدارة
مستقل غير تنفيذي وستة أعضاء مستقلني
غير تنفيذيني .وستنتهي فترة والية أعضاء
اجمللس احلالي في  27أبريل .2014

–	إتخاذ القرارات بشأن هيكلة رأسمال الشركة
وسياسة توزيع األرباح.
–	مراجعـة وإعـتـمـاد الـقـوائـم املـالـيـة
السنوية واملرحلية.

–	ضمان تطبيق نظام مناسب إلدارة اخملاطر
بغية التعرف على اخملاطر وتقييمها
والتخفيف منها.

–	إعتماد هيكل حوكمة يتفق مع قيم الشركة
وإستراجتياتها ،ويضمن حتقيق ما يلي:

	-دعم وتعزيز سمعة الشركة

	احلفاظ على معايير السلوك العالية	دعــم وتشجـيـع إتـخـاذ الـقـراراتاألخالقية واملسؤولة

	البيان الواضح للتوقعات وتفويض الصالحيات	-اإللتزام بالنظم النافذه حلوكمة الشركات

	مراجعة تقارير جلنة التدقيق فيما يتعلق باخملاطروضوابط الرقابة الداخلية وتقارير التدقيق
الداخلي واخلارجي.

ال تتجاوز عدد حاالت إتخاذ القرارات عن طريق
	أ ّالتمرير عن أربع مرات في السنة.
	القرار بالتمرير ملوافقة مجلس اإلدارة يجب أنيدعم بالوثائق املناسبة.

تأليف مجلس اإلدارة

وفيما يلي تركيبة مجلس اإلدارة احلالي:

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس اجمللس
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهل العلمي:

حاصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة
العامة والقانون

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة شركة الفوعة

عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية

عضو جلنة التدقيق في هيئة البيئة أبوظبي
عضو اجمللس االستشاري األعلى جمللس
التعاون اخلليجي

سعادة ماجد سالم الرميثي
نائب رئيس مجلس اإلدارة
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهالت العلمية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في اإلدارة
املالية (الواليات املتحدة األمريكية)
حاصل على شهادة محلل مالي معتمد
عضو جمعية إدارة املوارد البشرية

املنصب احلالي:

املدير التنفيذي للقسم العقاري ،جهاز
أبوظبي لالستثمار

سعادة أبوبكر صديق خوري

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهالت العلمية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم
املالية (الواليات املتحدة األمريكية)
حاصل على شهادة محلل مالي معتمد
عضو معهد احملللني املاليني

املناصب احلالية:

العضو املنتدب وعضو مجلس إدارة ،شركة صروح
العقارية ش.م.ع
عضو مجلس إدارة شركة الواحة كابيتال ش.م.ع
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة
القابضة العامة

عضو مجلس إدارة سوق أبوظبي لألوراق املالية
عضو مجلس إدارة صندوق خليفة

عضو مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي
عضو مجلس إدارة شركة أبوظبي
للصناعاتاألساسية

عضو مجلس إدارة شركة دوكاب

عضو مجلس إدارة شركة الفوعة
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سعادة جمعة خميس اخليلي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :فبراير 2005

املؤهل العلمي:

اجتماعات مجلس اإلدارة واجلمعية
العمومية

ُعقد خالل العام  2011تسعة اجتماعات جمللس
اإلدارة ،وقد حضر هذه االجتماعات أعضاء
مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:

حاصل على شهادة البكالوريوس في إدارة
األعمال (تخصص العلوم املالية) (الواليات
املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

مدير تنفيذي بجهاز أبوظبي لالستثمار

عضو مجلس إدارة مصرف أبوظبي االسالمي

سعادة محمد ثاني مرشد الرميثي

عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أكتوبر 2004

املؤهل العلمي:

حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم
(الواليات املتحدة األمريكية)

املناصب احلالية:

رئيس مجلس إدارة غرفة جتارة وصناعة أبوظبي
رئيس احتاد غرف التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة مؤسسة ثاني مرشد

رئيس مجلس إدارة شركة ثاني مرشد يونيليفر
رئيـس مجلس إدارة شركـة اجلـرافـات
البحرية الوطنيـة

تاريخ االجتماع
 25يناير

حاضر

 22فبراير

حاضر

 22مارس

حاضر

 27أبريل

حاضر

 18مايو

حاضر

 8أغسطس

حاضر

 27سبتمبر

حاضر

 25أكتوبر

حاضر

 13ديسمبر

حاضر

عضو مجلس إدارة مجلس اإلمارات للتنافسية
عضـو مجلس إدارة مجـلس أبوظبـي
للتطوير االقتصـادي

عضو مجلس إدارة مكتب االئتمان االحتادي
باإلمارات العربية املتحدة

سعادة طارق املسعود
عضو
غير تنفيذي ،مستقل

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2006

املؤهل العلمي:

حاصل على شهادة البكالوريوس في
إدارة األعمال

املنصب احلالي:

نائب العضو املنتدب مبجموعة املسعود

سعادة سهيل مبارك العامري
عضو
غير تنفيذي ،مستقل

معالي
راشد
مبارك
الهاجري
سعادة
رئيس
مجلس ماجد سالم
الرميثي
اإلدارة

األتعاب املدفوعة

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

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

وفقا ً للنظام األساسي للشركة ،يتم حتديد
مكافآت أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية
من قبل الشركة القابضة العامة.
بلغت قيمة املكافآت التي مت دفعها ألعضاء
مجلس اإلدارة في عام  2011قرابة  1.05مليون
درهم إماراتي.
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حاضر
حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر
حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
حاضر

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

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

حاضر

حاضر

150,000

150,000

لألعضاء في عام 150,000 2011

وقد ُعقد آخر اجتماع للجمعية العمومية
السنوية بتاريخ  27أبريل  2011حضره أعضاء
مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:
معالي راشد مبارك الهاجري
(رئيس مجلس اإلدارة)

حاضر

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ُمعتذر/
ُمعتذر/
مصرح له مصرح له
بالغياب
بالغياب

حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

حاضر

حاضر

150,000

150,000

150,000

150,000

 .2شركة صروح العقارية ش.م.ع

سعادة أبو بكر صديق خوري  -عضو مجلس إدارة
مجموعة أغذية واملدير التنفيذي وعضو مجلس
إدارة شركة صروح العقارية ش.م.ع

قيمة املدفوعات ملكتب سكاي تاور
رسوم اخلدمة

سعادة أبوبكر صديق خوري (عضو)

اإلجمالي

 .1الشركة القابضة العامة

(متلك الشركة القابضة العامة  %51من
أسهم مجموعة أغذية ش.م.ع)

بآالف
الدراهم

اإلجمالي

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

بآالف
الدراهم

سعادة طارق املسعود (عضو)

األتعاب املدفوعة إلى أعضاء مجلس
اإلدارة وأعضاء اللجان
نفقات أخرى

حاضر

حاضر

سعادة جمعة خميس اخليلي (عضو)

رئيس مجلس إدارة شركة حديد اإلمارات
عضو مجلس إدارة شركة الفوعة

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

حاضر

حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة
االلكترونية (الواليات املتحدة األمريكية)

رئيس مجلس إدارة شركة أركان ملواد البناء ش.م.ع

حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

معامالت األطراف ذات العالقة

املناصب احلالية:
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ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

عضو مجلس إدارة منذ :أبريل 2008

الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة

حاضر

ُمعتذر/
مصرح له
بالغياب

سعادة سهيل مبارك العامري (عضو)

املؤهل العلمي:

سعادة
أبوبكر
صديق
خوري

حاضر

سعادة
سعادة
سعادة
محمد
جمعة
خميس ثاني مرشد طارق
اخليلي الرميثي املسعود

سعادة
سهيل
مبارك
العامري

1,400
133

1,533

28,735
392

29,127

التعامل في األوراق املالية اخلاصة
بالشركة

لم يقم أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو أفراد
عائلتهم املباشرين (الزوجة و/أو األوالد) بالتداول
في أسهم الشركة خالل عام .2011

اخملولة لإلدارة التنفيذية
املسؤوليات ّ

لم يتم تفويض أية أدوار أو مسؤوليات إضافية
لإلدارة التنفيذية خالل عام .2011

اإلفصاح وتضارب املصالح

يجب على أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفيها،
لدى أداء واجباتهم ،اإلملام التام بالقوانني والقواعد
واألنظمة النافذة والفهم الواضح ولها واإللتزام
بها .ويجب أن تكون أي مزايا نقدية أو غير نقدية
تقدم للموظفني إضافة إلى التعويضات الطبيعية
التي تدفعها لهم الشركة متفقة مع سياسة
الشركة بشأن تضارب املصالح .كما ينبغي أن يؤدي
املوظفون واجباتهم وفقا ً ملبادئ اإلستقامة
والنزاهة ومبا يتماشى مع املعايير املهنية.
–	وضعت الشركة سياسة بشأن التداول في
األوراق املالية للشركة من قبل موظفيها
وأعضاء مجلس إدارتها .وتهدف هذه السياسة
إلى ضمان اإللتزام بأنظمة سوق أبوظبي
لألوراق املالية/هيئة األوراق املالية والسلع
اخلاصة بتعامالت املطلعني.
–	ال يسمح للموظفني بتلقي أي هدايا أو مزايا
من أي طرف خارجي .ويهدف هذا اإلجراء
إلى احليلولة دون التأثير على استقاللية
املوظفني وموضوعيتهم.
–	يُطلب من املوظفني الذين يشغلون مناصب
في اإلدارة واملوظفني املشاركني في أنشطة
املشتريات التوقيع على إقرارات «تضارب
املصالح» و«قواعد السلوك».

–	يجب على أعضاء مجلس اإلدارة إبالغ أمني
السر في الشركة بشأن نشوء أي مصلحة
شخصية هامة تتعلق بشؤون الشركة .وفي
هذا السياق ،فاملقصود باملصلحة الشخصية
الهامة هو أي معاملة مالية مع إحدى اجلهات
املعنية بالشركة تتجاوز قيمتها  5ماليني درهم.
–	يجب على أعضاء مجلس اإلدارة اإلمتناع عن
حضور إجتماع مجلس اإلدارة إذا تضمن
اإلجتماع مناقشة مسألة تكون لهم فيها
مصلحة شخصية هامة ،ما لم يصوت أعضاء
اجمللس بخالف ذلك.

–	في حال وجود تضارب في املصالح بني
املساهمني األساسيني (املمثلني بأعضاء
مجلس إدارة) في قضية ميكن أن تؤثر على
سعر أو حجم تداول أوراقها املالية ،يجب على
مجلس اإلدارة عقد اجتماع وإصدار قرار
بشأنها بحضور كافة أعضائه ،عدا املساهمني
املعنيني/العضو املعني .وفي احلاالت
االستثنائية ،ميكن البت بهذه القضايا من
خالل جلنة خاصة تشكل لهذا الغرض.
–	يجب على كل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة
عند بدء فترة واليته اإلفصاح للشركة عن
طبيعة املناصب التي يشغلها في الشركات
األخرى واملؤسسات العامة وغير ذلك من
التزاماته الهامة وحتديد املدة اخملصصة لها،
وأي تغييرات تطرأ على ما ذكر فور حصولها.
–	إضافة إلى ذلك ،يجب على كل عضو اإلفصاح
سنويا ً عن طبيعة املراكز التي يشغلها في
مؤسسة األوراق املالية للشركة والشركة األم
والشركات التابعة أو الزميلة.
–	ينبغي على أعضاء مجلس اإلدارة االلتزام
بسياسة اإلفصاح واتخاذ اإلجراءات
التصحيحية عند اللزوم.

االلتزام بسياسة اإلفصاح وتضارب
املصالح

يعلن مجلس اإلدارة مبوجب هذه الوثيقة أن كل
عضو من أعضائه قد إلتزم مبتطلبات اإلفصاح
وفقا ً للقوانني واألنظمة الصادرة عن وزارة
االقتصاد وهيئة األوراق املالية والسلع .وليس
هناك ما يشير إلى عدم التزام أي عضو من
أعضاء اجمللس.

الرئيس التنفيذي

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

وينبغي أن يقوم الرئيس التنفيذي بتحقيق
أهداف وخطط األعمال احملددة من قبل مجلس
اإلدارة ،والعمل على ضمان اإلدارة الكفوءة لكافة
العمليات من حيث تخصيص املوارد بشكل
مناسب ومربح.

األدوار واملسؤوليات

تشمل املسؤوليات الرئيسية للرئيس التنفيذي
ما يلي:

األداء اإلستراتيجي

–	صياغة ودعم الهيكل التنظيمي جملموعة
أغذية وقيمها وثقافتها.

إعداد التقارير

–	املصادقة على القوائم املالية والتقارير اإلدارية
الشهرية والفصلية والسنوية.
–	مراجعة التقارير والتوصيات والقضايا املقدمة
إليه من قبل اإلدارة العليا ،وتقدمي الرأي والتوجيه
حسب احلاجة.

–	إدارة عملية إعداد تقارير منتظمة جمللس اإلدارة
حول خطط الشركة وأدائها والقضايا التي
تواجهها ،وغير ذلك من األمور الهامة.
–	إجراء تقييم دوري للموظفني التابعني له
بشكل مباشر واحلرص على إيجاد برنامج
للتطوير الذاتي املتواصل لفريق اإلدارة العليا.

التدقيق الداخلي وإدارة اخملاطر

–	ضمان إيجاد إجراءات مناسبة إلدارة اخملاطر
على مستوى الشركة.
–	دعم جلنة التدقيق لضمان فعالية وكفاية
برامج التدقيق الداخلي املطبقة.

املتطلبات القانونية

–	العمل على ضمان سالمة الوضع القانوني
للشركة والشركات التابعة لها وااللتزام
بكافة القوانني واألنظمة النافذة.

	التواصل وتقييم األداء

–	أداء واجبات النـاطـق الرئيـس بـاسم
مجموعة أغذية.

–	نقل واقع تقدم األعمال إلى مجلس اإلدارة
واملساهمني واملوظفني بصورة منتظمة.

–	تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية العامة للشركة
وضمان حتقيق األهداف احملددة من قبل
مجلس اإلدارة.

–	تشجيع وتنظيم عملية التواصل الداخلي
واخلارجي وتوفير بيئة عمل شفافة وتعاونية،
وضمان وجود عملية تواصل سليمة وفعالة
بني مختلف أقسام الشركة.

–	قيادة املفاوضات واالتفاقيات الهامة ذات األثر
اإلستراتيجي/احليوي على استمرارية الشركة
أو جناحها أو تطورها.

–	وضع مقاييس ألداء اإلدارة العليا وإدارة أداء
فريق اإلدارة العليا وتولي املسؤولية عن تطوير
قدراتهم ،مبا في ذلك مراجعة األداء وخطط
التطوير املنتظمة.

–	توفير املعطيات والعمل على تطوير هيكل
تنظيمي فعال وديناميكي يناسب األهداف
اإلستراتيجية جملموعة أغذية.

–	مراجعة الصفقات املقترحة لالستحواذ
على أي مشاريع أعمال جديدة بالتعاون
والتنسيق مع اجمللس.

–	دعم وحماية صورة الشركة وأهداف عملها
أمام اجملتمع اخلارجي وإقامة وترسيخ العالقات
مع السوق واجلهات األخرى.

–	البت بشأن توظيف مسؤولي اإلدارة العليا
بالتشاور مع جلنة الترشيحات واملكافآت.

–	ضمان وجود خطط للتعاقب الوظيفي على
كافة املناصب اإلدارية الهامة التي ال تقع
ضمن اختصاص جلنة الترشيحات واملكافآت.

–	التنسيق مع مسؤولي اإلدارة العليا لصياغة
األهداف والغايات اإلستراتيجية ،كل حسب
وظيفته وكذلك في وضع امليزانيات.

–	مراجعة النتائج التشغيلية ومقارنة هذه
النتائج مع األهداف املرسومة والعمل على
اتخاذ اإلجراءات املناسبة لتصحيح االنحرافات،
إن وجدت.
–	مـراجعة الهيكل املـالي للشركة
لكفايته وسالمته.

أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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جلنة التدقيق

يتم تعيني جلنة التدقيق من قبل مجلس اإلدارة
وهي تتألف من أربعة أعضاء حتى تاريخ هذا
التقرير؛ ثالثة منهم أعضاء مجلس إدارة
مستقلني غير تنفيذيني ،وعضو صاحب خبرة
مالية ومحاسبية مناسبة.
وقد ُعقد خالل العام أربعة اجتماعات للجنة
التدقيق وهي كالتالي:

تاريخ
االجتماع
 25يناير

سعادة
سعادة
جمعة
محمد سعادة
خميس
اخليلي ثاني مرشد طارق
(رئيس الـرميثي املسعود
اللجنة) (عضو) (عضو)
حاضر

ُمعتذر

حاضر

حاضر

ُمعتذر

حاضر

 22مارس

حاضر

 25أكتوبر

حاضر

األتعاب
املدفوعة
لألعضاء
في عام
2011

50,000

 27أبريل

ُمعتذر
ُمعتذر

حاضر
ُمعتذر

السيد
حسان مراد
أغا – خبير
مالي
(عضو)
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

–	مراجعة ومراقبة استقاللية املدقق اخلارجي
وموضوعيته وفعالية عملية التدقيق ،آخذة
بعني االعتبار املتطلبات املهنية والتنظيمية
ذات الصلة.

–	وضع وتنفيذ السياسات بشأن التعاقد مع
املدقق اخلارجي لتقدمي اخلدمات غير التدقيقية،
آخذة بعني االعتبار التوجيهات األخالقية ذات
الصلة بتقدمي هذه اخلدمات من قبل مؤسسة
التدقيق اخلارجي.

–	تقدمي تقارير إلى مجلس اإلدارة حول املسائل
التي تتطلب في رأي اللجنة إجراءات
وتطويرات ،وتقدمي توصيات بشأن اخلطوات
الضرورية املطلوبة لتحقيق مثل هذا التطوير.
–	وضع نظام يمُ ّكن املوظفني من اإلبالغ دون
كشف هويتهم عن شكوكهم حيال أي أمور
محتملة غير طبيعية في التقارير املالية أو
ضوابط الرقابة الداخلية أو أي مسألة أخرى،
ويضمن الترتيبات املناسبة إلجراء التحقيقات
املستقلة والنزيهة في هذه املسائل.

جلنة الترشيحات واملكافآت

50,000

األدوار واملسؤوليات

50,000

50,000

تعمل اللجنة على ضمان التواصل احلر واملنفتح
بينها وبني املدققني الداخليني واخلارجيني
ومسؤولي اإلدارة العليا .وتشمل األهداف األخرى
للجنة التدقيق ما يلي:
–	مراقبة سالمة القوائم املالية للشركة وأي
إعالنات رسمية تتعلق باألداء املالي للشركة
ومراجعة اآلراء املالية الهامة الواردة فيها.
–	مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية وأنظمة
إدارة اخملاطر في الشركة.

تتولى جلنة الترشيحات واملكافآت املسؤولية عن
مراجعة منظومة املوارد البشرية وبرامج
املكافآت في الشركة .وتقدم اللجنة توصيات
جمللس اإلدارة بشأن املكافآت والبدالت ومدد
اخلدمة بالنسبة للمسؤولني التنفيذيني في
الشركة لضمان مكافأتهم بصورة مجزية على
مساهماتهم الفردية التي يقدمونها للشركة.

إن جميع أعضاء جلنة الترشيحات واملكافآت هم
أعضاء مجلس إدارة مستقلني غير تنفيذيني.
وقد ُعقد خالل العام خمسة اجتماعات للجنة
الترشيحات واملكافآت وهي كالتالي:

–	مراقبة ومراجعة فعالية إدارة التدقيق والرقابة
الداخلية في الشركة.
–	مراجعة أي تعامالت داخلية من املوظفني
أو من طرف ذي صلة وضمان االلتزام
بالقواعد احلاكمة إلجراء هذه املعامالت
واملوافقة عليها.

–	تقدمي التوصيات إلى مجلس اإلدارة فيما
يتعلق بتعيني املدقق اخلارجي وإعادة تعيينه
وعزله وتعويضاته وضمان احلصول على رد
سريع من مجلس اإلدارة بشأن املسائل التي
يتضمنها خطاب املدقق اخلارجي.

تاريخ
االجتماع
 5أبريل

 11أبريل

 11مايو
 7يونيو

18ديسمبر

األتعاب
املدفوعة
لألعضاء
في عام
2011
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سعادة
أبوبكر سعادة
ماجد
صديق
سعادة
سالم
خوري
(رئيس الرميثي سهيل مبارك
اللجنة) (عضو) العامري (عضو)
حاضر

حاضر

حاضر

حاضر
حاضر

ُمعتذر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

حاضر

ُمعتذر

حاضر

حاضر

األدوار واملسؤوليات

تتمثل الغاية الرئيسة للجنة الترشيحات
واملكافآت في مساعدة مجلس اإلدارة في الوفاء
مبسؤولياته حيال ما يلي:

–	حتديد املكافآت ومزايا وحوافز الرئيس التنفيذي
واملسؤولني التنفيذيني في الشركة
ومراجعتها بشكل سنوي ،وضمان كون
التعويضات واملزايا املمنوحة لإلدارة العليا
معقولة وتتماشى مع أداء الشركة.
–	حتديد إحتياجات الشركة للكوادر املؤهلة على
مستوى املسؤولني التنفيذيني رفيعي
املستوى ،وحتديد أسس اإلختيار.
–	املراجعة السنوية ألداء املسؤولني التنفيذيني
رفيعي املستوى في الشركة.
–	إدارة عملية ترشيح وتعيني املديرين وفقا ً
للقوانني واألنظمة النافذة.
–	التحقق من االستقاللية الدائمة ألعضاء
مجلس اإلدارة املستقلني .وإذا تبني للجنة أن
أيا ً من األعضاء ال يلبي معايير االستقاللية،
يتوجب عليها عرض هذه املسألة على مجلس
إدارة الشركة.

كبار املديرين التنفيذيني

كبار املديرين التنفيذيني بالشركة هم:

إلياس أسيماكوبولوس
الرئيس التنفيذي

تاريخ االنضمام إلى مجموعة أغذية :يوليو 2006

املؤهالت العلمية:

حاصل على شهادة البكالوريوس في اآلداب
(االقتصاد) (كندا).حاصل على شهادة املاجستير
في إدارة األعمال (الواليات املتحدة األمريكية).

بآالف
الدراهم
املكافآت والبدالت التي حصل عليها
في عام 2011

2,446

إقبال حمزة

الرئيس املالي وأمني سر الشركة

تاريخ االنضمام إلى مجموعة أغذية:
أغسطس 2006

املؤهالت العلمية:

محاسب قانوني
أمني سر معتمد
بكالوريوس في التجارة

بآالف
الدراهم
50,000

50,000

50,000

املكافآت والبدالت التي حصل عليها
في عام 2011

1,685

املدققون اخلارجيون

يقوم مجلس اإلدارة بتسمية املدقق اخلارجي
للشركة بناء على توصيات جلنة التدقيق.
وتتم املوافقة على تعيني املدققني اخلارجيني
وحتديد تعويضاتهم من قـبـل اجلـمـعيـة
العمومية للمساهمني.
وفي إجتماع اجلمعية العمومية املنعقد بتاريخ
 27أبريل  ،2011وافق املساهمون على إعادة تعيني
مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز كمدقق خارجي
للشركة للعام  .2011تعتبر مؤسسة برايس ووتـر
هـاوس كـوبـرز إحدى املؤسسات العاملية الرائدة
في تـقـدمي خدمات التدقيق ،تتمتع بخبرة
شاملة في تقدمي خدمات التدقيـق ،وهـي
مرخصـة مـن وزارة اإلقتصاد ،وتعمل بإستقاللية
عن مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي
وكذلك الرئيس املالي .متتد مكاتب مؤسسة
برايس ووتر هاوس كوبرز للقارة األمريكية ،وأوروبا،
وآسيا واحمليط الهادي ،أفريقيـا والشرق األوسط،
مبـا في ذلك دولة اإلمارات العـربيـة املتـحـدة
(أبـوظبي ،دبي والشارقة) .تأسست مؤسسة
برايس ووتر هاوس كوبرز في املنطقة منذ أكثر
من أربعني عاماً ،وتوظف أكثر من  2500مهنيا ً.
وبلغت قيمة األتعاب وتكاليف أعمال التدقيق
وخالفها واملتعلقة باخلدمات املقدمة من قبل
مؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز  477,000درهم
في عام .2011

املراجعات الفصلية

درهم
94,500

التدقيق في نهاية العام

345,500

إجمالي األتعاب

477,000

أخرى

37٫000

ولم حتصل الشركة على أي خدمات تدقيق
خارجي أخرى خالل عام .2011

إدارة الرقابة الداخلية

فوض مجلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على إدارة
الرقابة الداخلية إلى جلنة التدقيق ،ويعمل رئيس
إدارة الرقابة الداخلية كرئيس أيضا ً لقسم
التدقيق الداخلي وااللتزام ،ويتم تعيينه من قبل
جلنة التدقيق.
ويتمثل هدف اإلدارة في تقدمي خدمات استشارات
مستقلة بإعتماد منهجية منتظمة ومنضبطة
لإلرتقاء بفعالية إجراءات إدارة اخملاطر والرقابة
الداخلية وااللتزام واحلوكمة وسالمة عمليات
الشركة .كما تتولى اإلدارة املسؤولية عن مراقبة
إلتزام الشركة وموظفيها بالقوانني واألنظمة
والقرارات وكذلك بالسياسات واإلجراءات
الداخلية .ويحدد امليثاق الغاية من اإلدارة
وصالحياتها ومسؤولياتها.

ويتم تقدمي التقارير املعدة من قبل إدارة الرقابة
الداخلية إلى جلنة التدقيق واإلدارة العليا
للشركة .وتقوم اللجنة بصورة منتظمة مبتابعة
التقدم الذي أحرزته اإلدارة فيما يتعلق باإلجراءات
التصحيحية املتخذة حيال القضايا والنتائج التي
تقدمها إدارة الرقابة الداخلية .وتقوم جلنة
التدقيق مبراجعة فعالية املدققني الداخليني.

وتتولى جلنة التدقيق بالتعاون مع إدارة الرقابة
الداخلية مسؤولية متابعة التزام اجملموعة
بعمليات إدارة اخملاطر وكفاية أنشطة إدارة
اخملاطر فيما يتعلق بعمليات اجملموعة .ويتعهد
قسم الرقابة الداخلية بالقيام باملراجعات
املنتظمة واإلستثنائية املستمرة ألساليب
وإجراءات إدارة اخملاطر.

وعني السيد  /غورفندر سينغ رئيسا ً إلدارة
ُ
التدقيق والرقابة الداخلية وضابط االلتزام في
شهر سبتمبر  ( 2011وهو يتولى كذلك منصب
ضابط االلتزام)

ويغطي اإليضاح رقم ( )3من البيانات املالية بأن
إدارة اخملاطر املالية والرأسمالية تشمل:

املؤهالت العلمية:

زميل جمعية احملاسبني القانونيني املعتمدين

حاصل على شهادة املاجستير في إدارة األعمال
(اململكة املتحدة)
حاصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد
(اململكة املتحدة)

منظومة الرقابة الداخلية

يهدف نظام الرقابة الداخلية لدى مجموعة
أغذية لضمان قدرة مجلس اإلدارة وإدارة الشركة
على حتقيق أهداف أعمال الشركة .وتسهم
منظومة الرقابة الداخلية الفعالة في حماية
استثمارات املساهمني وأصول الشركة.
وتتمثل غاية منظومة الرقابة الداخلية بالشركة
في ضمان ترسيخ ضوابط الرقابة الداخلية؛
وتوثيق السياسات واإلجراءات ومتابعتها وااللتزام
بها على الوجه املطلوب وتضمينها في
اإلجراءات املعتادة إلدارة الشركة وحوكمتها.
ويقوم اجمللس بدارسة سياساته وإجراءاته لضمان
كفايتها وفعاليتها ،مع اإلقرار بأن هذا النظام
مصمم للحد من مخاطر الفشل في حتقيق
أهداف األعمال وليس القضاء على هذه اخملاطر
بتاتا ً وهو ميكن أن يؤمن ضمانا ً معقوالً لكنه
ليس مطلقا ً من خطأ البيانات أو اخلسائر
اجلسيمة .وثمة عملية إجراءات متواصلة
لتحديد وتقييم وإدارة اخملاطر التي تواجهها
الشركة .وتتولى اإلدارة املسؤولية عن حتديد
اخملاطر الرئيسة وتقدير األثر احملتمل لها من خالل
إجراءات رسمية محددة بوضوح.
ويجزم مجلس اإلدارة حسب إعتقاده أن نظام
الرقابة الداخلية سليم وأنه قد مت تنفيذه
ومراقبته على نحو فعال.

إدارة اخملاطر

يعتبر مجلس اإلدارة ،بالتعاون مع جلنة إدارة
اخملاطر ،مسؤوالً عن تأسيس واإلشراف على
سياسة إدارة اخملاطر باجملموعة .وتلتزم اإلدارة
بالعمليات احملددة للضلوع بأنشطة إدارة اخملاطر،
وهي تتمثل في حتديد اخملاطر الرئيسية ،والشروع
في إجراءات التخفيف من آثارها ،ورصد التقدم
احملرز بشأنها .وفي عام  ،2011عينت الشركة
موظفا ً يتولي رئاسة قسم إدارة اخملاطر.

– مخاطر السوق

– مخاطر االئتمان
– مخاطر السيولة

– اخملاطر التشغيلية
– مخاطر رأس املال

كما تتضمن مجاالت اخملاطر األخرى التي تركز
عليها الشركة ما يلي:

مخاطر السلع واألسعار

يتكون اجلزء األكبر من تكلفة مدخالت اإلنتاج
بالشركة من السلع (احلبوب ،والبولي إثيلني
تيريفثاالت ،والسكر ،ومسحوق احلليب) التي
تتعرض لتقلبات األسعار العاملية .وقد تتفاوت
أسعار هذه السلع نتيجة لعوامل مختلفة من
بينها أداء احملصول ،السياسات احلكومية ،الطلب
مقابل العرض ،أسعار النفط ،واألحوال اجلوية.
وتتولى جلنة إدارة مخاطر الشركة اإلشراف على
استراتيجية الشراء وتنفيذها .كما يتم إستخدام
العديد من تقارير املعلومات حول السلع اخملتلفة
للتعرف على اإلجتاهات الدولية وتسهيل تنفيذ
عمليات شراء تنافسية .وال تقوم الشركة بشراء
املواد اخلام إال ألغراض االستخدام الداخلي اخملطط
لها والصفقات في بعض األحيان ،كما أنها ال
تسعى إلى إبرام عقود املشتقات.
وتتم مراقبة أسعار مجموعة محددة من منتجات
الشركة من قبل اجلهات التنظيمية احلكومية
التي حتافظ الشركة على قنوات التواصل
مفتوحة معها .كما يتم رصد تكاليف املواد اخلام
لهذه املنتجات بانتظام ،وفي حالة الزيادة احلادة في
التكاليف ،يتم اللجوء إلى اجلهة اخملتصة سعيا ً
للحصول على موافقة من أجل مترير زيادة جزئية
في التكاليف إلى املستهلكني/العمالء.

اجلودة والسالمة الغذائية

تلتزم الشركة بتطبيق نظام صارم إلدارة اجلودة
وسالمة األغذية بحصولها على شهادة األيزو
( 9001نظام إدارة اجلودة) ،وشهادة األيزو 22000
(نظام إدارة السالمة الغذائية) ،وشهادة حتليل
اخملاطر ونقاط املراقبة احلرجة ( HACCPنظام
السالمة الغذائية) .وقد مت منح هذه الشهادات
من قبل مؤسسة سجل لويدز لضمان اجلودة،
باإلضافة إلى تطبيق برنامج مراجعة داخلية
متكرر كل ستة أشهر.
كما تطبق الشركة عمليات وأنظمة صارمة
وذات معايير عالية ملراقبة وضمان اجلودة للتأكد
من تلبية جميع املواد اخلام املستخدمة والسلع
امل ُنتجة للمعايير احملددة.

أغذية التقرير السنوي لعام 2011

29

تقرير حوكمة الشركات تابع

البيئة والسالمة الغذائية وقوانني
الصحة والسالمة

من أجل ضمان االمتثال للقوانني واللوائح النافذة،
تعمل الشركة على نحو استباقي ووثيق مع
السلطات التنظيمية احمللية واإلقليمية لإل ملام
بالتغيرات التي تطرأ على األنظمة القائمة،
وتتعاون على االمتثال باللوائح اجلديدة .كما تدعو
الشركة وتشجع اجلهات التنظيمية على زيارة
منشآتها في جميع األوقات.

سحب املنتجات من السوق

للشركة إجراءات محددة لسحب املنتجات من
السوق ،كما تلتزم أيضا ً بتوفير التغطية
التأمينية جتاه املسؤولية القانونية للمنتجات.
ولم يشهد عام  2011أي حالة من حاالت سحب
املنتجات من السوق.

فقدان القدرة التشغيلية

متتلك الشركة خطة الستمرارية األعمال/
استئناف األعمال جلميع عملياتها/أشغالها،
ويتم اختبارها على فترات منتظمة.
وفي عام  ،2011لم يتم تسجيل أي حالة هامة
من حاالت توقف األعمال ،ولوحظ حدوث حاالت
ال تذكر لتوقف األعمال ومت إدارتها بفعالية.

التأمني

تلتزم الشركة بتوفير التغطية التأمينية
الكافية التي تغطي جميع اخملاطر التالية:

–
–
–
–
–
–
–

اخملاطر العقارية
اخملاطر البحرية
مخاطر املسؤولية القانونية للمنتجات
مخاطر املسؤولية جتاه الغير
مخاطر توقف األعمال
مخاطر املسؤولية الناجمة عن الشحن والتفريغ
التأمني على احلياة جلميع موظفي الشركة

املسؤولية االجتماعية للشركة

أقرت الشركة برنامجا ً للمسؤولية
في عام ّ ،2010
االجتماعية يقوم على أربعة ركائز رئيسة هي
الصحة والعافية ،السالمة الغذائية واألمن
الغذائي ،املوظفني والبيئة .وميكن اإلطالع على مزيد
من التفاصيل في هذا الشأن في قسم املسؤولية
االجتماعية للشركة من التقرير السنوي.
وقد أقامت الشركة في عام  2011يوما ً رياضيا ً
ركَّ ز على فوائد النشاط البدني لالستمتاع بحياة
صحية ،حيث جمعت هذه الفعالية بني املوظفني
وعائالتهم في مكان واحد معاً.
كما أتاح تركيز اجملموعة على برنامج التوطني
تعيني عدد من املواهب الشابة داخل اإلدارة،
وأقسام التصنيع ،وسلسلة التوريد .ونتيجة
لذلك ،زاد حجم املوظفني من مواطني دولة
اإلمارات العربية بالشركة إلى أكثر من ثالثة
أضعاف في عام .2011

وعالوة على ذلك ،وبالتعاون مع برنامج الغذاء
العاملي ،شاركت الشركة وجميع موظفيها في
حملة تبرعات مادية لشراء مساعدات غذائية مت
إرسالها لألشخاص احملتاجني في أفريقيا.
جتدر اإلشارة إلى أن املكاتب التابعة للشركة والتي
مت إنشاءها حديثا ً تلتزم باملعايير العاملية للحفاظ
على الطاقة حسب تصنيف نظام .LEED silver
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سعر
االفتتاح

التاريخ

أعلى سعر أقل سعر

1.95
1.89
2.03
2.02
2.09
2.00
2.00
1.77
1.77
1.65
1.67
1.63

يناير 2011
فبراير 2011
مارس 2011
أبريل 2011
مايو 2011
يونيو 2011
يوليو 2011
أغسطس 2011
سبتمبر 2011
أكتوبر 2011
نوفمبر 2011
ديسمبر 2011

1.94
1.71
2.03
2.02
2.09
2.00
2.00
1.77
1.70
1.63
1.67
1.63

1.99
1.89
2.10
2.05
2.12
2.00
2.05
1.87
1.77
1.65
1.80
1.75

سعر
اإلغالق

1.95
1.87
2.04
2.05
2.10
2.00
2.03
1.85
1.72
1.64
1.75
1.72

حركة األسهم مقابل مؤشر سوق أبوظبي لألوراق املالية ومؤشر قطاع اخلدمات
االستهالكية لعام 2011
(األساس 31 :ديسمبر )2008
120

%94

100

حركة التقلب باملائة

رأس املال البشري

تستخدم الشركة مجموعة متنوعة من أدوات
اجتذاب الكفاءات واالحتفاظ بها للحد مـن
اخلسائر ،وتقوم مبراجعة خطـة التـعـاقـب
الوظيفي سنوياً.

أداء األسهم
سعر األسهم بنهاية الشهر (درهم)

80
60
40
20
0

20-

%9
%2-

40ديسمبر 08-مارس09-

%18 %27
%6

%12

%33
%31

%109

%76

%69

%19

%16

%89

%76

%27

%23

يونيو 09-سبتمبر 09-ديسمبر 09-مارس10-

%99

%85
%59

%7

%13

%15

%11

%7-

%3-

%3-

%6-

يونيو 10-سبتمبر 10-ديسمبر 10-مارس11-

%15

%8

فئة املساهمني (عدد األسهم)
كما في  31ديسمبر 2011

الفئة

احلكومة

األفراد

اإلجمالي

النسبة
املئوية

مواطنني
دول مجلس التعاون
اخلليجي
عرب
أجانب

30,000,000

151,617,090

369,630,508

551,247,598

91.9

9,592,880
-

39,592,880

164,410
1,504,815
6,417,485

159,703,800

10,210,604
10,000
20,852,208

400,703,320

19,967,894
1,514,815
27,269,693
600,000,000

3.3
0.3
4.5

النسبة املئوية

7

27

67

100

اإلجمالي

100

املساهمني الذين ميلكون  %5أو أكثر من األسهم
كما في  31ديسمبر 2011

املساهمون

الشركة القابضة العامة
صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي

بيان االلتزام

لم تتعرض الشركة خالل عام  2011ألي
غرامات أو عقوبات من قبل هيئة األوراق املالية
والسلع أو أي جهة تنظيمية قانونية بشأن
أي مسألة تتعلق بالسوق املالي .إضافة إلى ذلك،
لم ترد أي حالة بعدم االلتزام بأي قواعد
أو أنظمة نافذة ،ولم يتم تسجيل أي أحداث
رئيسية في عام .2011

%2

%16%27%28يونيو 11-سبتمبر 11-ديسمبر11-

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

الشركات

%59

األسهم

306,000,000
30,000,000

النسبة
املئوية
%51.0
%5.0

تقرير مجلس اإلدارة

يسر مجلس إدارة مجموعة أغذية ش.م.ع أن
ّ
يقدم لمساهميها الكرام التقرير السنوي
للشركة وقوائمها المالية المدققة للسنة
المنتهية بتاريخ  31ديسمبر .2011
لقد كان األداء العام للشركة خالل عام 2011
مرضيا ً في ظل بيئة مليئة بالتحديات التي
واجهتها شركات تصنيع األغذية واملشروبات،
واملتمثلة في زيادة تكاليف مدخالت اإلنتاج،
واالضطرابات السائدة في املنطقة .ومع ذلك،
فال تزال األسس التجارية متينة كما يتضح
من مبيعات الشركة القوية ومنو حجم اإلنتاج
في جميع الفئات خالل عام  ،2011حيث
ينسجم هذا األداء مع التزامنا بنموذج النمو
على املدى الطويل.

وتواصل استثماراتنا التركيز على فرص النمو،
في حني أننا منضي قدما ً في مواجهة التحديات
املتمثلة في ارتفاع تكاليف اإلنتاج من خالل
االستفادة من املبادرات الرامية إلى توفير
التكاليف ،وفرص اإلستفادة القصوى من
سياسات التسعير ،ومن خالل تسريع وتيرة
الدخول إلى فئات جديدة.

وانسجاما ً مع استراتيجية اجملموعة بالعمل
على خفض اعتمادها تدريجيا ً على قسم
الدقيق والعلف احليواني من خالل تنويع أعمالها
ذات الهوامش الربحية األعلى ،فقد تواصل
انخفاض مساهمة قسم الدقيق والعلف
احليواني في إجمالي إيرادات اجملموعة بنسبة 160
نقطة أساس في عام  2011لتصل إلى %67
( . )%83 :2006

وإنه ملن دواعي سرورنا أن نشير إلى أن اجملموعة
متكنت بفضل اهلل في أواخر الربع األخير من عام
 2011وحسب اخلطط املوضوعة من طرح
منتجات األلبان الطازجة حتت اسم العالمة
التجارية «يوبليه» ،باإلضافة إلى طرح منتجات
عصائر الفاكهة الطبيعية  %100حتت اسم
العالمة التجارية «تشيكيتا» ،مع طرح مجموعة
متنوعة من عصائر الفاكهة الطازجة حتت اسم
العالمة التجارية «العني فريش» .ويعد الدخول
إلى هذه القطاعات اجلديدة مبثابة احملرك الرئيسي
للنمو واملساهم األساسي نحو طموحنا في أن
تصبح مجموعتنا هي اجملموعة الرائدة في مجال
األغذية واملشروبات على مستوى دولة اإلمارات
العربية املتحدة .وقد قررت الشركة تأجيل إطالق
منتجات اخملبوزات اجملمدة إلى الربع الثاني من عام
 2013نتيجة لبعض الدواعي الفنية.

وفي ديسمبر  ،2011أعلنت مجموعة أغذية
استحواذها على شركة بليت سو التركية لتعبئة
املياه الطبيعية ،مع إتاحة الوصول املباشر إلى
مصدر ينابيع مياه معدنية طبيعية ،كما تولت
اجملموعة حق إدارة الشركة وقد استكملت إجراءات
االستحواذ على  %100من األسهم في مارس 2012
اجلاري .هذا وتخطط اجملموعة لتوسيع نطاق
عمليات التوزيع على املستوى اإلقليمي في تركيا.
وسيتيح هذا املشروع االستراتيجي للمجموعة
أيضا ً أن تدخل إلى قطاع مياه الشرب الطبيعية
ذات هوامش األرباح األعلى في دولة اإلمارات
العربية املتحدة وعلى نطاق أوسع جغرافيا ً.

املبيعات

حققت مجموعة أغذية منوا ً قويا ً بلغ  %14على
أساس سنوي ليصل صافي مبيعات اجملموعة إلى
 1.14مليار درهم ،ويعود هذا النمو إلى األداء
القوي لقسم املياه واملشروبات الذي حقق نسبة
منو في املبيعات بلغت  ،%21كما حقق قسم
الدقيق والعلف احليواني منوا ً في املبيعات بنسبة
 .%12وقد جاءت هذه الزيادة بالدرجة األولى من
زيادة حجم اإلنتاج وخطط التسعير والتوسع في
شبكة التوزيع.
وعلى مدى فترة خمس سنوات (،)2011-2007
حققت الشركة معدل منو سنوي مركب ملفت
في املبيعات بلغ .%21.4

الربحية

على الرغم من انخفاض صافي األرباح السنوية
بنسبة  %25خالل عام  2011مقارنة بالعام املاضي
ليصل صافي األرباح إلى  86مليون درهم ،إال أنه
من املشجع أن نرى أن اجملموعة قد حققت انتعاشا ً
في أرباح الربع األخير من عام  .2011وتعكس
األرباح الصافية احملققة خالل تلك الفترة منوا ً بلغ
 ٪33يتجاوز متوسط صافي األرباح احملققة خالل
األشهر الثالثة السابقة لتلك الفترة .وقد نتج
هذا التحسن من ارتفاع األسعار في قسم املياه
واملشروبات الذي استهل بدايته في الربع األخير
من عام  ،2011ومن اإلنتاج الداخلي ملنتجات
الدقيق والعلف احليواني عقب رفع معدل القدرة
اإلنتاجية ،ومن انخفاض تكلفة مدخالت اإلنتاج
من احلبوب .ووضعت اجملموعة خططا ً لزيادة قدرة
إنتاج علف الدواجن للربع األخير من عام  2012مبا
في ذلك إعادة هيكلة مصنع العلف وذلك بهدف
خفض التكاليف وحتسني الكفاءة.
ويرجع االنخفاض في إجمالي صافي األرباح
احملققة عام  ،2011والناجم في املقام األول من
انخفاض هامش إجمالي األرباح بنسبة  ،%4إلى
عاملني( :أ) الزيادة املستمرة في تكلفة املدخالت
من املواد اخلام (احلبوب والبولي إثيلني تيريفثاالت)،
و (ب) استفادة قسم الدقيق باجملموعة خالل العام
املاضي من االنخفاض في أسعار القمح عامليا ً
وفي حني سعر بيع الدقيق في السوق لم
ينخفض بذات الوتيرة مما أدى إلى ارتفاع هوامش
األرباح ملرة واحدة.
وقد حققت اجملموعة معدل منو سنوي مركب في
صافي أرباحها بلغ  %24.3على مدى خمس
سنوات (.)2011-2007

اإليرادات األخرى

حققت اجملموعة إيرادات أخرى بقيمة  13.6مليون
درهم ،تتضمن  4.2مليون درهم كتسوية
مطالبات تأمني انقطاع األعمال ،والتي تتعلق
بحادث حريق في أحد مطاحن الدقيق التابعة
للمجموعة في منتصف عام  ،2010وعكس
مخصصات غير مطلوبة ،باإلضافة إلى مكاسب
من مبيعات املواد اخلام.

مصاريف املبيعات والنفقات
العمومية واإلدارية

انخفضت مصاريف املبيعات والنفقات العمومية
واإلدارية كنسبة من املبيعات السنوية لتصل إلى
 ٪14.3مقارنة مع  ٪15.3خالل العام املاضي .وزاد
إجمالي النفقات العمومية واإلدارية ليصل إلى 163
مليون درهم بنسبة ارتفاع  ٪5.7مقارنة بالفترة
نفسها من العام املاضي مما يعكس في املقام األول
ارتفاع تكاليف التوزيع ،وتأثير زيادة عدد املوظفني
والزيادات التضخمية األخرى على مدار عام كامل.

التدفقات النقدية

انخفض صافي التدفقات النقدية الناجمة عن
استثمارات اجملموعة البالغة قيمتها  94.7مليون
درهم مبقدار  51.7مليون درهم مقارنة مع العام
املاضي بسبب انخفاض األرباح وزيادة مستوى
اخملزون (ارتفاع تكلفة احلبوب باإلضافة إلى
العقود اآلجلة).
وبلغت قيمة النقد وما يعادله  259.7مليون
درهم كما في  31ديسمبر .2011
ولضمان توافر األموال النقدية ،حتتفظ الشركة
مبا يكفي من خطوط االئتمان املصرفي لتغطية
متطلبات رأس املال العامل على املدى القصير
بأسعار تنافسية جدا ً.

األصول غير اخملصصة

بحسب التقاريراملالية للقطاعات ،تتضمن
األصول غير اخملصصة والبالغة قيمتها 394.6
مليون درهم في املقام األول شهرة اجملموعة
التجارية بقيمة  93مليون درهم ،والنقد والرصيد
املصرفي بقيمة  268.7مليون ،وترتكز إدارة أموال
اجملموعة على مستوى اجملموعة ككل .وتشمل
املطلوبات غير اخملصصة والبالغة قيمتها 247.3
مليون درهم منها بشكل أساسي القروض
املصرفية بقيمة  223مليون درهم.

االلـتـزامـات الـرأسمـالية
وااللتزامـات احملتمـلة

تعكس التزامات رأس املال والبالغة قيمتها 94
مليون درهم مبلغا ً متعلقا ً بصفقة االستحواذ
على شركة املياه التركية ،ومصنع األلبان،
ومشروع اخملبوزات اجملمدة ،ومعدات التخزين
باملوقع ،واالستثمارات في شاحنات التوزيع،
وأصول رأسمالية أخرى.
ومت إصدار ضمانات مصرفية وخطابات
اعتماد بقيمة  52مليون درهم في املقام األول
لصالح املوردين للمجموعة في مجال توريد
املواد وقطع الغيار.
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تقرير مجلس اإلدارة تابع

أداء أقسام العمل
قسم األعمال الزراعية
الدقيق والعلف

يعكس صافي مبيعات قسم األعمال الزراعية
والبالغ قيمته  767.4مليون درهم في عام  2011منوا ً
بنسبة  %12على أساس سنوي مدفوعا ً بزيادة
األسعار وحجم اإلنتاج بنسبة  .٪4وقد حافظت
اجملموعة على املوقع الريادي لعالمتها التجارية في
سوق الدقيق والعلف احليواني في دولة اإلمارات
العربيةاملتحدة.
وانخفض صافي أرباح هذا القسم الذي بلغ 87
مليون درهم بنسبة  ٪24على أساس سنوي.
ويعزى هذا االنخفاض في املقام األول إلى تقلص
هامش األرباح بنسبة  %5.1بسبب الزيادة الكبيرة
في أسعار احلبوب ،فضال عن حقيقة مفادها أن
قسم الدقيق خالل الفترة نفسها من العام
املاضي استفاد من انخفاض أسعار احلبوب التي مت
بيعها محليا ً بأسعار أقل من أسعار السوق
العاملية مما أدى إلى ارتفاع هامش األرباح ملرة واحدة.
وحققت اإلجراءات التي طبقتها اجملموعة خالل
عام  2011بهدف زيادة ربحية هذا القطاع النتائج
املرجوة منها ،حيث حتسن إجمالي هامش األرباح
بالربع الرابع في عام  2011بنسبة  %2باملقارنة مع
األشهر التسعة األولى من عام  .2011ومت االنتهاء
من مشروع توسعة الطاقة اإلنتاجية ملصانع
الدقيق والعلف احليواني ،أما املنتجات التي كان
يتم توريدها من اخلارج فقد بدأ إنتاجها داخليا ً
اعتبارا ً من الربع األخير من عام  ،2011كما حتسنت
ربحية قسم األعالف مدعوم ًة بانخفاض أسعار
احلبوب في اآلونة األخيرة .وتخطط اجملموعة لزيادة
القدرة اإلنتاجية لعلف الدواجن خالل الربع األخير
من عام  2012ويشمل ذلك إعادة هيكلة مصنع
العلف بهدف خفض التكاليف وحتسني الكفاءة.
وفي أواخر عام  ،2011أبرمت اجملموعة عقدا ً إلدارة
مخزون القمح لصالح حكومة أبوظبي مقابل
حصولها على رسوم إدارة.

قسم األعمال اإلستهالكية

أداء قويا ً
مرة أخرى ،حقق قسم أعمال املستهلك ً
وثابتا ً .ويعكس صافي املبيعات الذي بلغ 376.9
مليون درهم منوا ً قويا ً بنسبة  ،٪18مدفوعا ً باألداء
املمتاز لقسم املياه واملشروبات .وقد وصلت نسبة
مساهمة قسم أعمال املستهلك من إجمالي
مبيعات الشركة إلى  ،)%17 :2006( %33مما
يعكس استراتيجية الشركة الرامية إلى تسريع
تنويع منتجاتها لتشمل منتجات ذات هوامش
ربح أعلى مستدامة.
ويعتبر صافي أرباح هذا القسم البالغ 33.3
مليون درهم أقل هامشيا ً من صافي األرباح الذي
حققته اجملموعة خالل العام املاضي بسبب
ارتفاع تكلفة البولي إثيلني تيريفثاالت .كما مت
فرض زيادة في األسعار بنحو  ٪10على املياه
سن» خالل الربع األخير من
املعبأة وعصير «كابري َ
عام  ،2011حيث ستساهم هذه الزيادة جزئيا ً في
تعويض الزيادة في تكلفة البولي إثيلني
تيريفثاالت وحتسني هامش األرباح في املستقبل.

املياه واملشروبات

على الرغم من التحديات واملنافسة القوية في
السوق فقد واصل قسم املياه واملشروبات أداءه
القوي حيث ازدادت مبيعاته بنسبة  %21على
أساس سنوي مدفوعا ً بزيادة قوية نسبتها %19
في حجم مبيعات املياه املعبأة وزيادة قوية بنسبة
سن».
 %23في حجم مبيعات مشروبات «كابري َ
وحافظت شركة «العني» للمياه على املركز الرائد
لعالمتها التجارية في إمارة أبوظبي كما أنها
تعتبر ثاني أقوى شركة على مستوى اإلمارات
العربية املتحدة في هذه الصناعة.
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دشنت الشركة منتجات
وفي ديسمبر ّ ،2011
العصائر الطبيعية الطازجة  %100حتت اسم
العالمة التجارية «تشيكيتا» واستحوذت على
شركة بليت سو التركية لتعبئة املياه الطبيعية،
مع إتاحة الوصول املباشر إلى مصدر مياه ينابيع
معدنية طبيعية .وتخطط الشركة لتوسيع
نطاق عمليات التوزيع على املستوى اإلقليمي
في تركيا ،حيث ستمكننا هذه اخلطوة
االستراتيجية الرئيسية من دخول قطاع مياه
الشرب «املعدنية الطبيعية» ذات هامش األرباح
األعلى في دولة اإلمارات العربية املتحدة وعلى
نطاق أوسع جغرافيا ً.

املواد الغذائية

حققت مبيعات قسم املواد الغذائية  55.6مليون
درهم بزيادة قدرها  %3باملقارنة مع عام  ،2010في
حني حققت املنتجات التي حتمل العالمة
التجارية للمجموعة «العني» في دولة اإلمارات
العربية املتحدة منوا ً بنسبة  .٪11وحافظ قسم
منتجات معجون الطماطم «العني» على
مكانته الرائدة في قطاع منتجات الطماطم في
دولة اإلمارات العربية املتحدة ونواصل توسيع
حصتنا في قطاع اخلضروات اجملمدة.
وترجع خسائر هذا القسم والبالغة  10.6مليون
درهم إلى اخلسائر التي تكبدها قسم منتجات
األلبان الطازجة والعصائر الطازجة الذي مت
إنشاؤه مؤخرا ً ،بقيمة  2.4مليون درهم ،كما ترجع
اخلسائر التي تعرضت لها اجملموعة في مصر
بقيمة  3.6مليون درهم إلى االضطرابات
الداخلية/اإلقليمية وانخفاض أسعار معجون
الطماطم الصيني ،في حني انخفضت خسائر
منتجات معجون الطماطم واخلضروات اجملمدة
التي حتمل العالمة التجارية للمجموعة في دولة
اإلمارات العربية املتحدة إلى حد كبير لتصل إلى
 4.6مليون درهم مقارنة بخسائر قيمتها 10.2
مليون درهم خالل العام املاضي .وال تزال اجملموعة
تركز على حتقيق الربحية من مصنعها في مصر
وقسم معجون الطماطم واخلضروات اجملمدة في
اإلمارات العربية املتحدة.

التوقعات املستقبلية

بات من الواضح متاما ً بأنه يتعني على شركات
تصنيع املواد الغذائية واملشروبات أن تتعامل مع
حتديات تكاليف مدخالت اإلنتاج املتقلبة (احلبوب
والبولي إثيلني تيريفثاالت) ،ورمبا قد ال تكون قادرة
على مترير كامل الزيادة في تكاليف املدخالت إلى
مستهلكيها وعمالئها ،في حني ال تزال تداعيات
االضطرابات اإلقليمية متثل مصدرا ً للقلق .وعلى
الرغم من هذه البيئة املليئة بالتحديات حقا ً إال
أننا ال نزال متفائلني بشأن آفاق اإليرادات في
املستقبل ومنو األرباح في ظل سعي الشركة
احلثيث لتطبيق استراتيجيتها الرامية إلى طرح
منتجات جديدة ذات قيمة مضافة ،واملضي قدما ً
في مسيرة التوسع اجلغرافي ،وتشغيل العمليات
بكفاءة عالية.

الفعاليات القادمة

لم يشهد الربع األول من عام  2012أي فعاليات
كبيرة قد تؤثر تأثيرا ً ملحوظا ً على القوائم املالية
لعام .2011

أعضاء مجلس اإلدارة

أعيد انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة احلاليني في
اجتماع اجلمعية العمومية السنوي الذي عقد
في  27أبريل  2011لوالية مدتها ثالث سنوات.
وقد مت دفع مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة اخلاصة
بعام  2010والبالغة  1.05مليون درهم في عام
 .2011كما أن مكافـأة عـام  2011بلغت
 1.05مليون درهم.

أرباح املساهمني

يسر مجلس اإلدارة أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية
بنسبة  %5للعام .2011

مدققو احلسابات

انتهت مدة عقد شركة تدقيق احلسابات احلالية
برايس ووتر هاوس كوبرز ،ويحق لهم التقدم
مجددا ً إلعادة تعيينهم كمدقق حسابات في
اجتماع اجلمعية العمومية السنوية.

نظام احلوكمة املؤسسية

يلتزم مجلس اإلدارة وإدارة الشركة التنفيذية
مببادئ احلوكمة املؤسسية الرشيدة .وقد مت إعداد
تقرير كامل حول نشاطات احلوكمة املؤسسية
للشركة في قسم احلوكمة املؤسسية من
التقرير السنوي لهذا العام.

احلوافز/املكافآت

يدرك مجلس اإلدارة مدى أهمية املواءمة بني
مصالح اإلدارة ومصالح املساهمني في الشركة.
ولدعم هذه االستراتيجية ،يشمل نظام التحفيز
باألسهم لدى مجموعة أغذية عددا ً من كبار
املسؤولني التنفيذيني واملدراء في مختلف أقسام
اجملموعة .ويأتي هذا البرنامج معززا ً ملبادرات
مكافآت األداء التي تكافئ األفراد على مدى
قدرتهم على حتقيق األهداف املالية السنوية.
ويكافئ نظام التحفيز باألسهم أفراد اإلدارة
مبنحهم أسهم في مجموعة أغذية وفق األداء
العام للشركة بقياسه على أساس مستهدف
منو أرباح السهم الواحد املركبة لثالث سنوات
وعلى أداء الفرد .كما يتم وضع أهداف مالية
وتشغيلية وتطويرية محددة كل سنة.

نظام إعداد التقارير املالية

يعتقد أعضاء مجلس إدارة مجموعة أغذية
ش.م.ع وفقا ً ألفضل املعلومات املتوفرة لديهم أن:
أ	.القوائم املالية ،املعدة من قبل إدارة الشركة،
متثل متثيالً نزيها ً ألوضاعها الفعلية ونتائج
عملياتها وتدفقاتها النقدية والتغيرات
احلاصلة في حقوق مساهميها.
ب	.الشركة حتتفظ بسجالت احلسابات
حسب األصول.

ج	.قد مت تطبيق السياسات احملاسبية املناسبة
بشكل متسق في إعداد القوائم املالية ،كما
أن التقديرات احملاسبية تستند على أحكام
منطقية وحصيفة.

د	.مت اتباع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
وفق ما هو معتمد بدولة اإلمارات العربية
املتحدة في إعداد هذه القوائم املالية.

هـ	.نظام الرقابة الداخلية يتسم بالتصميم
السليم وقد مت تطبيقه وضبطه بصورة فعالة.
و	.ال يوجد أي شك بقدرة الشركة على
مواصلة أعمالها.

ويغتنم مجلس اإلدارة هذه الفرصة ليعبر عن
شكره للمساهمني واملوظفني وشركاء العمل
على جهودهم املتواصلة ويقدر عاليا ً دورهم
احليوي في إجناح كل مساعينا وجهودنا.
نيابة عن مجلس اإلدارة

معالي راشد مبارك الهاجري
رئيس مجلس اإلدارة
 28مارس 2012
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تقرير مدقق احلسابات املستقل إلى السادة املساهمني في مجموعة أغذية ش.م.ع
التقرير حول البيانات املالية

لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة جملموعة أغذية ش.م.ع («اجملموعة») والتي تتكون من بيان املركز املالي املوحد كما في  31ديسمبر  2011وبيان
الدخل املوحد وبيان الدخل الشامل املوحد وبيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وملخص
السياسات احملاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات املالية

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية وعرضها بصورة عادلة وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية ،وعن تلك الرقابة الداخلية التي حتددها اإلدارة على
سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهرية،
ً

مسؤولية مدقق احلسابات

بناء على عملية التدقيق التي قمنا بها .لقد أجرينا تدقيقنا وفقا ً ملعايير التدقيق الدولية .تستدعي
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه البيانات املالية
ً
خالية من أية
هذه املعايير التزامنا باملتطلبات األخالقية والقيام بتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى ضمان معقول حول ما إذا كانت البيانات املالية
ً
أخطاء جوهرية.

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول املبالغ واإلفصاحات الواردة في البيانات املالية .تستند هذه اإلجراءات اخملتارة إلى تقدير
سواء كان ذلك بسبب االحتيال أو اخلطأ .وعند القيام بتقييم تلك اخملاطر ،يأخذ
مدقق احلسابات ،مبا في ذلك تقييم مخاطر األخطاء اجلوهرية للبيانات املالية،
ً
مدقق احلسابات في االعتبار الرقابة الداخلية املتصلة بإعداد املنشأة وعرضها العادل للبيانات املالية بهدف تصميم إجراءات التدقيق املناسبة حسب الظروف،
وليس لغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة .تتضمن عملية التدقيق كذلك تقييما ً ملالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ومعقولية
التقديرات احملاسبية املعدة من قبل اإلدارة ،وكذلك تقييما ً ألسلوب عرض البيانات املالية بشكل عام.
بناء على عملية التدقيق.
نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه
ً

الرأي

برأينا ،تعبر البيانات املالية املرفقة بشكل عادل ومن كافة النواحي اجلوهرية عن املركز املالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2011وأدائها املالي وتدفقاتها
النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

وفقا ً ملتطلبات القانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته ،نفيدكم مبا يلي:
( )iأننا حصلنا على كافة املعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

(	)iiأن البيانات املالية تتوافق ،ومن كافة النواحي اجلوهرية ،مع األحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته
ومع النظام األساسي للمجموعة؛

(	)iiiأن اجملموعة قد احتفظت بسجالت محاسبية صحيحة وأن البيانات املالية متوافقة معها؛
( )ivأن املعلومات املالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتفق مع دفاتر حسابات اجملموعة؛

(	)vلم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن اجملموعة قد أخلت بأي من األحكام السارية للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )8لسنة 1984
وتعديالته أو نظامه األساسي بشكل ميكن أن يؤثر جوهريا ً على أنشطتها أو مركزها املالي كما في  31ديسمبر .2011

برايس ووترهاوس كوبرز
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جاك فاخوري
سجل مدققي احلسابات املشتغلني رقم 379
أبوظبي ،اإلمارات العربية املتحدة
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بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاحات

اإليرادات

تكلفة املبيعات

6

إجمالي األرباح

صافي اإليرادات األخرى

مصاريف البيع والتوزيع

مصاريف عمومية وإدارية
البحث والتطوير

7
8
9

10

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

1,144,312
()907,562

1,006,134

236,750
13,594
()99,661
()61,377
()2,169

252,340

()753,794
14,186

()89,476
()64,943
—

النتائج من األنشطة التشغيلية

87,137
6,226
()6,974

األرباح قبل ضريبة الدخل

86,389
()66

115,323

86,323

115,663

0.144

0.193

إيرادات التمويل

مصاريف التمويل

(مصاريف)/إيراد ضريبة الدخل

11

أرباح السنة العائدة إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة
ربحية السهم األساسية واخملفضة (بالدرهم)

12

112,107
7,743

()4,527
340

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من  40إلى  59جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

أرباح السنة العائدة إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة
إيرادات شاملة أخرى

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

86,323

115,663

فروق صرف العمالت األجنبية من العمليات التي تتم بالعمالت األجنبية

()3,779
()1,300

()1,200

769

إيرادات شاملة أخرى

()5,079

()431

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى مالكي حقوق امللكية في اجملموعة

81,244

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من  40إلى  59جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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115,232

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر

إيضاحات

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

املوجودات

موجودات غير متداولة
ممتلكات ومنشآت ومعدات

13

سلفة مقدمة على ممتلكات ومنشآت ومعدات
الشهرة التجارية

14

مجموع املوجودات غير املتداولة
موجودات متداولة
مخزون

15

ذمم مدينة جتارية واألخرى

16

أرصدة نقدية ومصرفية

18

تعويض حكومي

17

مجموع املوجودات املتداولة
مطلوبات متداولة

598,137
2,164
92,986

25,403
92,986

693,287

598,242

479,853

253,893
141,883
74,110
268,657

268,973

738,543

733,080

214,228
134,881
114,998

–
214,733
149,672
1,839

306

مجموع املطلوبات املتداولة

366,244

315,228

صافي املوجودات املتداولة

372,299

417,852

20,521
8,500
1,098

16,702
13,851
1,318

مجموع املطلوبات غير املتداولة

30,119

31,871

صافي املوجودات

1,035,467

984,223

سحب على املكشوف

18

قروض مصرفية (جزء متداول)

19

مبالغ مستحقة إلى طرف ذي عالقة

21

ذمم دائنة جتارية وأخرى

20

مخصص مكافآت نهاية اخلدمة للموظفني

22

قروض مصرفية (جزء غير متداول)

19

مطلوبات أخرى

حقوق امللكية
رأس املال

23

احتياطي قانوني

24

احتياطي حتويل عمالت
أرباح محتجزة

مجموع حقوق امللكية

600,000
50,477
()3,809
388,799
1,035,467

6,193

128,955
179,774

600,000
41,845

()30

342,408
984,223

املوحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  28مارس  2012ومت التوقيع عليها نيابة عنهم من قبل:
مت اعتماد هذه البيانات املالية
َّ

رئيس مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

املدير املالي

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من  40إلى  59جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

الرصيد في  1يناير 2010

مجموع الدخل الشامل للسنة
أرباح السنة

رأس املال
ألف درهم

احتياطي قانوني
ألف درهم

أرباح محتجزة
ألف درهم

600,000

30,279

269,511

احتياطي حتويل
عمالت
ألف درهم
()799

اجملموع
ألف درهم
898,991

—

—

115,663

—

115,663

تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وأتعاب
أعضاء اللجان

—

—

—

769

769

—

—

مجموع الدخل الشامل

—

—

114,463

توزيعات األرباح لعام 2009

—

—

()30,000

—

—

11,566

()11,566

—

الرصيد في  31ديسمبر 2010

600,000

41,845

إيرادات شاملة أخرى:

فروق حتويل العمالت األجنبية
على العمليات األجنبية

معامالت مع املالك

تغييرات املالك املباشرة في حقوق امللكية
حتويل إلى احتياطي قانوني

()1,200

342,408

—
769

()30

()1,200
115,232
()30,000
—

984,223

مجموع الدخل الشامل للسنة
أرباح السنة

–

–

86,323

–

86,323

فروق حتويل العمالت األجنبية
على العمليات األجنبية
تعويضات أعضاء مجلس
اإلدارة وأتعاب أعضاء اللجان

–

–

–

()3,779

()3,779

–

–

()1,300

–

()1,300

مجموع الدخل الشامل

–

–

85,023

()3,779

81,244

توزيعات األرباح لعام 2010

تغييرات املالك املباشرة في حقوق امللكية
حتويل إلى احتياطي قانوني

–

–

()30,000

–

()30,000

–

8,632

()8,632

–

–

الرصيد في  31ديسمبر 2011

600,000

50,477

388,799

()3,809

1,035,467

إيرادات شاملة أخرى

معامالت مع املالك

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من  40إلى  59جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية

38

أغذية التقرير السنوي لعام 2011

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر

إيضاحات

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

أرباح السنة

تعديالت بسبب:
االستهالك

مصاريف متويل

إيرادات متويل

خسائر من بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات
انخفاض قيمة اخملزون

(حترير مخصص)/رصد مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
مخصص مكافآت نهاية خدمة للموظفني
مصاريف(/أرباح) ضريبة الدخل

13

7

22

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية خدمة للموظفني
وقبل التغييرات في رأس املال العامل:
(زيادة) /نقصان في اخملزون

زيادة في الذمم املدينة التجارية واألخرى

(نقصان)/زيادة في تعويض حكومي مدين

(نقصان)/زيادة في ذمم دائنة جتارية وأخرى

(زيادة)/نقصان في املبالغ املستحقة إلى أطراف ذات عالقة
دفع مكافآت نهاية خدمة للموظفني

نقصان في الذمم الدائنة طويلة األجل

22

صافي النقد الناجت عن األنشطة التشغيلية

عوائد بيع ممتلكات ومنشآت ومعدات

86,323

115,663

45,082
6,974
()6,226
164
()2,707
()1,243
5,087
66

39,812

13

إيرادات متويلية مستلمة

صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

4,527

()7,743
192

()2,393
3,470
5,132

()340

133,520

158,320

()36,958
()5,686
40,888
()37,114
1,533
()1,268
()220

22,628

94,695

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

االستحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعدات

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

()4,608

()27,779
1,249

()1,706
()1,273
()451

146,380

()144,334
479
6,153

7,535

()137,702

()85,815

()93,968
618

80,427
()30,000
()6,660

()30,000
()4,026

صافي النقد الناجت عن األنشطة التمويلية

43,767

13,247

الزيادة في النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في  1يناير

760
258,966

73,812

185,154

259,726

258,966

قروض مصرفية ،صافي
توزيعات أرباح مدفوعة

مصاريف متويل مدفوعة

النقد وما في حكمه في  31ديسمبر

18

47,273

تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من  40إلى  59جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات املالية
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الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية

1

تأسست مجموعة أغذية ش.م.ع (•اجملموعة“) كشركة مساهمة عامة مبوجب القرار الوزاري رقم ( )324لسنة  .2004ومتتلك الشركة القابضة العامة ش.م.ع
نسبة  %51من أسهم اجملموعة .وتشتمل األنشطة األساسية للشركة على التأسيس واالستثمار والتجارة وتشغيل الشركات واملشاريع املرتبطة بقطاع
األغذية واملشروبات.
تتضمن البيانات املالية املوحدة للشركة كما في وللسنة املنتهية في  31ديسمبر  2011على اجملموعة وشركاتها التابعة املذكورة أدناه
(ويشار إليهم مجتمعني بـ •اجملموعة“).

الشركة التابعة

بلد التأسيس
ومزاولة النشاط

احلصة في رأس املال %
2011

2010

النشاط الرئيسي

شركة املطاحن الكبرى ش.م.ع (سابقا ً شركة
املطاحن الكبرى للدقيق والعلف ش.م.ع)

اإلمارات العربية
املتحدة

100

100

إنتاج وبيع الدقيق وعلف احليوانات.

شركة العني لألغذية واملشروبات (سابقا ً
شركة العني للمياه املعدنية (ش.م.ع))

اإلمارات العربية
املتحدة

100

100

إنتاج وتعبئة وبيع املياه املعبأة ،واملياه
املنكهة ،والعصائر ،والزبادي ،ومعجون
الطماطم ،واخلضراوات اجملمدة.

مصنع العني لتصنيع وتعليب اخلضروات

اإلمارات العربية
املتحدة

0

100

تصنيع وبيع معجون الطماطم
واخلضروات اجملمدة

العني لألغذية واملشروبات ذ.م.م( .مصر)

جمهورية مصر
العربية

100

100

تصنيع وبيع معجون الطماطم،
والفلفل احلار ،ومركز الفاكهة،
واخلضروات اجملمدة

اعتبارا ً من  1يوليو  ،2011مت نقل موجودات ومطلوبات مصنع العني لتعليب وتصنيع اخلضروات إلى شركة العني لألغذية واملشروبات (ش.م.ع ،اإلمارات العربية
بناء على موافقة مجلس اإلدارة .وقد أدت إعادة الهيكلة املذكورة أعاله إلى تناغم في عمليات اإلنتاج والتوريد والبيع والتوزيع.
املتحدة)
ً

2

ملخص السياسات احملاسبية الهامة

2.1

أساس اإلعداد

إن السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة في عرض هذه البيانات املالية املوحدة مبينة أدناه .مت تطبيق هذه السياسات بانتظام خالل السنوات املعروضة ،إال إذا
مت النص على غير ذلك.
لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة جملموعة أغذية ش.م.ع وفقا ً للمعايير الدولية للتقارير املالية والتفسيرات الصادرة عن جلنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير
املالية مع االلتزام باألحكام السارية للقانون االحتادي اإلماراتي رقم  .8وقد مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة طبقا ً ملبدأ التكلفة التاريخية.
إن إعداد البيانات املالية بالتوافق مع املعايير الدولية للتقارير املالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية هامة محددة ،كما يقتضي من اإلدارة ممارسة حكمها
في عملية تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة .لقد مت اإلفصاح عن اجملاالت التي تنطوي على درجة عالية من احلكم أو التعقيد أو اجملاالت التي تعد فيها
االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات املالية في اإليضاح .4

 2.1.1التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات
((أ) املعايير والتفسيرات اجلديدة واملعدلة التي تبنتها اجملموعة

تبنت اجملموعة املعايير الدولية للتقارير املالية التالية اجلديدة واملعدلة كما في  1يناير :2011

–
–
–
–

40

املعيار احملاسبي الدولي رقم ( 1تعديل) ،عرض البيانات املالية( ،ساري املفعول للفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير )2011؛

املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،24إفصاحات األطراف ذات العالقة( ،تعديل ( ،)2009ساري املفعول للفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير )2011؛

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 1تعديل) ،تطبيق املعيار ألول مرة على إفصاحات البيانات املالية( ،ساري املفعول للفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير )2011؛

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم ( 7تعديل) األدوات املالية (ساري املفعول للفترات احملاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .)2011
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2.1

ملخص السياسات احملاسبية الهامة

أساس اإلعداد (تـابـع)

(تـابـع)

 2.1.1التغيرات في السياسات احملاسبية واإلفصاحات (تـابـع)

(ب) معايير وتفسيرات قيد اإلصدار ولم يحن موعد تطبيقها
املعايير والتعديالت اجلديدة على املعايير:

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،1عرض البيانات املالية  -إعادة النظر في طريقة عرض الدخل الشامل األخر ،مع جتميع
ٍ
وقت الحق.
العناصر على أساس ما إذا كان من املمكن إعادة تصنيفها إلى أرباح وخسائر في

 1يوليو 2012

التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،7األدوات املالية :اإلفصاحات  -إن التعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 7تقدم متطلبات اإلفصاح عن املوجودات واملطلوبات املالية التي يتم مقاصتها في بيان املركز املالي أو اخلاضعة لترتيبات املقاصة
الرئيسية أو االتفاقيات املماثلة.

 1يناير 2013

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،12ضرائب الدخل  -تعديل محدود النطاق عند استرداد املوجودات األساسية.

 1يناير 2012

تعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،19منافع املوظفني  -املعيار املعدل الناجت عن مشاريع منافع ما بعد التوظيف وإنهاء عقود
العمل ،وتتطلب تسجيل التغييرات في التزامات املنافع احملددة والقيمة العادلة ملوجودات اخلطة عند حدوثها ،مع تسجيل جميع املكاسب
واخلسائر االكتوارية على الفور ضمن الدخل الشامل األخر.

 1يناير 2013

املعيار احملاسبي الدولي  ،27البيانات املالية املنفصلة (تعديل  )2011واملعيار احملاسبي الدولي رقم  ،28االستثمارات في الشركات
الزميلة واملشاريع املشتركة (تعديل  - )2011مراجعة حسبما تقتضيه املعايير الدولية للتقارير املالية أرقام  ،10و 11و.12

 1يناير 2013

التعديالت على املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،32األدوات املالية :العرض -توضح التعديالت معايير املقاصة في املعيار احملاسبي الدولي
رقم  32ملعاجلة عدم االتساق في تطبيقها .وسوف يكون للمنشأة حق قانوني ملزم باملقاصة إال إذا كانت غير محتملة بطبيعتها ،و
قابلة للتنفيذ في سياق األعمال االعتيادية و في حالة اإلعسار أو التخلف عن السداد أو اإلفالس.

 1يناير 2014

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،10البيانات املالية املوحدة  -يحل محل جزء من املعيار احملاسبي الدولي رقم  ،27البيانات املالية املوحدة
واملنفصلة املتعلقة بالبيانات املالية املوحدة ويحل محل التفسير رقم  12الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير ،التوحيد  -املنشآت ذات الغرض
اخلاص .مبوجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،10فهناك أساس واحد فقط للتوحيد ،وهو السيطرة ،وقد مت وضع تعريف خاص به.

 1يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،11الترتيبات املشتركة  -يحل محل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  31احلقوق في املشاريع املشتركة،
والتفسير رقم  13الصادر عن جلنة تفسيرات املعايير ،املنشآت اخلاضعة للرقابة املشتركة  -املساهمات غير النقدية من قبل أصحاب
املشاريع .يتناول املعيار رقم  11كيفية تصنيف الترتيب املشترك املكون من طرفني أو أكثر ممن لديهم سيطرة مشتركة ،وتتطلب احتساب
املشاريع املشتركة باستخدام طريقة حقوق امللكية للمحاسبة.

 1يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،12اإلفصاح عن احلقوق في املنشآت األخرى  -يحل محل املتطلبات املدرجة سابقا ً في املعيار
احملاسبي الدولي رقم  -27البيانات املالية املوحدة واملنفصلة ،واملعيار احملاسبي الدولي رقم  - 31احلقوق في املشاريع املشتركة ،واملعيار
احملاسبي الدولي  - 28االستثمارات في الشركات الزميلة .وتعد متطلبات اإلفصاح في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  12أكثر
شموالً بشكلٍ عام من تلك املوجودة في املعايير احلالية.

 1يناير 2013

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،13قياس القيمة العادلة  -ميثل االنتهاء من تنفيذ مشروع مشترك لتحديد مصدر واحد ملتطلبات
كيفية قياس القيمة العادلة مبوجب املعايير الدولية للتقارير املالية .يهدف املعيار إلى حتسني االتساق وتقليل التعقيد من خالل وضع
تعريف دقيق للقيمة العادلة وحتسني شروط اإلفصاح لالستخدام في املعايير الدولية للتقارير الدولية.
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية :التصنيف والقياس (يقصد به استبدال كامل للمعيار احملاسبي الدولي رقم 39
واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم )39

2.2

سارية للفترات
السنوية اعتبارا ً من

 1يناير 2013
 1يناير 2013

التوحيد

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي جميع الكيانات التي متتلك اجملموعة فيها القدرة على التحكم في السياسات املالية والتشغيلية ،األمر الذي عادة ما يتطلب امتالك
حصة تزيد على أكثر من نصف حقوق التصويت .إن وجود وتأثير حقوق التصويت احملتملة التي يتم ممارستها حاليا ً أو تلك القابلة للتحويل يتم أخذها في االعتبار
عند تقييم ما إذا كانت اجملموعة متارس السيطرة على كيان آخر .ويتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى اجملموعة .ويتم إلغاء هذا
التوحيد من تاريخ توقف تلك السيطرة.
يتم احتساب االستثمارات في الشركات التابعة بالتكلفة ناقصا ً انخفاض القيمة .ويتم تعديل التكلفة لتعكس التغيرات في املبلغ الناشئ عن التعديالت
الطارئة على املبلغ .وتشمل التكلفة أيضا ً التكاليف التي تُعزى مباشرة إلى االستثمار.

إن الفائض من املبلغ املنقول ،وقيمة أية حقوق أقلية في املستحوذ عليها ،والقيمة العادلة لتاريخ االقتناء ألية حصة سابقة في رأس املال املستحوذ عليه من
القيمة العادلة حلصة اجملموعة من صافي املوجودات املستحوذ عليها يتم تسجيلها جميعا ً كشهرة .وإذا كانت هذه هي أقل من القيمة العادلة لصافي
مباشرة في بيان الدخل الشامل (إيضاح .)6-2
املوجودات للشركة التابعة املكتسبة في حالة شراء الصفقة ،فإنه يتم االعتراف بالفرق
ً

ويتم حذف املعامالت فيما بني الشركات واألرصدة واإليرادات واملصاريف للمعامالت بني شركات اجملموعة .كما يتم استبعاد األرباح واخلسائر الناجتة عن املعامالت فيما
بني الشركات املعترف بها في املوجودات .وقد مت تغيير السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لضمان االتساق مع السياسات املعتمدة من قبل اجملموعة.

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

يتم احتساب املعامالت مع احلقوق غير املسيطرة ،والتـي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة ،كمعامالت حقوق ملكية  -أي كمعامالت مع املالك بصفتهم مالك .تسجل
مكاسب أو خسائر استبعاد احلقوق غير مسيطرة أيضا ً في حقوق امللكية.
أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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2

تقارير قطاعية

2.3

(تـابـع)

تتم كتابة التقارير القطاعية على نح ٍو يتفق مع التقارير الداخلية املقدمة إلى رئيس التشغيل املسئول عن اتخاذ القرار.

القطاع التشغيلي هو عبارة عن إحدى مكونات اجملموعة التي تشارك في األنشطة التجارية التي قد تكسب منها إيرادات وتتكبد نفقات ،مبا في ذلك اإليرادات
واملصروفات التي تتعلق باملعامالت مع أي من عناصر اجملموعة األخرى .وتتم مراجعة النتائج التشغيلية جلميع قطاعات التشغيل بشكل منتظم من قبل الرئيس
التنفيذي للمجموعة التخاذ قرارات حول املوارد التي يتعني تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها ،والتي توجد معلومات مالية منفصلة متاحة عنها (انظر إيضاح .)5

حتويل العمالت األجنبية

2.4

(أ) العملة الوظيفية وعملة العرض

يتم قياس البنود املدرجة في البيانات املالية لكل كيان من كيانات اجملموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي يعمل الكيان فيها (‘العملة
الوظيفية‘) .ويتم إظهار البيانات املالية املوحدة •بالدرهم االماراتى“ (الدرهم) ،وهو عملة العرض للمجموعة.

(ب) معامالت وأرصدة

يتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تواريخ املعامالت أو التقييم الذي يتم من خالله إعادة قياس
البنود .ويتم إدراج األرباح واخلسائر الناجتة عن تسوية هذه املعامالت ومن التحويل وفقا ً ألسعار الصرف في نهاية العام من املوجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية
في قائمة الدخل املوحدة ضمن •اإليرادات أو املصاريف املالية“.

يتم عرض املكاسب واخلسائر التي تتعلق بالقروض والنقد وما في حكمه في بيان الدخل املوحد ضمن •اإليرادات أو املصاريف املالية“.

(ج) شركات اجملموعة

إن النتائج واملركز املالي جلميع كيانات اجملموعة (ليس لدى أيا ً منها عملة اقتصاد مفرط في التضخم) والتي لديها عملة مختلفة عن عملة العرض يتم حتويلها
إلى عملة العرض كما يلي:
()i

إن املوجودات واملطلوبات لكل ميزانية عمومية معروضة يتم حتويلها عند سعر اإلغالق في تاريخ امليزانية العمومية؛

( )iiإن اإليرادات واملصروفات لكل بيان للدخل املوحد يتم حتويلها وفقا ً للمعدل السائد في تاريخ املعاملة؛
( )iiiيتم االعتراف بجميع فروقات الصرف الناجتة في الدخل الشامل األخر.

املمتلكات واملنشآت واملعدات

2.5

يتم قياس بنود املمتلكات واملنشآت واملعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة  ،في حال وجودها .وتشتمل التكلفة على املصاريف
املنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء تلك املوجودات .يتم احتساب تكلفة املوجودات املنشأ ذاتيا ً على تكلفة املواد والعمالة املباشرة ،وأي تكاليف أخرى منسوبة
مباشرة إلى تهيئة املوجودات لالستخدام املزمع لها ،وكذلك تكاليف فك وإزالة األصل واستعادة املوقع املوجودة عليه .يتم رسملة البرامج املشتراه والتي تعتبر
ً
جزء ال يتجزأ من القدرة التشغيلية للمعدات ذات الصلة كجزء من هذه املعدات.
عندما يكون لبعض األجزاء من املمتلكات واملنشآت واملعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها كبنود منفصلة من املمتلكات واملنشآت واملعدات.

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو املعترف بها كأصل منفصل ،حسب االقتضاء ،فقط عندما يكون من احملتمل تدفق املنافع
االقتصادية املستقبلية املرتبطة بالبند إلى اجملموعة ،وكان ميكن قياس تكلفة البند بشكلٍ موثوق .ويتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء املستبدل .ويتم
تقييد جميع اإلصالحات والصيانة األخرى في بيان الدخل املوحد خالل الفترة املالية التي يتم تكبدها فيها.
ال يتم حساب استهالك على األراضي .ويتم حساب االستهالك على املوجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتحديد تكلفتها أو املبالغ املعاد
تقييمها وفقا ً لقيمها املتبقية وأعمارها اإلنتاجية ،كما يلي:
مباني

 40-20سنة

منشآت ومعدات

 20-4سنة

مركبات

 8-4سنوات

معدات أخرى

أثاث وتركيبات

 3-2سنوات
 5-4سنوات

تتم مراجعة القيم املتبقية والعمر اإلنتاجي للموجودات وتعديلها ،عند االقتضاء ،في نهاية كل فترة من فترات التقارير.

تتم إضافة القيمة الدفترية لألصل فورا ً إلى قيمتها القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته املقدرة القابلة لالسترداد (إيضاح .)2٫7

يتم حتديد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعادات من خالل املقارنة مع عائدات القيمة الدفترية ،ويتم االعتراف بها ضمن بند •اإليرادات األخرى“ في
بيان الدخل املوحد.

42

أغذية التقرير السنوي لعام 2011

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

2

2.5

ملخص السياسات احملاسبية الهامة

املمتلكات واملنشآت واملعدات (تـابـع)

(تـابـع)

أعمال رأسمالية قيد اإلجناز

تقوم اجملموعة برسملة كافة التكاليف ذات الصلة بتشييد املمتلكات واملنشآت واملعدات على أنها أعمال رأسمالية قيد اإلجناز حلني إجناز وتشغيل تلك املوجودات.

ثم يتم حتويل التكاليف من األعمال الرأسمالية قيد اإلجناز إلى التصنيف املناسب للموجودات مبجرد االنتهاء من التشييد وبدء التشغيل ويتم استهالك تلك
املوجودات على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها اعتبارا من تاريخ اإلجناز والتشغيل.

2.6

الشهرة التجارية

متثل الشهرة التجارية الزيادة في تكلفة االقتناء أكثر من القيمة العادلة حلصة اجملموعة من صافي املوجودات احملددة للشركة التابعة املستحوذ عليها
في تاريخ االستحواذ.

يتم اختبار الشهرة التجارية سنويا ً النخفاض القيمة وحتميلها بالتكلفة ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة املتراكمة .وال يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الشهرة.

يتم تخصيص الشهرة إلى الوحدات املكونة للنقد لغرض اختبار انخفاض القيمة .ويتم إجراء التخصيص لوحدات تكوين النقد أو مجموعات تكوين النقد املتوقع
استفادتها من اندماجات األعمال التي تنشأ منها الشهرة التجارية ،التي يتم حتديدها وفقا ً للقطاع التشغيلي.

2.7

انخفاض قيمة املوجودات غير املالية

2.8

املوجودات املالية

ال تخضع املوجودات التي لها عمر إنتاجي محدد — مثل الشهرة التجارية أو املوجودات غير امللموسة  -لالستهالك ويتم اختبارها سنويا ً النخفاض القيمة .وتتم
مراجعة املوجودات التي تخضع لالستهالك لالنخفاض في القيمة كلما وقعت أحداث أو تغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة
لالسترداد .يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة املبلغ الذي تزيد به القيمة الدفترية لألصل عن قيمته القابلة لالسترداد .أما املبلغ القابل لالسترداد فهو
أعلى من القيمة العادلة لألصل ناقصا ً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام .وألغراض تقييم القيمة ،يتم جتميع املوجودات على أدنى املستويات حيث تكون
هناك تدفقات نقدية بشكل منفصل قابلة للتحديد (وحدة منتجة للنقد) .تتم مراجعة املوجودات غير املالية بخالف الشهرة التجارية التي عانت من وجود
انخفاض في القيمة لعكس محتمل لالنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير.

 2.8.1التصنيف

تقوم اجملموعة بتصنيف موجوداتها املالية في الفئات التالية :بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر ،القروض والذمم املدينة ،واملتاحة للبيع .ويعتمد
التصنيف على الغرض الذي من أجله مت شراء املوجودات املالية .وتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف املوجودات املالية عند االعتراف املبدئي.

(أ) موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة هي موجودات مالية محتفظ بها للتداول .ويتم تصنيف املوجودات املالية في هذه الفئة إذا مت اقتنائها
أساسا ً لغرض بيعها في األجل القصير .ويتم تصنيف املوجودات في هذه الفئة كموجودات متداولة إذا كان يتوقع تسويتها في غضون  12شهراً ،وإال ،فإنها يتم
تصنيفها على أنها غير متداولة .وال توجد أية موجودات مالية مت تسجيلها بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل كما في تاريخ التقرير.

(ب) القروض والذمم املدينة

القروض والذمم املدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوقٍ نشط .ويتم إدراجها مدرجة في املوجودات
املتداولة ،باستثناء الذمم املدينة ألكثر من  12شهرا ً بعد نهاية الفترة املشمولة بالتقرير .وتصنف هذه املوجودات على أنها غير متداولة .وتتألف القروض والذمم
املدينة لدى اجملموعة من •الذمم املدينة التجارية واألخرى“ و •النقد وما في حكمه“ في بيان الدخل املوحد(إيضاح  2٫12وإيضاح .)2٫13

(ج) املوجودات املالية املتاحة للبيع

أي من الفئات األخرى .ويتم إدراجها في املوجودات غير املتداولة ،ما لم
املوجودات املالية املتاحة للبيع هي غير املشتقات التي لم يتم تصنيفها في هذه الفئة أو في ٍ
يبلغ االستثمار مرحلة االستحقاق أو كانت اإلدارة تعتزم استبعادها في غضون  12شهرا ً من نهاية الفترة املشمولة بالتقرير .وال توجد موجودات مالية متاحة للبيع
في تاريخ التقرير.

2.9

انخفاض قيمة املوجودات املالية

يتم تقييم املوجودات املالية بتاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على انخفاض القيمة .ويعتبر األصل املالي قد تعرض النخفاض القيمة
إذا كانت هناك أدلة موضوعية تشير إلى وقوع حدث أو مجموعة أحداث ذات تأثير سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية لذلك األصل ،والتي ميكن قياسها
بشكل موثوق.

قد يتضمن الدليل املوضوعي على أن املوجودات املالية قد تعرضت النخفاض القيمة من خالل التأخر في  /العجز عن السداد من قبل الدائن أو مؤشرات على أن
الدائن قد يشهر إفالسه.

يتم احتساب خسارة انخفاض القيمة فيما يتعلق باملوجودات املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة على أنها الفرق بني قيمتها املرحلة والقيمة احلالية
للتدفقات النقدية املستقبلية املقدرة مخصومة مبعدل الفائدة الفعلي األصلي.

يتم اختبار انخفاض القيمة للموجودات املالية الهامة بصورة منفردة ،بينما يتم تقييم باقي املوجودات املالية بصورة جماعية على شكل مجموعات ذات مخاطر
ائتمانية مشتركة .ويتم االعتراف بكافة خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان ذلك العكس يرتبط بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة .بالنسبة للموجودات
املالية التي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة ،يتم االعتراف بعكس خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل املوحد.
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 2.10األدوات املالية

(تـابـع)

تتألف األدوات املالية من ذمم مدينة جتارية وأخرى ومبالغ نقدية وأرصدة لدى البنوك وذمم دائنة جتارية وأخرى ومبالغ مستحقة من  /إلى أطراف ذات عالقة وقروض
مصرفية .يتم االعتراف باألداة املالية عندما تصبح اجملموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة املعنية.

يتم االعتراف باألدوات املالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائدا ً أية تكاليف منسوبة للمعامالت .الحقا ً لالعتراف املبدئي ،يتم قياس األدوات املالية بالتكلفة املطفأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا ً خسائر انخفاض القيمة ،في حال وجودها.
ويتم إيقاف االعتراف باملوجودات املالية عند انتهاء احلقوق التعاقدية للمجموعة في استالم التدفقات النقدية من تلك املوجودات املالية أو عندما تقوم
اجملموعة بتحويل املوجودات املالية إلى طرف آخر بدون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيازات ملكية تلك املوجودات .ويتم إيقاف االعتراف باملطلوبات
املالية عند انتهاء التزام اجملموعة احملدد في العقد أو الوفاء به أو إلغائه.
يشتمل النقد وما في حكمه على أرصدة نقدية وودائع ألجل ال يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة.

يتم قياس األدوات املالية غير املشتقة بالتكلفة وذلك باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،ناقصا ً أي خسائر النخفاض القيمة .لقد مت اإلفصاح عن احتساب
اإليرادات واملصاريف التمويلية في اإليضاح .2٫21
ومع ذلك ،ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية بصور ٍة جوهرية عن القيمة الدفترية.

مقاصة األدوات املالية

تتم مقاصة املوجودات واملطلوبات املالية وإدراج صافي املبلغ في امليزانية العمومية عندما يكون هناك حق قانوني ُملزم ملقاصة املبالغ املعترف بها ،وكانت هناك
ٍ
وقت واحد.
نية للتسوية على أساس الصافي ،أو حتقيق األصل وتسوية املطلوب في

 2.11اخملزون

يتم قياس اخملزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة املمكن حتقيقها أيهما أقل .ترتكز تكلفة اخملزون على مبدأ الوارد أوالً يصرف أوالً .تشتمل تكاليف اخملزون على
املصاريف املتكبدة في حيازة اخملزون أو تكاليف اإلنتاج أو التحويل باإلضافة إلى التكاليف األخرى املتكبدة في إحضار اخملزون إلى مكانه ووضعه احلاليني .فيما
يتعلق باخملزون الذي يتم تصنيعه تشتمل التكلفة على نسبة مالئمة من املصاريف العامة لإلنتاج على أساس معدل الطاقة التشغيلية االعتيادية ،باستثناء
تكاليف االقتراض.
تتمثل صافي القيمة املمكن حتقيقها بسعر البيع املقدر في سياق العمل املعتاد ناقصا ً تكاليف اإلجناز املقدرة ومصاريف البيع.

 2.12الذمم املدينة التجارية

الذمم املدينة التجارية هي عبارة عن مبالغ مستحقة من عمالء عن بضائع مباعة أو خدمات مقدمة في سياق العمل املعتاد .إذا كان من املتوقع حتصيلها في
خالل سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغيل العادية للمنشأة إذا كانت أطول) ،فإنها تصنف على أنها أصول متداولة .وإذا لم يكن كذلك ،فإنها تصنف على
أنها موجودات غير متداولة.
يتم االعتراف بالذمم املدينة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،ناقصا ً
مخصص انخفاض القيمة.
إن القيمة العادلة للذمم املدينة التجارية واألخرى يقدر أنها ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.

 2.13النقد وما في حكمه

في البيان املوحد للتدفقات النقدية ،يتضمن النقد وما في حكمه النقد في الصندوق والودائع احملتفظ بها حتت الطلب لدى املصارف وغيرها من االستثمارات
قصيرة األجل ذات سيولة العالية وذات آجال ال يزيد تاريخ استحقاقها عن سنة ،باإلضافة إلى السحب على املكشوف .في بيان املركز املالي املوحد ،في امليزانية
العمومية املوحدة ،يظهر السحب على املكشوف ضمن املطلوبات املتداولة.

 2.14رأس املال

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية.

 2.15الذمم الدائنة التجارية

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن مطلوبات عن بضائع أو خدمات مشتراة في سياق العمل املعتاد .إذا كان من املتوقع حتصيلها في خالل سنة واحدة أو أقل (أو في
دورة التشغيل العادية للمنشأة إذا كانت أطول) ،فإنها تصنف على أنها مطلوبات متداولة .وإذا لم يكن كذلك ،فإنها تصنيف على أنها مطلوبات غير متداولة.
يتم االعتراف بالذمم الدائنة التجارية مبدئيا ً بالقيمة العادلة وتقاس الحقا ً بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
إن القيمة العادلة للذمم الدائنة التجارية واألخرى يقدر أنها ال تختلف جوهريا ً عن قيمتها الدفترية.

 2.16القروض

ٍ
وقت الحق بالتكلفة املطفأة ،ويتم االعتراف بأي فرق
يتم إدراج القروض مبدئيا ً بالقيمة العادلة ،صافية من تكاليف املعامالت املتكبدة .ويتم حتميل القروض في
بني املتحصالت (بعد خصم تكاليف املعاملة) وقيمة االسترداد في قائمة الدخل املوحد على مدى فترة القروض ،باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
يتم االعتراف بالرسوم املدفوعة لتسهيالت القروض كتكاليف ملعامالت القرض إلى حد سحب بعض أو كل التسهيل املصرفي .وفي هذه احلالة ،يتم االعتراف
بالرسوم في بيان الدخل املوحد خالل فترة القرض.
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 2.17ضريبة الدخل احلالية واملؤجلة

(تـابـع)

يتم رصد مخصص لضريبة الدخل املؤجلة بشكلٍ كامل ،وذلك باستخدام طريقة االلتزام ،على الفروق املؤقتة الناشئة بني األسس الضريبية للموجودات
واملطلوبات وقيمتها الدفترية في البيانات املالية .ويتم حتديد ضريبة الدخل املؤجلة باستخدام املعدالت الضريبية التي يتم سنها أو التي مت سنها فعليا ً في
تاريخ امليزانية العمومية ،ويتوقع تطبيقها عند حتقيق أصل ضريبة الدخل املؤجلة أو يتم تسوية التزام ضريبة الدخل املؤجلة.

يتم االعتراف مبوجودات ضريبة الدخل املؤجلة إلى درجة احتمال توفر الربح اخلاضع للضريبة في املستقبل حيث ميكن من خالله االستفادة من الفروق املؤقتة.

 2.18منافع املوظفني

(أ) املكافآت وخطط احلوافز طويلة األجل

تعترف اجملموعة باملطلوب للمكافآت واحلوافز طويلة األجل .في بيان الدخل املوحد ،ومبوجب سياسة اجملموعة وإجراءاتها ،تخضع املنافع ملوافقة مجلس اإلدارة كما
ترتبط بأداء األعمال.

(ب) مكافأة نهاية اخلدمة للموظفني

يتم احتساب مخصص نهاية اخلدمة للموظفني في اخلدمة وفقا ً لقانون العمل االحتادي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وهو مصمم على أساس االلتزام الذي قد
ينشأ فيما لو مت إنهاء خدمات جميع املوظفني في تاريخ التقرير.
ويتم تقدمي مساهمات املعاش الشهري املستحق للموظفني العاملني من مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،الذين يشملهم القانون رقم  2لعام  .2000وتتولى
حكومة أبو ظبي إدارة صندوق املعاشات التقاعدية ،ووزارة املالية ممثلة في صندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبو ظبي.

 2.19اخملصصات

يتم االعتراف مبخصصات املطالبات القانونية عندما يكون على اجملموعة التزام قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة ،ويكون من احملتمل أن يتطلب تدفق
خارجي للموارد لتسوية االلتزام ،وكان قد مت تقدير املبلغ بشكلٍ موثوق .ال يتم االعتراف مبخصصات للخسائر التشغيلية في املستقبل.

ومتى كان هناك عدد من االلتزامات املماثلة ،فإن احتمال أن تكون هناك حاجة لتدفق خارجي للتسوية يتم حتديده من خالل النظر في فئة االلتزامات ككل .ويتم
االعتراف مبخصص حتى عندما يكون احتمال التدفق اخلارجي للموارد فيما يتعلق بأي بند من البنود املدرجة في الفئة نفسها من االلتزامات صغيراً.
يتم قياس اخملصصات بالقيمة احلالية للنفقات املتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام معدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق احلالية للقيمة
الزمنية للنقود واخملاطر احملددة لذلك االلتزام.

 2.20االعتراف باإليرادات

تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للمبالغ املستلمة أو املدينة لبيع السلع واخلدمات في إطار املسار العادي ألنشطة اجملموعة .ويتم إظهار اإليرادات صافية من
الضريبة على القيمة املضافة ،واملرجتعات ،واحلسومات ،واخلصومات ،وبعد حذف املبيعات داخل اجملموعة.
تعترف اجملموعة باإليرادات عندما يكون من املمكن قياس مبلغ اإليرادات بشكلٍ موثوق به ،وعندما يتم نقل اخملاطر والعوائد الهامة املتعلقة بامللكية إلى
املشتري ،وعندما يكون من احملتمل تدفق املنافع االقتصادية املستقبلية إلى الكيان ،وعند استيفاء معايير محددة لكل أنشطة اجملموعة على النحو املبني أدناه.
وتستند اجملموعة في التقديرات على النتائج التاريخية ،مع األخذ في االعتبار نوع العمالء ،ونوع املعاملة ،وخصوصيات كل ترتيب.
سيتم االعتراف باإليرادات فقط عند نقل امللكية فعليا ً إلى العميل أو عند التسليم إلى الناقل لشحنها إلى العمالء ،أيهما أسبق.

 2.21إيرادات مالية ومصاريف مالية

تشكل العائدات املالية إيرادات الفوائد على الودائع حتت الطلب .ويتم االعتراف بإيرادات الفوائد عند استحقاقها ،وذلك باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

تشمل املصاريف املالية نفقات الفائدة على القروض .ويتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض في بيان الدخل املوحد باستخدام معدل الفائدة الفعلي.

 2.22عقود اإليجار

إن عقود اإليجار التي يحتفظ املؤجر فيها بجزء كبير من مخاطر وعوائد امللكية تصنف على أنها تأجير تشغيلي .ويتم تقييد املدفوعات التي تتم مبوجب عقود
اإليجار التشغيلي (صافي من أية حوافز مستلمة من املؤجر) إلى بيان الدخل املوحد على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار .تقوم اجملموعة بتأجير
عقارات ومركبات بعينها.

تصنف عقود اإليجار التي متلك اجملموعة فعليا ً فيها مخاطر وعوائد امللكية ،كتأجير متويلي .وتتم رسملة التأجير التمويلي في بدء عقد اإليجار ألقل قدر من
القيمة العادلة للعقارات املؤجرة ،والقيمة احلالية للحد األدنى من مدفوعات اإليجار .يتم تخصيص كل دفعة من دفعات اإليجار بني االلتزام ورسوم التمويل.
ويتم إدراج االلتزامات ذات الصلة باإليجار ،صافية من الرسوم املالية ،في املدفوعات األخرى طويلة األجل .ويتم حتميل عنصر الفائدة من التكلفة املالية في بيان
الدخل املوحد خالل فترة اإليجار ،وذلك إلنتاج معدل دوري ثابت للفائدة على الرصيد املتبقي من االلتزام عن كل فترة .ويتم استهالك قيمة املمتلكات واملنشآت
واملعدات املكتسبة مبوجب عقود متويل على األقصر من العمر اإلنتاجي لألصل ومدة اإليجار .ليس لدى اجملموعة أية موجودات بعقود إيجار متويلي.

 2.23توزيعات األرباح

يتم االعتراف بتوزيعات األرباح على املساهمني للمجموعة كالتزام في البيانات املالية للمجموعة في الفترة التي متت املوافقة على هذه التوزيعات من قبل
املساهمني في اجملموعة.
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 2.24تعويضات ومنح حكومية

(تـابـع)

إن األموال التي تعوض اجملموعة عن بيع الدقيق وعلف احليوانات بأسعار مدعومة في إمارة أبوظبي يتم االعتراف بها في بيان الدخل املوحد ،كخصم من تكلفة
املبيعات ،وعلى أساس منتظم في نفس الفترة التي أثرت على معاملة البيع .يتم االعتراف باملنح التي يتم منحها للمجموعة عن تكلفة األصل في بيان الدخل
املوحد وعلى أساس منتظم على مدى العمر اإلنتاجي لألصل.

 2.25العائد على السهم

تعرض اجملموعة بيانات العائد على السهم ألسهمها .ويتم احتساب العائد على السهم بقسمة الربح أو اخلسارة العائدة إلى مساهمي اجملموعة من خالل املتوسط
املرجح لعدد األسهم املوجودة خالل الفترة.

 2.26تكلفة البحث والتطوير

وفقا للمعيار احملاسبي الدولي رقم  ،38األصول غير امللموسة ،فإن النفقات املترتبة على البحث والتطوير ،باستثناء املبالغ املعروفة القابلة لالسترداد من العقود،
واملساهمات في البرامج الهندسية املشتركة يتم متييزها بأنها متعلقة إما مبرحلة البحث أو مبرحلة التطوير .يتم إدراج جميع نفقات مرحلة البحث في بيان
الدخل .بالنسبة إلى نفقات التطوير ،فإنه يتم رسملتها كأصل غير ملموس مكون داخليا ً فقط إذا استوفت معايير صارمة ،خصوصا ً تلك املتعلقة باجلدوى الفنية
وتكوين املنافع االقتصادية املستقبلية .يتم التعامل مع النفقات التي ال ميكن تصنيفها في هاتني الفئتني كمتكبدة في مرحلة التطوير.

3

3.1

إدارة اخملاطر املالية

عوامل اخملاطر املالية

إن أنشطة اجملموعة تعرضها جملموعة متنوعة من اخملاطر املالية :مخاطر السوق (مبا في ذلك مخاطر العملة ،ومخاطر أسعار الفائدة على القيمة العادلة،
ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ،ومخاطر األسعار) ،ومخاطر االئتمان ،ومخاطر السيولة ،ومخاطر التشغيل .ويركز برنامج اجملموعة إلدارة اخملاطر
الشاملة على عدم القدرة على التنبؤ باألسواق املالية ،ويسعى لتقليل اآلثار السلبية احملتملة على األداء املالي للمجموعة.

إدارة اخملاطر

يعتبر مجلس اإلدارة مسؤوالً بشكل عام عن تأسيس واإلشراف على أنشطة إدارة اخملاطر باجملموعة.

يتم من خالل إدارة اخملاطر باجملموعة حتديد وحتليل اخملاطر التي تواجهها اجملموعة ووضع اإلجراءات املناسبة للحد من اخملاطر ومتابعة االلتزام باإلجراءات املوضوعة.
يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة اخملاطر ،حيثما كان ذلك مناسباً ،لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة اجملموعة.

تتولى جلنة التدقيق اخلاصة باجملموعة مسؤولية متابعة كيفية إدارة مخاطر اجملموعة ومراجعة مدى فاعلية إجراءات إدارة اخملاطر فيما يتعلق باخملاطر التي
تواجهها اجملموعة .يتم مساعدة جلنة التدقيق اخلاصة باجملموعة في تنفيذ هذه املهام من قبل قسم التدقيق الداخلي .يتعهد قسم التدقيق الداخلي بالقيام
باملراجعات املنتظمة واملستمرة ألساليب وإجراءات إدارة اخملاطر ،مع تقدمي النتائج اخلاصة بها إلى جلنة التدقيق.

(أ)

مخاطر السوق

مخاطر الصرف األجنبي
()1
تعمل اجملموعة على الصعيد الدولي ومعرضة خملاطر الصرف األجنبي الناشئة عن التعرض لعمالت مختلفة ،وخصوصا ً الدوالر األمريكي ،واليورو ،واجلنيه املصري،
واجلنيه البريطاني ،والفرنك السويسري .وفيما يتعلق مبعامالت اجملموعة املقومة بالدوالر األمريكي ،فإن اجملموعة غير معرضة خملاطر الصرف األجنبي نظرا ً ألن
الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي .وتنشأ مخاطر الصرف األجنبي من املعامالت التجارية املستقبلية ،واملوجودات واملطلوبات املعترف بها ،وصافي
االستثمارات في العمليات اخلارجية( .إيضاح .)25

( )2مخاطر األسعار
ال متتلك اجملموعة أية استثمارات في األوراق املالية وال تتعرض خملاطر أسعار األسهم .وال تُبرم اجملموعة عقود سلع أكثر من الوفاء مبتطلبات البيع املتوقعة
للمجموعة ،وبالتالي ليست عرضة خملاطر أسعار السلع األساسية.

( )3مخاطر أسعار الفائدة
إن معدالت الفائدة الفعلية لسعر الفائدة على املطلوبات املالية للمجموعة لدى البنوك يتم ربطها باألسعار السائدة .وال تتحوط اجملموعة لتعرضها خملاطر
سعر الفائدة.

(ب)

مخاطر االئتمان

تتم إدارة مخاطر االئتمان على أساس اجملموعة ،باستثناء مخاطر االئتمان املتعلقة بأرصدة احلسابات املدينة .ويتولى كل كيان محلي املسؤولة عن إدارة وحتليل
مخاطر االئتمان لكل من عمالئه اجلدد قبل عرض البنود والشروط القياسية للسداد والتسليم.

تقبل اجملموعة — في سياق العمل املعتاد — خطابات ضمان/اعتمادات مستندية باإلضافة إلى شيكات مؤجلة من كبار العمالء .تقوم اجملموعة بتكوين
مخصص النخفاض القيمة والذي ميثل تقديرها للخسائر املتكبدة فيما يخص الذمم املدينة التجارية واألخرى .تتمثل العناصر الرئيسية لهذا اخملصص بعنصر
خسارة فردي يختص بالتعرض للمخاطر الهامة بصورة فردية .وعنصر خسارة جماعي يتم تكوينه جملموعات املوجودات املتشابهة فيما يخص اخلسائر التي قد مت
تكبدها ولكن لم يتم حتديدها حتى اآلن .يتم حتديد مخصص جماعي للخسائر اعتمادا ً على املعلومات التاريخية إلحصائيات الدفع املتعلقة مبوجودات مالية
مماثلة ووفقا ً لسياسة اجملموعة.

تنشأ مخاطر االئتمان من النقد وما في حكمه ،والودائع لدى البنوك واملؤسسات املالية ،وتدار عن طريق وضع ودائع آخذين في االعتبار املركز املالي للبنوك/
املؤسسات املالية ،والتجارب املاضية ،والعوامل األخرى ذات الصلة.
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3.1

(ج)

إدارة اخملاطر املالية

(تـابـع)

عوامل اخملاطر املالية (تـابـع)

مخاطر السيولة

إن التنبؤ بالتدفقات النقدية يتم تنفيذه على مستوى اجملموعة .ويقوم القسم املالي في اجملموعة مبراقبة التوقعات املتداولة ملتطلبات السيولة للمجموعة،
وذلك لضمان وجود نقدية كافية لدى اجملموعة لتلبية االحتياجات التشغيلية مع احلفاظ على ترك مبالغ متوفرة كافية من تسهيالتها املصرفية غير املسحوبة
أي من تسهيالت القروض .وتأخذ عملية التنبؤ هذه في
(إيضاح  )25في جميع األوقات بحيث ال تخالف اجملموعة حدود االقتراض أو اتفاقيات (متى طبقت) على ٍ
االعتبار خطط متويل الديون لدى اجملموعة ،واالمتثال لالتفاقيات ،واملتطلبات التنظيمية أو القانونية اخلارجية عند االقتضاء — مثل ،قيود العملة.
يتم نقل الفوائض النقدية التي حتتفظ بها الكيانات التشغيلية إلى خزانة اجملموعة وفقا ً لترتيبات اجملموعة حول جتميع النقدية مع أحد املصارف .تقوم خزانة
اجملموعة باستثمار الفائض النقدي في الودائع ألجل ،التي تكون ذات آجال استحقاق مناسبة أو سيولة كافية لتوفير مبالغ كافية على النحو الذي حتدده
التوقعات املذكورة أعاله .وفي تاريخ التقرير ،احتفظت اجملموعة بودائع ألجل بقيمة  220.043ألف درهم ( 244.849 :2010ألف درهم) والتي يتوقع أن تكون جاهزة
لتوليد التدفقات النقدية.

تعمل اجملموعة على ضمان امتالكها نقدية كافية عند الطلب للوفاء بالنفقات التشغيلية والرأسمالية املتوقعة وفقا ً ملتطلبات رأس املال العامل لدى اجملموعة
مبا في ذلك الوفاء بااللتزامات املالية؛ باستثناء التأثير احملتمل للظروف القصوى التي ال ميكن توقعها مثل الكوارث الطبيعية.
عالوة على ذلك ،حتتفظ اجملموعة باحلدود االئتمانية التالية:

–	تسهيالت بقيمة  399.701ألف درهم ،تتضمن سحوبات على املكشوف ،وتسهيالت الضمان وتسهيالت االستيراد .وحتمل هذه التسهيالت فائدة مبعدل
أيبور /أديبور/ليبور /متوسط سعر الفائدة زائد الهامش.

–

(د)

قرض قصير األجل بقيمة  93.218ألف درهم ،والذي يحمل فائدة مبعدل أديبور/ليبور /متوسط سعر الفائدة زائد الهامش.

اخملاطر التشغيلية

اخملاطر التشغيلية هي مخاطر اخلسارة املباشرة وغير املباشرة التي قد تنتج عن أسباب متنوعة مرتبطة بعمليات اجملموعة ،واملوظفني ،والتكنولوجيا والبنية
التحتية وبعوامل خارجية أخرى خالف مخاطر االئتمان ومخاطر السوق ومخاطر السيولة مثل تلك التي تنتج عن املتطلبات القانونية والتنظيمية واملعايير
املقبولة بشكل عام للسلوك التنظيمي .تنتج األنشطة التشغيلية عن كافة عمليات اجملموعة.
إن هدف اجملموعة هو إدارة اخملاطر التشغيلية وذلك من خالل املوازنة فيما بني جتنب اخلسائر املالية ومجموع التكاليف الفعلية لألضرار التي تلحق بسمعة
اجملموعة وكذلك جتنب اإلجراءات الرقابية التي تقيد املبادرة واالبتكار.

تقع املسؤولية األولية عن تصميم وتطبيق النقاط الرقابية ملواجهة اخملاطر التشغيلية على عاتق اإلدارة العليا للشركة ،كما يتم تكليف رؤساء الوحدات بها.
ويتم تدعيم هذه املسؤولية من خالل تطوير معايير اجملموعة فيما يتعلق بإدارة اخملاطر التشغيلية في اجملاالت التالية:

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

رقابة داخلية مالئمة

املطابقات ورصد املعامالت

االمتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
االلتزام بالسياسات واإلجراءات

وضع خطط الستئناف األعمال وتعافي تكنولوجيا املعلومات من الكوارث
معايير لقواعد السلوك املهني
تغطية تأمينية كافية

جلنة إدارة مخاطر السلع

االمتثال ملراقبة اجلودة مستقلة عن التصنيع
إدارة مخاطر األعمال

مراجعة شهرية وربع سنوية لنتائج األعمال

التدريب والتطوير املهني للمواهب

إن االلتزام مبعايير اجملموعة يدعمه برنامج مراجعات دورية من قبل املدقق الداخلي .يتم مناقشة نتائج التدقيق الداخلي مع إدارة وحدة األعمال التي تتعلق بها
مع تقدمي النتائج إلى جلنة التدقيق واإلدارة العليا للمجموعة.

3.2

إدارة مخاطر رأس املال

تقتضي سياسة اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس املال بغرض كسب ثقة املستثمر واملقترض والسوق وكذلك ضمان التطور املستقبلي للشركة.

يسعى مجلس اإلدارة إلى عمل توازن بني عوائد مرتفعة محتملة مع مستوى مرتفع لالقتراض واالمتيازات والضمانات املقدمة مبوجب مركز رأسمالي قوي.
لم يكن هناك تغيرات في سياسة اجملموعة لرأس املال خالل السنة.

ال تخضع اجملموعة أو شركاتها التابعة ملتطلبات رأسمالية خارجية.
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التقديرات واألحكام احملاسبية

يتم تقييم التقديرات واألحكام باستمرار ،وتستند إلى اخلبرة التاريخية وغيرها من العوامل ،مبا في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
في ظل هذه الظروف .وفي سبيل تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة ،والتي مت وصفها في إيضاح رقم ( ،)2فقد قامت اإلدارة باتخاذ القرارات التالية التي
لها تأثير كبير على مبالغ املوجودات واملطلوبات املعترف بها في البيانات املالية املوحدة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم املدينة

تقوم اإلدارة مبراجعة الذمم املدينة وتقارير أعمار الديون ذات الصلة لتقييم االنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير .ولتحديد ما إذا كان يجب تسجيل خسارة
انخفاض القيمة في بيان الدخل املوحد ،فإن اإلدارة تُصدر أحكاما ً عما إذا كانت هناك أية معطيات جديرة باملالحظة تشير إلى وجود انخفاض ميكن قياسه في
التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة.
وبناء عليه ،يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة محددة ،استنادا ً إلى التجربة السابقة ،مما يدل على حدوث انخفاض
ً
ميكن قياسه في التدفقات النقدية املستقبلية.

مخصص تقادم اخملزون

أساس منتظم .ولتحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل مخصص
تقوم اإلدارة مبراجعة أعمار وحتركات عناصر مخزونها لتقييم اخلسائر على حساب التقادم على
ٍ
للتقادم في بيان الدخل املوحد ،فإن اإلدارة تصدر أحكاما ً حول ما إذا كان هناك أية بيانات ميكن مالحظتها تشير إلى أن هناك أية إمكانية مستقبلية لبيع املنتج
وصافي القيمة القابلة للتحقيق لذلك املنتج واملواد اخلام منتهية الصالحية أو التي اقترب تاريخ انتهاء صالحيتها والبضائع تامة الصنع.

العمر اإلنتاجي للممتلكات واملنشآت واملعدات

تقوم اإلدارة بتحديداألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية لبنود املمتلكات واملعدات على أساس االستخدام املقصود للموجودات والعمر اإلنتاجي املتوقع من تلك
املوجودات .وميكن أن تؤدي التغييرات الالحقة في الظروف ،مثل التقدم التكنولوجي أو استخدام محتمل للموجودات املعنية ،إلى اختالف األعمار اإلنتاجية أو القيم
املتبقية احلقيقية عن التقديرات األولية.

انخفاض قيمة املوجودات األخرى

في تاريخ كل ميزانية عمومية ،تقوم اإلدارة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على احتمال انخفاض قيمة موجوداتها .ويتطلب حتديد مخصص خلسائر انخفاض
القيمة حكم كبير ينطوي على تقييم العوامل ،مبا في ذلك ظروف الصناعة والسوق.

مخصص ضريبة الدخل

أخذت اإلدارة في االعتبار املتطلبات الالزمة خملصص الضريبة .وقدرت اإلدارة مخصص الضريبة على أساس األداء خالل السنة بعد تعديل البنود غير اخلاضعة
للضريبة .وقد مت حساب مخصص الضرائب على أساس معدل الضريبة في الدولة التي مت تنفيذ العمليات فيها ،مع مراعاة االستثناءات التي ميكن أن تطالب به
سواء محليا ً أو دوليا ً كما في تاريخ امليزانية العمومية.
اتفاقيات
ً

5

تقارير قطاعية

معلومات عن التقارير القطاعية للسنة املنتهية في  31ديسمبر

أعادت اجملموعة تصنيف تقاريرها القطاعية بسبب إعادة الهيكلة .لدى اجملموعة قطاعني يتم إصدار تقارير بشأنهما ،وهما موضحان أدناه .إن التقارير القطاعية
يصدر بها تقارير تقدم وحدات األعمال اإلستراتيجية للمجموعة منتجات وخدمات مختلفة ،ويتم إدارتها بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا
واستراتيجيات تسويق مختلفة .يقوم مجلس اإلدارة مبراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال اإلستراتيجية وذلك بصورة ربع سنوية على األقل.
فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات اجملموعة:

• قسم األعمال الزراعية

 -الدقيق والعلف احليواني ،يتضمن إنتاج وتوزيع الدقيق والعلف احليواني.

• قسم األعمال االستهالكية

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

	 -األغذية ،وتتضمن تصنيع وتوزيع معجون الطماطم والفلفل احلار ومركز الفواكه واخلضروات اجملمدة ،ومنتجات األلبان الطازجة.
 -العمليات التجارية في مصر يتم إدراجها ضمن قسم األعمال االستهالكية.

مبني أدناه معلومات بشأن نتائج كل قطاع من قطاعات التقارير .يتم قياس األداء استنادا ً إلى أرباح القطاع ،كما هو متضمن في بيانات تقارير اإلدارة الداخلية التي
يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي للمجموعة .تستخدم أرباح القطاع لقياس األداء ،حيث ترى اإلدارة أن هذه املعلومات هي األكثر مالئمة لتقييم النتائج
اخلاصة ببعض القطاعات املرتبطة بشركات أخرى تعمل في نفس اجملال .يعتمد التسعير فيما بني القطاعات على أساس جتاري.
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5

تقارير قطاعية

(تـابـع)

فيما يلي النتائج التشغيلية حسب قطاعات اجملموعة للسنة كما يلي؛

قسم األعمال الزراعية

املياه املعبأة
واملشروبات
 31ديسمبر

الدقيق وعلف احليوانات
 31ديسمبر
2011
2010
2011
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

767,436

إيرادات خارجية

–
إيرادات بني القطاعات
119,973
إجمالي الربح
14
إيرادات متويل
–
مصاريف متويل
19,222
مصاريف استهالك
إيرادات(/مصاريف) ضريبة الدخل –
أرباح(/خسارة) قطاعية قابلة

إلدراج في التقرير بعد الضريبة 86,933

خسارة انخفاض القيمة على
الذمم املدينة التجارية (صافي)

2011
ألف درهم

أخرى:

موجودات قطاعية

مطلوبات قطاعية
إنفاق رأسمالي

2010
ألف درهم

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

687,422

321,231

264,806

55,645

53,906

376,876

—

–
119,472
30
–
19,966
–

—

—

–
2,079
1
()88
3,866
()66

—

340

–
121,551
31
()88
23,832
()66

—

340

113,935

43,955

46,709

()10,637

()12,123

33,318

34,586

()9,369

25

537

445

894

470

142,225
20
—

18,282
—

قسم األعمال الزراعية
 31ديسمبر

566,899
75,891
25,196

األغذية
 31ديسمبر

318,712

بنود جوهرية غير
نـقـدية

()1,713

قسم األعمال االستهالكية

مجموع قسم األعمال
االستهالكية
 31ديسمبر
2010
2011
ألف درهم
ألف درهم

2010
ألف درهم

588,015
125,252
11,699

113,546
33
—

15,792

1,580
2

()7

3,907

قسم األعمال االستهالكية
 31ديسمبر

2011
ألف درهم

470,324
73,195
86,533

2010
ألف درهم

381,874

49,669
55,602

115,126
35

()7

19,699

1,431

2011
ألف درهم

1,037,223
149,086
111,729

اجملموع
 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

1,144,312

1,006,134

–
241,524
45
()88
43,054
()66

—

257,351
55

()7

37,981
340

120,251

()1,243

148,521

()7,938

اجملموع
 31ديسمبر

2010
ألف درهم

969,889
174,921
67,301

مطابقة إجمالي األرباح القطاعية القابلة لإلدراج في التقرير ،وإيرادات ومصاريف الفائدة ،واالستهالك ،واإلنفاق الرأسمالي ،واإليرادات ،والربح أو اخلسارة،
واملوجودات واملطلوبات.

مجاميع القطاعات
القابلة لإلدراج
في التقرير
ألف درهم
إجمالي الربح

إيرادات فائدة

مصاريف فائدة
استهالك

إنفاق رأسمالي

241,524
45
()88
43,054
111,729

2011
غير مخصصة
ألف درهم

()4,774
6,181
()5,083
2,028
55,844

مجاميع موحدة
ألف درهم

236,750
6,226
()5,171
45,082
167,573

مجاميع القطاعات
القابلة لإلدراج
في التقرير
ألف درهم

257,351
55

()7

37,981
67,301

2010
غير مخصصة
ألف درهم

()5,011
7,688

مجاميع موحدة
ألف درهم

252,340
7,743

()4,645

()4,652

1,264

68,565

1,831

39,812
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تقارير قطاعية

5

(تـابـع)

مطابقة إجمالي األرباح القطاعية القابلة لإلدراج في التقرير ،وإيرادات ومصاريف الفائدة ،واالستهالك ،واإلنفاق الرأسمالي ،واإليرادات ،والربح أو اخلسارة ،واملوجودات واملطلوبات (تابع)

ربح السنة

مجموع الربح للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير
مبالغ غير مخصصة

مصاريف تشغيلية أخرى

صافي إيرادات(/مصاريف) التمويل
الربح املوحد للفترة بعد ضريبة الدخل

املوجودات

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

120,251

148,521

()34,945
1,017
86,323

()36,630

مجموع املوجودات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير

1,037,223
394,607
1,431,830

مجموع املطلوبات للقطاعات القابلة لإلدراج في التقرير

149,086
247,277

مبالغ غير مخصصة أخرى

مجموع املوجودات املوحدة

املطلوبات

مبالغ غير مخصصة أخرى

مجموع املطالبات املوحدة

6

396,363

تكلفة املبيعات
2011
ألف درهم

مواد خام

رواتب ومنافع
استهالك
صيانة

خدمات

مصاريف إيجار
أخرى

 31ديسمبر

737,578
70,076
41,090
14,004
21,086
6,584
17,144
907,562

3,772

115,663
969,889
361,433
1,331,322
174,921

172,178
347,099

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

604,524
60,864
36,089
14,377
15,880
5,585

16,475
753,794

مت بيان تكلفة املواد اخلام بالنسبة للدقيق ومنتجات األعالف بعد خصم املنحة املقدمة من حكومة أبوظبي والتي بلغت 271مليون درهم ( 152 :2010مليون درهم)،
ويتمثل الغرض من هذه اإلعانة املالية هو التقليل اجلزئي لتأثير زيادة وتقلب األسعار العاملية للقمح ،وأسعار بيع املواد الغذائية للمستهلكني في إمارة أبوظبي.

اإليرادات األخرى ،صافي

7

إيرادات أخرى

إيرادات عمولة

إيرادات من تعبئة/تخزين الخ

إيرادات من بيع مواد خام/خردة
خسائر بيع موجودات ثابتة
مطالبة تأمني
أخرى
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2011
ألف درهم

–
1,202
3,101
()164
4,209
5,246

13,594

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

6,289
3,014

2,125

()192
—

2,950
14,186
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اإليرادات األخرى ،صافي

7

(تـابـع)

في الربع الثاني من عام  ،2011تلقت اجملموعة مبلغ قدره  5.3مليون درهم من إحدى شركات التأمني تتعلق بانقطاع األعمال و األضرار التي حلقت باآلالت
واملعدات التي مت تكبدها نتيجة لوقوع حريق في أحد خطوط إنتاج طحني الدقيق في عام .2010

مت االعتراف باملبلغ املتعلق بانقطاع األعمال وقيمته  4.2مليون درهم في بيان الدخل املوحد كإيرادات أخرى ،ومت مقاصة الرصيد في مقابل التكلفة التي مت
تكبدها إلصالح اآلالت واملعدات التالفة.

مصاريف البيع والتوزيع

8

رواتب ومنافع

مصاريف تسويق
صيانة

استهالك
نقل

رسوم امتياز

مصاريف إيجار
أخرى

9

2011
ألف درهم

40,152
15,213
3,002
907
28,231
2,742
3,095
6,319

37,739

6,292

99,661

89,476

املصاريف العمومية واإلدارية
2011
ألف درهم
رواتب ومنافع
صيانة

استهالك

أتعاب قانونية واستشارية وأتعاب تدقيق
مصاريف إيجار

مخصص ديون مشكوك في حتصيلها
أخرى

10

أخرى

11

إيرادات ومصاريف الضريبة

12

ربحية السهم األساسية واخملفضة

14,890
2,887
826

22,629
1,653
2,560

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

37,572
3,937
3,085
6,620
1,809
()171
8,525

7,932

61,377

64,943

األبحاث والتطوير

رواتب ومنافع

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

36,733
4,577
2,897
7,648
1,686
3,470

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

1,933
236

—
—

2,169

—

تخضع عمليات اجملموعة في مصر للضريبة .يتم تقدمي إيرادات الضريبة للسنة احلالية على أساس اإليرادات املقدرة اخلاضعة للضريبة واحملتسبة على عملياتها في مصر.

مت احتساب ربحية السهم األساسية في  31ديسمبر  2011على أساس األرباح املنسوبة للمساهمني والبالغة  86.323ألف درهم ( 115.663 :2010ألف درهم)
واملتوسط املرجح لألسهم القائمة وعددها  600.000ألف سهم ( 600.000 :2010ألف سهم).
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13

املمتلكات واملنشآت واملعدات
أراضي ومباني
ألف درهم

التكلفة

منشآت ومعدات
ألف درهم

أثاث وجتهيزات
ألف درهم

في  1يناير 2010

325,780

512,220

30,864

إضافات

4,118

18,777

1,664

41,490

236

إعادة تصنيف

()1,408

7,749

استبعادات

()11

في  31ديسمبر 2010

330,884
41,879
7,510
–
()5,620
()2,324

576,195
15,706
39,677
()1,803
()480
()1,366

372,329

627,929

حتويالت

إضافات
حتويالت

استبعادات

تعديل انخفاض القيمة
إعادة حتويل العملة

في  31ديسمبر 2011
استهالك

2,405

()4,041

مركبات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلجناز
ألف درهم

اجملموع
ألف درهم

26,597

17,059

912,520

5,113

38,893

68,565

1,949

()10,734

17

()1,309

()601

1,170

()45,301

20,721
2,486
6,877
()320
()93
()66

32,296
185
3,483
()1,635
()38
()83

12,600
107,317
()57,547
–
–
65

972,696
167,573
–
()3,758
()6,231
()3,774

29,605

34,208

62,435

1,126,506

—

()2,427
()5,962
—

في  1يناير 2010

152,223

256,207

19,034

24,485

—

451,949

احململ للسنة

7,658

27,403

3,266

1,485

—

—

39,812

()4,769

في  31ديسمبر 2010

160,114
7,549
–
()77

286,714
32,454
()1,517
()101

14,187
3,516
()100
()11

25,597
1,563
()1,498
()21

–
–
–
–

486,612
45,082
()3,115
()210

في  31ديسمبر 2011

167,586

317,550

17,592

25,641

–

528,369

إعادة تصنيف
استبعادات

احململ للسنة

استبعادات

إعادة حتويل العملة

مخصص االنخفاض
للقيمة الدفترية
في  1يناير 2010

استبعادات

في  31ديسمبر 2010

تعديل انخفاض القيمة
في  31ديسمبر 2011

242

()9

6,468

()3,364

()7,160
()953

70

()443

—

5,620

527

342

()249

()87

5,620
()5,620

480
()480

93
()93

38
()38

–
–

–

–

–

–

–

—

()47

()380

125

—

6,614

6,231
()6,231
–

—

()383

صافي القيمة الدفترية
 31ديسمبر 2011

204,743

310,379

12,013

8,567

62,435

598,137

 31ديسمبر 2010

165,150

289,001

6,441

6,661

12,600

479,853
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13

املمتلكات واملنشآت واملعدات

(تـابـع)
 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

(حتويل من)/إضافة إلى دفعة مقدمة إلى املمتلكات واملنشآت واملعدات

167,573
()23,239

68,565
25,403

االستحواذ على املمتلكات واملنشآت واملعدات في بيان التدفقات النقدية

144,334

93,968

االستحواذ على املمتلكات واملنشآت واملعدات

إن مباني الشركات التابعة ،باستثناء العني األغذية واملشروبات ،مصر ،مت إنشاؤها على قطع من األراضي التي قدمتها حكومة أبو ظبي بدون مقابل.

خالل عام  ،2011مت نقل موجودات ومطلوبات مصنع العني لتعليب وتصنيع اخلضروات إلى شركة العني لألغذية واملشروبات ،ومت تعديل انخفاض القيمة بالتكلفة
في وقت النقل.

14

الشهرة

لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة على القطاعات التشغيلية للمجموعة ،حيث يتم مراقبة الشهرة ألغراض اإلدارة الداخلية .إن املبلغ الكلي
للقيمة الدفترية للشهرة اخملصصة لكل وحدة بيانه على النحو التالي:

قسم األعمال الزراعية

قسم األعمال االستهالكية (عمليات دولة اإلمارات العربية املتحدة)

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

61,855
31,131

61,855
31,131

92,986

92,986

تستند املبالغ القابلة لالسترداد من وحدات تكوين النقد من قسم األعمال الزراعية وقسم األعمال االستهالكية (عمليات دولة اإلمارات العربية املتحدة) على قيمها
قيد االستخدام كما حتدده اإلدارة .وقد مت حتديد القيمة الدفترية لكل وحدة من الوحدات لتكون أقل من قيمتها القابلة لالسترداد.

مت حتديد القيم قيد االستخدام عن طريق خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة عن االستخدام املستمر للوحدات.

مت توقع التدفقات النقدية على أساس اخلبرة السابقة ،واخلطة اخلمسية ،واستندت على االفتراضات الرئيسية التالية:

قسم األعمال التجارية
الزراعية

قسم األعمال
التجارية االستهالكية
(العمليات في اإلمارات
العربية املتحدة)

النمو السنوي املتوقع لإليرادات ()%

%5 — %3

%15 — %10

معدل اخلصم ()%

%12.5

%12.5

متثل القيم املسندة إلى االفتراضات الرئيسية تقييم اإلدارة لالجتاهات املستقبلية في صناعة األغذية واملشروبات ،وتستند إلى املصادر اخلارجية والداخلية.

15

مخزون

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

قطع غيار ومستهلكات

108,822
13,632
43,893
62,971
30,034

78,014

مخصص اخملزون املتقادم

259,352
()5,459

222,394

253,893

214,228

مواد خام

أعمال قيد اإلجناز

بضائع تامة الصنع
بضاعة بالطريق

10,818
23,031
84,014
26,517
()8,166
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 		16الذمم املدينة التجارية واألخرى

ذمم مدينة جتارية
دفعات مقدمة

ذمم مدينة أخرى

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

109,813
21,635
10,435

104,136
18,224
12,521

141,883

134,881

مت إظهار الذمم املدينة التجارية صافية من مخصص الديون املشكوك في حتصيلها بقيمة  8.806ألف درهم ( 10.049 :2010ألف درهم).

مت في اإليضاح  25بيان تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان ومخاطر العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة املتعلقة بالذمم املدينة التجارية واألخرى.

17

تعويض حكومي مدين

مدين في بداية السنة من حكومة أبوظبي
التعويض للسنة

مقبوض خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

18

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

114,998
271,438
()312,326

87,219

152,032

()124,253

74,110

114,998

النقد وما في حكمه

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

680

76

حسابات جارية وحسابات توفير

47,934
220,043

24,048

244,849

أرصدة نقدية ومصرفية

268,657

268,973

نقد في الصندوق

نقد لدى املصارف:
ودائع ثابتة

سحب على املكشوف لدى املصارف

حساب ضمان (لتوزيعات األرباح لعامي  2009و)2010
النقد وما في حكمه في بيان التدفقات النقدية

–
()8,931
259,726

()6,193
()3,814
258,966

متتد الودائع الثابتة إلى فترة ال تزيد عن عام واحد ( :2010حتى  3أشهر) وحتمل معدالت فائدة تتراوح من  %3.25إلى  %3.25 :2010( %4.00-إلى .)%4

ميثل مبلغ الضمان املبلغ الذي يتم وضعه جانبا ً لدفع توزيعات األرباح .وقد مت تسجيل املبلغ املعادل كمطلوب في ذمم دائنة جتارية وأخرى .ولم يتم إدراج هذا الرصيد
النقدي احملدد في النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية.
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قروض مصرفية

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن الشروط التعاقدية للقروض وسلف اجملموعة احلاملة للفائدة ،والتي يتم قياسها بالتكلفة املطفأة.

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

مطلوبات متداولة

قرض قصير األجل

تسهيالت ائتمانية
قرض ألجل

2010
ألف درهم

83,863
125,826
5,044

18,150
5,143

214,733

128,955

105,662

مطلوبات غير متداولة

8,500

قرض ألجل

جدول الشروط والسداد
العملة

قرض قصير
األجل

دوالر
أمريكي
/درهم/
جنيه
مصري

تسهيالت
ائتمانية (إنفاق
رأسمالي)

دوالر
أمريكي
/درهم

تسهيالت
ائتمانية

قرض ألجل

دوالر
أمريكي
/درهم/
جنيه
مصري

يورو

معدل الفائدة
اإلسمية

سنة
االستحقاق

في  31ديسمبر 2011
القيمة اإلسمية  /احلد القيمة املرحلة
ألف درهم
ألف درهم

في  31ديسمبر 2010

القيمة اإلسمية
ألف درهم

القيمة املرحلة
ألف درهم

18,150

93,218

81,198

128,491

175,000

—

—
18,994
142,806

ليبور /متوسط
سعر فائدة +
هامش /أديبور +
هامش*

2012

ليبور /أديبور/
متوسط سعر
فائدة  +هامش*

2012

309,701

ليبور /أديبور+
هامش*

2012

70,000

–

يوروبور+هامش*

2015/2014

27,339

13,544

27,339

500,258

223,233

312,339

اجملموع

13,851

110,000

105,662

*كانت هوامش تلك القروض تتراوح بني .)%1.45 - %1.25 :2010( %1.45 - %1.10

إن القروض والتسهيالت االئتمانية (اإلنفاق الرأسمالي) مضمونة مقابل ما يلي:

–	تعويضات األطراف األخرى لتقدمي ضمانات متاحة ،اعتماد مستندي ،سندات مسحوبة وقرض لتمويل االستيراد  /حساب مفتوح باسم أي من الشركات
التابعة للشركة لصالح املصرف.

20

ذمم مدينة جتارية وأخرى

ذمم مدينة جتارية
مستحقات

ذمم دائنة أخرى

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

98,988
36,758
13,926

129,832
43,640
6,302

149,672

179,774
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املعامالت مع األطراف ذات العالقة

21

تقوم اجملموعة في سياق العمل املعتاد بالدخول في معامالت وفقا ً لشروط وأحكام متفق عليها مع شركات أخرى أو أفراد آخرين ينطبق عليهم تعريف األطراف
ذات العالقة املتضمن في املعيار احملاسبي الدولي رقم  .24حتتفظ الشركة بعالقات من هذا التصنيف مع شركات اجملموعة ومسؤوليها التنفيذيني والشركات
التي مبقدورهم ممارسة تأثير ملحوظ عليها أو الشركات التي مبقدورها ممارسة تأثير ملحوظ على اجملموعة.
فيما يلي حجم املعامالت ،واألرصدة القائمة ،واملصاريف ذات الصلة واإليرادات مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:

إن املبالغ املستحقة لألطراف ذات العالقة واملعامالت معهم بيانها على النحو التالي:
اجملموعة القابضة العامة

الرصيد االفتتاحي في  1يناير

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (العام املاضي)
املدفوع إلى اجملموعة القابضة العامة
سداد أتعاب االستشارات
أخرى

الرصيد كما في  31ديسمبر

صروح العقارية

الرصيد االفتتاحي في  1يناير

تكلفة الشراء ورسوم اخلدمات ملكتب سكاي تاور
املدفوع إلى صروح

الرصيد كما في  31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

306
1,400
–
–
133

()310

1,839

306

2,012
1,200

()1,621
()975

–
29,127
()29,127

—

12,315

()12,315

–

—

صافي مستحقات بقيمة  1.400ألف درهم صدرت ألتعاب أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء اللجان لسنة  1.500 :2010( 2011ألف درهم).

املعامالت مع موظفي اإلدارة الرئيسيني خالل السنة

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيني كالتالي:

منافع قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

22

مخصص منافع نهاية اخلدمة

الرصيد في  1يناير
رسم السنة

املدفوع خالل السنة
الرصيد كما في  31ديسمبر

23

2011
ألف درهم

12,620
4,571

14,142
3,973

17,191

18,115

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

16,702
5,087
()1,268

5,132

()1,273

20,521

16,702

12,843

رأس املال

يتضمن رأس املال عدد  526.650ألف سهم بقيمة أسمية وقدرها درهم واحد للسهم مت إصدارها بالكامل للمساهمة العينية.

املرخص واملصدر واملدفوع بالكامل ( 600.000ألف سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم الواحد)
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 31ديسمبر

2010
ألف درهم
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 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

600,000

600,000

الموحدة
إيضاحات حول البيانات المالية
َّ
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2011

24

االحتياطي القانوني

25

األدوات املالية

وفقا للقانون االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم  8لسنة ( 1984وتعديالته) وكذلك وفقا ً لبنود عقد تأسيس اجملموعة ،يتم حتويل  %10من صافي الربح
السنوي إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح هذا االحتياطي مساويا ً لـ  % 50من رأس مال اجملموعة املدفوع .هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

مخاطر االئتمان

متثل القيمة الدفترية للموجودات املالية احلد األقصى من التعرض خملاطر االئتمان .وقد كان احلد األقصى من التعرض خملاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:

ذمم مدينة جتارية
ذمم مدينة أخرى

نقد لدى املصارف

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

109,813
10,435
267,977

104,136
12,521

268,897

388,225

385,554

إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها اجملموعة تنسب أساسا ً إلى الذمم املدينة التجارية .إن املبالغ املدرجة في بيان املركز املالي املوحد صافية من مخصصات الذمم
املدينة املشكوك في حتصيلها والتي يتم تقديرها من قبل إدارة اجملموعة اعتمادا ً على اخلبرة السابقة والبيئة االقتصادية احلالية.
ليس هناك تركيز هام على مخاطر االئتمان حيث أن التعرض اجملموع خملاطر االئتمان موزع على عدد كبير من العمالء.

خسائر انخفاض القيمة

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

2011
ألف درهم

ذمم مدينة جتارية غير منخفضة القيمة:
غير مستحقة

متأخرة السداد من  60 - 0يوم

متأخرة السداد من  120 - 61يوم

متأخرة السداد من  180 - 121يوم
متأخرة السداد من  240 - 181يوم
متأخرة السداد من  300 - 241يوم

متأخرة السداد أكثر من  301يوم

ذمم مدينة جتارية متأخرة السداد ومت رصد مخصص لها النخفاض القيمة:
متأخرة السداد من  240 - 181يوم
متأخرة السداد من  300 - 241يوم

متأخرة السداد أكثر من  301يوم

86,432
16,435
3,036
1,518
304
258
1,699

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

77,414
19,308
2,321
1,174
936
577

1,943

251
48
8,638

435

8,724

118,619

114,185

1,353

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

2011
ألف درهم
الرصيد في  1يناير

(حترير مخصص)/مخصص للذمم املدينة خسائر انخفاض
املبالغ احملذوفة/حترير

الرصيد كما في  31ديسمبر

2010
ألف درهم

10,049
()171
()1,072

3,470

()11,407

8,806

10,049

17,986

أغذية التقرير السنوي لعام 2011
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األدوات املالية

25

مخاطر السيولة

(تـابـع)

فيما يلي تواريخ االستحقاق التعاقدية للمطلوبات املالية:

 31ديسمبر 2011

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

السحوبات املصرفية على املكشوف
القروض املصرفية

مطلوبات طوية األجل
 31ديسمبر 2010

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

املرحلة
القيمة ّ
ألف درهم

151,511
–
223,233
1,098
180,080

()180,080

142,806

()144,838

()129,722

السحوبات املصرفية على املكشوف
مطلوبات طوية األجل

1,318

مخاطر العمالت األجنبية

()151,511
–
()224,801
()1,516

()151,511
–
()216,116
()253
()180,080

6,193

القروض املصرفية

التدفقات
النقدية
التعاقدية
ألف درهم

حتى سنة
واحدة
ألف درهم

()6,205

()6,205

()253

()1,769

 2 - 1سنة
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

 5 -2سنة
ألف درهم

–
–
()5,639
()505

–
–
()3,046
()758

—

–
–
–
–

—

—

—

—

()10,542

—

()4,574

()505

—

()253

()758

فيما يلي تعرضات اجملموعة خملاطر العمالت األجنبية اعتمادا ً على القيم اإلسمية:

يورو
ألف

املشتريات املتوقعة
قرض طويل األجل

9,125
2,879

2011
ريال سعودي
ألف

7
–

فيما يلي أسعار صرف العمالت األجنبية الهامة خالل السنة:

2011
درهم

يورو

فرنك سويسري
جنيه مصري

5.117
4.159
0.615

فرنك سويسري
ألف

296
–

متــوســط السعــر
2010
درهم

4.878
3.532
0.658

2010

يورو
ألف

1,843

151

3,943

2011
درهم

فرنك سويسري
ألف

—

السعر بتاريخ إصدار التقرير

4.708
3.917
0.609

2010
درهم

4.867
3.903
0.637

إن ارتفاع/انخفاض الدرهم اإلماراتي ،وفقا ً ملا هو مبني أدناه ،مقابل اليورو واجلنيه اإلسترليني والفرنك السويسري واجلنيه املصري كما في  31ديسمبر من شأنه أن يؤدي
إلى زيادة (انخفاض) حقوق امللكية واألرباح أو اخلسائر مبقدار املبالغ املبينة أدناه ،يعتمد هذا التحليل على تغيرات معدل صرف العمالت األجنبية والتي تراها اجملموعة
محتملة بصورة معقولة .يفترض هذا التحليل بقاء كافة املتغيرات األخرى ثابتة ،وخاصة معدالت الفائدة .مت إجراء التحليل على نفس األساس اخلاص بـسنة ،2010
بالرغم من أن االحتماالت املعقولة في معدالت صرف العمالت األجنبية كانت مختلفة ،وفقا ً ملا هو مبني أدناه.

حقوق امللكية
ألف درهم

 31ديسمبر 2011

يورو (الزيادة مبقدار )%5

فرانك سويسري (الزيادة مبقدار )%5

جنيه مصري (االنخفاض مبقدار )%2
 31ديسمبر 2010

يورو (الزيادة مبقدار )%3

فرنك سويسري (الزيادة مبقدار )%4

جنيه مصري (االنخفاض مبقدار )%3
يعتمد التحليل املذكور أعاله على التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية خالل شهري يناير وفبراير .2012
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–
–
()447
()447
—
—

()769
()769

ربح(/خسارة)
ألف درهم

()2,767
()53
–
()2,820
()845
()23
—

()868
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األدوات املالية

مخاطر أسعار الفائدة

(تـابـع)

فيما يلي بيان معدالت الفائدة لألدوات املالية للمجموعة التي حتمل فائدة في تاريخ التقرير؛

2011
ألف درهم

األدوات ذات املعدالت الثابتة
املوجودات املالية

املطلوبات املالية

 31ديسمبر

2010
ألف درهم

220,043
()1,098

244,849

218,945

243,531

()1,318

األدوات ذات املعدالت املتغيرة
املطلوبات املالية

223,233

148,998

القيمة العادلة

ال تختلف القيم العادلة لألدوات املالية للمجموعة بصورة هامة عن قيمها املدرجة.
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املطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية

 31ديسمبر

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

ضمانات بنكية واعتمادات مستندية

52,058

30,798

التزامات رأسمالية

94,055

153,990

إن االلتزامات الرأسمالية تتضمن تكاليف اقتناء بليت سو ،وهي شركة مياه ينابيع تركية .يُتوقع أن تتم الصفقة خالل النصف األول من عام  .2012غير أن
مجموعة أغذية تسلمت السيطرة اإلدارية اعتبارا ً من  1يناير .2012
كما في  31ديسمبر  ،2011بلغت الضمانات ما قيمته  12.337ألف درهم ( 4.100 :2010ألف درهم).

مت إصدار الضمانات املصرفية واالعتمادات املستندية أعاله في سياق العمل املعتاد.

إن اإليجارات املستحقة مبوجب عقد إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء تدفع على النحو التالي؛

أقل من سنة واحدة

بني سنة و خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات

2011
ألف درهم

2010
ألف درهم

10,398
10,615
40

4,760
7,075
44

21,053

11,879

متتلك اجملموعة أراضي مستأجرة ومبنى ومركبات مبوجب عقود إيجار تشغيلي .وتتضمن شروط عقد اإليجار خيار جتديد عقد اإليجار عند انتهاءه.
بلغت رسوم التأجير احململة للسنة  10.908ألف درهم ( 4.330 :2010ألف درهم).
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